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Ο αλουπός εχώννετουν τζι ο νούρος του 
εφαίνετουν

Για αρκετό καιρό 
τώρα παρακολου-
θούμε τις κινήσεις 
η μάλλον, ας το 
πω ύπουλες κινή-
σεις τη Τουρκίας, 
που νομίζουν οι 
Σουλτάνοι του 
σημερινού καθε-
στώτος της Τουρ-

κίας, νομίζουν λέω, ότι θα ξεγελάσουν 
τον υπόλοιπο κόσμο της Ευρώπης. 
Με μία ενορχηστρωμένη και συνεχή 
προσπάθεια της Τουρκίας, να προ-
σεγγίζουν τα δημαρχεία εδώ στην Αγ-
γλία, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο 
όταν εκλέγετε νέος Δήμαρχος δεν χά-
νει ευκαιρία ούτε η Πρεσβεία εδώ να 
πλασάρει ένα σορό κολακείες, είτε να 
τους καλέσει στην Πρεσβεία η να έλ-
θουν στο Δημαρχείο. (Αυτό γινόταν 
πριν τον COVID-19) Τώρα με τηλε-
φωνήματα. 
Τις προάλλες τηλεφώνησε (που δεν 
το πίστευα όταν το άκουσα) ο Ντα-
βούτογλου  και μίλησε με τον δήμαρχο 
Enfield, προφανώς να τον συγχαρεί 
για την ανάδειξη του ως δήμαρχο En-
field.. Οι Τουρκόφωνες εφημερίδες γέ-
μισαν τις σελίδες και μερικές στη 
πρώτη σελίδα. Λες και είναι “Σπου-
δαία τα λάχανα.” 
Εν τω μεταξύ, δέον είναι να αναφέ-
ρουμε ότι ο νυν δήμαρχος είναι Αλε-
βίτης και κυριολεκτικά δεν ήταν και 
τόσο χαρούμενος που του έτυχε να 
παραλάβει τέτοιο τηλεφώνημα μάλλον 
το θεώρησε και ενοχλητικό. Όπως εί-
ναι γνωστό οι Αλεβήδες διώκονται 
από τους Τούρκους και ειδικά από τoν 
Ταχίπ Ερτογάν που συνεχίζουν να 
υποφέρουν λόγω του συνεχιζόμενου 
διωγμού των από την Τουρκία και την 
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμά-
των εις βάρος των Αλεβήδες. 
Πέρυσι αφού δεν υπήρχε ο COVID-
19 επισκέφθηκε την Δήμαρχο του En-
field αντιπρόσωπος της Τουρκικής 
Πρεσβείας εδώ στο Λονδίνο. 
Το ίδιο ίσως να συμβαίνει και σε άλλα 
δημαρχεί εδώ στην Αγγλία και ανά την 
Ευρώπη. Η Τουρκική προπαγάνδα 
συνεχίζεται μα εάν η Τουρκία νομίζει 
ότι κερδίζει έδαφος, αντιθέτως το 
μόνο που έχει ναλάβει είναι την όλη 
αντιπάθεια ειδικά από τα δημαρχεία 
του Λονδίνου και φαντάζομε ανά την 
Ευρώπη, που έχει καταντήσει η τα-
κτική αυτή της Τουρκίας να θεωρείτε 
το κορόϊδο των δημαρχείων. Κακά τα 
ψέματα αλλά εάν νομίζει ότι τα δη-
μαρχεία, είτε οι αρχηγοί είτε και Δή-
μαρχοι ακόμη και δημοτικοί σύμβου-
λοι τρώνε κουτόχορτο, εισηγούμαι να 
το ξανασκεφθεί η Τουρκία διότι εάν 
νομίζουν τόσο η Πρεσβεία τους η ο 
Ερτογάν ακόμη και ο Νταβούτογλου 
ότι τα δημαρχεία χωνεύουν τις πρά-
ξεις της Τουρκίας, τότε το μόνο που 
έχω να πω είναι ότι η Τουρκία είναι 

τον εαυτό της που κοροϊδεύει και κα-
νέναν άλλο. Ουδεμία άλλη χώρα η 
πρεσβεία έχει προσεγγίσει για οποι-
ανδήποτε λόγο η να πράξει αυτού του 
είδους τακτική που συνεχίζει να κάνει 
η Τουρκία. 
Την μία μέρα απειλή ότι θα ρίξει τον 
κόσμο στη θάλασσα και ότι θα πάρει 
νησιά που δεν της ανήκουν και φοβε-
ρίζει ότι κανένας δεν μπορεί να τα βά-
λει μαζί της, και μετά με λόγια υπο-
κριτικά γεμάτα ειρωνεία και κολακείες, 
θέλει να συγχαρεί τους αντιπροσώ-
πους δημαρχείων.  
Τα δημαρχεία, και όχι μόνο, δεν αγο-
ράζουν τέτοιαν συμπεριφορά. Αυτές 
οι πράξεις φανερώνουν την υποκρι-
σία, αν όχι σχιζοφρένεια και επιπο-
λαιότητα ενός κράτους η ας πούμε 
ενός καθεστώτος Σουλτάνου μη γνω-
ρίζοντας στο ότι λέει και ότι κάνει ο 
Ερτογάν δεν μένουν κρυφά, ειδικά με 
την τεχνολογία στο διαδίκτυο, που κυ-
κλοφορούν σαν φωτιά, στο τι κάνει 
ένας κράτος εις βάρος του άλλου.. 
Δεν είναι σίγουρο αν στα δημαρχεία 
λειτουργούν πράκτορες, η ακόμη και 
προδότες, αλλά όπως και να έχουν 
τα πράγματα όσον αφορά το δημαρ-
χείο του Enfield αναγνωρίζει μόνο το 
Δημοκρατικό Κράτος της Κύπρου, μέ-
λος της ΕΕ και την Σημαία του Ανε-
ξάρτητου και δημοκρατικού κράτους 
της Κύπρου. Αυτό είναι το ψήφισμα 
που είναι σε ισχύ για χρόνια τώρα. 
Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως 
δήμαρχος πριν πολλά χρόνια καθώς 
ήμουν στο Δημαρχείο έρχεται μήνυμα 
ότι δήμαρχος από μία πόλιν στα κα-
τεχόμενα θέλει να με δει. Δεν είχε κλεί-
σει ραντεβού αλλά ήτα μία αιφνιδια-
στική επίσκεψή. 
Δεν μπορούσα να τον συναντήσω 
λόγω άλλων ασχολιών και περίμενε 
για αρκετή ώρα. Τα μηνύματα από το 
γραφείο πηγαινοερχόντουσαν. Τελικά 
έστειλα μήνυμα πίσω ότι δεν μπορώ 
να φύγω από η σύσκεψη που λαμβά-
νει χώρα και θα διαρκέσει για αρκετή 
ώρα και δεν γνωρίζω πόσες ώρες 
ακόμη θα διαρκέσει.  
ελικά έφυγε, χωρίς να συναντηθούμε, 
μα μου είχε κάνει μεγάλη έκπληξη όχι 
μόνο η επιμονή του, αλλά να περιμέ-
νει και να επιμένει να τον συναντήσω. 
Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων 
Τουρκική καθημερινή φυλλάδα 
έκλεισε ραντεβού να με δει για μία συ-
νέντευξη. Πήραν φωτογραφίες μου 
υπέβαλαν μερικές ερωτήσεις και πή-
γαν όλα μία χαρά μάλιστα δε και θα 
το θυμάμαι για πάντα το σοκ που τους 
προκάλεσα όταν ρώτησα τι προτιμούν 
τσάϊ η καφέ η άλλο αναψυκτικό. 
Ακόμη ποιο σκοραρισμένοι ήταν ότι 
τους έφτιαξα εγώ και τους πρόσφερα 
τον καφέ. Αυτή εφημερίδα έχει μεγάλη 
κυκλοφορία και τυπώνετε μέχρι σή-
μερα στη Τουρκία. Και έγραψε μεταξύ 
άλλων και τα εξής. “Ο Δήμαρχος του 

Enfield μας 
καλοδέχθηκε στο Δημαρχείο και μας 
μίλησε φιλικά και μάλιστα έφτιαξε 
καφέ με τα ίδια τα χέρια του και μας 
πρόσφερε και μπισκότα. Απλός ευγε-
νικός πρόσχαρος…” Τίποτα το αρνη-
τικό, αλλά παρακολουθούσαν τη κάθε 
κίνηση μου και με προσοχή άκουγαν 
τι τους έλεγα.. 
Δεν είχα τίποτα να κρύψω αφού ήδη 
θα γνώριζαν πολλά για μένα πριν να 
έρθουν. Το τι τους είπαν για μένα πριν 
έλθουν και το τι είδαν με τα ίδια τα 
μάτια τους και το τι άκουσαν με τα 
ίδια τα αυτιά ήταν δύο εντελώς δια-
φορετικά πράγματα.  
Γιατί αυτή η έμμονη ιδέα της Τουρκίας 
γύρω από τα δημαρχεία και την συ-
νεχή προσπάθεια να εισβάλει στις ερ-
γασίες των Δημαρχείων. 
Οι Συντηρητικοί όταν ήταν στη εξου-
σία είχαν μία παράξενη ιδέα να αδελ-
φοποιηθούν με πόλιν της Τουρκίας, 
αλλά θα έπρεπε να γίνει το ίδιο με 
πόλιν της Ελλάδα. Οι Συντηρητικοί 
νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν ψήφους. 
Ελαβε μέρος μία επίσκεψι και αυτό 
ήταν. Πέρασαν πολλά χρόνια και ούτε 
μία επίσκεψι από τις εν λόγω χώρες. 
Τα δημαρχεία κατάλαβαν ότι υπάρ-
χουν μεγαλύτερες και σπουδαιότερες 
προτεραιότητες για το πληθυσμό της 
δημαρχίας. 
Ετσι σταμάτησαν όλα αυτά τα παμπά-
λαια και πολυέξοδα ταξίδια και κατά 
την γνώμη μου συστήματα. 
Καιρός πλέον να το συνειδητοποίηση 
όχι μόνο ο Σουλτάνος Ταχίπ Ερντογάν 
αλλά και όλοι στην Τουρκική Κυβέρ-
νηση και οι Πρεσβείες της ότι τα έργα 
τους και οι κινήσεις τους δεν είναι τί-
ποτε άλλο από το να φανερώνει πόσο 
συνεχώς οπισθοχωρεί και πόση δου-
λειά χρειάζεται να έλθει η Τουρκία 
έστω ποιο κοντά στη πραγματικότητα 
και στο τι ζητά κάθε χώρα και ο 21 ος 
αιώνας. Μιλούμε για ειρήνη ο Ερντο-
γάν βαδίζει για πόλεμο. Αναφέρουμε 
συνεργασία ο Σουλτάνος φοβερίζει. 
Υπεράνθρωπες προσπάθειες γίνο-
νται σε κάθε χώρα της Ευρώπης για 
να πατάξουν την τρομοκρατία, από 
την άλλη ο Ταχίπ Ερντογάν συνεργά-
ζεται με αυτούς τους ίδιους τους τρο-
μοκράτες είτε αυτοί είναι Isis. Μάλιστα 
η Τουρκία είναι στενά συνδεδεμένη με 
αυτούς που έσπειραν τον θάνατο στο 
Manchester και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
πόλεις. Η Γαλλία όπως αναφέραμε 
και προηγουμένως έχει πάρα πολ-
λούς λόγους να είναι εντελώς δυσα-
ρεστημένη αν όχι αγανακτισμένη με 
τον διπλό και τριπλό ρόλο που παίζει 
η Τουρκία, και ειδικά με ένα απερί-
σκεπτο Σουλτάνο Ερντογάν. Άλλες 
χώρες τώρα άρχισαν να ακολουθούν 
την Γαλλία και είναι θέμα καιρού προ-
τού και άλλες Ευρωπαϊκές ακολουθή-
σουν την Γαλλία και Μακρόν. 
Ας μην ξεχνά ο Ερντογάν ότι την στι-
γμή που φοβερίζει μία χώρα και την 
άλλη έρχεται στο δημαρχείο Enfield 
να συναντήσει αντιπρόσωπο της Δη-
μαρχίας ας το καταλάβει ότι φοβερίζει 
την ίδια στιγμή και μεταξύ του πληθυ-
σμού που αντιπροσωπεύει ο δήμαρ-
χος στη δημαρχία υπάρχουν πρόσφυ-
γες, οι εκτοπισμένοι και συγγενείς 
αγνοουμένων. Που την υπευθυνότητα 
φέρει στους ώμους της η Τουρκία. 
Μόνο μία ενωμένη Ευρώπη μπορεί 
να νικήσει τον Ταχίπ Ερντογάν και την 
τρομοκρατία. Είναι επίσης σπουδαίας 
σημασίας και δεν θα ζητήσω συ-
γνώμη που θα το αναφέρω ακόμη μία 
φορά, αλλά αξίζει τον κόπο να εγγρα-
φούμε μέλη στα Αγγλικά κόμματα εδώ 
στην χώρα που ζούμε.

του  
Γιώργου A.Σάββα

Της Έλισσας  

Ξενοφώντος 

Φιλόλογος 

Τι είναι αυτό που καθο-

ρίζει την ποιότητα της 

ζωής μας; Πόσο καλή ή 

κακή θα είναι η ζωή μας. 

Η καθημερινότητά μας. Τι είναι αυτό που 

ορίζουμε ως ποιότητα ζωής; Τι είναι αυτό 

που θεωρούμε ποιότητα στην ζωή μας; 

Δεν νομίζω να έχουμε όλοι τον ίδιο ορι-

σμό και όμως πιστεύω ότι όλοι ξεκινάμε 

από το ίδιο σημείο.  

Τι είναι ποιότητα στην ζωής μας; 

Για τον κάθε ένα, μπορεί να είναι και 

λίγο διαφορετικό αυτό πράγμα γιατί το 

τι το καθορίζει του καθενός τη ζωή είναι 

διαφορετικό από του άλλου. Ένας έφη-

βος  και ένας ενήλικας για παράδειγμα 

μπορεί να έχουνε τελείως διαφορετικό  

ορισμό το τι είναι η ποιότητα της ζωής. 

Δεν σημαίνει ότι έχω πολλά χρήματα, 

πολυτέλειες και μου κάνουν τη ζωή μου 

ποιοτική αλλά είναι κάτι που ξεκινάει κα-

ταρχήν από μέσα μας. Η ποιότητα είναι 

κάτι που εμείς κρίνουμε  ότι δίνει μια 

άλλη  διάσταση στη ζωή μας, δίνει μια 

άλλη ομορφιά. Αυτό το κάτι που δεν 

πουλιέται και δεν αγοράζεται,  είναι κάτι 

που το φτιάχνουμε εμείς μέσα μας.  

Να έχεις ψυχική ηρεμία, να έχεις χρόνο 

να περάσεις  καλά με την οικογένειά σου 

με τους  αγαπημένους σου φίλους, να 

περιβάλλεσαι με ανθρώπους που δεν 

είναι τοξικοί αλλά είναι άνθρωποι που 

σε γεμίζουν. Αυτό είναι για κάποιους η 

ποιότητα ζωής. Θετικότητα, χαμόγελα 

και γέλιο… όλα καλά! Μου αρέσουν 

αυτά που έχω κάποιοι θα λένε, σε  αυτά 

που κάνω. Πράγματα που μας ευχαρι-

στούν και ξεκινάνε από τα θέλω μας. 

Απολαμβάνουμε την στιγμή που 

ζούμε… Και ξέρετε κάτι. Η στιγμή που 

ξυπνάμε παίζει μεγάλο ρόλο. Να μην 

θυμόμαστε τίποτε από αυτά τα δύσκολα 

που περάσαμε την προηγούμενη μέρα 

αλλά να κοιτάμε με αισιοδοξία όλα αυτά 

τα ωραία που περιμένουμε να μας συμ-

βούν σήμερα. Η ευγνωμοσύνη και το 

χαμόγελο είναι σημαντικά. 

Όταν βάζουμε ένα στόχο δεν είναι ανά-

γκη να είναι μεγάλος για να πούμε τα 

καταφέραμε. Μπορεί να είναι και κάτι 

πολύ μικρό να είναι συγκεκριμένος, να 

είναι μετρίσιμο. Να μπορούμε να πούμε 

«ναι» το έκανα δεν το έκανα! Μπορεί  

να είναι «Σήμερα θα χαμογελάω πιο 

πολύ!». Να πάω για παράδειγμα στην 

υπεραγορά και να κοιτάω την πωλήτρια 

στο ταμείο  και να της χαμογελάω και 

να μην κοιτάω το κινητό. Έτσι απλά! Αν 

το κάνετε τότε θα καταλάβετε πόσο θα 

αλλάξει η δική σας διάθεση! Θα αλλάξει 

στα σίγουρα η διάθεσή σας γιατί όταν 

εμείς ξεκινάμε από μέσα μας  να δίνουμε 

κάτι, γιατί δίνουμε κάτι, το χαμόγελό μας, 

την καλοσύνη  μας, την ευγένειά μας, 

το χαμόγελο  μας, παίρνουμε κι εμείς! 

Γιατί να ξέρετε ότι ο δωρητής χαίρεται 

όπως κι ο παραλήπτης του δώρου! Είναι 

πολύ σημαντικό να βάλουμε αυτό το  

κομμάτι στη ζωή μας. Γιατί όλα τα ωραία 

συναισθήματα που νοιώθουμε χαρίζο-

ντας για παράδειγμα ένα χαμόγελο, πολ-

λαπλασιάζεται και δίνει χαρά και ευδαι-

μονία όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.  

Όταν είμαστε ευδαίμονες η ποιότητα της 

ζωής μας είναι καλή!  

Μπορούμε να έχουμε καλή ποιότητα 

ζωής με τις σκέψεις γιατί τις σκέψεις μας 

τις φτιάχνουμε, τις σκέψεις μας τις επι-

λέγουμε. Δεν μας επιλέγουνε. Έχουμε 

αυτόματες σκέψεις αλλά όταν μας έρ-

θουν οι αυτόματες σκέψεις μπορούμε  

να τις διαχειριστούμε. Από μας εξαρτά-

ται! 

Πρέπει να δράσουμε, να ενεργοποι-

ηθούμε, να ξεβολευτούμε… Ναι… με-

γάλη ευκολία το βόλεμα… Γιατί  όταν 

βολευτούμε ξέρετε τι κάνουμε; Λέμε 

εντάξει καλέ, υπάρχουν και χειρότερα! 

Ναι, αλλά υπάρχουν και καλύτερα. Και 

η καρδιά μας  να είναι φτιαγμένη για τα 

καλύτερα και  τα λαχταρά. Αλλά εμείς 

λέμε: Πού να τρέχω, πού να προσπαθώ 

και πού να δοκιμάζω…  

Όμως καλά θα είναι να κάνουμε και το 

ξε-βόλεμα. Να μην αρκούμαστε σε αυτά 

που μας βολεύουν και να  μην επιδιώ-

κουμε τα καλύτερα, τα οποία ξέρουμε 

θα δώσουν χρώμα στην ζωή μας.  Είναι 

πολλοί που φοβούνται να κάνουν τέτοιες 

αλλαγές γιατί φοβούνται… δεν θέλουν… 

έχουν συνηθίσει σε ένα άλλο τρόπο που 

τους βολεύει…  

Δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες 

τους σε πράγματα που θα ήθελαν να 

δοκιμάσουν να κάνουν και φοβούνται 

να τα δοκιμάσουν. Και τι κάνουν; Περι-

μένουν κάποιους άλλους να τους δώ-

σουν την ιδέα και στο τέλος να τους  ρί-

ξουν φυσικά και την ευθύνη σε τυχών 

αποτυχία τους. Κι όμως τίποτε δεν είναι 

ακατόρθωτο! Από μας εξαρτάται το ρί-

σκο που θα πάρουμε.   

Ο άνθρωπος όμως που  θέλει να βάλει 

τη διαφορετικότητα και να βάλει την ποι-

ότητα στην ζωή του  πρέπει να ξε-κου-

νηθεί από την θέση του, να ξε-βολευτεί, 

να ρισκάρει. Στα όνειρα αρχίζουν οι ευ-

θύνες! 

Άσχετα από τις συνθήκες που ζούμε 

υπάρχει περιθώριο για καλή ποιότητα 

ζωής γιατί εκτός από τα προβλήματα 

υπάρχουν και οι λύσεις. Να δούμε τι τρό-

ποι υπάρχουνε να λύσουμε, να διαχει-

ριστούμε αυτό το πρόβλημα. Κι όταν 

μπούμε στη διαδικασία αυτή  να βλέ-

πουμε λύσεις αντί προβλήματα  τότε με 

μόνο αυτό, η ζωή μας αλλάζει προς το  

καλύτερο. 

Όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή ποι-

ότητα ζωής. Όμως δεν πρέπει να φρε-

νάρουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε!

Η ποιότητα στη ζωή μας 
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