
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ WOOD GREEN, LONDON N22

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
στο Λονδίνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 11πμ

l ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ: ΥΦΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
συνάντησε εθιμοτυπικά

τον Πρόεδρο της Βουλής 
των Κοινοτήτων 

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΥΠΡΟΣ: Καταργούνται 
πλήρως τα μέτρα για 

εμβολιασμένους ταξιδιώτες
από 1η Μαρτίου

ΣΕΛΙΔΑ 9
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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Οι προεδρικές στην
Κύπρο, το προσκήνιο

και το παρασκήνιο
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Κλειστή η πόρτα της Αθήνας 
στις τουρκικές απειλές για ελληνικά νησιά»

n «Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝ - ΣΟΛΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥΤΙΝ

Διαλύονται τα σύννεφα
πολέμου στην Ουκρανία

n ΡΩΣΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

n ΜΟΣΧΑ: «ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΕΤΑΡΤΗ…»

n ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΠΟΥΤΙΝ: «ΤΙ ΩΡΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ

ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ;» ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΜΟΕ με
αντάλλαγμα την αναγνώριση
της Κυπριακής Δημοκρατίας»

n «ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΩΣΙΟΥ, 

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΚΑΙ 

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ»
ΣΕΛΙΔΑ 5



Ηδιπλωματία, τα κοινά συμφέροντα όλων των
πλευρών και η πολιτική σύνεση πήραν προ-

βάδισμα. Ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου με την
προοπτική εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία,
φαίνεται ότι απομακρύνεται οριστικά. Οι διπλωμα-
τικές επαφές, το έντονο παρασκήνιο και οι πολιτι-
κές προσωπικές παρεμβάσεις και συναντήσεις  του
προέδρου της Γαλλίας και του Γερμανού Καγκελα-
ρίου με τον πρόεδρο της Ρωσίας, σε συνεννόηση
με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποδείχθηκε ότι έφε-
ραν αποτέλεσμα.

Από ό,τι γίνεται αντιληπτό ο κ. Πούτιν «κέρδισε»

αυτό που ήθελε, να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ

ούτε να εγκατασταθούν πύραυλοι των Δυτικών στο ου-

κρανικό έδαφος. Από ρωσικής πλευράς φαίνεται ότι

υπήρξε δέσμευση για μη επέμβαση στις εσωτερικές

υποθέσεις της Ουκρανίας, υποδαυλίζοντας τον ρωσό-

φωνο πληθυσμό.

Αφορμή, τουλάχιστον δημόσια, για την αποκλιμά-

κωση της κρίσης έδωσε η ανακοίνωση για αποχώρη-

ση μέρους των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνο-

ρα με την Ουκρανία. «Οι μονάδες της νότιας και δυτι-

κής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα

γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν

στους στρατώνες τους», δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσέν-
κοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο το

οποίο δείχνει τεθωρακισμένα οχήματα τανκς να φεύγουν

από την προσαρτημένη περιοχή της Κριμαίας μέσω

σιδηροδρομικής γέφυρας μετά από τις ασκήσεις που

πραγματοποίησε η Ρωσία, προσθέτοντας ότι ορισμέ-

να στρατεύματα θα επέστρεφαν επίσης στις μόνιμες

βάσεις τους.

Η Ουκρανία και οι Δυτικοί κατάφεραν να εμποδίσουν

μια κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας, δήλωσε εκφρά-

ζοντας την ικανοποίησή του ο ουκρανός υπουργός Εξω-

τερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, λίγο μετά την ανακοίνω-

ση της έναρξης μιας αποχώρησης των ρωσικών στρα-

τευμάτων από τις περιοχές γύρω από την Ουκρανία.

«Μαζί με τους εταίρους μας, καταφέραμε να εμποδίσου-

με οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας»,

δήλωσε ο υπουργός.

Το μέγεθος της απόσυρσης παραμένει ασαφές και

μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό αριθμό των

δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα, τις οποίες οι Δυτι-

κοί αξιωματούχοι υπολογίζουν σε περισσότερους από

130.000 στρατιώτες, αναφέρουν διεθνή πρακτορεία.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο πριν ο Γερμανός καγκε-

λάριος Όλαφ Σολτς συναντηθεί με τον Πούτιν για αυτήν

την κρίση.

O Γάλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γκαμπριέλ
Ατάλ χαιρέτισε ως «θετικό μήνυμα» τις αναφορές για

απόσυρση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από τα

σύνορα της Ουκρανίας, αν αυτές επιβεβαιωθούν. Είπε,

επίσης, ότι «είχαμε δίκιο να συνεχίσουμε τον διάλογο,

υπενθυμίζω ότι ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

πηγαίνοντας στη Μόσχα, συνομιλώντας με τον Βλαν-

τίμιρ Πούτιν, ξεκίνησε εκ νέου διάλογο με τη Ρωσία, ακρ-

ιβώς για να επιτύχει σταθεροποίηση, ακόμη και αποκ-

λιμάκωση», σημείωσε ο Γάλλος αξιωματούχος, επιμέ-

νοντας επίσης στην «ενότητα μεταξύ συμμάχων».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥΤΙΝ - ΣΟΛΤΣ

«Η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο», ανέφερε ο Ρώσος πρόε-

δρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στην κοινή συνέντευξη Τύπου

που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ

Σολτς. Ερωτηθείς αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχό-

μενο πολέμου στην Ευρώπη, επισήμανε ότι «η γενιά

του δεν μπορεί να φανταστεί πόλεμο στην Ευρώπη»,

ωστόσο πρόσθεσε ότι η ήπειρος έχει ζήσει τον πόλεμο

στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 1990, ο οποίος --

όπως ισχυρίστηκε -- ξεκίνησε από το ΝΑΤΟ.

Τόνισε ότι η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο και στο πλαίσιο

αυτό είχε υποβάλει προτάσεις για την έναρξη μιας δια-

πραγματευτικής διαδικασίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι

δεν υπήρξε εποικοδομητική απάντηση στις προτάσεις

της Ρωσίας.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολου-

θούν να υπάρχουν θέματα που προβάλλονται από το

ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να συζητη-

θούν.

O Όλαφ Σολτς από την πλευρά του σημείωσε μεταξύ

άλλων ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρειάζεται να στείλει τους

διαπραγματευτές του με μια «θετική εντολή ώστε να

μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο». Ο Γερμανός κα-

γκελάριος τόνισε ότι «η ασφάλεια μπορεί να επιτευχ-

θεί μόνο με τη Ρωσία, όχι εναντίον της Ρωσίας».

Σημείωσε ακόμα ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη είναι

προσανατολισμένοι στην κατεύθυνση ότι πρέπει να

βρεθεί μια λύση, όσο δύσκολη κι αν είναι. Όλοι πρέπει

να είμαστε γενναίοι και υπεύθυνοι στις ενέργειές μας,

ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Όλαφ Σολτς πρόσθεσε ότι «ο πόλεμος έχει γίνει

αδιανόητος στην Ευρώπη και πρέπει να διασφαλίσου-

με ότι θα παραμείνει έτσι».

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΠΑΪΝΤΕΝ: «ΠΙΘΑΝΗ ΜΙΑ
ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ»

«Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αποφασιστι-

κά σε μία ρωσική επίθεση, που παραμένει μια πολύ

πιθανή», τόνισε στο διάγγελμα του για την ουκρανική

κρίση ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
«Μία τέτοια επίθεση δεν θα είχε ούτε λόγο, ούτε

σκοπό», παρατήρησε και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή

οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι κάποιες

ρωσικές μονάδες επέστρεψαν στις βάσεις τους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, ό,τι κι αν συμβεί.

Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε διπλωματία με τη

Ρωσία και τους συμμάχους και εταίρους μας για να

βελτιώσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην

Ευρώπη συνολικά. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε

αποφασιστικά σε ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, κάτι

που εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό. Αυτή ήταν η προ-

σέγγισή μας και παραμένει», σημείωσε, για να υπο-

γραμμίσει ότι αν η Ρωσία προχωρήσει σε εισβολή, το

κόστος σε ανθρώπινες ζωές θα είναι τεράστιο.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι τόσο οι ΗΠΑ, όσο και οι

σύμμαχοι τους, είναι έτοιμες να επιβάλλουν αυστηρές

κυρώσεις και ελέγχους στις εξαγωγές, εάν η Ρωσία

προχωρήσει σε εισβολή.

Διαβεβαίωσε τους Ρώσους πολίτες ότι «δεν είμαστε

ο εχθρός σας», λέγοντας ότι «δεν πιστεύω ότι επιθυ-

μείτε έναν αιματηρό, καταστροφικό πόλεμο κατά της

Ουκρανίας». Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το

ΝΑΤΟ δεν αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, επισημαίνοντας

ότι υπάρχουν ρεαλιστικοί τρόποι για να ανταποκριθούν

στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Μόσχα. Έδωσε

επίσης τη διαβεβαίωση ότι ούτε το ΝΑΤΟ ούτε οι Ηνω-

μένες Πολιτείες έχουν πυραύλους στην Ουκρανία, ούτε

και σχέδια να τοποθετήσουν πυραύλους εκεί.

«Η διπλωματία θα πρέπει να έχει κάθε ευκαιρία να

επιτύχει», ανέφερε.

ΕΒΛΕΠΑΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ…

Το πρακτορείο Bloomberg είχε μεταδώσει, επικα-

λούμενο ανώνυμες πηγές, ότι μια ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 15 Φεβρο-

υαρίου. Σε άρθρο του Politico, υπήρχε η αναφορά ότι

ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε κατά τη

διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με ηγέτες συμμαχικών χωρών

την Παρασκευή ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει

επίθεση στην Ουκρανία στις 16 Φεβρουαρίου. Το δημοσί-

ευμα επικαλείται επίσης δικές του πηγές.

Νωρίτερα, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αμε-

ρικανού προέδρου Τζέικ Σάλιβαν είχε δηλώσει ότι ο

Λευκός Οίκος δεν έχει στοιχεία για το αν η Ρωσία έχει

λάβει οριστική απόφαση να «εισβάλει» στην Ουκρανία.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μπορεί να ξεκινήσει πριν από

τις 20 Φεβρουαρίου. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερι-

κών Λιζ Τρας δήλωσε στις 15 Φεβρουαρίου ότι μια

τέτοια εισβολή είναι «πολύ πιθανή».

Σε διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι επικαλέστηκε πληροφορίες, βάσει των

οποίων σχεδιαζόταν ρωσική επίθεση σε βάρος της

Ουκρανίας χθες Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου. «Μας είπαν

ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η μέρα της επίθεσης.

Εμείς θα την μετατρέψουμε σε μέρα ενότητας», είπε ο

Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του.

ΡΩΣΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ: «ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΕΤΑΡΤΗ…»

Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βλαντίμιρ Τσίζοφ είπε με δηκτικό και ειρωνικό τρόπο

ότι «οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξεκινούν

Τετάρτες», ώστε να υποβαθμίσει τις αμερικανικές προ-

ειδοποιήσεις περί ενδεχόμενης επίθεσης της χώρας του

στην Ουκρανία στις 16 Φεβρουαρίου.

«Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω

πως δεν θα γίνει καμία επίθεση σήμερα Τετάρτη. Δεν θα

υπάρξει κλιμάκωση ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε

τη μεθεπόμενη – ούτε τον επόμενο μήνα», σημείωσε ο

κ. Τσίζοφ σε δηλώσεις του στην Die Welt.

Ο κ. Τσίζοφ απέρριψε τις προειδοποιήσεις της αμε-

ρικανικής κυβέρνησης και υπογράμμισε πως «όταν

διατυπώνεις κατηγορίες, πολύ περισσότερο όταν

διατυπώνεις εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες εναν-

τίον της Ρωσίας, έχεις την ευθύνη να παρουσιάζεις

αποδείξεις. Αλλιώς πρόκειται για συκοφαντία. Λοιπόν,

πού είναι οι αποδείξεις;»

Ο Ρώσος διπλωμάτης κάλεσε τη Δύση να αντιμετω-

πίσει με σοβαρότητα τις ανησυχίες και τις προτάσεις

της Ρωσίας για την ασφαλεία στην Ευρώπη.

ΠΟΥΤΙΝ: «ΠΟΙΑ ΩΡΑ ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΟΥΜΕ;»

Με ένα ειρωνικό σχόλιο αντέδρασε ο ρώσος πρόε-

δρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις αναφορές για ρωσική εισβο-

λή στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ειρωνευόμενος τις ημερ-

ομηνίες που αναδεικνύονταν από τη Δύση για την εισβο-

λή, ο Ρώσος πρόεδρος διερωτήθηκε «τι ώρα θα έπρε-

πε να αρχίσει ο πόλεμος;»

ΛΑΒΡΟΦ: «ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ 
ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΔΥΤΙΚΩΝ»

Τα ρωσικά στρατεύματα επιστρέφουν κανονικά στις

μόνιμες βάσεις τους, σύμφωνα με το προγραμματι-

σμένο χρονοδιάγραμμα, ανεξάρτητα από την υστερία

της Δύσης για την υποτιθέμενη εισβολή της Ρωσίας

στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερι-

κών Σεργκέι Λαβρόφ στην συνέντευξη Τύπου που

έδωσε μετά το πέρας των συνομιλιών που είχε με τον

υπουργό Εξωτερικών της προεδρεύουσας Πολωνίας

στον ΟΑΣΕ, Ζμπίγκνιεφ Ράου.
«Όσον αφορά στις ασκήσεις, που κάνει η Ρωσία, το

υπογραμμίζω ιδιαίτερα για μια ακόμη φορά, ότι στο έδα-

φος μας, σύμφωνα με τα δικά μας σχέδια, αρχίζουν,

πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται, όπως είχαν

σχεδιασθεί», δήλωσε ο Λαβρόφ προσθέτοντας ότι «αυτό

γίνεται, ανεξάρτητα από το ποιος και πώς σκέφτεται,

ποιος και πώς γίνεται υστερικός στο ζήτημα αυτό, ποιος

ξεδιπλώνει μια πραγματική πληροφοριακή τρομοκρατία,

δεν φοβάμαι αυτή τη λέξη. Το καραβάνι προχωράει».

Αυτό ισχύει για όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις είτε

αυτές στο δυτικό τμήμα της χώρας, είτε στην (ρωσική)

Άπω Ανατολή, είτε τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

Ρωσίας -Λευκορωσίας, είπε ο Λαβρόφ.

Παράλληλα χαρακτήρισε ως «παρανοϊκές» τις

εικασίες της Δύσης για τις κοινές ρωσο-λευκορωσικές

στρατιωτικές ασκήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ασκή-

σεις παρατείνονται για να επιτεθεί η Ρωσία από βορρά

στην Ουκρανία και να καταλάβει το Κίεβο. 

Ο Λαβρόφ εξέφρασε την λύπη του για το ότι αυτά τα

παρανοϊκά σενάρια δημοσιεύθηκαν επανειλημμένα και

μάλιστα, όπως είπε, σε σοβαρά μέσα ενημέρωσης, δη-

λώνοντας ότι η Ρωσία απορρίπτει τις απόπειρες δυτικών

συναδέλφων να ερμηνεύουν την αρχή του ΟΑΣΕ για

την αδιαίρετη ασφάλεια με τον δικό τους τρόπο. 

«Πρέπει σ’ αυτήν την υπεροψία να μπει τέλος και

να τελειώνουμε και με την ρωσοφοβία», δήλωσε ο

Λαβρόφ, επαναλαμβάνοντας ότι «στο έδαφός μας θα

κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που θεωρούμε ότι

είναι αναγκαίο για την ασφάλειά μας».
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ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΠΕΡΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ

Ο πρίγκιπας Άντριου
πλήρωσε αδρά 

για να απαλλαγεί…
Με εξωδικαστικό οικονομικό συμβιβασμό λύεται η

νομική υπόθεση κατά του Δούκα του Γιορκ πρίγκιπα
Άντριου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τη Βιρτζίνια
Τζιουφρέ πως την κακοποίησε σεξουαλικά πριν από

21 χρόνια, όταν εκείνη ήταν ανήλικη και θύμα του Αμε-

ρικανού παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.
Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικα-

στήριο της Νέας Υόρκης που εξέταζε την αγωγή της

κ. Τζιουφρέ, ο πρίγκιπας Άντριου θα καταβάλλει ένα

πόσο στην ενάγουσα, το οποίο δεν θα αποκαλυφθεί.

Αναφέρεται επίσης ότι ο πρίγκιπας Άντριου προτίθε-

ται να κάνει μία σημαντική δωρεά στη φιλανθρωπική

οργάνωση της κ. Τζιουφρέ. Όπως αναφέρεται δημο-

σιογραφικά, αν και το ποσό που πλήρωσε ο πρίγκι-

πας δεν αποκαλύπτεται, εκτιμάται ότι ο συμβιβασμός

στοίχισε αρκετά στον γιο της βασίλισσας.

Σημειώνεται ότι ο 62χρονος Δούκας του Γιορκ, τρίτο

παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ, αρνείται τις κατηγο-

ρίες σε βάρος του. Στη συμβιβαστική συμφωνία που

επετεύχθη δεν υπάρχει παραδοχή ή αναφορά ότι ο

πρίγκιπας είναι ένοχος.

Όπως αναφέρει το νομικό έγγραφο που ενημερώνει

το δικαστήριο για τον συμβιβασμό, «ο πρίγκιπας Άν-

τριου ποτέ δεν είχε πρόθεση να ψέξει τον χαρακτήρα

της κ. Τζιουφρέ και αποδέχεται πως έχει υποφέρει

τόσο ως αποδεδειγμένο θύμα κακοποίησης όσο και

ως αποτέλεσμα αδίκων δημοσίων επιθέσεων».

Το έγγραφο προσθέτει πως είναι γνωστό ότι ο Τζέ-

φρι Έπστιν διακινούσε αμέτρητα νεαρά κορίτσια επί

πολλά χρόνια. «Ο πρίγκιπα Άντριου μετανιώνει για τη

σχέση του με τον Έπστιν και συγχαίρει τη γενναιότητα

της κ. Τζιουφρέ και άλλων επιζώντων θυμάτων που

υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους και άλλους. Δεσμεύε-

ται να δείξει τη μεταμέλειά του υποστηρίζοντας τον

αγώνα κατά των κακών της σωματεμπορίας και στηρίζον-

τας τα θύματα αυτής».

ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝ - ΣΟΛΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥΤΙΝ

Διαλύονται τα σύννεφα πολέμου στην Ουκρανία



Οπρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν

Τριντό ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι

επικαλείται τον νόμο περί μέτρων έκτα-

κτης ανάγκης προκειμένου να δώσει στην

ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρόσθετες

εξουσίες για να αντιμετωπιστούν οι απο-

κλεισμοί και οι διαδηλώσεις εναντίον των

περιορισμών κατά της πανδημίας, εξ αιτίας

των οποίων παρέλυσε το κέντρο της Οτά-

βας και προκλήθηκαν σοβαρά προβλή-

ματα στη μεταφορά εμπορευμάτων στις

ΗΠΑ.

«Οι αποκλεισμοί βλάπτουν την οικονομία

μας και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφά-

λεια», δήλωσε ο Τριντό κατά τη διάρκεια

συνέντευξης Τύπου. 

«Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε

να συνεχιστούν παράνομες και επικίνδυνες

δραστηριότητες», συμπλήρωσε.

Ο συγκεκριμένος νόμος χρησιμοποιείται

σε περιπτώσεις «εθνικής κρίσης» και δίνει

στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση διευρυμέ-

νες εξουσίες ώστε να επιβάλει προσωρινά

«έκτακτα μέτρα», χωρίς να χρειάζεται η σύμ-

φωνη γνώμη των τοπικών Αρχών.

Ο νόμος περί μέτρων έκτακτης ανάγκης

έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά στο πα-

ρελθόν σε καιρό ειρήνης (τότε ονομαζόταν

νόμος περί μέτρων πολέμου), από τον πατέρα

του σημερινού πρωθυπουργού Τζάστιν Τρι-

ντό (στην ένθετη φωτό), τον Οκτώβριο του

1970.

Η κυβέρνηση του Πιερ Έλιοτ Τριντό είχε

επικαλεστεί αυτόν τον νόμο για να στείλει

στρατό στο Κεμπέκ και να λάβει σειρά μέ-

τρων μετά την απαγωγή, από το Απελευθε-

ρωτικό Μέτωπο του Κεμπέκ, του Βρετανού

Εμπορικού Επιτετραμμένου, του Τζέιμς
Ρίτσαρντ Κρος, και του υπουργού της τοπι-

κής κυβέρνησης Πιερ Λαπόρτ.

ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Μπροστά 16% ο Ιμάμογλου
από τον Ερντογάν

Με μεγάλη διαφορά μπροστά από τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερν-
τογάν είναι ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου (φωτό)

σε περίπτωση προεδρικών εκλογών σύμφωνα με την τελευταία δημο-

σκόπηση της εταιρείας Yöneylem την οποία δημοσίευσε η αντιπολι-

τευόμενη εφημερίδα «Τζουμχουριέτ». Ο Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει 35%
και ο Εκρέμ Ιμάμογλου 51,2%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. 

Στο ερώτημα εάν γίνονταν εκλογές αυτή την Κυριακή, το 26,9% απά-

ντησε  ότι θα ψήφιζε το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του

Ερντογάν (ΑΚΡ), το 26% το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το

10,5% το Καλό Κόμμα, το 7,9% το φιλοκουρδικό HDP, το 3,9% το ακρο-

δεξιό Κόμμα Εθνικής Δράσης. 

Στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν την κυβερνητική συμμαχία (Λαϊκή Συμμαχία)

ή την αντιπολιτευτική συμμαχία (Εθνική Συμμαχία), το 32,4% απάντησε

τη Λαϊκή Συμμαχία και το 40% την Εθνική Συμμαχία. Το 15% απάντησε

τα κόμματα πέραν των συμμαχιών.

Το 62,8% θεωρεί ότι υπάρχει κακή διοίκηση στην Τουρκία. Το 6,4%

θέλει επιστροφή στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Το 55,6% δηλώνει ότι δεν

θα ψηφίσει ποτέ Ταγίπ Ερντογάν και το 32,6% ότι θα ψηφίσει οπωσδή-

ποτε. Το 54% δηλώνει ότι θα ψηφίσει όποιον είναι ανθυποψήφιος του

Ταγίπ Ερντογάν. Το 66,2% θεωρεί ότι η οικονομική κρίση είναι από τα πιο

επείγοντα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

Η Αγία Πετρούπολη που ιδρύθηκε πριν από 3 αιώνες

από τον Τσάρο Πέτρο Α', το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα

της μπαρόκ και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, ο φόρος

τιμής στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας, το άλλο-

τε γνωστό επί σοβιετικής εποχής Λένινγκραντ, η πιο

τουριστική και όμορφη πόλη της χώρας που ταυτόχρο-

να αρμονικά σύγχρονη και γεμάτη ζωντάνια, «εξασφα-

λίζει» μια θέση στη λίστα των must visit προορισμών των

απανταχού ταξιδιωτών...

Η «πρωτεύουσα του βορρά» της Ρωσίας η Αγία Πε-

τρούπολη που αποκαλείται συχνά και ως «η Βενετία του

Βορρά» εκτός από ομορφότερη πόλη της Ρωσίας θεω-

ρείται από πολλούς ως η ομορφότερη πόλη του κόσμου.

Και όχι άδικα... Είναι μια πραγματικά πανέμορφη μεγα-

λούπολη με μακριά και δαιδαλώδη κανάλια και εξαιρετι-

κά μπαρόκ και μεγαλοπρεπή νεοκλασικά κτίρια που

κοσμούν το κέντρο της ενώ διαθέτει μερικά μοναδικής

ομορφιάς αρχιτεκτονικά δημιουργήματα.

Θεωρείται λοιπόν η ομορφότερη πόλη της Ρωσίας --

που αν µη τι άλλο έχει άπειρες -- αλλά και ίσως η ομορ-

φότερη του κόσμου! Γιατί µε 3 αιώνες ζωής στην πλάτη

της είναι ένα ζωντανό μουσείο (γι' αυτό και πολιτιστική

πρωτεύουσα της Ρωσίας) και από τις πιο καλοδιατηρη-

μένες ιστορικές πόλεις της Ευρώπης, καθώς και η «πα-

γκόσμια πρωτεύουσα του μπαλέτου».

Είναι χτισμένη στη συµβολή του ποταμού Νέβα µε τη

Βαλτική επάνω σε σύμπλεγμα μικρών νησιών, τα οποία

χωρίζονται από φυσικά και τεχνητά κανάλια και συγκοι-

νωνούν μεταξύ τους µε 300 εμβληματικές γέφυρες -- αν

και στην πραγματικότητα λέγεται ότι είναι πολύ περισ-

σότερες --γεγονός που της έχει αποδώσει το προσωνύμιο

«Βενετία του Βορρά». Ολόκληρο το κέντρο της έχει ανακη-

ρυχτεί από την UNESCO (όπως και πολλά προάστιά της)

Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς!

Η Αγία Πετρούπολη αποκαλείται και «πρωτεύουσα

του Βορρά» γιατί είναι μια τεράστια ανοιχτή έκθεση μνημει-

ακής αρχιτεκτονικής, γεμάτη υπέροχα μπαρόκ και νεο-

κλασικά κτήρια αλλά και παλάτια, μεγαλοπρεπή µε εξαι-

ρετικές λεπτομέρειες, κήπους και πάρκα, μεγάλες λεω-

φόρους, σκαλιστές γέφυρες, αγάλματα και μνημεία.

Συμπερασματικά το ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη θα

γίνει εμπειρία ζωής... λόγω όλων των παραπάνω αλλά

και λόγω της μοναδικής κουλτούρας ενός τόπου που ναι

µεν εξελίσσεται, αλλά ακόμα προσπαθεί να ισορροπή-

σει το πρόσφατο παρελθόν και τα κατάλοιπά του µε το

παρόν και το μέλλον.

Αγία Πετρούπολη: Η ομορφότερη
πόλη του κόσμου

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 

ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ

Επιβολή του νόμου έκτακτης ανάγκης επέβαλε ο
πρωθυπουργός Τριντό
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Άποψη - Σχόλια

m
Παρακολούθησα τη συζήτηση στη Βουλή

των Ελλήνων για τις Συμφωνίες με τη Γαλ-

λία. Η χώρα, εν όψει των ορατών απειλών από

την Τουρκία, που το καλοκαίρι του 2020 παραλίγο

να υπάρξει πολεμική σύγκρουση, προμηθεύτηκε

υπερσύγχρονο οπλισμό, που... κακοφάνησε τους

Τούρκους. Τα καλύτερα πολεμικά αεροπλάνα και

τις καλύτερες φρεγάτες. 

Το θέμα δεν ήταν μόνο η ποιότητα του οπλι-

σμού αλλά και πότε θα μπορούσαν να παρα-

δοθούν. Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε κάτι

που ήταν αδιανόητο. Να προμηθευτεί αυτά τα

όπλα σε χρόνο ρεκόρ. Και αντί και οι 300 βου-

λευτές να πουν στη Βουλή ένα βροντώδες ΝΑΙ,

υπήρξαν φωνές εναντίον!

Ναι, στοίχησαν 7 δισ. Αλλά μπροστά στον τουρ-

κικό κίνδυνο, τι ιεραρχείται πρώτο, η ασφάλεια

της χώρας ή τα χρήματα; Η αξιωματική αντι-

πολίτευση επικαλέστηκε το υψηλό κόστος και

δεν ψήφισε τις συμφωνίες... Δεν είχαν, άραγε,

υπόψη τους ότι ο Ερντογάν προσπάθησε να

επηρεάσει τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να μην

πουλήσει αυτά τα φοβερά όπλα στην Ελλάδα με

το «επιχείρημα» ότι... δεν έχουν λεφτά να σε

πληρώσουν;

m
Το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τη δολο-

φονία του 19χρονου Άλκη μόνο και μόνο επει-

δή όταν τον ρώτησαν με ποια ομάδα είναι, τόλμησε,

ανυποψίαστος, να πει «με τον Άρη», δεν το χωράει

ο νους του ανθρώπου. Ανατρίχιασε όλη η Ελλάδα.

Βέβαια, τους συνέλαβαν όλους οι Αρχές.

Ελπίζουμε οι ποινές να είναι εξαντλητικές. Και κάθε

Σύνδεσμος Οπαδών να ξηλωθεί και να απαγορευ-

τούν τέτοιες συμμορίες. Ας μιμηθούν, επιτέλους τη

Θάτσερ.

m
Στη Θεσσαλονίκη πάλι, είχε καταγγελθεί

ένας βιασμός μιας 24χρονης τη νύχτα της

Πρωτοχρονιάς, αφού της έδωσαν «χάπι βιασμού»,

όπως ισχυρίστηκε. Αν πράγματι αποδειχθεί ότι

έγιναν τα πράγματα όπως τα αναφέρει η καταγ-

γέλλουσα, το δικαστήριο ας «γδάρει» τους βια-

στές όσο επώνυμοι και αν είναι. Αν, όμως απο-

δειχθεί μετά τις επιστημονικές αναλύσεις ότι η

καταγγελία ήταν ψεύτικη, τότε πρέπει να διωχ-

θεί η καταγγέλλουσα.

m
Εκείνο, όμως, που επίσης λυγίζει κάθε άνθρω-

πο είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Απάν-

θρωπα όντα, με την απειλή μαχαιριού, λήστεψαν έναν

βιοπαλαιστή διανομέα φαγητού (ντελιβερά, όπως

τους αποκαλούν) και του πήραν 70 ευρώ! Μπορεί να

το διανοηθεί κάποιος; Υπάρχουν τέτοια ανθρωπό-

μορφα τέρατα στην κοινωνία; Να ληστεύουν έναν

ανυπεράσπιστο συνάνθρωπό τους, που προσπα-

θεί να βγάλει ένα μικρό μεροκάματο!!!

ΗΡΑ

Από πολύ νωρίς άρχισαν οι προεδρικές προ-

εκλογικές διεργασίες στην Κύπρο για τις ε-

κλογές του Φεβρουαρίου 2023. Βασικά, το «έναυ-

σμα», την εκκίνηση, έκανε από τα τέλη της περα-

σμένης χρονιάς ο πρόεδρος του Δημοκρατικού

Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος μετά

τη δηλωθείσα – πολλάκις – απόφαση του Προέ-

δρου Αναστασιάδη να μη διεκδικήσει ξανά τον

προεδρικό θώκο, θεώρησε ότι ήρθε η... σειρά του

να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεμιτή

επιδίωξη, ευγενής... οικογενειακή φιλοδοξία, δημο-

κρατικό του δικαίωμα.

Και αν τα καταφέρει, για πρώτη φορά μετά το

1955 την προεδρία του κράτους και την προ-

εδρία της Βουλής θα κατέχουν πρόσωπα του ιδίου

κόμματος. Μετά την προεδρία της Βουλής από

τον αείμνηστο Γεώργιο Λαδά, τα δύο αυτά ύπα-

τα αξιώματα της Πολιτείας κατέχουν πρόσωπα

από διαφορετικούς κομματικούς χώρους, μέχρι

που «έσπασε» αυτή η παράδοση πέρυσι, με την

ανέλπιστη εκλογή της Αννίτας Δημητρίου ως προ-

έδρου της Βουλής.

Είναι φυσικό τα κόμματα να επιδιώκουν την

ανάδειξη στελέχους τους στην Προεδρία του

κράτους διότι, με βάση το Σύνταγμα, η Προεδρι-

κή Δημοκρατία καθιστά τον Πρόεδρο του κρά-

τους πανίσχυρο. Στις ιδιάζουσες συνθήκες ημι-

κατοχής που βρίσκεται η Κύπρος, ο Πρόεδρος –

που είναι ταυτόχρονα και αρχηγός της Ελληνικής

Κοινότητας – έχει την αποκλειστική ευθύνη χειρ-

ισμού του εθνικού θέματος. Επομένως, είναι

υψίστης σημασίας από πού προέρχεται ο Πρόε-

δρος, διότι δείχνει και την πολιτική που θα ακο-

λουθήσει στον χειρισμό του εθνικού θέματος.

Στην Κύπρο έως τώρα κανένα κόμμα δεν μπόρ-

εσε να αναδείξει από μόνο του Πρόεδρο Δημο-

κρατίας. Απαιτούνται συνεργασίες κυρίως στον

β’ γύρο. Εξαίρεση αποτέλεσε, ίσως, η εκλογή Γλ.

Κληρίδη το 1998, όπου, όμως, υπήρξε σιωπηρή

στήριξη από την ΕΔΕΚ. Γι’ αυτό και υπουργο-

ποιήθηκαν μετέπειτα δύο στελέχη της (Ομήρου,

Κάππας).

Το ΔΗ.ΚΟ κυβέρνησε με τον Πρόεδρό του συνο-

λικά 15 χρόνια, με φανερή συνεργασία με το

ΑΚΕΛ. Το κόμμα της Αριστεράς κυβέρνησε επί 10

χρόνια, την πρώτη φορά το 1988 με δικό του υπο-

ψήφιο (Γ. Βασιλείου) και τη δεύτερη, το 2008, με

τον Γ.Γ. του κόμματος Δημ. Χριστόφια. Το 1988

δεν υπήρξαν συνεργασίες στον β’ γύρο, βοήθη-

σε όμως πολύ η ψήφος κατά βούληση (ΔΗ.ΚΟ)

και κατά συνείδησιν (ΕΔΕΚ), αφού η αντίθεση

στον Γλαύκο Κληρίδη από τα μέλη των δύο αυ-

τών κομμάτων ήταν ισχυρότατη.

ΟΔΗ.ΣΥ κυβέρνησε (με την συμπλήρωση της

θητείας Αναστασιάδη) 20 χρόνια. Το 1993 ο

Γλ. Κληρίδης εξελέγη με τη φανερή στήριξη τού

ΔΗ.ΚΟ στο β γύρο, το οποίο συμμετείχε στην

κυβέρνηση με πέντε υπουργούς. Η εκλογή Ανα-

στασιάδη και το 2013 και το 2018 ουσιαστικά επε-

τεύχθη με τη στήριξη του ΔΗ.ΚΟ.

Ηεκλογή Τάσσου Παπαδόπουλου το 2003 έγι-

νε κατορθωτή χάρη στη συνεργασία με το

ΑΚΕΛ, το οποίο συγκυβέρνησε με προβεβλημέ-

να στελέχη του σε διάφορα υπουργεία, ιδίως στο

νευραλγικό υπουργείο Εσωτερικών. Η στήριξη

Τάσσου έγινε κατορθωτή, αφού προηγουμένως,

το 2000, εδόθη ως «αντάλλαγμα» η προεδρία της

Βουλής στον Δημήτρη Χριστόφια. Και από την

εκλογή Τάσσου και μετά το ΑΚΕΛ είχε τροχιο-

δρομήσει και μεθοδεύσει την εκλογή Χριστόφια,

αφού «έσπασε» τη συνεργασία το καλοκαίρι του

2007. Στον β’ γύρο ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ υποστήριξαν

επίσημα τον Χριστόφια, αφού συμφώνησαν να

υπουργοποιηθούν στελέχη τους.

Εδώ αξίζει ν’ αναφέρουμε δύο σημαντικά στοιχεία

της εποχής Σπύρου Κυπριανού. Η γραπτή

συνεργασία που πέτυχε με το ΑΚΕΛ στις εκλογές

του 1983, ταρακουνήθηκε συθέμελα ενάμιση χρό-

νο μετά, το καλοκαίρι του 1985, όταν το ΑΚΕΛ

συνεργάστηκε «άτυπα» με τον ΔΗΣΥ εναντίον του

Σπύρου Κυπριανού για τους χειρισμούς του στο

Κυπριακό. (Το ΑΚΕΛ έκανε αυτοκριτική γι’ αυτή

τη «συνεργασία» αργότερα, μετά τις βουλευτικές

όπου ήρθε τρίτο κόμμα!) Ο Κυπριανού, λόγω των

εντόνων διαφωνιών με το ΑΚΕΛ στο Κυπριακό,

αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεργασία στο β’

εξάμηνο του 1985.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τις προ-

εδρικές του 1988 ο Σπ. Κυπριανού τις έχασε

λόγω της στάσης του Βάσου Λυσσαρίδη, τον

οποίο το ΔΗΚΟ είχε εκλέξει στην ουσία για πρό-

εδρο της Βουλής το 1985. Η αυτόνομη κάθοδος

του Λυσσαρίδη στις προεδρικές του 1988 στέρη-

σε – για λίγες ψήφους – την είσοδο Κυπριανού

στον β’ γύρο.

Σε αδρές γραμμές αυτό ήταν περίπου το σκηνικό

των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο μετά

τον θάνατο του Μακαρίου. Φαίνεται ότι οι Πρόε-

δροι εκλέγονται κατά βάση με κομματική στήρι-

ξη, λόγω όμως της μικρής διαφοράς της επι-

κράτησης στον β’ γύρο, ρόλο παίζουν και άλλοι

παράγοντες, που τελικά γέρνουν την πλάστιγγα.

Είναι, συνεπώς, αναμενόμενο τα κόμματα να

προετοιμάζουν υποψηφίους και να δοκιμά-

ζουν να πετύχουν συνεργασίες γύρω από τον

δικό τους υποψήφιο. Ναι, τα προεκλογικά προ-

γράμματα έχουν σημασία μεγάλη, οι συμφωνίες

– γραπτές ή προφορικές – κατοχυρώνουν μια πο-

ρεία, όμως, τη μέγιστη σημασία έχει η προσω-

πικότητα που θα υποστηριχθεί. Οι πολίτες, ο λα-

ός, οι ψηφοφόροι έχουν στις σκέψεις τους την

εικόνα του Προέδρου που θα ήθελαν. Δεν θα ανα-

φέρουμε τα γνωστά προσόντα – τίμιος, καθαρός,

αδέκαστος και άλλα.

Το κυριότερο προσόν για εμάς είναι η ικανό-

τητά του να κυβερνήσει χωρίς «βαρίδια» και

να έχει τη γνώση και την εμπειρία να χειριστεί το

εθνικό μας θέμα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν πολίτη

στον προεδρικό θώκο με το κριτήριο ότι είναι

τίμιος και καθαρός. Αν είναι άσχετος με τις διαδι-

κασίες επίλυσης του Κυπριακού, αν δεν ξέρει την

ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, αν δεν

έχει τριβή με τα κοινά, πώς θα δεχθεί  ο ίδιος πρώτα

απ’ όλα να ηγηθεί του κράτους;

Δικαίως θα διερωτηθεί κάποιος: Μα καλά, οι

άλλοι τα έμαθαν από την... κοιλιά της μάνας

τους; Ασφαλώς όχι. Όμως, εδώ που φτάσαμε,

μπορούμε σήμερα να κάνουμε πειραματισμούς;

Δυστυχώς, τα ονόματα που ακούγονται σήμε-

ρα για υποψήφιοι Πρόεδροι (πέραν των δέ-

κα!) ΔΕΝ... κάνουν! Απλώς, οι περισσότεροι ανα-

μένουν την στήριξη του ΑΚΕΛ. Κάποιοι εξ αυτών

(γυναίκες και άνδρες) είναι και εντελώς ακατάλ-

ληλοι έως φαιδροί. Το ΑΚΕΛ δεν μας έχει συνηθίσει

σε... φαιδρότητες. Ξέρει ότι δεν μπορεί να μείνει

για άλλη μια πενταετία εκτός εξουσίας (κυρίως

για οικονομικούς λόγους). Άρα, η μόνη του «διέ-

ξοδος» είναι η επιδίωξη συνεργασίας με το ΔΗΚΟ.

Αν δεν το πετύχει – για πολλούς λόγους που δεν

είναι της παρούσης – οι πιθανότητες να εκλέξει

Πρόεδρο είναι ελάχιστες.

Το ΔΗΚΟ, σε περίπτωση μη επίτευξης συνερ-

γασιών, θα δώσει βαρύτητα στον β’ γύρο των

προεδρικών, ώστε να γίνει πραγματικότητα ο

στόχος για συγκυβέρνηση. Το ερώτημα είναι ποι-

οι θα περάσουν στον β’ γύρο και αν την επιλογή

που θα κάνει η ηγεσία του κόμματος την ενστερ-

νιστούν και τα μέλη και οι ψηφοφόροι του.

Σίγουρα, το παρόν σκηνικό με τους δηλωθέν-

τες (αυτο-δηλωθέντες δηλαδή) υποψηφίους

δεν είναι το τελικό. Θ’ αλλάξει. Τα κόμματα είναι

όντως «κύτταρα της Δημοκρατίας» και σε κοινο-

βουλευτικά συστήματα διακυβέρνησης και σε πρ-

οεδρικά. Ο ρόλος τους είναι σημαντικότατος, όταν

η κυβέρνηση εξαρτάται από την ψήφο εμπι-

στοσύνης της Βουλής. Δεν μπορεί να κυβερνή-

σει κάποιος αν δεν είναι επικεφαλής κόμματος.

Στα προεδρικά συστήματα αυτό δεν είναι απα-

ραίτητο. Μπορεί οι πολίτες να εκλέξουν και

άτομο, που δεν έχει το επίσημο χρίσμα κόμμα-

τος. Στη Βουλή μπορούν να επιτευχθούν συνερ-

γασίες για κυβερνητικά νομοσχέδια, εφόσον γίνον-

ται διαβουλεύσεις και επικρατεί σύνεση και αίσθη-

μα ευθύνης.

Πιστεύουμε ότι – όπως διαγράφονται τα πράγ-

ματα – είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κά-

ποιος τι θα γίνει. Πιθανόν να δούμε «ισχυρές»

υποψηφιότητες να αποσύρονται, άλλες να ανασύ-

ρονται από τη... σύνταξη (Αδάμου, ας πούμε) και

μερικοί να πρωτοεμφανίζονται...

Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες σήμερα δεν υπα-

κούουν τυφλά. Σε όλα τα κόμματα, σε όλους

τους ιδεολογικούς χώρους, αν η πρόταση για μια

υποψηφιότητα δεν πείθει, οι ψηφοφόροι θα πρά-

ξουν αυτό που επιβάλλει η συνείδησή τους και

όχι ο κομματικός μηχανισμός. Και φρονούμε ότι

αυτό θα γίνει στις προεδρικές εκλογές του 2023.

«Ε»

Οι προεδρικές στην Κύπρο, 
το προσκήνιο και το παρασκήνιο

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Σε διευκρινίσεις για τα Μέτρα Οικοδόμ-
ησης Εμπιστοσύνης που προτείνει

στην τουρκική πλευρά προέβη ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια ομιλίας
του στην Μαρωνίτικη Καθολική εκκλησία
της Παναγίας των Χαρίτων στη Λευκωσία.
Πυρήνας της πρότασης Αναστασιάδη για
τα ΜΟΕ είναι η λειτουργία του αεροδρομίου
Τύμπου στα κατεχόμενα κατά νόμιμο τρόπο
υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών
και το άνοιγμα του λιμανιού του Βαρωσιού
υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

Ως αντιστάθμισμα και σε άμεση εξάρτηση

με την πρόταση ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης ζητά από την Τουρκία «να σταματήσουν

τις μονομερείς, παράνομες ενέργειες, να στα-

ματήσουν να επεμβαίνουν στην ΑΟΖ της Κύ-

πρου, να σταματήσουν να επεμβαίνουν στην

Αμμόχωστο, να σταματήσουν να παραβιάζουν

τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, να στα-

ματήσουν να έχουν βλέψεις σφετερισμού των

ελληνοκυπριακών περιουσιών».

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «τα

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν γίνον-

ται για να εξαπατήσουμε, όπως ισχυρίζεται ο

κ. Τατάρ. Ποια είναι η εξαπάτηση, αλήθεια, σε

μια πρόταση που θέλει την εφαρμογή των ψηφι-

σμάτων των ΗΕ για τα Βαρώσια, που θέλει να

αρθεί η ισχυριζόμενη απομόνωση των Τουρ-

κοκυπρίων με τη λειτουργία του αεροδρομίου

της Τύμπου κάτω από τη διοίκηση των ΗΕ,

ποια εξαπάτηση μπορεί να περιέχουν προτά-

σεις που περιλαμβάνουν τη λειτουργία του

λιμανιού της Αμμοχώστου ή πόσο συμβατή

προς το διεθνές δίκαιο θα είναι σε αντιστάθμι-

ση να επιτραπεί στα πλοία που φέρουν την

κυπριακή σημαία να προσεγγίζουν τους τουρ-

κικούς λιμένες ή στα αεροπλάνα που υπε-

ρίπτανται του εναέριου χώρου της Τουρκίας;»

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΗ 
ΜΕ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Αναφερόμενος στη λύση του Κυπριακού, ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «πρέπει να

καθιστά την πατρίδα μας ένα πραγματικό

και ανεξάρτητο κράτος, απαλλάσσοντάς

την από τα όποια στρατεύματα, κατοχικά

ή άλλα, τα επεμβατικά δικαιώματα ή τις ε-

ξαρτήσεις από τρίτες χώρες»... «Λύση η

οποία θα είναι απόλυτα συμβατή με τα Ψηφίσμα-

τα, τις κατά καιρούς Αποφάσεις του Οργανι-

σμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου

Ασφαλείας, όπως επίσης τις αρχές και αξίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης»…. «Με κάθε τρόπο

θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα πως η Κύ-

προς δεν είναι ολιγότερο ευρωπαϊκή από ό,τι

οι υπόλοιπες των ευρωπαϊκών χωρών όπου

υπάρχει πολυπολιτισμική παρουσία, και όπως

γίνεται και στην Κύπρο, αδιακρίτως διασφα-

λίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε

Κύπριου πολίτη»… «Έχουμε αποδεχθεί την

πολιτική ισότητα κάτω από όρους, όμως, που

δεν θα επιτρέπουν σε καμιά από τις δύο κοινότ-

ητες να επικυριαρχεί επί της άλλης... Έχουμε

μέσα από τις συνομιλίες καταλήξει όσον αφορά

τη σύνθεση και λειτουργία του νομοθετικού

Σώματος, της δικαστικής εξουσίας, της σύν-

θεσης της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτά που

απέμεναν ήταν η διασφάλιση και των Ελληνο-

κυπρίων. Του αισθήματος ότι δεν θα είναι κάτω

από την επιρροή μιας τρίτης χώρας».

ΠΡΩΤΑ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΟΖ

Σχετικά με την ΑΟΖ, ο κ. Αναστασιάδης υπο-

γράμμισε ότι μόνο με τον τερματισμό της

κατοχής και την εξεύρεση δίκαιης κσι ευρω-

παϊκής λύσης θα είναι δυνατόν να υπάρξει

συνεργασία με την Τουρκία στο ενεργειακό.

Είπε χαρακτηριστικά: «Είναι προς όφελος της

Τουρκίας, μέσα από τη λύση του Κυπριακού

που θα είναι απόλυτα συμβατή με το διεθνές

δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προς όφε-

λος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρ-

κοκυπρίων αλλά και της ιδίας, θα εξομαλυν-

θούν οι σχέσεις της με την Ευρώπη, θα δημι-

ουργηθούν οι προϋποθέσεις αξιοποίησης του

φυσικού πλούτου καθώς και θα δώσουν την

ευκαιρία να επικρατήσει ειρήνη σε ολόκληρη

την περιοχή»… «Έχω πει κατ΄ επανάληψη

πως η λύση του Κυπριακού θα συμβάλει σημαν-

τικά και στην επαναξιολόγηση του όλου ενερ-

γειακού προγράμματος έτσι ώστε να μην παρα-

γνωριστούν οι βλέψεις ή οι προγραμματισμοί,

οραματισμοί της Τουρκίας, να έχει λόγο και

ρόλο όσον αφορά ενδεχόμενα τη διέλευση ή

τη συμμετοχή στις διεργασίες για την αξιο-

ποίηση του φυσικού πλούτου. Αρκεί να τηρ-

ηθεί το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, αρκεί να

σεβαστούν την ΑΟΖ των γειτονικών κρατών».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΜΟΕ με αντάλλαγμα 
την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας»
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Νέος Υπαρχηγός της
Αστυνομίας Κύπρου 

ο Δημ. Δημητρίου
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην

παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, η
τελετή διαβεβαίωσης του νέου Υπαρχηγού της Αστυνομίας Δημήτρη
Δημητρίου.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι

«ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Σύνταγμα, προχωρώ

σήμερα στον διορισμό του κ. Δημήτρη Δημητρίου, στη θέση του Υπαρ-

χηγού της Αστυνομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή αποστολή του Σώματος, που είναι

απόλυτα συνυφασμένη με την τήρηση της ευνομίας στην κοινωνία,

καθοριστικής σημασίας για την απόφαση του διορισμού του κ. Δημη-

τρίου υπήρξε η άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση που διαθέτει, αλλά την

ίδια ώρα και η πλούσια εμπειρία που αποκόμισε από την πολύχρο-

νη υπηρεσία σε μάχιμες και νευραλγικές θέσεις του Σώματος». 

«Στο πλαίσιο αυτό είμαι απολύτως βέβαιος ότι, ενεργώντας με την

ίδια ευσυνειδησία και αμεροληψία που τον χαρακτήριζε μέχρι στιγ-

μής, θα ανταποκριθεί απόλυτα στην καθόλα υπεύθυνη θέση που του

εμπιστεύεται η Πολιτεία», είπε ο Πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο νέος Υπαρχηγός της Αστυνομίας είπε,

μεταξύ άλλων, ότι αναλαμβάνει με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης τα

νέα του καθήκοντα έχοντας πλήρη επίγνωση το πολυεπίπεδο και

πολυδιάστατο των προκλήσεων σε θέματα που άπτονται της δημό-

σιας τάξης, ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Πρόσθεσε ότι θα καταβάλει το άπαν των δυνάμεων του για να

φανεί αντάξιος των προσδοκιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και

των απαιτήσεων των πολιτών.

Είπε ακόμα ότι «η Κυπριακή Αστυνομία έχει να επιτελέσει έργο

που υπερβαίνει τα στενά όρια της πατρίδας μας, που και αυτά όμως

περιορίζονται λόγω της παράνομης τουρκικής κατοχής», έχοντας να

αντιμετωπίσει θέματα όπως είναι η τρομοκρατία, το διεθνές οικονο-

μικό και οργανωμένο έγκλημα, η παράνομη μετανάστευση που λει-

τουργούν πολλαπλασιαστικά ως προς τις ευθύνες της Αστυνομίας».

Τέλος είπε ότι η Αστυνομία βρίσκεται σε τροχιά πλήρους αναδιορ-

γάνωσης και εκσυγχρονισμού, στα πλαίσια των οποίων θα σχεδια-

στεί ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης.

Στο 6% ο ρυθμός 
ανάπτυξης της Κύπρου

ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟ 104.7% ΤΟΥ ΑΕΠ

Ο συνεχιζόμενος ψηλός ρυθμός ανάπτυξης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 επιβε-

βαιώνει την ανθεκτικότητα και τη δυναμικότητα που επέδειξε η κυπριακή οικονομία, αλ-

λά και την ορθότητα των πολιτικών μας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για συνέχιση των

θετικών επιδόσεων και περαιτέρω ανάπτυξη το 2022, δήλωσε ο Υπουργός Οικονο-

μικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε, περαιτέρω, πως στόχος είναι να συνεχιστεί η απόλυτα καθο-

δική μείωση του δημόσιου χρέους. Ανέφερε πως το δημόσιο χρέος το 2021 περιορίστηκε

στα €24,3 δις από €24,9 δις το 2020 και ως ποσοστό του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος πα-

ρουσίασε σημαντική μείωση 10,6 ποσοστιαίων μονάδων, από 115,3% τέλος Δεκεμ-

βρίου 2020 σε 104,7% του ΑΕΠ το 2021.

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε στις δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία του Υ-

πουργικού Συμβουλίου, πως σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής

Υπηρεσίας ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του 2021

είναι θετικός και υπολογίζεται στο 6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Πρόσθεσε πως συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη η εκτίμηση αυτή του ρυθμού ανά-

πτυξης της Κύπρου είναι σημαντικά καλύτερη, όπως είναι σημαντικά καλύτερη και από

τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης τόσο της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ.

Ανέφερε πως για το 2021 συνολικά ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται αυτή τη στιγμή στο

5,7%, το οποίο είναι πολύ κοντά στην αρχική πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών.

«Με αυτό τον ρυθμό ανάπτυξης καταδεικνύεται ότι η κυπριακή οικονομία είναι μια

από τις σχετικά λίγες οικονομίες στην ΕΕ, η οποία έχει ανακτήσει τις απώλειες της υγειο-

νομικής κρίσης του 2020», είπε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σημείωσε πως «το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης

υποστηρίζονται και από τη βελτιωμένη απόδοση στην αγορά εργασίας, όπου το ποσο-

στό ανεργίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 εκτιμάται κοντά στο 6%, και με τον αριθμό

των εγγεγραμμένων ανέργων να παρουσιάζει σταθερά πτωτική πορεία, προϊδεάζοντας

ότι το 2022 τα επίπεδα ανεργίας θα είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα ανεργίας

πριν την κρίση».

Επικαιρότητα



Σαφές μήνυμα δυναμικής αντιμετώπισης
των τουρκικών απειλών για την κυρια-

ρχία ελληνικών νησιών έδωσε ξεκάθαρα από
το βήμα της Βουλής των Ελλήνων ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζή-
τηση των 8 Συμφωνιών για τους εξοπλισμούς
των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, που
αφορούν τις γαλλικές φρεγάτες Berharra, την
αγορά 6 επιπλέον αεροσκαφών Rafalle και
των τορπιλών για τα υποβρύχια.

Ο πρωθυπουργός έστειλε ηχηρό μήνυμα προς

την Τουρκία, κάνοντας λόγο για ρητορικά πυρο-

τεχνήματα των γειτόνων που κλιμακώνονται.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα

διαστρέφει την αλήθεια με το αμόκ για τα

ελληνικά νησιά, όμως κάποιοι αποφάσισαν

να παραχαράξουν ταυτόχρονα τις συνθήκες,

την ιστορία και τη γεωγραφία», είπε και πρό-

σθεσε: «Πήραν, όμως, άμεση απάντηση απ’

όλους ώστε να στραφούν σοφότεροι στα εσω-

τερικά τους θέματα».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η θέση της

Αθήνας είναι σταθερή: Η πόρτα παραμένει κλει-

στή σε κάθε απειλή και το παράθυρο ανοιχτό σε

κάθε διάλογο με βάση τη διεθνή νομιμότητα.

«Η Ελλάδα δεν έχει καμιά ανάγκη να εκτοξεύει

φωτοβολίδες για να αποσπά διεθνή προσοχή

απ’ όσα συμβαίνουν στην κοινωνία της από όσα

συμβαίνουν στην κοινωνία της, όπως δυστυχώς

κάνουν οι γείτονές μας», επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα «συνε-

κτικό και καλά διαρθρωμένο σχέδιο που απλώνε-

ται σε όλο το φάσμα των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παράλληλα, όπως είπε, «συγκροτείται ένα υπό-

δειγμα αμυντικής διακρατικής συνεργασίας».

Σε ό,τι αφορά την αγορά των φρεγατών Belharra,

τόνισε πως «η αγορά τους έγινε με τους πλέον

συμφέροντες όρους για την ελληνική οικονομία»,

καθώς τίποτε, όπως ανέφερε, δεν ξεφεύγει από

τη δημοσιονομική ισορροπία.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «τα στελέχη

των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν το μεγάλο

μας όπλο, δικαιούνται να έχουν στην κατοχή τους

τα πιο σύγχρονα μέσα και θα πρέπει να έχουν

την αμέριστη προσοχή και συμπαράστασή μας.

«Ζητώ από όλους αυτοσυγκράτηση και υπευ-

θυνότητα για το ζήτημα του κόστους. Η χώρα μας

εξασφάλισε τα Rafale με συμφέροντες όρους»,

είπε, εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάλεσε όλους σε ενότητα, ωριμότητα και θετι-

κή συμβολή: «Υπάρχουν άλλα πεδία για κομ-

ματικούς διαξιφισμούς. Τώρα είναι μια ευκαιρία

να στείλουμε μήνυμα συμπαράταξης και δυνα-

μικής ετοιμότητας για όποιον επιδιώξει να βρε-

θεί απέναντί μας. Πάνω από όλα να εκπέμψου-

με ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι κάθε πολιτική δια-

φωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της

πατρίδας. Σε τέτοιες επιλογές δεν υπάρχουν

ταλαντεύσεις. Ακόμα και το “παρών” σημαίνει

“απών”», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του

ο πρωθυπουργός.

ΓΕΝΙΚΑ «ΠΑΡΩΝ» Ο ΣΥΡΙΖΑ 
– ΨΗΦΙΣΕ ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΦΡΕΓΑΤΕΣ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
είπε ότι το κόμμα του στηρίζει «σταθερά και με

συνέπεια, τον εξοπλισμό της χώρας μας στη λογι-

κή της επαρκούς άμυνας και στο πλαίσιο ενός

ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό

υπερψηφίζουμε την αγορά φρεγατών. Μια αγορά

που προγραμματίσαμε εμείς. Ταυτόχρονα θεω-

ρούμε απαράδεκτο ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευ-

ση συμμετοχής ελληνικών εταιριών στην κατα-

σκευή φρεγατών. Καταθέτουμε τις ενστάσεις μας

αλλά είμαστε σαφείς σε ότι αφορά την στήριξη

αυτού του προγράμματος. Αυτό σημαίνει αξιό-

πιστη αντιπολιτευτική στάση. Ένα πρόγραμμα

που εσείς ακυρώσατε το καλοκαίρι του 2020 εν

μέσω κρίσης Ορουτς Ρεις όταν έφτασε 8 ναυτι-

κά μίλια από Ρόδο και 6 από το Καστελόριζο. Εν

μέσω αυτής της κρίσης επειδη ακυρώσατε την

αγορά φρεγατών και τονίζατε ότι ο μόνος τρόπος

θωράκισης των 18 Ραφάλ εμείς με καλή πίστη –

παρά το γεγονός ότι ως πρωθυπουργός δεν είχα

δεχθεί εισήγηση για Ραφάλ – στηρίξαμε την επι-

λογή αυτή».

«Είναι απαράδεκτο, όμως, να απαιτείτε από

τον ΣΥΡΙΖΑ λευκή επιταγή. Ότι εμείς θα ψηφίζο-

υμε χωρίς κριτήρια χωρίς εξηγήσεις. Όπως η

απόφαση για αγορά 6 επιπλέον Rafale που την

έμαθαν όλοι, και τα επιτελεία από την τηλεόρα-

ση». Εμείς εδώ έχουμε και επι της ουσίας ενστά-

σεις. Ενισχύσαμε την ΠΑ με αναβάθμιση F16 και

με αγορά 18 Rafale, την στιγμή που η Τουρκία

εξαιρέθηκε από τα F35 δεν κατανοούμε την σκο-

πιμότητα της αγοράς επιπλέον 6 Rafale».

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟ ΚΙ.ΝΑΛ

Ο επικεφαλής της ΚΟ του Κινήματος Αλλα-

γής, Μιχάλης Κατρίνης, δήλωσε ότι το Κίνημα

Αλλαγής θα ψηφίσει τις 8 συμφωνίες για τους

εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμενων. Υπο-

στήριξε επίσης ότι είναι νόμιμο το δικαίωμα της

χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ταυτόχρονα όμως, άσκησε κριτική στη κυβέρ-

νηση για την πολιτική και τους χειρισμούς της

που αφορούν στους εξοπλισμούς των Ενόπλων

Δυνάμεων και την εξωτερική πολιτική που ακο-

λουθεί.

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ τόνισε την

ανάγκη να είναι πολυσχιδής η εξωτερική πολιτι-

κή της Ελλάδας, κάνοντας ειδική αναφορά στη

στάση της Τουρκίας.

Ο κ. Κατρίνης υποστήριξε ότι η μόνη διαφο-

ρά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της υφα-

λοκρηπίδας, όπως καθορίστηκε από τον Κ. Καρ-
αμανλή και τον Α. Παπανδρέου και υπογράμ-

μισε ότι «καμία κυβέρνηση δεν έχει νομιμο-

ποίηση να δεχθεί προς συζήτηση τις αιτιά-

σεις της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση

των νησιών του Αιγαίου, γιατί θα είναι το

πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση της εθνι-

κής κυριαρχίας στο Αιγαίο».

Το ΚΚΕ καταψήφισε τις συμφωνίες για την

ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων διότι μετα-

τρέπεται ο ελληνικός στρατός σε ΝΑΤΟϊκό…

ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Κλειστή η πόρτα της Αθήνας
στις τουρκικές απειλές για ελληνικά νησιά»

Η Μελίνα Τραυλού στο τιμόνι 

της Ένωσης Εφοπλιστών

Ανοίγει πανιά η πλοιοκτήτρια-εφοπλίστρια Μελίνα Τραυλού, που είναι

η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Στις πρόσφ-

ατες αρχαιρεσίες, ήταν η πρώτη σε ψήφους μεταξύ των 42 υποψηφίων,

με κύκλους της ΕΕΕ να χαρακτηρίζουν «ευρεία και ενωτική» την ψηφο-

φορία και την επικράτηση της εφοπλίστριας, που είναι η πρώτη γυναίκα

πρόεδρος στην ιστορία των 100 χρόνων και πλέον της Ένωσης. Δεύτε-

ρη εξελέγη άλλη μια γυναίκα, η Μαρία Αγγελικούση, κόρη του εκλιπόντος

Γιάννη Αγγελικούση. Η Μελίνα Τραυλού ηγείται της μοναδικής ελληνικής

ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς οχημάτων, της Neptune Lines Shipping

& Managing Enterprises. Μέχρι σήμερα, πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-

νων Εφοπλιστών ήταν επί 13 χρόνια ο Θεόδωρος Βενιάμης, ο οποίος

αποδείχθηκε απόλυτα άξιος καπετάνιος. 

Στα μπλόκα οι Έλληνες αγρότες

Τους έχεις εγκαταλείψει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι

αγρότες μας δεν έχουν άλλο… μέσο για να στείλουν το μήνυμά τους στο

Μαξίμου και βγήκαν στα μπλόκα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αγρό-

τες μας μένουν επί ξύλου κρεμάμενοι. Ήδη το πρώτο μπλόκο στήθηκε

στη Θεσσαλία. Τι ζητούν; Τα αυτονόητα. Αυτά που δεν θέλει να ακούσει

το Μαξίμου: Μείωση του κόστους παραγωγής, με άμεση κατάργηση της

ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα, διάθεση αφορολόγητου

πετρελαίου σε όλους τους αγρότες, μείωση των τιμών των αγροεφοδίων,

καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις καταστροφές

που υπέστησαν οι καλλιέργειες, μέτρα για την αναπλήρωση του αγροτι-

κού εισοδήματος από τη μείωση της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και κατα-

σκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. 

Οι φτωχές χώρες πλήρωσαν και 

πληρώνουν ακριβά την πανδημία!

Πολύ πικρή η αλήθεια… Η πανδημία ήταν μεγάλο πλήγμα για τις φτωχό-

τερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εξαρτώνται από τα

Ταμεία Συνοχής, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν την επιβίωσή

τους μέσω της ανάπτυξης. Δυστυχώς, η εικόνα που σχηματίζεται από την

έκθεση τριετίας της Κομισιόν, είναι απογοητευτική. Λόγω της πανδημίας,

έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η βελτίωση της ζωής που είχε σημειωθεί στις

φτωχότερες χώρες, με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες να παρα-

μένουν στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Η πανδημία έχει αυξήσει τη

θνησιμότητα κατά 13%, δυστυχώς όμως στις φτωχότερες περιοχές η

θνησιμότητα έχει φτάσει στο 27%! Σύμφωνα με την Κομισιόν, το διάστημα

2012-2019 τα κεφάλαια των Ταμείων Συνοχής μείωσαν κατά 17 εκατομ-

μύρια τον αριθμό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια. Η πανδημία,

όμως, εξαφάνισε μέρος της επιτυχίας αυτής, προσθέτοντας στους φτωχούς

άλλα 5 εκατομμύρια άτομα. Ακόμη, η πανδημία έκανε δύσκολη τη ζωή

όσων είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν τα σύνορα της χώρας τους για

επαγγελματικούς λόγους, για την εκπαίδευσή τους ή για λόγους υγείας. 

Κι άλλο ρεκόρ κατέκτησε η Ελλάδα…

Η Ελλάδα είναι η 15η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι

τρεις ακριβότερες χώρες είναι το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Δανία, οι

δε τρεις φθηνότερες είναι η Ρουμανία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, σύμ-

φωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

(ΙΕΛΚΑ). Και κάτι ακόμη: Οι πέντε ελληνικές πόλεις από τις 175 που κατα-

γράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι: η Αθήνα στην 107η, η Θεσ-

σαλονίκη στην 120η, το Ηράκλειο στην 109η, η Πάτρα στην 129η και η

Λάρισα στην 132η θέση. Το 2021, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων ήταν

κοντά στα 40 δις ευρώ, πετυχαίνοντας ιστορικό υψηλό. Το ρεκόρ σε αξία

εξαγωγών έχει σχέση με την υψηλή τιμή των εξαγόμενων προϊόντων. Η

αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2021 ήταν 39,89 δις ευρώ, μαζί με τα

πετρελαιοειδή. Πολύ μεγαλύτερη αύξηση είχαν το 2021 οι εισαγωγές, που

διαμορφώθηκαν σε 64,19 δις ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 32,1% σε

σύγκριση με το 2020. 

Τα επικίνδυνα εκλογικά σενάρια

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τον μισό χρόνο συζητάμε για ανασχημα-

τισμό και τον άλλο μισό για εκλογές. Τα εκλογικά σενάρια, ωστόσο, για

πρώτη φορά έχουν φουντώσει. Δεν υπάρχει πολιτική ή δημοσιογραφική

παρέα, που να μη συζητά τον χρόνο των εκλογών. Άλλοι τον τοποθετούν

προς το τέλος της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού, και άλλοι το φθινό-

πωρο. Ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτά πατούν στη σφαίρα της πραγ-

ματικότητας, έχουν ως αποτέλεσμα να παύουν οι υπουργοί να κυβερνούν

και να λειτουργούν ως πολιτευτές κλπ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, που

σε όλους τους τόνους δηλώνει πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους,

πρέπει να εξαγγείλει άμεσα ένα πλάνο δράσης των υπουργών, το οποίο

θα έχει χρονοδιαγράμματα και θα μετρώνται τα αποτελέσματά τους. Ήδη

η κυβέρνηση δείχνει να έχει εγκαταλείψει τον μεταρρυθμιστικό της οίστρο.

Αν υπουργοί αισθανθούν ότι πάμε σε εκλογές, τότε όχι απλώς δεν θα

κάνουν το παραμικρό, αλλά θα ασχολούνται αποκλειστικά με τις περιφέ-

ρειές τους.

Γιώργος, μόνος, ψάχνει…

Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι άφαντος. Ασχολείται με τα διεθνή του,

ταξιδεύει και χτίζει τις δημόσιες σχέσεις του στο εξωτερικό. Ούτε καν οι

συνεργάτες του ξέρουν πώς βλέπει τα πράγματα στα εσωκομματικά και

τι σκοπό έχει, αν δηλαδή σκέφτεται να κάνει κάποια διαπραγμάτευση με

τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενόψει της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Αυτό

προκαλεί άγχος σε αρκετούς και στη μία και στην άλλη πλευρά…

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

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: «Θα υπερασπιστούμε το 
γαλάζιο της σημαίας και του Αιγαίου μας»

«Παραμένουμε ψύχραιμοι, παραμένουμε νηφάλιοι, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές

του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς, από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου

βρέθηκε περιοδεύοντας σε φυλάκια και μονάδες

των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στον απόηχο

των πολεμικών απειλών Τσαβούσογλου, που αμφι-

σβήτησε ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία των ελληνικών

νησιών του Αιγαίου.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες όποτε και

αν χρειαστεί να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά

μας δικαιώματα, να υπερασπιστούν το γαλάζιο

της σημαίας μας, του ουρανού μας και του Αιγαίου

μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρδαλιάς κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο.

Ο υφυπουργός Άμυνας συγκεκριμένα, μετέβη στο στρατηγείο της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμά-

των Εθνοφυλακής, το επιτηρητικό φυλάκιο «Προβοσκίδας» και το Ναυτικό Παρατηρητήριο Αγριελιάς

Λέσβου, όπου ενημερώθηκε από τις διοικήσεις τους για την αποστολή, τα κύρια έργα και τις τρέχου-

σες δραστηριότητές τους.

Επίσης, επισκέφθηκε την κανονιοφόρο «Πολεμιστής» που ναυλοχεί στο λιμάνι του νησιού. Κατά

την επίσκεψη ξεναγήθηκε στα βασικά διαμερίσματα του πλοίου και συνομίλησε με το πλήρωμα.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πέρα από το κομμάτι που αφορά τον εξοπλισμό της χώρας, δίνει

ταυτόχρονα ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα των στελεχών μας, πόσο μάλλον στις ακριτικές

περιοχές, που παλεύουν καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες σε μία περιοχή με όλα τα γεωπο-

λιτικά προβλήματα που γνωρίζουμε», τόνισε ο υφυπουργός κ. Χαρδαλιάς, από τη Χίο, στο πλαίσιο

τετραήμερης περιοδείας που πραγματοποίησε σε έδρες σχηματισμών, μονάδων και επιτηρητικών

φυλακίων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, σε νησιά του

Ανατολικού Αιγαίου. 

«Μόνο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια που κάνουν τα στελέχη μας σε όλη τη χώρα

και ειδικά εδώ στις εσχατιές του Αιγαίου και της πατρίδας», υπογράμμισε ο Ν. Χαρδαλιάς.



Πολιτικοί αναλυτές και

δημοσκόποι συμφωνούν

σε ένα πράγμα: Οι επόμενες

εκλογές θα κριθούν στο πεδίο

του Κέντρου. Δηλαδή, από την

επιλογή που θα κάνουν την

ώρα της κάλπης οι πολίτες

εκείνοι, που δεν συμφωνούν

με τις ακραίες φωνές και την

πόλωση και επιθυμούν την

ομαλή πορεία της Ελλάδας.

Μέσα από τη σκληρή αντι-

παράθεση και την πόλωση,

τα κόμματα, τουλάχιστον τα

μεγαλύτερα, θα καταφέρουν

να συσπειρώσουν τον σκληρό

πυρήνα της ψηφοφόρων τους.

Απομένει, λοιπόν, να προ-

σελκύσουν τους πολίτες αυτούς

που δεν είναι πλήρως και απόλ-

υτα ενταγμένοι σε κάποιον πολι-

τικό φορέα και σε κάθε εκλογική

αναμέτρηση αποφασίζουν με τα

δεδομένα της κάθε περιόδου.

Μέχρι πρότινος, βασικοί (και

μοναδικοί) διεκδικητές των λεγό-

μενων κεντρώων ψηφοφόρων,

ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο

ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, μετά την αλλα-

γή ηγεσίας, τον περασμένο Δεκέμ-

βριο, στη μάχη μπήκε γερά και

το Κίνημα Αλλαγής. Και σύμ-

φωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η

μάχη θα είναι σκληρή, θα έχει

και διάρκεια.

Στην πρόσφατη δημοσκόπη-

ση της Pulse και στο ερώτημα

«Ποιος εκφράζει καλύτερα τον

χώρο του Κέντρου», το 26%

απάντησε ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης, το 22% ο Νίκος Αν-

δρουλάκης και το 20% ο Αλέξ-

ης Τσίπρας. 

Διαφορετική η εικόνα από την

έρευνα της GPO, όπου στο ίδιο

ερώτημα, το 30,1% απάντησε ο

Νίκος Ανδρουλάκης, το 26,4%

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ

αρκετά πίσω, με 19,4% ήταν ο

Αλέξης Τσίπρας. 

Από την πρώτη ημέρα που

ανέλαβε την εξουσία, ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης κατέστησε σαφή

την πρόθεσή του να μετακινη-

θεί προς το χώρο του Κέντρου,

προκειμένου να διευρύνει την

επιρροή του σε μεγαλύτερα τμή-

ματα ψηφοφόρων. Επιλογή που

προκάλεσε κατ’ επανάληψη τη

δυσφορία του συντηρητικού τμή-

ματος των ψηφοφόρων της Νέας

Δημοκρατίας.

Στενοί συνεργάτες του επι-

σημαίνουν ότι η πολιτική που θα

ακολουθήσει μέχρι και το τέλος

της θητείας του, θα είναι εστια-

σμένη στο χώρο του Κέντρου.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να

προωθήσει μέτρα και αποφά-

σεις που απέχουν πολύ από την

ιδεολογία και τις παραδοσιακές

αξίες της παράταξής του. 

Ο λόγος απλός: Και ο Έλληνας

πρωθυπουργός πιστεύει ότι…

ρυθμιστής των εκλογών θα είναι

οι κεντρώοι ψηφοφόροι, έχει

απόλυτη ανάγκη την ψήφο του,

προκειμένου να επιτύχει την πολ-

υπόθητη αυτοδυναμία. 

Με το βλέμμα στραμμένο στο

Κέντρο κινείται και ο Αλέξης Τσί-

πρας, οι κινήσεις και οι πρωτο-

βουλίες του οποίου την περίο-

δο μετά τις εκλογές του 2019

αντανακλούν την επιθυμία του

να αποστασιοποιηθεί από τον

σκληρό πυρήνα των ψηφοφό-

ρων του (3%) και να ανοιχτεί σε

ευρύτερα πεδία. Εκεί αποσκο-

πούν οι προσπάθειες διερεύνησης

με την ένταξη νέων προσώπων,

όπως επίσης και οι αλλαγές που

προωθεί στη δομή και στη λει-

τουργία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επιλογή αυτή του Αλ. Τσίπρα

είναι η βασική αιτία για τις τριβές

και τις εντάσεις που καταγρά-

φονται στο εσωτερικό του κόμ-

ματος τον τελευταίο τουλάχιστον

χρόνο. Οι διαφωνούντες ανησυ-

χούν με την πολιτική των «α-

νοιχτών θυρών» που εφαρμό-

ζει, καθώς θεωρούν ότι κινδυνεύει

να αλλοιωθεί ο ιδεολογικός χαρ-

ακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ και να μετα-

τραπεί σε… πολιτικό σούπερ

μάρκετ! Από την πλευρά του, ο

Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται απο-

φασισμένος να προχωρήσει προς

την κατεύθυνση που έχει χαρά-

ξει. Στον… δρόμο του θα συναν-

τήσει και τον Νίκο Ανδρουλάκη,

ο οποίος, λίγο-πολύ, στο ίδιο

target group θα απευθυνθεί στις

επόμενες εκλογές. Με απώτερο

στόχο να οριοθετήσει και να περι-

χαρακώσει τον χώρο μεταξύ Νέας

Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτι-

μούν ότι λόγω της πόλωσης που

θα προκαλέσουν τα δύο μεγά-

λα κόμματα, ένας σημαντικός

αριθμός πολιτών θα τους γυρίσει

την πλάτη και θα αναζητήσει πιο

ψύχραιμες φωνές. Και αυτό το

κενό θεωρούν ότι μπορεί να το

καλύψει το Κίνημα Αλλαγής. 

Το Κέντρο θα κρίνει τις εκλογές

ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑΛ 

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Επικαιρότητα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Προβάδισμα
κατά 12+% της Ν.Δ.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την πανελλαδική έρευ-

να της Opinion Poll, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του tomanifesto.gr

στο διάστημα 7/2-12/2.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ΝΔ καταγράφει σταθερό προβάδισμα άνω

των 11 μονάδων. Ταυτόχρονα το ΚΙΝΑΛ, παγιώνεται σε υψηλό διψήφιο

ποσοστό και ετοιμάζεται να απειλήσει με αξιώσεις τη δεύτερη θέση του

ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ έρχεται πρώτη με 31,2% και

ακολουθούν: ΣΥΡΙΖΑ 19,6%, ΚΙΝΑΛ 14,2%, ΚΚΕ 7%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

4%, με το ΜέΡΑ25 να μένει εκτός Βουλής με 2,6%. 

Με αναγωγή επί των εγκύρων τα αποτελέσματα γίνονται: ΝΔ 33.2%,

ΣΥΡΙΖΑ 20.8%. ΚΙΝΑΛ 15.1%, Κ.Κ.Ε 5%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.3%, ΜΕΡΑ

25 2.8%.

Σταθερό προβάδισμα Μητσοτάκη

Σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης παραμένει πρώτος, ενώ προηγείται του Αλέξη Τσίπρα στην καταλ-

ληλότητα για την πρωθυπουργία με σχεδόν 20 μονάδες. 

Όχι σε πρόωρες εκλογές

Στα ενδιαφέροντα της έρευνας είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης

(63%) απορρίπτει το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές, ενώ η

πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μίας αυτοδύναμης

κυβέρνησης ΝΔ μετά τις εκλογές ή μίας κυβέρνησης συνεργασίας

ΝΔ-ΚΙΝΑΛ. 

Η μάχη στον χώρο Κέντρου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διεργασίες αυτή την περίοδο στον χώρο

όσων αυτοπροσδιορίζονται Κεντρώοι ή Κεντροαριστεροί.

Στο ερώτημα ποιος εκπροσωπεί από τους πολιτικούς αρχηγούς τον

χώρο του Κέντρου καλύτερα, πρώτος βρίσκεται ο κανένας με 24.2% και

επί των συγκεκριμένων προσώπων προηγείται ο Κυρ. Μητσοτάκης με

21.5%, ακολουθεί ο Ν.Ανδρουλάκης με 20.5% και τρίτος ο Αλ.Τσίπρας

με 13%.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Η κυβέρνηση
θα στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες πολιτών»

Στο σχέδιο της ελληνικής  κυβέρνησης για την στο-

χευμένη εφάπαξ στήριξη των πιο ευάλωτων αναφέρ-

θηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ανακοινώσεις θα

γίνουν όταν η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη.

Με αφορμή δημοσιεύματα πως η κυβέρνηση ετοι-

μάζει «δώρο» Πάσχα με τη μορφή στοχευμένου επιδό-

ματος, ο κ. Οικονόμου σχολίασε ότι υπάρχουν σενάρια

και ιδέες που προφανώς συζητούνται, ωστόσο η κυβέρ-

νηση θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες όταν είναι σίγου-

ρη.

Όπως τόνισε  η κυβέρνηση τόνισε επεξεργάζεται

συνεχώς όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία ενώ χαρα-

κτήρισε κρίσιμο τον μήνα Μάρτιο.

«Επεξεργαζόμαστε συνεχώς όλα τα δεδομένα και τα

στοιχεία. Προφανώς το επόμενο διάστημα, ο επόμενος

μήνας θα είναι κρίσιμος», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μιλάμε για κάτι που δεν θα είναι μέτρο μόνιμης στήρ-

ιξης. Θα έχουν τη δική τους περίμετρο και στόχευση...

Όταν έχουμε κάτι να το πούμε θα το πούμε μετρημένα»,

τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Τόσο το εύρος, όσο και το βάθος αυτής της στήρι-

ξης, είναι κάτι που προφανώς θέλουμε να έχει αποτέλε-

σμα. Άρα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι ασήμαντο,

ούτε θα είναι επικοινωνιακού τύπου. Σχεδιάζουμε και

θέλουμε να κάτι που θα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα»,

πρόσθεσε.

Η εν λόγω ενίσχυση σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου

δεν αναιρεί, αντιθέτως έρχεται να προστεθεί στην οριζόν-

τια στήριξη προς τους πολίτες στους λογαριασμούς ηλεκ-

τρικού ρεύματος, στην μείωση του ΕΝΦΙΑ αλλά και στη

νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το επόμενο διάστημα.

Ειδικά για τις ενεργειακές ανατιμήσεις διαβεβαίωσε

ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυ-

ριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Για την χαλάρωση των μέτρων 
κατά της πανδημίας

Για τα περιοριστικά μέτρα, ο κ. Οικονόμου εκτίμησε

ότι και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την τάση χαλάρωσης

και της επιστροφής στην κανονικότητα που υπάρχει και

στον υπόλοιπο κόσμο και πως πρέπει να αναμένουμε

τις εισηγήσεις των ειδικών. Ειδικά για το καρναβάλι εμ-

φανίστηκε διστακτικός λέγοντας ότι «δεν θα είμαστε εκεί».

Για τα πρόστιμα τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω

των 60, διαβεβαίωσε ότι τα πρόστιμα βεβαιώνονται κανο-

νικά στους περίπου 300.000 ανεμβολίαστους πολίτες

άνω των 60. 



ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ο Οικουμ. Πατριάρχης 
Μελέτιος Μεταξάκης 

και η Μητρόπολη Θυατείρων
(συνέχεια)

Όπως ασφαλώς είναι γνωστό, η ορθόδοξη Εκκλησία,

η οποία προήλθε μετά το οριστικό Σχίσμα Ανατολι-

κής και Δυτικής Εκκλησίας το 1074, χωρίζεται σήμε-

ρα διοικητικά στα τέσσερα πρεσβηγενή Πατριαρχεία

Κωσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και

Ιεροσολύμων, στα Πατριαρχεία Ρωσίας, Σερβίας,

Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας, και στις αυτο-

κέφαλες Εκκλησίες Κύπρου, Ελλάδος, Πολωνίας και

Αλβανίας. Οι Εκκλησίες της Τσεχοσλοβακίας και της

Φινλανδίας είναι αυτόνομες κι εξαρτώνται από το Οικο-

υμενικό Πατριαρχείο. Από το Οικουμενικό Πατρια-

ρχείο εξαρτώνται απ’ευθείας οι Αρχιεπισκοπές Αμε-

ρικής και Αυστραλίας και οι Μητροπόλεις της Νέας

Ζηλανδίας, Τορόντο, Μπουένος Άιρες, Παναμά, Χονγκ

Κονγκ και Κορέας, εκτός από τις προαναφερθείσες

Επαρχίες του Θρόνου και τη λοιπή Ευρώπη. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Οι Ορθόδοξοι που ζουν έξω από τα γεωγραφικά

όρια των πιο πάνω Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων

Εκκλησιών αποτελούν τη λεγόμενη Διασπορά, ανή-

κουν δε πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

σύμφωνα με τον πιο κάτω Εικοστό Όγδοο Κανόνα

της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος

του 451:

Κανών κη΄ της εν Χαλκηδόνι
Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. 

«Πανταχού τοις των αγίων Πατέρων όροις επόμε-

νοι, και των αρτίως αναγνωσθέντα κανόνα των εκατόν

πεντήκοντα Θεοφιλεστάτων απισκόπων, των συναχ-

θέντων επί του της ευσεβούς μνήμης Μεγάλου Θεο-

δοσίου, του γενομένου βασιλέως εν τη βασιλίδι Κων-

σταντινουπόλεως Νέα Ρώμη (1), γνωρίζοντες, τα αυτά

και ημείς ορίζομεν τε και ψηφιζόμεθα περί των πρε-

σβειών της αγιωτάτης Εκκλησίας της αυτής Κων-

σταντινουπόλεως Νέας Ρώμης• και γαρ τῳ θρόνῳ της

πρεσβυτέρας Ρώμης, δια το βασιλεύειν την πόλιν

εκείνην, οι Πατέρες εικότως αποδεδώκασι (2) τα πρε-

σβεία. Και τῳ αυτῳ σκοπῳ κινούμενοι οι εκατόν πεν-

τήκοντα Θεοφιλέστατοι απίσκοποι, τα ίσα πρεσβεία

απένειμαν τῳ της Νέας Ρώμης αγιωτάτῳ θρόνῳ, ευλό-

γως κρίναντες, την βασιλεία και συγκλήτω τιμηθείσαν

πόλιν, και των ίσων απολαυούσαν πρεσβειών τῃ

πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ρώμη, και εν τοις εκκλησιαστι-

κοίς ως εκείνην μεγαλύνεσθαι πράγμασι, δευτέρας

μετ’ εκείνην υπάρχουσαν. Και ώστε τους της Ποντι-

κής, και της Ασιανής, και της Θρακικής διοικήσεως

μητροπολίτας μόνους, έτι δε και τους εν τοις βαρβα-

ρικοίς επισκόπους των προειρημένων διοικήσεων χει-

ροτονείσθαι υπό του προειρημένου αγιωτάτου θρό-

νου της κατά Κωνσταντινούπολιν αγιωτάτης Εκκλησίας•

δηλαδή εκάστου μητροπολίτου των προειρημένων

διοικήσεων μετά των της επαρχίας επισκόπων χειρ-

οτονούντας τους της επαρχίας επισκόπους, καθώς

τοις θείοις κανόσι διηγόρευται? χειροτονείσθαι δε,

καθώς είρηται, τους μητροπολίτας των προειρημένων

διοικήσεων παρά του Κωνσταντινουπόλεως αρχιε-

πισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων κατά το έθος γινο-

μένων, και επ’ αυτόν αναφερομένων».

Στην παρούσα, βέβαια, ιστορική αναφορά μας στην

ίδρυση και τη διαχρονική σημασία της Μητρόπολης

Θυατείρων επιλέξαμε να περιοριστούμε μάλλον πιο

λεπτομερώς στην προσωπκότητα του πρώτου Μητρο-

πολίτη της αοιδίμου Γερμανού Στρηνόπουλου, στον

οποίο είχε ανατεθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

η διαποίμανσή της και, μάλιστα, σε μια από κάθε

άποψη αφόρητη περίοδο ελεγχόμενη από εξωγενείς

κυρίως παράγοντες, όπως η Μικρασιατική καταστρ-

οφή, ο διχασμός μεταξύ φιλοβενιζελικών και φιλοβα-

σιλικών, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο καταχρη-

στικά λεγόμενος Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα

όταν οι κομμουνιστές προσπάθησαν, ευτυχώς ανε-

πιτυχώς, να την υποδουλώσουν με τα όπλα στην τότε

πανίσχυρη Σοβιετική δικτατορία του αιμοχαρούς Στά-

λιν.  

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
του Γερμανού Στρηνόπουλου

Ο Γερμανός (κατά κόσμο Γεώργιος) Στρηνό-
πουλος ήταν τότε πενήντα χρονών. Γεννήθηκε στο

χωριό Δελλιώνες της  Ανατολικής  Θράκης  στις  15

Σεπτεμβρίου 1872  κι αφού φοίτησε στο Κεντρικό

Σεμινάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι

(1888) και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης (1889-

1897), από την οποία απεφοίτησε με άριστα, χειρο-

τονήθηκε διάκονος (1897) και εν συνεχεία διορίζεται

διευθυντής σχολείου και ιεροκήρυκας στη Ραιδεστό

(1897-1899) και στη Μέτρα (1899-1990). Το 1900

μετέβη ως υπότροφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

για Θεολογικές και Φιλοσοφικές σπουδές στα Πανε-

πιστήμια Χάλλε, Λάιψιχ, Στρασβούργου και Λωζάν-

ης, απέκτησε δε, το 1903, τον τίτλο του Διδάκτορος

της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Λάιψιχ με τη δια-

τριβή του για τις φιλοσοφικές θεωρίες του Ιππολύτου.

Το 1904 διορίστηκε Καθηγητής της Θεολογικής

Σχολής Χάλκης και το 1907 διευθυντής αυτής, αφού

χειροτονήθηκε (1907) πρεσβύτερος και αμέσως προ-

βιβάστηκε σε Αρχιμανδρίτη. Πέντε χρόνια αργότερα

(1912) η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου τον

εξέλεξε Μητροπολίτη Σελευκείας, αλλά παρέμεινε στη

Χάλκη σαν Διευθυντής της ομώνυμης Σχολής μέχρι

τον Μάϊο του1922, ότε εξελέγη Μητροπολίτης Θυα-

τείρων. Έξαρχος Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης και

ταυτόχρονα Αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατρ-

ιαρχείου στον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας, η δε εκλο-

γή του αυτή ανακοινώθηκε προς τις κατά τόπους

Ελληνικές Ορθόδοξες Κοινότητες από το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο με Πατριαρχική και Συνοδική Επι-

στολή στις 5 Μαΐου 1922, παρ’ όλο που η αποδοχή

του από αυτές δεν ήταν καθόλου προδικασμένη, όπως

φαίνεται από εκθέσεις του ίδιου που υπέβαλε προς

το Πατριαρχείο, στις οποίες ανέφερε με προφανή ανα-

κούφιση την εκάστοτε αναγγελλόμενη από τις τοπι-

κές Κοινοτικές Επιτροπές αποδοχή αυτή και τις οποίες

δημοσιεύουμε στα επόμενα.

Στο Λονδίνο ο Γερμανός έφτασε στις 5 Ιουνίου 1922.

Τον υποδέχτηκαν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βικ-

τώριας οι Αρχιμανδρίτες της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

Κωνσταντίνος Παγώνης και Ιλαρίων Βασδέκας
(27/9/1878-1946), επικεφαλής πολλών Ελλήνων της

Κοινότητος Λονδίνου, όπως επίσης και Άγγλοι Εκκλησια-

στικοί επίσημοι. Η Ενθρόνισή του έγινε στις 10 Ιου-

λίου 1922 στον μοναδικό μέχρι τότε στο Λονδίνο Ιερό

Ναό της Αγ. Σοφίας, ο οποίος, στο μεταξύ, τιτλοφορ-

είται Καθεδρικός, ο οποίος και υπήρξε ο πρώτος

Έλληνικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός σ’ ολόκληρη

την Ευρώπη. Στην επίσημη Ενθρόνισή του δεν υπήρχε

άλλος Μητροπολίτης, γι’ αυτό και την Πατριαρχική

επιστολή, την αναγγέλλουσα την εκλογή του Γερμα-

νού, ανέγνωσε ο Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Βασδέκας.

Ο Μητροπολίτης Γερμανός είχε αναλάβει διπλή

αποστολή όταν εγκατέλειψε τη Χάλκη για να υπηρε-

τήσει τις Ελληνικές Παροικίες της Δυτικής και Κεν-

τρώας Ευρώπης: Αφενός, δηλαδή, την ανύπαρκτη

μέχρι τότε διοργάνωση των Παροικιών αυτών και,

αφετέρου, την προώθηση του Οικουμενισμού, για τον

οποίο τόσο αυτός, όσο κυρίως και προπάντων ο Πα-

τριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, αφιέρωσαν όλες τις

δυνάμεις και τη μεγάλη τους πείρα και μόρφωση.

Από την πρώτη σχεδόν στιγμή της αρχιερωσύνης

του, ο Μητροπολίτης Γερμανός αντιμετώπισε, όπως

είπαμε, το τεράστιο πρόβλημα της Μικρασιατικής

Καταστροφής. 

Οπότε, σε Εγκύκλιό του προς το Ποίμνιό του, με

ημερομηνία 1/14 Σεπτ. 1922, ο Γερμανός καλεί τους

απόδημους Έλληνες να συνεισφέρουν γενναιόδωρα

υπέρ των αναγκών του τραγικά χειμαζόμενου Έθ-

νους. Εξάλλου, στις 2/15 Οκτ. 1922, η Εκκλησιαστι-

κή Επιτροπή της Αγίας Σοφίας οργάνωσε Αρχιερα-

τικό μνημόσυνο για να τιμήσει τον Εθνομάρτυρα Μη-

τροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο. 
Η ομιλία, την οποία εκφώνησε τότε ο Γερμανός

αποτελεί πραγματικόν αδάμαντα καλλιέπειας και εθνι-

κού συναισθήματος. Τη Μικρασιατική, όμως, κατα-

στροφή και τις απαράδεκτες εκείνες διχόνοιες, οι οποίες

ταλάνισαν τον Ελληνισμό για μια περίπου εικοσαετία.

ακολούθησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τα

επακόλουθα χτυπήματα σε βάρος των Ελλονορ-

θοδόξων χριστιανών της δικαιοδοσίας της Μητρ-

οπόλεως Θυατείρων. 

Ακουλούθησε, όμως, εκτός από την Γερμανο-Ιτα-

λική κατοχή της Ελλάδας, ο λεγόμενος εμφύλιος πόλε-

μος, όταν οι κομμουνιστές προσπάθησαν, ευτυχώς

ανεπιτυχώς, όπως είπαμε, να υποτάξουν τον Ελληνι-

σμό στα δόκανα της Σοβιετικής δικτατορίας και να

αναγκάσουν έτσι χιλιάδες Ελλήνων να πάρουν τον

δρόμο της ξενιτιάς και της μόνιμης πια αποδημίας

τους. 

Ο Μητροπολίτης Γερμανός, όμως, όχι μόνο δεν

ορρώδησε μπροστά στα τεράστια εκείνα προβλήμα-

τα, αλλά ούτε και περιορίστηκε στα καθαρώς ποι-

μαντικά του καθήκοντα. Αντίθετα ανέπτυξε μια μονα-

δική δραστηριότητα στον τομέα των διεκκλησιαστικών

σχέσεων, κυρίως μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών,

ώστε το 1925 τιμήθηκε με τον επίζηλο τίτλο του επίτι-

μου διδάκτορα της Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο

της Οξφόρδης, το δε 1942 με τον Σταυρό του Λάμ-

πεθ. Επίσης ο Γερμανός ανάλωσε πολύ χρόνο και

ενέργεια στις κοπιαστικές, τις εξουθενωτικές κάποτε

ποιμαντικές επισκέψεις του στην Ευρώπη και τις εκεί

Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της πνευματικής του

δικαιοδοσίας.

Θα πρέπει, επίσης, να εξαρθεί η συμβολή του Γερ-

μανού στη διοργάνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής,

η οποία μαστιζόταν από την τρομερή διχόνοια των

ομογενών, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε «φιλοβασι-

λικούς» και «φιλοβενιζελικούς», όταν, ως Έξαρχος

του Οικουμενικού Πατριάρχη, προήδρευσε στην πρώτη

Σύνοδο της εκεί Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας το 1923.

Η έκρηξη, εξάλλου, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και

τα δεινοπαθήματα του Ελληνικού Λαού τόσο στη διάρ-

κεια της Κατοχής, όσο και στον εμφύλιο πόλεμο που

ακολούθησε και που αιματοκύλισε την Ελλάδα σε

πολύ χειρότερο βαθμό από την τριπλή Γερμανοϊτα-

λοβουλγάρικη κατοχή, συντάραξαν τον Μητροπολίτη

Γερμανό, ο οποίος με κάθε τρόπο προσπάθησε να

συμβάλει στην οικονομική και ηθική ανακούφιση των

συμπατριωτών του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης



Νωρίτερα και συγκεκριμένα
από τις 21 Φεβρουαρίου

αντί από την 1η Μαρτίου 2022
τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σχέ-
διο Δράσης για την ομαλή διε-
ξαγωγή πτήσεων και τη λει-
τουργία των αερολιμένων, κατό-
πιν απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου.

Όπως ανακοινώθηκε για τη μετα-

βατική περίοδο από τις 21 μέχρι

τις 28 Φεβρουαρίου 2022, όλοι οι
επιβάτες που αφικνούνται στους

αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου

θα υποβάλλονται υποχρεωτικά
σε εξέταση PCR κατά την άφιξή
τους. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνε-

δρία του Υπουργικού, ο Υπουργός

Μεταφορών, Επικοινωνιών και

Έργων, Γιάννης Καρούσος, είπε

πως από την 1η Μαρτίου θα καταρ-

γηθεί η υποχρεωτική εξέταση PCR

κατά την άφιξη των επιβατών στην

Κύπρο.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό

Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι

προϋποθέσεις για κάθε κατηγο-

ρία (επιβάτες που δεν έχουν εμβο-

λιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύει

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκο-

ότητας) αφορούν τα άτομα ηλικίας

12 ετών και άνω, και όχι 6 ετών,

όπως είχε ανακοινωθεί προηγου-

μένως.

Το νέο Σχέδιο Δράσης προ-
βλέπει τα εξής:
Α. Κατηγοριοποίηση 
των χωρών:

Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022,

η κατηγοριοποίηση των κρατών

βάσει του επιδημιολογικού τους

κινδύνου διαφοροποιείται και θα

περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες με

τον ακόλουθο χρωματικό κώδικα:

Πράσινη, Κόκκινη και Γκρίζα
Κατηγορία. 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με

το νέο Σχέδιο Δράσης, οι κατηγο-

ρίες Πράσινη και Πορτοκαλί του

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης

και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αντι-

στοιχούν στην Πράσινη Κατηγο-

ρία της Κυπριακής Δημοκρατίας,

ενώ οι κατηγορίες Κόκκινο και Βαθύ

Κόκκινο αντιστοιχούν στην Κόκ-

κινη Κατηγορία της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

Β. Εμβολιασμένοι ή 
Αναρρώσαντες επιβάτες:

– Εμβολιασμένοι ή Ανα-
ρρώσαντες επιβάτες, ανεξα-
ρτήτως υπηκοότητας και χώρας
αναχώρησης, εξαιρούνται από

την υποχρέωση να ικανοποιήσουν

τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης

κατηγορίας (π.χ. προσκόμιση αρ-

νητικού αποτελέσματος εργα-

στηριακής εξέτασης, υποχρέωση

για αυτοπεριορισμό/καραντίνα,

έκδοση ειδικής άδειας, κτλ), στην

οποία έχει κατηγοριοποιηθεί το

κράτος από το οποίο ταξιδεύουν.

Οι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαν-

τες επιβάτες δύνανται να εισέλθ-

ουν στην Κυπριακή Δημοκρατία,

δεδομένου ότι πληρούν μια από

τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

– Κατέχουν έγκυρο πιστοποιη-

τικό εμβολιασμού από τις αρμό-

διες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου

κράτους.

– Κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρ-

ωσης που εκδίδεται από τρίτο κρά-

τος που περιλαμβάνεται στη λίστα

τρίτων κρατών που έχουν ενταχθ-

εί στο Σύστημα Ψηφιακού Πιστο-

ποιητικού COVID της ΕΕ (EUDCC).

– Κατέχουν Ευρωπαϊκό ή

ισοδύναμο από τρίτες χώρες Ψηφ-

ιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

ή Ανάρρωσης COVID.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού

ή ανάρρωσης θα θεωρείται απο-

δεκτό, μόνο εάν ισχύουν όλες οι

πιο κάτω προϋποθέσεις:

– Έχει εκδοθεί από τις δημό-

σιες Αρχές των κρατών,

– Το εμβόλιο είναι ένα εκ των:

Johnson&Johnson/Janssen,

AstraZeneca, (Vaxzervia, COV-

ISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech,

Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-

Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-

19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin,

Sputnik Light (μόνο ως ενισχυτι-

κή δόση σε βασικό σχήμα εμβο-

λιασμού) και Novavax Nuvaxovid

COVID-19.

– Επιβάτες 18 ετών και άνω:

Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης

θα πρέπει να έχει λάβει και την

ενισχυτική 3η δόση σε περίπτω-

ση διδοσικού εμβολίου ή τη 2η

δόση σε περίπτωση μονοδοσικού

εμβολίου, ενός εκ των πιο πάνω

εμβολίων. Τα πιστοποιητικά εμβο-

λιασμού επιβατών που έχουν λάβει

δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου ή

μια δόση μονοδοσικού εμβολίου,

γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον

δεν έχει παρέλθει περίοδος 9 μηνών

από την ημερομηνία χορήγησης

της 2ης δόσης σε περίπτωση διδο-

σικού εμβολίου ή της μιας δόσης

σε περίπτωση μονοδοσικού

εμβολίου, αντίστοιχα.

– Επιβάτες 18 ετών και κάτω:

Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης

θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το

εμβολιαστικό του σχήμα, εάν έχει

λάβει τη 2η δόση σε περίπτωση

διδοσικού εμβολίου ή τη μια δόση

σε περίπτωση μονοδοσικού

εμβολίου.

Έχει παρέλθει το χρονικό πλαίσιο

για σκοπούς ταξιδιού που καθο-

ρίζεται από το Υπουργείο Υγείας

και αναρτάται στην πλατφόρμα

CyprusFlightPass, για το κάθε

εμβόλιο.

Στην περίπτωση πιστοποιητι-

κού ανάρρωσης, η ημερομηνία

ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 180 ημέρ-

ες από το πρώτο θετικό αποτέλε-

σμα.

Γ. Επιβάτες που δεν έχουν εμβο-

λιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

ανάρρωσης:

– Επιβάτες που δεν έχουν εμβο-

λιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκο-

ότητας, θα δύνανται να εισέλθουν

στην Κυπριακή Δημοκρατία από

οποιοδήποτε κράτος αναχώρη-

σης, μόνο εφόσον ικανοποιούν τις

προϋποθέσεις (π.χ. προσκόμιση

αρνητικού αποτελέσματος εργα-

στηριακής εξέτασης, υποχρέωση

για αυτοπεριορισμό/καραντίνα,

έκδοση ειδικής άδειας, κτλ) της

αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία

έχει κατηγοριοποιηθεί το κράτος

από το οποίο ταξιδεύουν.

– Πράσινη Κατηγορία: Επιβά-

τες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή

δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιη-

τικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης,

ηλικίας 12 ετών και άνω, που επιθ-

υμούν να ταξιδέψουν στην Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία από χώρα της

Πράσινης Κατηγορίας υποχρε-

ούνται να διενεργούν εργαστηρ-

ιακή εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών

προ της αναχώρησης ή εξέταση

rapid test αντιγόνου με ισχύ 24

ώρες προ της αναχώρησης.

ΚΥΠΡΟΣ: Καταργούνται πλήρως τα μέτρα για
εμβολιασμένους ταξιδιώτες από 1η Μαρτίου
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Δεν αποσύρεται από 
υποψήφιος, 

λέει ο Αβέρωφ…
Το μήνυμα του Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν ξεκάθαρο και είχε

αποδέκτες και εντός και εκτός κόμματος. 

«Δεν υπάρχει plan B. Υπάρχει μόνο Plan A. Πάμε δυνατά

μέχρι τις εκλογές, πάμε στο β’ γύρο και να είστε σίγουροι

πως θα είμαστε οι νικητές». 

Αυτό διαμήνυσε προς όλους στην ευρεία σύσκεψη που πραγ-

ματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο

της πρωτεύουσας. Τοποθέτηση με την οποία ο πρόεδρος του

ΔΗΣΥ θέλησε να βάλει και τέλος στα όποια σενάρια συντηρούνται

στη συζήτηση γύρω από το σκηνικό των προεδρικών εκλογών.

Σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν είπε

την τελευταία του λέξη και ότι ενδεχομένως στο τέλος της ημέ-

ρας μπορεί να έκανε πίσω, ρίχνοντας κάποιον άλλο στη μάχη

των Προεδρικών.

Στο όλο σκεπτικό μάλιστα, παράθεταν πληροφορίες από δημο-

σκοπήσεις που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, σύμφω-

να με τις οποίες ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δεν κατέγραφε τα απο-

τελέσματα που θα τον άφηναν ικανοποιημένο και ως εκ τούτου,

αυτό θα τον έκανε να ξανασκεφτεί την απόφαση του για να είναι

υποψήφιος. 

Κάποιες αναφορές, μάλιστα, εκτιμούσαν ότι θα ριχνόταν
στη μάχη ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης ή
κάποιο άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ή ακόμα
και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου...

Σενάρια, βέβαια, τα οποία διαψεύδονταν κατά καιρούς κατη-

γορηματικά από πλευράς Πινδάρου, παρ’ όλα αυτά, συντη-

ρούνταν σε διάφορα κομματικά πηγαδάκια. 

Το περασμένο Σάββατο, ανέλαβε δράση ο ίδιος ο Αβέρωφ

Νεοφύτου, βάζοντας, όπως πληροφορούμαστε, οριστικά και 

αμετάκλητα τελεία στο θέμα και καλώντας τους παρευρισκομέ-

νους στη σύσκεψη να κλείσουν τα αυτιά τους στις διάφορες φήμες

που καλλιεργούνται με σκοπό να πλήξουν την παράταξη του

Δημοκρατικού Συναγερμού. 

«Σας κοιτώ στα μάτια», φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

προς τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας του κόμματος, τα μέλη του

Εκτελεστικού Γραφείου, τους βουλευτές, τους υπουργούς και

τους δημάρχους που ήταν παρόντες. «Δεν υπάρχει plan B», επα-

νέλαβε, διαβεβαιώνοντας όλους πως είναι σίγουρος ότι η πο-

ρεία προς τις προεδρικές εκλογές θα είναι νικηφόρα.

Αυτό το οποίο προτάσσουν ως στόχο στην Πινδάρου είναι η

συσπείρωση της βάσης του κόμματος. Ένας στόχος ο οποίος

είναι και το κλειδί, όπως σημειώνουν, για την εκλογική επιτυχία.

Αυτό το οποίο επισημάνθηκε στη σύσκεψη είναι ότι πρέπει να

υπάρχει όσο το δυνατό καλύτερος συντονισμός Κυβέρνησης και

κόμματος σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια που φτάνουν στη Βουλή

και παράλληλα, όλοι μαζί να εργάζονται για την υλοποίηση ενός

κοινού σκοπού, που είναι η προσφορά έργου προς την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδ-
ης δέχθηκε την Τρίτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Βου-

λής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Λίντσεϊ Χόιλ, ο
οποίος πραγματοποίησε τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο,

μετά από πρόσκληση της Προέ-δρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

κας Αννίτας Δημητρίου.
Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκαν οι εξαίρετοι και διαχρονικοί

δεσμοί ανάμεσα σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα επίπε-

δα, περιλαμβανομένου και του κοινοβουλευτικού. Συζητήθηκαν,

μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η

Εκπαίδευση και ζητήματα που άπτονται της Διασποράς.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον σερ Λίντσεϊ για τις

τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις συνεχιζόμενες τουρκικές

προκλήσεις τόσο επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο

και στη θάλασσα, με ιδιαίτερη αναφορά στις παραβιάσεις των ψηφ-

ισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ σε σχέση με την περίκλει-

στη πόλη της Αμμοχώστου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, επίσης, στις προτά-

σεις του για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα συμβά-

λουν στη δημιουργία κλίματος για την έναρξη ενός εποικοδομητικού

και με καλή πίστη από όλες τις πλευρές, διαλόγου, για την επίλυση

του Κυπριακού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ της επίσκεψης του σερ Λίντσεϊ, ομάδα

Τουρκοκυπρίων εθνικιστών του Λονδίνου με επιστολή του καλούσαν

τον πρόεδρο της Βρετανικής Βουλής να επισκεφθεί και το ψευδο-

κράτος, επικαλούμενοι τα γνωστά ανόητα επιχειρήματά τους, ότι στην

Κύπρο υπάρχουν «δύο κράτη» κλπ. Ο Βρετανός αξιωματούχος

αγνόησε την προτροπή των οπαδών της τουρκικής κατοχής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνάντησε εθιμοτυπικά 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk



Έκθεση φωτογραφίας του Νικόλα Λουκά 
στην κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία 

«Beyond the Blur»
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Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου από το Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Υπά-της

Αρμοστείας:

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινιάζει την έκθεση φωτο-

γραφίας «Beyond the Blur» του Κύπριου φωτογράφου Νικόλα Λουκά,  

την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις  6:30 μ.μ.,  στο Σπίτι της Κύπρου στο Λονδίνο (13 St.

James’s Square, London SW1Y  4LB).

Βlur: - ρήμα: το να καταστήσεις κάτι ασαφές ή λιγότερο διακριτό.  

Ουσιαστικό: θολούρα, ασάφεια.

Η έκθεση του Νικόλα Λουκά, «Beyond the Blur», επαναπλαισιώνει ένα ευρύ

φάσμα φωτογραφιών του επιτυχημένου δημιουργού από τη δεκαετή καριέρα

του στον χώρο της μόδας, του θεάτρου, του πορτραίτου, και της διαφήμισης.

Η έκθεση προσκαλεί τον επισκέπτη να επαναξιολογήσει την τέχνη της φωτο-

γραφίας, να δει πέρα από τη «θολούρα» των διαφόρων τεχνασμάτων που

μπορεί να επιστρατεύσει το μέσο αυτό, όπως είναι ο φακός, το μακιγιάζ, το

χαμόγελο, το βέλος, η μάσκα. Να δει πέρα από την κίνηση ή την ακινησία του

σώματος, πέρα από την εξεζητημένη επεξεργασία της εικόνας μέσω της

ψηφιακής τεχνολογίας, που στη σύγχρονη οπτική κουλτούρα του Ίνστα-

γκραμ, έχει θολώσει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Ο  Nikolas Louka (Κύπρος, 1984) σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα,

όπου έζησε και εργάστηκε προτού εγκατασταθεί στο Λονδίνο το 2011. Η

φωτογραφική του ματιά χαρακτηρίζεται από μια δυναμική, άλλοτε στυλιζα-

ρισμένη κι άλλοτε ακατέργαστη προσέγγιση, η οποία συλλαμβάνει μοναδι-

κές στιγμές στον χρόνο είτε πρόκειται για μόδα, διαφήμιση, θέατρο ή πορτρέ-

το. Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, τα πε-

ριοδικά «Vogue Greece», «Marie Claire», «Madame Figaro» και έχει φωτο-

γραφίσει μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες και Κύπριους καλλιτέχνες.

Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του E2 studios στο ανατολικό Λονδίνο και συνεργάζε-

ται με μέσα και εταιρίες όπως, British Vogue, ID, Prada, sony Music, and ITV.
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Πρόγραμμα μελέτης της Αγίας
Γραφής στο Μπέρμιγχαμ 
από τον επίσκοπο Μάξιμο

Στα πλαίσια των διαδικτυακών ομιλιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα μελέ-

της της Αγίας Γραφής μέσω ίντερνετ, που επιμελείται ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου πραγ-

ματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μελέτης της Καινής Διαθήκης στην πε-

ριοχή της Κεντρικής Αγγλίας και συγκεκριμένα στον Καθεδρικό Ι. Ναό του

Αποστόλου Ανδρέα Μπέρμιγχαμ.

Τον Θεοφιλέστατο υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό μέλη της Κοινότητος

και ακολούθησε κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού.
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Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλά-

μπους Luton προεξήρχε της Θείας

Λειτουργίας την Κυριακή του

Τελώνου και Φαρισαίου ο Σεβα-

σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.

Νικήτας.

Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς

Προϊστάμενος Πρεσβύτερος κ.

Δαυίδ Σομαλλής και ο Αρχιδιά-

κονος κ. Γεώργιος Τσουρούς.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουρ-

γίας ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε τη

χειροθεσία τριών Αναγνωστών

που επανδρώνουν τα αναλόγια

του Ναού, των κυρίων Christian

Botezatu, Christinel Herman και
Fiorin stefan, ενώ απέδωσε τιμη-

τικό δίπλωμα στην κα Anna Grif-
fiths για την επί σειρά ετών άμι-

σθη προσφορά της στην ενορία

και επ’ ευκαιρία των 45 ετών από

της ιδρύσεως της Κοινότητος.

Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος εγκαι-

νίασε παραπλήσια αίθουσα της

ενορίας στην οποία παρατέθηκε

γεύμα σε εορταστικό κλίμα. Στο

γεύμα που ακολούθησε ο Σεβα-

σμιώτατος είχε την ευκαιρία να

συνομιλήσει με τους πιστούς, τους

νέους και τα παιδιά της κοινότητος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στο Luton
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Ομογένεια

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στο Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λούτον. Μετά τη Θεία Λειτουργία, εγκαινίασε

την νέα κοινοτική αίθουσα.

Εορτή Αγίου 
Χαραλάμπους 

Πανηγυρικά ετελέσθη ο Εσπερινός του Αγίου Ιερομάρτυρος

Χαραλάμπους στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος και Αποστόλου Λου-

κά Birmingham.

Χοροστάτησε και εκήρυξε τον θείο λόγο ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, πλαισιούμενος υπό του

Αρχιμ. κ. Χριστοδούλου Κοκλιώτη και του Οικονόμου κ. Νι-
κολάου Λουκά Καραφυλλίδη (φωτό).

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, ανήμε-

ρα της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους χοροστάτησε και ομίλησε

στον Ι. Ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο Coventry.



ΜΕΡΟΣ 26ον

Η «Φιλελληνική Επιτροπή 

Λονδίνου»

Η πρώτη συνεδρίαση της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λον-

δίνου», πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1823 [ο

David Brewer, στο έργο του «The Flame of Freedom: The

Greek War of Independence, 1821-1833», 2001, αναφέρει

ως ημερομηνία της πρώτης διάσκεψης την 3η Μαρτίου 1823].

Έγινε δε στην ταβέρνα «Crown and Anchor Τavern», η

οποία βρισκόταν στην κεντρική περιοχή Strand του Λονδίνου,

με την παρουσία 24 διακεκριμένων προσωπικοτήτων. Η ταβέρ-

να αυτή ήταν ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα, έδρα της

Λέσχης «Anacreontic Society», η οποία είχε ως ύμνο της το

τραγούδι «The Anacreontic Song» ή «Anacreon in Heaven»,

και την αποτελούσαν ερασιτέχνες μουσικοί.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Όταν το 1821 ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε,

σύμφωνα με Βρετανούς ιστορικούς, σημαντική κρατική στήρι-

ξη από τη Μεγάλη Βρετανία προς το επονομαζόμενο «Ελληνικό

Ζήτημα». Η πολιτική, όμως, της αυστηρής ουδετερότητας,

την οποία εφάρμοζε η Βρετανική Κυβέρνηση στα πλαίσια

των συμφερόντων της, οδηγούσε σε ουσιαστικό αδιέξοδο την

όποια πρώιμη ουσιαστική υποστήριξη μπορούσε να δοθεί

προς την Ελληνική πλευρά. Με την παρέλευση δε των πρώτων

δύο περίπου χρόνων του επαναστατικού αγώνα, δύο υπήρξαν

τα βασικά γεγονότα, τα οποία οδήγησαν τελικά στην ίδρυση

της «Ελληνικής Επιτροπής Λονδίνου», αποτελούμενης κυρίως,

από μέλη της τότε Αντιπολίτευσης. Η αυτοκτονία, όμως, το

1822, του υπουργού Εξωτερικών Lord Castlereagh (1769-

1822) και η αντικατάστασή του από τον Συντηρητικό George

Canning (1770-8/8/1827), οδήγησε αρχικά σε μια πιο ευέ-

λικτη πολιτική και άρχισε να εμφανίζεται μια φιλικότερη προ-

σέγγιση υπέρ των Ελλήνων. 

Ο Canning, συγκεκριμένα, έκρινε ότι ο διακριτικός συνδυα-

σμός δημόσιων και ιδιωτικών συνδρομών προς τους επανα-

στατημένους Έλληνες θα μπορούσε να αναπτυχθεί στη Βρε-

τανία χωρίς να τη φέρει σε αντίθεση με την πανίσχυρη τότε

«Ιερή Συμμαχία» των Μεγάλων Δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας

και Ρωσίας. Η δε εισβολή, εξάλλου, των Βουρβόνων στην

Ισπανία στις αρχές του 1823, έκλεισε το σύντομο πείραμα

φιλελεύθερου Συντάγματος, οπότε η προσοχή ορισμένων από

αυτούς, οι οποίοι υποστήριζαν το νέο σχήμα πολιτικής μετα-

ρρύθμισης, μετατοπίζεται από την Ιβηρική χερσόνησο προς

την Ελλάδα. 

Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών των Άγγλων πολιτικών ακτι-

βιστών κατείχε ο Edward Blaquiere (1779-1832), πρώην

αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού, και ο John Bowring

(1792-1872), πρώτος διευθυντής του «Westminster Review»

(1823-1914), βουλευτής, διπλωμάτης και ουσιαστικός εκτε-

λεστής και εκδότης των έργων του μεταρρυθμιστή Jeremy

Bentham (1748-1832, ιδρυτή του «Westminster Review». Ο

δε Bowring, εκτός των άλλων απασχολήσεών του, διετέλεσε

επίσης, την περίοδο 1854-1859, ως 4ος Κυβερνήτης του υπό

Βρετανική κατοχή Χονγκ Κονγκ.

Οι John Bowring και Edward Blaquiere υπήρξαν, όμως,

ταυτόχρονα και ο κινητήριος μοχλός για την ίδρυση, το 1823,

της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου». Ήταν δε αμφότε-

ροι ενθουσιώδεις υποστηρικτές της συνταγματικής θεωρίας

του Jeremy Bentham «Constitutional Theory». Ο Blaquiere,

μάλιστα, γνώριζε τον Bentham ήδη από το 1813, στον οποίο

και είχε συστήσει τον Bowring το 1820. Ο Blaquiere είχε ήδη

συγγράψει, επίσης, το βιβλίο του «Αn Historical Review of

the Spanish Revolution», στο οποίο έδειχνε τη συμπάθειά

του προς την Ισπανική Επανάσταση, ο δε Bowring είχε προ-

βεί σε κάποιες δημόσιες ανακοινώσεις, για τις οποίες και

φυλακίστηκε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα το 1822, από

το καθεστώς των Βουρβόνων στη Γαλλία. Από τη στιγμή,

πάντως, που αποφάσισαν να επικεντρωθούν στην Ελληνική

Επανάσταση, ο Blaquiere ξεκίνησε για την Ελλάδα με τον

εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης Ανδρέα Λουριώτη

(1789-1854), ο οποίος είχε πάει πρώτα στη Μαδρίτη και ακο-

λούθως στο Λονδίνο με σκοπό να εξασφαλίσει, μέσω δανείων,

οικονομική υποστήριξη για το λεγόμενο «Ελληνικό Ζήτημα». 

Ο Blaquiere είχε, επίσης, χρησιμοποιήσει τις «Observations»

του Jeremy Bentham ώστε να παρουσιάσει στην επαναστα-

τική Ελληνική Κυβέρνηση το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα, ενώ

παράλληλα σχεδίαζε πώς να επιστρατεύσει και την υποστήριξη

του Λόρδου Βύρωνα, ο οποίος βρισκόταν τότε στην Ιταλία.

Από τα πρώτα, άλλωστε, Μέλη της «Φιλελληνικής Επιτρο-

πής Λονδίνου» υπήρξαν, επίσης, οι Jeremy Bentham και Λόρ-

δος Βύρωνας. Ο John Bowring, εξάλλου, ως επίτιμος Γραμ-

ματέας της «Επιτροπής», ξεκίνησε μια πολυσύνθετη αλληλο-

γραφία, η οποία κορυφώθηκε με τη σύνταξη του πρώτου

καταλόγου των πενήντα υποστηρικτών της, ο οποίος δημο-

σιεύτηκε στις 29 Μαρτίου 1823 στην εφημερίδα «Morning

Chronicle» [1770-1862], την οποία εξέδιδαν διάφοροι κατά

καιρούς εκδότες.

Οι μισοί περίπου από τον αρχικό εκείνο κατάλογο ήταν

κυρίως εξέχοντες φιλελεύθεροι βουλευτές (Whig) της τότε

Αντιπολίτευσης, μαζί με εκπροσώπους της Ελληνικής Πα-

ροικίας στο Λονδίνο και γνωστά ονόματα όσων δραστηριο-

ποιούνταν στη συνταγματική μεταρρύθμιση, όπως οι: Sir

Francis Burdett (1770-1844), Thomas Erskine (1750–1823),

John Cam Hobhouse (1786-1869), Joseph Hume (1777-

1855), Zachary Macaulay (1768-1838), Thomas Moore

(1779-1852), Sir James Mackintosh of Kyllachy (1765-

1832) και John Russell [formerly Lord John Russell] (1792-

1878). 

Οι Jeremy Bentham και David Ricardo (1772-1823), ως

ενεργά Mέλη της «Επιτροπής», δεν μπόρεσαν να επιστρα-

τεύσουν δύο φίλους τους, για παράδειγμα, τον Σκωτσέζο ιστο-

ρικό και φιλόσοφο James Mill (1773-1836) και τον κοινω-

νικό αναμορφωτή Francis Place (1771-1854), οι οποίοι

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

Ακολούθησε, όμως, ένας ευρύτερος κατάλογος ογδόντα

πέντε περίπου μελών της «Επιτροπής, στον οποίο ανήκαν με-

ρικές αξιοσημείωτες προσωπικότητες. Για παράδειγμα, οι

Leicester Fitzgerald Charles Stanhope (1784-1862), Thomas

Campbell (1777-1844) και Henry Peter Brougham (1778-

1868), αλλά και μια σειρά κλασικοί λόγιοι, μεταξύ των οποίων

ξεχωρίζουν οι Edmund Henry Barker (1788-1839) και John

Lemprière (c.1765-1824). Ο τελευταίος, μάλιστα, είχε προ-

βεί και προηγουμένως στην υποστήριξη του «Ελληνικού Ζητή-

ματος».

Όπως ήταν αναμενόμενο, σε μια τέτοια Οργάνωση δεν

μπορούσε να υπάρξει απόλυτη σύμπνοια, αλλά και πλείστες

όσες αντιπαλότητες. Και αυτό φαίνεται, άλλωστε, και από το

γεγονός ότι τα εγγεγραμμένα Μέλη συνεισέφεραν τελικά από

εγγραφές το μηδαμινό ποσό των  £11.241 στερλινών!  

Υπήρξαν, όμως, και μη Βρετανοί Μέλη της «Φιλελληνι-

κής Επιτροπής Λονδίνου», όπως για παράδειγμα ο Ιταλός

νομομαθής Αλερίνος Πάλμας (1776-6/2/1851) από το Πεδεμόν-

τιο, ο οποίος συμμετείχε ενεργά, την περίοδο 1820-1821, στα

επαναστατικά κινήματα της Ιταλίας. Για τη δράση του, μάλι-

στα, εκείνη συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Κατόρ-

θωσε, όμως, να δραπετεύσει στην Ισπανία, όπου και ήλθε σε

επαφή, στη Μαδρίτη, με το φιλελληνικό κίνημα και, αργότε-

ρα, εντάχθηκε στη «Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου». Στη

συνέχεια, συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τα

δάνεια υπέρ των σκοπών της Ελληνικής Επανάστασης. 

Όταν, όμως, το 1824 μετέβη στο Ναύπλιο για να παραδώσει

την τρίτη δόση του δανείου, αναγκάστηκε να φύγει αμέσως

από εκεί εξαιτίας της επιδημίας πανώλης, η οποία ξέσπασε

αρχικά στην Ύδρα στις 17/4/1828, όταν ένα καράβι της μετέ-

φερε αιχμαλώτους από τη μαστιζόμενη τότε από πανώλη

Αίγυπτο. Η πανώλη, εξάλλου, διαδόθηκε και στα στρατεύματα

του Ιμπραήμ μετά την ήττα του στη ναυμαχία του Ναβα-

ρίνου, αλλά και σε πλείστες όσες άλλες περιοχές της νότιας

Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου. Όσο δε και αν προ-

σπάθησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος έφτασε, ως γνω-

στό, στο Ναύπλιο ως Κυβερνήτης της Ελλάδας στις 8/1/1828,

και με τη συμβολή οικονομικής ενίσχυσης από τις φιλελ-

ληνικές οργανώσεις της Δύσης, να περιορίσει την επέκταση

της τρομερής εκείνης επιδημίας, τα θύματα υπήρξαν ανα-

ρίθμητα.

Ένας άλλος, όμως, λόγος για τον οποίο έφυγε ο Πάλμας

από το Ναύπλιο ήταν η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων

για το δάνειο, κι εγκαταστάθηκε αργότερα στην Ύδρα. Στη

συνέχεια, εισήλθε στη δικαστική υπηρεσία του νεοσύστατου

Ελληνικού Κράτους, υπήρξε μέλος του Αρείου Πάγου, πήρε

μέρος στη σύνταξη της αρχικής Πολιτικής και Ποινικής Δικο-

νομίας, έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων επί Όθωνα, και

απεβίωσε στην Ερμούπολη Σύρου σε ηλικία 75 ετών.

Από τους Έλληνες της Βρετανίας αναφέρεται ως Μέλος,

αν όχι και ως ένας από τους ιδρυτές της «Φιλελληνικής Επι-

τροπής Λονδίνου», ο Χιώτης την καταγωγή Αλέξανδρος Κον-

τόσταυλος (1789-1865), ο οποίος και πήγε, μάλιστα, για

πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1821 και, στη συνέχεια το 1823,

ως εκπρόσωπος της εν λόγω «Επιτροπής», Άλλα δε επίσης

Έλληνες Μέλη της αναφέρονται και οι Δ. Σχινάς, Ιωάννης

Μαυροκορδάτος και Ν. Ράλλης, όμως λεπτομέρειες γι’ αυτούς

δεν γνωρίζουμε ιδίως μετά την καταστροφή του αρχείου των

Ράλληδων όταν η επιχείρησή τους πουλήθηκε σε Άγγλους τον

Φεβρουάριο του 1961 οπότε και χάθηκε ένα πολύ αξιόλογο

αρχειακό υλικό. Μικρή, βέβαια, και σχεδόν ασήμαντη η συμμε-

τοχή των Ελλήνων του Λονδίνου στη «Φιλελληνική Επιτρο-

πή Λονδίνου». 

Υπάρχει, όμως, όπως πιστεύουμε, και η εξήγηση στο θέμα

αυτό: Για παράδειγμα, ο Δημήτριος Βικέλας [(1835-1908)·

γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου και απεβίωσε στην Αθήνα]

ο οποίος εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο σε ηλικία 17

χρονών κοντά στους έμπορους θείους του και μεγάλους ευερ-

γέτες του έθνους Λέοντα (1812-1879) και Βασίλειο (1819-

1885) Μελά [ήταν αδελφοί της μητέρας του, της Σμαράγ-

δας], ενδιαφέρθηκε αμέσως για την εν γένει ιστορία της εκεί

Ελληνικής παροικίας. Στον δε εμπορικό οίκο των θείων του,

όπου εργάστηκε αρχικά ως Γραμματέας και, στη συνέχεια,

ως συνεταίρος [ο εμπορικός τους οίκος διαλύθηκε το 1876],

παρακολουθούσε ανελλιπώς, μετά και από συμβουλή των

θείων του, μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, απ’

όπου πήρε και πτυχίο στη Βοτανική.

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

Η ταβέρνα “Crown and Anchor” διακρίνεται στα δεξιά. Αριστερά η εκκλησία του St Clement Danes στο Στραντ.

Γκραβούρα (άγνωστου καλλιτέχνη) του 18ου αιώνα.
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ΠΙΕΡΡΟΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης γεννήθηκε στη Μάνη,

το 1730. Γόνος της σπουδαιότερης, ίσως, οικογέ-

νειας της Μάνης, υιός του Γεωργάκη, άρχισε να

αποκτά από τη νεαρή του ηλικία μεγάλη φήμη.

Καθώς ανέλαβε τη κηδεμονία των ανήλικων τέ-

κνων ενός μεγαλύτερου αδελφού του που σκοτώθη-

κε από τους Τούρκους, ονομάστηκε «Πιέρρος»,

διατηρώντας το παραδοσιακό λακωνικό έθιμο! 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Βαθιά ψυχωμένος ανήρ και ακαταπόνητος πο-

λεμιστής ο Πιέρρος θυσίασε τον εαυτό του για να

σώσει χιλιάδες Μανιάτικες οικογένειες που είχαν

καταφύγει στις απρόσιτες σπηλιές του Ταϋγέτου

προκειμένου να ξεφύγουν από την τουρκική μανία,

μετά τις μάχες του Αλμυρού και του Μελιπύργου.

Το έργο θα ήταν δύσκολο. Αρχηγός μόλις τριάντα

πέντε (!) ανδρών οχυρώθηκε σε παραλιακό πύρ-

γο στη Βέργα, όπου επί διήμερο απέκρουε τις βαρ-

βαρικές εφόδους. Οι εχθροί, υπερπολλαπλάσιοι

των Ελλήνων, έβαλλαν από παντού, όμως οι από-

γονοι των αρχαίων Σπαρτιατών γνώριζαν να αμύνον-

ται σθεναρά. Τη νύκτα της δεύτερης μέρας της πο-

λιορκίας, στερούμενοι φαγητού, νερού και πολε-

μοφοδίων, οι Μανιάτες αποφασίζουν θρυλική έξο-

δο μόνο με ελάχιστα σπασμένα ξίφη που τους είχαν

απομείνει! Από την έξοδο βγήκε ζωντανός μόνον

ο Πιέρρος κι ένας ακόμη τραυματισμένος στρα-

τιώτης! 

Ο Μαυρομιχάλης, αφού γλύτωσε, έφτασε στο

ελληνικό στρατόπεδο όπου ανακοίνωσε τα συμβάν-

τα και αμέσως οργανώθηκε αιφνίδια καταδρομική

επιχείρηση τεσσάρων χιλιάδων Μανιατών εναν-

τίον του στρατού του Χατζή Οσμάν. Οι Έλληνες

κατέβηκαν νύκτα από το βουνό «Σελίτσα» και τε-

μάχισαν τους μουσουλμάνους. Επτακόσιοι βάρ-

βαροι έπεσαν νεκροί, περίπου πενήντα αιχμα-

λωτίστηκαν και οι υπόλοιποι έτρεξαν για σωτηρία

στη Καλαμάτα! Τόσος ήταν ο πανικός τους που οι

περισσότεροι άφησαν τα όπλα τους στο πεδίο της

μάχης. 

Ο Πιέρρος νυμφεύθηκε την κόρη του πασίγνω-

στου άρχοντα της Λακωνίας, του Κουτσογρηγο-
ράκη και μαζί της απέκτησε έξι γιούς: Τον Πετρό-
μπεη, τον Πιερράκο, τον Κωνσταντίνο, τον Κυ-
ριακούλη, τον Αντώνη και τον Ιωάννη, όλοι 

τους με σημαντική δράση στον μετέπειτα μεγάλο

ξεσηκωμό. 

Με την έναρξη των Ορλωφικών, το 1770, ο Πι-

έρρος έλαβε μέρος στις εξεγέρσεις και ηγήθηκε

των κλέφτικων ομάδων που κτυπούσαν τον εχθ-

ρό σε στεριά και θάλασσα. Κύρια στρατιωτική του

δράση αφορούσε την εμπλοκή του σε μάχη εναν-

τίων των Αλβανών, που κατήλθαν στην Πελοπόν-

νησο προς ενίσχυση των σουλτανικών δυνάμεων.

Σκοτώθηκε μαχόμενος, πιθανώς σε κάποια μάχη

κοντά στη Μεσσηνία, το 1800, σε ηλικία εβδομήν-

τα ετών. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης γεννήθηκε στο

Λιμένι Λακωνίας της Μάνης στις 6 Αυγούστου 1865.

Ήταν γιός του Πιέρρου Μαυρομιχάλη και της Αι-
κατερίνης Κουτσογρηγοράκη. 

Από μικρός βοήθησε τον μεγαλύτερο αδερφό

του, Πετρόμπεη, στην επιβολή της τάξης στην πε-

ριοχή και, με το ξέσπασμα της εθνεγερσίας, συγ-

κρότησε ταχύτατα δικό του στρατιωτικό σώμα και

διακρίθηκε αμέσως στη μάχη για την απελευθέ-

ρωση της Καλαμάτας, τον Μάρτιο του 1821. Ένας

ανδρείος, ρωμαλέος πολεμιστής, με λίγους, αλλά

τρομερά ικανούς και παθιασμένους πολεμιστές,

να τον συντροφεύουν.

Μετά την Καλαμάτα κινήθηκε αστραπιαία και μέ-

σα σε λίγες μέρες ξεκαθάρισε την ανατολική πλευ-

ρά του Ταϋγέτου από μια αιμοβόρικη Τουρκαλβα-

νική φύρα, τους Μπαρδουνιώτες, που λυμαίνον-

ταν για χρόνια την περιοχή. Έχοντας στο πλευρό

του τον αγαπημένο του ανιψιό, Ηλία, γιό του Πε-

τρόμπεη, πολέμησαν στις μάχες έξω από την Κο-

ρώνη και τη Μεθώνη, δείχνοντας στους Οθωμα-

νούς πώς οι Μανιάτες πολεμιστές ξεχωρίζουν στις

μάχες σώμα με σώμα από όλους τους υπόλοι-

πους! Ακολούθησε η μάχη στο Βαλτέτσι, στις 12-

13 Μαΐου 1821 όπου τα ελληνικά στρατεύματα

πέρασαν νικηφόρα! 

Τον Σεπτέμβριο διέπρεψε στην μεγάλη ελληνι-

κή επιτυχία της αλώσεως της Τριπολιτσάς και έναν

μήνα μετά, με τον Ηλία και τους Μανιάτες του,

έσπευσε να βοηθήσει στις μάχες σε Αττική και

Εύβοια. 

Τσάκισε τους Τούρκους στης μάχες του Κριε-

κουκίου και του Οσίου Λουκά και έπειτα πέ-ρασε

στην Εύβοια προς ενίσχυση των εκεί μαχητών. 

Η ψυχική υγεία του Κυριακούλη θα κλονιστεί

ανεπανόρθωτα, όταν θα ιδεί τον πολυαγαπημένο

του ανιψιό, Ηλία, να πέφτει νεκρός στη μάχη των

Στύρων, στις 11 Ιανουαρίου 1822. Η ψυχή του

αγέρωχου πολεμιστή γέμισε με μίσος εναντίον του

κατακτητή. Το σπαθί του δεν σταμάτησε να στάζει

εχθρικό αίμα. Έγινε ο φόβος κι ο τρόμος τους. Παρ'

όλα αυτά η οργανωμένη εκδίκηση που ετοίμασε,

σε συνεργασία με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, απέ-

τυχε και έτσι αναχώρησε συντετριμμένος για τη

Πελοπόννησο τον Μάρτιο. 

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, ο πρόεδρος του

Εκτελεστικού, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, τον

κάλεσε να συμμετάσχει στην εκστρατεία για την

απελευθέρωση του πολιορκούμενου Σουλίου. Ο

Κυριακούλης, αναχώρησε από τη Λακωνία, επι-

κεφαλής 500 Μανιατών και έφθασε στην Ήπειρο

για να πολεμήσει και να εκδικηθεί τον χαμό του ανι-

ψιού του. Αποβιβάστηκε με τέσσερα πλοία στην

Σπλάντζα Φαναρίου (σημερινή Αμμουδιά Πρέβε-

ζας) και αμέσως δέχθηκε τα πυρά των τριών χι-

λιάδων Τουρκαλβανών του Κεχαγιάμπεη. 
Η μάχη ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου και οι Έλληνες

ανέτρεψαν τις ισορροπίες. Αφού απέκρουσαν τις

αρχικές επιθέσεις, έτρεψαν τους Τούρκους σε φυ-

γή και σκότωσαν τον Κεχαγιάμπεη. Δυστυχώς,

όμως, κατά τη διάρκεια της μάχης μια σφαίρα κα-

ρφώθηκε στο σώμα του Μαυρομιχάλη και τον έρι-

ξε νεκρό στο ιερό πεδίο της θυσίας του Ελληνι-

σμού. 

Ο «λεόντειον έχων την όψιν, μακροκόμης και με

μεγάλους μύστακας», σύμφωνα με διήγηση της

εποχής του, ο Κυριακούλης τιμήθηκε από τη λαϊ-

κή μούσα με το δημοτικό άσμα το οποίο περιγρά-

φεται η αναγγελία του θανάτου του από τον Πετρ-

όμπεη στη σύζυγό του:

Πετρόμπεης καθότανε ψηλά στο Πετρο-

βούνι

κι εσφούγγιζε τα μάτια του μ' ένα χρυσό

μαντήλι

– Τι έχεις Μπέη και χλίβεσαι και χύνεις

μαύρα δάκρυα;

– Σα με ρωτάς Κυριάκαινα και θέλεις για

να μάθης

απόψε μου ΄ρθαν γράμματα από το Με-

σολόγγι

τον Κυριακούλη σκότωσαν, τον πρώτο

καπετάνιο

και στάζουνε τα μάτια μου και τρέχουν

μαύρα δάκρυα.

Η σορός του ήρωα μεταφέρθηκε και ενταφιά-

στηκε στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι Μαυρομιχαλαίοι!
Κυριακούλης

Μαυρομιχάλης
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Διάβασα την συνέντευξη του Δρα Γουίλιαμ

Μάλινσον στον «Φ» 13.2.2022 στην Ξένια

Τούρκη, με τίτλο «Ο ύπουλος ρόλος του Χένρι

Κίσινγκερ στο ζήτημα της Κύπρου» και παρ-

ατηρώ ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα το χειρ-

οπιαστό.

Καταρχάς όμως, το ερώτημα είναι γιατί επικεν-

τρώνονται κάποιοι στον Δρα Χένρι Κίσινγκερ για

ό,τι συνέβη το 1974 στην Κύπρο αφήνοντας στο

απυρόβλητο τους πραγματικούς αυτουργούς, για

τους οποίους υπάρχουν επίσημα τεκμήρια, Βρε-

τανούς και Τούρκους. Την Εργατική κυβέρνηση

Γουίλσον/Κάλλαχαν του 1974. Τους «εγγυητές»

της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της

Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960. Τους Βρε-

τανούς σχεδιαστές της μοίρας χωρών που «κηδε-

μονεύουν» μέχρι σήμερα, προεξαρχούσης της μι-

κρής μας Κύπρου. Ο Κίσινγκερ και οι ΗΠΑ δεν

ήσαν και δεν είναι εγγυητές, ο Κίσινγκερ δεν υπήρχε

όταν ιδρύθηκε η ΚΔ, δεν είχε σχέση με τους «σχε-

διαστές» στο Φόρεϊν Όφις και μπήκε στο Στέιτ Ντι-

πάρτμενττο 1973. Μέχρι τότε οι «σχεδιαστές» Βρ-

ετανοί είχαν προνοήσει τα απαραίτητα για την δρ-

ομολόγηση της ...εισβολής!

Οι Βρετανοί ήσαν που συνωμότησαν με τους

Τούρκους από την δεκαετία του 1950 με τον Δρα

Νιχάτ Ερίμ, προωθώντας την Δι-κοινοτικότητα

(1956) . Τη διζωνικότητα οι Τούρκοι (1957). Τα διχο-

τομικά σχέδια Σερ Ίβον Κιρκπάτρικ και άλλων

(1957) που απέρριψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ! Την

δικοινοτική ψευτο-ανεξαρτησία (το 1960) χέρι-χέρι

με τον Δρα Νιχάτ Ερίμ. Φόρεϊν Όφις δύο ομό-

σπονδα κράτη (1.3. 1964) όπως ήθελε και η Το-

υρκία. Συνεννόηση με Ετσεβίτ στις 17.7.1974 στο

Λονδίνο για τις δύο τουρκικές εισβολές για αλλα-

γή του νόμιμου της ΚΔ...

Διζωνικός χάρτης Ραούφ Ντενκτάς στη Γενεύη

ΙΙ, με τον προεδρεύοντα Κάλλαχαν12-13/7/74 να

ζητεί από Γεώργιο Μαύρο και Γλαύκο Κληρίδη να

υπογράψουν γεωγραφική ομοσπονδία. Με το Φόρ-

εϊν Όφις να υιοθετεί επίσημα την Δικοινοτική Δι-

ζωνική Ομοσπονδία στις 16 Αυγούστου 1974 και

να ζητεί την υποστήριξη του Κίσινγκερ...

«Τηλεφωνική συνεννόηση 
Κάλλαχαν / Κίσινγκερ / Φορντ -

14.8.1974

Κάθε πολίτης της ΚΔ πρέπει να γνωρίζει την

ακόλουθη συνομιλία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα

μια συγκαλυμμένη βρετανο-αμερικανική κατανόηση

με μακροπρόθεσμες συνέπειες:

«Dr. Kissinger: Jim, ποια είναι η γνώμη σου για

το πού στεκόμαστε;

Υπουργός Εξωτερικών [Callaghan]: Λοιπόν, μό-

λις σκεφτόμουνα – νομίζω με στρατιωτικούς όρο-

υς, σίγουρα οι Τούρκοι θα συνεχίσουν μέχρι να

εξασφαλίσουν τη γραμμή που είχαν υπόψη τους

στον χάρτη, και, κυνικά, ας ελπίζουμε θα την πάρ-

ουν γρήγορα.

Dr Kissinger: Συμφωνώ…

Callaghan: Henry, αν μπορώ να συνοψίσω την

κατάσταση με δύο λόγια, νομίζω έχει ως εξής: Οι

Τούρκοι έχουν καλή υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου,

αυτό τώρα μπορεί να λυθεί μόνο με τη δημιουργία

μιας ζώνης. Μιας ζώνης στην οποία θα έχουν αυ-

τονομία σε μια ομόσπονδη δημοκρατία. Αυτό μπο-

ρεί να επιτευχθεί με διαπραγμάτευση, όμως, με τη

σημερινή κατάσταση, κανένας δεν μπορεί να κα-

ταφέρει οτιδήποτε με κάτι τέτοιο. Έτσι, θα έχουμε

μια στρατιωτική λύση προς το παρόν, στην οποία

θα αστυνομεύουν το δικό τους [ντε φάκτο] σύνο-

ρο. Θα έχουμε μια μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμού,

με τους Έλληνες να φεύγουν και μετά, απλώς, θα

αφήσουμε τη διπλωματία να αναλάβει, μέχρι να

δούμε την ευκαιρία, γι’ ακόμα μια φορά, αν μπορ-

ούμε να βρούμε μια ειρηνική λύση στη νήσο. Τώρα,

όσον αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, είναι η

Ελλάδα που θα χρειαστεί μασάζ, γιατί οι Τούρκοι

είναι πολύ σοβινιστές, μάλιστα...

Kissinger: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Jim.

Και η τραγωδία είναι ότι θα μπορούσε να διευθετ-

ηθεί το θέμα μέσω διπλωματίας…

Callaghan: Σε πιστεύω. Λοιπόν, αντίο, γέρον-

τα, και κάθε καλό σε σένα και τις ασχολίες σου…»

Πρώτον, συνειδητοποιούμε ότι σε αυτό το δρά-

μα, ο κ. Callaghan ήταν ο καβαλάρης και ο Δρ

Kissinger ήταν το άλογο… Ούτε το ΗΒ, ούτε οι

Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν στρατιωτική δράση

για να σταματήσουν τη δεύτερη εισβολή…»

Από το άρθρο του Δρ. Κλέαρχου Α. Κυριακίδη,

«Άβολα κοντά στον Χίτλερ» (Σημερινή 18.8.2018)

και στο οποίο υπογραμμίζεται πως, στο θέμα της

«ομοσπονδίας» ο Κίσινγκερ ακολούθησε το Κάλ-

λαχαν και όχι αντίστροφα.

Η αναφορά στον Μακάριο 
– Hunt προς τον Foreign

secretary 1966

Τώρα, για την αναφορά στον Μακάριο από Hunt,

όπως ανέφερε ο Δρ Μάλινσον στη συνέντευξή του.

Πρέπει να εξηγηθεί ότι η αποχαιρετιστήρια έκθε-

ση Hunt ανήκε στον αποχωρούντα από την Λευ-

κωσία Βρετανό ́ Υπ. Αρμοστή Sir David Hunt, από

τους πολύ λίγους γνήσιους φίλους που είχε η Κύπρ-

ος. Πέθανε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1998. Ήταν

νυμφευμένος με την δεύτερη σύζυγό του λαίδη

Ηρώ, με ελληνοκυπριακή καταγωγή από τη Λάρ-

νακα.

ο Σερ Ντέιβιντ Χάντ μεταξύ πολλών είχε γράψει

πως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν ήθελε την

Ένωση όπως και ο δεύτερος τη τάξει Γλαύκος

Κληρίδης. Αλλά ο ίδιος είχε την πεποίθηση ότι η

Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα μια μέρα θα

γίνει. (Αναφορά στο βιβλίο μου «Top Secret – Η

βρετανική κηδεμόνευση του Κυπριακού... Πώς φθ-

άσαμε στο σχέδιο «Ανάν»...» 2004 εκδόσεις Γερ-

μανός, Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Εκδο-

τικό Οίκο ΔΙΑΣ).

Οι περισσότερες προβληματικές
ομοσπονδίες βρετανικά 

δημιουργήματα!

Αξίζει, όμως, μιας και έγινε αναφορά στον μ.

Σερ Ντέιβιντ Χάντ, να παραθέσω την απάντηση

που πήρε από το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερ-

ικών όταν το 1965 τους ζήτησε να κάνουν κάτι

εναντίον της λύσης ομοσπονδίας που απαιτούσαν

οι Τούρκοι το 1964/65 και υποστήριξε τότε και η

Μόσχα. Ο Σερ Ντέιβιντ Χάντ, βέβαια, δεν γνώρι-

ζε τα σχέδια περί δύο ομόσπονδων κρατών που

είχαν σχεδιάσει οι συνάδελφοί του στο Τμήμα Σχε-

διασμού.

«Η δυσκολία είναι πως ομοσπονδία είναι μια

λέξη με πολλές ερμηνείες και έχοντας υπόψη ότι

η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να τη θεωρεί ως

την ιδανικότερη λύση για το κυπριακό πρόβλημα,

οι κίνδυνοι να αμαυρίσουμε εμείς την ιδέα, όσο

επιδέξια και να το κάνουμε, θα υπερτερεί των πλε-

ονεκτημάτων. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα δημιουργή-

σει πρόβλημα. Εκτός τούτου, οι περισσότερες ομο-

σπονδίες ανά τον κόσμο, οι οποίες σήμερα ή στο

πρόσφατο παρελθόν αντιμετωπίζουν προβλήμα-

τα, είναι δικά μας δημιουργήματα...»

Όταν έγραψα το βιβλίο μου « Συνωμοσία» το

1996 καλύπτοντας τα αποδεσμευμένα έγγραφα

τότε για το έτος 1965, έστειλα αντίτυπο στον Σερ

Ντέιβιντ Χάντ, ζητώντας τη γνώμη του για όσα κάλ-

υψα, εφόσον αρκετές ήσαν οι δικές του εκθέσεις

και αναφορές από την Λευκωσία όπου υπηρε-

τούσε ως ΄Υπ. Αρμοστής 1965-67.

Παραθέτω την απάντησή του στο δημοσιευό-

μενο έγγραφο. Διαβάστε την. Αιωνία του η Μνήμη.

Εκείνοι που έπρεπε και πρέπει να προσαχθούν

ενώπιον δικαστηρίου και να λογοδοτήσουν για τις

πράξεις και ενέργειές τους είναι το Βρετανικό Υπο-

υργείο Εξωτερικών και όχι ο Δρ Χένρι Κίσινγκερ.

Για τους οποίους υπάρχουν αδιάσειστα διαχρονι-

κά στοιχεία για τις ενοχές τους κα τους σχεδια-

σμούς των. Από τα ΔΙΚΑ τους επίσημα έγγραφα.

Ας σταματήσει επιτέλους αυτός ο επιζήμιος απο-

προσανατολισμός ευθυνών, πότε με γνήσια άγ-

νοια επισήμων εγγράφων, πότε παραμερίζοντας

ενσυνείδητα επίσημα έγγραφα, πότε με σκόπιμα

πλαστά εξ Αθηνών κτλ. Το μόνο που επιτυγχάνε-

ται είναι η συλλογική προστασία των πραγματικών

ενόχων, Βρετανών, Τούρκων και της Μόσχας που

συμφωνούσε με το Λονδίνο... Οι ευθύνες του Κίσιν-

γκερ επικεντρώνονται στο γιατί συμβάδισε με το

Λονδίνο. Μπορούσε να αρνηθεί. Δεν το έκανε, δι-

ότι α) χρειαζόταν τις βάσεις, β) έβλεπε τα πράγ-

ματα υπό το φώς του Ψυχρού Πολέμου και γ) έμει-

νε πιστός στη «ειδική σχέση» ΗΠΑ/ΗΒ. Άλλοι ήσαν

οι καβαλάρηδες...

Ιδού η Ρόδος!

Η υπουλότητα, η κακία, και ο 
ανθελληνισμός του Φόρεϊν Όφις

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Τη δικοινοτικότητα την εισήγαγε ο Υπ.
Αποικιών το 1956 και όχι ο Κίσινγκερ



Η στυγνή δολοφονία του Άλκη Καμπανού

στη Θεσσαλονίκη δεν είναι δυστυχώς η πρώτη

στον χώρο του αθλητισμού και πολύ φοβά-

μαι πως δεν θα είναι ούτε και η τελευταία.

Για όσους ακόμα απορούν γιατί να συμβαίνουν

όλα αυτά προτείνω να δουν πώς η ελληνι-

κή δικαιοσύνη αντιμετώπισε κατά το παρελ-

θόν παρόμοιες περιπτώσεις. Τα επίσημα

στοιχεία λένε ότι από τις 200 περιπτώσεις

παρόμοιων επιθέσεων οδηγήθηκαν ενώπιον

της δικαιοσύνης μόνο οι 100, με ΕΝΑΝ μόνο

καταδικασθέντα!

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι φανατι-

κοί οπαδοί (που υπάρχουν σχεδόν σε όλες

τις ομάδες) να αυξάνονται, ενώ μειώνονται

οι πραγματικοί φίλαθλοι. Οι πανέμορφοι α-

θλητικοί χώροι μετατρέπονται από τόποι

χαράς, φιλίας και γιορτής σε τόπους σύγ-

κρουσης και διαμάχης. Τα παιδιά εκτίθενται

σε σκηνές που εκφυλίζουν το «αθλητικό

πνεύμα» του «Ευ Αγωνίζεσθαι» κι όλοι βρι-

σκόμαστε αντιμέτωποι με ένα καίριο ερώτημα,

αν κάτω από αυτές τις συνθήκες ο αθλητι-

σμός εκπληρώνει τους βαθύτερους κοινω-

νικούς του στόχους όπως είναι: η βελτίωση

της σωματικής και ψυχικής υγείας, η κατα-

πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και

άλλα πολλά.

Οι άνθρωποι ρίχνουν τα προβλήματά τους

στην... κοινωνία. Ξεχνώντας ότι κοινωνία

είμαστε όλοι εμείς! Το πρώτο καθήκον μιας

κοινωνίας είναι η απονομή δικαιοσύνης. Σε

μια κοινωνία που δεν απονέμεται δικαιοσύνη,

σε μια κοινωνία που υπάρχει ατιμωρησία,

σε μια κοινωνία όπου όταν η δικαιοσύνη κοι-

μάται, εκκολάπτεται το έγκλημα.

Από την άλλη, το πιο δύσκολο πράγμα

σήμερα είναι τι ανατροφή θα δώσεις στα παι-

διά σου. Δεν μπορείς να μεγαλώνεις αρνιά

για να ζήσουν ανάμεσα σε λύκους. Ούτε και

το αντίθετο φυσικά. Το μεγαλύτερο πρόβλη-

μα των γονιών σήμερα είναι να μάθουν στα

παιδιά τους πώς να συμπεριφέρονται σε μια

καλή κοινωνία, και το δεύτερο είναι να βρουν

μια τέτοια κοινωνία. Και επειδή καλή κοι-

νωνία δεν υπάρχει, τα παιδιά που μεγαλώνουν

με Αρχές βρίσκουν μπροστά τους τέτοιους

αλήτες σαν τους προχθεσινούς δολοφό-

νους του Άλκη. 

Και το σχολείο; Ποιος είναι ο ρόλος των

δασκάλων, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευ-

σης σήμερα; Πρέπει να ενδιαφέρονται για

τη διαγωγή των μαθητών και φοιτητών τους;

Το κάνουν άραγε; Και όταν το κάνουν, μήπως

κινδυνεύουν να βρουν τον μπελά τους; Πάνε

πολλά χρόνια όταν μεταξύ των φοιτητών μου

υπήρχαν και δύο πολύ ένθερμοι οπαδοί

μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ζούσαν

περιμένοντας την Κυριακή για να βρεθούν

στο γήπεδο της Τούμπας. Έτοιμοι για όλα!

Απολάμβαναν, όπως μου έλεγαν, τις συγ-

κρούσεις με αντίπαλους οπαδούς. Τα νύχια

των χεριών τους ήταν μονίμως βαμμένα στα

χρώματα της ομάδας τους! Δεν το είδα αδιά-

φορα. Η επιμονή μου είχε αποτελέσματα.

Στο τέλος έγιναν οι καλύτεροι φοιτητές και οι

καλύτεροι φίλαθλοι.

Θυμάμαι ακόμη: Ήταν απόγευμα Κυρια-

κής (πάνε πολλά χρόνια). Βρισκόμουν στο

διαμέρισμα μου στο τέταρτο όροφο στον Σι-

δηροδρομικό Σταθμό. Ξαφνικά ακούστηκε

ένας τρομακτικός θόρυβος. Βγαίνοντας στο

μπαλκόνι αντίκρισα μερικές εκατοντάδες

«οπαδών» του ΠΑΟΚ που μόλις είχαν κατε-

βεί από το τρένο, να καταστρέψουν ό,τι έβρι-

σκαν μπροστά τους. Σε μερικά λεπτά η πλα-

τεία έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Το ίδιο

έκαναν και στην πορεία τους μέχρι το γήπε-

δο. Τρεις κλούβες αστυνομικών τους παρ-

ακολουθούσαν. Κανένας δεν μπορούσε να

μπει στον δρόμο τους. Ουδείς συνελήφθη.

Και το πιο τραγικό: Κυριακάτικο δειλινό

της 26ης Οκτωβρίου του 1986. Στη θύρα 1

του Αλκαζάρ, εκεί που κάθονταν οι «ήρεμοι»

φίλαθλοι της Λάρισας, βρισκόταν και ένας

29χρονος άνδρας, ο Χαράλαμπος Μπλιώνας.

Τότε να θυμίσουμε, επιτρεπόταν η μετακίνηση

των φιλάθλων και έτσι σε κάθε γήπεδο βρίσκον-

ταν υποστηρικτές και των δύο ομάδων.

Εντελώς ξαφνικά τρεις ναυτικού τύπου φωτο-

βολίδες από τη θύρα των οπαδών του «Δικέ-

φαλου», εκτοξεύθηκαν προς τους οπαδούς

της Λάρισας. Μία απ΄ αυτές χτυπάει στα κά-

γκελα της θύρα 1, αλλάζει πορεία και καρ-

φώνεται σαν μαχαιριά στον λαιμό του Χαρά-

λαμπου Μπλιώνα. Ο Χαράλαμπος είχε πέσει

στο κρύο τσιμεντένιο σκαλοπάτι μη μπο-

ρώντας να αντιδράσει. Ήταν το πρώτο θύμα

του χουλιγκανισμού. Ο εικοσάχρονος τότε

Βασίλης που έριξε τη φωτοβολίδα, καταδι-

κάστηκε σε φυλάκιση δέκα ετών. Εξέτισε

μόνο τα τέσσερα...

Τα επόμενα χρόνια ο ελληνικός χουλι-

γκανισμός θα γιγαντωθεί με απρόβλεπτες

διαστάσεις και με αρκετούς νεκρούς! 

Υστερόγραφο: Πότε αλήθεια θα μπο-
ρέσουμε και στην χώρα μας θα ξαναδούμε
όλοι μαζί ποδόσφαιρο; Και όχι μόνο ποδό-
σφαιρο.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΝΔΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΗ

Χωρίς φίλαθλο πνεύμα δεν μπορεί
να υπάρξει αθλητισμός
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Θεϊκό αντίδωρο
Απ’ όταν ήμουν νέα, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς,

αναζητούσα τη στιγμή 

να μιλήσω με κάποιον που να ΜΕ ένιωθε. 

Κι ακόμα ψάχνω στα βλέμματα 

της βιαστικής, αδιάφορης κοινωνίας, 

που με προσπερνούν έως σήμερα, 

εγώ γερνώντας κουρασμένη με την αναζήτηση...

Τώρα, δεν θυμάμαι τι ή πώς θα το έλεγα τότε...

Γιατί το μόνο που κατά βάθος λαχταρούσα

ήταν να εύρω το μοναδικό και σπάνιο

των αισθήσεων αντίδωρο...

Την αιθέρια πλατωνική αγάπη!

Αυτήν που μόνον οι ψυχές γνωρίζουν

και την κρύβουν ζηλότυπα...

Μερσίνη MacFarland

Μεθεόρτια του 
Αγίου Βαλεντίνου

Κύριε διευθυντά,
Στις 16 Φεβρουαρίου 1933 εγκαινιάστηκε στην Αθήνα το Μαι-

ευτήριο ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ, «της Ελενας», γιατί ιδρύθηκε από την

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, σύζυγο του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,

που του έδωσε το όνομα αγαπημένης της φίλης που είχε χάσει.

Ήταν το υπερσύγχρονο μαιευτήριο που τόσο χρειαζόταν η Ελλά-

δα, όταν τα ποσοστά θνησιμότητας για μητέρες και βρέφη ήταν

μεγάλα. 

Προτείνω, αυτές τις μέρες που ένα καυτό θέμα είναι, και πρέ-

πει να είναι, η σημασία της ανάγκης δημιουργίας ανθρώπων

ψυχοσωματικά υγιών, σε όλα τα στάδια της δημιουργίας της αν-

θρώπινης ζωής, να καθιερωθεί η 16η Φεβρουαρίου ως ΗΜΕΡΑ

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες. Και να

είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή, αλλά και μια ημέρα ευθύνης,

που θα γιορτάζεται στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Για να

συνειδητοποιούν όλοι από μικρή ηλικία ότι ο άνθρωπος δεν είναι

αδέσποτος σκύλος ή αδέσποτη γάτα να ζευγαρώνει εική και ως

έτυχε και να γεμίζει τον κόσμο με περισσότερα αδέσποτα σκυλιά

και γατιά, αλλά ένα πλάσμα ξεχωριστό που θα φέρει σε μια κοι-

νωνία καινούργια πλάσματα ξεχωριστά, ψυχοσωματικά υγιή, που

θα κάνουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο.

Σ' αυτό το μαιευτήριο γεννήθηκα κι εγώ στις 16 Φεβρουαρίου.

Μετά από ένα δύσκολο τοκετό (εμβρυουλκία), χάρη στο άρτια

καταρτισμένο προσωπικό του, μέσα στη διπλά γιορτινή ατμό-

σφαιρα της επετείου των εγκαινίων του και των Αποκριών, ήταν

η πρώτη μου εμπειρία αυτού του κόσμου, μια εμπειρία χαράς.

Και εμπειρία χαράς πρέπει να είναι η γέννηση ενός παιδιού, και

για τους γονείς και για το ίδιο, για να αντιμετωπιστεί και το σο-

βαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Ευχαριστώ.
Σταυρούλα Δουράκη-Ξανθάκου

Φιλόλογος, ψυχολόγος

Η παραλυσία της Ελληνικής
Αστυνομίας στον έλεγχο των

Συνδέσμων «οπαδών»
Κύριε διευθυντά,
Για την στυγερή δολοφονία του 19χρονου Άλκη που συγκλό-

νισε το πανελλήνιο υπάρχουν οι εξής ευθύνες:

1. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε αφήσει την τελευταία 20ετία ελεύθερους 

τους Συνδέσμους. Οι έλεγχοι σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή κλπ, μετά

την τραγωδία, δυστυχώς δεν ωφελεί. Στις εφόδους εντοπίστηκαν

μαχαίρια, σουγιάδες και αιχμηρά όργανα, γιατί οι Σύνδεσμοι γεν-

νούν εγκληματίες. Η μάζα των κανίβαλων και ανεγκέφαλων βγά-

ζει επιθετικότητα χωρίς λογική. Αν και είχαν εντοπισθεί 118 πε-

ριστατικά οπαδικής βίας, η ΕΛ.ΑΣ. παρέμεινε απαθής, παρά το

ότι γνωρίζει, εδώ και χρόνια, τις συμμορίες των σκληρών χούλι-

γκαν, τα δολοφονικά τάγματα και τις ενέδρες θανάτου.

2. Πελώριες ευθύνες του Υπουργείου Αθλητισμού, ευρισκό-

μενο σε παραλυσία 20 χρόνια, χαρακτήρισε, μόλις πρόσφατα,

το αδίκημα της οπαδικής βίας ως ιδιώνυμο. Όφειλε σε περίπτωση

επεισοδίων να θεσπίσει τον αποκλεισμό θεατών για όλη την χρο-

νιά, καθώς και την απαγγελία διώξεων και των γονέων στη πε-

ρίπτωση ανηλίκων δραστών. Ας μιμηθεί το Υπουργείο την Θά-

τσερ με την πάταξη των χούλιγκαν. 

3. Τεράστιες οι ευθύνες των ΠΑΕ και η πολιτεία όφειλε να επι-

βάλει αστρονομικά πρόστιμα όταν διαπιστώνει συνεργασία των

ΠΑΕ με κάφρους των γηπέδων. 

Οι ανωτέρω ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας δεν θα πρέπει

να κοιμούνται, αφού οι ερινύες θα τους βασανίζουν μια ζωή. Τι

έχουν να πουν στους χαροκαμένους γονείς; Τεράστια σημασία

έχει η ανατροφή των παιδιών κυρίως με αγάπη, γιατί η επιθε-

τικότητα έχει σαν αιτία την συναισθηματική στέρηση. Όλοι αυτοί

έχουν συναισθηματικό αυτισμό, παγωμένα συναισθήματα, έλ-

λειψη ηθικών αξιών και θεωρούν τον εαυτό τους ήρωα, κατα-

κτώντας τον κόσμο μέσα από το αίμα.

Όταν τα φώτα του εγκλήματος θα σβήσουν, οι αρμόδιοι ΕΛ.ΑΣ.,

Υπουργείου Αθλητισμού κλπ θα βυθιστούν πάλι στην παρα-

λυσία και τον λήθαργο.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

«Ευχαριστώ τον Θεόν ότι δεν με έκαμε 

παλιάνθρωπον, αλλά τον μέμφομαι ότι 

με έβαλε να ζω με παλιανθρώπους» 
(Ανδρέας Λασκαράτος, 

Σατιρικός συγγραφέας)
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ΛΑΡΚΟ for ever
Έχουν ενταθεί οι φωνές των βλάσφημων που θέλουν τη λύση του προ-

βλήματος εδώ και τώρα. Εεεεπ, σιγά, ποια λύση κύριοι, η Λάρκο είναι

εθνικό κεφάλαιο και οικονομική διευκόλυνση εδώ και χρόνια για πολλούς

κουρασμένους ανθρώπους, κυρίως της διοίκησης της εταιρείας! Εσείς

σώνει και καλά θέλετε να εφαρμόσετε καπιταλιστικά μοντέλα τύπου Γερ-

μανίας και Αμερικής πάνω στη βάση: δουλειά και αμοιβή. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Αυτά, κύριοι, είναι καπιταλιστικά ιδιώνυμα που συντρίβουν τις ανθρώ-

πινες αξίες και καταστρέφουν τις ανθρώπινες ζωές. Εμείς ως γνήσιοι από-

γονοι των γόνων των προγόνων μας ζητάμε για πάντα λευτεριά κι ας είναι

χωρίς δουλειά μα πάντα με λεφτά. Μπορούμε να κάνουμε την παραχώρηση,

αν δεν υπάρχουν ευρώ να δεχτούμε τελικά ακόμη και δολάρια. Γνώμων

της οργάνωσής μας είναι πως η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Αφέν-

τες ναι, όχι όμως δούλοι της εργασίας και του κεφαλαίου. Σε μας δώστε

τα λεφτά κι εσείς κρατήστε τα κέρματα, για σας αρκούν, για μας όχι, δεν

είμαστε εργάτες, συνδικαλιστές είμαστε, μην μας περνάτε για άβουλα

εργατάκια. Σιωπή και κάτω τα κεφάλια, να μην αρχίσουμε τίποτα κατα-

κέφαλους και ψάχνεστε μετά για εγκεφαλοπάθειες. Προσοχή, σοβαρο-

λογούμε, και ξέρετε, εμάς ο λόγος μας είναι συμβόλαιο με τα νόμιμα χαρτό-

σημα. Τα αιτήματα είναι σοβαρά και παρακαλούμε να σταματήσουν τα

γελάκια από το ακροατήριο.

Έφτασαν οι ανάλγητοι στο σημείο να θέλουν να ξεσπιτώσουν 300 οικο-

γένειες από τα σπίτια που είχαν γίνει επί Μποδοσάκη και παρέχονται χωρίς

ενοίκιο, τέλη ηλεκτρισμού, νερού και σκουπιδιών. Στο full τα κλιματιστικά,

γιατί δηλαδή, δεν πρέπει αυτοί να απολαύσουν τα αγαθά της τεχνολογίας,

αυτοί δεν είναι άνθρωποι, πρέπει να πληρώνουν και από πάνω; Περίερ-

γα πράγματα συμβαίνουν.

Αυτά εννοήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και διαπιστώνουμε πλέον

όλοι ότι και η κυβέρνηση συμφωνεί και επαυξάνει. Δικαιολογημένα, διότι

αν παρ' ελπίδα η επιχείρηση πουληθεί σε κάποιον αιμοσταγή εργοδότη,

ποιος εγγυάται ότι η ακμαιοτάτη υγεία των κκ εργαζομένων θα παραμείνει

στο επίπεδο «χειλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερύκοκο, ρίκο ρίκοκο».

Υπάρχει ο κίνδυνος να πρέπει να εργασθούνε κάποιοι ακόμη και στις υψι-

καμίνους της εταιρείας με όλες τις συνέπειες και τις πνευμονοπάθειες. Ας

εκφρασθεί και η γνώμη των Πνευμονολόγων. Δεν αρκούν μόνον τα καπι-

ταλιστικά οικονομικά μεγέθη. 

Με χαρά βλέπουμε, πως η παρούσα κυβέρνηση, σε συνέχεια των

συνηθειών της προηγούμενης, δεν βρίσκει τον επενδυτή για να πουλή-

σει την βιομηχανία αλλά στηρίζεται με πίστη στις πλάτες του υπερήφανου

Έλληνα φορολογούμενου που ανεξάρτητα από τις πολιτικές του πεποι-

θήσεις θαυμάζει ασκαρδαμυκτί τις απολαύσεις της αριστοκρατικής λαϊκής

μάζας των μισθωτών της εταιρείας. Μακάρι έτσι κι εμείς.

Το μοντέλο της Λάρκο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις ιδιωτικές

επιχειρήσεις για να αποκτήσουν, επιτέλους, όλοι οι υπάλληλοι σχέση

νομιμότητας με τον μισθό που θα εισπράττουν αγόγγυστα κάθε πρώτη

του μήνα μέχρι πέρατος του μακροτάτου βίου και της ταφής. Η σκέψη των

κκ Υπουργών είναι σωστή και ακεραία, διότι και οι υπάλληλοι της Λάρκο

έχουν μόνιμα δικαίωμα ψήφου και θα ήταν παράλογο να τις χάσουμε για

ένα τόσο δα μικροπρόβλημα. Ε, δεν είμαστε και τρελοί, λαμβανομένου

υπ όψιν ότι και οι φορολογούμενοι είναι ηπίου χαρακτήρος, άνθρωποι

προσηνείς και ευπροσήγοροι, ιδιαιτέρως ανεκτικοί στις απειλές και την

οικονομική εκδορά που μπορούν να δεχτούν, που λέει ο λόγος, και παρα-

καλώ να μην υπάρχει αντίλογος. Μετά βλέπουν τον Ολυμπιακό και γέρ-

νουν στα ζεστά κρεβάτια τους, με την σκέψη στην ιχθυόσκαλα και τα ολό-

φρεσκα ψάρια που θα φθάσουν την επόμενη ημέρα. Ποτέ μπαγιάτικη

ψαριά. Καλό ξημέρωμα!

Έλληνες, μην φοβάστε, ο Ανδρέας μάς κοιτάζει μέσα από τα αστέρια

και χαμογελάει ευχαριστημένος για το δημιουργικό έργο άνοιας που μας

κληροδότησε. Μην φοβάστε, δεν θα βρεθεί ποτέ αγοραστής για την Λάρκο,

δεν θα πουληθεί ποτέ, θα παραμείνει για πάντα ένα απάνεμο λιμάνι μιας

όμορφης και θαρραλέας αυτοδιοικούμενης Δημόσιας υπηρεσίας. Ζήτω-

σαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, Viva los trabajadores.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Όσο είναι στην Κύπρο 
ο τουρκικός στρατός, οι συνομιλίες

δεν οδηγούν πουθενά»
Κύριε Διευθυντά,

Πολλές φορές, όταν κάποιος αποφασίσει

να ερευνήσει μερικά από αυτά που

συμβαίνουν στην Κύπρο ή συνέβησαν όχι

και πολλά χρόνια πριν, κινδυνεύει να πάθει

όπως εκείνος που έμεινε νηστικός όχι από

έλλειψη τροφής, αλλά λόγω πληθώρας

ευγεύστων φαγητών, από τα οποία δεν

ήξερε ποιο να φάει. Με άλλα λόγια, στη

μεγαλόνησο Κύπρο – που κατάντησε μικρή

από τη δράση «εθνικιστών» και «πατριω-

τών» – έγιναν και γίνονται τόσα πολλά

απίστευτα πράγματα, που δεν ξέρει κάποι-

ος από πού ν’ αρχίσει. 

Πριν λίγες μέρες ο Ελληνοκύπριος δια-

πραγματευτής κ. Μαυρογιάννης, μιλώντας

στο ΡΙΚ, είπεν ότι για μερικά χρόνια τώρα

συμβουλεύει την κυβέρνηση να βγάλει όσο

φυσικό αέριο μπορεί να βρει και να το χρη-

σιμοποιήσει για τις οικιακές ανάγκες της

Κύπρου, αφού το χρειαζόμαστε και εισά-

γουμε από το εξωτερικό. 

Η κυβέρνηση, που κάνει τόση ρητορι-

κή για το φυσικό αέριο, για κάποιον παρά-

ξενο λόγο δεν τον ακούει και ετοιμάζεται

να εισάγει ακόμα περισσότερο για να το

χρησιμοποιήσει στην παραγωγή ηλεκ-

τρισμού. Φυσικά, αν χρησιμοποιούσε φωτο-

βολταϊκά παντού, με την ηλιοφάνεια που

υπάρχει στην Κύπρο ολόχρονα, θα είχα-

με υπερπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 

Έτσι και σ’ αυτή την περίπτωση οι ηγέ-

τες μας κατάφεραν να δημιουργήσουν

τόσα προβλήματα στην κυπριακή ΑΟΖ

χωρίς κανένα κέρδος. Κάτι που έπρεπε

να γίνει με μυστικό τρόπο, το διαλάλησαν

παντού, χωρίς να βγάλουν έστω και μια

μπουκάλα κυπριακού φυσικού αερίου!!!

Τη στιγμή, μάλιστα, που δεν έχουν τρόπο

να το προφυλάξουν από τους άσπον-

δους εχθρούς μας, τους Τούρκους. 

Δεν ξέρω τι μεγάλα σχέδια έχει ο μεγά-

αααλος «ήρωας» της Κύπρου Αβέρωφ

Νεοφύτου, που λέει φανερά ότι θα είναι

ο... σωτήρας μας και έχει τον τρόπο να

διορθώσει τα πάντα. Εγγυήθηκε ότι θα

σώσει το Βαρώσι, αλλά δεν μας είπε τι θα

κάνει με την υπόλοιπη κατεχόμενη Κύπρο. 

Τελευταία το ΡΙΚ στο δελτίο καιρού πα-

ρουσιάζει την Κύπρο όπως είναι, με τα

βουνά και τις πεδιάδες της. Είναι φανερό

ότι τα περισσότερα πεδινά μέρη βρίσκον-

ται στην κατεχόμενη πλευρά, όπως και τα

βουνά του Πενταδάκτυλου, που είναι μικρή

ορεινή περιοχή και πολύ χρήσιμη, αφού

εκεί οι προγόνοι μας έκτιζαν τα παλάτια

τους, υπάρχουν τόσες φυσικές ομορφιές

και άφθονες πηγές νερού. Το έδαφος που

έμεινε στην ελεύθερη Κύπρο είναι κυρίως

ορεινό και τα βουνά του Τροόδους είναι

γεμάτα με αμίαντο, ένα επικίνδυνο για την

υγεία ορυκτό. 

Είναι φανερό πως οι σημερινοί ηγέτες

της Κύπρου και οι καλοί φίλοι τους ηγέτες

της Ελλάδας, δεν εργάζονται προς τη σωστή

κατεύθυνση, η οποία είναι να ελευθερωθεί

η Κύπρος από τα ξένα στρατεύματα – τα

τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Όσον αυτά

βρίσκονται στην Κύπρο, τίποτα δεν γίνε-

ται. Οι συνομιλίες για σαράντα έξι τόσα

χρόνια δεν απέδωσαν τίποτα. 

Κάθε μέρα γιορτάζουμε επετείους τοπικών

ηρώων και των ηρώων της Ελληνικής Επα-

νάστασης του 1821. Αυτοί θυσίασαν τη

ζωή τους. Οι ηγέτες μας, που κάνουν τόση

ρητορική και εκφωνούν πατριωτικούς λό-

γους, φοβούνται να μιλήσουν. Είναι καιρ-

ός να σταθούν όρθιοι και να απαιτήσουν

από τους Ευρωπαίους εταίρους, το ΝΑΤΟ

και κυρίως τους υποκριτές Αμερικανούς –

που τάχατες κόπτονται για τα ανθρώπινα

δικαιώματα και τη δημοκρατία – να κοιτά-

ξουν και την Κύπρο, η οποία κακοποιείται

από τους Τούρκους εισβολείς. 

Είναι καιρός να ξυπνήσει ο κυπριακός

λαός και ν’ αναγκάσει τους ηγέτες του να

φωνάξουν και να απαιτήσουν από τους

Ευρωπαίους να επέμβουν, αφού αυτοί

βοήθησαν την Τουρκία με όπλα του ΝΑΤΟ

να εισβάλει στο νησί. Στην Ουκρανία

φοβούνται, δήθεν, επίθεση των Ρώσων,

που δεν θα γίνει, ενώ στην Κύπρο υπάρχει

κατοχή και εισβολή που έγινε. 

Η Ουκρανία δεν ανήκει στην Ε.Ε., ενώ

η Κύπρος είναι μέλος της και έπρεπε να

έχει προτεραιότητα. Αλλά πρέπει να μιλούν

οι ηγέτες μας και ο λαός να τους πιέζει

συνεχώς ή να τους αλλάξει. 

«Τον ποντικόν εν τον εχώραν η τρύπα

του τζιαι ετράβαν τζιαι τριζοκολόκα», έλε-

γαν οι παλιοί. Οι ηγέτες μας, ενώ φαίνον-

ται ανίκανοι να κάνουν κάτι για την απε-

λευθέρωση της Κύπρου από τον Τούρκοι

εισβολέα, σπαταλούν άφθονο χρόνο για

ψευδοσυμμαχίες που δεν βοηθούν καθό-

λου την Κύπρο. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «αφήκεν τα

θέρη τζιαι ξικανναουρίζει»... Τώρα, με την

ευκαιρία της ουκρανικής κρίσης, έπρεπε

να τρέχει  και να πιέζει τους Ευρωπαίους

εταίρους και τους άλλους, απατεώνες των

Η.Π.Αμερικής να κάνουν κάτι για την απε-

λευθέρωση της Κύπρου από την Τουρκία.

Έπρεπε να πιέζει την Ελλάδα, που γέμι-

σε με αμερικανικές βάσεις, να μας βοηθή-

σει και να αφήσει τη δουλοπρέπεια. Είναι

καιρός οι ηγεσίες μας ν’ ανοίξουν το στόμα

τους και να υποστηρίξουν τον Ελληνισμό. 

Φυσικά, εν κατακλείδι, φταίνε ο Ελληνικός

και ο Κυπριακός λαός που επέλεξαν τέτοι-

ους ηγέτες. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Ο υλικός κόσμος,

προβάλλει την σκιά του,

ως αντανάκλαση του κενού

κελύφους της ψυχής.

Μια σκιά αναμένει

τις Ουράνιες οντότητες,

με μια σάλπιγγα ανά χείρας.

Προσκαλεί

τον αγγελικό κόσμο

όπως παρευρεθεί,

Προς δόξαν Κυρίου!

Μη κινείστε εν μέσω τάφων,

προβάλλοντας σκιές

παρελθουσών αναμνήσεων,

προκαλούντων πόνο.

Κινηθείτε υπεράνω και πέραν

Προς το Φως

της κατερχόμενης περιστεράς.

Όπου τα άγια ύδατα,

ούτω ευλογούνται

από τον Πατέρα της Αγάπης.

«Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει

Ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον

εξερχόμενον διά στόματος Θεού»*

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

*Ματθ. 4:4

Μία Σκιά Εις Αναμονή
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ΜΕΡΟΣ 31ον

Ο περίφημος «Κυπρίων 
Στρατός» του Κολοκοτρώνη

«Μιαν φοράν εβαπτιστήκαμεν με το λάδι,

βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα διά την ελευθ-

ερίαν της πατρίδος μας» - Λόγος του Αρχι-

στράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Ο Γέρος του Μοριά

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843): Πε-

ριώνυμος αγωνιστής και Στρατηγός της Ελληνι-

κής Επανάστασης του 1821-1829. Στις 23 Μαρτίου

1821 μαζί με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη απε-

λευθέρωσαν την Καλαμάτα και τον Σεπτέμβριο

1821 την Τριπολιτσά. Άλλη σημαντική νίκη τους

ήταν η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια

(1822), αλλά και η απελευθέρωση του Ναυπλίου. 

Η μεγαλύτερη νίκη της Επανάστασης
στα Δερβενάκια

Στις 26 Ιουλίου 1822, η καταπονημένη στρατιά

του Δράμαλη, στην προσπάθειά της να υποχωρή-

σει προς την Κόρινθο, επιχείρησε να περάσει από

τα κακοτράχαλα στενά των Δερβενακίων. Εκεί

έπεσε στην αριστοτεχνικά στημένη παγίδα του Θ.

Κολοκοτρώνη και υπέστη τρομερή καταστροφή.

Τις επόμενες μέρες η δυσοσμία από τα άταφα

πτώματα και τα σμήνη των ορνέων συνέθεταν ένα

σκηνικό κόλασης. Επί πολλά χρόνια, το πλήθος

των οστών τα οποία παρέμεναν στη «Χαράδρα

του θανάτου», ήταν η απτή απόδειξη μιας από τις

μεγαλύτερες πανωλεθρίες του τουρκικού στρα-

τού. 

«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στον Σουλ-

τάνο. Είχε πάντα τον βασιλιά του, τον στρατό

του, τα κάστρα του... Τον Μαρμαρωμένο Βασι-

λιά, στρατός του η Μάνη και το Σούλι...» (Λόγος

του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη). 

Από τα «Απομνημονεύματα» και άλλα γρα-

πτά κείμενα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και

άλλων πολλών οπλαρχηγών πιστοποιείται η μαζι-

κή συμμετοχή τουλάχιστον χιλίων εθελοντών Ελλή-

νων από την Κύπρο στην Εθνεγερσία του 1821-

1829.

1) Θεοφύλακτος Θησέας
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Κολοκοτρώνης

περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη συνάντησή του

με τον παράτολμο Κύπριο (από το Στρόβολο) Αρχι-

μανδρίτη Θεοφύλακτο Θησέα, ότι δαπανούσε «εις

ιδίαν του πάντοτε και δεν κατεδέχθη να επιβαρύνη

εις ουδεμίαν περίπτωσιν το Εθνικόν Ταμείον» και

την προθυμία τού Θεοφύλακτου να προσπαθή-

σει να δολοφονήσει τον ίδιον τον Ιμπραήμ Πασά

στο στρατόπεδό του, την εποχή που ερήμωνε την

Πελοπόννησο!!!

2) Γεώργιος Δαβίδ Οικονομίδης, Κύπριος

Πήγε στην Ελλάδα το 1821. Υπηρέτησε αρχι-

κά ως αξιωματικός και αργότερα κατέλαβε διά-

φορα πολιτικά αξιώματα, όπως Νομάρχης. Αγωνί-

στηκε υπό τον Θ. Κολοκοτρώνη, συντηρώντας ο

ίδιος 12 άνδρες στο Σώμα του.

3) Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος

Υπηρέτησε από την αρχή του Αγώνα και προ-

βιβάστηκε μέχρι τον βαθμό του Υποχιλιάρχου.

Πολέμησε στα Δερβενάκια κατά του Δράμαλη υπό

τον Θ. Κολοκοτρώνη. Πήρε μέροςκαι σε πολλές

άλλες εξίσου σημαντικές μάχες. Στη μάχη στα Δερ-

βενάκια, επικεφαλής ομάδας 50 ανδρών, τρα-

υματίστηκε στην αριστερή του πλευρά. Μεταξύ

των πιστοποιητικών του είναι και το υπογεγραμ-

μένο από τον Γενναίο Κολοκοτρώνη, που βεβαιώνει

ότι ο καπετάν-Ιωάννης Γ. Κύπριος υπηρέτησε υπό

τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μεταξύ 1822 και 1824. 

Σημ.: Ο Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος καταγό-

ταν από τη Μελάνδρυνα της επαρχίας Κερύνει-

ας. Το χωριό του δεν υπάρχει πια, γιατί οι

Τούρκοι το κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το

1827 μαζί με άλλα 63 χωριά της Κύπρου. 

«Εγώ ο υπογεγραμμένος Γενναίος Κολοκο-

τρώνης προς ένδειξιν την αληθείας, ομολογώ ότι

ο Καπετάν Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος υπηρέ-

τησεν ως αξιωματικός υπό την οδηγίαν του πα-

τρός μου, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, από το 1822

έως το 1824 και ότι έδειξε πάντοτε προθυμίαν και

γενναιότηταν εις την εκπλήρωσιν των χρεών του

και τούτο εις δεινάς περιστάσεις ως μαρτυρίαν και

έρωτα πατρίδος με αρκετούς υπό την οδηγίαν του

στρατιώτας, χαιρόμενος δε από το αυτό έτος 1824

τον βαθμόν υποχιλιαρχίας και εις ένδειξιν. 

Εν Αθήνας την 10ην Μαΐου 1835

Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης»

4) Μιχαήλ Κύπριος. Έγγραφο υπηρεσιών υπο-

γράφει ο Θ. Κολοκοτρώνης.

5) Χριστόδουλος Δημ. Κύπριος. Υπηρέτησε

υπό τον Στρατηγό Θ. Κολοκοτρώνη.

6) Παντελής Γεωργίου Ορφανός, Κύπριος.

Πολέμησε στα Δερβενάκια, «έλαβεν και πληγήν,

εστάθη δε εις τα χρέη του με ένθερμον πατριωτι-

σμόν και ευπείθειαν των ανωτέρων του». 

7) Ιωσήφ Κυπραίος. Πήρε μέρος στη Μάχη

των Δερβενακίων υπό τις οδηγίες του Θ. Κολο-

κοτρώνη.

8) Παύλος Ιωάννου Τουφεξής, Κύπριος. Υπα-

ξιωματικός Β’, πολέμησε στα Δερβενάκια και αργό-

τερα μέσα από τις τάξεις του Τακτικού Στρατού.

9) Αδάμ Μάρκου, Κύπριος. Υπηρέτησε από

το 1821 μέχρι το τέλος του Ιερού Αγώνα. Πήρε

μέρος σε πολλές μάχες, μεταξύ των οποίων και

στην περίφημη μάχη στα Δερβενάκια.

10) Κυπροδήμος, Κύπριος, από τη Φλάσου

της Σολέας. Σκοτώθηκε στη μάχη των Δερβενακίων.

11) Χρήστος Μιχαήλου, Κύπριος. Υπηρέ-

τησε από την αρχή του Αγώνα υπό τον Κολοκο-

τρώνη. Ως αξιωματικός πήρε μέρος σε πολλές

σημαντικές μάχες και εκστρατείες. 

12) Γεώργιος Κύπριος, αγωνιστής στην Ελληνι-

κή Επανάσταση. Στην επαναστατημένη Ελλάδα

πήγε από την αρχή του Ιερού Αγώνα ως εθελον-

τής και μέχρι το 1825 πολέμησε υπό τον Θεόδωρο

Κολοκοτρώνη και στα Δερβενάκια κατά του Δρά-

μαλη. Σύμφωνα με σχετικά πιστοποιητικά που

σώθηκαν στα Ελληνικά Κρατικά Αρχεία «έδειξεν

ζήλον και προθυμίαν, υπηρετήσας την Πατρίδα

με πίστιν και αφοσίωσιν...»

Μέσα όμως από αυτόν τον σπαραγμό υπάρχει

ζώσα και συνεχής η ανάμνησης της Κυπριακής

αξιωσύνης και παλληκαριάς. Τραγουδούσε ο λαός: 

Η Κύπρος είν’ εξακουστή,

που βκάλλει παλληκάρια. 

Βκάλλει στρατιώτες μ’ άππαρους,

στρατιώτες με Κοντάρκια, 

μήτε στες σέλλες φαίνουνται

μήτε στα χαλινάρκα»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δερβενάκια – ιστορικό χωριό της

νότιας Κορινθίας, όπου κατά την ομώνυμη μάχη,

ο Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συνέτρι-

ψε την στρατιά του Δράμαλη στις 26 Ιουλίου 1822. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
Έλληνας θα πει 

Έλληνας θα πει

ένα και ένα κάνει ένα!

Το ένα του έρωτα

Και της Αγάπης.

Έλληνας θα πει

Να τελείς στους νεκρούς

Τις χοές της Ηλέκτρας.

Όχι λόγια «κοινωνικά ορθά»

Με οβολούς στον βαρκάρη.

Έλληνας θα πει

Να προσκυνάς τακτικά

Το «γνώθι σ’ αυτόν»,

Και τον άλλον.

Όχι να εξομολογείσαι

Σε μαύρο ψυχοσώστη.

Έλληνας θα πει

Να στέκεσαι ευλαβικά

Εμπρός στη στήλη του Κεραμικού

και να διαβάζεις:

«στάθι και οίκτιρον»

Έλληνας θα πει

Κάθε πρωί

Να γελάς σαν παιδί.

Το μεσημέρι

να μιλάς φρόνιμα.

Και το βράδυ

να δακρύζεις κρυφά…

.

Όχι το πρωί μετάνοιες,

Το μεσημέρι φοροφυγάς,

Και το βράδυ να κρύβεσαι…

Έλληνας θα πει

Όσο ζεις, να δοξάζεις

Τον ήλιο, τον άνθρωπο, το φως

Να δουλεύεις τη γη

Και τη θάλασσα….

Και σαν πεθάνεις,

Να μαζεύονται οι φίλοι,

Να πίνουνε ένα κρασί

και να σε τραγουδάνε!

Αλέξανδρος Μαρινάκης

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ̇ ËÙ‹-
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏfiÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·-
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùfi. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ fi¯È ·ÏÒ˜
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Ó-
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂ-
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. 

ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
·fiÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Â-
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
·fiÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒ-
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, fiÔ˘
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›. 

°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, fiÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ-
‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜. 

∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·fi Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈ-
‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›-
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹. 

∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ̆ ÏÈÎ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, fiÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ-
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿-
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂ-
ÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.

∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤-
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂Ó-
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿-
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ· Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
Ë ·ÓËıÈÎfiÙËÙ· (‰ËÏ. ¤Ó·˜ ‚›Ô˜ ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı·. √ ̄ ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚfiÔ˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÁÂÓÈÎ¿
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÓÙ›
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎfiÌ·
Î·È ÌÂ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛ-
‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓfiÌÔ˘ ‹ Î·ÓfiÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ-
ÌˆÚÂ›Ù·È. 
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∏√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
EÎÎÏËÛ›· Ì·  ̃¤¯ÂÈ Î·ıÔ-
Ú›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂ-

Á¿ÏÔ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜
¶·ÁÎfiÛÌÈ·  ̃⁄„ˆÛË  ̃ÙÔ  ̆∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.

∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆ-
ÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ πÂ-
ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿-
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌËÙÚfi˜
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.

¶fiÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰fi˜
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úfi˜, Ô Ê‡Ï·Í
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úfi˜,
Ë ̂ Ú·ÈfiÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘-
Úfi˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰fiÍ· Î·È ÙˆÓ
‰·ÈÌfiÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, fiÔ˘ ÂÙ¤-

ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙfiÏ·ÛÙÔÈ ∞‰¿Ì
Î·È ∂‡· ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi £Âfi,
Â˘ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».

2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡-
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘-
ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi.

3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·fi Ù· Ê›-
‰È·, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˜
ÙÔÓ £Âfi. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌfiÓÔ ÂÎÂ›-
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ fiÊÈ, fi¯È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ fiÊÈ˜
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘.

∏ ¶ÚÒÙË ⁄„ˆÛÈ˜ 
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ

ÙÔ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜:
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿-
Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÌÂÙ¿
ÙË˜ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙÔ˘˜

Î·ÙÔ›ÎÔ˘  ̃ÙË  ̃ƒÒÌË  ̃Ó· ÙÔ˘  ̃‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·-
ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ˜ fiÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùfi ˘ÂÚÙÚÈ-
Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎfi-
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË ÛÙÔÓ £Âfi ÙˆÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÒÓ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹-
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·-
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ·-
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
ÙÔ ,̆ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ  ̆ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈ-
Ófi ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏË-
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ù  ̂¡›Î·».

∆ËÓ Ó‡ÎÙ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÊ¿ÓË
Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆ-
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓfi
Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ «Ï¿-
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™Ù·˘-
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ-
Ù¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.

√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ §È-

Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂ-
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùfi ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔ-
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·-
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiıÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó
Ó· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜,
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙË-
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
·Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ̄ ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ̆ ÈfiÓ ÙË˜ Î·È
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙfiÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹-
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÈÛÙÒÓ.

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
ÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
Ó·fi ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›-
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èfi˜. ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›-
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈ-
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ-
‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙfiÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·fi ÙÔÓ £Âfi
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÓ ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛıË fiÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎfi˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ̄ Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, fiˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹-
ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹-
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.

ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, fiÏÔ˜
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·-
ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó·
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙfiÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡-
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».

∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈ-
ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙfiÙÂ
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.

∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘

Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡-
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ  ̃14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô .̆

Ÿˆ  ̃ÁÓ̂ Ú› Ô̇˘ÌÂ Ô ª¤Á·  ̃∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂ-
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡-
ÌˆÓ Î·È Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∫ÙËÛÈ-
ÊfiÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ  ̃628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  ̃ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
∆fiÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÛÙËÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤-
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
√ Ï·fi˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿Ú-
¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞fi ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô  ̆Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·Á-
ÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.

H ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡

°Ú¿ÊÂÈ Ô
¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
ıÂÔÏfiÁÔ˜

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·fiÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏfiÁËÛÔÓ ÙËÓ 
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».



Μέρος 49ον

Μαρία Αβρααμίδου
Η Μαρία Αβρααμίδου γεννήθηκε το 1939 στην

Κερύνεια. Τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1957

και φοίτησε στο Κολλέγιο Thompson στη Σκωτία, όπου

παρακολούθησε μαθήματα Τηλεόρασης. Εργάστηκε

για σαράντα περίπου χρόνια στην Τηλεόραση του

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, στην αρχή ως

σκηνοθέτρια και παραγωγός παιδικών προγραμμά-

των και από το 1979 ως σκηνοθέτρια θεατρικών και

άλλων εκπομπών. 

Είναι κατά κύριο λόγο είναι θεατρική συγγραφέας

και αρκετά από τα έργα της βραβεύτηκαν με πρώτο

βραβείο από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και

παρουσιάστηκαν από την κύρια σκηνή (Σκληρός

άγγελος, Κραυγή του Αγαμέμνονα, Τα πράσινα

ακρογιάλια) και από την Παιδική Σκηνή του Οργα-

νισμού (Το παραμύθι της Τριανταφυλλένης).

Το θεατρικό της έργο «Η Στέλλα Βιολάντη δεν

μένει πια εδώ» παρουσιάστηκε από το θεατρικό

σχήμα "ΕΝΑ". Ο «Σκληρός άγγελος» παρουσιά-

στηκε και από την Τηλεόραση της ΕΤ. Αρκετά θεατρι-

κά της έργα παρουσιάστηκαν από την τηλεόραση του

ΡΙΚ, συμπεριλαμβανομένων και των καθημερινών

σήριαλ «Άνεμοι του πάθους» και «Η Πλατεία».

Άλλα θεατρικά της έργα είναι «Ένα Σαββατοκύρ-

ιακο στην εξοχή», «Η μουσική από το διπλανό

δωμάτιο», «Η γριά λέαινα στο ξέφωτο του δά-

σους» κ.ά. 

Τα έργα της Μαρίας Αβρααμίδου περιλαμβάνον-

ται σε δυο τόμους που εξεδόθησαν το 2001 με τίτλο

«ΘΕΑΤΡΟ Α΄» και «ΘΕΑΤΡΟ Β΄». Έχει γράψει ακόμη

πληθώρα άλλων ανέκδοτων θεατρικών: σκετς, τηλε-

ταινίες, επετειακά για την 1η Απριλίου («Ιταρένιο που-

κάμισο»), για την 25η Μαρτίου («Ο Κανάρης στην

Κύπρο») και Χριστουγεννιάτικα, που μεταδόθηκαν

είτε από την τηλεόραση είτε από θεατρικές ομάδες. 

Εξέδωσε, εκτός από δύο τόμους θεατρικών έργων

της, μια σειρά με διηγήματα με τίτλο «Ο τελευταίος

χωρισμός» (1979) και δύο νεανικές νουβέλες που

βραβεύτηκαν στην Ελλάδα και στην Κύπρο: «Γράμ-

μα στον μοναχικό αδελφό μου» και «Οι ωραίες

Κυριακές». Μετά την αφυπηρέτηση της από το ΡΙΚ,

συνεχίζει τη συγγραφική και σκηνοθετική της δουλειά,

τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Η τελευ-

ταία της δουλειά είναι το νεανικό μυθιστόρημα «Το

σπίτι του Άγγλου συνταγματάρχη».

Σ’ αυτό το έργο αναφέρεται στη δεκαετία του ‘50

στην Κύπρο, όταν το νησί ζει μέρες οργής και ξεσηκω-

μού. Οι Έλληνες ενώνονται, οι νέοι αγωνίζονται να

διώξουν τους Άγγλους κατακτητές. Η δεκαπεντά-

χρονη Αθηνά βλέπει την οικογένεια της να ακολου-

θεί τον αγώνα. Ο αδερφός της παίρνει τα βουνά, η

αδελφή της συμπαραστέκεται στον αγώνα τους, ο

πατέρας ανησυχεί, η μητέρα κλαίει. Η Αθηνά εγκατα-

λείπει τα παιδικά ανέμελα της χρόνια και έρχεται αντι-

μέτωπη με τον πόλεμο... 

Στο έργο της «Γράμμα στο μοναχικό αδερφό

μου» βλέπουμε τη ζωή ενός δεκαπεντάχρονου κορ-

ιτσιού, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της

για την οικογένεια και τη ζωή, καθώς και πώς την επηρ-

εάζει η κατοχή της Κύπρου. Η ηρωίδα βιώνει ταυ-

τόχρονα και το δράμα ενός νοητικά άρρωστου αδελ-

φού. 

Στο έργο «Εκείνο το σημαδιακό καλοκαίρι» η

συγγραφέας περιγράφει το θλιβερό καλοκαίρι του

1974 με την τουρκική εισβολή. Ηρωίδα του έργου είναι

η δωδεκάχρονη Θεοδώρα η οποία ζει με τους γονείς

της και τον αδελφό της Πάρη στο χωριό τους το Μπε-

λαπαΐς. 

Ρούλα 
Ιωαννίδου - Σταύρου

H Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου γεννήθηκε το 1951

στη Λευκωσία. Ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρική

συγγραφέας. Σπούδασε ελληνική και αγγλική φιλο-

λογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αργότερα μετεκ-

παιδεύτηκε στο RSA, TEFL (UK) και πήρε το δίπλω-

μά της με διάκριση στη διδασκαλία. Έκανε σπουδές

στη μουσική και στο πιάνο. 

Ως εκπαιδευτικός, υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευ-

ση και παράλληλα σε διάφορες υπηρεσίες του Υπο-

υργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, ως ερευ-

νήτρια, συγγραφέας, ανθολόγος και επιμελήτρια εκδό-

σεων. Διετέλεσε μέλος Συντακτικών Επιτροπών σε

Ανθολογίες και άλλες εκδόσεις. 

Υπηρέτησε, επίσης, ως Σύμβουλος Καθηγήτρια.

Γράφει ποίηση, πεζογραφία και θέατρο και έχει εκδώσει

20 βιβλία. Το λογοτεχνικό της έργο έτυχε αναγνώρι-

σης και τιμήθηκε με βραβεία και διακρίσεις, στην

πατρίδα της και διεθνώς, ενώ βραβεύτηκε επανειλ-

ημμένα για το σύνολο του λογοτεχνικού της έργου και

για την προσφορά της στα Γράμματα και τον Πολιτι-

σμό. Συνεργάζεται με έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά

στην πατρίδα της και αλλού. Έργα της μεταφράστηκαν

και δημοσιεύθηκαν σε ξένα έγκριτα περιοδικά και αν-

θολογίες. Παρουσιάστηκαν, επίσης, τόσο από το ρα-

διόφωνο και την τηλεόραση όσο και στη σκηνή. Μελο-

ποιημένα ποιήματά της κυκλοφόρησαν σε δίσκους.

Ασχολείται, επίσης, με την εικονογράφηση βιβλίου,

όπου και διακρίθηκε.

Έγραψε τις πιο κάτω ποιητικές συλλογές: «Ποιή-

ματα» (1974), «Τα τραγούδια της μητέρας μου»

(1983), «Του νησιού μου» (1984), «Στις διαστάσεις

των χρωμάτων» (1990), «Τρεις ποιητικές συνθέ-

σεις για την Κύπρο» (1992), «Γρηγορείτε» (1992),

«Κίτρινες Κορδέλες» (1998), «Εποχές με Χαϊκού»

(2003).

Έγραψε επίσης τα διηγήματα «Στα Μετόπισθεν»

2001, τα παιδικά βιβλία «Η πιο ωραία γλώσσα»

1983, «Μπλουμ» 1998 και το θεατρικό έργο «Αί-

θουσα Αναμονής» 2003. Άλλα έργα της «Μοιρα-

σμένη Λευκωσία» 1995, και τα έργα «Το έπος της

ΕΟΚΑ» και «Ανθολόγιο Κειμένων για τον αγώνα

της ΕΟΚΑ» (μαζί με τον Μιχαλάκη Ι. Μαραθεύτη),

«Της νήσου Κύπρου Κωπηλάται» 2010, «Ξενιτιά»

2000 κ.ά.

Στο έργο της «Της νήσου Κύπρου Κωπηλάται»

εστιάζεται στην Κύπρο, τη μακραίωνη ιστορία της,

τον πανάρχαιο πολιτισμό της και τους αγώνες του

λαού της. Είναι ένα σύνθετο έργο, που φωτίζει πτυχές

σταθμούς της ιστορίας της Κύπρου και προβάλλει

ιστορικές φυσιογνωμίες. Όπως σημειώνει η ίδια, η

δομή και η τεχνική του έργου παρέχουν τη δυνατό-

τητα παρουσίασής του τόσο από τη σκηνή και από

ανοιχτό αμφιθέατρο όσο από το ραδιόφωνο και την

τηλεόραση.

Η Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου απέσπασε, πρόσ-

φατα, το Α΄ Βραβείο στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

που προκήρυξε ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος

Κυπρίων Ελλάδας για το διήγημά της «Συναπάν-

τημα», ενώ το θεατρικό της έργο «Την άλλη φορά»

βραβεύτηκε από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Στέφανος Ζυμπουλάκης
O Στέφανος Ζυμπουλάκης γεννήθηκε στο χωριό

Πολιτικό το 1941 αλλά από βρεφική ηλικία εγκατα-

στάθηκε στην Αμμόχωστο. Σπούδασε στην Ανωτέρα

Εμπορική Σχολή Αμμοχώστου και στη συνέχεια πήγε

στην Αγγλία όπου σπούδασε αρχιτεκτονικό σχέδιο

και στη συνέχεια έκανε μουσικές σπουδές. 

Είναι διπλωματούχος βιολιού, κιθάρας και θεω-

ρίας. Η μεγάλη του αγάπη για τη μουσική ξεκίνησε

στα 9 του χρόνια όταν συμμετείχε στην ορχήστρα του

Καλλιτεχνικού Ομίλου Εργαζομένων Αμμοχώστου

παίζοντας βιολί. Για 12 χρόνια δίδασκε βιολί, κιθάρα

και ακορντεόν στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Εργάστηκε επίσης για 15 χρόνια στη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Αμμοχώστου με τον γνωστό λογοτέχνη Γιώρ-
γο Φιλίππου Πιερίδη. Μετά την τουρκική εισβολή

του 1974 εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα όπου εργά-

στηκε στην εκεί Δημοτική Βιβλιοθήκη για τα επόμενα

22 χρόνια – από το 1974 μέχρι το 1996. 

Παράλληλα με την μεγάλη του αγάπη του για τη

μουσική ο Ζυμπουλάκης ασχολήθηκε και με την ποίηση

και εξέδωσε αξιόλογες ποιητικές συλλογές και δημοσίευ-

σε πληθώρα ποιημάτων στα περιοδικά «Μόρφωση»,

«Νεολαία», «Λογοτεχνικό Στάδιο», καθώς και σε

πολλές εφημερίδες και περιοδικά τόσο της Κύπρου

όσο και του εξωτερικού.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Αναζητήματα»

εκδόθηκε το 1965. Ακολούθησαν οι «Λευκές αϋπ-

νίες» 1967, «Μεταβολισμοί» 1970 η μελέτη για τον

επίσης Αμμοχωστιανό ποιητή «Παύλος Μεράνος»

1971 και «Ποιήματα» 1975. Από το 1980 μέχρι το

1987 εξέδωσε σε τέσσερις τόμους κριτικές μελέτες

με τίτλο «Ανθολόγιο Λογοτεχνικής Κριτικής». Στους

τέσσερις αυτούς τόμους όλες σχεδόν οι κριτικές αφο-

ρούν το έργο των σημαντικότερων σύγχρονων Κύ-

πριων λογοτεχνών, οι οποίοι εξέδωσαν έργα τους σ’

αυτή τη χρονική περίοδο. Οι τόμοι αυτοί εκδόθηκαν

από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας και αποτε-

λούν χρησιμότατη πηγή αναφοράς και σημαντική προ-

σφορά για τον ιστορικό της Κυπριακής λογοτεχνίας.

Το 1993 εξέδωσε τη συλλογή «Ιστόρημα» εμπνευ-

σμένη από το δράμα της προσφυγιάς και της τουρ-

κικής κατοχής. Η συλλογή αυτή είναι αφιερωμένη στον

Ελλαδίτη τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα (1993). 

Δίνουμε μερικούς στίχους απ’ αυτή τη συλλογή,

από το ποίημα «Συνυπεύθυνοι»:

Η πατρίδα μας σκότωσε από χρέος

Μας πέταξε τη λέξη του ήρωα στα μάτια

Και κόψαμε το δέντρο.

Τούτος ο νεκρός του Ιούλη

Που τον λένε Α.Χ.Ψ.

Είναι του χεριού μας ανδραγάθημα.

Κείται το αίμα στους δρόμους

Στίγμα από συνείδηση το έγκλημα

Και φωνάζει προδότες.

Ο Ζυμπουλάκης έγραψε το 1994 μια άλλη αξιό-

λογη ποιητική συλλογή με τίτλο: «Χειρ Κυρίου». Η

συλλογή αυτή είναι χωρισμένη στις ενότητες: «Της

Απόγνωσης», «Συνομιλίες της Αμμοχώστου» και

«Χειρ Κυρίου». 

Στην δεύτερη ενότητα «Συνομιλίες της Αμμοχώστου,

ο ποιητής ξετυλίγει το κουβάρι της μνήμης και της καρ-

διάς, αναπολεί τις γειτονιές, τα σπίτια, τους κήπους

με τις τριανταφυλλιές, τα πορτοκάλια, τη θάλασσα, τα

βενετικά τείχη, τη Σαλαμίνα, την ιστορία, τις σκλα-

βωμένες εκκλησίες…

Δίνουμε μερικούς στίχους:

Πέρα απ’ το σύνορο

Χούφτα από χώμα που χωρίζει τις πατρίδες

Ήσουν μορφή αγγελόχτιστη της Φαμακούστας

Όταν η αυγή συνταίριαζε στα χείλη σου τραγούδι

Κι άχνιζε η ψυχή σου από πλέρια περιπλάνηση.

Στην πόρτα μύριζε το γιασεμί

Τη ρόκα η γριά γιαγιά

Κλωθογυρνούσε στην ποδιά της κοιμισμένη

Κι ο ποιητής στο κάστρο σου

Της Βενετιάς τα ωραία παραμύθια ιστορούσε.

Η θάλασσα – τι ξέρω από θάλασσα

Καράβια κι ιστορίες.

Μονάχα ο ναυτικός

Σε κείνη την καμπή του Κάβο Γκρέκο

Μετράει τα λογικά της.

Το 1996 έγραψε την αισθησιακή συλλογή «Ερω-

τικά της Εύης» αφιερωμένη στη γυναίκα του, πηγή

του έρωτα για τον ποιητή. Το 1997 έγραψε τη συλλο-

γή «Λούλα Γιάγκου Ρώσσου» αφιερωμένη στη

μητέρα του, και το 2000 «Της πίκρας μου βιολί». Η

πίκρα του ξεριζωμού και η έντονη νοσταλγία για επι-

στροφή στην πόλη του Ευαγόρα – την Αμμόχωστο,

είναι διάχυτη στο ποιητικό του έργο. Ο Ζυμπουλά-

κης έγραψε αξιόλογες ποιητικές συλλογές που δια-

κατέχονται από την αγάπη του στον συνάνθρωπο

του, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.σ

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

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

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

ktofallis@gmail.com
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Μαρία Αβρααμίδου – Ρούλα Ι.

Σταύρου – Στέφανος Ζυμπουλάκης



“Rebel Boob”, is a play about breast cancer – but

it's not really about breast cancer. It's about life when

it goes tits up.

Based on interviews with women affected by breast

cancer, this is a post-verbatim multimedia performance

which uses prose, choreography and film, to explore

themes of identity, priorities, resilience, body image,

grief and relationships.

After being diagnosed, and treated for, early stage

cancer in 2018, Angela El-Zeind developed the idea

for a performance that acknowledges and recognis-

es the period after treatment, the recovery period,

when you start picking up the pieces and dealing with

your grief. Studies have shown that a large number

of people experience anxiety and depression during

this period, when the 'dust settles', but it is either not

acknowledged or often not dealt with.

We are still in the dark about cancer. Certain issues

are taboo and we are not talking enough about the

numbers of women and men who survive and go on

to live rich, fulfilling lives. This play is not about chemother-

apy and it's not about death (though we may talk about

it a bit!); this play is about life, and it is about re-eval-

uating who you are, living in the present, and the unex-

pected silver linings along the way.

“Rebel Boob” is a play is suitable for anyone who

has been affected by illness, and their friends and

families too!

The show, “Rebel Boob”, is staging in London, at

The Cockpit theatre between 23-27 February.  It is an

original, exciting production which incorporates film,

contemporary dance, and verbatim theatre. I think it

will be of interest to your audience.

sIROPIAsTI 
sOKOLATOPITA

This chocolate tart is easy to make

and it is delicious, light and fluffy.

You are going to fall in love with it.

INGREDIENTs
For 10 portions

FOR THE TART

250g sugar

250g butter, at room tempera-

ture

200ml milk

1 tsp vanilla essence

3 tbsp brandy

4 medium free-range eggs

250g plain flour

1 tbsp baking powder

pinch of salt

100g cocoa powder

zest of one orange

a little butter for greasing the

tray

FOR THE sYRUP

300g sugar

300ml water

150ml orange juice

FOR THE GANACHE
250ml double cream

250g dark chocolate, at least

70% cocoa, broken into

pieces

METHOD
PREPARING THE SYRUP

Put the sugar, water and orange

juice into a small pan and

bring to the boil on a medium

heat. Turn the heat down

and let the syrup simmer for

2-3 minutes. Take the pan off

the heat and set aside to

cool.

PREPARING THE CHOCO-

LATE TART

1. Pre-heat the oven to

180⁰C/160⁰Cfan/gas 4.

2. Either by hand or using an

electric whisk, mix the sugar 

and butter in a mixing bowl

for 4-5 minutes, until the mix-

ture is light and fluffy. Add

the milk, vanilla essence and

brandy and whisk for anoth-

er minute. Add the eggs, one

at a time and whisk once

more to combine all the in-

gredients.

3. In another bowl put the flour,

baking powder, salt, cocoa

powder and orange zest and

stir well.

4. Pour the wet ingredients into

the bowl of dry ingredients

until well combined.

5. With a little butter, grease the

base and sides of a

20x30cm baking tray or a

30cm round baking tray.

6. Pour the chocolate mixture

into the tray and flatten the

surface with a spatula.

7. Place the tray on the middle

shelf in the pre-heated oven.

Bake the sokolatopita for 25-

30 minutes. Take it out of the

oven and set aside.

8. Pour the cold syrup over the

hot sokolatopita and allow a

few minutes for the syrup to

be absorbed.

9. Once cool, pour the ganache

on top of the sokolatopita.

10. Cut the tart into pieces and

serve with ice cream or

whipped cream.

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

S IROPIASTI  SOKOLATOPITA
(GREEK CHOCOLATE TART WITH SYRUP)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Θείος Μου Ο Ιπποκράτης
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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: 

Αντίστροφη Μέτρηση
22.50 Ελληνική Ταινία: 

Ο Καμαριέρης της 
Μπουζουκξούς

00.10 Ελληνική Ταινία: 
Φτηνά Τσιγάρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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 Hellinic TV
20.05 Κωμική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος
20.50 Ελληνική ταινία:

Αγάπη Στα 16
22.30 Ελληνική Ταινία: 

Ο Δήμος Απ’ Τα Τρίκαλα

KYΡIAKH 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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
22.30 Ελληνική Ταινία: 

Απ’ Τα Αλώνια Στα Σαλόνια

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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: 
Τζιν Γκέιμ (Donald L. Coburn)

23.40 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Καουμπόι Του Μεταξουργείου
22.10 Ελληνική Ταινία:  

Κάλλιο Πέντε Και Στο Χέρι

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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 Ταινίες της εβδομάδας 

με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική Ταινία: 

Η Προσφυγοπούλα
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Ένας Απένταρος Λεφτάς

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ζήτημα Ζωής Και Θανάτου
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Ο Θησαυρός του Μακαρίτη

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.

A VERBATIM PERFORMANCE BY ANGELA EL-ZEIND

“Rebel Boob”
LIFE, WHEN IT GOEs TITs UP!
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