
Καταργούνται από αύριο 
η φόρμα PLF και τα test 
για αφίξεις στη Βρετανία

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2023

Μεγάλη η
απήχηση του

Νίκου 
Χριστοδουλίδη
στην κοινωνία
των πολιτών

ΣΕΛΙΔΑ 5

Οι ομοιότητες των δικτατόρων
Πούτιν και Ερντογάν

l Γράφει ο 

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών
ΣΕΛΙΔΑ 15

Καινοτόμες Ενορίες 
για το Κοινό

Καλό
l Γράφει ο 

Νίκος Γ. Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής

& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1109    ΠΕΜΠΤΗ 17 MAPTIOY 2022 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

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

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N

R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :

m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

Δύο μέτρα και δύο

σταθμά από εμάς, δεν

μας πρέπει ελευθεριά
ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΤΙΜΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ

Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821

και την 1η Απριλίου 1955
n ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 11.30πμ, 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ WOOD GREEN ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

n ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟ
n ΤΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΛΙΔA 13

Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Χτυπούν με πυραύλους
πολυκατοικίες…

n ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ,
ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

n ΗΡΩΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ-ΟΙ
ΡΩΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟ 40% ΤΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥΣ

n ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2
ΕΠΙΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
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

«ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ» ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Οι μεγάλες διαφορές τέθηκαν χωρίς 

την… τουρκική οξύτητα του παρελθόντος
n ΕΣΤΙΑΣΑΝ Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ… ΕΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΕ

n Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7



Ε
νώ η βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας συνεχίζε-

ται για τρίτη βδομάδα με βομβαρδισμούς

πόλεων, στις οποίες κτυπούνται αδιάκριτα πολυ-

κατοικίες, σχολεία, βρεφοκομικοί σταθμοί, νοσο-

κομεία και αθώοι άν-θρωποι σκοτώνονται, μεταξύ

τους και 92 ως τώρα παιδιά, φάνηκε μια ακτίδα

ελπίδας για τερματισμό της εισβολής στις δια-

πραγματεύσεις που διεξάγονται. Αυτό προκύπτει

από δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Ζελέν-

σκι και του Ρώσου ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ.

Τις δύο τελευταίες ημέρες στόχος έχουν γίνει κατοι-

κημένες περιοχές, με πυραύλους να χτυπούν πολ-

υκατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής  βομβάρδισαν χθες

πολυκατοικία στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, χτυπήθη-

κε μια πολυκατοικία 12 ορόφων νωρίς χθες το πρωί.

Υπάρχουν δύο τραυματίες και 37 άνθρωποι έχουν

απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με την ίδια Υπηρεσία.

«Οι Ρώσοι κατακτητές άρχισαν να βομβαρδίζουν

τις ουκρανικές ακτές στην περιοχή της Οδησσού από

ρωσικά πολεμικά  πλοία, αλλά δεν έγινε απόπειρα

απόβασης ακόμα», δήλωσε τη νύχτα ο σύμβουλος

του υπουργού Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές,

σε δύο περιοχές δυτικά της πόλης έγινε ρίψη 90 του-

λάχιστον οβίδων, ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν

από αέρα και θάλασσα. Η εφημερίδα Kyiv Independent

αναφέρει επίσης ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομ-

βάρδισαν τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της

Οδησσού.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται και στο Χάρκοβο, 1.4 εκα-

τομμυρίων κατοίκων, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη

της χώρας όπου τουλάχιστον 600 κτί-ρια έχουν κατα-

στραφεί, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Μεταξύ αυτών σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσο-

κομεία, κλινικές.

Το ουκρανικό επιτελείο θεωρεί  κρίσιμη την κατά-

σταση στη Μαριούπολη, πολιορκούμενο λιμάνι στρα-

τηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην

Αζοφική Θάλασσα. Ο ρωσικός στρατός αποπειράται

τον αποκλεισμό της Μαριούπολης στο δυτικό και στο

ανατολικό της όριο, πάντως υφίσταται «μεγάλες απώ-

λειες», κατ’ αυτό.

Κατά τις ουκρανικές Αρχές, κάπου 20.000 κάτοικοι

της πόλης μπόρεσαν να φύγουν την Τρίτη. Ωστόσο

οχηματοπομπή με εφόδια που προορίζονται για τη

Μαριούπολη συνεχίζει να εμποδίζεται, κατήγγειλε ξανά

ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΒΑΡΙΕΣ ΟΙ ΡΩΣΙΚΕΣ 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Ο ρωσικός στρατός έχει χάσει περίπου το 40% των

μονάδων που έστειλε στην Ουκρανία αφότου ξεκίνησε

την εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, υποστήριξε το

ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Σύμφωνα με ανακοίνω-

ση του Επιτελείου, οι μονάδες αυτές είτε εξολο-

θρεύτηκαν εντελώς ή έχασαν τις επιχειρησιακές δυνατό-

τητές τους.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, περίπου 13.800 είναι

οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες. Επίσης, οι Ρώσοι φαίνε-

ται να έχουν χάσει, ανάμεσα σε άλλα, 84 αεροπλάνα,

108 ελικόπτερα, 430 τανκς, 190 εκτοξευτές, 1.375

στρατιωτικά οχήματα, δύο πλοία, 819 άλλα οχήματα,

11 UAV και 43 συστήματα αεράμυνας.

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

εξελίσσονται σε θρίλερ για γερά νεύρα.  Οι Ουκρανοί

βλέπουν περιθώρια συμβιβασμού, ο πρόεδρος Βολον-

τίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό παράθυρο για μία λύση

σημειώνοντας ότι οι θέσεις των δύο πλευρών ακούγον-

ται πλέον πιο ρεαλιστικές, ωστόσο ο Ρώσος πρόε-

δρος Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστήριξε στο τελευταίο του

μήνυμα ότι το Κίεβο δεν επιδεικνύει σοβαρότητα στις

διαπραγματεύσεις.

Πέρα από τις δηλώσεις των δύο ηγετών οι οποίοι

φαίνεται ότι «διαβάζουν» διαφορετικά την πορεία των

διαπραγματεύσεων, υπάρχει ένα θετικό σημάδι. Το

ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να συνομιλούν τις τελευ-

ταίες τρεις ημέρες ενώ η παραδοχή του προέδρου

Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει

να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, σίγουρα είναι μία εξέλιξη

που ικανοποιεί τη Μόσχα.

«Όλοι μας θέλουμε την ειρήνη και τη νίκη το συντομό-

τερο δυνατό», ανέφερε ο αρχηγός του ουκρανικού

κράτους, αλλά «θα χρειαστεί προσπάθεια και υπο-

μονή».

Κάθε πόλεμος τελειώνει με μια συμφωνία, συνέχι-

σε ο κ. Ζελένσκι διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγμα-

τεύσεις «θα συνεχιστούν».

Το Κίεβο αξιώνει να τερματιστεί ο πόλεμος και να

αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα. Από την πλε-

υρά της η Μόσχα αξιώνει το Κίεβο να αναγνωρίσει ότι

η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014,

είναι ρωσική και να αναγνωρίσει επίσης ως ανεξάρτ-

ητες κρατικές οντότητες τις αυτοανακηρυγμένες λαϊ-

κές δημοκρατίες του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρ-

όφ, μιλώντας για τις νέες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας

και Κιέβου, ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγμα-

τεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι εύκολες, αλλά

υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό.

H δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ, όπως μετέδωσε

το πρακτορείο Reuters, έγινε στο πλαίσιο συνέντε-

υξης που παραχώρησε στο ρωσικό RBC.

«Καθοδηγούμαι από τις αξιολογήσεις που μας

δίνουν οι διαπραγματευτές μας. Λένε ότι οι διαπραγ-

ματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους.

Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβα-

σμού», είπε συγκεκριμένα ο Λαβρόφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε,

μεταξύ άλλων, ότι η Μόσχα απαιτεί πλην της ουδετε-

ρότητας της Ουκρανίας, ελευθερία χρήσης κάθε

γλώσσας στη χώρα, ελευθερία έκφρασης των πολιτών,

ασφάλεια των πληθυσμών στην ανατολική Ουκρανία

και βεβαίως αποστρατιωτικοποίηση.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής

αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, αποκάλυψε ότι η

Ουκρανία έχει προτείνει σχετικά με την ουδετερότητα

ένα μοντέλο κράτους τύπου Αυστρίας ή Σουηδίας.

Το ζήτημα της ουδετερότητας είναι από τα σημαν-

τικότερα ζητήματα που εγείρει η Ρωσία, ενώ ο Βολον-

τίμιρ Ζελένσκι έχει, όπως φαίνεται, αποδεχθεί ότι η

Ουκρανία δεν πρόκειται να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Στη δήλωσή του ο κ. Μεντίσκι ανέφερε:

«Συζητείται μια σειρά από περίπλοκα ζητήματα που

σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ουδέ-

τερου καθεστώτος της Ουκρανίας, την αποστρατιωτι-

κοποίηση της Ουκρανίας, το μέγεθος του ουκρανικού

στρατού. Η Ουκρανία προσφέρει την αυστριακή και

σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου αποστρατικοποι-

ημένου κράτους, αλλά ταυτόχρονα να έχει τον δικό της

στρατό και ναυτικό.

«Όλα αυτά τα θέματα συζητούνται στο επίπεδο των

επικεφαλής των υπουργείων Άμυνας της Ρωσίας και

της Ουκρανίας», είπε ο Μεντίνσκι.

Συγκινεί το 9χρονο κοριτσάκι που έχασε

το χέρι του από ρωσικές σφαίρες

Η 9χρονη Σάσα κατέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της

πολυκατοικίας της στην πόλη Χοστομέλ στα δυτικά

της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μπροστά της η μητέρα

της κουβαλούσε ότι πρόλαβε να αρπάξει από το δια-

μέρισμα και πίσω της ο πατέρας της.

Όλη η περιοχή βομβαρδιζόταν σφοδρά και η Σάσα

μαζί με την οικογένεια της βγήκαν από την πολυκα-

τοικία και μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο για να πάνε

σε κάποιο ασφαλέστερο μέρος. Δίπλα τους οι βόμβες

λυσσομανούσαν και έσκαγαν.

Καθώς όμως απομακρύνονταν ρωσικές οβίδες

άρχισαν να σκάνε όλο και πιο κοντά στο αυτοκίνητο

μέχρι που μια έσκασε σχεδόν επάνω του. Το αυτοκίνητο

τινάχτηκε στον αέρα και έπεσε ξανά στο έδαφος μια

άμορφη μάζα από λαμαρίνες.

Ο πατέρας της Σάσα πέθανε ακαριαία. Η μητέρα

της τραυματίστηκε και κατάφερε να βγει. Το αριστερό

χεράκι του 9χρονου κοριτσιού είχε εγκλωβιστεί ανά-

μεσα στα σίδερα. Ρώσοι στρατιώτες άρχισαν να πυρο-

βολούν το αυτοκίνητο. Μέχρι που έξαφανίστηκαν.

Οι διασώστες έφτασαν γρήγορα και κατάφεραν να

την απεγκλωβίσουν, οι γιατροί στο νοσοκομείο

«Μπούτσα» στο Ιρπίν όμως, δεν μπόρεσαν να κάνουν

κάτι για το χέρι της. Αναγκάστηκαν να το κόψουν από

ψηλά. Μόνο έτσι θα ζούσε η μικρούλα.

Ο αγγειοχειρουργός Βράδισλαβ Γκορμπόβετς πήρε

την απόφαση με βαριά καρδιά. Διαπίστωσε ότι το χέρι

είχε αρχίσει να παθαίνει γάγγραινα και έπρεπε να το

ακρωτηριάσει. 

Τώρα ο ξανθούλι κοριτσάκι αναρρώνει. Κανείς δεν

του έχει πει ακόμη ότι πέθανε ο μπαμπάς της. Η Σάσα

περιέγραψε το περιστατικό με εκείνη την παιδική αφέ-

λεια που σε καθηλώνει: 

«Δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν οι Ρώσοι. Ελπίζω

να ήταν ατύχημα και να μην ήθελαν να μου κάνουν

κακό. Όταν μας χτύπησαν, βγήκα από το αυτοκίνητο

κι έτρεξα πίσω από την αδερφή μου. Η μαμά μου έπεσε

από πάνω μου. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος. Αλλά ευτυχώς

η μητέρα μου δεν ήταν νεκρή, απλώς έσπευσε να με

προστατεύσει από τους πυροβολισμούς. Τότε έχασα

τις αισθήσεις μου. Κάποιος με μετέφερε σε ένα κελάρι.

Μου έδωσαν φάρμακα εκεί. Και μετά κάποιοι με μετέ-

φεραν με μια πετσέτα στο νοσοκομείο»...

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022Eπικαιρότητα

    
      

    
  

     
   

   
   

  
    

    
    
      

     
    

     
   

    

    
     

      
     
     

      
      

   
   

Ù    
Û    
Ó   
Ô   
Ú   
‰    
Î    
Á    
Ù    
Ï   
2   
Û    
   
Á     
∂   
Ï

  
Ì    
Ê   

     
     

    
    
   
   

   
     
     

    
   

    
    

      
    

  
    

   
     

    
    
      

  
     

    
    
 

   
   

   
    
     

     
    
     

    
      
       

   

   
   

    
    

   
  

    
     

     
    

    
   

   
   
    

   
  

   
   

    
    

    
   

    
    

  
   
    

   
    
   

  
   

   
 
   

     
    
   

  
    
     
   

    
  

   
   

    
   

    
   
  

    
  

    
   

  
   

     
    

   
   

    
     

     
   

    
     

    
   

     
   

     
   

   
   

     
    

    
   

   
    

     
   
   
 

    
     

    
  

  
   

   
    
   

     
   

   
   

    
   

   
   
  
   

    
    

  
    

     
    

   
 

   
    

     
     

   
   

      
    

    

    

    

     

 

   

  

   

   

   

 

   

    

   

    

   

    
    

∆ √ À  § √ ¡ ¢ π ¡ √ À
∂µ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

152-154 COLES GREEN ROAD
LONDON NW2 7HD
%: 020 7195 1788

email:michael@eleftheria.biz
vaso@eleftheria.biz

website: www.eleftheria.co.uk
π‰ÈÔÎÙËÛ›·: ELEFTHERIA UK LTD
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜: ªπÃ∞§∏™ ∂§§∏¡∞™

∂∆∏™π∞ ™À¡¢ƒ√ªH: ∞°°§π∞ ........................

KÀ¶ƒ√™ ......................

∂§§∞¢∞ ......................
§√π¶∂™ Ãøƒ∂™ .......... í250

í250

í250

í150

        

    
  

Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Χτυπούν με πυραύλους πολυκατοικίες…



ΗΟυκρανία και η Ρωσία έχουν

σημειώσει σημαντική πρόο-

δο σε ένα δοκιμαστικό ειρηνευ-

τικό σχέδιο 15 σημείων που περ-

ιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός

και αποχώρηση της Ρωσίας, εάν

το Κίεβο δηλώσει ουδετερότητα

και αποδεχτεί περιορισμούς όσον

αφορά στις ένοπλες δυνάμεις του,

σύμφωνα με τρία άτομα που

συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Η προτεινόμενη συμφωνία, την

οποία οι Ουκρανοί και Ρώσοι δια-

πραγματευτές συζήτησαν πλήρως

για πρώτη φορά τη Δευτέρα και την

οποία φέρνουν στο φως οι Financial

Times, περιλαμβάνει το Κίεβο να

παραιτηθεί από τα σχέδιά του να

ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να δεσμευ-

τεί να μην φιλοξενήσει ξένες στρα-

τιωτικές βάσεις ή οπλισμό με αντάλ-

λαγμα την προστασία από συμμάχο-

υς όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο

Βασίλειο και η Τουρκία.

Η φύση των δυτικών εγγυήσεων

για την ουκρανική ασφάλεια -και η

αποδοχή τους από τη Μόσχα- θα

μπορούσε ακόμη να αποδειχθεί

μεγάλο εμπόδιο σε οποιαδήποτε

συμφωνία, όπως και το καθεστώς

των ουκρανικών εδαφών που κατέ-

λαβε η Ρωσία το 2014.

Αν και η Μόσχα και το Κίεβο δήλω-

σαν αμφότερες την Τετάρτη ότι είχαν

σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους

όρους συμφωνίας, Ουκρανοί αξιω-

ματούχοι παραμένουν επιφυλακτι-

κοί αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαν-

τίμιρ Πούτιν είναι προσηλωμένος

σε μια ειρηνευτική συμφωνία και

ανησυχούν ότι η Μόσχα θα μπορ-

ούσε να κερδίσει χρόνο για να ανα-

συντάξει τις δυνάμεις της και να

συνεχίσει την επίθεσή της. 

Αποχώρηση ρωσικών

στρατευμάτων

Ο Μικάιλο Ποντόλιακ, ανώτερος

σύμβουλος του Ουκρανού προέδρ-

ου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε

στους Financial Times ότι οποια-

δήποτε συμφωνία θα περιλαμβά-

νει «τα στρατεύματα της Ρωσικής

Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση

να εγκαταλείψουν τα εδάφη της

Ουκρανίας» που έχουν καταληφθ-

εί από την έναρξη της εισβολής στις

24 Φεβρουαρίου – δηλαδή νότιες

περιοχές κατά μήκος της Αζοφικής

και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς

και εδάφη ανατολικά και βόρεια του

Κιέβου.

Η Ουκρανία θα διατηρούσε τις

ένοπλες δυνάμεις της, αλλά θα ήταν

υποχρεωμένη να παραμείνει εκτός

στρατιωτικών συμμαχιών, όπως το

ΝΑΤΟ, και να απέχει από τη φιλο-

ξενία ξένων στρατιωτικών βάσεων

στο έδαφός της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν,

Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημο-

σιογράφους την Τετάρτη ότι η ουδε-

τερότητα για την Ουκρανία με βάση

το μοντέλο της Αυστρίας ή της Σου-

ηδίας ήταν ένα σενάριο. «Αυτή η

επιλογή συζητείται πραγματικά τώρα

και είναι μια επιλογή που μπορεί να

θεωρηθεί ουδέτερη», δήλωσε ο Πεσ-

κόφ.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός

Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε

ότι «απολύτως συγκεκριμένες διατ-

υπώσεις» ήταν «κοντά στο να συμφ-

ωνηθούν» στις διαπραγματεύσεις.

Παρά την πρόοδο στις ειρηνευ-

τικές συνομιλίες, ουκρανικές πόλεις

δέχθηκαν σφοδρούς βομβαρδισμούς

για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το

Κίεβο δήλωσε ότι εξαπολύει αντεπίθ-

εση κατά των Ρώσων εισβολέων.

Το ΝΑΤΟ

Αν και το σύνταγμα της Ουκρ-

ανίας την υποχρεώνει να επιδιώξει

την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι

και οι συνεργάτες του υποβαθμίζουν

όλο και περισσότερο τις πιθανότ-

ητες ένταξης της Ουκρανίας στη

διατλαντική στρατιωτική συμμαχία,

μια προοπτική που η Ρωσία θεωρ-

εί πρόκληση. «Μόλις ξεκίνησε ένας

σοβαρός πόλεμος στην Ευρώπη,

το ΝΑΤΟ έκανε γρήγορα στην άκρη»

δήλωσε ο Ποντόλιακ.

Προτείνουμε ένα «ουκρανικό μον-

τέλο εγγυήσεων ασφαλείας», το

οποίο συνεπάγεται την άμεση και

νομικά θεσμοθετημένη συμμετοχή

στη σύγκρουση μιας σειράς εγγυητρ-

ιών χωρών στο πλευρό της Ουκρ-

ανίας, εάν κάποιος καταπατήσει και

πάλι την εδαφική της ακεραιότητα»,

πρόσθεσε.

Η Ουκρανία, πρόσθεσε ο Πον-

τόλιακ, ως μέρος οποιασδήποτε

συμφωνίας «θα διατηρήσει οπωσ-

δήποτε τον δικό της στρατό». Υπο-

βάθμισε, επίσης, τη σημασία της

απαγόρευσης των ξένων βάσεων

στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό

αποκλείεται ήδη από την ουκρανι-

κή νομοθεσία. 

Η ρωσική γλώσσα

Δύο από τους ανθρώπους που

έχουν γνώση του θέματος είπαν ότι

η υποτιθέμενη συμφωνία περιλαμ-

βάνει, επίσης, διατάξεις για την

κατοχύρωση δικαιωμάτων για τη

ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία,

όπου ομιλείται ευρέως, αν και τα

ουκρανικά είναι η μόνη επίσημη

γλώσσα. Η Ρωσία έχει παρουσιά-

σει την εισβολή της ως μια προ-

σπάθεια να προστατεύσει τους

ρωσόφωνους στην Ουκρανία από

αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι «γενοκ-

τονία» από «νεοναζί».

Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι «τα ανθ-

ρωπιστικά ζητήματα, συμπεριλαμ-

βανομένων των γλωσσικών θεμά-

των, συζητούνται μόνο μέσα από

το πρίσμα των αποκλειστικών συμφ-

ερόντων της Ουκρανίας».

Η Κριμαία και 

το Ντονμπάς

Το μεγαλύτερο σημείο εμπλοκής

παραμένει η απαίτηση της Ρωσίας

να αναγνωρίσει η Ουκρανία την προ-

σάρτηση της Κριμαίας το 2014 και

την ανεξαρτησία δύο αυτονομιστικών

κρατιδίων στην ανατολική συνορ-

ιακή περιοχή του Ντονμπάς.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί μέχρι

στιγμής, αλλά είναι πρόθυμη να

συζητήσει τμηματικά το ζήτημα,

δήλωσε ο Ποντόλιακ.

«Τα αμφισβητούμενα και συγκρ-

ουόμενα εδάφη [είναι] ξεχωριστή

υπόθεση. Μέχρι στιγμής, μιλάμε για

εγγυημένη απόσυρση από τα εδάφη

που έχουν καταληφθεί από την ένα-

ρξη της στρατιωτικής επιχείρησης

στις 24 Φεβρουαρίου», όταν ξεκίνησε

η εισβολή της Ρωσίας, είπε.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Αδειάζουν τα ράφια
των σούπερ μάρκετ

στη Ρωσία
Σε κατάσταση πανικού βρίσκονται οι άνθρωποι στη Ρωσία

λόγω των κυρώσεων που τους έχει επιβληθεί για την εισβολή

στην Ουκρανία. Ήδη τα πρώτα σημάδια σε ελλείψεις αγαθών

έχουν κάνει την εμφάνιση τους.

Τα ράφια στα περισσότερα σούπερ μάρκετ, είναι άδεια. Ο

κόσμος δεν ψωνίζει επειδή δεν υπάρχουν πλέον αρκετά προϊόν-

τα και είδη πρώτης ανάγκης εξ αιτίας των κυρώσεων που έχουν

επιβληθεί στη χώρα. 

Οι άνθρωποι περιμένουν σε μεγάλες ουρές και όταν κάποιο

προϊόν ανέβει στο ράφι, ορμάνε, ποιος θα το αρπάξει πρώτος

να το αγοράσει. Μέχρι στιγμής στα σούπερ μάρκετ στη Μόσχα

και στα περίχωρα, δεν υπάρχει αλάτι, ζάχαρη, ζυμαρικά.

Υπάρχει μόνο ρύζι, αλλά πόσο ρύζι να αγοράσει κάποιος. Μια

πελάτισσα που βρέθηκε σε ένα σούπερ μάρκετ είπε ότι «άν-

θρωποι βρίσκονται σε πανικό επειδή τρομάζουν από τα άδεια

ράφια εν μέσω μιας δυνητικά σοβαρής οικονομικής κρίσης που

προκλήθηκε από τις κυρώσεις.»

Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι είδαν ξαφνικά ένα καρότσι με

ζάχαρη και έτρεξαν προς το μέρος του. Επιτέθηκαν σε αυτό το

καρότσι, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον επιθετικά.  Άρπαζαν

όσο το δυνατόν περισσότερο για τον εαυτό τους, χωρίς να αφή-

νουν ζάχαρη για τους άλλους. Ήθελα να μοιραστώ τη φρίκη του

γεγονότος. Πρέπει να παραμείνουμε άνθρωποι»

Οι Αρχές από την άλλη βλέπουν καθημερινά την ανησυχητι-

κή κατάσταση να γιγαντώνεται και παροτρύνουν τους πολίτες

να μην αγοράζουν με πανικό και να μην αποθηκεύουν τρόφιμα.

«Σας βεβαιώνουμε πως οι προμήθειες που έχει η χώρα μας θα

αντέξουν», λένε.

Πάντως, σε πολλές περιοχές της χώρας η ζήτηση για όλα τα

ήδη έχει αυξηθεί κατακόρυφα και σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει

το 400%. Τα κατά τόπους παραρτήματα του υπουργείου Εμπο-

ρίου συνεχίζουν να λένε ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού. Ήδη

πολλά καταστήματα βάζουν «κόφτη» στις αγορές και περιορίζουν

τις ποσότητες που μπορεί να αγοράσει κάποιος

Από τις αρχές του 2022 το ρωσικό Ρούβλι έχει απολέσει το

50% της αξίας του, ενώ από την μέρα που κηρύχθηκε ο πόλε-

μος βρίσκεται συνεχώς σε μια ασυγκράτητη πτώση.

Σχέδιο συμφωνίας για το Ουκρανικό 15 σημείων;
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m
Πολλά λέγονται και τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο σχετικά με ονό-

ματα υποψηφίων προέδρων, ειδικότερα όσον αφορά ενδεχόμενη συνε-

ργασία ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ.

Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σκόπιμες διαρροές για

παραπλάνηση κομματικών στελεχών και συσκότιση των πολιτών. Από όσα

έγκυρα γνωρίζουμε, το όνομα της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, αναπληρώτριας

προέδρου του ΔΗΚΟ, αντίθετα με αυτά που γράφονται, δεν τέθηκε από τον

Νικόλα Παπαδόπουλο - ούτε επίσημα από το ΔΗΚΟ - ως κοινή υποψήφια

πρόεδρος. Γνωστή σε κάποιους η πηγή της διαρροής.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ διατηρεί τη σοβαρότητά του και κάνει προσεγμέ-

νες κινήσεις. Άλλοι, ένθεν και ένθεν, νομίζουν ότι κινούν τα νήματα και προ-

σπαθούν να στήσουν παγίδες ή να διεμβολίσουν.

Παίζεται φοβερό παρασκήνιο, με μεγάλη όμως δόση αφέλειας και… ατζα-

μοσύνης.

Στο τέλος θα γίνει το σωστό…  Διότι στον ξενοδόχο-ψηφοφόρο θα πρυ-

τανεύσει το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό… ταμείο. Το Κυπριακό και

οι διεργασίες για την επίλυσή του, ο διεθνής αγώνας για δικαίωση της Κύ-

πρου είναι ένας ογκόλιθος μπροστά μας, που δεν αφήνει περιθώρια πειρα-

ματισμών.

m
Παρακολουθώ τις πολεμικές ανταποκρίσεις από την Ουκρανία από διάφο-

ρα ελληνικά και αγγλικά κανάλια. Καλόν είναι οι Έλληνες πολεμικοί ανταπο-

κριτές να περάσουν από εντατικά σεμινάρια συναδέλφων τους του BBC, ITV και

Sky News. Δεν συγκρίνονται ούτε σε περιεχόμενο ούτε σε επικινδυνότητα.

m
Κάτι άλλο, επίσης, παράδοξο συμβαίνει με τους Έλληνες ανταποκρι-

τές. Κάθε ένα λεπτό αναφέρουν και 10 φορές το πλήρες όνομα του εικο-

νολήπτη τους, λες και τους το επιβάλλει κάποιος. Το ίδιο και σε εσωτερικές

ανταποκρίσεις. Ωραία, σημαντική η δουλειά και του cameraman, αλλά εγώ

δεν άκουσα κανέναν Άγγλο δημοσιογράφο να λέει συνεχώς το όνομα του

εικονολήπτη. Ο cameraman είναι πίσω από μια μηχανή και κινηματογρα-

φεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του ρεπορτάζ και τις οδηγίες του δημοσιογρά-

φου και του παραγωγού. Ενίοτε επικίνδυνη η αποστολή του. Αλλά πάντα

πίσω από τη camera.

m
Στο σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για στέγαση και φιλοξενία από πολίτες,

στο σπίτι τους, Ουκρανών προσφύγων με επίδομα £350 το μήνα, ανταπο-

κρίθηκαν ως τώρα 120 χιλιάδες άτομα. Πρέπει να πω ότι είναι ένα ωραίο σχέδιο.

Όσοι γνοιάζονται πραγματικά και πονούν τους πρόσφυγες, καλό είναι να το δείχνουν

και στην πράξη. Εν προκειμένω παίρνουν και λεφτά. Είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτό

να εφαρμοστεί και την Κύπρο (που στενάζει από τη λαθραία μετανάστευση εκ

Τουρκίας) και στην Ελλάδα (όπου ευτυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήγαγε έναν

άθλο ελέγχοντας την εισβολή μεταναστών στη χώρα). Όσοι παρουσιάζονται στα

λόγια φιλεύσπλαχνοι και πολυέλεοι για τους παράνομους μετανάστες, καλό είναι

να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους και στην πράξη. Οι Άγγλοι το κάνουν. Τα δικά

μας παλληκάρια της… φακής γιατί όχι;

m
Για τις δημοτικές εκλογές της 5ης Μαΐου στη Βρετανία θα ασχοληθούμε

την επόμενη βδομάδα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Εργατικό

Κόμμα θα έχει διαφορά από τους Συντηρητικούς περίπου 30% (στις προη-

γούμενες αντίστοιχες εκλογές η διαφορά ήταν 15%)

m
Το Γενικό Σύστημα Υγείας στην Κύπρο έγινε για να εξυπηρετεί τους πολίτες

και όχι για να πλουτίζουν οι γιατροί και να γίνονται καταχρήσεις. Ο Γενικός

Ελεγκτής κατήγγειλε ότι ζεύγος γιατρών μέσα σε ένα χρόνο έλαβε αμοιβή 6.1 εκα-

τομμύρια ευρώ. Ο ένας, μάλιστα, δήλωσε ότι εργάστηκε 29 ώρες μέσα σε ένα …

24ωρο!!! Κι άλλες περιπτώσεις γιατρών που καταγγέλθηκαν είναι εξωφρενικές. Αν

δεν παταχθεί αυτή η λαμογιά, το όλο σύστημα θα καταρρεύσει.

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Τ
α γεγονότα με την εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία εξελίσσονται, δυστυχώς, κατά τρα-

γικό τρόπο. Η καταστροφή που σκορπά ο ρωσικός

στρατός σε μια χώρα στο κέντρο της ευρωπαϊκής

ηπείρου, ο όλεθρος, με αθώους πολίτες και μικρά

παιδιά να είναι θύματα αυτής της άγριας επίθεσης,

στιγματίζει τον πολιτισμένο κόσμο, 70 χρόνια με-

τά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη πλήρω-

σε βαρύ φόρο αίματος από δύο καταστροφικούς

πολέμους. Οι διεθνείς συμφωνίες που επιτεύχθη-

καν μετά το 1945 είχαν ως στόχο να μην υπάρξει

ποτέ ξανά τέτοιας κλίμακας σύγκρουση, αλλά τα

προβλήματα να επιλύονται διπλωματικά, πολιτι-

κά και να επικρατεί ο ειρηνικός διακανονισμός των

διαφορών. Ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδο-

υς, την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και του διαχωρ-

ισμού των κρατών σε σφαίρες επιρροής, βρισκό-

ταν ένας τρόπος συνεννόησης μεταξύ των μεγά-

λων κρατών.

Β
ασική αρχή αυτής της «ενεργού συνύπαρξης»,

όπως επικράτησε να λέγεται, ήταν ο σεβασμός

της κυριαρχίας και της ακεραιότητας των κρατών.

Το Διεθνές Δίκαιο ήταν πάντοτε η γραμμή πλεύσεως,

άσχετα αν αυτό δεν τηρήθηκε σε όλες τις περι-

πτώσεις. Και στο δυτικό στρατόπεδο και στο πά-

λαι ποτέ «ανατολικό μπλοκ» υπήρξαν παραβιά-

σεις. Δεν έφτασαν, όμως, σε τόσο επικίνδυνο σημείο

να απειλείται ο πλανήτης με πυρηνικό όλεθρο. Στην

κρίση της Κούβας το 1962, όπου υπήρξε πραγμα-

τικά κίνδυνος, με εκατέρωθεν υποχωρήσεις το πρ-

όβλημα επιλύθηκε.

Τ
ώρα, με την εγκληματική εισβολή Πούτιν στην

Ουκρανία, φαίνεται ότι η διπλωματία και η πο-

λιτική έρχονται κατόπιν. Επί τρεις εβδομάδες σφ-

υροκοπείται αδιάκοπα μια ελεύθερη – κατά τα άλ-

λα – χώρα και ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να...

απολαμβάνει το θέαμα. Οι δικαιολογίες που δίνει,

ότι θέλει να «αποναζιστικοποιήσει» τη χώρα ή ότι

η Ουκρανία δεν είναι έθνος αλλά δημιούργημα του

Λένιν, δεν πείθουν κανέναν. Μόνον αφελείς και...

κοκορόμυαλοι είναι δυνατόν να πιστέψουν ότι η

Ουκρανία κυβερνάται από Ναζί... Στην ίδια τη Ρωσία

υπάρχουν ίσως περισσότεροι ακροδεξιοί – ναζί.

Ακόμα και στη Γερμανία υπάρχουν τέτοια «ορφα-

νά του Χίτλερ». Μήπως η κατάληψη της Κριμαίας

και η προσάρτησή της στη Ρωσία το 2014 έγινε λό-

γω των... ναζί; Στις χώρες που προέκυψαν μετά τη

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έγιναν ανε-

ξάρτητα κράτη, στα οποία επενέβη ο Πούτιν με τον

έναν ή τον άλλο τρόπο, υπήρξε κίνδυνος από το-

υς ναζί;

Δ
υστυχώς, τα αναθεωρητικά σχέδια Πούτιν είναι

άλλα. Θέλει να αναβιώσει την τσαρική αυτο-

κρατορία, να έχει υπό τον έλεγχό του τα κράτη γύρω

από τη Ρωσία και να καταστεί πανίσχυρος ηγεμό-

νας στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά.

Τ
ο ίδιο όραμα είχε ξεδιπλώσει δημόσια και ο άλ-

λος αναθεωρητής όμοιός του, ο Τούρκος πρ-

όεδρος. Ο Ερντογάν δεν έκρυψε το όνειρό του για

αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λέ-

γοντας ότι  η επιρροή της χώρας του επεκτείνεται

ακόμα και μέχρι την Αυστρία. Φυσικά, αυτοί οι σχε-

διασμοί του Ερντογάν δεν του... βγήκαν και άρχι-

σε να «μαζεύεται στο καβούκι» του.

Τ
α δυτικά δημοκρατικά και προοδευτικά κράτη

δίκαια αντέδρασαν και ορθά επέβαλαν κυρώσεις

στη Ρωσία και στο ολιγαρχικό σύστημα που την

κυβερνά. Απόλυτα δικαιολογημένα οι κυβερνήσεις

Ελλάδας και Κύπρου συντάχθηκαν με τις συλλο-

γικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρ-

οχώρησαν σε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Μπο-

ρεί επί ζημία των, αλλά όταν έχεις ως πυξίδα σου

το Διεθνές Δϊκαιο, όταν ο διεθνής νόμος είναι το

κύριο όπλο σου, δεν μπορείς να ακολουθείς πολι-

τική επιλεκτική και μονόφθαλμη. Προπάντων η

Κύπρος, η οποία είναι θύμα της ίδιας ακριβώς επι-

δρομής, δεν μπορεί να σιωπά όταν πρόκειται για

άλλες εισβολές. Ορθά επικρίναμε τους «μεγάλο-

υς» για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε

να ακολουθούμε την ίδια συμπεριφορά.

Γ
ια εμάς η Τουρκία είναι ένα επιδρομικό κράτος,

μια επεκτατική δύναμη. Εισέβαλε και κατέχει

την Κύπρο. Εισβάλλει στην κυπριακή ΑΟΖ. Ει-

σβάλλει στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ, κατασφά-

ζει τους Κούρδους διότι, δήθεν, κινδυνεύει από αυ-

τούς. Αν τυχόν παίρναμε άλλη θέση έναντι της ρω-

σικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν θα μπορούσαμε

να σταθούμε πουθενά. Όπου θα πηγαίνουμε για

να προβάλουμε το δίκαιό μας, θα μας λοιδορούν.

Εάν, για να αποδείξουμε την επιδρομικότητα της

Τουρκίας, φέρναμε ως παράδειγμα τον τουρκικό

βομβαρδισμό των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, την

επέμβαση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, απλώς θα

μας έλεγαν να «βγάλουμε τον σκασμό», αφού… δι-

καιολογούμε τη Ρωσία.

Ο
σοι σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο υποστηρίζουν

τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή συμβου-

λεύουν ότι έπρεπε «να κρατήσουμε ουδετερότητα»,

όπως κάνει η επιτήδεια Τουρκία, είναι ωσάν να

πυροβολούμε τον εαυτό μας. Όσο για εκείνους που

βρίσκουν… καφενόβιους λόγους για να στηρίξουν

την εισβολή του Πούτιν, απλώς «δεν τους πρέπει

ελευθεριά».

«Ε»

Επινόηση Πούτιν
η συνάντηση 

στην Αττάλεια;

Π
ολλά ερωτηματικά και δικαιολογημένες απορίες

δημιουργεί η συνάντηση που «διευθέτησε» η

Τουρκία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας

και της Ουκρανίας, με προεδρεύουσα την ίδια, στην

Αττάλεια την περασμένη βδομάδα. Αφού ήταν γνω-

στό ότι η συνάντηση αυτή δεν επρόκειτο να καταλή-

ξει πουθενά. Δεν το γνώριζαν οι συμμετάσχοντες; Ασφ-

αλώς το ήξεραν. Τότε γιατί έγινε;

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Γιαννάκης Κασου-

λίδης είπε χθες σε συνέντευξή του ότι η Τουρκία είναι

μια… αυτοπροταθείσα «ειρηνοποιός», που της κάνουν

τη χάρη, ιδιαίτερα από πλευράς Ρωσίας, να γίνει διά-

λογος μεταξύ των ΥΠΕΞ Ουκρανίας-Ρωσίας, ο οποίος

ήταν άσκηση δημοσίων σχέσεων. Σωστή η διαπίστω-

ση.

Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν και δύο άλλες εξηγή-

σεις. Ο χριστιανός ορθόδοξος Πούτιν θέλει να εμφ-

ανίζεται διεθνώς ότι δεν είναι πολεμοχαρής και αυτα-

ρχικός αλλά προβαίνει και σε κάθε άλλη ενέργεια,

ώστε να εξευρεθεί μέσω διπλωματίας λύση στο πρόβ-

λημα. Συνομιλίες, όμως γίνονται μεταξύ εντεταλμένων

απεσταλμένων των Ρώσων και των Ουκρανών, με

σαφείς όρους εντολής εκατέρωθεν. Συνεπώς, κάτι

άλλο υπάρχει.

Επικρατέστερη θεωρούμε την άποψη ότι η συνάν-

τηση στην Αττάλεια έγινε διότι ο Πούτιν θέλει να «διευ-

κολύνει» την Τουρκία να μείνει στο απυρόβλητο για

την ουδέτερη στάση που τηρεί. Η μη συμμετοχή της

Άγκυρας στις κυρώσεις κατά της Μόσχας προσφέρ-

ει ένα παράθυρο ανοικτό στον Πούτιν για το έξω κόσμο.

Ο τουρκικός εναέριος χώρος δεν έκλεισε για πτήσεις

από και προς τη Ρωσία, άρα οι Ρώσοι μπορούν να

ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί προς

ολόκληρο τον κόσμο.

Για την επιτήδεια αυτή στάση της Τουρκίας μόνο

στην Ελλάδα και την Κύπρο ακούστηκαν επικριτικές

φωνές. Σιγά-σιγά θα αφυπνιστούν κι άλλοι σε άλλες

χώρες.

Ο Ερντογάν ισχυρίζεται ότι με την ουδέτερη στάση

του ενεργεί, τάχα, ως… μεσολαβητής για τερματισμό

της κρίσης. Η συνάντηση της Αττάλειας, με το προ-

διαγεγραμμένο ναυάγιό της έγινε για να χρησιμοποι-

ηθεί ως… «απόδειξη» του τουρκικού ισχυρισμού.

Υπάρχουν, όμως, και «παράπλευρα» οφέλη από

αυτή την επιτήδεια ουδετερότητα. Αυξάνεται ο ρωσικός

τουρισμός στην Τουρκία. Δίνεται η «ευκαιρία» στον

Ερντογάν να ενημερώνει άλλους ηγέτες για την πρω-

τοβουλία του. Γι’ αυτό «φαγώθηκε» να μιλήσει με τον

πρόεδρο Μπάιντεν για να τον ενημερώσει, δήθεν, για

την Αττάλεια. Όμως, κύριο θέμα του ήταν να ζητήσει

εκσυχρονισμό των F16 και αγορά κι άλλων αεροσ-

καφών. Το ίδιο έκανε και με τον καγκελάριο Σολτς τη

Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε άρση του

εμπάρκο που επιβλήθηκε στην Τουρκία για συγκε-

κριμένο γερμανικό οπλισμό, εισπράττοντας βέβαια

άρνηση. Όμως, ούτε ο Μπάιντεν ούτε ο Σολτς τον πίε-

σαν να υιοθετήσει τις διεθνείς κυρώσεις εναντίον της

Ρωσίας.

Εύλογα, λοιπόν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η

συνάντηση στην Αττάλεια έγινε για να ενισχύσει την

ουδετερότητα της Τουρκίας, που ευνοεί πρωτίστως

τον Πούτιν αλλά και τον Ερντογάν.

«Ε»

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Δύο μέτρα και δύο σταθμά από εμάς,
δεν μας πρέπει ελευθεριά

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Eντονες διεργασίες διεξάγονται αυτή την

περίοδο στην Κύπρο για τις προεδρι-

κές εκλογές στην Κύπρο το Φεβρουάριο του

2023. Από τα ονόματα που είναι στο προ-

σκήνιο ως υποψήφιοι, ή ως ενδεχόμενο να

υποστηριχτούν από κόμματα, φαίνεται ότι

ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μάλλον

ανακοινώνει επίσημα την ανεξάρτητη υποψ-

ηφιότητά του στο τέλος Μαρτίου, είναι ο επι-

κρατέστερος, με μεγάλη μάλιστα διαφορά

από τους δυνητικούς  ανθυποψηφίους του. 

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται από όλες

τις δημοσκοπήσεις ότι προηγείται με μεγάλη

διαφορά από όλους, αν και δεν έχει ακόμα εξαγ-

γείλει υποψηφιότητα. Χαρακτηριστικό της απή-

χησης που έχει στο εκλογικό σώμα είναι ότι διεισ-

δύει σε όλους τους κομματικούς χώρους.

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση δημοσίευσε πρό-

σφατα η εφημερίδα “Φιλελεύθερος”:

Εδώ και μήνες η κοινή γνώμη ασχολείται με

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επί καθημερινής

βάσεως, με δύο πολιτικά πρόσωπα από τον

χώρο της κυπριακής Δεξιάς, οι οποίοι με βάση

τα έως τώρα δεδομένα θα είναι μονομάχοι και

στις Προεδρικές Εκλογές του 2023. Από τη μια

είναι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεο-

φύτου, και από την άλλη ο τέως υπουργός Εξω-

τερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ένας εν ενερ-

γεία πολιτικός αρχηγός με έντονη δράση εντός

και εκτός κοινοβουλίου, με καθημερινή παρου-

σία στα μέσα ενημέρωσης. Και ένας τέως υπουρ-

γός που μετά την αποχώρηση από την κυβέρ-

νηση Αναστασιάδη έχει ελάχιστες δημόσιες

πα-ρεμβάσεις, κυρίως για να σχολιάσει τις εξελίξεις

στην Ουκρανία. Αυτός ήταν βεβαίως και ο στό-

χος της Πινδάρου, όταν πίεζε μετ’ επιτάσεως την

απομάκρυνση του Νίκου Χριστοδουλίδη από το

υπουργείο Εξωτερικών, να χάσει την δημόσια

προβολή που τύγχανε ως υπουργός, κάτι που

θα έπληττε και τη δημόσια εικόνα του μέσα στην

κοινωνία και θα διαφοροποιούσε άρδην τα δεδο-

μένα. 

Στις αρχές Νοεμβρίου είχε δημοσιευθεί μια

δημοσκόπηση («Καθημερινή»), η οποία κατέ-

γραφε την τάση της κοινής γνώμης εκείνη την

περίοδο και μέσα σε ένα κλίμα ευνοϊκό για τον

αρχηγό του ΔΗΣΥ, έχοντας έναν μήνα προη-

γουμένως λάβει στήριξη από τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη. Σε εκείνη τη δημοσκόπηση, λοιπόν,

οι πολίτες στο ερώτημα ποιον θεωρούν καταλ-

ληλότερο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά

τα 32,2% δήλωσαν Νίκο Χριστοδουλίδη, με

δεύτερη επιλογή τον Νικόλα Παπαδόπουλο

10,9% και τον Αβέρωφ Νεοφύτου πολύ πιο

κάτω με 7,1%. 

Στο διάστημα που ακολούθησε, ο Νίκος Χρι-

στοδουλίδης βρέθηκε στο στόχαστρο σχεδόν

όλων των μέσων ενημέρωσης με έντονες αμφι-

σβητήσεις για την ικανότητά του να διαχειριστεί

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πηγή όλων

αυτών των επιθέσεων το ίδιο του το κόμμα που

ξεκινούσε παράλληλα έναν δεύτερο αγώνα άσκη-

σης πιέσεων για να φύγει από την κυβέρνηση

Αναστασιάδη. Κάτι που έγινε στις αρχές Ιανο-

υαρίου και αφού ήταν πλέον ξεκάθαρο πως,

μέσα από αυτά τα δεδομένα, δεν ετίθετο θέμα

να πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης μέσα από τις

κομματικές διαδικασίες μιας και το κλίμα φαινο-

μενικά ήταν αρνητικό για τον ίδιο. 

Τέσσερις μήνες μετά, έχοντας ήδη απομα-

κρυνθεί από την κυβέρνηση, μοιάζοντας σαν

χρυσόψαρο έξω από τη γυάλα, θα ανέμενε κάποι-

ος πως η τάση στην κοινή γνώμη θα άλλαζε.

Πλην όμως οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνταν

για λογαριασμό κομμάτων και άλλων υποψη-

φίων στην Κύπρο, αλλά και από την Ελλάδα

(από κάποιο που ήθελε να δει πού στέκεται η

πολιτική κατάσταση στο νησί) έδειχναν πως

ελάχιστα είχε διαφοροποιηθεί η τάση μέσα στην

κοινή γνώμη. 

Τέσσερις μήνες μετά, δημοσιοποιείται (από

τον “Ρεπόρτερ”) μια νέα δημοσκόπηση σύμφω-

να με την οποία, εάν οι εκλογές διεξάγονταν την

Κυριακή, θα έδιναν στον Νίκο Χριστοδουλίδη

το 36% και στον Αβέρωφ Νεοφύτου το 11%,

με τον Νικόλα Παπαδόπουλο στην τρίτη θέση

με 9%. Στο διάστημα, λοιπόν, των τεσσάρων

μηνών ο μεν Ν. Χριστοδουλίδης όντας τέως 

υπουργός που ξεκάθαρα δεν θα κινείτο μέσα

στα πλαίσια του κόμματός του, ενίσχυσε κατά

τρεις μονάδες τη δημοτικότητά του, και ο δε πρόε-

δρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ως αδιαμ-

φισβήτητος υποψήφιος της παράταξης, κατά

τέσσερις μονάδες. 

Στη μια περίπτωση είναι ένας υποψήφιος

(που ακόμα δεν έχει ανακοινώσει και επίσημα

την υποψηφιότητά του) που τυγχάνει θετικής

προσέγγισης από το ένα τρίτο του εκλογικού

σώματος και από την άλλη είναι ο ηγέτης του

πρώτου κόμματος, ο οποίος καταφέρνει να

συγκεντρώσει ποσοστά που αντιστοιχούν στο

ένα τρίτο του εκτοπίσματος της παράταξης που

ο ίδιος ηγείται. Στην Πινδάρου επέλεγαν να έχουν

ως σημείο αναφοράς την «παράσταση νίκης»,

ποιον δηλαδή οι πολίτες θεωρούν ότι στο τέλος

θα καταφέρει να εκλεγεί. Σύμφωνα με την τελευ-

ταία δημοσκόπηση ο Αβέρωφ Νεοφύτου έρχε-

ται πρώτος με 33% και ο Ν. Χριστοδουλίδης

δεύτερος με 30%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι

στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο μεν Αβέρ-

ωφ ήταν στο 27,7% και ο δε Χριστοδουλίδης

στο 20,4%. Ο πρώτος είναι αρχηγός του μεγαλύτε-

ρου κόμματος και είναι υποψήφιος, ο δεύτερος

χωρίς να ανακοινώσει και χωρίς να υπάρχει

κόμμα που να τον υποστηρίζει, καταφέρνει να

ανεβάσει περαιτέρω τη δυναμική του προς πιθα-

νότητες επικράτησης στις εκλογές. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Την περασμένη Κυριακή υπήρξε και μια άλλη

δημοσκόπηση (“Πολίτης”) η οποία (στο πλαίσιο

έρευνας για άλλο θέμα) κατέγραψε την τάση

στην κοινή γνώμη ως προς τις προτεραιότητες

του νέου Προέδρου και ποια χαρίσματα πρέπει

να έχει. Εφτά στους δέκα απάντησαν πως πρέ-

πει να είναι τίμιος και να έχει ως προτεραιότητά

του να καταπολεμήσει τη διαφθορά και με δεύτε-

ρη επιλογή τη λύση του Κυπριακού και πιο κάτω

τα υπόλοιπα ζητήματα. Στη δημοσκόπηση του

“Ρεπόρτερ” οι πολίτες κατέταξαν κατά σειρά

ως τα μεγαλύτερα προβλήματα του τόπου τη

διαφθορά, την οικονομία και το Κυπριακό. Επί

αυτών των τριών ζητημάτων ρωτήθηκαν οι πολίτες

να πουν ποιον από τους υποψηφίους θεωρούν

ως τον καταλληλότερο για να διαχειριστεί αυτά

τα ζητήματα την επόμενη πενταετία. Και στις

τρεις περιπτώσεις πρώτος ήταν ο Ν. Χρι-

στοδουλίδης, με 36% για εσωτερική διακυ-

βέρνηση, 33% για οικονομία και 38% για

Κυπριακό. Με τον Αβέρωφ Νεοφύτου δεύτε-

ρο 11% στην εσωτερική διακυβέρνηση, 15%

στην οικονομία και 11% στο Κυπριακό. 

Σ’ αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στέκον-

ται τα άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον του

Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι σχολίαζαν τα

ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και αυτά τα

ευρήματα φαίνεται πως δεν περνούν απαρα-

τήρητα και στους άλλους πολιτικούς χώρους και

κυρίως σε κόμματα, τα οποία συζητείται εντό-

νως το ενδεχόμενο στήριξης του Νίκου Χριστο-

δουλίδη.
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Μεγάλη η απήχηση του Νίκου 
Χριστοδουλίδη στην κοινωνία των πολιτών
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ: «Η Κύπρος 
θα εφαρμόσει πλήρως τις

κυρώσεις κατά των Ρώσων»
Η κυπριακή κυβέρνηση θα εφαρμόσει στο έπακρο τις κυρώσεις κατά

των Ρώσων ολιγαρχών που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα της ΕΕ, οι

έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει, εμπλέκουν τράπεζες, Kτηματολόγιο, υπουρ-

γείο Οικονομικών και θα επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται χωρίς

καμία έκπτωση, δήλωσε σε συνέντευξη  ο υπουργός Οικονομικών της

Κύπρου, Κωσταντίνος Πετρίδης.

Εξηγεί ότι για τους Ρώσους ολιγάρχες που συγκαταλέγονται στην

μακρά λίστα της Κομισιόν, το θέμα δεν αφορά μόνο τον τραπεζικό τομέα,

αλλά και περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, ενώ κάνει ειδική αναφο-

ρά στις επιπτώσεις που θα έχει η οικονομία της χώρας, κυρίως από την

απώλεια των 800.000 Ρώσων τουριστών και τον πληθωρισμό.

Στις δηλώσεις του ο κ. Πετρίδης ξεκαθάρισε ότι: 

«Τα άτομα τα οποία εντάσσονται στις λίστες των κυρώσεων είναι σε

ατομικό επίπεδο, επομένως δεν εξαιρούνται όσοι έχουν διπλή υπηκο-

ότητα και η Κύπρος δεν είναι διατεθειμένη να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Διαφορετική στάση θα συνιστούσε παράκαμψη των κυρώσεων και η

Κύπρος ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και θα είναι στην σωστή πλε-

υρά της ιστορίας….Είμαστε σε επαφή με την Κεντρική Τράπεζα, το θέμα

δεν αφορά μόνο τον τραπεζικό τομέα, αλλά και περιουσιακά στοιχεία,

δηλαδή ακίνητη περιουσία, για αυτό και έχουμε θεσπίσει τη συγκεκρι-

μένη επιτροπή. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, αφού η λίστα με τα

ονόματα που εμπίπτουν στις κυρώσεις έχουν δημοσιευτεί, και η Κύπρ-

ος θα επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται.

Ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η χώρα θα τηρήσει θέση

αρχών απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, παρότι θα έχουμε οικονο-

μικές απώλειες – οι μεγαλύτερες θα προέλθουν από τον τουρισμό και

τον πληθωρισμό, όχι λόγω του τραπεζικού τομέα ή τους ολιγάρχες που

σε άλλες χώρες είναι περισσότεροι... Στο μέτωπο του τουρισμού, υπο-

λογίζουμε ότι θα χάσουμε περίπου 800.000 Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι

αποτελούν περίπου το 20% του τουριστικού μας προϊόντος (επιχειρούμε

καιρό τώρα να αναπληρώσουμε μέρος της ζημιάς με εναλλακτικές πηγές),

γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια 1,5% στο προσδοκώμενο ΑΕΠ...

Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι οι μεγάλες πληθωριστικές

τάσεις λόγω της ενέργειας και της αύξησης των τιμών των σιτηρών, ενώ

αυτό που δεν με ανησυχεί τόσο είναι οι κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα.

Και αυτό καθώς η Κύπρος από το 2013 και μετά έχει κάνει μεγάλα

βήματα απεξάρτησης από την ρωσική έκθεση, οι ρωσικές καταθέσεις

έχουν μειωθεί σε μεγάλα βαθμό τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε ρωσι-

κά ομόλογα, έχει ψηφιστεί νομοθεσία που απαγορεύει τις συναλλαγές

των τραπεζών με οποιαδήποτε shell company (εταιρεία- κέλυφος), ενώ

συνολικά η έκθεση στις ρωσικές τράπεζες είναι μικρή».

Ο κ. Πετρίδης, συγκρίνοντας την εισβολή στην Ουκρανία με την τουρ-

κική εισβολή στην Κύπρο, τόνισε: «Είναι παρόμοιο με ό,τι συνέβη πριν

από 48 χρόνια. Μια ιμπεριαλιστική δύναμη εισβάλει σε μια χώρα και

επιχειρεί να την καταλάβει, αυτό συνέβη στην Κύπρο, το ίδιο συμβαίνει

σήμερα στην Ουκρανία, και για αυτό ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία

πρέπει να τηρήσει θέσεις αρχών, περισσότερο και από τις άλλες ευρω-

παϊκές χώρες, οι οποίες δεν έχουν βιώσει παρόμοια εμπειρία».

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: «Ο Πούτιν πηγαίνει
εκκλησία, κοινωνεί αλλά σκοτώνει»

Για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος

Χρυσόστομος, εκφράζοντας τη λύπη του για την κατάσταση που επι-

κρατεί. 

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε πως ο Πρόεδρος της

Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει τεράστιο λάθος και δεν τον ενδιαφέ-

ρει πόσες ψυχές θα φύγουν.   

«Μπορεί ο Πούτιν να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει και μετάνοιες,

να βάζει το σταυρό του, να κοινωνεί, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνει. Αυτή

είναι η Ορθοδοξία του;» διερωτήθηκε. 

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως οι εξελίξεις δικαιώνουν τον Οικουμενικό

Πατριάρχη αλλά και τον ίδιο, για την απόδοση και υποστήριξη της Αυτο-

κεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας, απορρίπτοντας ότι το θέμα που

δημιουργήθηκε με τις αντιδράσεις ήταν εκκλησιαστικό. 

«Διαψεύσθηκαν οι αδερφοί που έλεγαν ότι το Ουκρανικό θέμα είναι

θεολογικό και εκκλησιαστικό. Φανερώθηκε ότι είναι πολιτικό», είπε.

Όσον αφορά τις Εκκλησίες που τάχθηκαν υπέρ της Ρωσίας, ανέφερε

πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

«Μη ξεχνάμε ότι η μισή Ορθοδοξία ήταν κάτω από τον κουμμουνισμό

και δυστυχώς και σήμερα τους επηρεάζουν οι Ρώσοι», πρόσθεσε.  

Μιλώντας για τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά

από κάταγμα στο χέρι, ανέφερε πως έχει υπομονή, πίστη και θάρρος και

δεν υπολογίζει τίποτα. 

«Τα έχω όλα στον Θεό, σε εκείνον πιστεύω, σε εκείνον έχω τις ελπίδες

μου και πιστεύω ότι θα πάω καλά», κατέληξε.



«Οι αναθεωρητικές-αυτοκρατορικές αντι-

λήψεις του Πούτιν βρίσκονται πολύ κοντά

στις αναθεωρητικές-αυτοκρατορικές προθ-

έσεις του Ερντογάν», δηλώνει ο Νίκος Αν-

δρουλάκης ο οποίος υποστηρίζει πως Ευ-

ρωπαίοι ηγέτες όπως ο Σολτς και ο Μακρόν

κάνουν στρατηγικό λάθος να συνομιλούν με

τους προέδρους της Ρωσίας και της Τουρκίας,

με τον ίδιο τρόπο που συνομιλούν μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σε συνέντευξή του

στη «Lifo» επαναφέρει το θέμα του εμπάρ-

γκο όπλων από την Ευρώπη προς την Τουρκία

και τονίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει

αλλάξει τις προτεραιότητες και θα έχει υψηλό

κόστος για όλους τους λαούς της ΕΕ.

«Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να σταματή-

σουν να πουλάνε όπλα στην Τουρκία γιατί αυτό

είναι ύβρις για όλους τους λαούς που απει-

λούνται από την συμπεριφορά της. Να υπάρ-

ξει άμεσα εμπάργκο, κάτι για το οποίο έχω προ-

σπαθήσει πάρα πολύ και έχει ψηφιστεί από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την υπογραφή

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», υπογραμμίζει

ο κ. Ανδρουλάκης ενώ επισημαίνει ότι εξ αιτίας

του ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος οικο-

νομικός εταίρος της Τουρκίας θα πρέπει, όπως

αναφέρει ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, να υπάρξει

στο πλαίσιο της συζήτησης για αναβάθμιση

της τελωνειακής ένωσης, δηλαδή της νέας ειδι-

κής σχέσης ΕΕ – Τουρκίας και «αυτοματο-

ποιημένες οικονομικές κυρώσεις».

«Θέλω την Ευρώπη μια soft power» (ήπια

δύναμη), δηλώνει κ. Ανδρουλάκης, αναφορι-

κά με τις εξελίξεις που πυροδοτεί ο πόλεμος

στην Ουκρανία, απορρίπτοντας την μιλιταρι-

στική θεώρηση, «αλλά από την άλλη, για να

διαφυλάξουμε τις αξίες μας και την εδαφι-

κή μας ακεραιότητα, χρειαζόμαστε κοινά

εργαλεία άμυνας και ασφάλειας κι ένα από

αυτά είναι και ο ευρωστρατός».

«Ακούω από κάποιους ότι η χώρα μας βάζει

απέναντί της τη Ρωσία. Αυτό είναι λάθος», υπο-

γραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης, «γιατί η Ρωσία

έβαλε απέναντί της όλα τα ευρωπαϊκά κράτη,

καταπατώντας το διεθνές δίκαιο».

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 
«Οι αντιλήψεις Πούτιν και Ερντογάν

βρίσκονται πολύ κοντά»

Ο Τζορτζ Τσούνης νέος πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της
τουριστικής βιομηχανίας, ο Τζορτζ Τσούνης είναι ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα. Παραλαμβάνει την σκυτάλη από τον εμβληματικό για τις
σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, καθώς η Αμερικανική Γερουσία ενέκρ-
ινε τον διορισμό του. Μετανάστης δεύτερης γενιάς, με γονείς από την ορει-
νή Ναυπακτία, ο Τζορτζ Τσούνης, 53 ετών, έχει ισχυρούς δεσμούς με την
Ομογένεια και την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής. 

Δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα του Τουρισμού και είναι ιδρυτής
και εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell Hotels,
που συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της τουριστικής βιομηχανίας, όπως
Hilton, Marriott και Intercontinental, ενώ έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις
βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Παράλληλα, είχε αναλάβει τη
διεύ7θυνση της Arbor Realty Trust και της Signature Bank της Νέας Υόρ-
κης, δύο εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Το 2013, επί
προεδρία Μπαράκ Ομπάμα, είχε εξετασθεί η πιθανότητα τοποθέτησής
του στη θέση του Πρέσβη των ΗΠΑ στη Νορβηγία, η οποία τελικά δεν
ευδοκίμησε. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Τζ. Τσούνης είχε την ευκαι-
ρία να αναλάβει μια σειρά επιτελικών θέσεων στον ιδιωτικό και τον δημό-
σιο τομέα. 

Οι πολιτικές διασυνδέσεις που διατηρεί ο 53χρονος ομογενής στην
αμερικανική πρωτεύουσα θεωρούνται σημαντικές. Πρόκειται, άλλωστε,
για έναν πολιτικό διορισμό, με δεδομένο ότι ο Τζορτζ Τσούνης δεν είναι
διπλωμάτης καριέρας. Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να επισημανθεί η μακρο-
χρόνια σχέση που διατηρεί με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, καθώς στην
προεκλογική μάχη του 2012 είχε διατελέσει Πρόεδρος των «Ελληνοαμε-
ρικανών για τους Ομπάμα-Μπάιντεν». Επιπλέον, γνωρίζεται καλά με τον
υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και απολαμβάνει την πλήρη στήρι-
ξη του φιλέλληνα γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, με τον οποίο έχει ανα-
πτύξει στενή φιλία. Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται κυρίως στους
χορηγούς του Δημοκρατικού Κόμματος, ο ομογενής επιχειρηματίας διατη-
ρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με βουλευτές και γερουσιαστές και
από τα δύο μεγάλα κόμματα. 

Ο Τζορτζ Τσούνης μεγάλωσε στην ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρ-
κης. Παρακολουθούσε το ελληνικό σχολείο, συμμετείχε στην ελληνική
παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφό-
ρο του Μανχάταν και ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας της Αγίας Παρα-
σκευής. Αυτή τη στενή σχέση με την Εκκλησία και την Ελληνοαμερικανι-
κή Κοινότητα, τη διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του,
καθώς είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδο-
ξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Faith and Leadership 100, του Συμβου-
λίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) και της ελληνικής Πρωτοβου-
λίας (ΤΗΙ).

Φαβορί ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η παρουσίαση βιβλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 18 Μαρτίου θα
συζητηθεί, καθώς έχει και πολιτικά απόνερα, τουλάχιστον για την Κύπρο.
Την ημέρα αυτή λοιπόν, στο Πολεμικό Μουσείο, θα γίνει η παρουσίαση
του βιβλίου του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Νίκου Χρι-
στοδουλίδη, με θέμα φυσικά το Κυπριακό, αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο και
εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Το βιβλίο με τίτλο «Οι γεωπο-
λιτικές πραγματικότητες στα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού», θα παρου-
σιάσουν ο συγγραφέας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υφυ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος και ο Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Το ενδιαφέρον είναι
ότι από τη στιγμή της αποχώρησής του από τη θέση του υπουργού Εξω-
τερικών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εργάζεται συστηματικά για να ετοιμάσει
την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές της Κύ-
πρου, η οποία, όπως όλα δείχνουν, έχει απήχηση στους πολίτες εκεί-
νους που θέλουν πλέον να απεμπλακούν από ένα στείρο και αναχρονι-
στικό κομματικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία, με δήλωση του Έλληνα
πρωθυπουργού, έχει εκφράσει την (υποχρεωτική) στήριξή της στον Πρόε-
δρο του αδελφού κόμματος (ΔΗΣΥ) Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ το γεγονός
ότι δύο σημαντικά στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, που έχουν και σοβα-
ρή ενασχόληση με την εξωτερική πολιτική, θα βρεθούν στο πλευρό του
Νίκου Χριστοδουλίδη, στέλνει τα μηνύματά του στην Λευκωσία.  

Ο Πρέσβης και οι δύο Πρόξενοι πρόσφεραν
σημαντικές υπηρεσίες στην Ουκρανία

Με ανεβασμένες μετοχές στο Νεοκλασσικό, ο Πρέσβης Φραγκίσκος
Κωστελένος και οι δύο Γενικοί Πρόξενοι, Οδησσού Δημήτρης Δόχτσης και
Μαριούπολης Μανώλης Ανδρουλάκης, που έμειναν στις θέσεις τους και,
υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, απέδειξαν ποιος είναι ο πραγματικός
λόγος ύπαρξης των δύο αυτών ιστορικών Προξενείων σε δύο περιοχές
με βαθύτατους συμβολισμούς για την Ελλάδα. Ο Γ. Κωστελένος οδήγησε
με ασφάλεια και μετά από πολλές περιπέτειες, το κομβόι των αυτοκινή-
των, από την Μαριούπολη μέχρι τη Μολδαβία, αν και τώρα είναι μάλλον
αμφίβολη η επιστροφή του στη Μαριούπολη, απ’ όπου βρέθηκε τελικά
τρόπος για ασφαλή απεγκλωβισμό τού Γενικού Προξένου Μανώλη Αν-
δρουλάκη, ο οποίος μέχρι προχθές έμεινε εκεί, βρίσκοντας καταφύγιο στο
κτίριο του ΟΑΣΕ, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από όλο σχεδόν το ξένο
προσωπικό του οργανισμού. Ο Δημήτρης Δόχτσης στην Οδησσό έχει
πραγματοποιήσει δύο επιχειρήσεις μεταφοράς Ελλήνων πολιτών στα
σύνορα με τη Μολδαβία, μετακινώντας και Έλληνες ναυτικούς που είχαν
αποκλειστεί στα πλοία τους στο λιμάνι της πόλης. 

Ο Βαρθολομαίος 
στο Προξενείο της Ουκρανίας

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος
πήγε στο Γενικό Προξενείο της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολης και
εξέφρασε στον Γενικό Πρόξενο Ρομάν Νεντίλσκι την συμπαράσταση και
την αλληλεγγύη της Μητέρας Εκκλησίας προς τον ηρωικό ουκρανικό λαό.

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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ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

Παράδειγμα για τις επόμενες γενιές ο Δημήτρης Κοντομηνάς!
Ο γνωστός εκδότης Μάκης

Κουρής γράφει σχετικά με τον θάνα-
το του μεγάλου Έλληνα επιχειρ-
ηματία: 

«Είναι μεγάλη η απώλεια… Ο

Δημήτρης Κοντομηνάς έφυγε με

ψηλά το κεφάλι. Έχοντας φέρει σε

πέρας την αποστολή του, ως άνθρω-

πος πρωτίστως, βοηθώντας πολ-

λούς με κάθε δυνατό τρόπο. Η πόρτα

του ήταν πάντα ανοιχτή… Ήταν φτιαγ-

μένος με τέτοια μαγιά, που ξεκίνησε

ως απλός ασφαλιστής και έφτασε

πολύ ψηλά, με πρώτο βήμα την Inter-

american, κολοσσό του χώρου της

ασφάλισης, όπου ηγεμόνευσε. Έστησε

την Interbank, την Ευρωκλινική, τη

Novabank, τον στόλο αεροσκαφών

και ελικοπτέρων Inter Jet, τον τηλε-

οπτικό σταθμό Alpha και πολλά άλλα,

με γερά θεμέλια. Δεν του χαρίστηκε

τίποτα. Τα κέρδισε όλα με το χαμό-

γελο και την καλή κουβέντα. Και με

τη φιλία. Ήταν πάντα κοντά, να βοηθή-

σει όπου μπορούσε. Έφυγε, έχον-

τας φτάσει στα 83. Ταλαιπωρήθη-

κε… Άδικα… 

Αγαπητέ Δημήτρη, έφυγες έχον-

τας ολοκληρώσει την αποστολή σου

στην επίγεια διαδρομή σου».

Από την Τρίτη 15 Μαρτίου καταργήθηκε το

PLF για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού,

σύμφωνα με την ήδη εκδοθείσα covid-19 notam

της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-

ρίας.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή της αεροπορικής

οδηγίας όλοι οι επιβάτες που καταφθάνουν στην

Ελλάδα από οποιαδήποτε προορισμό του εξωτε-

ρικού δεν χρειάζεται να συμπληρώνουν πριν την

άφιξη στην Ελλάδα την ηλεκτρονική φόρμα PLF.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ανα-

κοινώνει στο επιβατικό κοινό την νέα covid-19

notam πτήσεων εξωτερικού με τις προϋποθέσεις

εισόδου στην Ελλάδα.

Η αεροπορική οδηγία προβλέπει ότι οι αφίξεις

όλων των επιβατών πτήσεων εξωτερικού θα γίνον-

ται προς Ελλάδα χωρίς την συμπλήρωση PLF από

την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022. 

Από τις 15/3/22 είσοδος στην Ελλάδα χωρίς

PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτή-

τως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρο-

νική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην

ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποι-

αδήποτε ώρα πριν την αναχώρηση της πτήσης

προς Ελλάδα.

Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής

φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκ-

τρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα,

θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. 

Η αεροπορική οδηγία προβλέπει ότι καταργείται

από τις 15 Μαρτίου 2022 η συμπλήρωση της φόρ-

μας Passenger Locator Form (PLF) από τους επισ-

κέπτες όλων των χωρών για την είσοδό τους στην

Ελλάδα.

Χωρίς τεστ άφιξης οι ταξιδιώτες με Ευρω-

παϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19:

Η είσοδος των ταξιδιωτών που κατέχουν πιστο-

ποιητικά, (είναι υπήκοοι), από τα κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας

Σένγκεν, καθώς και από άλλες τριάντα πέντε (35)

χώρες εκτός της ΕΕ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ

ΗΥΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) που έχουν προσχωρή-

σει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-

19 της ΕΕ (European Union Digital Covid Certificate,

EUDCC), το οποίο περιέχει πληροφορίες για ένα

από τα παρακάτω στοιχεία:

α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ

έως εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του

βασικού εμβολιασμού (δύο δόσεις) και χωρίς χρο-

νικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν

λάβει και την ενισχυτική δόση.

β) Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως

εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με

τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα

δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνω-

σθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρ-

ων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλά-

δα.

Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε (5) ετών και

άνω: Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, για είσο-

δο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από πέντε (5)

ετών και άνω.

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών και προ-

σωρινός περιορισμός πέντε (5) ημερών σε περίπτω-

ση κρούσματος: Σε όλους τους επιβάτες εξωτερ-

ικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός

έλεγχος (PCR ή rapid test) κατά την άφιξη τους,

βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger

Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπι-

στώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα/απομόνω-

ση θα ισχύει για πέντε (5) μέρες, κατ’ οίκον ή σε

κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υπο-

δεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο προσωρινός περιορισμός αρχίζει από την

επόμενη ημέρα της διάγνωσής τους ως θετικών

στον κορωνοϊό COVID-19. Μετά την πάροδο των

πέντε (5) ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν

συμπτώματα ή τα συμπτώματα έχουν βελτιωθεί,

με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για είκοσι τέσ-

σερις (24) ώρες χωρίς τη χρήση.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική: Στους

χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αερο-

δρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αερο-

πορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες

υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας.

Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγ-

ματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπο-

ρικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνο-

μικές Αρχές. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται

στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβα-

σή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαρ-

αίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης

φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επι-

βάτη με ευθύνη και έξοδα τους.

Καταργείται το PLF για όσους ταξιδεύουν στην Ελλάδα



Τα μεγάλα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και

Τουρκίας παραμένουν αλλά στη συνάντηση

του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσο-

τάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρεζέπ Ταγίπ

Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την περα-

σμένη Κυριακή, οι διαφορές τέθηκαν όχι με την

ένταση και την οξύτητα που η τουρκική πλευρά

τα έθετε στο παρελθόν. Αναφέρθηκαν με… ήπιο

τρόπο. Οι μεγάλες αυτές διαφορές δεν λύνονται

από τη μια στιγμή στην άλλη, είπε ο κ. Μητσο-

τάκης. Συμφωνήθηκε να πέσουν οι τόνοι και να

γίνουν σημαντικά βήματα μεταξύ των δύο χωρών. 

Οι δύο άνδρεςσυμφώνησαν τον Απρίλιο να υπάρ-

ξει συζήτηση για τα ΜΟΕ στην Άγκυρα και, αν όλα

κυλήσουν ομαλά και διατηρηθούν σε ένα καλό επίπε-

δο οι διμερείς σχέσεις, το φθινόπωρο να πραγματο-

ποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο

χωρών κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-

τάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν κρά-

τησε πάνω από 2 ώρες και έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Συμφωνήθηκε πως θα γίνει προσπάθεια για να

πέσουν οι τόνοι της ρητορικής μιας και στα μεγάλα

προβλήματα που δημιουργεί η ρωσική εισβολή Ουκρα-

νία είναι προς όφελος όλων μας στη Νοτιοανατολική

Μεσόγειο να υπάρξει σταθερότητα.

Οι δύο πλευρές συνομίλησαν σαν σύμμαχοι που

βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της νέας

αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη που δημι-

ουργεί η εισβολή στην Ουκρανία.

Δόθηκε έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και στη

θετική ατζέντα των δυο κρατών και στα υπόλοιπα

θέματα συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία στη

δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στην Ουκρα-

νία.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «Ελπίζω ότι συμφω-

νήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως αν-

θρωπότητα, αλλά και ως δύο χώρες σύμμαχοι του

ΝΑΤΟ αυτή την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να

εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε

αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις

πάγιες εθνικές μας θέσεις, δώσαμε, όμως, έμφαση

στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας κυρίως στον

τομέα της οικονομίας όπου νομίζω ότι μπορούμε να

κάνουμε μία σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες.

Kαι εφόσον όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα μπο-

ρούμε να συγκαλέσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συ-

νεργασίας στην Ελλάδα πια – είναι η σειρά μας να το

διοργανώσουμε – με το καλό το φθινόπωρο. Οπότε

νομίζω ότι ήταν μία ευκαιρία για μία πολύ ανοιχτή,

πολύ ειλικρινή συζήτηση και πιστεύω ότι βάλαμε τα

θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου γιατί

όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές οι οποίες

δεν γεφυρώνονται από τη μία στιγμή στην άλλη.

Πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για τη βελτίωση των

σχέσεών μας και κυρίως για να συνεργαστούμε στα

μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμε-

τωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Επι-

κοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, αναφέρεται ότι

κατά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις

τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο της

Ρωσίας στην Ουκρανία, εκφράζοντας τους προβλη-

ματισμούς τους.

Επιπλέον, επικεντρώθηκαν στα αμοιβαία οφέλη

από τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο

χωρών.

Παρά τις διαφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας,

στη συνάντηση συμφωνήθηκε να παραμείνουν ανοιχτοί

οι δίαυλοι επικοινωνίας και να βελτιωθούν οι διμερ-

είς σχέσεις.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της τουρκικής

προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε

στα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία με στόχο να

γυρίσει νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις.

Δήλωσε, επίσης, ότι διατηρεί την πεποίθησή του

ότι θα σημειωθεί πρόοδος σε ζητήματα όπως «τα

προβλήματα του Αιγαίου, οι μειονότητες, η καταπο-

λέμηση της τρομοκρατίας και η λαθρομετανάστευση

και να προχωρήσουν οι σχέσεις σε υψηλότερο επίπε-

δο».

Δηλώνοντας ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυ-

θούν με ειλικρινή διάλογο, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε

ότι ως δύο γειτονικές χώρες πρέπει πάντα να συνο-

μιλούν, όχι μόνο σε περιόδους κρίσης.

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πριν από τη συνάν-

τηση με τον Ερντογάν εκκλησιαστηκε στο Φανάρι

όπου γιορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Οικου-

μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά τη Θεία Λει-

τουργία καλωσόρισε με θερμά λόγια τον κ. Μητσο-

τάκη.

Είχε προηγηθεί χειροτονία σε διάκονο ενός Κύ-

πριου μοναχού της Ορθόδοξης Μονής στο Έσσεξ της

Αγγλίας. Στον λόγο του ο Παναγιώτατος, με αφορμή

την καταγωγή του μοναχού, αναφέρθηκε με ύμνους

στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το γεύμα με τον

Τούρκο πρόεδρο, συναντήθηκε στο Σισμανόγλειο

Μέγαρο με τον Πατριάρχη  Βαρθολομαίο.  Ο Έλληνας

πρωθυπουργός στη συνομιλία τους είπε μεταξύ άλλων:

«Κατ’ αρχάς να σας πω πόσο χάρηκα και πόσο συγκι-

νήθηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία σήμερα, Κυριακή

της Ορθοδοξίας, να βρεθώ στην κοίτη της Ορθοδοξίας,

μαζί σας, στο Φανάρι. ‘Hταν πράγματι για εμένα μία

ξεχωριστή στιγμή. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας

λόγια, για τα λόγια ενότητας και ειρήνης που πρεσβεύει

ο Χριστιανισμός, τόσο επίκαιρα σε αυτές τις εξαιρετι-

κά δύσκολες εποχές τις οποίες διανύουμε. Όπως

γνωρίζετε αμέσως μετά επισκέφθηκα τον Τούρκο Πρόε-

δρο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου παραθέσει

το γεύμα με μία λαμπρή θέα του Βοσπόρου. Ήταν μία

συνάντηση που έγινε πρέπει να σας πω σε καλό κλίμα».

Ο Παναγιώτατος στην αντιφώνησή του τόνισε: 

«Ως Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρόμεθα πάρα

πολύ για την εδώ παρουσία σας για την συμπροσευχή

μας το πρωί στον Πατριαρχικό ναό, αυτήν τη μεγάλη

μέρα της Πίστεώς μας, αλλά χαιρόμεθα για την επι-

κοινωνία που είχατε με τον Πρόεδρο της Τουρκικής

Δημοκρατίας.

Πάντοτε λέμε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο

χωρών έχουν αντίκτυπο και στη ζωή και τη μαρτυρία

του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στη χώρα πού

βρίσκεται.

Και αντίθετα οι κακές σχέσεις -που καμιά φορά

συμβαίνει να υπάρχουν μεταξύ των δύο γειτόνων και

συμμάχων χωρών- και αυτές έχουν αρνητικό φυσικά

αντίκτυπο τον οποίον, όπως λέγει ο λαός μας, “αισθ-

ανόμεθα στο πετσί μας”.

Γι΄ αυτό κάθε βήμα που γίνεται για την οικοδόμηση

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνή-

σεων και των δύο λαών, μάς γεμίζει από χαρά και από

ικανοποίηση».

«ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ» ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Οι μεγάλες διαφορές τέθηκαν
χωρίς την… τουρκική οξύτητα

του παρελθόντος
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Σε κατάληψη στην έπαυλη του Ρώσου

ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα στο κεντρ-

ικό Λονδίνο και συγκεκριμένα στην Belrgave

Square προχώρησαν ακτιβιστές.

Στην πρόσοψη έβαλαν ένα πανό που ανα-

φέρει «αυτή η ιδιοκτησία έχει απελευθε-

ρωθεί» ενώ σε παράθυρο έχουν αναρτήσει

την ουκρανική σημαία.

Ένα αστυνομικό βαν και ένα αυτοκίνητο

είναι σταθμευμένα απέξω.

Ποιος είναι 

ο Ντεριπάσκα

Ο Όλεγκ Ντεριπάσκα ήταν κάποτε ο

πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας, ωστό-

σο έχασε σημαντικό μέρος της περιουσίας

του κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής

κρίσης του 2008.

Σύμφωνα με το «Forbes», η περιουσία

του εκτιμάται σε 4,1 δισεκατομμύρια δολάρ-

ια και είναι ο 775ος πλουσιότερος άνθρω-

πος στον κόσμο.

Ο Ντεριπάσκα είναι ολιγάρχης, βιομήχα-

νος, ιδρυτής του Basic Element – που θεω-

ρείται από τους μεγαλύτερους βιομηχανι-

κούς ομίλους στη Ρωσία – και του Volnoe

Delo, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού

ιδρύματος της Ρωσίας. Στην περιουσία του

προστέθηκαν και κρατικά περιουσιακά στοιχεία

που ιδιωτικοποιήθηκαν μετά την κατάρρευ-

ση της πρώην ΕΣΣΔ. Πλέον είναι ο πρόε-

δρος του Ρωσικού γίγαντα αλουμινίου RUSAL.

Τη δεκαετία του 1990, οπότε και υπήρχαν

έντονες συγκρούσεις μεταξύ επιχειρηματιών

για την απόκτηση πρώην κρατικών περιου-

σιακών στοιχείων, ο ίδιος θεωρήθηκε νικη-

τής στον πόλεμο του αλουμινίου.

Ο Ντεριπάσκα έχει την κυπριακή υπηκοό-

τητα από το 2017.

Κατέλαβαν πολυτελή οικία Ρώσου 
ολιγάρχη στο Λονδίνο

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Επίδομα £350
το μήνα σε όσους 

φιλοξενήσουν στο σπίτι
τους Ουκρανό πρόσφυγα

Η βρετανική Κυβέρ-
νηση θα καταβάλει μηνιαίο
επίδομα σε όσους ανοί-
ξουν τα σπίτια τους για να
φιλοξενήσουν πρόσφυ-
γες από την Ουκρανία, σε
μία προσπάθεια να αμ-
βλύνει τις αντιδράσεις που
προκάλεσε η στάση της
στην ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενη προσφυγική κρίση
στην Ευρώπη μετά τον Β`
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το νέο πρόγραμμα, με
την ονομασία «Σπίτια για

την Ουκρανία», θα επιτρέψει σε πρόσφυγες από την εμπό-
λεμη Ουκρανία να μεταβούν στη Βρετανία ακόμη κι αν δεν έχουν
συγγενείς εκεί, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τζόνσον. 

Η βρετανική κυβέρνηση θα καταβάλλει μηνιαίο επίδομα 350
λιρών  σε όποιους μπορούν να προσφέρουν στέγη σε πρό-
σφυγες για ελάχιστη περίοδο έξι μηνών.

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιδιώκει να παρου-
σιάσει τη Βρετανία ως ηγέτιδα δύναμη στην κινητοποίηση της
διεθνούς κοινότητας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
αλλά η κυβέρνησή του δέχεται επικρίσεις για τις καθυστερήσεις
στην αποδοχή προσφύγων.

Βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν επικρίνει σφο-
δρά την επιμονή της κυβέρνησης σχετικά με τις βίζες και τα βιο-
μετρικά τεστ για τους Ουκρανούς προτού φθάσουν στη Βρε-
τανία, υπογραμμίζοντας ότι δίνεται προτεραιότητα στη γραφει-
οκρατία έναντι της ευημερίας όσων εγκαταλείπουν την πατρίδα
τους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Το νέο σχέδιο προβλέ-
πει ότι ιδιώτες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και
κοινωνικές ομάδες θα μπορούν να προσφέρουν καταλύματα
μέσω μιας ιστοσελίδας μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομά-
δας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει την αλληλεγγύη του στην Ουκρα-

νία στην πιο σκοτεινή ώρα της και οι Βρετανοί κατανοούν την

ανάγκη να φέρουμε όσο περισσότερους ανθρώπους σε ασφα-

λείς τοποθεσίες το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Υπουργός
Μάικλ Γκόουβ (φωτό), αρμόδιος για θέματα στέγασης, προ-
τρέποντας τους συμπατριώτες του «να συμμετάσχουν στην εθ-

νική προσπάθεια για τη στήριξη των Ουκρανών φίλων μας. Μαζί

μπορούμε να προσφέρουμε ένα ασφαλές σπίτι σε όσους το

έχουν απεγνωσμένα ανάγκη».

Όποιος παραχωρήσει ένα δωμάτιο ή σπίτι σε πρόσφυγες
από την Ουκρανία θα πρέπει να αποδείξει ότι το κατάλυμα πληρ-
οί τα πρότυπα και ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθεί σε έλεγχο
ποινικού μητρώου. Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπορεί
να ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια, αριθμός διπλάσιος από τις
αρχικές εκτιμήσεις, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα
η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Καταργούνται από αύριο 
η φόρμα PLF και τα test για

αφίξεις στη Βρετανία
Οι ταξιδιώτες που φθάνουν στη Βρετανία δεν θα χρειά-

ζεται πλέον να συμπληρώνουν τη Φόρμα Εντοπισμού Επι-

βατών (PLF), καθώς η βρετανική κυβέρνηση καταργεί από

αύριο Παρασκευή τα τελευταία ταξιδιωτικά μέτρα για την

πανδημία Covid-19.

«Όλα τα εναπομείναντα ταξιδιωτικά μέτρα για την παν-

δημία, περιλαμβανομένων της Φόρμας Εντοπισμού Επι-

βατών και των διαγνωστικών τεστ στις αφίξεις, θα αρθούν

για τα ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 4:00 π.μ. της

18ης Μαρτίου», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Μεταφο-

ρών Γκραντ Σαπς σε ανάρτηση του στο Twitter.

«Αυτές οι αλλαγές μπορούν πλέον να γίνουν εξ αιτίας

της εμβολιαστικής κάλυψης και σημαίνουν μεγαλύτερη

ελευθερία εν όψει του Πάσχα», συμπλήρωσε.

Άλμπερτ Μπουρλά (Pfizer): Χρειάζεται τέταρτη
δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού

Ητέταρτη δόση του εμβο-

λίου κατά του κορωνοϊού

είναι απαραίτητη για τους πε-

ρισσότερους ανθρώπους,

καθώς η προστασία του σκευ-

άσματος δεν διαρκεί πολύ,

εκτίμησε ο CEO της Pfizer,

Άλμπερτ Μπουρλά μιλώντας

στο CBS την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή, η προστασία

που έχουμε από την τρίτη δόση

είναι αρκετά καλή. Στην πραγ-

ματικότητα, είναι αρκετά καλή

έναντι της νοσηλείας και του θανά-

του, δεν είναι τόσο καλή έναντι

της μόλυνσης, αλλά δεν διαρκεί

πολύ», είπε ο κ. Μπουρλά

(φωτό).

Η Pfizer και άλλες φαρμα-

κευτικές δουλεύουν πάνω σε

εμβόλια που θα προστατεύουν

έναντι μελλοντικών μεταλλάξεων

του ιού, πρόσθεσε.

«Η Όμικρον ήταν η πρώτη που

μπόρεσε να παρακάμψει την ανο-

σολογική προστασία που έχο-

υμε δώσει, αλλά επίσης η διάρ-

κεια της προστασίας δεν είναι

πολύ μεγάλη», είπε.

«Αυτό που προσπαθούμε να

κάνουμε και δουλεύουμε πολύ

προσεκτικά αυτή τη στιγμή είναι

να κάνουμε ένα εμβόλιο που όχι

μόνο θα προστατεύει έναντι όλων

των μεταλλάξεων, συμπεριλαμ-

βανομένης της Όμικρον, αλλά

θα μπορεί και να προστατεύει για

τουλάχιστον ένα χρόνο», κατέλη-

ξε.

«Η Pfizer και άλλες

φαρμακευτικές 

δουλεύουν πάνω 

σε εμβόλια που θα 

προστατεύουν έναντι

μελλοντικών 

μεταλλάξεων του ιού»
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Στο Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο του Ευαγ-

γελισμού της Θεοτόκου, στην έδρα της Ι. Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

στο Λονδίνο, ετελέσθη η πρώτη Στάση των Χαι-

ρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Την Ακολουθία ετέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος

Αρχιμανδρίτης κ. Νήφων Τσιμαλής, Ιδιαίτερ-

ος Γραμματεύς του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου.

Έψαλε η Διορθόδοξη Χορωδία Λονδίνου

(Mosaic Choir).

Ο π. Νήφων διεβίβασε τις ευχές του Σεβα-

σμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, ο οποίος

βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη ως Μέλος

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία συνε-

δριάζει αυτές τις ημέρες.

Ετέθη προς προσκύνηση η ιερά εικόνα της

Παναγίας Νικοποιού, αντίγραφο της ιεράς εικό-

νος της Αγίας Σοφίας Λονδίνου, στην οποία περι-

μετρικά εικονίζονται Άγιοι της βυζαντινής περι-

όδου.

Οι Α΄ Χαιρετισμοί στο παρεκκλήσι
της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

Συμφώνως προς την εκκλησιαστική πα-

ράδοση και μετ' ευλαβείας εορτάσθηκε η Ανα-

στήλωση των Ιερών Εικόνων στον Ι. Καθε-

δρικό Ναό Αποστόλου Ανδρέου Μπέρμιγχαμ.

Της εορτής προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συμπαρ-

αστατούμενος υπό του Αρχιμ. κ. Χριστο-

δούλου Κοκλιώτη και του Οικονόμου κ. Αι-

μιλιανού Επαμεινώνδα.

Στον τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε

η λιτάνευση των ιερών εικόνων και αναγ-

νώσθηκε από τον Επίσκοπο Μελιτηνής το

απόσπασμα του Συνοδικού της Ορθοδοξίας.

Ο Θεοφιλέστατος επίσης παρέδωσε εκ μέ-

ρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και του

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού, τι-

μητική πλακέτα στον πρώην Πρόεδρο και εκ-

λεκτό μέλος της Κοινότητος, κ. Νεόφυτο Πα-

παχριστοφόρου, για την προσφορά του όλα

αυτά τα χρόνια στην Ελληνορθόδοξη Κοινό-

τητα του Αποστόλου Ανδρέου Μπέρμιγχαμ.

Ακολούθησε επίσημο γεύμα στην αίθουσα

της Κοινότητος.

Κυριακή της Ορθοδοξίας 
στο Μπέρμιγχαμ



Από το Λευκόνοικο
Τελούμε το τρίμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας και

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, θείου, αδελφού και παππού, Γιώρ-

γου Καραγιώργη, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, στον Καθεδρικό

Ναό των Αγίων Πάντων (Camden Street, London NW1 0JA).

Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν

και προσευχηθούν μαζί μας υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. 

Οι τεθλιμμένοι

Σύζυγος Μάρω

Κόρες Νέβη και Ρέα

Αδελφή Νίκη, Γαμπρός Dave, Νύφη Tracy

Εγγόνια Αλέξανδρος, Victoria, Γιώργος 

Λοιποί συγγενείς

3-Month Memorial

The 3-month Memorial Service of our beloved and dearly missed

George Karageorgis will take place on Sunday 20th of March 2022

at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints (Camden Street, Lon-

don NW1 0JA).

We invite all those who honour his memory to attend and pray

with us.

The Family

Γιώργος Καραγιώργης

+ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ + 3-MONTH MEMORIAL +

10 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022Ομογένεια

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου

Ελληνισμού  και Δημόσιας Διπλωματίας,

κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, είχε μία πολύ

ξεχωριστή συνάντηση με μαθητές της Β’

Λυκείου του ελληνικού σχολείου SAHETI

(South African Hellenic Educational and

Technical Institute) του Γιοχάνεσμπο-

υργκ – στο πλαίσιο της προσπάθειάς να

δημιουργηθούν δίκτυα επικοινωνίας και

συνεργασίας με τη νέα γενιά Ομογενών

από όλο τον κόσμο.

Επισημαίνεται ότι το Saheti ιδρύθηκε

το 1974 από την ελληνική παροικία με

την αποφασιστική συμβολή του Γεώρ-

γιου Μπίζου, δικηγόρου του Νέλσον Μαν-

τέλα και υπερασπιστή των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων. Ήδη από τη δεκαετία εκείνη,

όταν το Απαρτχάιντ βρισκόταν στο από-

γειό του, το σχολείο αυτό είχε ανοιχτές

τις πόρτες του σε όλους τους μαθητές

ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος, υπό

την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να με-

τέχουν της ελληνικής παιδείας του σχο-

λείου, η οποία ήταν και συνεχίζει να είναι

υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.

Ο κ. Χρυσουλάκης απηύθυνε θερμά

συγχαρητήρια πρώτα στους ίδιους τους

μαθητές, που το επίπεδο ελληνικών το-

υς κυμαίνεται μεταξύ Β1 και Β2, καθώς

και στους εκπαιδευτικούς τους και τη

Διοίκηση του σχολείου – για τον πρό-

σθετο λόγο ότι το Saheti κατατάσσεται

σταθερά μεταξύ των κορυφαίων σχο-

λείων της χώρας.

Ο κ. Χρυσουλάκης ενημέρωσε τους

μαθητές σχετικά με τις πρωτοβουλίες και

τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας

Διπλωματίας και συγκεκριμένα για την

ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

staellinika.com. η οποία λειτουργεί σε

όλο τον κόσμο ήδη με πολύ μεγάλη επιτ-

υχία. 

«Αυτή τη στιγμή», επεσήμανε, «μπο-

ρούμε να υποστηρίξουμε έναν πολύ με-

γάλο αριθμό χρηστών». «Έχουμε ήδη

38.000 εγγεγραμμένους μαθητές και φοιτ-

ητές σε 157 χώρες, σε ημερήσια βάση»,

τόνισε. Αναφέρθηκε, επίσης, στην προ-

βολή της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερ-

ικό με στόχο την ανάδειξη της καθο-

λικότητας της γλώσσας μας.  Τελευταία,

αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντική

πρωτοβουλία, στην οποία αναφέρθηκε,

ήταν η καμπάνια «Study In Greece», η

οποία στοχεύει στην προώθηση των αγ-

γλόφωνων προγραμμάτων ελληνικής

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερ-

ικό.

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, μεταξύ των

οποίων και ένας μαθητής κινεζικής κα-

ταγωγής, επεφύλαξαν μία πολύ όμορφη

έκπληξη στον κ. Χρυσουλάκη, όταν ένας

ένας σηκώνονταν κρατώντας χειρόγρα-

φες κάρτες με ελληνικές λέξεις, όπως

«ελευθερία», «δημοκρατία», «αγάπη»,

«φιλότιμο», «ειρήνη» και «φιλία». Ο Γε-

νικός Γραμματέας επαίνεσε τον ζήλο το-

υς για την εκμάθηση της ελληνικής

γλώσσας και δεσμεύτηκε να στηρίξει τις

δράσεις του σχολείου που προβάλλουν

τον ελληνικό πολιτισμό.

Διαδικτυακή συνάντηση Γ. Γραμματέα 

Αποδήμου Ελληνισμού με μαθητές του

ελληνικού σχολείου στη Νότιο Αφρική



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ

Η λογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Εκτός του ως άνω προβλήματος, όμως, οι υπάρχου-
σες τότε Ελληνορθόδοξες Κοινότητες στη Δυτική και Κεν-
τρώα Ευρώπη και οι συναποτελούντες αυτές Ομογενείς
φαίνεται πως δεν διέθεταν πια την οικονομική εκείνη ευρ-
ωστία κι ευχέρεια που θα τους επέτρεπαν να συνεισφ-
έρουν αφειδώς και γενναιόδωρα προς κάλυψη των τερ-
αστίων αναγκών τόσο της χειμαζόμενης Μητρός Εκκλησίας
όσο και της νεοσύστατης Μητροπόλεως Θυατείρων.
Τούτο καταφαίνεται και από τις δυο προηγούμενες, αλλά
και από τις δυο πιο κάτω χαρακτηριστικές επιστολές του
Μητροπολίτη Γερμανού προς τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη Βασίλειο Γ΄ (1925-1929), με ημερομηνίες 26 Δεκεμ-
βρίου 1927 και 11 Ιουλίου 1928 αντιστοίχως, όπως και
από επιστολές του Οικουμενικού Πατριάρχη Φωτίου Β΄
(1929-1936) προς τον Γερμανό, η πρώτη με ημερομηνία
25 Νοεμβρίου 1931 και άλλες δύο, προς τον Γερμανό
και την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Παρισίων αντιστοίχως
με την ίδια ημερομηνία, 24 Μαρτίου 1932. Πάντως τα εν
λόγω έγγραφα αποτελούν μικρό μόνο δείγμα των δυσκο-
λιών, αλλά και της ψυχικής αντοχής τόσο του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, όσο και του εκπροσώπου του στη
Δυτική και Κεντρώα Ευρώπη, Μητροπολίτη Γερμανού
Στρηνόπουλου, στα όντως πολύ δύσκολα, αλλά και τόσο
αποφασιστικής σημασίας για το απώτερο μέλλον της
Ελληνικής Ορθοδοξίας τραγικά εκείνα χρόνια της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής, του ξεριζωμού και της προσφυ-
γιάς, αλλά και του Μεσοπολέμου:

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«Εν Λονδίνω, τη 26η Δεκεμβρίου 1927
Παναγιώτατε Δέσποτα, Εις απάντησιν της σεπτής Πατρ-

ιαρχ(ικής) επιστολής, δι’ ης η Υμ.(ετέρα) Θ.(ειοτάτη) Π.(ανα-
γιότης) ενετέλλετό μοι, όπως συστήσω εις τα καταστή-
ματα των αδελφών Ράλλη τον υιόν του αξιοτίμου Ιατρού
κ. Αλεξ. Ζωγράφου, υποβάλλω Αυτή τα ακόλουθα.

»Περί των καταστημάτων τούτων και της προσλήψεως
εις αυτά ομογενών δέον να σημειώσω, ότι ενώ ταύτα
αρχαιότερον το προσωπικόν αυτών κατήρτιζον απολύτως
σχεδόν εξ Ελλήνων, νυν το αγγλικόν στοιχείον εξισώθη
προς το Ελληνικόν – τα Καταστήματα είναι επισήμως
αγγλικά – αν μη και υπερτερεί αυτό. Έπειτα οι ήδη εν τοις
καταστήμασιν υπηρετούντες Έλληνες υπάλληλοι και δη
οι φθάσαντες να γένωνται διευθυνταί επιδιώκουσι και
επιτυγχάνουσι την εισαγωγήν προ παντός των οικείων
αυτών, ως οι γονείς τα τέκνα, οι θείοι τους ανεψιούς και
ούτω καθ’ εξής. Και τρίτον, ότι και μεταξύ των Ελλήνων
προτιμώνται οι ούτω καλούμενοι Αγγλοέλληνες, Έλληνες
δηλονότι γεννηθέντες εν Αγγλία, υπήκοοι άγγλοι μητρι-
κήν αυτών γλώσσαν έχοντες την αγγλικήν, σπουδάσαν-
τες και ανατραφέντες εν Αγγλία και εκ τούτων οι διανύσαν-
τες σπουδάς εν Κολλεγίω Αγγλικώ.

»Δεν παρέλιπον ουχ ήττον άμα τη λήψει της σεπτής
Πατριαρχικής επιστολής να συστήσω τα δέοντα εις τον
μεγαλώνυμον Οίκον περί του υιού του κ. Α. Ζωγράφου
και επισυνάπτω ώδε μετάφρασιν της επιστολής, ην έλα-
βον παρ’ αυτών. «Σχετικώς προς την υποψηφιότητα του
υιού του κ. Αλεξ. Ζωγράφου όπως καταλάβη θέσιν εν τοις
Καταστήμασιν ημών, ανακοινούμεν ότι ο παρών καιρός
δεν είνε ο κατάλληλος διά τοιαύτην αίτησιν. Ενώ δεν
υπάρχει πιθανότης όπως κενωθώσι θέσεις εν προσεχεί
μέλλοντι, έχομεν ήδη εν τω ημετέρω καταλόγω των υποψη-
φίων αριθμόν τινά, πρός τινας των οποίων υπεσχέθημεν
προτίμησιν. Εν τούτοις αν ο νέος αποστείλη αίτησιν ανα-
γράφουσαν τα προσόντα αυτού και παρέχουσαν πληρο-
φορίας ως προς την θέσιν αυτού εν σχέσει προς την στρα-
τιωτικήν του υπηρεσίαν, θα δυνηθώμεν να μορφώσωμεν
ιδέαν, αν δυνάμεθα να περιλάβωμεν το όνομα αυτού εν
τω ημετέρω καταλόγω των υποψηφίων.»

»Υποβάλλων ταύτα καθηκόντως και προστιθείς, ότι
μεγάλη υπό των Καταστημάτων τελευταίον δίδεται προ-
σοχή καθόλου εις τον διακανονισμόν της στρατιωτικής
υπηρεσίας, διατελώ +Ο Θ. Γ.».

«Εν Βίττελ. Τη 11η Ιουλίου 1928
Βεβαιώ λήψιν της από 11ης Ιουνίου σεπτής πατριαρ-

χικής επιστολής μετά βραδύτητος αναποφεύκτου λόγω
της εις Λονδίνον αποστολής αυτής. Εξ επιστολής δε του
κ. Ν. Ράλλη, Προέδρου της Εφορ. Παρισίων, ληφθείσης
σήμερον, πληροφορούμαι, ότι το εκ φρ.(άγκων) 2.384
αποσταλέν ποσόν εις το Ταμείον του Οικουμεν.(ικού)
Πατριαρχείου αντιπροσωπεύει το ετήσιον επίδομα της
Κοιονότητος Παρισίων.

»Περί δε της λογίας υπέρ του Πατριαρχείου και της
διοργανώσεως αυτής εν τη περιοχή της επαρχίας μου
ούτως ώστε να εξασφαλισθή σημαντική πρόσοδος εις
ενίσχυσιν του εν αδυναμία νυν ευρισκομένου Ταμείου
αυτού, επιτραπήτω μοι να ερωτήσω. Σκοπός της λογίας
είνε η συλλογή εκτάκτων συνδρομών υπέρ του Πατριαρ-
χείου, απόπειρα της οποίας εγένετο πέρυσι άνευ μεγάλ-
ης επιτυχίας, ή η τακτική συμβολή των εν τη Δυτ.(ική)
Ευρώπη παροικιών υπέρ των αναγκών του Οικουμεν.(ικού)
Πατριαρχείου; Εάν πρόκηται περί του πρώτου, το οποίον
ουδέν άλλο σημαίνει ή επανάληψιν έστω κατ’ άλλον τρό-
πον της αποπείρας της πέρυσι γενομένης διά γραμμά-
των, οφείλω να είπω, ότι τούτο δύναται να γένηται μόνον
δι’ αποστολής προσώπου επιβολής, το οποίον επισκε-
πτόμενον τας ευπορούσας παροικίας να διοργανώση

επιτροπήν εκ 2 ή 3 προσώπων κύρος κεκτημένων εν τη
Παροικία, άτινα περιερχόμενα τα διάφορα Γραφεία να
πείσωσι τους ομογενείς, όπως συνεισφέρωσι γενναίως
υπέρ των αναγκών του Πατριαρχείου. Το πρόσωπον
τούτο δεν πρέπει να είμαι εγώ, πρώτον διότι άλλην έχη
σημασίαν το έκτακτον αυτού και έπειτα, διότι έχων ήδη
έστω και διά μικρού ποσού επιβεβαρημένας τας παροι-
κίας και δη τας εν Αγγλία τοιαύτας όχι ως ιδρύματα αλλά
ως άτομα χάριν των αναγκών της Μητροπόλεως, ήκιστα
δύναμαι να αποβώ αμέσως χρήσιμος εν τη περιστάσει
ταύτη, δεν αρνούμαι όμως εμμέσως να πράξω το επι-
βεβλημένον μοι καθήκον. Δεν οφείλω όμως να αποκρύψω
τα εξής. Πρώτον: ότι παροικίαι σχετικώς ευπορούσαι
υπάρχουσιν ολίγαι, οίαι εν Αγγλία του Λονδίνου κυρίως
και η του Μάντσεστερ (η της Λιβερπούλης ηλαττώθη εις
τοιούτον σημείον ώστε να γίνηται λόγος εκποιήσεως ακόμη
και του αυτόθι Ναού), εν Γαλλία η των Παρισίων και η της
Μασσαλίας, και εν Γερμανία η της Δρέσδης (καίπερ και
αυτή υποστάσα πολλάς εσχάτως αβαρίας) και η του
Αμβούργου. Αι λοιπαί παροικίαι φυτοζωούσι κατά το
πλείστον, τινές δε, ως αι εργατικαί Λυώνος και πέριξ, ουδέ
καν πρέπει να υπολογίζωνται. Δεύτερον: είνε αφάντα-
στος η πολιορκία, την οποιαν υφίστανται αι παροικίαι
αύται διά συνδρομάς υπέρ σκοπών ποικίλης φύσεως όχι
μόνον ένδοθεν αλλά και από των εσχατιών έτι του Ελληνι-
σμού. Πλην όμως τούτου υπάρχουσι και αι επίσημοι
συλλογαί συνδρομών, αι διοργανούμεναι υπό του Ελλην.
Κράτους χάριν των παντοίων αναγκών αυτού ιδία δε των
εκτάκτων. Αναφέρω π.χ. προχείρως, ότι πέρυσι τη πρω-
τοβουλία του εν Παρισίοις Πρεσβευτού κ. Πολίτου ηνοίχθη
έρανος ανά την ομογένοιαν Ευρώπης υπέρ οικοδομής
περιπτέρου εν τη Cite Univercitaire των Παρισίων χάριν
των Ελλήνων φοιτητών, όστις δεν εκλείσθη ακόμη. Ο
μέγας σεισμός της Κορίνθου νέαν προυκάλεσε συνει-
σφοράν εν όλοις τοις κέντροις της Ευρώπης υπέρ των
σεισμοπαθών, ήτις διενεργείται ακόμη. Τρίτον: δεν πρέ-
πει να λησμονήται τούτο: άνευ της θελήσεως προς συνε-
ργασίαν των κατά τόπους αντιπροσώπων της Ελλάδος,
έργον τοιούτον, οίον η συλλογή συνδρομών, δεν δύνα-
ται να έχη ελπίδας, καθόσον ούτοι και λόγω της θέσως
και λόγω των γνωριμιών αυτών δύνανται να επιβληθώσι.
Τέταρτον: και αν έτι επιτυχώς διοργανωθή είς τοιούτος
έρανος, δεν πρέπει να αναμένωνται πολλά πράγματα το
μεν, διότι παρά των εμπορευομένων διαρκώς ανά τα στό-
ματα φέρεται η εμπορική κρίσις και η απραξία, το δε διότι
οι αληθώς δυνάμενοι να χορηγήσωσιν είτε εν Αγγλία είτε
εν Γαλλία έπαυσαν να έχωσιν ενδιαφέρον περί των καθ’
ημάς εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων, αν δέ ποτε
ως εν τη περιστάσει της Μικρασιατικής καταστροφής έδει-
ξαν γενναιότητά τινα, τούτο οφείλεται εις το όλως έκτα-
κτον των περιστάσεων, και τοι και τότε τινές εκώφευσαν
τελείως. Πέμπτον: επειδή το από πέρυσι έως εφέτος διά-
στημα είνε λίαν βραχύ, η συλλογή τοιούτων συνδρομών
δέον να αναβληθή δι’ αργότερον ή, αν θα γίνη κατά το
έτος τούτο, πρέπει κατ’ ανάγκην να περιορισθή εις εκείνο-
υς μόνον, οίτινες δεν συνεισήνεγκον εισέτι. Πάντως, όμως,
και αν γείνη κατά το έτος τούτο, πρέπει να γείνη μετά τον
Οκτώβριον, ότε και πάλιν πληρούνται αι παροικίαι εκ των
μελών αυτών, διότι από των αρχών Ιουλίου εκκενούνται
αύται τελείως. Αν δε πρόκηται περί του δευτέρου, δηλονό-
τι περί σταθεράς συνδρομής των εν Ευρώπη παροικιών,
αύται κατ’ ανάγκην θα προέλθωσιν από του κοινού αυτών
Ταμείου, ως συμβαίνει εν Παρισίοις ή αλλαχού, οπόθεν
αποστέλλεται ετησία τις συνδρομή εις το Πατριαρχείον.
Υπάρχουσι δε και παροικίαι -και πρώτη η πολυτάλαντος
Λονδίνου- αίτινες στηριζόμεναι επί του γράμματος του
Καταστατικού αυτών, καθ’ ό το εισπραττόμενον παρά των
μελών χρήμα διατίθεται μόνον χάριν των αναγκών του
ναού, ίσως και θα αρνηθώσι διαρρήδην πάσαν συνδρο-
μήν και προς το Πατριαρχείον, ως ηρνήθησαν και προς
την Μητρόπολιν και ηνάγκασαν αυτήν, όπως εμμέσως
διά των Επιτρόπων προσφεύγη ανά παν έτος εις την γεν-
ναιοδωρίαν των μελών αυτής. Και αν όμως φιλοτιμηθώσι
να ορίσωσιν ετήσιον επίδομα όλαι αι ευπορούσαι παροι-
κίαι, και πάλιν το ποσόν αυτών δεν θα είνε τι γενναίον,
ώστε να παράσχη πραγματικήν ανακούφισιν εις το ταμείον
του Πατριαρχείου.

»Λυπούμαι καιρίως διότι έγραψα τα ανωτέρω, αλλά
δεν επιθυμώ να παράσχω ελπίδας και να γεννήσω αισιο-
δοξίαν εκεί, όπου δεν διαβλέπω τοιαύτην. Δεν επιθυμώ
δε και να αναφέρω ό,τι ήκουσα παρά τινων προκειμένου
περί των πενιχρών συνδρομών, άς πέρυσιν εκ Λονδίνου
κατόπιν εντολής της Υμ. Θειοτάτης Παναγιότητος διε-
νήργησα. Είνε αφάνταστος η ζημία ήν εις εράνους υπέρ
του Οικουμενικού Πατριαρχείου προυξένησεν η σκαν-
δαλωδώς πολιτευθείσα αποστολή του Ιεροσολυμ.(μητι-
κού) Θρόνου, ής η ανάμνησις διατηρείται έτι επί μακρόν.

»Επαφιείς εις την Υ. Θ. Π. και την Αγ. και Ι. Σύνοδον
να κρίνη και αποφασίση ό,τι νομίζουσιν εκ των περιστά-
σεων ενδεδειγμένον, διατελώ +Ο Θυατείρων Γερμανός».

Πολύ πιο στυγνά και με τη γνωστή του σκληρή και, θα

λέγαμε, μεγαλορρήμονα ευθύτητα, αν όχι και τραχύτητα,
ο αμέσως διάδοχος του Γερμανού και πλήρως εξαμερι-
κανισμένος, Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Καββάδας
(1951-1962), σε επιστολή του προς τον «Πατριάρχην το
1959» (όπως σημειώνει ιδιοχείρως στο σχετικό αντί-
γραφο που διασώζεται στη μάλλον περιορισμένη αλληλο-
γραφία του), γράφει τα ακόλουθα σχετικά με τους Έλληνες
πλουσίους της Αγγλίας και τους διαφόρους εράνους και
εκκλήσεις για βοήθεια υπέρ των αναξιοπαθούντων Ελλή-
νων στη δεκαετία του 1950, δηλαδή μετά το τέλος του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την αποτυχημένη,
αλλά πολύνεκρη και αφάνταστα καταστροφική για τον
Ελληνισμό, κομμουνιστική απόπειρα μετατροπής της
Ελλάδας σε δορυφόρο της τότε πανίσχυρης Σοβιετικής
Ένωσης: (Αντίγραφον):

«Φαίνεται ότι και αυτού εφυτεύθη η ιδέα, όπως και εις
την Ελλάδα, από όπου λαμβάνω συνεχώς επιστολάς δι’
όλας τας ανάγκας των, ότι οι εδώ Εφοπλισταί στέκουν με
ένα καλάθι κάθε πρωί εις την θύραν του γραφείου των
και μοιράζουν λίρες εις όποιον ζητήση. Φοβερά αφέλεια
ιδέας. Οι Εφοπλισταί είναι business men, και κόβουν το
σελίνι σε εκατόν κομμάτια, ασχέτως εάν κάποτε ξοδεύουν
διά το κέφι των και την επίδειξίν των σημαντικά ποσά.
Είναι όλοι λαμπροί άνθρωποι, ως φίλοι δε ανεκτίμητοι,
είναι δε οι πλείστοι και πολύ ευσεβείς, και αι οικογένειαί
των φροντίζουν διά την ελληνοπρεπή ανατροφήν των
παιδιών των με παιδαγωγούς εξ Ελλάδος. Αλλά είναι
business men, και αν δεν ήσαν τέτοιοι δεν θα ήσαν σήμε-
ρα Εφοπλισταί. Αρκετοί δε απ’ αυτούς μάλιστα είναι και
πολύ χρεωμένοι εις Τραπέζας και Ναυπηγεία.

»Εις τον προκάτοχόν μου έδιδε κάθε Χριστούγεννα
φιλοδώρημα 25-40 λίρας Αγγλίας έκαστον γραφείον, και
συνηθροίζετο ποσόν 800-900 λιρών. Όταν όμως εγώ αυτά
τα χρήματα, μαζύ και με τους πλείστους πόρους του Αρχιε-
πισκόπου, τα παρεχώρησα όλα εις το Τραστ, και έβαλα
Επιτροπήν 24 από αυτούς τους ιδίους ως Διαχειριστάς,
οι πλείστοι εξ αυτών ετριπλασίασαν ή ετετρα-πλασίασαν
το ως άνω ποσόν φιλοτίμως, και αντί 900 λιρών συνη-

θροίζοντο περίπου 2.500. Διά να συναχθή όμως το ποσόν
αυτό αναλαμβάνουν αυτοί οι ίδιοι την είσπραξιν, αλλ’ όχι
διά διάστημα περισσότερον του έτους, διότι τους έρχεται
πολύ επίπονον ίνα μη είπω και εξευτελιστικόν, διότι δεν
δίδει το κάθε γραφείον αμέσως εις πρώτην επίσκεψίν των
το τσεκ. Εφέτος μάλιστα δεν θέλει κανείς εξ αυτών να ανα-
λάβη την είσπραξιν, διότι από διετίας και πλέον επήλθε η
λεγομένη ναυτιλιακή κρίσις, ένεκα της οποίας τα εδώ γρα-
φεία δι’ οιονδήποτε ποσόν εκτός από business πρέπει να
λαμβάνουν την άδειαν των εν Νέα Υόρκη Κεντρικών Γρα-
φείων. Δεν γνωρίζω λοιπόν τι θα γίνη και εφέτος διά το
Τραστ. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ούτε ο Νιάρχος ούτε ο
Ωνάσης έδωκαν έστω και έν σελίνι ποτέ. Προσωπικώς
παρεκάλεσε τον Ωνάσην εις Μόντε Κάρλο επισκεφθείς
αυτόν, διά 1.000 λίρας και μου ηρνήθη διαρρήδην. Αυταί
είναι αι σχέσεις μου με τους Εφοπλιστάς προς τους οποί-
ους με στέλλετε να συναθροίσω ποσόν διά την φιλοδοξίαν
και καλοπέρασιν του Τσερνώφ.

»Παρά ταύτα εις τας προσευχάς μας πάντοτε δέομαι
να δίδη εις τους Εφοπλιστάς μας ο Θεός υγείαν και ευτυχίαν,
διότι και τους αξίζει και άνευ αυτών δεν θα ηδυνάμεθα να
κινηθώμεν. Έχομεν απόθεμα λιρών Αγγλίας 10.400, εξ
ων αι 3.000 λίραι Αγγλίας εδόθησαν εξ ολοκλήρου από
εμέ, αλλά πληρώνονται κατ’ έτος οι μισθοί των ιερέων
Βρίνδιζι, Ρώμης, Μιλάνου, Μάλτας, Βερολίνου, Βορδώ,
και απεκτήσαμεν έγγειον περιουσίαν αρκετήν ως το Γηρο-
κομείον Παρισίων, το κτήμα του Ναού μας εις Νίκαιαν,
εις Βορδώ, εις Λονδίνον του Αγίου Βαρνάβα και εις Βρίνδι-
ζι. Αλλά ουδείς γνωρίζει το μέλλον. Διά τούτο κατ’ ουδέ-
να λόγον δεν θα ενδιαφερθώ διά το Boarding House του
Τσερνώφ, το οποίον ίσως οι αφελείς σάς έπεισαν ότι θα
είναι Κολλέγιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό θα
ήθελα να μου αποδειχθή γραπτώς αλλά και πρακτικώς.
Πατριάρχην το 1959».

Αυτά εν ολίγοις τα σχετικά με τις απόψεις του Αθη-
ναγόρα Καββάδα γύρω από τα προβλήματα, τα οποία
αντιμετώπιζε η Μητρόπολη Θυατείρων. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)





ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
ΕΥΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ 
14 Μαρτίου 1957

Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια

να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά.

Θ’ αφήσω αδέλφια, συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα

μες στα λαγκάδια πέρα και τις βουνοπλαγιές.

Ψάχνοντας για την λευτεριά, θα’ χω παρέα μόνη

κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.

Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα’ρθει το καλοκαίρι

τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια

να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά.

Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ, θα μπω σ’ ένα παλάτι

το ξέρω, θα’ ναι απάτη, δε θα’ ναι αληθινό.

Μες στο παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω τον θρόνο

βασίλισσα μια μόνο θα κάθεται σ’ αυτόν.

Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου

και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ.

Δημιουργία πόστερ με θέμα 25η  Μαρτίου 1821 και 1η Απριλίου
1955, στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής στο Μάνορ Χιλλ
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Καθώς η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1881 και 1ης Απριλίου 1955 πλησιά-

ζει, δεν θα μπορούσε να μη γιορταστεί από το σχολείο του Manor Hill. Το μάθ-

ημα της μουσικής, φυσικά, έχει πρωταρχικό ρόλο στην εκδήλωση αυτή. Οι

τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄  σχηματίζουν μια χορωδία και τραγουδούν τραγούδια που

εξυμνούν τις ημέρες ανεξαρτησίας Ελλάδας και Κύπρου. 

Για να καταφέρουν οι μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος τα ιστορικά γεγονό-

τα και να αποδώσουν τον ηρωισμό των Ελλήνων μέσα από τα τραγούδια, αφό-

του έγινε εκτεταμένη συζήτηση στην τάξη, τους ζητήθηκε από την δασκάλα της

μουσικής να κάνουν μια ιστορική έρευνα, τελικό προϊόν της οποίας ήταν η

δημιουργία πόστερ.

Σωτηρία Αϊβαζίδη

Μουσικός

Εκδήλωση Εταιρείας 
Πελοποννησίων Μ.Β. για 

την 25η Μαρτίου 1821
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-3-2022, 5μμ, 

ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας διοργανώνει

εκδήλωση με ομιλία επ' ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της

25ης Μαρτίου με θέμα: «Εμπόριο και ναυτιλία στην προεπανα-

στατική Πελοπόννησο».

Ομιλήτρια θα είναι η ιστορικός Δρ Κατερίνα Παπακωνσταν-

τίνου. 

H ομιλία θα είναι στα Ελληνικά.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, στις

17.00, στην κρύπτη της Αγίας Σοφίας (Moscow Road, Bayswater,

London W2 4LQ).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη και τους φίλους της

Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας.

R.S.V.P.: τηλ. 07490635044,

email: info@peloponnesians.co.uk.



ΜΕΡΟΣ 30όν

Η «Φιλελληνική Επιτροπή 

Λονδίνου» (συνέχεια)

Οι δε εν συνεχεία Φιλέλληνες της Βρετανίας βοήθη-

σαν αποτελεσματικά την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Και αυτό είτε μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στις πολε-

μικές επιχειρήσεις, είτε με αξιόλογες προσωπικές οικο-

νομικές εισφορές, είτε δημιουργώντας γραπτά και έργα

τέχνης, τα οποία σκοπό τους είχαν να προβάλλουν την

Ελληνική προσπάθεια στο εξωτερικό.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Εξάλλου, από τους καταγεγραμμένους Φιλέλληνες της

περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίοι, σύμφ-

ωνα με υπολογισμούς διαφόρων ιστορικών ερευνητών,

ανέρχονται σε 940, οι Βρετανοί είχαν μια μεγάλη συμμε-

τοχή με περίπου 99 προσωπικότητες. Ένας δε, μάλιστα,

στους τρεις Βρετανούς Φιλέλληνες, είχε την ίδια μοίρα

με το σύνολο των Φιλελλήνων της εποχής εκείνης, δηλα-

δή, σκοτώθηκε σε μάχη ή πέθανε από κακουχίες ή τρα-

υματισμούς. 

Στην πρώτη περίοδο (μεταξύ 1821-1822), συγκεκρι-

μένα, οι Βρετανοί είναι τέταρτοι σε αριθμό αφίξεων στην

Ελλάδα, με 12 πρόσωπα, ενώ τη δεύτερη περίοδο (μεταξύ

1823-1825) έρχονται πρώτοι. Η δε αύξηση της προσέ-

λευσης των Άγγλων εθελοντών συνδέεται με την υπεροχή

του αγγλικού κόμματος των Φιλελεύθερων Whigs και την

ενεργότερη συμμετοχή της Αγγλίας στις ελληνικές επα-

ναστατικές δραστηριότητες.

Στα πεπραγμένα της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λον-

δίνου» περιλαμβάνεται και η στρατιωτική αποστολή στην

Ελλάδα, η οποία σχεδιάστηκε αρχικά από τον Σκωτσέζο

την καταγωγή Thomas Gordon of Cairness (1788-1841)

[κοντά στο Aberdeen], ο οποίος ήταν πλούσιος, μορφω-

μένος και επαγγελματίας στρατιωτικός, είχε δε, μάλιστα,

υπηρετήσει, στην Ελλάδα, και μάλιστα με διάκριση, ήδη

από το 1821. 

Ο Gordon, εξάλλου, είχε προτείνει, στις 27 Μαρτίου

του 1823, στον Bowring τα χρηματικά ποσά, τα οποία

αντλήθηκαν από τους εράνους της «Επιτροπής», να χρη-

σιμοποιηθούν ώστε να εξοπλιστεί ένα σώμα πυροβολικού

και ένα εργαστήριο για την κατασκευή όπλων, σφαίρες,

κ.λπ. Και ήταν, μάλιστα, πρόθυμος να χρηματοδοτήσει ο

ίδιος το ένα τρίτο των εξόδων της εκστρατείας, το δε υπό-

λοιπο να προέρχεται από τις εισφορές.

Για να οργανώσει, εξάλλου, και να κατευθύνει την ταξια-

ρχία, την οποία εισηγείτο ο Thomas Gordon, πρότεινε στην

«Επιτροπή» ως οργανωτή τον William Parry [(1773-

1859· υπήρξε αργότερα ο συγγραφέας του έργου «The

Last Days of Lord Byron»]. Η δε εν λόγω εισήγησή του

έγινε επειδή, όταν οι ρυθμίσεις για την στρατιωτική απο-

στολή αναπτύσσονταν, ο Thomas Gordon καθυστέρησε

την άφιξή του στο Λονδίνο για να την οδηγήσει ο ίδιος,

κυρίως επειδή θεωρούσε ότι δεν υπήρχε πλέον μια σταθ-

ερή Κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να

χρησιμεύσει αποτελεσματικά. 

Η εμφύλια, άλλωστε, διαμάχη, η οποία ταλάνιζε τότε

την Ελλάδα, είχε αφήσει την Κυβέρνηση με μια μικρή

μόνο στρατιωτική δύναμη για να στηρίξει τον πόλεμο

εναντίον των Τούρκων. Οπότε, λοιπόν, για τον Gordon η

απογοητευτική εκείνη κατάσταση σήμαινε ότι η εκστρα-

τεία ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη να αποτύχει.

Παρέμεινε, συνεπώς, στη Σκωτία και δεν επέστρεψε στην

Ελλάδα μέχρι το 1826, όταν τελικά αποφάσισε γυρνώντας

να συνεχίσει εκ νέου την εκεί στρατιωτική του δράση. Το

1823 ήταν, επίσης, ευχαριστημένος, όταν ο John Cam

Hobhouse (1786-1869) είχε κατορθώσει να πείσει τον

Λόρδο Βύρωνα να τον αντικαταστήσει και να ενθαρρυ-

νθεί έτσι η αποστολή με πολλούς τρόπους. 

Ένας άλλος διακεκριμένος Φιλέλληνας και από τα πιο

ενεργά Μέλη της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου»

ήταν ο Leicester Stanhope (1784-1862), στρατιωτικός

με εμπειρία στην Ινδία και ενθουσιώδης υποστηρικτής

της ελευθερίας του Τύπου. Ο οποίος εντάχθηκε επίσης

στην στρατιωτική αποστολή, την οποία η «Επιτροπή» υπο-

στήριξε, εν μέρει χάρη στην αισιοδοξία του Edward

Blaquiere και του Leicester Stanhope, και παρά τους δισταγ-

μούς και τις καθυστερήσεις του Thomas Gordon.

Η στρατιωτική δύναμη των Βρετανών Φιλελλήνων,

των οποίων η εκστρατεία, ορίσθηκε για τον Νοέμβριο του

1823 κι έφτασε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1824,

αποτελούνταν εξ αρχής από δύο μοίρες. Στο μεταξύ, όμως,

ο William Parry κρίθηκε ως ατελής και συνεπώς ακατάλ-

ληλος να ηγηθεί τέτοιας εκστρατείας, ο δε Λόρδος Βύ-

ρωνας βρέθηκε γύρω από τη βαλτώδη πόλη του Μεσο-

λογγίου και δεν πρόλαβε καν να αντιμετωπίσει τον εχθρό,

καθώς πέθανε από πυρετό στις 7/19 Απριλίου 1824. 

Ο Leicester Stanhope (1784-1862), εξάλλου, ήταν στην

πραγματικότητα όχι μόνο πλήρως απασχολημένος με την

ίδρυση τυπογραφικών πιεστηρίων για έκδοση εφημερίδων,

αλλά και δεν είχε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στην τότε

Ελληνική Κυβέρνηση. Εκτός δε αυτού, είχε συνδεθεί στενά

και με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο οποίος αργότερα θα

δολοφονηθεί αγρίως από όργανα της Κυβέρνησης. Θεω-

ρούμε, λοιπόν, σκόπιμο να παράσχουμε μερικές ακόμη

ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την προσωπικότητα και

τις δραστηριότητές του.

Όπως ήδη είπαμε, ο Stanhope ήταν όχι μόνο στενά

συνδεδεμένος με εξέχοντες άλλους Βρετανούς Φιλέλ-

ληνες, μεταξύ των οποίων και ο Λόρδος Βύρωνας, αλλά

και αποτελούσε επίσημο απεσταλμένο της «Φιλελληνι-

κής Εταιρείας Λονδίνου» στην επαναστατημένα Ελλάδα.

Υπήρξε, όμως, ταυτόχρονα και ο δωρητής, συν τοις άλλοις,

δύο τουλάχιστον τυπογραφικών πιεστηρίων, ενός στην

Αθήνα και ενός άλλου στο Μεσολόγγι, ενώ διέθετε και τα

δύο τρίτα των αξιόλογων προσωπικών του εισοδημάτων

για τους σκοπούς της Ελληνικής Επανάστασης.

Μια, εξάλλου, από τις πολλαπλές κατηγορίες, με τις

οποίες οι διάφορες φατρίες προσπαθούσαν να αμαυρώσουν

το όνομα των αντιπάλων τους, ήταν κι εκείνη της κατάχρη-

σης των χρημάτων που προέρχονταν από τα διάφορα δάνεια

ή τις οικειοθελείς εισφορές των φιλελλήνων. Μια τέτοια

μικρή, θα λέγαμε, κατηγορία ήταν και η ακόλουθη, όπως

διαβάζουμε σε εφημερίδες της εποχής: Όταν παραλάμ-

βαναν τις σακούλες με τις στερλίνες από την Αγγλία, οι

υπεύθυνοι ταμίες στην Ελλάδα έλεγαν ότι έλειπαν 4 ή 5

απ’ την κάθε σακούλα και δικαιολογούνταν ότι το έκαναν

αυτό οι Άγγλοι για να δούνε αν οι Έλληνες μπορούσαν να

μετρήσουν καλά! Υπήρχαν, όμως, και σοβαρότερες κατη-

γορίες τόσο εναντίον των παραληπτών δανείων και δω-

ρεών στην Ελλάδα, όσο επίσης και ξένων, οι οποίοι είχαν

κάποια ειδικότητα είτε ως εκπαιδευμένοι στρατιωτικοί

είτε ως γιατροί κ.λπ., όχι μόνο δεν επιδίωκαν να πλου-

τίσουν, αλλά και αποσκιρτούσαν και παρείχαν τις υπηρ-

εσίες τους στους Τούρκους, όπως είναι και η πιο κάτω

περίπτωση, την οποία περιγράφουν τα «Ελληνικά Χρο-

νικά», με διευθυντή τον Ελβετό Johann-Jacob Meyer

[(1798-11/4/1826)· σκοτώθηκε στην έξοδο του Μεσο-

λογγίου]:     

«Ελληνικά Χρονικά, 11 Ιουλίου 1825

Βλέπομεν εκ πείρας ότι πολλοί των από Ευρώπης εις

Ελλάδα ελθόντων, παραιτηθέντες από τον αγώνα μας και

αποσκιρτήσαντες από τας σημαίας μας, αντί να επιστρέ-

ψωσιν εις την πατρίδα των, οι πλείστοι σπεύσαντες αυ-

θόρμητοι εμισθώθησαν υπό τας σημαίας του Μεχμέτ Αλή.

Ενώ δ’ εκ της αυτής πείρας ευχαρίστως εβλέπαμεν αφ’ ετέ-

ρου μέρους, ότι κανείς Άγγλος δεν κατεδέχθη να μεταχειρι-

σθή τοιούτον αχαρακτήριστον κίνημα, παρ’ ελπίδα τώρα

είμεθα βιασμένοι να δημοσιεύσωμεν, ότι ο κύριος Ιούλιος

Μίλιγγεν, χειρούργος, προτιμήσας την σημαίαν της ημισε-

λήνου παρά του σταυρού διά τα πλέον αισχροκερδή τέλη,

έτρεξεν εις τας αραβικάς φάλαγγας, υπομίσθιος του Ιμ-

πραήμ πασσά γενόμενος. Ο νέος ούτος είχε σταλθή ενταύθα

παρά της εν Λονδίνω Φιλελληνικής Εταιρείας, διά να βοηθ-

ήση με την τέχνην του τους πληγωμένους της Ελλάδος πέ-

νητας. Η αυτή Εταιρεία τον είχεν εφοδιάσει αφθόνως με τα

απαιτούμενα ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία• αλλ’ αυτός

αντί να βοηθή τους πτωχούς, καθώς ήτον του χρέους του,

δωρεάν, όχι μόνον τους ετρύγα με τον πλέον σκληρόκαρ-

δον τρόπον, αλλά και με αυτά τα ιατρικά και εργαλεϊα κατήν-

τησε να εμπορεύηται τον ιερόν σκοπόν της Εταιρείας, η

οποία βεβαιότατα δεν απέβλεπε να πλουτίση τoν κύριον

Μίλιγγεν, αλλά με την προκοπήν αυτού να βοηθήση τους

πληγωμένους της Ελλάδος ενδεείς· ούτος δε, ωφεληθείς

από τοιαύτην ευκαιρίαν, και φύσει φιλάργυρος ών, δεν ημέλ-

ησε κανέν μέσον διά να αισχροκερδήση. Δεν έχει το παρα-

μικρόν δικαιολόγημα ο κύριος Μίλιγγεν να παραπονεθή

από την Ελλάδα, ούτε ότι τού έλειψαν τα αναγκαία, ούτε

ότι δεν ετιμήθη αναλόγως των προτερημάτων του, καθότι

πώποτε δεν έλαβε τοιούτων δυσαρεσκειών αφορμάς, αλλά

μόνον διά να ευχαριστήση την ρυπαράν φιλαργυρίαν του,

άφησε τον υπέρ του οποίου οι ευγενείς του πατριώται τον

έστειλαν ενταύθα αγώνα, και ηυτομόλησε μετά την πτώσιν

του Νεοκάστρου [11/5/1825] εις τον Ιμπραήμ πασσάν, επι-

σφραγίσας τους λόγους τους οποίους τοσάκις ενταύθα ών

έλεγεν: ‘‘Εις την Ελλάδα εγώ δεν ήλθον, παρά διά να απο-

κτήσω χρήματα, και πολλά ολίγον με μέλλει διά όλα τα

άλλα’’.

»Δεν εστηλιτεύσαμεν από πρωτύτερα τον κύριον Μίλιγ-

γεν, αναμένοντες να γίνη η διόρθωσις ή παύσις των καταχρή-

σεών του, όθεν ανήκεν• ήδη δε, επειδή απεσκίρτησεν, είμε-

θα βιασμένοι να δημοσιεύσωμεν τας πράξεις του και τα περί

του χαρακτήρος του, διά να μην εμφωλεύη εις το σκότος η

αλήθεια».

Εξάλλου, ο Σμυρνιός την καταγωγή και πολυγραφό-

τατος Στέφανος Ξένος [1821-1894], στο δημοφιλέστατο

έργο του ‘‘Η ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως, ήτοι

Σκηναί εν Ελλάδι από του έτους 1821-1828, τύποις του

Βρετανικού Αστέρος’’, το οποίο κυκλοφόρησε σε δύο πολυ-

σέλιδους τόμους για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1861,

όπου άλλωστε εξέδιδε και τον ‘‘Βρετανικό Αστέρα’’ του,

γράφει σε υποσημείωση στο 62 Κεφάλαιο του 2ου τόμου

το ακόλουθο σχόλιο για τον Μίλλιγγεν:

«Ανήρ φιλότουρκος την ψυχήν, μ’ όλον ότι έμεινε τόσον

καιρόν εις την Ελλάδα, δεν υπέφερεν ούτε αυτούς τους

συμπατριώτας του, όσοι ελάμβαναν μέρος στην Ελληνικήν

επανάστασιν. Ο μισελληνισμός του ούτος τον ανεβίβασεν

εις την πρώτην έδραν του ιατρού του Σουλτάνου, τα δε απομ-

νημονεύματά του, αν και ιστορικώτατα, γέμουν όμως ιδεών

προσβαλλουσών κάθε καλόν άτομον και καλήν πράξιν της

Ελληνικής επαναστάσεως». 

Το δε υποτιμητικό εκείνο σχόλιο αποτελεί, μάλιστα,

συνέχεια των όσων γράφει για έναν άλλο Άγγλο πολυ-

πράγμονα Εδουάρδο Τρελώνη [Edward John Trelawny

(1792-1881)], για τον οποίο περισσότερα στα επόμενα.

Παραθέτουμε, όμως, εδώ μερικές άλλες λεπτομέρειες

για τον Ιούλιο Μίλιγγεν, οι οποίες προέρχονται από τα

Απομνημονεύματά του «Memoirs of the Affairs of Greece:

Containing an Account of the Military and Political

Events which Occurred in 1823 and Following Years»

(Λονδίνο 1831), ώστε να έχουμε μια όσο γίνεται καθαρ-

ότερα εικόνα της προσωπικότητάς του:

O Julius Michael Millingen γεννήθηκε στο Λονδίνο το

1800 και απεβίωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1878 όπου

είχε ζήσει μόνιμα από το 1827, νυμφευμένος ή απλώς

συζώντας με Μουσουλμάνα, με την οποία και απέκτησε

έναν τουλάχιστο γιο, ο οποίος ως Μουσουλμάνος δια-

κρίθηκε ως ανώτερος αξιωματικός στον Τουρκικό Στρα-

τό. Τα δε παιδικά του χρόνια ο Μίλλιγγεν τα πέρασε στο

Calais, στο Παρίσι και σε σχολείο στη Ρώμη, ενώ από το

1817-1821 φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου

Εδιμβούργου, πτυχίο χειρούργου, όμως, πήρε από το Πανε-

πιστήμιο αλλά απλώς ένα Δίπλωμα από το Royal College

of  Surgeons στο Εδιμβούργο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ

Ο Νικόλαος Κασομούλης γεννήθηκε στη Κο-

ζάνη το 1795 και καταγόταν από φημισμένη Μα-

κεδονική οικογένεια του Πισοδερίου Φλώρι-

νας. Πέρασε τα δώδεκα πρώτα του χρόνια στη

Σιάτιστα και στη Τσαρίτσανη όπου έμαθε τα

πρώτα του γράμματα. Η μητέρα του, Σουλτά-

να, πολέμησε ηρωικά πλάι στον Γεωργάκη

Ολυμπίου, μεγαλώνοντας τα παιδιά της στα ιε-

ρά πρότυπα του καθήκοντος. Ο πατέρας του,

Κωνσταντίνος Κασομούλης, ήταν ευκατάστα-

τος έμπορος της Κοζάνης και επέκτεινε τις επαγ-

γελματικές του δραστηριότητες και σε άλλα

μέρη. Απεβίωσε όμως πολεμώντας υπέρ βωμών

κι εστιών στη μεγάλη μάχη της Νάουσας αφ-

ότου συνελήφθη, το 1822. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Ο Νικόλαος, που σε ηλικία 20 ετών βρισκόταν

στην Αίγυπτο για τις δουλειές του πατέρα του, με

την ασυγκράτητη ορμή του και την καθάρια φιλο-

πατρία του, πηγαίνει στη Σμύρνη, μυείται με πά-

θος στη Φιλική Εταιρεία και εγκαθίσταται με τους

αδελφούς του Ιωάννη, Δημήτριο και Γεώργιο,

σε επαναστατική εγρήγορση στις Σέρρες. 

Με το ξέσπασμα της Εθνεγερσίας, ο Κασομούλης

πολέμησε στις επιχειρήσεις του Ολύμπου και της

Χαλκιδικής. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, κατέβηκε

στη Πελοπόννησο όπου συναντήθηκε με τον

Υψηλάντη, ζητώντας του ενισχύσεις για την ενίσχυση

του αγώνα στη Δυτική Μακεδονία. 

Μετά την αποτυχία στην ιδιαίτερη πατρίδα του,

ο Κασομούλης πολέμησε γενναία στις μάχες εναν-

τίον των Τούρκων στη Θεσσαλία, στη Στερεά και

στην Πελοπόννησο μαζί με τον Στορνάρη και τον

Καραϊσκάκη. Το 1826 βρίσκεται μεταξύ των πο-

λιορκημένων στο Μεσολόγγι, μαζί με τους αδερ-

φούς του, Δημήτριο και Γεώργιο. Συνέταξε την

απόφαση της εξόδου καθ' υπαγόρευση του Επι-

σκόπου Ρωγών Ιωσήφ, και επιφορτίστηκε με την

αποστολή να συντονίσει τις ενέργειες όλων των

τμημάτων, ώστε να επιτύχει η Έξοδος. Κατά την

έξοδο τραυματίστηκε θανάσιμα ο αδερφός του,

Δημήτριος. 

Ο Νικόλαος έγραφε: «Από τα μέσα Φεβρουα-

ρίου 1826 άρχισαν πολλαίς φαμελλιαίς να υστερ-

ούνται το ψωμί. Μία Μεσολογγίτισσα, ήτις περιέθ-

αλπεν ασθενή και τον αυτάδελφόν μου Μήτρον,

ετελείωσεν την θροφή της, και μυστικά, μαζύ με δύο

φαμελλιαίς Μεσολογγίτικες, έσφαξαν ένα γαϊδο-

υράκι, πωλάρι που το έφαγαν. Ταις ηύρα οπού 

έτρωγαν, ερώτησα που ηύραν το κρέας, και τρό-

μαξεν η ψυχή μου όταν ήκουσα ότι ήτο γαϊδούρι.

Μία συντροφιά στρατιωτών Κραβαριτών είχεν έναν

σκύλον και, κρυφά και αυτοί, τον έσφαξαν και τον

μαγείρευσαν. Εμαθεύθη και τούτο. Ημέραν παρ'

ημέραν αυξάνουσα η πείνα, έπεσεν και η πρόλη-

ψις και όλα του να τρώγουν ακάθαρτα, και άρχισαν

αναφανδόν πλέον να σφάζουν άλογα, μουλάρια,

γαϊδούρια και ακόμη να τα πωλούν μία λίρα την οκά

οι ιδιοκτήται των, και πού να προφθάσουν; Τρεις

ημέραις απέρασαν και ετελείωσαν και αυτά τα

ζώα...». 

Με τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού

κράτους κατέλαβε διάφορα στρατιωτικά αξιώμα-

τα, τόσο επί Καποδίστρια, όσο και επί Όθωνα.

Συμμετείχε στην καταστολή των εξεγέρσεων του

1836, όπου σκοτώθηκε ο αδερφός του, Γεώργιος,

που υπηρετούσε ως ανθυπολοχαγός. 

Τελικά εξελίχθηκε μέχρι τον βαθμό του συνταγ-

ματάρχη της Βασιλικής Φάλαγγας, που όμως έμει-

νε στην ιστορία ως στρατηγός. 

Ο Νικόλαος Κασομούλης υπήρξε ο «άγνωστος»

ήρωας, που έκανε γνωστά τα γεγονότα της Επα-

νάστασης. Οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί που

μένουν στην αφάνεια, καθώς δρουν με ταπεινότ-

ητα και αυτοθυσία και δεν διστάζουν να αφήσουν

πίσω τον εαυτό τους για το κοινό καλό. Ο μεγάλος

αυτός Μακεδόνας αγωνιστής, που οραματιζόταν

μια Ελλάδα μεγάλη και ελεύθερη, άφησε πίσω του

έναν τεράστιο θησαυρό. 

Εκτός από τη σημαντική του συμβολή στον

αγώνα, ο Κασομούλης με το συγγραφικό του έρ-

γο παρέδωσε σημαντικές ιστορικές πηγές για τις

στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέσα από τα Στρα-

τιωτικά Ενθυμήματά του παραθέτει ένα πλήθος

πληροφοριών για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα

σε μια άριστη εκφορά της ελληνικής γλώσσας, η

οποία τον κατατάσσει στους λόγιους της εποχής

του. 

Τα «Στρατιωτικά  Ενθυμήματα» εκδόθηκαν το

1839 σε τρεις τόμους από τον ιστοριοδίφη συγ-

γραφέα Γιάννη Βλαχογιάννη. Το έργο του είναι

πολύτιμο γιατί, μεταξύ των άλλων, περιέχει πληρο-

φορίες για την Έξοδο του Μεσολογγίου και τον θά-

νατο του Καραϊσκάκη. 

Στα 1861 επανέρχεται, αυτή τη φορά για να γρά-

ψει την ιστορία του αρματολισμού, ως συμπλή-

ρωμα των αναμνήσεών του και που είναι η πρώτη

απόπειρα συνθετικής παρουσίασής της.

Ο Νίκος Κασομούλης σε μεγάλη ηλικία, εγκα-

ταστάθηκε στη Στυλίδα, όπου και άφησε την γλυκιά

πατρίδα, για την άνω Ελλάδα σε ηλικία 77 ετών.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Ένας  μεγάλος Μακεδόνας
αγωνιστής και ιστορικός

Η προτομή του Νικολάου Κασομούλη 

στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

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

020 7195 1787 - 8
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Στις 31 Μαΐου 1989, και λίγο πριν την

επανένωση της Γερμανίας και την διάλυ-

ση της  Σοβιετικής Ένωσης, ο τότε Πρό-

εδρος των ΗΠΑ George W. Bush, σε

ομιλία του  στη Γερμανία είπε μεταξύ άλ-

λων «The  world has waited long enough.

The time is right. Let Europe be whole

and free. ... I set forth four proposals to

heal Europe's tragic division, to help Eu-

rope become whole and free».

«Ο κόσμος περίμενε αρκετά. Είναι η

κατάλληλη ώρα. Ας αφεθεί η Ευρώπη να

είναι ολόκληρη και ελεύθερη... Έχω θέ-

σει τέσσερεις προτάσεις για επούλωση

της τραγικής διαίρεσης της Ευρώπης για

να βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει ολό-

κληρη και ελεύθερη».

Με αφορμή την ρωσική εισβολή στην

ανεξάρτητη Ουκρανία, ακούμε, γράφου-

με, διαβάζουμε άρθρα για τερματισμό

των δύο μέτρων και δύο σταθμών έναν-

τι του Κυπριακού από τους ξένους. Ζητούμε

ναι, από τον  ΟΗΕ, την ΕΕ και όλη τη διε-

θνή κοινότητα,  την ίδια συμπαράσταση

και στην ΚΔ όπως στην Ουκρανία. Δι-

καιολογημένες σίγουρα οι απαιτήσεις

μας.  Όμως, θα πρέπει να δούμε και τι

διατηρεί για μας ο καθρέφτης της Ιστο-

ρίας.

Εδώ και 48 σχεδόν χρόνια, ζούμε σε

ένα λαβύρινθο διγλωσσίας.

‘Όπως έθεσε το θέμα ο συμπατριώτης

μας Ιωάννης Σιεκέρσαββας της  “Αδούλω-

της Κερύνειας”, σε μια ανταλλαγή μηνυμά-

των,  εκφράζοντας τη γνώμη του για ένα

εύστοχο σκίτσο που κυκλοφόρησε στην

Αθήνα: « η δραματική αλήθεια μιας εικό-

νας – τραγική για εμάς αλλά εικόνα που

ξεσκεπάζει την υποκρισία των υποκρι-

τών που μας περιβάλλουν. Επιβεβαιώνει

όμως και κάτι άλλο: την χρεωκοπία ηγετών

μας διαχρονικά οι οποίοι άβουλοι εκ-

τρέφουν την υποκρισία των ξένων».

Ακριβώς σ΄αυτή τη  διαχρονική χρ-

εωκοπία των δικών μας θα αναφερθώ

σήμερα  και η οποία βοήθησε την δια-

τήρηση από τους ξένους υποκριτές τα

δύο μέτρα και δύο σταθμά έναντι της

Κύπρου.

Η θλιβερή ιστορία ξεκινά με την διά-

σωση του Αρχ. Μακαρίου από τους Βρε-

τανούς στις 16 Ιουλίου  1974 και την με-

ταφορά του στο Λονδίνο όπου πρώτον

συνεννοήθηκε με τους σωτήρες του, την

Εργατική Κυβέρνηση της «εγγυήτριας»

Βρετανίας (Γουίλσον/Κάλλαχαν),  ότι θα

μιλούσε στον ΟΗΕ κατηγορώντας την

Ελλάδα ως «εισβολέα». Δεύτερον τους

έδωσε την «έγκρισή» του να συνεργα-

στούν με την Τουρκία (Ετσεβίτ) έχοντας

την τραγική ψευδαίσθηση ότι θα τον απο-

καθιστούσαν ως Πρόεδρο.  Έτσι είχαμε

το ψήφισμα 353 της 20.7.74  του Σ.Α (που

γράφουν οι Βρετανοί), στο οποίο πουθε-

νά δεν αναφέρεται η τουρκική εισβολή

και η οποία ξεκινούσε. Γιατί η αναφορά

σε αποχώρηση ξένων στρατευμάτων εν-

νοούσε τους Έλληνες αξιωματικούς όχι

τους Τούρκους,  εφόσον ο Μακάριος ήταν

την Ελλάδα που  κατηγόρησε 7 φορές

ως εισβολέα!

(Σημ. Οι Βρετανοί στα σχέδιά τους

είχαν ήδη περιλάβει διάσωση του Μα-

καρίου μαζί με την συνοδεία του, αν σε

κάποιο στάδιο το ζητούσε, λίγο μετά την

αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας.

Εκτελέστηκε κατά γράμμα το 1974. Μό-

νο ένας ανώτερος αξιωματούχος στη Βά-

ση Επισκοπής γνώριζε,  ούτε ο ́ Υπ. Αρ-

μοστής).

Παράλληλα, στις 19 Ιουλίου 1974 έγι-

νε κάτι πολύ σημαντικό αλλά αποδε-

σμεύθηκε μετά τον θάνατο του Γλαύκου

Κληρίδη. Πιστεύω είμαι η πρώτη που το

εντόπισα και το περιέλαβα στο βιβλίο μου

«Διζωνική vs Δημοκρατία» 2019.

Ο βρετανός  πρέσβης 

Peter Ramsbotham 

στον Γλ. Κληρίδη

Μία άκρως μυστική  και αστραπιαία

επαφή με τον Γλαύκο Κληρίδη  είχε ο 

Βρετανός πρέσβης στην Ουάσιγκτον Pe-

ter Ramsbotham στις 19.7.1974 παρα-

μονές της πρώτης τουρκικής εισβολής

(και την ημέρα που ο Μακάριος μίλησε

στον ΟΗΕ). Τα πρακτικά της συνάντησης

αποδεσμεύθηκαν ένα χρόνο μετά τον

θάνατο του Γλ. Κληρίδη, για λόγους ασφά-

λειας του Κληρίδη.

Ο Κληρίδης συμφώνησε με τον πρέ-

σβη ότι έπρεπε να γίνουν παραχωρή-

σεις, η Αθήνα έπρεπε να δώσει κάτι 

στους Τούρκους, για να γλυτώσουν το

γόητρο των Τούρκων. Ο Αρχιεπίσκοπος

είχε εκτιμήσει λανθασμένα τις προθέσεις

της χούντας… Ο  Νίκος Σαμψών δεν ήταν

αποδεκτός από τους Τούρκους ούτε από

την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων…

Ακόμα και αν οι Τούρκοι δέχονταν να

καθίσουν δίπλα του, ο ίδιος θα ηρνείτο.

Ο Κληρίδης ήταν εναντίον της επιστρο-

φής Μακαρίου, το είχε παίξει ευκαιριακά

για να πάρει υποστήριξη από τους αρι-

στερούς...

Στις  27.7.1974 ο Γλ. Κληρίδης είπε

στον Βρετανό ΄Υπ. Αρμοστή στη Λευ-

κωσία, συμφωνώντας με τον Ρ. Ντεν-

κτάς,  ότι δύο πιθανότητες  υπήρχαν,

διχοτόμηση ή ομοσπονδιακή λύση (ρε-

αλιστική γι΄ αυτόν).

Στη Γενεύη Ι  στις 30.7.1974 οι τρείς

ΥΠΕΞ,  Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδας

και Τουρκίας και ενόσω η τελευταία συνέχι-

ζε επί εδάφους την αιματηρή της εισβο-

λή, υπέγραψαν συμφωνία με την οποία

αναγνώριζαν στο νησί ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ.  (Η Τουρκία απαίτησε να

μην ονομάζεται εισβολέας. Δεν είχε κά-

νει… εισβολή!).

Ο Μακάριος εκλιπαρεί 

τον Δρα Χένρι Κίσινγκερ

Στη συνάντησή του με τον Δρ. Κίσιν-

γκερ στις 29.7.1974 ο Μακάριος : «Έλε-

γα του Υπουργού (Κίσινγκερ) ότι οι Σο-

βιετικοί προσπαθούν να εκμεταλλευ-

θούν την κατάσταση και ότι το ενδια-

φέρον τους για το πρόβλημα δεν είναι

γνήσιο. Χθες ζήτησαν συνάντηση στο

Σ.Ασφαλείας και απογοητευθήκαμε, απο-

δείχθηκε σπατάλη χρόνου...»

Αφού οι σωτήρες του τον είχαν εγ-

κλωβίσει πια με την συνεννόησή τους

στις 17.7.1974 και στις 16 Αυγούστου

1974, το Φόρϊν Όφις πήρε την οριστική

απόφαση να προωθήσει ως «λύση» την

γεωγραφική ομοσπονδία (ΔΔΟ) με πρω-

τοπαλίκαρο τους τον Γλ. Κληρίδη (με τον

οποίο συμφωνούσε και το ΑΚΕΛ) , ο Μα-

κάριος έτρεχε να βρει σωσίβιο στον Δρα

Χένρι Κίσινγκερ. Στην συνάντησή τους

στις 2 Οκτωβρίου 1974 του είπε «αν εγώ

και εσύ συμφωνήσουμε σε μια λύση, αυ-

τό θα συνεισφέρει στη λύση». Τον παρα-

καλούσε να επηρεάσει τους Τούρ-

κους να δεχόντουσαν ομοσπονδία γεω-

γραφικής βάσης με περισσότερα από

πέντε καντόνια. Και σε περίπτωση που

ο Κίσινγκερ δεν θα επιτύγχανε, του ζή-

τησε να δοκίμαζε να πείσει τους Τούρ-

κους  να επέστρεφαν την  ελληνική πόλη

της Αμμοχώστου... (Από τα πρακτικά της

συνάντησης αμερικανικό έγγραφο).

Ο Μακάριος επέστρεψε στην Κύπρο

τον Δεκέμβριο του 1974 αλλά είχε πλέον

ξεκινήσει ο «αγώνας» της υποταγής  που

θα διαρκούσε μέχρι σήμερα.  Όχι  για

απελευθέρωση, αλλά για αποδοχή των

τετελεσμένων δύο βάρβαρων τουρκικών

εισβολών και των αποτελεσμάτων της.

Έτσι ξεκίνησε η χρεωκοπία των ηγετών

μας, οι οποίοι άβουλοι εκτρέφουν μέχρι

σήμερα την υποκρισία των ξένων.  Προ-

ωθώντας την διαιρετική απαρτχάιντ βρε-

τανο-τουρκική Δικοινοτική, Διζωνική, Ομο-

σπονδία και όχι μόνον...

Το  Κυπριακό πέρασε απαράδεκτες

υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, ειδικά

μετά το ψήφισμα 649/90 που το «πολύτι-

μο κεφάλαιο» των Βρετανών, ο Γ. Βασι-

λείου, τους έκανε την ευκολία να το δεχ-

θεί. Έτσι τροχοδρομήθηκαν τα διάφορα

βρετανικά σχέδια, «Ιδέες Γκάλι», ΜΟΕ,

«Σχέδιο Ανάν» (με Σερ Ντέιβιντ Χάνει και

δικούς μας βοηθούς) ψηφίσαμε και το

ΟΧΙ στις 24.4.2004, αλλά δεν ξεφορ-

τωθήκαμε την ΔΔΟ. Χάρη στον Τ. Πα-

παδόπουλο, που διαβεβαίωσε τον Κόφι

Ανάν ότι δεν αλήθευε ότι με το ΟΧΙ την

είχαμε απορρίψει. Μπήκαμε στην ΕΕ.

αλλά τα βέτο τα βρήκαμε για τους «με-

γάλους όχι για τους μικρούς»...Πέρασε

η Κύπρος και από τα βουνά της Ελβετίας

με Μον Πελεράν και Γκραν Μοντανά και

φθάσαμε στο σήμερα η Τουρκία να απαι-

τεί αποδοχή δύο κρατών και ο Ιωάννης

Κασουλίδης να επανέρχεται στο ΥΠΕΞ

για να εκλιπαρεί ΜΟΕ που προσφέρουν

αναγνώριση! Πότε; Παράλληλα με την

βάρβαρη ρωσική εισβολή του Πούτιν

στην Ουκρανία για την οποία ολόκλη-

ρος ο κόσμος, (ΟΗΕ, ΕΕ)   καταδικάζει...

Επομένως τα δύο μέτρα και δύο σταθ-

μά πρώτα περνούν από εμάς...

Η μόνη περίπτωση να μας λάβουν

υπόψη, είναι να βρεθούν νέες θαρρα-

λέες ηγεσίες που να ξέρουν τι να απαι-

τούν. Που να μην εκτρέφουν την υπο-

κρισία των ξένων. Που να μην ακολου-

θούν με παρωπίδες «υποθήκες» κατα-

στροφής. Να μην παίρνουν εντολές από

ξένες πρεσβείες και καθοδηγήσεις από

τα υπουργεία τους... Που θα μιλήσουν

στους ξένους από το βήμα του ΟΗΕ, της

ΕΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ.

«Κύριοι, το  θέμα μας είναι εισβολή και

συνεχιζόμενη ΤΟΥΡΚΙΚΗ  κατοχή, απαι-

τούμε τα δίκαιά μας, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥ και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ».

Καθάρισμα του Πενταδακτύλου από

το έκτρωμα του Ντενκτάς.

Και εφόσον βάλουμε το σπίτι μας σε

τάξη και ξέρουμε τι θέλουμε, απαλλαχτούμε

από τους δικούς μας υποκριτές,  τότε να

το απαιτήσουμε με ψηλά το κεφάλι και

να ξεσκεπάσουμε τους ξένους υποκρι-

τές. Μπορούμε;

Τέρμα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά

από την Λευκωσία και την Αθήνα.  Είτε

ΔΔΟ/ Δύο κράτη και εκτουρκισμό είτε

Απελευθέρωση.

Ας πούμε και εμείς,  ΟΛΟΙ μαζί για την

Κύπρο μας:

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΚΥΠΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΥΠΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ»

Τα παραλειπόμενα για τα δύο
μέτρα και δύο σταθμά

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Έγγραφα για τη συνάντηση 

Μακαρίου/Κίσινγκερ 2.10.1974

Ήρταμεν για να φύουμεν
Στον κόσμον που βρεθήκαμεν, όταν σωστά τα δούμε, 

δεν πρόκειται παντοτινά – λίγο καιρό, προσωρινά, 

αιώνια δεν ζούμε!

Τον λόγο δεν τον ξέρουμε, προορισμό πλασμάτου, 

ούτε και τον γνωρίζουμε – απλώς υπολογίζουμε

περί ζωής – θανάτου!

Καθένας με τον τρόπο του και την αντίληψή του, 

βαδίζει την πορεία του – γράφει την ιστορία του, 

βίο και ύπαρξή του!

Γι’ αυτό δεν εκατάλαβα τους λόγους και αιτία, 

πώς γίνεται ο Δημιουργός – δικός μας σύμμαχος – ΘΕΟΣ

να πλάσει τιμωρία!

Σκουριά το σίδερο χαλά, τέλος τα πάντα έχουν, 

με χότζια θέλεις, με παπά – για να σου πως τελικά,

στον χρόνο δεν αντέχουν!

Ήρταμεν για να φύουμεν, πρέπει ν’ αντιληφθούμεν, 

άλλους πλανήτες, ουρανούς – αυτά που δεν χωράει ο νους,

να τα επισκεφτούμεν!

Με οδηγό τον θάνατο τζιαι ξεναγό τον χάρο

τζιαι όπως έζησα στη Γη – ανάλογη η πληρωμή, 

το πόστο που θα πάρω!

Μέχρι να φτάσω τελικά, τέρμα – προορισμό μου, 

να συναντήσω τον ΘΕΟ – να πάρω τζιαι τον έλεγχο

βίου, ψυχής – βαθμό μου!

Γι’ αυτό χωρίς αντίδραση τέλος μας να δεχτούμε,

απ’ τα δεινά τα γήινα – τα πάθη τα ανθρώπινα, 

ευχή να λυτρωθούμε!

Ίσως και βρει παρηγοριά το σώμα κι η ψυχή μας,

να βρούμε βίον ανθόσπαρτο – Γαλήνη και Παράδεισο

στη Μέλλουσα ζωή μας!

Ειρήναρχος Στεφάνου
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Ζούμε μέρες απόλυτης σχιζοφρένειας, μέρες

φρικτού πολέμου που κανένας δεν γνωρίζει

ποιο θα είναι το τέλος του. Η εισβολή των Ρώσων

στην Ουκρανία (όποια δικαιολογία κι αν επι-

καλείται ο Πούτιν δεν μπορεί να γίνει αποδεκ-

τή) αλλάζει ραγδαία τον κόσμο και αναδιατάσ-

σει τις παγκόσμιες δυνάμεις και ισορροπίες.

Εκτός από τους ανελέητους βομβαρδισμούς

στα πεδία των μαχών και όχι μόνο σε αυτά,

γινόμαστε μάρτυρες και ενός άλλου επίσης ανε-

λέητου βομβαρδισμού, του βομβαρδισμού των

ειδήσεων και των αναλύσεων. Και της μαύρης

προπαγάνδας ασφαλώς που κυριαρχεί σε πολλά

ξένα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως (ΜΜΕ).

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Χωρίς να παριστάνω τον ειδικό (τούτες τις

μέρες οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές  έγι-

ναν περισσότεροι από τους ανειδίκευτους) προ-

σπαθώ μέσα από αυτόν τον καταιγισμό ειδή-

σεων να διακρίνω μέχρι πού φθάνει η αλήθεια

και πού είναι το ψέμα. Να μη διαφεύγει της προ-

σοχής μας πως, ό,τι συμβαίνει σήμερα στην

Ουκρανία, συνέβη πριν πέντε σχεδόν δεκα-

ετίες μέσα στο ίδιο το σπίτι μας. Εισβολή των

Ρώσων σήμερα στην Ουκρανία, εισβολή των

Τούρκων στην Κύπρο το 1974! Για 48 συνα-

πτά έτη η Τουρκία κατέχει με την ισχύ των όπλων

το 37% τους εδάφους της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας, που είναι και ευρωπαϊκό εδάφους, χωρίς

επί της ουσίας να υπάρχει καμία πρακτική

αντίδραση από αυτούς που σήμερα σχίζουν τα

ιμάτια τους για την εισβολή των Ρώσων στην

Ουκρανία! Επιλεκτική ήταν και είναι, δυστυχώς,

πάντα και η αντίδραση και η μνήμη των λεγό-

μενων «ισχυρών» της γης. Τα πάντα θυσιά-

ζονται στον βωμό των στυγνών συμφερόντων

τους!

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ξαφνικά και

αναπάντεχα είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να

συναντάται με τον Τούρκο πρόεδρο. Μια συνάν-

τηση που δεν πραγματοποιήθηκε, όπως μας

είπαν, επειδή έτυχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός

να βρεθεί την Κυριακή της Ορθοδοξίας στην

Κωνσταντινούπολη. Την συνάντηση κάποιοι

άλλοι την ήθελαν και την προγραμμάτισαν (τι

κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια). Γι΄ αυτό αντί

για μια τυπική συνάντηση, όπως μας είπαν

αρχικά, είχαμε μια συνάντηση στην οποία τα

πάντα συζητήθηκαν, έστω κι αν όπως ήταν

φυσικό τίποτε το ουσιαστικό δεν συμφωνήθη-

κε. Αυτά είναι για το μέλλον, βιασύνες και προχει-

ρότητες δεν επιτρέπονται. Ας προετοιμάσουμε

πρώτα τον λαό κι ύστερα βλέπουμε… Γιατί ένα

είναι απολύτως βέβαιο: Η συνάντηση αυτή είναι

σίγουρο ότι δρομολογεί  εξελίξεις. Ελπίζω πως,

όταν οι συζητήσεις θα μπαίνουν στα βαθιά να

μην καταποντιστούμε όλοι μας στα τρικυμι-

σμένα νερά του Αιγαίου, στο οποίο παιχνίδι θα

κάνουν πάλιν μόνο οι Αμερικανοί.

Ας γίνουμε, λοιπόν, πιο μελετηροί μαθητές.

Μη μας ξεγελούν οι κοκορομαχίες των Η.Π.Α.

με την Άγκυρα. Τους Αμερικανούς ενδιαφέρει

η γεωγραφία πολύ περισσότερο από την Ιστο-

ρία, την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια. Διότι

αν τους ενδιέφερε η Ιστορία, δεν θα καταδέχονταν

καν να συνδιαλέγονται με την αλλοπρόσαλλη

Τουρκία, την αιωνίως και μονίμως επιτήδεια

ουδέτερη… 

Θα το πω και θα το γράψω όσο πιο απλά

γίνεται. Οι Αμερικανοί και όλος ο συρφετός που

τους ακολουθεί προστατεύουν μόνο τα δικά

τους συμφέροντα. Αυτοί διχοτόμησαν την Κύπρο.

Αυτοί υποθάλπουν για 48 συναπτά έτη την

κατοχή (και είναι πραγματικά αξιοθρήνητο που

η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν φαίνεται να

αξιοποιεί την παρούσα περίσταση). Αυτοί προω-

θούν λύση διχοτομική. Αυτοί δεν αφήνουν την

Κύπρο και την Ελλάδα να αξιοποιήσουν τα

τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου που

υπάρχουν στις θάλασσες μας που θα αποτε-

λούσαν το ενεργειακό σωσίβιο για την Ευρώπη.

Ξεκάθαρα πράγματα. Και τώρα θέλουν να τακ-

τοποιήσουν και το θέματα του Αιγαίου και της

Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τα δικά

τους μέτρα και σταθμά.

Υστερόγραφο: Αλήθεια που είναι χαμένος

ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε.! Πρώτη φορά τόση σιωπή από

ένα Οργανισμό που έπρεπε να τρέξει πρώτος

να σβήσει τη φωτιά του πολέμου! Είναι πραγ-

ματικά και για γέλια και για κλάματα!

Κάποιοι φαίνεται να ψάχνουν ευκαιρίες στις

«στάχτες» της Ουκρανίας. Στους πολέμους

άλλωστε πάντα αυτό γίνεται. Και φυσικά από

αυτόν τον κανόνα δεν μπορεί να απουσιάζει ο

πρώτος διδάξας που λέγεται Τουρκία. Το πρόβ-

λημα για τον Ερντογάν προς το παρόν, εκτός

από τη «γαλάζια πατρίδα», είναι ο EastMed και

ο ρόλος της χώρας του, που μακάρι να δια-

ψευστώ, θα περάσει τελικά (με την συμφωνία

των Ισραηλινών) από την Τουρκία, κάτι που θα

οδηγήσει την Ευρώπη σε μια μόνιμη εξάρτηση

από τη Άγκυρα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για

μαθητές ανεπίδεκτους μαθήσεως.

Διαμεσολαβητής για την ειρήνη η Τουρκία

που είναι η ίδια κατοχική δύναμη! Θου Κύριε!

Συνάντηση Μητσοτάκη –Ερντογάν: Πίσω από τα 
χαμόγελα και τις κλειστές πόρτες τι να κρύβεται άραγε;

Οι ομοιότητες των
δικτατόρων Πούτιν

και Ερντογάν 
Δεν είμαι ψυχίατρος και επομένως δεν μπορώ να γνωρίζω εάν οι

δικτάτορες είναι παρανοϊκοί ή όχι, πάντως οι ομοιότητες των 2 δικ-

τατόρων είναι ταυτόσημες. 

1. Αμφότεροι κυβερνούν επί 20 χρόνια με κατ’ επίφαση εκλογές.

Αμφότεροι μισούν και φυλακίζουν τους δημοσιογράφους και ουδέ-

ποτε δίνουν συνέντευξη γιατί δεν θέλουν κανέναν έλεγχο. 

Γράφει ο

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

2. Οι διαδηλώσεις στη Ρωσία καταπνίγονται με 14.800 συλλήψεις

που μεταφέρονται σηκωτοί στις κλούβες. Ο Ναβάλνι είναι στη φυλα-

κή και πολλοί δημοσιογράφοι στο χώμα.

Ο Ερντογάν φυλακίζει τον ακτιβιστή δημοσιογράφο Καβαλά παρά

τις αντιδράσεις πρεσβειών. Και οι δύο αψηφούν την διπλωματία, τον

συμβιβασμό, τα σύνορα, την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα.

3. Εξοπλισμοί. Προτιμούν και οι 2 να λιμοκτονεί ο λαός ώστε να

έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Ο μεν πρώτος με  5.977 πυρηνικές

κεφαλές, ο δε δεύτερος  κατασκευάζει  στο Ακουγιού πυρηνική περ-

ιβαντολλογική βόμβα στην πόρτα μας.

4. Διατυπώνουν απειλές στην κυριαρχία άλλων χωρών. Με δηλώσεις

αναθεωρητισμού του παρελθόντος αιώνος. Ο πρώτος απειλεί Σου-

ηδία και Φινλανδία σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο δεύτε-

ρος απειλεί ότι θα μας ρίξει στη θάλασσα. Για τα νησιά μας αμφι-

σβητεί την κυριαρχία σε περίπτωση μη αποστρατικοποίησης. Σχι-

ζοφρενείς και παρανοϊκοί ηγέτες με εισβολές και προσαρτήσεις ανα-

τρέπουν το εδαφικό status quo εις βάρος των Δ.Σ. και του Διεθνούς

Δικαίου.

5. Υπερπτήσεις. Οι Τούρκοι παραβιάζουν κατάφωρα την Συνθ-

ήκη της Λωζάννης, η οποία απαγορεύει τις υπερπτήσεις των αερ-

οπλάνων πάνω από τα νησιά και θα πρέπει να τους υπενθυμίσο-

υμε πως η Τουρκία κατέρριψε το 2015 το ρωσικό αεροσκάφος Sukhoi,

μόλις για ένα λεπτό παραβίασης του εναερίου χώρου της. Ας φαν-

ταστούμε τι θα γινόταν, εάν εφαρμόζαμε την ίδια τακτική των κατα-

ρρίψεων μετά από τις τουρκικές παραβιάσεις.

6. Αναθεωρητικές δηλώσεις. Ο πρώτος νοσταλγεί την Τσαρική

αυτοκρατορία, επιστρατεύοντας ως πρόσχημα - φαντασίωση «το

λάθος του Λένιν». Μέτα την βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014,

εισβάλλει στην Ουκρανία πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει ουκρανικό

έθνος. Το πελώριο ερώτημα είναι μήπως η Ουκρανία είναι μόνο η

αρχή. Οι εισβολές είναι κάτι σαν εθνικό άθλημα/ σπορ. Εάν η κοινή

γνώμη της Ρωσίας επαναστατήσει θα σταματήσει ο πόλεμος και θα

ανατραπεί ο Πούτιν. Ο δεύτερος με κυνικό αναθεωρητισμό προσ-

κολλάται στον Οθωμανικό αναθεωρητισμό της «Γαλάζιας Πατρίδας»

και έχει επιθετική ρητορική κάθε δεύτερη μέρα, προετοιμάζοντας το

έδαφος για επίθεση,  ζητώντας με θράσος την αποστρατικοποίηση

των νησιών .

7. Παλάτια και ολιγάρχες: Και οι 2 έχουν παλάτια. 7 ζάπλουτοι

Ρώσοι ολιγάρχες / μεγιστάνες έχουν αστρονομικό πλούτο. Αντίστοιχα

στην Τουρκία έχουμε τους «γαμπρούς» του Ερντογάν με παλάτια

στο Βόσπορο αμύθητης αξίας. Το δίδαγμα από την παράνοια της

εισβολής στην Ουκρανία είναι πως όποιος προβαίνει σε αναθεω-

ρητικές δηλώσεις θα πατάσσεται αμείλικτα από την πρώτη μέρα με

σκληρές κυρώσεις. Είναι αυτονόητο πως λόγω των αναθεωρητικών

βλέψεων αμφότεροι έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και γενοκ-

τονίες και συνεπώς επιβάλλεται να σχηματιστεί δικογραφία για παρ-

απομπή τους στο Δικαστήριο της Χάγης. 

Το νόημα της ζωής είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες

ήσαν πάντα κατά του κατακτητή Οθωμανού κλπ και υπέρ του αμυνο-

μένου. Άλλωστε, ο εθνικός ύμνος είναι για την Ελευθερία! Θέλει αρετή

και τόλμη η Ελευθερία (Ανδρέας Κάλβος).

Και προχωρούσαν μέσα στη νύχτα...
Κύριε διευθυντά,

Το βράδυ της Παρασκευής πήγα  στους Χαιρετισμούς που ψάλ-

ηκαν στα Αγγλικά στο παρεκκλήσι της Αρχιεπισκοπής. Φορούσα

ένα μπλουζάκι με  απαλά τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας

και κρατούσα μια λωρίδα από λαμπερό χαρτί με τα ίδια χρώμα-

τα. Όταν η μικρή χορωδία έψαλε το «Τη Υπερμάχω» στα Αγγλι-

κά, εγώ το έψαλα σιγανά στα Ελληνικά, παρακαλώντας την Παναγία

να κάνει για το Κίεβο αυτό που είχε κάνει για την Κωνσταντι-

νούπολη. Στο τέλος, καθώς έφευγα, μια γυναίκα με δακρυσμένα

μάτια ήρθε και μ' αγκάλιασε σφιχτά και, λέγοντας ''Thank you'',

με φίλησε. Ήταν Ουκρανέζα. 

Δεν ένοιωσα απλώς συγκίνηση. Ένοιωσα να συνειδητοποιώ

βαθιά τι σημαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Καθώς οι βομβαρδισμοί συνεχίζουν να καταστρέφουν αδιακρίτως

άψυχα και έμψυχα, το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Δρόμοι

παλιοί» τώρα μιλάει γι' αυτούς που ζουν αυτήν την τραγωδία. 

«Κάτω απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ». Σπίτια που

τώρα έχουν γίνει ίσκιοι. Οι «νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες»,

αλλά «η πόλη νεκρή». Η παρουσία τους τώρα ασήμαντη. Άλλος,

«ξεχασμένος κι ατίθασος», να περπατά, «κρατώντας μια σπίθα

τρεμόσβηστη» στις υγρές του παλάμες. Κι αυτοί που παίρνουν

τον δρόμο της προσφυγιάς, να προχωρούν μέσα στη νύχτα, χωρίς

να γνωρίζουν κανένα, και χωρίς κανένας να τους γνωρίζει.

Σταυρούλα Δουράκη-Ξανθάκου
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Το γελοίον γένος
Πολλά πράγματα στη ζωή τα θεωρούμε οσβαρά ενώ συνάδουν

μόνον με την γελοιότητα. Ένα εξ αυτών μάλιστα είναι το περιώνυμο

γένος των ανθρώπων. Φοβερό γένος που ο Δημιουργός το κατα-

σκεύασε κατόπιν ωρίμου σκέψεως. Το έκανε ασυναγώνιστο. Τίποτα

δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Κατ’ αρχάς του έδωσε το μυαλό και

του ενέπνευσε την αγάπη για τον πλησίον του, όχι γι’ αυτόν που είναι

μέσα στο βεληνεκές του πυραύλου ή του πυροβόλου των 108 χιλιο-

στών, έξω από αυτή την ακτίνα υπάρχει έρωτας παράφορος και φιλιά

σβουριχτά στο στόμα, σε σημείο να μην παίρνουν οι ερωτευμένοι

ανάσα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να φιληθούν ούτε τα κα-

γκουρώ ούτε οι κατσαρίδες, ολοφάνερο πως τα ζώα δεν έχουν τα ίδια

αισθήματα με το ανεπανάληπτο γένος των κατασκευαστών των αε-

ροσκαφών F35 ούτε των ελικοπτέρων Apatsi. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Προηγούμαστε παρασσάγγας, για να θυμηθούμε λίγο και τις μονά-

δες μέτρησης των προγόνων μας. Τις ίντζες επινόησαν πολύ αργό-

τερα οι Εγγλέζοι για να υπολογίζουν  τα διαμετρήματα των βλημάτων

και των πυροσωλήνων. Να ξέρουν ακριβώς  ποιος θα την φάει στο

κεφάλι, να μην βαράμε στα τυφλά αλλά να έχουμε ωφέλιμον βεληνε-

κές, όπως και ωφέλιμους νεκρούς. Η έννοια της ωφέλειας αναφέρε-

ται σε ζώντες και τεθνεότες. Μπερδέψαμε σε στρατιωτικό επίπεδο το

ωφέλιμο με το ανωφελές. Από πού και ως πού είναι το κουνούπι ανω-

φελές ενώ το πολυβόλο έχει ωφέλιμο βεληνεκές;  Άμα φας μία κατα-

κούτελα θα αντιληφθείς το ωφέλιμον του νεκροθάφτη. 

Τα πάντα εν σοφία εποίησεν. Σκέψου, δηλαδή, να έκανε και λάθη,

δεν θα έμενε κολυμπυθρόξυλο. Έχω παρατηρήσει πως τα εκατομ-

μύρια ποντίκια στους υπονόμους του Παρισιού, ακριβώς όπως τα

περιγράφι ο Βϊκτωρ Ουγκώ στο αριστούργημά του «Οι Άθλιοι», ουδέ-

ποτε εκτόξευσαν πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς εναντίον των συνα-

δέλφων ομοϊδεατών στους υπονόμους του Λονδίνου και του Βε-

ρολίνου. Και το σπουδαίο, πως ποτέ δεν ισχυρίστηκαν πως τα προ-

στατεύει κάποιος Άγιος επιτετραμένος για το είδος τους. Ιστορικά δεν

αναφέρονται εχθροπραξίες μεταξύ ποντικών αλλά ούτε και μεταξύ

τίγρεων και ιπποποτάμων. Συνεννοούνται άριστα μεταξύ τους αν και

χωρίς την ύπαρξη εκατέρωθεν πρέσβεων και προξένων. 

Ακούω κάποιον να λέει: πρόσεξε βρε ζώο! Και αναφέρεται σε άν-

θρωπο. Υποτίμηση του ζωϊκού βασιλείου. Βάρβαρη έκφραση. Γιατί

δηλαδή; Επειδή δεν σκοτώνει τα πουλιά και τους λαγούς κατόπιν εντο-

λής του θεράποντος ιατρού να ασκείται τα κυριακάτικα πρωινά για να

του πέσει η πίεση και το ζάχαρο παράλληλα με την θανάτωση εκα-

τοντάδων δημιουργημάτων του Θεού, που κατά την προσωπική θεω-

ρία του κυνηγού θα πρέπει να εκτεθούν στο καπώ του αυτοκινήτου

για να τα θαυμάσουν οι φίλοι και οι γείτονες κατά την επιστροφή από

την θαρραλέα ομοβροντία του δίκαννου αμέσως μετά την αφύπνιση

των ανύποπτων πουλιών πάνω στο δροσερό κλαρί του δέντρου. Τι

να τα κάνεις τα πουλιά, ας είχαν την ευφυΐα να έχουν κι αυτά έναν

προστάτη άγιο, όπως έχουν οι κυνηγοί τον άγιο Ευστάθιο.

Οι πόλεμοι έχουν δείξει πόσο τραγικά  αστείο είναι το ανθρώπινο

γένος.

Όταν τελείωσε ο ΒΠΠ όλοι έλεγαν: Ποτέ πιά πόλεμος και δεν

θυμούνταν πως ο Ηράκλειτος έλεγε «’αρχή πάντων πόλεμος». Το ίδιο

θα λένε και μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας σεβαστούμε του μεγά-

λους δάσκαλους του ευγενούς  Ζωικού βασίλειου...

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Ο Πούτιν ανησύχησε για 

την ασφάλεια της Ρωσίας» 
Κύριε Διευθυντά,

Λίγο πριν την πανδημία του κορωνοϊού έτυχε

να παρακολουθήσω ένα από τα ταξιδιωτικά προ-

γράμματα του Μάικλ Πορτίλο. Όπως είναι γνω-

στό, υπήρξε υπουργός και στενός συνεργάτης

της Μάργκαρετ Θάτσερ, όταν εκείνη ήταν πρωθυ-

πουργός της Βρετανίας.

Ο Πορτίλο έχει παρουσιάσει πολλά ταξιδιω-

τικά προγράμματα στη Βρετανία και στην υπό-

λοιπη Ευρώπη σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια

εδώ, κυρίως στους σιδηροδρόμους, που του

αρέσουν ιδιαίτερα. Σε ένα ταξίδι του επισκέφθη-

κε τη δυτική Ουκρανία. Σε μια μικρή πόλη εκεί,

επισκέφθηκε ένα οίκημα μιας μυστικής ακροδε-

ξιάς οργάνωσης και για να γίνει δεκτός, τούς είπε

το μυστικό τους σύνθημα – το οποίο ήξερε αφού

τώρα οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούν αγγλοα-

μερικανικά συμφέροντα... Παραδοσιακά εξυπηρ-

ετούσαν γερμανικά συμφέροντα, επειδή το δυτικό

μέρος της Ουκρανίας (τότε φυσικά είχε άλλο

όνομα) ήταν μέρος της Αυστροουγγαρίας και

πάντοτε υπό γερμανική επιρροή. Κατά τον Δεύτε-

ρο Παγκόσμιο Πόλεμο οι ακροδεξιές «εθνικιστι-

κές» οργανώσεις ήταν φιλοναζιστικές και δολο-

φονούσαν Εβραίους και Ρώσους και πολεμούσαν

στο πλευρό της Γερμανίας. 

Όταν η Σοβιετική Ένωση τους προσάρτησε

και μαζί με το δικό της ανατολικό μέρος δημιούρ-

γησε την Ουκρανία, αυτές οι ακροδεξιές οργανώσεις

έγιναν το κέντρο αντίστασης εναντίον της Ρωσίας,

κομμουνιστικής και καπιταλιστικής. Η ιστορική

γνώση του νυν προέδρου της Ουκρανίας, επει-

δή ήταν ηθοποιός και κωμικός, δεν είναι μεγάλη,

αφού το Κίεβο ήταν η παλιά πρωτεύουσα της

Ρωσίας πριν την Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα,

ιερή πόλη για τους Ρώσους, προσκύνημα που

αναφέρεται στα έργα του Τολστόι και του Ντο-

στογιέφσκι, όπως και σε ρωσικές όπερες, συνή-

θως ιστορικού περιεχομένου. 

Φυσικά για τον εξοχότατο πρόεδρο Ζελένσκι

ο μεγαλύτερος ήρωάς του θα είναι ο Μπουντέρα,

που στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο

αρχηγός των Χιτλερικών Ουκρανών και δολο-

φονούσε Εβραίους, Ρομά και Ρώσους αντιστα-

σιακούς. Στη δυτική Ουκρανία με την άνοδο στην

εξουσία των φιλοδυτικών, ονομάζουν πλατείες

και τις στολίζουν με αγάλματα του Μπουντέρα

και άλλων χιτλερικών. Πάντως, έχουμε δει όλοι

μας ότι οι ακροδεξιοί είχαν ανατρέψει πραξι-

κοπηματικά όλες τις δημοκρατικά εκλεγμένες

φιλορωσικές κυβερνήσεις της Ουκρανίας. Αυτό

είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Όπως αποδείχτηκε

πέραν πάσης αμφιβολίας, τα φιλοδυτικά κόμ-

ματα με τη βοήθεια των Αμερικανών και των

συμμάχων τους στην Ευρώπη ήταν αποφασι-

σμένα να κρατήσουν την Ουκρανία στη δυτική

συμμαχία. Οι Ρωσόφωνοι, δηλαδή οι Ρώσοι στο

ανατολικό μέρος της χώρας ήθελαν τη Ρωσία

και άρχισε εμφύλιος πόλεμος, που χώρισε τη

χώρα σε δύο στρατόπεδα. 

Η Κριμαία ήταν πάντοτε ρωσικό έδαφος όπου,

όπως είναι γνωστό, έγινε ο Κριμαϊκός Πόλεμος,

όταν οι Αγγλογάλλοι έκαναν πόλεμο εναντίον της

Ρωσίας για να σώσουν τους Τούρκους και έπρε-

πε οι Έλληνες να τα θυμούνται αυτά. 

Προηγουμένως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι

Αμερικανοί και οι χώρες του ΝΑΤΟ προσπάθη-

σαν να οργανώσουν συμμαχίες εναντίον της

Κίνας. Είναι γνωστό ότι οι Αμερικανοί έστειλαν

τον μεγαλύτερο στόλο τους στην Άπω Ανατολή,

στη θάλασσα της Κίνας, με εχθρικούς σκοπούς.

Οι πρόεδροι Τραμπ και Μπάιντν είχαν ως πρώτη

τους δουλειά να καταπολεμήσουν οικονομικά

την Κίνα και τους ακολούθησε η Έυρωπαϊκή

Ένωση. 

Μετά ήρθε η σειρά της Ρωσίας, κυρίως από

τους Αγγλο-αμερικανούς και μετά από το ΝΑΤΟ,

το οποίο είχε όλο τον καιρό να εγγυηθεί την ασφά-

λεια της Ρωσίας και να τελειώσει ήσυχα το πρόβ-

λημα. Έκαναν ακριβώς το αντίθετο και δημιούργ-

ησαν ανησυχίες στον Πούτιν, ο οποίος θυμόταν

τι έκανε το ΝΑΤΟ στη σύμμαχό του Σερβία. Οργά-

νωσαν την επανάσταση των Αλβανόφωνων και

μετά για... ανθρωπιστικούς λόγους(!!!), αυτοί που

κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το

διεθνές δίκαιο, άρχισαν να βομβαρδίζουν ανε-

λέητα τη Σερβία. Την ερήμωσαν, κατέστρεψαν

τα πάντα, σκότωσαν πολλούς αμάχους και από-

κοψαν το Κόσοβο από αυτή τη χώρα. 

Η ελληνική κυβέρνηση – όπως έκανε πάντο-

τε – βοήθησε το ΝΑΤΟ να στείλει στρατό εκεί

μέσω της Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός

Κώστας Σημίτης, ο οποίος δεν ενδιαφέρθηκε

καθόλου για τις χιλιάδες των Κυπρίων προ-

σφύγων, διακήρυξε τότε δημόσια ότι οι Αλβανοί

πρόσφυγες έπρεπε να επιστρέψουν στο Κόσ-

σοβο. Για τους Κυπρίους πρόσφυγες δεν ενδια-

φέρθηκε όπως είχαν κάνει και οι άλλες ελληνι-

κές κυβερνήσεις. Τις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ

τις θυμόντουσαν, αλλά όχι και τα συμφέροντα

του Ελληνισμού.. 

Ο επιλεκτικός ανθρωπισμός και οι «ευαισθη-

σίες» των Αμερικανών και των συμμάχων τους

εγείρουν πολύ σκεπτικισμό και πολλά ερωτή-

ματα. Οι Αμερικανοί έχουν τα χέρια τους – αν όχι

όλο το κορμί τους – βαμμένα στο αίμα αθώων.

Οι δολοφονίες για πολιτικούς λόγους που έχουν

διαπράξει οι Αμερικανοί είναι αναρίθμητες. Σχεδόν

όλες οι γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν

δημιουργηθεί από τους Αμερικανούς με τη βοή-

θεια των «ανθρωπιστών» του  ΝΑΤΟ, που κόπτον-

ται τώρα για το διεθνές δίκαιο και για τους πρό-

σφυγες. 

Ερήμωσαν τη Συρία τα όργανά τους, οι Τζιχαν-

τιστές του «Ισλαμικού Κράτους». Βίασαν, βασά-

νισαν και δολοφόνησνα αναρίθμητους Χριστια-

νούς στη Συρία και το Ιράκ. Οι «ανθρωπιστές»

της Αμερικής και της Ευρώπης και, δυστυχώς,

της Ελλάδας και της Κύπρου δεν ενοχλήθηκαν

καθόλου. Τίποτα δεν ακούστηκε. Η Αλ Κάιντα,

οι Τζιχαντιστές, οι Ταλιμπάν είναι δημιουργήμα-

τα όλων των «ανθρωπιστών» που χαλούν τον

κόσμο σήμερα εναντίον του Πούτιν. Οι σύμμαχοι

των «καλών Χριστιανών» της Αμερικής και της

Δύσης, οι Σαουδάραβες, βομβαρδίζουν και δολο-

φονούν χιλιάδες γυναικόπαιδα στην Υεμένη για

χρόνια τώρα και δεν ακούγεται φωνή από τους

χριστιανούς του ΝΑΤΟ... 

Ο μισός πληθυσμός της Κύπρου το 1974 προ-

σφυγοποιήθηκε από την Τουρκία, με βιασμούς

και δολοφονίες αμάχων και οι καλοί μας σύμμαχοι

της Δύσης δεν ενοχλήθηκαν καθόλου. Απλώς

μας καλούσαν και μας καλούν να συνομιλούμε

με τους δολοφόνους μας... 

Τα εκατομμύρια των Κούρδων που βρίσκον-

ται υπό συνεχή καταπίεση στην Τουρκία και οι

δολοφονίες Κούρδων είναι στην ημερήσια διά-

ταξη, δεν συγκινούν την Ευρώπη. Κανένας δεν

διαμαρτύρεται. 

Βέβαια, ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα και

συνήθως τα θύματα είναι οι αθώοι και αυτό είναι

λυπηρό, αλλά δεν πρέπει να χωρίζονται σε «πρό-

βατα και ερίφια». 

Αυτό είναι ένα ακόμα μάθημα για τους λαούς,

που πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθούν για τον

εαυτό τους και να μην αφήνουν την τύχη τους σε

τσαρλατάνους, δημαγωγούς και απατεώνες.

Όταν εκλέγουν αρχηγούς, να επιλέγουν τους

κατάλληλους. Ο πάντοτε επίκαιρος Πλάτων είπε

ότι οι άνθρωποι θα προκόψουν όταν βάζουν ηγέ-

τες τους ανθρώπους με σοφία, σύνεση και όραμα. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Φάνηκε ξαφνικά εμπρός του ο εχθρός! Έμειναν άφωνοι στη θύμιση....

Δυο παιδιά στην αυλή του παππού, με άλλα γειτονόπουλα μαζί, να παίζουν

μπάλα, κλεφτοπόλεμο ή κυνηγητό. Ήταν εξαδέλφια σε αξέχαστες καλο-

καιρινές διακοπές. Τώρα, κοιτώντας ο έναν τον άλλον, μεστωμένοι... Με

το τουφέκι τους στραμμένο στις καρδιές... Αντίπαλοι ιδεών, θρησκεία

ίδια! Τώρα το παιχνίδι είναι αληθινό. Πρέπει να σκοτώσουν ή αλλιώς είναι

προδότες, δειλοί... ανάξιοι πατριωτισμού... και οι δύο τους! 

Για στάσου, στ΄αλήθεια, ένα λεπτό μόνο... Οι ρίζες μας υπάρχουν στο

χώμα και στις δύο περιοχές συνόρων του χάρτη. Το χώμα έχει πήξει με

το αίμα αδικοχαμένων προγόνων μας... Το αίμα νερό δεν γίνεται. Κυλά

αιώνια στις φλέβες μας, χτυπάει καρδιά και αισθήσεις της ζωής, δίνει

πυγμή στους νέους γι’ αγώνα επιβίωσης. Και οι δύο πλευρές του χάρτη

κάποτε δεν είχαν τη γραμμή να τους χωρίζει. Πεδιάδες με στάχυα και

άνθη, με ποταμούς και δάση κάποτε... Τώρα, πρέπει η μια πλευρά να

καεί και να γίνουν στάχτη οι καρποί...

Πρέπει να σε σκοτώσω ξάδελφε για να σωθούν οι δικοί μου, που τρέ-

μουν τη σκλαβιά. Ο ένας μας θα πέσει, ηρωϊκώς μαχόμενος, υπέρ πίστεως

και πατρίδος! Απόλυτη σιγή... Στα δευτερολόπτα αμφιβολίας.. Και μαζί

έπαιξαν το τελευταίο τους παιχνίδι τα ξαδέλφια... Έπεσαν στο χώμα και

και οι δύο. Ο ήλιος έφυγε από τα μάτια τους. Και οι αχόρταγοι δεινόσα-

υροι των συνόρων, βλάκες ακοινώνητοι, θα  ποδοπατήσουν τα πάντα.

Αυτοί θα επιζήσουν εις βάροςτης ανθρώπινης ζωής, με τα σκυλιά τους

να φοβερίζουν την Ειρήνη, ή με τα χημικά τους αέρια να την ξεκάνουν

τελικά. 

Τα ίδια... Αυτά γίνονταν πάντοτε κι έως τώρα και θα γίνονται, αν δεν

λογικευθεί η παγκόσμια κοινωνία της γης. Πολλοί είναι οι αγράμματοι και

αχόρταγοι. Μεταξύ αυτών και οι χορτάτοι που δεν νοιάζονται για τους

φτωχούς και είναι λυπηρό το γεγονός, να σπταλούνε δισεκατομμύρια για

όπλα καταστροφής που σκοτώνουν τον άνθρωπο και όχι για έργα που

να τον προστατεύουν! 

Ακούω γυναικούλες να φωνάζουν... Ο Θεός θα μας καταστρέψει! Πολέ-

μουςκαι αρρώστιες δεν τις δίνει ο Θεός... Κι αν δεν είσαι θεοσεβούμενος

και πάλι συχωριέσαι... Εμείς οι αχόρταγοι κι αχάριστοι φταίμε για όλα.

Εμείς ορίζουμε χάρτες και χωρίζουμε τον πρωτόπλαστο Αδάμ από το

περιβόλι Παράδεισο... με τοίχους και όπλα. 

Εμείς, ανένδοτοι για αιώντες. Όχι ο Θεός ο φιλεύσπλαχνος όλων...

Μερσίνη MacFarland

Mάρτιος 2022

«Το περιβόλι Παράδεισος»
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Ο Πιο Μεγάλος 

Πόνος
Μη σου κάνει εντύπωση

Ένα πλατύ χαμόγελο,

Μην απορείς,

Υπάρχει άνθρωπος

Που δε το βάζει κάτω …

Είναι το μεγάλο μυστικό

Της απομόνωσης.

Τα μάτια του είδαν πολλά…

Κι αν φαίνονται τόσο λαμπερά,

Είναι από τα δάκρυα…

Όλοι τον θεωρούν δυνατό.

Είναι γιατί δε θέλει

Να σε φορτώνειμε τα δικά του.

Το χαμόγελο της ημέρας

Σβήνει στη μοναξιά της νύχτας.

Δεν φορά μάσκα όταν προσεύχεται…

Κλαίει, πονάει και ζητάει έλεος!

Παλεύει με τον χειρότερο εχθρό,

Τον κακό του εαυτό.

Όταν τον βλέπεις την ημέρα,

Έχει το βλέμμα καθαρό,

Σαν την Αλήθεια!

Αλλά το σπίτι του,

Έχει φως μέχρι

τις τρεις το χάραμα...

Από τα μύχια της ψυχής του,

Βογκάνε τα κλεμμένα συναισθήματα,

Η κλεμμένη του ζωή.

Παλεύει για να σώσει,

Τουλάχιστον την ψυχή του.

Γι αυτόν, ο κόσμος είναι θορυβώδης

Όχι καλή συντροφιά.

Σιχαίνεται τις γενικότητες,

Λατρεύει το συγκεκριμένο

Και γι’ αυτό νιώθει μοναξιά,

Με την πολυκοσμία.

Η δύση, όλων των ειδών,

Ξυπνάει σ’ αυτόν μελαγχολία.

Μόνο η ανατολή

είναι λύτρωση, τέλος και τελείωση.

Κάθε μέρα, δίνει μια παράσταση

με χαμόγελο,

και κοινό τις αναμνήσεις,

τα θέλω, το πείσμα, την ανυπομονησία,

τα παιχνίδια του μυαλού

και της καρδιάς.

Αλίμονο, δεν ξέρει πού αλλού

να κρυφτεί

Κι έτσι επιλέγει τη νύχτα,

Το όνειρο και την προσευχή!

Όταν και εάν δεις,

ένα τέτοιο άνθρωπο,

Κοίτα τον καλά, είναι πιο ενδιαφέρων

απ’ όσο μπορείς να φανταστείς.

(έμπνευση από κείμενο

της Μαρίας Καλλιοντζή)

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Ηκοινωνική καινοτομία και η κοι-

νωνική επιχειρηματικότητα στο

επίπεδο της ενορίας με επίκεντρο τη

βιώσιμη ανάπτυξη και το κοινό όφελος

«community-based innovation» απο-

τελεί μια μείζονα παγκόσμια τάση. Στο

παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα δημι-

ουργικό πρόγραμμα με τίτλο «Και-

νοτόμες Ενορίες για το Κοινό Καλό» το

οποίο στοχεύει:

Γράφει

ο Νίκος Γ. Σύκας

Σύμβουλος

Στρατηγικής

& Καινοτομίας

1. Στην ενίσχυση της κοινωνικής και-

νοτομίας και της κοινωνικής επιχειρημα-

τικότητας στο επίπεδο της ενορίας.

2.  Να φέρει τους νέους πιο κοντά στην

Εκκλησία.

3. Στη δημιουργία νέων ευκαιριών και

νέων, ποιοτικών θέσεων απασχόλησης

για νέους, άριστους επιστήμονες και τεχνι-

κούς σε αντικείμενα δραστηριότητας που

διασώζουν και αναπτύσσουν το πλούσιο

συμβολικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, και

ανθρώπινο κεφάλαιο της Εκκλησίας.

4. Στη διατήρηση της θρησκευτικής και

πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμε-

νο και το ελεύθερο μέρος της Κύπρου.

5. Στην ευρεία επικοινωνία των πρω-

τοβουλιών της Εκκλησίας και τη μεγαλύτε-

ρη δυνατή κινητοποίηση των ενεργών

πολιτών, των πνευματικών και των παρ-

αγωγικών δυνάμεων για την τοπική πρόο-

δο και τη βιώσιμη έξοδο από την πολύμο-

ρφη κρίση.

Η εκκλησιαστική φιλανθρωπία είναι ο

παραδοσιακός τρόπος της Εκκλησίας για

την υποστήριξη του ανθρώπου από τον

συνάνθρωπο. Λαμβάνει χώρα σε κάθε

ενορία και μακριά από τα φώτα της δημο-

σιότητας. Σέβεται την ανθρώπινη αξιο-

πρέπεια και οργανώνεται από τις κοινότ-

ητες των λαϊκών και των κληρικών, έχον-

τας πλήρη και ιδία πληροφόρηση για τις

πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και

των οικογενειών σε πραγματική κρίση.

Μέχρι σήμερα, η εκκλησιαστική φιλα-

νθρωπία δεν αποτέλεσε μια καλά τεκ-

μηριωμένη πρακτική από τους κοινωνι-

κούς επιστήμονες και αυτό είναι άξιο ενδια-

φέροντος: αδιάφορο για την Εκκλησία,

αλλά απογοητευτικό για την επιστήμη. Και

πράγματι, η Εκκλησία και οι άνθρωποι

στις γειτονιές, αυτοοργανώνονται σιω-

πηλά εδώ και χιλιετίες, σε όλα τα μήκη και

τα πλάτη της γης. Όμως, στη σημερινή

εποχή των πολλαπλών κρίσεων και των

δύσκολων προκλήσεων, η ενίσχυση της

ανθεκτικότητας των κοινωνιών έχει ανά-

γκη από μια τεκμηριωμένη ανάλυση των

δυναμικών που κρύβει στους κόλπους της

η παραδοσιακή φιλανθρωπία. Οικο-

δομώντας ένα καινοτόμο πρότυπο συμπε-

ριληπτικής ανάπτυξης για όλους, οι πρα-

κτικές της Εκκλησίας στον τομέα της φιλα-

νθρωπίας μπορούν να επεκταθούν και να

διαφοροποιηθούν στο πεδίο της κοινωνι-

κής καινοτομίας, της κοινωνικής επιχειρ-

ηματικότητας και στις δραστηριότητες της

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η Εκκλησία:

1. Διαθέτει ιστορικά μνημεία, κειμήλια,

μουσεία, ευαγή ιδρύματα, βιβλιοθήκες και

δομικές εγκαταστάσεις που αποτελούν

περιουσία του κυπριακού λαού και μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς και ευε-

ργετικά για το κοινωνικό σύνολο παρέχον-

τας δημόσια και ιδιωτικά αγαθά.

2. Είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον

κοινοτικό τρόπο του ζειν και νοείν και απε-

υθύνεται στη μεγαλύτερη μερίδα της κυπρ-

ιακής κοινωνίας, καθιστώντας την ικανή

να προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπων προς

τον εθελοντισμό και την κοινωνική δέσμευ-

ση. Αρκεί να περιηγηθεί κάποιος στις ιστο-

σελίδες των ενοριών και των μητροπό-

λεων για να διαπιστώσει την κοινωνική

προσφορά που συγκροτείται στη βάση

του εκκλησιαστικού εθελοντισμού. Η εθε-

λοντική βάση επί της οποίας λειτουργεί η

Εκκλησία, κατοχυρώνει το θυσιαστικό και

ανιδιοτελές κοινωνικό ήθος και προσελ-

κύει αξιόλογα κοινωνικά κεφάλαια, υπό

μορφή δωρεών και ευεργεσιών, τα οποία

επανεπενδύονται προς όφελος του κοι-

νωνικού κράτους.

Ο ορισμός της κοινωνικής επίδρασης

εκτείνεται πέραν των ευάλωτων / μειο-

νεκτούντων ομάδων (φροντίδα ηλικιωμέ-

νων, αστέγων, ομάδων με ειδικά προβ-

λήματα υγείας, ατόμων με αναπηρίες,

βοήθεια σε φτωχές οικογένειες, ένταξη

στην εργασία, στήριξη ατόμων που βρίσκον-

ται στην απεξάρτηση) για να συμπεριλά-

βει στόχους δημοσίου συμφέροντος: προ-

στασία της θρησκευτικής, αρχαιολογικής

και πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση

των φυσικών τοπίων, προστασία περι-

βάλλοντος, οικολογική διαχείριση απο-

βλήτων, ανακύκλωση, μείωση του κιν-

δύνου φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση

του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής,

ανακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας,

ενεργειακές κοινότητες, προώθηση του

αθλητισμού, της τέχνης, του πολιτισμού,

του τουρισμού, του place branding, της

επιστήμης, της έρευνας, κοινωνικές επιχει-

ρήσεις σε απομακρυσμένες αγροτικές περ-

ιοχές, αποκατάσταση γειτονιών στις αστι-

κές περιοχές, προστασία του καταναλω-

τή, φροντίδα αδέσποτων ζώων και διαχείρ-

ιση καταφυγίων κλπ.

Το Branding Τόπου «Place Branding»

είναι η διαδικασία της ανακάλυψης, της

δημιουργίας, της ανάπτυξης και της

σύλληψης ιδεών και σχεδίων για την

(επανα)κατασκευή Ταυτότητας του Τόπου,

καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά και της

ατμόσφαιρας του τόπου και στη συνέχεια

την οικοδόμηση της αίσθηση της τοπο-

θεσίας. 

Το Place Branding αφορά: 

α) Place Making: ανάπτυξη, διαχείρι-

ση, πολιτικές και καινοτομία, 

β) χτίσιμο, ανάπτυξη ή διατήρηση της

ανταγωνιστικότητας, 

γ) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός

τόπου, 

δ) τι και ποιος δημιουργεί τον τόπο: είναι

προσανατολισμένο στην προσφορά, 

ε) τη διαδικασία αναγνώρισης των

δυνατών σημείων, το χτίσιμο της ιστορίας

του τόπου – ανάδειξη της φυσικής, θρη-

σκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς –

επεξήγηση της ιστορίας με συνάφεια μέσω

του μάρκετινγκ και των επικοινωνιών και

στ) χτίζοντας μια διαχρονική φήμη.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Προ-

γράμματος «Καινοτόμες Ενορίες για το

Κοινό Καλό», τα Κέντρα Έρευνας και Και-

νοτομίας και Εκκολαπτήρια / Επιταχυντές

για νεοφυείς επιχειρήσεις που λειτουρ-

γούν σήμερα με επιτυχία σε όλη τη χώρα,

θα μπορούσαν να παρέχουν την απαρ-

αίτητη πληροφόρηση, πρακτική εξάσκηση

και υποστήριξη σε τοπικό και περιφερει-

ακό επίπεδο για την ανάπτυξη και υλο-

ποίηση των καινοτόμων ιδεών με κοινω-

νικό αντίκτυπο σε συνεργασία με την

Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κεντρική κυβέρνηση, η Εκκλησία, οι

Δήμοι / Κοινότητες, τα ακαδημαϊκά ιδρύμα-

τα και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προ-

σφέρουν ισχυρά κίνητρα στους νέους για

συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Καινοτόμες

Ενορίες για το Κοινό Καλό» (υποτροφίες,

χορηγίες, βραβεία σε διαγωνισμούς, από-

κτηση δεξιοτήτων, ευκαιρίες απασχόλ-

ησης κ.ά.). Οι επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊ-

κά ιδρύματα / κέντρα καινοτομίας και άλλοι

οργανισμοί που στηρίζουν το εν λόγω πρό-

γραμμα θα μπορούν να τυγχάνουν προ-

βολής – ως χορηγοί του κοινωφελούς

αυτού έργου – από τα μέσα ενημέρωσης

που διαθέτουν τόσο η Εκκλησία όσο και

οι Τοπικές Αρχές.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εκκλησία

της Κύπρου και σε όλους τους κατεχόμε-

νους Δήμους και Κοινότητες που δίνουν

ένα τιτάνιο αγώνα για τη διάσωση και προ-

στασία της ιστορικής κληρονομιάς της

χώρας μας και να μεταλαμπαδεύσουν στις

νέες γενιές τη φλόγα της επιστροφής. Υπο-

δειγματικό παράδειγμα αποτελεί το πολύ-

πλευρο και πολυσήμαντο έργο του Θεο-

φιλέστατου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρη-

γορίου – πρόεδρου των Κατεχόμενων ενο-

ριών και Κοινοτήτων της Αρχιεπισκοπικής

Περιφέρειας (Διαμερίσματος Μεσαορίας)

– και των Συνεργατών του, καθώς και του

Κοινοτάρχη του Τραχωνίου Κυθρέας κ.

Χαράλαμπου Αθανασίου.

Καινοτόμες Ενορίες για το Κοινό Καλό



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Νέα Κυπριακή Αποστολή 

στο Λονδίνο, 1918
Με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου έχα-

σαν τη ζωή τους δέκα εκατομμύρια άνθρωποι, οι λαοί

(προδομένοι όπως πάντα), πίστεψαν ότι θα ακολο-

υθούσαν γι αυτούς καλύτερες μέρες. Με τη νίκη των

συμμαχικών δυνάμεων, οι Κύπριοι πίστεψαν ότι η

Βρετανία, που τρία χρόνια πιο μπροστά (1915) είχε

προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα, θα τηρούσε τώρα

την υπόσχεση της. 

Έτσι τον Δεκέμβριο του 1918 μια νέα αντιπροσω-

πεία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’ με

8 Έλληνες - μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου, πήγε

στο Λονδίνο να πιέσει ακόμη μια φορά τη Βρετανική

κυβέρνηση για το ίδιο θέμα, δηλ. την Ένωση της Κύπρ-

ου με την Ελλάδα. Οι Κύπριοι αντιπρόσωποι μάταια

«εκλιπαρούσαν» τους Βρετανούς οι οποίοι τώρα κώ-

φευαν στα αιτήματα τους για την Ένωση. Οι Βρετα-

νοί εφάρμοζαν τώρα την πολιτική... «στου κωφού την

πόρτα όσο θέλεις βρόντα!»

Υποσχέσεις από τον νέο ηγέτη 

του Εργατικού Κόμματος
Δύο μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 1919, ο

ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Ράμσεϋ Μακντό-

ναλντ απευθυνόμενος σε 102 αντιπροσώπους από

28 χώρες στο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

που έγινε στη Βέρνη της Ελβετίας, δήλωνε ότι το Εργα-

τικό Κόμμα υποστήριζε το δικαίωμα των Κυπρίων για

αυτοδιάθεση και υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του

έβγαινε στην εξουσία θα ικανοποιούσε αυτή τη δέσμευ-

ση. 

Οι δηλώσεις του Εργατικού ηγέτη αναπτέρωναν

για άλλη μια φορά τις ελπίδες των Ελληνοκυπρίων.

Πέντε χρόνια αργότερα, στις γενικές εκλογές του 1924,

οι Εργατικοί κέρδισαν τις εκλογές και ο Μακντόναλτ

είχε εκλεγεί ως ο πρώτος Βρετανός Εργατικός πρωθυ-

πουργός. Η υπόσχεση του όμως ότι θα παραχω-

ρούσε αυτοδιάθεση στους Κυπρίους είχε ήδη ξεχα-

στεί!!! 

Η Συνθήκη των Βερσαλιών 1919
Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και την

ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της, άρχισε «η

μοιρασιά» και η επιβολή «τιμωριών» των νικηφόρων

συμμάχων. Οι ηγέτες της Γαλλίας, Βρετανίας και Αμε-

ρικής (Κλεμανσώ, Λόιντ Τζωρτζ και Γούτροου

Γουίλσον) συναντήθηκαν στο Παρίσι, στο Παλάτι των

Βερσαλιών τον Ιούνιο του 1919 και ανάγκασαν τη Γερ-

μανία να υπoγράψει μια ταπεινωτική γι’ αυτήν Συν-

θήκη. Η αυτοκρατορία της Αυστρο-ουγγαρίας διαλύθη-

κε και δημιουργήθηκαν τέσσερα ξεχωριστά κράτη:

της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας

και της Γιουγκοσλαβίας.

Η Συνθήκη των Σεβρών 1920
Στις 10 Αυγούστου 1920, υπογράφτηκε η Συνθήκη

των Σεβρών (κοντά στο Παρίσι). Τα τρία ειδικά άρθρα

που αφορούν την Κύπρο είναι τα Άρθρα 115, 116 και

117 και προβλέπουν τα εξής: 

Άρθρο 115: «Οι υψηλοί συμβαλλόμενοι αναγ-

νωρίζουν την προσάρτηση της Κύπρου η οποία ανακ-

ηρύχθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση στις 5 Νοεμ-

βρίου 1914».

Άρθρο 116: «Η Τουρκία παραιτείται παντός δικαιώμα-

τος και τίτλου κυριότητας επί της Κύπρου περιλαμ-

βανομένου του δικαιώματος είσπραξης φόρου που

προηγουμένως ‘‘καταβαλλόταν’’ στον Σουλτάνο».

Άρθρο 117: «Οι Τούρκοι υπήκοοι που γεννήθηκαν

ή κατοικούν στην Κύπρο θα αποκτήσουν τη βρετανι-

κή υπηκοότητα και θα χάσουν την τουρκική υπηκο-

ότητα».

Το Πρώτο Δημοψήφισμα 

για την Ένωση - 25 Μαρτίου 1921
Στις 25 Μαρτίου 1921, ακριβώς εκατό χρόνια μετά

την Ελληνική επανάσταση του 1821 έγινε το πρώτο

δημοψήφισμα για την Ένωση. Το Δημοψήφισμα το

ετοίμασε η Εθναρχία και οι τόμοι με τις υπογραφές

δόθηκαν στον Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης το απέρ-

ριψε.

Η Συνθήκη της Λοζάνης - 1923
Ακολούθησε η ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας από

τις δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ στη Μικρά Ασία

(1922-23). Οι πρώην σύμμαχοι της Ελλάδας αφού

πρώτα ενθάρρυναν την ελληνική κυβέρνηση να στείλει

στρατεύματα στη Σμύρνη, στη συνέχεια υποστήριζαν

τον ανερχόμενο ηγέτη Κεμάλ Ατατούρκ για να διατη-

ρήσουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή, ιδιαίτε-

ρα τις πετρελαιοπηγές της Μοσούλης. Στις 24 Ιουλίου

1923 υπογράφτηκε η Συνθήκη της Λοζάνης (στην

Ελβετία) από τη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία,

Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία. 

Τα Άρθρα 16, 20 και 21 έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον γιατί ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 16: «Η Τουρκία παραιτείται από κάθε δικαίω-

μα και τίτλο πάνω στα εδάφη που βρίσκονται έξω από

τα σύνορα που ορίζει η παρούσα Συνθήκη και τα νησιά

εκτός από εκείνα στα οποία η ηγεμονία της ανα-

γνωρίζεται από τη Συνθήκη».

Άρθρο 20: «Η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτ-

ηση της Κύπρου, που ανάγγειλε η βρετανική κυβέρν-

ηση στις 5 Νοεμβρίου 1914».

Άρθρο 21: «Οι Τούρκοι υπήκοοι που ήταν μόνιμοι

κάτοικοι Κύπρου στις 5 Νοεμβρίου 1914 θα αποκτή-

σουν τη βρετανική υπηκοότητα με τους όρους που

αναφέρονται στους τοπικούς νόμους και θα χάσουν

έτσι την τουρκική τους υπηκοότητα. Ωστόσο θα έχουν

το δικαίωμα να επιλέξουν την τουρκική υπηκοότητα

μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος της

παρούσας Συνθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα

εγκαταλείψουν την Κύπρο μέσα σε δώδεκα μήνες

μετά από σχετική δήλωση τους».

Η τουρκική κυβέρνηση άνοιξε Προξενείο στη Λάρ-

νακα και τοποθέτησε Πρόξενο τον Ασσάφ-Μπέη, με

σκοπό να βοηθήσει εκείνους τους τουρκοκύπριους

οι οποίοι επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς την

ηπειρωτική Τουρκία. Στην πραγματικότητα έως το

1927 μόνον 3,000 Τούρκοι επέλεξαν την τουρκική

υπηκοότητα. 

Η ίδια συνθήκη (Άρθρο 15) είχε στην πραγμα-

τικότητα προδώσει τις προσδοκίες του Βενιζέλου και

γενικά τις ελληνικές εθνικιστικές φιλοδοξίες αφού πα-

ραχωρούσε τη Ρόδο και τα λοιπά Δωδεκάνησα στην

Ιταλία.

Η Κύπρος Αποικία του Στέμματος 

-  1925
Το 1925 η Κύπρος έγινε Αποικία του Στέμματος και

ο Σερ Μάλκολμ Στήβενσον, ο οποίος ήταν βρετανός

Ύπατος Αρμοστής από το 1920, έγινε ο πρώτος Βρε-

τανός Κυβερνήτης.

Τον Φεβρουάριο του 1925 ο αριθμός των μελών

του Νομοθετικού Συμβουλίου αυξήθηκε από 19 σε

25. Ο αριθμός των Ελλήνων αυξήθηκε από 9 σε 12,

οι Βρετανοί μη εκλεγόμενοι (διοριζόμενοι) αυξήθηκαν

από 6 σε 9 και ο αριθμός των εκλεγόμενων Τούρκων

μελών παρέμεινε ο ίδιος, στα τρία μέλη. Υπήρχε επίσης

και μια ακόμη θέση, αυτή του Κυβερνήτη. 

Νέο αίτημα για την Ένωση 1925
Τον Νοέμβριο του 1925, οι 12 Έλληνες, Μέλη του

Νομοθετικού Συμβουλίου κατέθεσαν αίτημα στον

Κυβερνήτη Στήβενσον ζητώντας την ένωση της Κύπρ-

ου με την Ελλάδα. Τους δόθηκε η απάντηση ότι το

θέμα της Ένωσης είχε κλείσει. Η κυβέρνηση στην

Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη να αναλάβει το

θέμα της Ένωσης επειδή οι Βρετανοί ασκούσαν ισχυρ-

ότατη επιρροή στην ελληνική εξωτερική πολιτική και

συνεπώς δεν επιθυμούσε να διαταράξει τις αγγλο-

ελληνικές «εγκάρδιες σχέσεις» όπως τις αποκαλούσαν. 

Επιπλέον, η πρόσφατη τρομερή καταστροφή στη

Μικρά Ασία το 1922 με την εισροή σχεδόν ενάμισι

εκατομμυρίου προσφύγων αποτελούσε πρόσθετο

παράγοντα για την ελληνική κυβέρνηση να μην εμπλα-

κεί σε μια ριψοκίνδυνη πολιτική που πολύ πιθανό θα

οδηγούσε σε επιπρόσθετες καταστροφές. 

Νέος Κυβερνήτης ο Σερ Ρόναλντ

Στορς 1926 -1932
Τον Νοέμβριο του 1926, ο Σερ Ρόναλντ Στορς

αντικατέστησε τον Μάλκολμ Στήβενσον ως Κυβερνήτη

της Κύπρου. Ο Στορς περιέγραφε τον εαυτό του στο

βιβλίο του «Orientations» ως «φιλέλληνα». 

Έγραφε: «Η ελληνικότητα των Κυπρίων, κατά

την άποψή μου, είναι αδιαμφισβήτητη. Ένας άνθ-

ρωπος ανήκει στη φυλή στην οποία με πάθος ο

ίδιος αισθάνεται ότι ανήκει».

Παρόλο που θεωρούσε τον εαυτό του «λάτρη της

κλασσικής Ελλάδας» και συχνά απάγγελλε στίχους

από τον Όμηρο σε εξέχοντες Ελληνοκυπρίους, πάντα

δήλωνε ότι δεν είχε διοριστεί Κυβερνήτης για να...

«παραχωρήσει τμήματα της βρετανικής αυτοκρ-

ατορίας!»

Αγγλική διπλωματία: 

ο Μουφτής και ο Αρχιεπίσκοπος
Κατά τη διάρκεια των επίσημων τελετών ο Μουφ-

τής, οποίος ήταν ο ηγέτης της μουσουλμανικής κοινότ-

ητας (Τουρκοκυπρίων), σαν ένδειξη της μεγάλη

σημασίας του, καθόταν πάντοτε στα δεξιά του Κυβε-

ρνήτη (σύμφωνα με το πρωτόκολλο και το έθιμο που

επικρατούσε ως τότε).

Ο Ελληνοκύπριος Αρχιεπίσκοπος που θεωρείτο

λιγότερο σημαντικός καθόταν στα αριστερά του Κυβε-

ρνήτη. Ο Στορς «αντέστρεψε» αυτό το «παραδοσιακό

έθιμο», με σκοπό να αντανακλάται η σημασία του

εθνικού ηγέτη της μεγαλύτερης κοινότητας (των

Ελληνοκυπρίων). Όμως για να μην ενοχλήσει τον

Μουφτή γι’αυτή τη νέα «διαρρύθμιση», ο Στορς του

είπε με μεγάλη μαεστρία τα εξής: «Σε όλες τις μελ-

λοντικές επίσημες τελετές θα σας έχω στα αριστερά

μου επειδή εκεί βρίσκεται και η καρδιά. Ακόμη και το

Κοράνι αναφέρει ότι η καρδιά είναι το σημαντικότερο

μέρος του σώματος!»

Ο Στορς ήταν ένας φανατικός αντικομμουνιστής

και το 1928 έκανε χρήση του Νόμου περί Εντύπων

Προτροπής σε Εξέγερση του 1921 για να απαγορεύ-

σει 15 έντυπα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου

(Κ.Κ.Κ.) το οποίο ιδρύθηκε το 1926 τέθηκε εκτός νόμου

και η εφημερίδα του «Νέος Άνθρωπος» υποχρεώθηκε

να κλείσει το 1929.

Τα 50-χρονα της Βρετανικής 

Κατοχής 1878 - 1928
Το 1928 ο Στορς θέλησε να γιορτάσει την 50η επέ-

τειο της βρετανικής κατοχής (1878 -1928) και προ-

γραμματίστηκαν διάφορες εκδηλώσεις για τους γιο-

ρτασμούς. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο φιλο-βρετανός

Έλληνας πολιτικός συμβούλευσε τους Ελληνοκυπρίους

να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. 

Το δημοσιογραφικό όργανο του ΚΚΚ «Νέος Άν-

θρωπος» σε ένα κύριο άρθρο του τον Ιανουάριο του

1928 καλούσε τους Κυπρίους να μποϋκοτάρουν αυτούς

τους επετειακούς γιορτασμούς και κατέληγε: «Ο κατακ-

τητής αρμέγει για πενήντα χρόνια την κυπριακή αγε-

λάδα η οποία κατά συνέπεια έπαψε να αποδίδει».

Η τεράστια πλειοψηφία του κυπριακού λαού που

υπέφερε από τη φτώχεια και τη μιζέρια και σκεφτό-

τανε πρώτα απ’ όλα την επιβιώση του δεν είχε κανέ-

να λόγο ούτε κέφια για κανένα γιορτασμό για να «τιμή-

σουν τα 50-χρονα της Αγγλοκρατίας». 

Το Δεύτερο Δημοψήφισμα για την

Ένωση 25 Μαρτίου 1930
Στις 25 Μαρτίου 1930, ακριβώς εκατό χρόνια μετά

την ίδρυση του Ελληνικού κράτους έγινε το δεύτερο

δημοψήφισμα για την Ένωση. Το Δημοψήφισμα το

ετοίμασε η Εθναρχία και οι τόμοι με τις υπογραφές

δόθηκαν στον Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης το απέρ-

ριψε. Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο δημοψή-

φισμα πολλοί που το υπέγραψαν ήταν αναλφάβητοι

και χρησιμοποιούσαν ένα σημάδι με σταυρό. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022Eκλεκτές Συνεργασίες

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Κύπρος από το 1918 μέχρι το 1928 
– Οι Συνθήκες Σεβρών και Λοζάνης





Community grassroots club Omonia Youth

FC, sponsored by Spector, Constant & Williams,

Vas Barbers and V Jewellers is rightly proud of

the role it plays in the community. The club's 'foot-

ball for all' ethos underpins the belief that as an

organisation they support the community through

youth football. It is therefore pleasing that the

conveyor belt of teams and children joining and

wanting to be part of the Omonia Youth FC fam-

ily continues unabated. The club's newest team

is the Under 8 Green and along with the current

development group of children (Years 1 and 2)

the future of the club is bright. As Chairman Myri

Demetriou pointed out: "...developing these young

players and ensuring they can express them-

selves on the pitch with freedom, enjoyment and

no pressure is imperative. This is what grass-

roots football should be all about and this is what

Omonia Youth FC tries to encourage". 

By Mike Pieri

Elsewhere last weekend, there were games and

performances to celebrate from the many teams of

the club. Firstly, Sophia Karanicholas and Samuel

Arthur's Under 14 Girls continued their good form with

a comprehensive 5-1 away win. The match was very

well executed by the girls. The wind and weather was

a slight hindrance along with a narrow pitch, but the

girls quickly adjusted to the conditions and put on a

show for the watching spectators. The objective set

for the team was to keep a tight midfield and not leave

holes in the middle of the pitch and they did this very

well. 

Being able to counter-attack decisively and effec-

tively allowed the team to dominate possession and

it was no surprise that they spent most of the game

in their opponent's half. When they were required to

defend they did this well and as a team.  

During the half-time team talk, the girls were able

to articulate and identify advantages and weakness-

es on the pitch, suggesting changes themselves – a

positive trait which emphasises the growth in their

game management.  

Overall, the performance was a united team effort

with five goals scored from five different players, high-

lighting the team's attacking prowess. Goals were

scored by Sophia D, Sophia T, Mia A, Mea B and Gi-

na. Player of the Match was awarded to Hollie who

executed her role brilliantly as a defensive midfield-

er, supporting the defence but also starting several

of the attacks from the back. 

Michael Pieri and Jason Plysi's Under 18 White

were involved in an exciting cup match where the

take-away lesson was to never give up. Having tak-

en the lead with a fine effort from Noel Allen, the Un-

der 18 White then allowed their opponents back in-

to the game. Sloppy play and defensive errors re-

sulted in them conceding three goals before the break

to go into half-time 3-2 down. A calm and measured

half time talk seemed to be in vain as the Under 18

White then went further behind as their opponents

scored to make it 4-2. Even so, the Under 18 White

continued to play their football, were patient and scored

three times to win the 5-4. All five goals were expertly

executed. Noel Allen grabbed a hat-trick, Igor Gomes-

Matos came on as a substitute and made an instant

impact scoring while Lucas Oladejo scored the pick

of the five goals with a fantastic run and a shot into

the bottom corner.  The performance was one of re-

silience and battling qualities, which leaves them a

win away from qualifying from the group stage. What

was also noteworthy was the performance of the ref-

eree, which was excellent; always in control and com-

municated superbly with both teams at all times. Man

of the Match was rightly awarded to hat-trick hero

Noel but here were several performances worthy of

mention. Andre Bachhus was a constant threat on

the left, Luk Hysa was calmness personified on the

ball in midfield which helped his team and Andreas

Fereos was a reliable outlet on the right.  

Zeno Vryonides, Mario Georgiades, Elias Neo-

cleous and Vas Simou's Under 14 Green saw their

recent winning streak form come to an end as they

were defeated by the odd goal in five. The coaching

team felt that the boys went into the game over-con-

fident and it showed in way they started the match;

they were unfocused and not up to the standard of

previous few weeks. Even though the Under 14 Green

were dominant in possession and created many

chances, they simply could not outscore their oppo-

nents who were more clinical in front of goal. As coach

Zeno said, "...this was a big learning curve for the

boys to never underestimate any team." 

Kerem Denizer's Under 12 Greenhad a fantastic

start in their match, playing beautiful two-touch foot-

ball exuding confidence on the ball.  

Even though the opposition scored twice at the

end of the first half, this did not prevent the Under 14

Green continuing to play their football. However, as

the game wore on and the boys could not convert

from the opportunities they created, some heads

dropped. Overall, there were too many encouraging

signs to be too downhearted and the squad remain

positive, knowing they can achieve more. H, who

grabbed the team's only goal, was named Man of the

Match with Luca as best contributor.  

Serkan Nihat and Alex Christofi's Under 15 White

stared their Spring Plate campaign with a win in dri-

ving rain on a muddy pitch. The conditions were not

the best, but the boys were not deterred as they rolled

up their sleeves and made the best of it. The Under

15 White dominated throughout and while it was very

difficult to get the ball down and play, the team adapt-

ed and created plenty of chances. They ran out 5-1

winners in the end with the coaches continuing to ro-

tate players and positions. The standout goal of the

five came from Theo Chambi. One of his two goals

saw him pick up the ball in the outside the penalty

area, drag it onto his left foot and lob the goalkeeper

at front post. Beautiful! The other goals were scored

by Yullian, Kaya and Christopher 

The Men's team, who are sponsored by Crown

Mobile Tyres, and The Master Locksmith went into

the final league of the season having already fifth spot

in the table. Playing against Olympia away in Hol-

loway, their opponents only needed a point to secure

their KOPA League title. In what was described as a

very good game, the Omonia Youth Men's Team

showed how far they have come in such a short space

of time by matching their opponents for long periods

and playing some good football. They made Olympia

work hard for their win. With the league campaign

now over, the Men's Team now turn their attention to

the upcoming Cup games, starting at home next week

against Nissi.  

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfootballclub@hot-

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

website www.omoniayouthfc.com as well as fol-

lowing the club on twitter @OmoniaYouthFC

and Instagram @omoniayouthfc1994. 

Developing the next generation
of Omonia Youth FC players  
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A poet’s dream

Is to reveal the new moon

As an offering

On a silver platter

Upon the altar

Of Thy Glory . . .

Thy Light to shine

On the Honourable Holy

Blessed Martyrs,

Thine own, thus Thine.

O Lord

Whilst the heart gives flight

The nous becomes seeded

With Thy love to convey

A prayer, an aroma carried on

Wisps of Wisdom

As we endeavour to walk

With rhythmic footsteps

To ignite the gentle heart,

A spiritual spark

Τοfollow the faithful

Beyond the depths

Of the abysmal dark,

As we partake of the

Bread of life

And drink from the fruit

Of the vine, the wine of

Thy sacrifice with the

Cup raised up to the

Greatness of Thy Glory

And bow, our staff, our stay

Before Thy Kingdom come

The Eternal 8th Day.

Jo-Anne Colombo Marinakis

MELITZANOKEFTEDES

AUBERGINE FRITTERS

There are a plethora of fritters in

the Greek cuisine, such as keft-

edes (meatballs), kolokythokeft-

edes (courgette fritters), re-

vithokeftedes (chickpea rissoles)

and many others. They can be

served alone as divine appetisers

or as part of as an delicious meze

platter. Melitzanokeftedes can al-

so be served with a tomato or yo-

ghurt sauce.  

INGREDIENTS

2 kg aubergines

2 garlic cloves, crushed

1 medium onion, grated

125g hard white cheese such as

kefalotyri or parmesan, grat-

ed

2 large free-range eggs

30ml extra virgin olive oil

1 tbsp baking powder

a small handful of fresh mint,

finely chopped

a small handful of flat-leaf pars-

ley, finely chopped

75g fine breadcrumbs and a lit-

tle extra for coating

200ml sunflower, for frying

sea salt and freshly ground

black pepper

METHOD

1. Preheat the oven to 

180⁰C/160⁰C fan/gas 4. 

2. Wash and wipe the

aubergines with a clean tea

towel. Wrap them up one by

one with kitchen foil, place

them on a baking tray and

bake in the pre-heated oven

for 20 minutes or until ten-

der. Alternatively, you can

chargrill them or cook them

on the hob of an electric

cooker. Turn them over oc-

casionally until all sides are

golden and the flesh is ten-

der and the skin is burnt.

Take out of the kitchen foil, 

put in a colander and wash

under cold running water.

Take the skin off as you

wash them and discard the

skin. This has to be done im-

mediately otherwise if they

stay in their skins too look,

the flesh will blacken.

3. Process the aubergine flesh

to a pulp by passing through

a mincer or a food proces-

sor. An alternative way is to

put the flesh on a wooden

chopping board and chop

the flesh finely with a knife.

4. Place the aubergine pulp in a

large bowl and add the rest

of the ingredients to it. Let

the mixture rest for at least

30 minutes to allow to

flavours to develop. 

5. Using your hands, mould

small amounts of the mixture

into walnut-sized fritters. Roll

the melitzanokeftedes in

breadcrumbs. 

6. Over a medium heat, heat the

oil in a large frying pan until

hot. Fry the few keftedes at a

time, turning occasionally for

4-5 minutes until golden on

all sides. 

7. Serve hot with tzatziki or

beetroot salad or as part a

meze platter.

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

M E L I T Z A N O K E F T E D E S
(AUBERGINE FRITTERS)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Αντάρτης Του Βάλτου
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Φάτε Μάτια Ψάρια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: 

Ο Κράχτης

23.05 Ελληνική Ταινία: 
Δε... Κόπανοι

00.25 Ελληνική Ταινία: 
Η Ερωμένη

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

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
20.20 Κωμική Σειρά: Ο Ακάλυπτος

21.05 Ελληνική ταινία:
Αλίμονο στους Νέους

22.35 Ελληνική Ταινία: 
Μπραζιλιέρο

KYΡIAKH 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Ο Πρωτάρης και η Ρίτα

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: 
“Η Καρδιά Μου Εκεί Πάνω Στα
Ψηλά”

22.20 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: 

Υπάρχει Και Φιλότιμο
22.10 Ελληνική Ταινία:  

Θου Βου - Φαλακρός 
Πράκτορας (Γης Μαδιάμ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Ταινίες της εβδομάδας 

με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική Ταινία: 

Πρωτάρης Μπάτσος 
Και Η Τροτέζα

22.10 Ελληνική Ταινία: 
Δύο Έξυπνα Κορόιδα

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Οι Σουλιώτες
23.00 Ελληνική Ταινία: Ζάλογγο, 

Το Κάστρο της Λευτεριάς

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.

Poetic Utterance

www.eleftheria.co.uk
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