
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΣΥ

Συνάντηση Αβέρωφ με Βρετανό 
υπουργό Ευρώπης

l ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΑΓΓΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΣΥ Η.Β

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Έγκλημα πολέμου 
η ρωσική επίθεση στην Μαριούπολη»
l «ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η ΕΔΑΦΙΚΗ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ»

ΣΕΛΙΔΑ 6

Η ΠΡΩΤΗ ΑΤΥΠΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠΕΞ

Με υψηλούς συμβολισμούς 
η παρουσίαση του βιβλίου του

Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα
l ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ο ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΥΦ. ΑΓΓ. ΣΥΡΙΓΟΣ,

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΕΞ ΔΕΝΔΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Η Τουρκία υπονομεύει
τις κυρώσεις τής ΕΕ προς τη Ρωσία»

ΣΕΛΙΔΑ 3
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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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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

S-400, ανοητολογίες και
τουρκική εκμετάλλευση
της ρωσικής εισβολής

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 ΣΕΛΙΔA 13

Η ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Στάχτη, λιμός και κόλαση η
αποκλεισμενη Μαριούπολη
n ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ,

ΝΕΚΡΟΙ ΑΜΑΧΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

n ΜΑΚΡΟΝ: «ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

n ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ, 

10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΩΣΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

n ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
£˘·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

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΝ. ΡΑΠΤΑΚΗΣ: «Ομοψυχία και 
γενναιότητα για να αντιμετωπίσουμε τις

προκλήσεις στα εθνικά μας θέματα»
n «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΑΜΕΤΟΧΟΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 12



Οανελέητος βομβαρδισμός της

Ουκρανίας από τα στρατεύμα-

τα του Πούτιν συνεχίζεται αμείωτα

για ένα μήνα τώρα, αφήνοντας πίσω

του νεκρούς, συντρίμμια και έναν λαό

να βιώνει καθημερινά τη φρίκη. Χιλιά-

δες οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

και άμαχοι πολίτες, ερείπια, κατα-

στροφή. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται

ηρωικά υπερασπιζόμενοι την πατρίδα

τους, δεν παραδίδουν τα όπλα και

αντεπιτίθενται στον εχθρό τους, που

ήδη μετρά 10,000 νεκρούς Ρώσους

στρατιώτες, ανάμεσά τους τρεις στρα-

τηγούς και 15 συνταγματάρχες.

«ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ, 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ 

ΤΟ ΚΙΕΒΟ»

Οι μάχες μεταξύ των χερσαίων δυνά-

μεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας

μαίνονται έξω από το Κίεβο. Στη χειρό-

τερη περίπτωση θα πεθάνουμε αλλά

δεν θα παραδοθούμε ποτέ, δήλωσε  ο

δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο,

ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης

και ενώ τα ρωσικά στρατεύματα προ-

σπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη

του.

«Ως δήμαρχος του Κιέβου, σας υπόσχο-

μαι ένα πράγμα, ποτέ οι Ρώσοι δεν θα

μπουν στο Κίεβο», δήλωσε ο δήμαρχος

κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το

Κογκρέσο των τοπικών και περιφερει-

ακών Αρχών, τη συνέλευση του Συμβου-

λίου της Ευρώπης που εκπροσωπεί

τους τοπικούς αιρετούς και έχει την έδρα

του στο Στρασβούργο.

«Οχυρώσαμε κάθε κτίριο, κάθε δρόμο,

κάθε γωνιά της πόλης. Θα αγωνιστούμε

για να υπερασπιστούμε την πόλη μας

και το μέλλον μας. Δεν θα γονατίσουμε»,

πρόσθεσε. «Στη χειρότερη των περι-

πτώσεων θα πεθάνουμε αλλά δεν θα

παραδοθούμε ποτέ».

ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕ 

Η ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

Την ίδια ώρα, ανελέητο είναι το σφυρο-

κόπημα στα περίχωρα στο Χάρκοβο

αλλά και στην Μαριούπολη, όπου σύμφ-

ωνα με τις ουκρανικές Αρχές, Ρώσοι

στρατιώτες βάλλουν αδιακρίτως σε κατοι-

κημένες περιοχές και σε στρατιωτικούς

στόχους.

Τουλάχιστον 100.000 πολίτες ζουν σε

απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τρόφι-

μα, νερό και φάρμακα, ενώ νεκροί κείτον-

ται άταφοι στους δρόμους. Η κατάστα-

ση στη Μαριούπολη θυμίζει κόλαση με

την πόλη να έχει ισοπεδωθεί στην κυ-

ριολεξία από τους Ρώσους εισβολείς.

Οι ρωσικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι

αυτονομιστές έχουν καταλάβει περίπου

το μισό λιμάνι, όπου συνήθως κατοι-

κούν σχεδόν 400.000 άνθρωποι. Οδο-

μαχίες σημειώνονται στην πόλη, ενώ

άμαχοι και Ουκρανοί στρατιώτες δέχον-

ται καταιγισμό ρωσικών πυρών, δήλω-

σε ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβλο

Κιριλένκο.

«Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί», είπε ο

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέν-

σκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του

προς το ιταλικό κοινοβούλιο. Ο αντιδή-

μαρχος της Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ

δήλωσε στο CNN ότι η πόλη τελεί υπό

πλήρη αποκλεισμό και δεν έχει φτάσει

ανθρωπιστική βοήθεια. «Η πόλη δέχε-

ται συνεχείς βομβαρδισμούς. 50-100

βόμβες πέφτουν από ρωσικά αεροσκά-

φη καθημερινά… Τόσοι θάνατοι, τόσα

δάκρυα, τόσα φρικτά εγκλήματα πολέ-

μου», είπε ο Ορλόφ.

ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΣΤΗ ΧΕΡΣΩΝΑ

Ανησυχία εκφράζεται και για την υπό

ρωσική κατοχή Χερσώνα όπου 300.000

κάτοικοι βλέπουν τα αποθέματα τρο-

φίμων και φαρμάκων να εξαντλούνται.

Οι ουκρανικές Αρχές καταγγέλλουν

ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν

παιδιατρική κλινική στην περιοχή του

Λουγκάνσκ αλλά και ότι οι Ρώσοι έχουν

απαγάγει 2.389 παιδιά από το Ντον-

μπάς. Η Μόσχα αρνείται ότι αναγκάζει

αμάχους να φύγουν από την Ουκρανία

υποστηρίζοντας ότι υποδέχεται πρό-

σφυγες.

Την ίδια ώρα ρωσικά πλοία άρχισαν

να βομβαρδίζουν και τα περίχωρα της

Οδησσού, στο πλαίσιο των προσπαθ-

ειών να αποκοπούν οι Ουκρανοί από

τη Μαύρη Θάλασσα.

ΜΑΚΡΟΝ:

«ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΝΤΑΙ

ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Χαρακτηριστική της κατάστασης που

επικρατεί στην Ουκρανία είναι η δήλω-

ση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ

Μακρόν στο Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό

Φόρουμ: «Το διεθνές δίκαιο παραβιά-

ζεται, μη στρατιωτικές υποδομές βομ-

βαρδίζονται, εκρηκτικά όπλα χρησιμο-

ποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περ-

ιοχές και στοχοποιούνται εργαζόμενοι

στην ανθρωπιστική βοήθεια».

«Ο νόμος του πολέμου δεν είναι προ-

αιρετικός. Η προστασία των πολιτών και

των πολιτικών υποδομών είναι αδιαπρ-

αγμάτευτη. Όσοι καταπατούν αυτούς

τους κανόνες θα λογοδοτήσουν ενώπιον

της διεθνούς δικαιοσύνης», συνέχισε ο

Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι

στην Ουκρανία «είναι επείγον να δια-

σφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή της

ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυ-

σμό». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι

για την καταπολέμηση μιας ενδεχόμεν-

ης παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης θα

προτείνει στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορ-

υφής την Πέμπτη και την Παρασκευή

«μια πρωτοβουλία διεθνούς αλληλεγ-

γύης για την επισιτιστική ασφάλεια».

ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

ΡΩΣΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Ο απολογισμός των 10.000 νεκρών

Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία είναι

μία «λογική εκτίμηση», δήλωσε δυτικός

αξιωματούχος, σύμφωνα με το BBC.

Ο απολογισμός αυτός εμφανίστηκε

προσωρινά σε φιλοκυβερνητική ρωσι-

κή ενημερωτική ιστοσελίδα, πριν τελι-

κά σβηστεί, με τους Ρώσους να αποδίδουν

το συμβάν σε παρέμβαση από χάκερς.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι

αυτός ο αριθμός των νεκρών Ρώσων

θα μπορούσε να συνεπάγεται τριπλά-

σιο ή τετραπλάσιο αριθμό τραυματιών,

δηλαδή 30 με 40 χιλιάδες Ρώσους στρ-

ατιώτες εκτός μάχης.

«Πρόκειται για πολύ σημαντική απώλεια

για τις ρωσικές δυνάμεις», σχολίασε,

σημειώνοντας, όμως, πως ακόμα και

έτσι η Ρωσία διαθέτει «πολλή δύναμη

μάχης» και θα μπορούσε να συνεχίσει

με έναν τραχύ πόλεμο φθοράς «για κά-

μποσο καιρό».

«Είναι ένα επίπεδο θυμάτων που δεν

έχουμε δει στην πραγματικότητα από

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο

αξιωματούχος.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, οι δυτικές

δυνάμεις παρακολουθούν «πραγματι-

κά προσεκτικά» το ηθικό των Ρώσων

στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούν σε μια

κατάσταση που είναι αντιμέτωποι με

αμάχους και μάλιστα σε μία όμορη σλα-

βική χώρα. «Είναι μια σύρραξη διαφο-

ρετικής κλίμακας», παρατήρησε.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις

ανακοίνωσαν ότι οι Ρώσοι έχασαν ακόμα

έναν ανώτατο αξιωματικό. Ο λόγος για

τον συνταγματάρχη Αλεξει Σαρόφ, ο

οποίος είναι ο 15ος από τους κορυφαί-

ους στρατιωτικούς ηγέτες του Πούτιν

που σκοτώθηκε.

Ο θάνατός του Σαρόφ ανακοινώθη-

κε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνά-

μεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

την Τρίτη.

Μάλιστα σύμφωνα με την Daily Mail,

η Ρωσία έχει υποστεί τη μεγαλύτερη

απώλεια στρατιωτικών ανώτερων στε-

λεχών της χώρας από τον Β’ Παγκόσμιο

Πόλεμο.

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ

Τις τελευταίες ώρες αν και φαίνεται

ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας

και Κιέβου δεν προχωρούν επί της ουσίας,

ο Ουκρανός πρόεδρος  Ζελένσκι ανέφ-

ερε σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι

οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία

για τον τερματισμό του πολέμου είναι

δύσκολες και ορισμένες φορές χαρακ-

τηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση,

αλλά συμπλήρωσε ότι «βήμα-βήμα

προχωράμε μπροστά».

Πάντως την ώρα που φαίνεται πως

οι δύο πλευρές βρίσκονται σε  αδιέξο-

δο όσο αφορά στις συνομιλίες, η Ρωσία

ανέφερε, πως θα χρησιμοποιούσε πυρη-

νικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η

ύπαρξή της. Αυτό διαβεβαίωσε  ο εκπρό-

σωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ,

σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που

επικαλείται το ρωσικό Tass.
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Στάχτη, λιμός και κόλαση 
η αποκλεισμενη Μαριούπολη



ΟΠρόεδρος της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης κατήγγειλε την

Τουρκία ότι υπονομεύει ιδιο-

τελώς τις κυρώσεις προς την

Ρωσία σε προπαρασκευαστι-

κή τηλεδιάσκεψη που συγκά-

λεσε ο Πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ

Μισέλ, ενόψει της προσεχούς

Συνόδου Κορυφής των Βρυξελ-

λών, την οποία θα απασχο-

λήσουν η κατάσταση στην

Ουκρανία, το θέμα της Ενέρ-

γειας, ο τομέας της Ασφάλει-

ας και Άμυνας της ΕΕ, κ.ά. Στην

τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν,

επίσης, οι Πρωθυπουργοί της

Σουηδίας, του Βελγίου, της

Σλοβενίας, της Βουλγαρίας και

της Πολωνίας.

Κατά τη διάρκεια της Παρέμ-

βασής του, ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης επανέλαβε, μεταξύ

άλλων, την αλληλεγγύη της Κύ-

πρου προς την Ουκρανία και τον

λαό της, καθώς και τη στήριξή

του προς τις διπλωματικές προ-

σπάθειες που καταβάλλονται για

τερματισμό της ρωσικής επίθε-

σης. Δεν παρέλειψε, επίσης, να

αναφερθεί στο δράμα των Ου-

κρανών προσφύγων και το

γεγονός ότι η Κύπρος συγκατα-

λέγεται μεταξύ των Κρατών-Με-

λών της ΕΕ που υποδέχεται πρό-

σφυγες από την Ουκρανία και

τους παρέχει την αναγκαία βοή-

θεια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

έκανε ακόμη αναφορά στις επι-

βληθείσες κυρώσεις και υπο-

στήριξε πως αυτή τη στιγμή η

προσοχή όλων θα πρέπει πρωτί-

στως να στραφεί προς την κατεύ-

θυνση της κάλυψης των κενών

που παρατηρούνται σε σχέση με

την υλοποίησή τους, επισημαί-

νοντας πως τα μεγαλύτερα κενά

σε σχέση με τις κυρώσεις αφο-

ρούν σε τρίτες χώρες, όπως την

Τουρκία. Υπογράμμισε πως η

άρνηση από μέρους της Τουρκίας

να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις

της ΕΕ δεν είναι μόνο ιδιοτελής,

αλλά υπονομεύει τον επιδιωκό-

μενο αντίκτυπο των κυρώσεων.

Δεδομένου ότι η Τουρκία συνεχίζει

να κατέχει στρατιωτικά μέρος της

Κύπρου, το οποίο τελεί υπό τον

απόλυτο έλεγχο της, η παρά-

καμψη των κυρώσεων από την

πλευρά της έχει τεράστιο αντίκτυπο

για την Κύπρο.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης στάθηκε στο μείζον

ζήτημα της επισιτιστικής ασφά-

λειας, υπό το φως των εξαρτή-

σεων από τα δημητριακά που

εισάγονται από τη Ρωσία και την

Ουκρανία και τις ελλείψεις που

μπορεί να προκύψουν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

συμφώνησε με την ανάγκη διε-

ξαγωγής μίας εις βάθος συζήτ-

ησης από τους ηγέτες της ΕΕ,

αναφορικά με τους τρόπους απο-

τελεσματικής αντιμετώπισης της

αύξησης των τιμών. Πρόσθεσε,

τέλος, πως η Κύπρος, σε συνε-

ργασία με τις χώρες της περ-

ιοχής, θα είναι σε θέση να συνδρά-

μει αποτελεσματικά στην ενερ-

γειακή ανεξαρτησία που προω-

θεί η ΕΕ, προμηθεύοντας την

ευρωπαϊκή αγορά με ενέργεια,

μεταξύ άλλων, μέσω έργων ηλεκ-

τρικής διασύνδεσης.

Η ΕΕ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΟ 86%

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μια ώρα μπροστά
αυτό το Σάββατο

Το ερχόμενο Σάββατο, 26 Μαρτίου, ξημερώματα Κυριακής,

οι δείκτες του ρολογιού στη Βρετανία και στις χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Έτσι, στη 1 μετά τα μεσάνυκτα ο δείκτης του ρολογιού θα

πάει στις 2πμ.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή Οκτω-

βρίου 2022 (30/10), οπότε θα επανέλθει πάλι η χειμερινή ώρα.

Είναι άγνωστο ακόμα τι θα γίνει το 2023. Ως γνωστόν, από-

φαση που λήφθηκε πριν από 3-4 χρόνια σε ανώτατα επίπεδα

της ΕΕ (Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο) προνοούσε ότι από το

τέλος του 2022 και μετά θα καθιερωνόταν ένα σταθερό ωράριο

χωρίς μετακίνηση της ώρας. Αυτή η απόφαση λήφθηκε έπειτα

από μια πανευρωπαϊκή έρευνα, η οποία έδειξε ότι το συντρι-

πτικό 86% των πολιτών σε όλες τις χώρες τάσσεται υπέρ στα-

θερής ώρας, χωρίς αλλαγή.

Δυστυχώς, το υδροκέφαλο «κράτος» των Βρυξελλών

περιφρονεί ακόμα τη θέληση της μεγάλης πλειοψηφίας των

Ευρωπαίων πολιτών!!!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΔΟ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Η Τουρκία υπονομεύει
τις κυρώσεις τής ΕΕ προς τη Ρωσία»

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Eπικαιρότητα

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η προμήθεια φυσικού
αερίου να γίνει από ΕΕ»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στην
παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη με τους άλλους ηγέτες της
ΕΕ, υπογράμμισε  την ανάγκη να υπάρξει κοινή προμήθεια
αερίου σε επίπεδο Ε.Ε., όπως είχε γίνει με την προμήθεια εμβολίων
από την Κομισιόν στην αρχή της πανδημίας.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέ-
λαβε τις προτάσεις του για το ζήτημα των ανατιμήσεων και τόνι-
σε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση σε ένα ευρω-
παϊκό πρόβλημα, παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνονται σε
εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας του ενεργει-
ακού εφοδιασμού και εν αναμονή των σχετικών προτάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ξανά
την ανάγκη να υπάρξει κοινή προμήθεια αερίου σε επίπεδο Ε.Ε.,
όπως είχε γίνει με την προμήθεια εμβολίων από την Κομισιόν
στην αρχή της πανδημίας.

Φαβορί για τις προεδρικές 
στη Γαλλία ο Μακρόν

Είκοσι ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

ο Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να είναι το μεγάλο φαβορί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κυλιόμενης δημοσκό-

πησης της Ifop-Fiducial, ο απερχόμενος πρόεδρος συγκεν-

τρώνει το 28% των ψήφων στον α΄ γύρο των προεδρικών

εκλογών (απώλεια 3 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα), ακολουθούμενος από τη Μαρίν Λεπέν στο 18,5%

(+0,5) και τον Ζαν Λικ Μελανσόν στο 14% (+2,5) που περνά-

ει μπροστά από τον Ερίκ Ζεμούρ (12,5%, -0,5). Η υποψήφια

της παραδοσιακής γαλλικής Δεξιάς των LR Βαλερί Πεκρές

πέρασε στην 5η θέση με 10,5% των προθέσεων ψήφου (-0,5).

Στον δεύτερο γύρο, ο Μακρόν εμφανίζεται να κερδίζει ανε-

ξαρτήτως αντιπάλου. Θα κέρδιζε με 56% των ψήφων έναντι της

Λεπέν, με 63% έναντι της Πεκρές ή του Μελανσόν και με 65%

έναντι του Ζεμούρ.
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Άποψη - Σχόλια

Αρκετή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες

μέρες στην Ελλάδα – και σε κάποιο

βαθμό στην Κύπρο – σχετικά με υποτιθέ-

μενη μεταφορά των ρωσικών πυραύλων

S-400 της Τουρκίας στην Ουκρανία. Γρά-

φτηκε στους «New York Times» ότι η πρ-

όταση αυτή μεταβιβάστηκε στην Τουρκία

από την αναπληρώτρια υπουργό Εξωτε-

ρικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, όταν 

πρόσφατα επισκέφθηκε την Άγκυρα. Γίνον-

ται συζητήσεις επί συζητήσεων, αναλύσεις

ειδικών και μη, εξετάζονται όλα τα... εν-

δεχόμενα και στο τέλος καταλήγουν στο...

συμπέρασμα ότι αυτή η προοπτική είναι

πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, αλλά

– αποφαίνονται – στην πολιτική όλα είναι

πιθανά!!!

Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι ένα εν-

δεχόμενο επιστημονικής φαντασίας,

που δεν θα έπρεπε καν να σχολιάζεται.

Κατ’ αρχάς, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν

η πρόταση της Αμερικανίδας υπουργού

ήταν σοβαρή ή απλώς έγινε για να απορ-

ριφθεί από τους Τούρκους. Ήταν ποτέ

δυνατόν η κυρία Σέρμαν να πιστεύει ότι οι

Τούρκοι θα μεταφέρουν τους S-400 στην

Ουκρανία, ώστε ρωσικά όπλα, που τα χει-

ρίζονται ακόμα Ρώσοι, να χτυπήσουν Ρώσο-

υς; Δεν νομίζουμε να είναι τόσο αφελής η

κυρία. Μπορεί ο Ερντογάν να συμφωνή-

σει στο «ξεφόρτωμα» με κάποιο τρόπο των

S-400, τους οποίους ακριβοπλήρωσε, αλ-

λά όχι παραχωρώντας τους στην Ουκρα-

νία, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατά-

σταση με τη Ρωσία.

ΟΤούρκος πρόεδρος, μετά το «πρα-

ξικόπημα» εναντίον του, παρήγγειλε

τους S-400 και τους εγκατέστησε στην

Άγκυρα, πρώτα και κύρια για δική του πρ-

οστασία. Μια απροσπέλαστη ασπίδα εναν-

τίον των αμερικανικής προέλευσης τουρ-

κικών όπλων, σε περίπτωση που ένας μελ-

λοντικός επίδοξος πραξικοπηματίας θε-

λήσει να επιτεθεί στο «βασίλειό» του. Αυτή

είναι μια πραγματικότητα που παραδέχονται

έγκυροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυ-

τές.

Τα «κλειδιά» των S-400 τα κρατούν ακό-

μα Ρώσοι χειριστές. Επιπρόσθετα,

όπως έγινε γνωστό, υπάρχουν ρήτρες στην

πώληση των S-400 που απαγορεύουν την

πώλησή τους σε τρίτο κράτος. Άρα, από

τεχνικής και νομικής πλευράς, η Τουρκία

δεν μπορεί να τους διαθέσει πουθενά χωρίς

την έγκριση της Μόσχας. Και το θέμα τε-

λειώνει εδώ.

Αλλά, κι αν ακόμα «ξεπερνιούνταν» αυ-

τά τα απροσπέλαστα εμπόδια, τυχόν

παραχώρηση των S-400 στην Ουκρανία

εξυπακούει στροφή 180 μοιρών της Τουρ-

κίας στο θέμα του πολέμου. Μέχρι τώρα,

ο Ερντογάν τηρώντας την «πατροπαρά-

δοτη» τακτική της χώρας του, δείχνει 

προς τα έξω ότι ακολουθεί «ουδέτερη» στά-

ση στο Ουκρανικό. Στην πραγματικότητα,

συντάσσεται με τον Πούτιν, αρνούμενος

να εφαρμόσει τις κυρώσεις που επέβαλαν

οι δυτικοί στη Ρωσία. Παρουσιάζεται αυ-

τόκλητα ως... ειρηνοποιός, που τάχατες

μεσολαβεί μεταξύ δύο εμπολέμων χωρών

για να επέλθει κατάπαυση του πυρός. Στην

ουσία βοηθά τον Ρώσο πρόεδρο να εμφ-

ανίζεται ότι επιδιώκει πολιτική λύση, ενώ

οι προθέσεις του και οι ενέργειές του επί

του εδάφους το αντίθετο αποδεικνύουν.

Και το Ισραήλ μεσολαβεί, όπως και ο Μα-

κρόν της Γαλλίας. Δεν κάνουν, όμως, τό-

ση... επίδειξη της διαμεσολάβησής τους.

Στόχος της Τουρκίας του Ερντογάν είναι

η εκμετάλλευση του πολέμου για να

προσπορίσει οικονομικά και πολιτικά οφ-

έλη. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τη

στάση κάποιων Ευρωπαίων ηγετών, σπιθα-

μιαίων κατά βάση, όπως ο πρωθυπουρ-

γός της Ολλανδίας, που με δηλώσεις του

εκθείασε την Τουρκία που δεν εφαρμόζει

κυρώσεις στη Ρωσία. Ξεγελά τέτοιους πο-

λιτικούς ο Ερντογάν ότι δήθεν επιτελεί και

ειρηνικό έργο, ενώ την ίδια στιγμή ζητά αν-

ταλλάγματα, είτε για τα F-16 είτε για την τε-

λωνειακή ένωση με την ΕΕ.

Απώτερη, όμως, επιδίωξη του Ερντο-

γάν είναι να καταστεί η Τουρκία ενερ-

γειακός κόμβος για την Ευρώπη. Να πιέ-

σει και να πείσει σπιθαμιαίους Ευρωπαίους

ηγέτες ότι είναι απαραίτητη η χώρα του για

τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την

Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.

Να παρακαμφθεί η Ελλάδα – και πολύ πε-

ρισσότερο η Κυπριακή Δημοκρατία – και

να υπερισχύσει η Τουρκία ως η μόνη λύση.

Γι’ αυτό και άλλαξε άρδην πολιτικό πρ-

οσανατολισμό ο Τούρκος πρόεδρος,

επιδιώκοντας καλυτέρευση των σχέσεών

του με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τα Ηνω-

μένα Αραβικά Εμιράτα. Τρεις χώρες με τις

οποίες ακόμα και πρόσφατα ήταν εχθρικά

διακείμενος, με εκτόξευση φοβερών κατη-

γοριών εναντίον τους.

Προσέγγιση προσπάθησε να κάνει και

με την Ελλάδα, κατά τη συνάντηση με

τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, με τον

οποίο πριν λίγο καιρό έλεγε ότι δεν ήθελε

να βρεθεί ούτε στο ίδιο δωμάτιο! Ναι, η έν-

ταση μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να

αποφεύγεται, αλλά δεν ήταν η Ελλάδα ο

δημιουργός της. Η εισβολή μεταναστών

στον Έβρο και στα ελληνικά νησιά ήταν

τουρκικό σχέδιο αποσταθεροποίησης  της

χώρας και όπλο εναντίον της Ευρώπης. Η

πρόκληση στο Αιγαίο το καλοκαίρι του

2020, όταν οι δύο χώρες έφτασαν στα πρό-

θυρα πολεμικής σύγκρουσης, ήταν καθα-

ρά μια τουρκική επιθετική απειλή. Φυσι-

κά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπι-

σε και τις δύο επιθετικές προκλήσεις επιτ-

υχώς, αλλά οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρ-

ας ήταν συνεχώς σε συναγερμό και «επί

ποδός πολέμου».

Ησυνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη

βοήθησε να αλλάξει κάπως το κλίμα,

αλλά δεν είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα διατη-

ρήσει στάση αποφυγής των εντάσεων. Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι σίγουρος

ότι θα τηρηθούν από πλευράς Ερντογάν

αυτά που συζητήθηκαν. Η δήλωσή του κα-

τά τη συνάντηση με τον Πατριάρχη, μετά

που συνέφαγε με τον Τούρκο πρόεδρο,

άφηνε ερωτηματικά για την τουρκική στά-

ση. «Ελπίζωνα τηρηθούν αυτά που συμφω-

νήσαμε», είπε ο Κ. Μητσοτάκης. Η λέξη

«ελπίζω» σημαίνει πολλά.

ΗΤουρκία, λοιπόν, όπως χαρακτηρι-

στικά αναφέρεται, με αφορμή τη ρω-

σική εισβολή και τις συνέπειές της παγκο-

σμίως, έφτιαξε ένα «shopping list» για όσα

θέλει να αποκομίσει από τον πόλεμο. Πέ-

ραν των προαναφερθέντων, τώρα στοχεύει

και στην αλλαγή του Χάρτη του ΟΗΕ, ώστε

η Τουρκία να γίνει... μόνιμο μέλος του

Συμβουλίου Ασφαλείας. Διότι – είπε ο Τσα-

βούσογλου στον Ιάπωνα ομόλογό του – η

σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας αν-

τιπροσωπεύει μια παλαιότερη κατάσταση

πραγμάτων και όχι τη σημερινή!!!

Οσο κι αν αυτή η απαίτηση φαίνεται πα-

ρανοϊκή, δείχνει μέχρι πού μπορεί να

φτάσει η Τουρκία. Θεωρεί ότι παίζει πρω-

ταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή πράγματα,

φέρνοντας ως παράδειγμα τις... προσπά-

θειές της για εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας –

Ουκρανίας και φιλοδοξεί να αντιμετωπίζεται

ως... υπερδύναμη. Βεβαίως, ουδείς λόγος

για το Κυπριακό, για την εισβολή και κα-

τοχή της Κύπρου, εκλαμβάνει το ζήτημα

ως «τελειωμένο». Ό,τι και να κάνει όμως,

την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλά-

δα θα βρίσκει πάντοτε μπροστά της.

Ηρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν

θα γίνει αφορμή για πιο ισχυρή Το-

υρκία. Μπορεί να φαίνεται προσώρας ότι

επωφελείται, αλλά η τουρκική εισβολή δεν

μπορεί να διαγραφεί από παραβίαση του

Διεθνούς Δικαίου. Και η Τουρκία ενόσω κα-

τέχει την Κύπρο, θα είναι ένοχη. Και έτσι

πρέπει να παραμείνει, αρκεί εμείς – Λευ-

κωσία και Αθήνα – μετ’ επιτάσεως να πρ-

οβάλλουμε το πρόβλημα και να απαιτούμε

τερματισμό των συνεπειών κάθε εισβο-

λής. Ποιος στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ θα

μπορέσει – μετά την Ουκρανία – να μας

πει ότι δεν έχουμε δίκαιο; Μια καλή αρχή

για εμάς έγινε πρόσφατα στην Ε.Ε. με το

σχέδιο «Στρατηγική Πυξίδα».

«Ε»

Αυξάνεται το Council
Tax στο Μπάρνετ!!!

Σ
τις 5 Μαΐου θα διεξαχθούν στη Βρετανία δημοτικές εκλογές. Σύμ-

φωνα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, το Εργατικό Κόμμα ανα-

μένεται να καταγάγει θριαμβευτική νίκη.

Ένα από τα βασικά κριτήρια στον καθορισμό της ψήφου των

δημοτών είναι και οι φόροι που καλούνται να πληρώσουν στο Δημαρ-

χείο. Δυστυχώς, το Δημαρχείο του Μπάρνετ, το οποίο διοικείται εδώ

και πολλά χρόνια από το Συντηρητικό Κόμμα, θα αυξήσει κατά το έτος

2022-23 το δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας, το γνωστό Council

Tax, σε ποσοστό 2.7%.

Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες για όλα τα νοικοκυ-

ριά, η αύξηση αυτή θα είναι επώδυνη για τα μεσαία και χαμηλά στρώμα-

τα των κατοίκων της περιφέρειας. Θα ανέμενε κάποιος ότι οι διοι-

κούντες το Δημαρχείο τουλάχιστον θα «πάγωναν» για φέτος το ποσό

του φόρου αυτού. Η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη. Θα έλθει τώρα να

προστεθεί και ο δημοτικός φόρος, κάνοντας την κατάσταση χειρότε-

ρη. Σίγουρα οι διοικούντες το Δημαρχείο θα ήταν δυνατόν, με προ-

σεγμένη οικονομική πολιτική και περικοπές αχρείαστων εξόδων, να

μην προέβαιναν σε αυξήσεις.  

Οι δημότες έχουν επιλογές. Και στην ώρα της κάλπης θα «μιλή-

σουν». Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εκείνο που απασχολεί πε-

ρισσότερο τους πολίτες αυτής της χώρας και θα καθορίσει την ψήφο

τους, είναι πρώτα απ’ όλα η ακρίβεια και μετά το Council Tax. Έπον-

ται το έγκλημα, το Ουκρανικό και ο πληθωρισμός.

Στις 5 Μαΐου θα γίνουν εκλογές σε 146 δημαρχεία της Αγγλίας, σε

32 στη Σκωτία, σε 22 στην Ουαλία καθώς επίσης και εκλογές για απ’

ευθείας ανάδειξη 7 δημάρχων.

Οι προβλέψεις είναι ότι η διαφορά του Εργατικού Κόμματος από

τους Συντηρητικούς θα υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τις τελευταίες

δημοτικές εκλογές (54% με 24% αντίστοιχα).

«Ε»

Η αλλαγή της ώρας και η κοροϊδία
των πολιτών από την ΕΕ

Η
εναλλαγή της ώρας σε θερινή και χειμερινή κάθε έξι μήνες  είναι

ένας θεσμός που άρχισε να τίθεται ενιαία σε εφαρμογή στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση από το 1996. Το μέτρο αυτό, βέβαια, τέθηκε σε εφαρ-

μογή από διάφορα κράτη από τη δεκαετία του 1970, μετά την πετρε-

λαϊκή κρίση του 1973, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Το

σύστημα αυτό τα τελευταία χρόνια άρχισε να αμφισβητείται ολοένα

και περισσότερο από τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και από αυξανό-

μενο αριθμό κρατών.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια δια-

βούλευση στα κράτη μέλη ανάμεσα στους πολίτες και η απάντηση

που πήρε από το 86% των πολιτών ήταν να τερματιστεί αυτή η εξα-

μηνιαία αλλαγή.

Κατόπιν τούτου η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση στις 12 Σεπτεμβρίου

2018 για κατάργηση της αλλαγής της ώρας και άφηνε τα κράτη-μέλη

ελεύθερα να αποφασίσουν την επίσημη ώρα που επιθυμούσαν να

υιοθετήσουν (είτε μόνιμα θερινή ή χειμερινή). Το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο έλαβε στις 26 Μαρτίου 2019 την ίδια απόφαση προτείνοντας

κατάργηση της αλλαγής έως το 2021. Το θέμα ήχθη ενώπιον του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου (Σύνοδος Κορυφής) ώστε να παρθεί τελική από-

φαση. Δεν ασχολήθηκαν ακόμα μαζί του οι κύριοι ηγέτες. Αλλά ούτε

και οι δυσκίνητες υπηρεσίες της Κομισιόν το προωθούν για συζήτη-

ση. Το άφησαν εκεί. Περιφρόνησαν εμφανώς την συντριπτική πλει-

οψηφία των πολιτών και Κύριος οίδε πότε θα πάρει σειρά για συζή-

τηση. Σίγουρα, αν τεθεί ως θέμα στην ατζέντα σε μια από τις Συνό-

δους Κορυφής, η απόφαση δεν θα είναι δύσκολη ούτε χρονοβόρα.

Γιατί, όμως, δεν τίθεται προς συζήτηση;

«Ε»

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

S-400, ανοητολογίες και τουρκική 
εκμετάλλευση της ρωσικής εισβολής



Με μηνύματα ενότητας προς τον Συνα-

γερμικό κόσμο και σε μια τελετή παν-

ηγυρικού χαρακτήρα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου

πήρε το χρίσμα, αλλά πήρε και τις ευλογίες

του Νίκου Αναστασιάδη. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην τοποθέ-

τησή του, έβαλε τελεία στο θέμα και τις συζητή-

σεις που προκάλεσαν κατά καιρούς οι τοποθε-

τήσεις του, χρίζοντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου,

στον οποίο αναφέρθηκε ως στενό του συνε-

ργάτη, ως τον μόνο συνεχιστή του έργου του.

Ο Νίκος Αναστασιάδης κινήθηκε στη φιλο-

σοφία του βασικού συνθήματος της συνεδρίας

για «Ενότητα-Νίκη» και έπαιξε με τον κομ-

ματικό πατριωτισμό των Συναγερμικών για τη

συσπείρωση που θα αποτελέσει την ασπίδα

για την πορεία προς τις προεδρικές εκλογές.

Κάλεσε τους Συναγερμικούς να στηρίξουν την

υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου και

μίλησε για το στοίχημα να παραμείνει η παρά-

ταξη του ΔΗΣΥ στην εξουσία. “Ενωμένοι, ενω-

μένοι, ενωμένοι, ποτέ ηττημένοι”, δήλωσε.

Αναφορές οι οποίες ασφαλώς ικανοποίησαν

πλήρως τόσο τον Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και

ολόκληρη την ηγεσία της Πινδάρου, οι οποίοι

από πλέον μπαίνουν και επίσημα σε τροχιά

προεκλογικής για τις προεδρικές εκλογές του

2023. 

Η σύνοδος του Ανωτάτου Συμβουλίου την

περασμένη Κυριακή είχε έντονο το στοιχείο

των συμβολισμών με αναφορές μέσα από την

ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού, με

τον Γλαύκο Κληρίδη, τον ιδρυτή και επίτιμο

πρόεδρο της παράταξης να δεσπόζει μέσα

από το οπτικοακουστικό υλικό που παρου-

σιάστηκε, να απευθύνει μέσα από ιστορικές

ομιλίες του έκκληση ενότητας στον κόσμο του

ΔΗΣΥ. Μια ιστορική αναδρομή, η οποία ολο-

κληρώθηκε με αφιέρωμα στη ζωή και την πολι-

τική δράση τού Αβέρωφ Νεοφύτου από τα

μαθητικά του χρόνια μέχρι την ανάδειξή του

στην προεδρία του ΔΗΣΥ. Με ιδιαίτερους σταθ-

μούς την εκλογή του στα βουλευτικά έδρανα,

τη συμμετοχή του στο Υπουργικό Συμβούλιο

της διακυβέρνησης Γλ.Κληρίδη ως υπουργού

Συγκοινωνιών, την εκλογή του ως αναπληρω-

τή προέδρου του κόμματος και επικεφαλής

της εκστρατείας του Νίκου Αναστασιάδη στη

νικηφόρα πορεία του 2013 και εν συνεχεία

την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος.

Ο αναπληρωτής προέδρος του κόμματος

Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε

στο στοίχημα της ενότητας της παράταξης.

Απευθυνόμενος στον Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε

«Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος να αναλάβεις το

βαρύ φορτίο της ηγεσίας της πατρίδας μας.

Είσαι έτοιμος να συνεχίσεις την προσπάθεια

για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πρόο-

δο αυτού του τόπου. Θα είσαι ο επόμενος

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η επικύρωση της υποψηφιότητας έγινε διά

της ανατάσεως της χειρός, αφού δεν υπήρχε

άλλος ενδιαφερόμενος…

Μίλησαν για … “Δούρειο Ίππο”

(εννοώντας τον Ν. Χριστοδουλίδη)

Στην ομιλία του ο Αβέρωφ Νεοφύτου φανε-

ρά συγκινημένος, ανέφερε ότι έχει περάσει

πολλά στη ζωή του σε προσωπικό επίπεδο,

ωστόσο έχει πετύχει πολλά για τα οποία είναι

περήφανος, με «τα πολυτιμότερα» να είναι η

σύζυγός του Μαρία και ο γιος τους Περικλής. 

Υποδεικνύοντας την αντιπολίτευση, ο Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι δεν έχουν κανέ-

να σχέδιο και πρόγραμμα διακυβέρνησης,

αλλά μόνη τους «φιλοδοξία είναι να φύγει ο

Συναγερμός από την εξουσία». 

«Στην προσπάθειά τους αυτή δεν θα διστά-

σουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και Δούρ-

ειους Ίππους. Σας το λέω από τώρα ξεκάθα-

ρα: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στυλοβάτ-

ης Δούρειων Ίππων δεν πρόκειται να γίνει

ποτέ», είπε, αναφερόμενος προφανώς στο

ενδεχόμενο υποψηφιότητας του τέως υπο-

υργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Σημείωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός

είναι κόμμα αρχών και αξιών και έχει δώσει

κάθε δημοκρατική ευκαιρία εντός του κόμμα-

τος. «Σχέδια 'Β' αυτή η ιστορική παράταξη,

δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ»,

πρόσθεσε. 

Ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ πρό-

ταξε ως όραμά του, την «Κύπρο των τριών

Άλφα: Το όραμά μας είναι η Κύπρος των

Τριών Άλφα: της Ασφάλειας, της Ανάπτυξης

και της Αλληλεγγύης», ενώ ζήτησε μεγάλη

Πολιτική Συμφωνία για «Πέντε χρόνια για

πέντε μεγάλες αλλαγές».

Συγκεκριμένα, η πρώτη αλλαγή την οποία

προτείνει είναι «όλο το κράτος στο κινητό του

πολίτη», για να μπει τέλος στη γραφειοκρατία

και τη διαφθορά. Η δεύτερη αλλαγή αφορά

την προσιτή κατοικία για τα νεαρά ζευγάρια.

Η τρίτη τις ευκαιρίες να φτιάξουν οι νέοι τη δική

τους επιχείρηση και ευκαιρίες για ψηλά αμειβό-

μενες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιω-

τικό τομέα. Η τέταρτη αλλαγή που προτείνει

είναι η ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθ-

μιση, με ολοήμερο σχολείο και χωρίς φροντι-

στήρια. Τέλος, η πέμπτη αλλαγή που προ-

τείνει είναι η στήριξη της σύγχρονης οικογέ-

νειας και της εργαζόμενης μητέρας, με την

προώθηση του ευέλικτου ωραρίου και σημαν-

τική οικονομική βοήθεια για κάθε παιδί που

γεννιέται. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε νέα πολι-

τική για τους πρόσφυγες, για δικαιότερη αντι-

μετώπιση από το κράτος.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Αναστα-

σιάδη, είπε ότι παρά τις δύο μεγάλες κρίσεις

που αντιμετώπισε, κατάφερε να διαχειριστεί

με επιτυχία και την οικονομική κρίση και την

πανδημία, να στηρίξει οικονομικά τον κάθε

πολίτη και επιχείρηση και να προχωρήσει σε

πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Σημείω-

σε ότι ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο που έχει

επιτευχθεί και «τον τρομοκρατεί η ιδέα το ‘23

να επιστρέψει στο μίζερο και επικίνδυνο πα-

ρελθόν της ανεργίας και των κοινωνικών παν-

τοπωλείων».

Αναστασιάδης: Μόνο με τη 

διχόνοια θα χάσουμε την εξουσία

«Είναι ιστορική μέρα σήμερα, γιατί ομό-

φωνα η παράταξη αποφασίζει πως ο συνεχι-

στής του έργου μου, θα είναι ο στενός μου

συνεργάτης», δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης στην ομιλία του. Ανέφερε ότι κάποιοι

προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγμα ανά-

μεσα στα μέλη του κόμματος και ανάμεσα

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην ηγεσία

του κόμματος, και αφήνουν να εννοηθεί πως

τάχα ο Πρόεδρος υιοθετεί δεύτερες σκέψεις.

«Δεν μιλώ για Plan B, αλλά για δεύτερο

γύρο που θα μας οδηγήσει στην επανεκλο-

γή», είπε, «με την επανεκλογή του Αβέρωφ

Νεοφύτου για να συνεχίσουμε την προσφο-

ρά σε αυτόν τον τόπο».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση που

ζητά αλλαγή, ο Πρόεδρος ρώτησε τον κυπρ-

ιακό λαό, τι θέλουν να αλλάξουν, απαριθμώντας

τις «σημαντικές μεταρρυθμίσεις» που υλο-

ποίησε τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε ότι κανέ-

νας δεν παραγνωρίζει τις επιτυχίες της κυβέρ-

νησης και η αντιπολίτευση δεν επικεντρώθη-

κε ποτέ στην απουσία έργου ή στην έλλειψη

αποφασιστικότητας αντιμετώπισης των κρίσι-

μων στιγμών. «Δεν θα επιτρέψουμε να επι-

στρέψουν όσοι μας οδήγησαν στη χρεωκοπία

το 2012», είπε, και πρόσθεσε ότι μόνο με έναν

τρόπο μπορεί να χαθεί η εξουσία: «αν επι-

τρέψουμε να επικρατήσει η διχόνοια».

Σημείωσε ότι η Κύπρος, αν και «λιλιπούτια»

και υπό κατοχή, είναι μία από τις ισχυρότερ-

ες οικονομίες, παρόλο που όταν ο ΔΗΣΥ ανέ-

λαβε την εξουσία, τα «ρευστά διαθέσιμα του

κράτους έφταναν μόνο για την καταβολή ενός

μισθού», είπε.

Ο Πρόεδρος κατέληξε τονίζοντας τη σημασία

της ενότητας στο κόμμα. «Υπήρξα από τα

ιδρυτικά στελέχη. Τώρα, την ώρα της αποχώρη-

σης, ένα σας παρακαλώ πολύ: Διαφυλάξετε

την ενότητα της παράταξης», είπε και κάλεσε

τα μέλη του κόμματος να σταθούν δίπλα στον

Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο χαρακτήρισε

«πατριάρχη της παράταξης».

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Κυπριακή Επικαιρότητα

Διά βοής έλαβε το Συναγερμικό χρίσμα ο Αβέρωφ Επιτυχής η επιβεβαιωτική γεώτρηση
στο οικόπεδο 10  της κυπριακής ΑΟΖ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου ανα-

κοίνωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες της

γεώτρησης αξιολόγησης «Glaucus-2», στο Τεμάχιο 10 της Αποκλειστι-

κής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι γεωτρητικές εργασίες, οι οποίες περιλάμβαναν και δοκιμές παρα-

γωγής, διεξήχθησαν από την κοινοπραξία ExxonMobil Exploration and

Production Cyprus (Offshore) Limited / Qatar Petroleum International

Upstream LLC, η οποία κατέχει Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων για

το εν λόγω Τεμάχιο.

Η γεώτρηση κατέδειξε την παρουσία ταμιευτήρα φυσικού αερίου με

χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας.

Η κοινοπραξία θα προχωρήσει σε λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση

των δεδομένων που έχουν συλλεγεί, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό

των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του ταμιευτήρα, αλλά και

των δυνητικών επιλογών ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης της ανα-

κάλυψης. Δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, η κοινοπραξία θα κοινοποι-

ήσει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τα αποτελέ-

σματα της αξιολόγησης των δεδομένων που συνελέγησαν από τις γεω-

τρητικές και δοκιμαστικές εργασίες, μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της γεώτρησης αξιολόγησης «Glaucus-

2» ξεκίνησαν στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και πραγματοποιήθηκαν από το

γεωτρύπανο «Stena Forth», το οποίο αναχώρησε από το σημείο της

γεώτρησης.

Οι Κούρδοι της Κύπρου διαδήλωσαν
στη Λεμεσό κατά της ρωσικής εισβολής

Πορεία κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προς το προξενείο

της Ρωσίας στη Λεμεσό πραγματοποίησαν οι Κούρδοι την περασμένη

Παρασκευή.

Σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει: «τις μέρες αυτές, όλος ο κόσμος βλέ-

πει με αγανάκτηση μια μεγάλη χώρα όπως η Ρωσία να έχει εισβάλει και

να καταστρέφει την Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την ρωσι-

κή εισβολή στην Ουκρανία. Όπως δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την

τουρκική εισβολή στην Αφρίν και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο».

Αναφέρει, επίσης, ότι ο Κουρδικός λαός έχει υποστεί πολλές επιθέσεις

και εισβολές από τα κράτη της περιοχής, στα οποία είναι μοιρασμένο το

Κουρδιστάν. Εδώ και δεκαετίες ο Κουρδικός λαός αγωνίζεται για την ελευ-

θερία, την δημοκρατία και την ειρήνη.

«Στις 18 Μαρτίου κλείνουν 4 χρόνια από το 2018, όταν ο τουρκικός

στρατός εισέβαλε στη Συρία και κατέλαβε την περιοχή της Αφρίν. Οι πολι-

τικά κυρίαρχες χώρες του κόσμου, μα και όλη η διεθνής κοινότητα, δεν

αντέδρασε στη τουρκική εισβολή στη Συρία. Παρ' όλην αυτή τη σοβαρό-

τατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία δεν είχε ούτε συνέπειες

ούτε κυρώσεις.

Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ξένη εισβολή σε μια χώρα,

η οποία δεν βρήκε σοβαρή αντίδραση και καταδίκη από τις άλλες χώρες.

Πολλές άλλες χώρες και λαοί υπέστησαν εισβολές και καταπιέσεις, χωρίς

αυτά να καταδικαστούν».

«Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Η Κύπρος είναι και αυτή θύμα της

τουρκικής εισβολής του Ιουλίου 1974, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Οι Κούρδοι που βρίσκονται στη Κύπρο κάνουν πορεία, για να υπενθυ-

μίσουν και να καταγγείλουν την τουρκική εισβολή στην Αφρίν.

Γίνεται επίσης και για να καταδικάσουν κάθε εισβολή, και για να διακη-

ρύξουν το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεσή τους, χωρίς ξένες εισβο-

λές, επεμβάσεις και καταπιέσεις».



Είναι ένα απολύτως διακριτό έγκλημα

αυτό που συντελείται στην Ουκρανία,

σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, υπενθυμίζοντας

ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που

έχουν υπογράψει το αίτημα να ανοίξει

έρευνα στη Χάγη για τέλεση εγκλημάτων

πολέμου. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε

«έγκλημα πολέμου» όσα συμβαίνουν στη

Μαριούπολη.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε

στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής της ελληνικής δι-

πλωματίας αναφέρθηκε στην Ουκρανία κάνον-

τας λόγο για ανθρωπιστική τραγωδία και για

κάτι απόλυτα μη συμβατό προς το διεθνές

δίκαιο.

Ο ίδιος συνέχισε διευκρινίζοντας πως η

Ελλάδα θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της προς την

κατεύθυνση της λήξης του πολέμου, με στόχο

παράλληλα να προστατεύσει και την ελληνι-

κή ομογένεια στην ουκρανικές περιοχές.

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως για την

Ελλάδα είναι «μεγάλο στοίχημα η Αλεξαν-

δρούπολη» και πως «έχουμε να κερδίσουμε

από αυτό», ενώ αναφερόμενος στα όσα

συμβαίνουν στην Μαριούπολη τα χαρακτή-

ρισε «έγκλημα πολέμου».

«Η Ρωσία επιδιώκει τον διαμελισμό και την

ουδετεροποίηση της Ουκρανίας. Ποιο είναι

το πλήρες της σχέδιο δεν το γνωρίζουμε και

δεν μπορούμε να το ξέρουμε», πρόσθεσε ο

Έλληνας ΥΠΕΞ.

Αναφορικά με τη στάση του στο ζήτημα

της αποστολής αμυντικού υλικού στην Ουκρ-

ανία και τη φημολογία περί δικών του αντιρρή-

σεων, ο κ. Δένδιας είπε ότι είναι και παρα-

μένει υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης

Μητσοτάκη και πως εάν είχε διαφορετική

άποψη η οδός που θα έπρεπε να είχε ακο-

λουθήσει θα ήταν προφανής:

«Η ΕΕ με συντριπτική πλειοψηφία αποφ-

άσισε να ενισχύσει την Ουκρανία με κάθε

τρόπο και αυτό κάναμε κι εμείς δίνοντας

αμυντικό υλικό σε μια χώρα που υφίσταται

εισβολή. Η Ελλάδα πορεύεται στις διεθνείς

της σχέσεις με διακριτές αρχές, για εμάς η

εδαφική ακεραιότητα των κρατών είναι ιερό

ευαγγέλιο, αυτό είναι και το εθνικό μας συμ-

φέρον πέρα και από θέση αρχής», είπε.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αντι-

πολίτευσης ότι η Ελλάδα βρέθηκε να ακο-

λουθεί την αμυντική τακτική – «καθρέφτη»

του ΝΑΤΟ των χωρών της Βαλτικής και όχι

τη γαλλική, είπε πως η Ελλάδα κάνει ό,τι και

η Γαλλία.

Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα οι διπλω-

ματικές σχέσεις με τη Ρωσία να αποκατα-

σταθούν όταν η Ρωσία επανέλθει στη διεθ-

νή νομιμότητα.

«Όταν ανέλαβα οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν

ήταν σε κάποιο φοβερό σημείο και εργάστηκα

πολύ για να τις βελτιώσω. Λυπάμαι πολύ για

το σημείο που είμαστε σήμερα, αλλά αυτό

δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας», είπε ο κ. Δέν-

διας.

Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας, αναφερόμενος στα

όσα προηγήθηκαν της ρωσικής εισβολής,

είπε πως τόσο ο υπουργός Εξωτερικών της

Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λαβρόφ,

όσο και ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κου-

λέμπα, διαβεβαίωναν ότι δεν θα γίνει εισβο-

λή, την ίδια ώρα που Αμερικανοί και Βρετα-

νοί ήταν βέβαιοι πως επίκειται επίθεση και

μάλιστα έστελναν και φωτογραφικά στοιχεία

για επικείμενη εισβολή.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Έγκλημα πολέμου
η ρωσική επίθεση στην Μαριούπολη»Τον Μάιο στην Αθήνα 

ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ

Ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα, το αργότερο μέχρι τον Μάιο, ο

νέος Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης. Πάντως, ήδη από την

αμερικανική πρωτεύουσα έχει ξεκινήσει τις πρώτες επαφές του.

Μεταξύ των άλλων, γνωρίστηκε με τον βουλευτή Σερρών της Νέας

Δημοκρατίας Τάσο Χατζηβασιλείου, που βρισκόταν εκεί τις προη-

γούμενες ημέρες, και από τη συζήτηση που είχαν, έγινε αντιληπτό

ότι είναι γνώστης της περιοχής μας. Ο «γαλάζιος» βουλευτής,

στην ομιλία του σε forum στην Ουάσινγκτον, έκρουσε τον κώδω-

να του κινδύνου στους Αμερικανούς: «Στηρίζουμε την ευρωπαϊ-

κή πορεία της πολύπαθης Ουκρανίας, που βιώνει την απαρά-

δεκτη ρωσική εισβολή. Αλλά μην ξεχνάμε τα Δυτικά Βαλκάνια. Η

ευρωατλαντική τους πορεία χρειάζεται ουσιαστική ώθηση, αλλιώς

θα τα χάσουμε από χέρι. Η Τουρκία και η Ρωσία καραδοκούν».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αμερικανική πρεσβεία της Αθή-

νας θα υπάρξουν μέχρι το καλοκαίρι και άλλες αλλαγές, που αφο-

ρούν το στελεχιακό δυναμικό ενώ, συνεχίζοντας την κατεύθυνση

του Τζέφρι Πάιατ, το νέο επιτελείο θα εστιάσει την επερχόμενη

περίοδο στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών. 

Δώρο 10 σύγχρονα πυροσβεστικά 

οχήματα από την Επιτροπή 

«Ελλάδα 2021»

Για άλλη μια φορά η Γιάννα Αγγελοπούλου δικαίωσε, μέχρι και

με την τελευταία λεπτομέρεια του εορτασμού των 200 χρόνων

από την Επανάσταση του 1821, εκείνους που της ανέθεσαν αυτήν

τη μεγάλη αποστολή. Τίμησε όλους εκείνους τους μεγάλους αγω-

νιστές, μέχρι και τον τελευταίο πολεμιστή, που έδωσαν τη ζωή

τους για να ζούμε ελεύθεροι στη γη των προγόνων μας, στην Ελλά-

δα μας. Απέδειξε ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να αγα-

πάς τούτο τον τόπο που μας γέννησε. Το έδειξε για άλλη μια φορά…

Αποφασίστηκε να διατεθούν σε κοινωφελείς σκοπούς τα χρήμα-

τα που συγκεντρώθηκαν από τη διάθεση των αναμνηστικών,

συλλεκτικών νομισμάτων που εξέδωσε η Επιτροπή. Σε τελετή

που πραγματοποιήθηκε, η Γιάννα Αγγελοπούλου παρέδωσε στην

Πυροσβεστική 10 υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα, για τις

ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κι άλλος… άθλος του 

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Στην τελετή αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανε-

πιστημίου της Θράκης, στο δείπνο που παρατέθηκε ήταν προσ-

κεκλημένος και ο Τούρκος Γενικός Πρόξενος, ο οποίος σηκώθη-

κε και έφυγε, λόγω της παρουσίας των νόμιμων μουφτήδων της

Κομοτηνής. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος σηκώθηκε και άρχι-

σε να τρέχει πίσω από τον Τούρκο Πρόξενο, φωνάζοντάς του

«εφέντη μ’, εφέντη μ’». Όταν τον πρόλαβε, τον ρώτησε, στα τουρ-

κικά πάντα: «Τι συμβαίνει, είπαμε κάτι και σε στενοχωρήσαμε;»

Ο Πρόξενος, πάντως, συνέχισε να είναι ενοχλημένος. Πάλι καλά

που δεν του ζήτησε… γονατιστός συγγνώμη!

Καθ’ οδόν προς το Συνέδριο

Σε ρυθμούς Συνεδρίου μπαίνουν σιγά-σιγά στη Νέα Δημοκρ-

ατία. Ένα Συνέδριο που θα έχει… φιλοκυβερνητικό χαρακτήρα,

αφού στη διάρκειά του θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του έργου

που επιτελέσθηκε από τις εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα, με

σκοπό να… τονωθεί το ηθικό των γαλάζιων στελεχών, που λόγω

της γενικότερης κατάστασης, είναι πεσμένο τελευταία. Εν όψει

του Συνεδρίου (6-8 Μαΐου), θα πραγματοποιηθούν δύο προ-

συνεδριακές εκδηλώσεις: 2 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και 16

Απριλίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τρία προσυνέδρια θα γίνουν στην

Αττική: 29 Μαρτίου στο Αιγάλεω, 11 Απριλίου στο Χαλάνδρι και

18 Απριλίου στη Νίκαια.

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Στη φυλακή θα μπαίνουν πλέον οι χούλιγκαν
Στην τυφλή οπαδική βία και την

αποφασιστική αντίδραση της

κυβέρνησης για την πάταξη του

χουλιγκανισμού αναφέρθηκε ο

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ανα-

φερόμενος στον αδικοχαμένοΆλκη

τόνισε πως ύψιστο καθήκον της

Πολιτείας είναι η διαφύλαξη της

ανθρώπινης ζωής, επισημαίνον-

τας χαρακτηριστικά πως η κυβέρ-

νηση «δεν μπορεί να επιτρέψει με

καμία δύναμη να ξαναχαθεί ανθ-

ρώπινη ζωή από αυτό τον χου-

λιγκανισμό, από αυτή την αγριό-

τητα, από αυτή την απάνθρωπη

συμπεριφορά», μιλώντας σε τηλε-

οπτικό σταθμό.

Ο Υπουργός Προστασίας του

Πολίτη αναφέρθηκε στην άμεση

και αποτελεσματική αντίδραση της

Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς

μέσα σε μία βδομάδα συνελή-

φθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην

υπόθεση, 69 σύνδεσμοι έκλεισαν

μέσα σε 15 ημέρες μετά από εκτε-

νείς ελέγχους, ενώ δόθηκε εντο-

λή οι σύνδεσμοι να ελεγχθούν ξανά

όλοι εκ νέου.

Αναφορικά με το νέο νόμο για

τον έλεγχο της οπαδικής βίας και

την αυστηροποίηση των ποινών,

ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε χα-

ρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν

κάποιος να επιτίθεται, να ασκεί βία

ή και να κάνει και χειρότερα πράγ-

ματα και να μπορεί να αναστέλλε-

ται η ποινή του. Όποιος έχει τέτοι-

ου είδους συμπεριφορές θα πηγαί-

νει στη φυλακή και αυτό είναι επίσης

απαίτηση της κοινωνίας».

Τέλος ο Υπουργός Προστασίας

του Πολίτη ανέφερε πως θα υπάρχει

πλέον ταυτοποίηση των προσώ-

πων που πηγαίνουν στο γήπεδο

και θα λειτουργούν οι κάμερες α-

σφαλείας, ώστε η Αστυνομία να

μπορεί να ελέγχει τυχόν παρα-

βατικές συμπεριφορές. 

«Οι στρατοί των χούλιγκανς ανα-

φέρονται στο παρελθόν, είναι μία

βάρβαρη παράδοση στην οποία

βάζουμε οριστικά τέλος και σε αυτό

πρέπει να συστρατευτούν όλοι,

κόμματα, κυβέρνηση, αστυνομία,

αυτοδιοίκηση, αθλητικοί παρά-

γοντες, οι πολίτες», τόνισε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στήριξη των Ομογενών της Αλβανίας

Συναντήσεις με την Πρόεδρο της

Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυ-

πουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών

και τους αρχηγούς των κομμάτων,

είχε αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

και του Κόμματος Ένωσης Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ), καθώς

τα προβλήματα της μειονότητας,

όλο και μεγαλώνουν. Η αντιπρο-

σωπεία, αποτελούμενη από τον

Πρόεδρο του ΚΕΑΔ Βαγγέλη Ντού-

λε, τον Πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Βασίλη Κάγιο, τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΔΕΕΕΜ)-ΟΜΟΝΟΙΑ

Γιώργο Τζομάκα, τον Γενικό Γραμματέα της ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ Δημήτρη Μαλιούκη και τον Πρόεδρο ΟΜΟΙΝΟΙΑΣ

ΧΕΙΜΑΡΑΣ Φρέντι Μπελέρη, μετέφερε και παρουσίασε τα αιτήματα για την διεξαγωγή απογραφής πληθυσμού το

ερχόμενο φθινόπωρο, τη χρήση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, το περιουσιακό, τα ασφαλιστικά δικαιώμα-

τα και τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Η αντιπροσωπεία περιέγραψε επίσης τη δύσκολη κατάσταση που δια-

μορφώνεται μετά την πανδημία, αλλά και τη στάση της αλβανικής κυβέρνησης. 

Όπως ενημέρωσαν οι ομογενείς, στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην

κατοχύρωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού των μελών της μειονότητας, μέσα από την υιοθέτηση σχετικής

νομοθεσίας από το αλβανικό κράτος, ειδικά εν όψει της διεξαγωγής απογραφής πληθυσμού το ερχόμενο φθινό-

πωρο. Συζητήθηκε, επίσης, η εν εξελίξει κτηματολογική εγγραφή στην Αλβανία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει

πλήρως και αδιαμφισβήτητα τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών της μειονότητας. 

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τους ομογενείς και

τους ενημέρωσε ότι θα κατατεθεί εντός της επόμενης εβδομάδας ρύθμισης για την αύξηση της εθνικής σύνταξης

των ομογενών και των παλιννοστούντων.



Με κατάμεστο το αμφιθέατρο του

Πολεμικού Μουσείου Αθηνών έγινε

η παρουσίαση του βιβλίου του τέως

υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστο-

δουλίδη «Οι γεωπολιτικές πραγμα-

τικότητες στα σχέδια λύσης του Κυπρ-

ιακού (1948-1978)». Στην παρουσίαση

παρέστη και μίλησε ο τέως Πρόεδρος

της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκό-

πης Παυλόπουλος. Χαιρετισμούς

απηύθυναν ο υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Δένδιας (με μαγνητοσκοπημένο

μήνυμα, αφού βρισκόταν στη Νέα Υόρκη)

και ο υφυπουργός Παιδείας και καθη-

γητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος.

Η συγκέντρωση αυτή μπορεί να θεω-

ρηθεί και ως η πρώτη άτυπη προεκλογι-

κή συγκέντρωση του Ν. Χριστοδουλίδη

εν όψει των προεδρικών εκλογών του

2023. Τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα. Η ανα-

φορά περί «οραμάτων και στόχων» σαφής.

Μέσα από λεγόμενα των ομιλητών, ότι

η παρουσία τους δεν σημαίνει ανάμειξη

στα εσωτερικά της Κύπρου, κατέστη σαφές

ότι έγινε προσπάθεια από τους γνωστούς

κύκλους να εμποδίσουν τον Έλληνα ΥΠΕΞ

και τον υφυπουργό Άγγ. Συρίγο να χαι-

ρετήσουν την συγκέντρωση. Το ίδιο είπε

και ο Πρόεδρος Πρ. Παυλόπουλος, ότι η

παρουσία του δεν συνιστά επέμβαση στις

προεδρικές της Κύπρου. 

(Γνωστό στην «Ε» το παρασκήνιο

και η πηγή των παροτρύνσεων/πιέ-

σεων καθώς και το «κανάλι», μέσα από

το οποίο επιχειρήθηκε να αποτραπεί

η συμμετοχή των Ελλαδιτών πολιτικών

ως ομιλητών).

Παρόλο που δεν το έχει ανακοινώσει

ακόμα επισήμως, ο Χριστοδουλίδης θα

διεκδικήσει την Προεδρία της Κυπριακής

Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές (Φεβρ-

ουάριος 2023). Οι δημοσκοπήσεις εξα-

κολουθούν να το παρουσιάζουν ως φαβο-

ρί στις εκλογές με μεγάλη διαφορά από

τους δυνητικούς του ανθυποψηφίους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χριστο-

δουλίδης συνομιλεί με ένα ευρύτατο φάσμα

της κοινωνίας σε όλη την Κύπρο. Έχει,

επίσης, επαφές με τρία κόμματα προκει-

μένου να εξασφαλίσει την στήριξη της

υποψηφιότητάς του. 

Στα τέλη του μηνός, το αργότερο στις

αρχές Απριλίου, αναμένεται να ανακοινώσει

και επίσημα την κάθοδό του στην προ-

εκλογική κονίστρα. 

Η υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη ανα-

μένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην

πορεία προς τις κάλπες, κυρίως από τη

λάσπη που ρίχνεται και θα ριχθεί εναντίον

του και από τις «απειλές» σε όσους ευρίσκο-

νται στο «μαντρί» αλλά έχουν πρόθεση

να τον υποστηρίξουν. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας, Νίκος Αναστασιάδης, τάχθηκε

«αναγκαστικά» υπέρ του Αβέρωφ Νεο-

φύτου, συμβάλλοντας έτσι σε κάποια

μεγαλύτερη συσπείρωση του ΔΗΣΥ, όμως

ίσως η στήριξη αυτή να μην φανεί και

τόσο… ευεργετική στον Συναγερμικό 

υποψήφιο. Ο τέως υπουργός γνωρίζει τις

δυσκολίες του εγχειρήματος που έχει ανα-

λάβει, αλλά είναι αποφασισμένος να διεκ-

δικήσει μέχρι τέλους τον στόχο του.

Μείζων προτεραιότητα κάθε Προέ-

δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η

προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ο

Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε δύο κρίσι-

μες στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του

Κυπριακού: Στο σχέδιο Ανάν (2004) και

στις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά

(2017).

Για το Σχέδιο Ανάν, το οποίο οι Ελλη-

νοκύπριοι είχαν απορρίψει με συντριπτι-

κή πλειοψηφία, υπογράμμισε τη σημασία

της συμμετοχής. «Για πρώτη φορά ο κυπρ-

ιακός λαός τοποθετήθηκε επί ενός σχεδίου

επίλυσης», σημείωσε, λέγοντας ότι από

την διαδικασία αποτυπώθηκε το έντονο

ενδιαφέρον των Κυπρίων για το Κυ-

πριακό πρόβλημα.

Όσον αφορά στο Κραν Μοντανά, για

το οποίο υπάρχουν αμφισβητούμενες από-

ψεις για το ποιος και τι ευθύνεται για το

ναυάγιο των συνομιλιών, ο πρώην υπουρ-

γός μίλησε για τον «καθοριστικό ρόλο των

εκτός Κύπρου πρωταγωνιστών» και για

«καθοριστικό ρόλο εξωγενών παρ-

αγόντων ιδιαίτερα στην κατάληξη της

προσπάθειας».

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:

«ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

Την ανάγκη όσες κυρώσεις επιβλη-

θούν στην Ρωσία για την εισβολή στην

Ουκρανία να επιβληθούν και στην Τουρκία

για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου

τόνισε ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής

Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος,

κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε. 

«Εμείς πήραμε τη σωστή πλευρά της

Ιστορίας», σχολίασε ο κ. Παυλόπουλος

για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, κατη-

γορώντας την Τουρκία ότι έχει «θράσος»

και «όντας επιτηδείως ουδέτερη διεκδικεί

ρόλο ειρηνοποιού» στη διένεξη.

Η Ελλάδα όφειλε να έχει σαφή και ξεκά-

θαρη θέση στον ρωσο-ουκρανικό πόλε-

μο για τρεις λόγους, σημείωσε ο υφυ-

πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Άγγελος Συρίγος, ο οποίος έγραψε και

τον πρόλογο του βιβλίου του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη. «Η Ελλάδα υποστηρίζει το

Διεθνές Δίκαιο. Ως Ελληνισμός έχουμε

μέσα μας την πληγή του Κυπριακού.

Και τρίτον η Τουρκία ετοιμαζόταν να

κάνει τα ίδια πράγματα (σ.σ. με την

Ρωσία) σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσό-

γειο. Τώρα της κόπηκε η φόρα», δήλω-

σε ο υφυπουργός.

Για το βιβλίο μίλησε ο καθηγητής του

Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάνθης Χατζη-

βασιλείου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών,

Νίκος Δένδιας, τοποθετήθηκε με μα-

γνητοσκοπημένο μήνυμα, καθώς βρίσκε-

ται στην Νέα Υόρκη. Τον κ. Δένδια εκπρο-

σώπησε ο διευθυντής του διπλωματικού

του γραφείου, Γιάννης Τσαούσης. Παρών

στην εκδήλωση ήταν και ο Πρέσβης της

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Κυ-

ριάκος Κενεβέζος.

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος απευθύνει

χαιρετισμό στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο Ο υφυπουργός Καθηγητής Άγγελος Συρίγος μιλά για το βιβλίο

Η ΠΡΩΤΗ ΑΤΥΠΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠΕΞ

Με υψηλούς συμβολισμούς η παρουσίαση του
βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Επικαιρότητα

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο βήμα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του

Ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας απευθύνει χαιρετισμό
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Συνάντηση με τον υπουργό Ευρώπης

της Βρετανίας James Cleverly είχε τη

Δευτέρα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού

Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στο

Foreign Office.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Νεοφύτου  δήλω-

σε: «Είχαμε σήμερα συνάντηση με τον Υπουρ-

γό  Ευρώπης και Αμερικής εδώ στο Foreign

Office όπου είχαμε την ευκαιρία να επανα-

λάβουμε τη θέση της Ελληνοκυπριακής πλευ-

ράς  για επανέναρξη το συντομότερο δυνατό

του διαλόγου πάνω στη συμφωνημένη βάση.

Επαναλάβαμε στους Άγγλους ότι θέσεις δυο

κρατών είναι και απαράδεκτες και ότι δεν μπο-

ρούν ποτέ να γίνουν αποδεκτές από την

ελληνοκυπριακή πλευρά. Από την άλλη, ως

εγγυήτρια δύναμη, έχουν υποχρέωση να δια-

σφαλίσουν την ομαλότητα αλλά και να διευ-

κολύνουν και να υποστηρίξουν τις προσπά-

θειες για επανένωση της  Κύπρου».

Ο κ. Νεοφύτου είχε, επίσης, συνάντηση

με τη βουλευτή και Πρόεδρο των Συντηρη-

τικών Φίλων της Κύπρου κ. Theresa Villiers.

Σ’ αυτή συμμετείχαν οι βουλευτές Sheryll

Murray, Saqib Bhatti, Ben Everitt και ο

Lord Byron Davies.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνα-

γερμού συναντήθηκε και με τον Συμπρόε-

δρο του Συντηρητικού Κόμματος κ. Oliver

James Dowden.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο

Λονδίνο ο κ. Νεοφύτου συναντήθηκε με στε-

λέχη της Φοιτητικής Παράταξης Πρωτοπο-

ρία και την Επιτροπή του ΔΗΣΥ Ηνωμένου

Βασιλείου. Επισκέφθηκε, επίσης, το αγγλικό

ορθόδοξο σχολείο Απόστολος Ανδρέας.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 6ο LONDON

BUSINESS SUMMIT

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου,

ήταν ένας από τους ομιλητές στο 6ο London

Business Summit, στο οποίο συμμετέσχε,

με θέμα συζήτησης «The comeback For

Greece and Cyprus». 

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγε-

ρμού, στην έναρξη της τοποθέτησής του,

στάθηκε στα όσα τραγικά συμβαίνουν με την

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την

οποία καταδίκασε εκ νέου, τονίζοντας πως

η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει

πόλεμος και προσφυγιά, εφόσον ακόμη και

σήμερα υφίστανται οι τραγικές συνέπειες της

τουρκικής εισβολής. 

Ο κ. Νεοφύτου ανέλυσε επίσης στην ομιλία

του πώς με σωστές πολιτικές αντιμετωπίστηκαν

οι συνέπειες ακόμη μιας κρίσης όπως αυτές

που επέφερε η πανδημία, τονίζοντας ότι η

Κύπρος σημείωσε χαμηλότερη από το μέσο

όρο της ΕΕ ύφεση για το 2020, ενώ η ανά-

καμψη επήλθε με ταχείς ρυθμούς το 2021

και το 2022 κι ενώ και οι προβλέψεις για το

2023 καταγράφουν αυξητική τάση. 

«Τώρα δεν είναι η ώρα του εφησυχασμού»,

τόνισε ο κ. Νεοφύτου, και πρόσθεσε πως

πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, «εφ-

αρμόζοντας τις μεταρρυθμίσεις που θα κατα-

στήσουν το κράτος μας σύγχρονο και φιλικό

και προς τους πολίτες και προς τις επιχει-

ρήσεις». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νεοφύτου

τόνισε πως η Κύπρος μπορεί να γίνει η Silicon

Valley της Ευρώπης παρέχοντας όλα τα εφό-

δια και στηρίζοντας start ups και επιχειρή-

σεις ευρύτερα. Ένας στόχος που μπορεί να

γίνει πράξη και μέσω των όσων προβλέπει

το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Σε δηλώσεις του μετά για το μήνυμα που

στέλνει το Συνέδριο κ. Νεοφύτου απάντησε:

«Είμαι αισιόδοξος για την οικονομία της Κύ-

πρου. Παρά τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις

λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η κυ-

πριακή οικονομία θα συνεχίσει με θετικότα-

τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και θα

βρούμε τρόπο να υπερκεράσουμε την οποια-

δήποτε επίπτωση λόγω των συνθηκών στην

Ουκρανία».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι συγκε-

κριμένα τα θέματα που θέλει να προωθήσει

κατά τις συναντήσεις του με Βρετανούς πολι-

τικούς, ο κ. Νεοφύτου απάντησε: «Να προω-

θήσουμε τα δίκαια αιτήματα της χώρας μας,

να επαναλάβουμε την θέλησή μας να ζήσο-

υμε σε μια επανενωμένη πατρίδα και να ζητή-

σουμε τη στήριξη της Μεγάλης Βρετανίας σε

αυτήν την προσπάθεια».

Σε ερώτηση για ποια μέρη θα επισκεφτεί

σχετικά με την Παροικία, ο κ. Νεοφύτου απάν-

τησε ότι η επίσκεψή του είναι μόνο για 36

ώρες «αλλά θα συναντηθώ και με τους Κύ-

πριους του Λονδίνου, που είναι οι καλύτε-

ροι πρεσβευτές της εθνικής μας υπόθεσης».

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Συνάντηση Αβέρωφ με Βρετανό
υπουργό Ευρώπης

Ξεκίνησαν οι ανακρίσεις
της Αγγλικής Αστυνομίας

για τα κορωνο-πάρτυ
στην Downing Street

Η Αστυνομία ξεκίνησε να ανακρίνει μάρτυρες στο πλαίσιο της

έρευνάς της για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων καραντίνας

σε συναθροίσεις στο γραφείο και την κατοικία του Βρετανού πρω-

θυπουργού Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια του lockdown, ανα-

κοίνωσε  η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας είναι 12 συγκεντρώσεις

που πραγματοποιήθηκαν στη Ντάουνινγκ Στριτ, αφότου μια εσω-

τερική έρευνα διαπίστωσε ότι το προσωπικό του Τζόνσον συμμε-

τείχε σε πάρτι με αλκοόλ, με τον Βρετανό ηγέτη να παρευρίσκεται

σε ορισμένες από τις εκδηλώσεις αυτές, όταν στη χώρα ίσχυαν αυ-

στηρά μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Οι ειδικοί αστυνομικοί που ερευνούν καταγγελίες για παραβιά-

σεις των κανονισμών Covid-19 στη Ντάουνινγκ Στριτ και στο Γουά-

ιτχολ έχουν αρχίσει να παίρνουν συνεντεύξεις από ανθρώπους, ως

μάρτυρες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών τους», ανέφε-

ρε η Met σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία είπε ότι περισσότερα από 100 ερωτηματολόγια

έχουν σταλεί στο πλαίσιο της έρευνας, με τις αρχικές απαντήσεις

να βοηθούν στον εντοπισμό περαιτέρω ατόμων στα οποία είχαν

σταλεί ερωτηματολόγια.

Ο Τζόνσον είναι μεταξύ εκείνων που έλαβαν ερωτηματολόγιο

σχετικά με τις συγκεντρώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την

ώρα που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στις

κηδείες ή να αποχαιρετήσουν τους αγαπημένους τους που πέθαι-

ναν στο νοσοκομείο λόγω των αυστηρών κανόνων περιορισμού

της Covid-19.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν εκτεταμένη οργή και ορισμένοι πο-

λιτικοί στο κόμμα του ίδιου του πρωθυπουργού ενώθηκαν με την

αντιπολίτευση, καλώντας τον να παραιτηθεί.

Ωστόσο, καθώς η προσοχή έχει μετατοπιστεί στην εισβολή της

Ρωσίας στην Ουκρανία, ορισμένοι, όπως ο ηγέτης των Συντηρη-

τικών στη Σκωτία Ντάγκλας Ρος, απέσυραν αυτό το κάλεσμα, λέ-

γοντας ότι το ενδιαφέρον όλων πρέπει να είναι στον πόλεμο.

Η Αστυνομία είπε ότι δεν έχει ακόμη παραπέμψει κανένα άτομο

για επιβολή προστίμου, που βεβαιώνεται σε άτομα που έχουν πα-

ραβιάσει τους κανόνες για την COVID.

Ανέφερε ότι η έρευνα προχωρήσει όσο το δυνατόν συντομότε-

ρα, αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αυξάνονται τα κρούσματα
κορωνοϊού στη Βρετανία

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 67% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Σταθερά ανοδική είναι η τάση των κρουσμάτων κορωνοϊού

στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από την πλήρη κατάργηση των

νομικών περιορισμών στα τέλη του περασμένου μήνα.

Για το τελευταίο 24ωρο, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, σημειώθη-

καν 94.524 κρούσματα, τα περισσότερα σε μία ημέρα από την

1η Φεβρουαρίου.

Σε κυλιόμενη επταήμερη βάση οι επιβεβαιωμένες λοιμώξεις

έχουν αυξηθεί κατά 20%.

Οι θάνατοι που ανακοινώθηκαν την Τρίτη ήταν 250, ενώ ο

αριθμός των νοσηλευόμενων φορέων έχει αυξηθεί στους 16.272.

Πρόκειται για τους περισσότερους νοσηλευόμενους από τις 27

Ιανουαρίου.

Ο αριθμός των νοσηλευόμενων που χρήζουν μηχανικής υπο-

στήριξης αναπνοής, ωστόσο, έχει αυξηθεί μεν αλλά κατά πολύ

λιγότερο, στους 299.

Στη Σκωτία οι 2.221 νοσηλευόμενοι φορείς κορωνοϊού είναι

οι περισσότεροι από την αρχή της πανδημίας, δηλαδή εδώ και

δύο χρόνια.

Σημειώνεται ότι τις δύο δόσεις του εμβολίου έχουν κάνει πάνω

από 49,3 εκ. πολίτες, δηλαδή το 85,8% των κατοίκων από 12

ετών και πάνω, ενώ η τρίτη δόση έχει χορηγηθεί σε πάνω από

38,6 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή στο 67,2% των από 12

ετών και πάνω.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Ευρώπης της Βρετανίας

James Cleverly

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου με τους διοργανωτές του Φόρουμ και τους πρέσβεις της Ελλάδος

Ιωάννη Ραπτάκη και της Κύπρου Ανδρέα ΚακουρήCleverly

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την ομιλία του στο στο 6ο London

Business Summit
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Λάβαμε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση - πρόσκληση: 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

του Τιμίου Σταυρού και του Αρχαγγέ-

λου Μιχαήλ Λονδίνου με χαρά ανα-

κοινώνει ότι ο πατήρ Σπυρίδων Παπά

Γαβριήλ τιμήθηκε από την Αρχιεπισ-

κοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

τανίας με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Η τελετή έλαβε χώρα τον Φεβρουάρ-

ιο του 2022, προεξάρχοντος του Θεο-

φιλεστάτου Επισκόπου Κλαυδιου-

πόλεως Ιακώβου Σάββα και συμμε-

τέχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχι-

μανδρίτου Δαμιανού Κωνσταντίνου

(προϊσταμένου στην Ελληνική Ορθ-

όδοξη Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,

Barnet).

Ο Νίκος Καρούς, Πρόεδρος της

Κοινότητας του Τιμίου Σταυρού, δήλω-

σε: «Είμαστε τόσο χαρούμενοι που

τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο ο αγαπ-

ημένος μας πατήρ Σπυρίδων. Είναι

μέλος της εκκλησιαστικής μας κοινότ-

ητας από το 1987 και είναι ένα από

τα πιο αγαπημένα και σεβαστά μέλη

της εκκλησίας μας. Έχουμε το προνό-

μιο να τον έχουμε μαζί μας». 

Ο προϊστάμενος του Ιερού μας

Ναού, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτο-

πρεσβύτερος Βασίλειος Παπαθα-

νασίου πρόσθεσε: «Ήταν χαρά να

υπηρετήσω μαζί του για δώδεκα χρό-

νια. Ήταν πάντα δίπλα μου όταν τον

χρειαζόμουν».

Η εκκλησία του Τιμίου Στα-

υρού και του Αρχαγγέλου Μιχα-

ήλ θα τιμήσει τον Αιδεσιμότα-

το Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα

Παπά Γαβριήλ μετά την κυρ-

ιακάτικη λειτουργία στις 3 Απρ-

ιλίου 2022, όπου θα ακολουθ-

ήσει εορταστικό τσάι στην αίθ-

ουσα της εκκλησίας. Είσαστε

όλοι ευπρόσδεκτοι!

Ο π. Σπυρίδων εκτιμά πολύ την

μεγάλη τιμή που του έγινε πρόσφα-

τα με την προαγωγή του σε Αρχι-

μανδρίτη και επιθυμεί να ευχαριστή-

σει τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα

για την εν λόγω απόφασή του, και

τους Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κλαυ-

διουπόλεως Ιάκωβο Σάββα και Πανο-

σιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Δαμιανό

Κωνσταντίνου, που την υλοποίησαν.

Ο πατήρ Σπυρίδων υπηρέτησε στην

Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Golders Green

από το 1987 μαζί με τον μακαριστό

Επίσκοπο Ζηνουπόλεως Αρίσταρχο

Μαυράκη και τα τελευταία 10 χρόνια,

συνεχίζει να υπηρετεί στην κοινότητα

μαζί με τον Ιερατικό της Προϊστάμε-

νο π. Βασίλειο Παπαθανασίου.

Ο π. Σπυρίδων ακολούθησε τα

βήματα του πατέρα του, που ήταν

ιερέας στο χωριό Λιβάδια Λάρνακος

στην Κύπρο. Ο π. Σπυρίδων πρό-

σφερε πάντοτε τις υπηρεσίες του στην

κοινότητα με πλήρη υπευθυνότητα,

αφοσίωση και πάθος, ιδιαίτερα στη

διάρκεια της πανδημίας συμβου-

λεύοντας τους πιστούς μέσω τηλεφ-

ωνικής επικοινωνίας.

Ο π. Σπυρίδων είναι επίσης πολύ

χαρούμενος για την αναμενόμενη παρ-

αλαβή στις 6 Απριλίου του τιμητικού

Πιστοποιητικού Διαχρονικών Επιτευ-

γμάτων από τον Δήμαρχο του Barnet.

Η τιμητική αυτή διάκριση ακολουθεί

την παραλαβή του Βραβείου Κοινο-

τικής Προσφοράς του Δημαρχείο Barnet

Λονδίνου το 2007 για τις υπηρεσίες

του στην Εκκλησία και τον Δήμο. 

Μοναδική επιθυμία του π. Σπυρίδω-

να είναι να βρισκόταν ακόμη στη ζωή

η αγαπημένη του σύζυγος, που την

έχασε ύστερα από μεγάλες δοκιμασίες.

Η πρεσβυτέρα Τασούλλα Γαβριήλ

πέθανε στη διάρκεια της πανδημίας.

Ο π. Σπυρίδων είναι ωστόσο πολύ

περήφανος για την κόρη τουLisa Rutter,

Δημοτική Σύμβουλο για 16 χρόνια και

πρώην Δήμαρχο του Δήμου Barnet,

η οποία θα διεκδικήσει ξανά τη θέση

της στις επερχόμενες δημοτικές εκλο-

γές του Μαΐου.

Ο π. Σπυρίδων προσβλέπει στη

συνέχιση της προσφοράς των υπηρ-

εσιών του στην Κοινότητα Τιμίου Στα-

υρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

Ο π. Σπυρίδων της εκκλησίας Τιμίου
Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ

έγινε Αρχιμανδρίτης

Ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων (δεξιά) μαζί με 

τον ιερατικώς προϊστάμενο της εκκλησίας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου

Μιχαήλ π. Βασίλειο σε αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από 

την Ωραία Πύλη του ναού.
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Λάβαμε το ακόλουθο δελτίο Τύπου:

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο

Βασίλειο διοργανώνει παρουσίαση της έκδοσης

“Giorgos Christodoulides: Selected Poems

(1996-2021)”, σε μετάφραση και εισαγωγικά σχό-

λια από τη Δέσποινα Πυρκεττή, την Τρίτη 5 Απρι-

λίου, στις 6:30 μ.μ., στο Σπίτι της Κύπρου στο Λον-

δίνο (13 St. James’s Square, SW1Y 4LB).

Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Michael

Paraskos, καθηγητής στο Κέντρο Γλωσσών, Πο-

λιτισμού και Επικοινωνιών του Imperial College

London, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομες παρεμ-

βάσεις από τον ποιητή Γιώργο Χριστοδουλίδη και

τη μεταφράστρια Δέσποινα Πυρκεττή. 

Η βιβλιοπαρουσίαση διεξάγεται στο πλαίσιο του

Φεστιβάλ Βιβλίου London Book Fair 2022.

Ο Γιώργος Χριστοδουλίδης έχει εκδώσει οκτώ

ποιητικές συλλογές. Έχει λάβει δύο φορές το κυπρ-

ιακό κρατικό βραβείο ποίησης. Έργα του έχουν με-

ταφραστεί στα βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, σερ-

βικά και στα αγγλικά. Το 2018, συνεπιμελήθηκε την

Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης 1960-2018. Η ποίησή

του κινείται μεταξύ απλών καθημερινών στιγμών με

μια δόση σουρεαλισμού και ενός σαγηνευτικού πλέγ-

ματος ανθρώπων και τοπίων. Η δουλειά του Γ. Χρ-

ιστοδουλίδη έχει παρουσιαστεί σε διεθνείς ανθο-

λογίες, λογοτεχνικά περιοδικά και φεστιβάλ ποίησης

ανά το παγκόσμιο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΠΙΑΚΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ

Παρουσίαση βιβλίου ποιημάτων
του Γιώργου Χριστοδουλίδη

ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ

ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ, 

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,

6.30μμ

Στην ακολουθία της Β’ Στάσης των Χαιρετι-

σμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό

Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεν-

τρι, χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Παρασκευή 18

Μαρτίου 2022, όπου και κήρυξε τον θείο λό-

γο. 

Την Κυριακή Β΄ Νηστειών, 20 Μαρτίου, ο

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-

ξιμος λειτούργησε στον Ιερό Ναό των Αγίων

Νικολάου και Ξενοφώντος Λέστερ.

Τον Θεοφιλέστατο υποδέχθηκε με θέρμη η

Κοινότητα και το Ελληνικό Σχολείο, ενώ μετά

τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε επίσημο γεύμα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στην εκκλησία
Αγίου Ιωάννου (Hackney-Λονδίνου)

Χοροστασία και Λειτουργία
επισκόπου Μαξίμου

Στον Γ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό, στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του

Θεολόγου Hackney Ανατολικού Λονδίνου, χοροστάτησε την Κυ-

ριακή το βράδυ, 20 Μαρτίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Φιλόθεος

Μαυράκης.

Οι Β΄ Χαιρετισμοί στο Coventry

Κυριακή των Νηστειών στο Leicester



ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Η λογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου
(συνέχεια)

Ας δούμε, όμως στη συνέχεια την περαιτέρω αντι-

μετώπισή τους από τον Γερμανό Στρηνόπουλο:               

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«Αύξ. Αριθ. 612 β΄,

Εν Λονδίνω τη 17η Νοεμβρίου 1927.

Παναγιώτατε Δέσποτα, Από της λήψεως της υπό

ημερ. 5 Οκτωβρίου ε.έ. Σεπτής Πατριαρχικής επιστο-

λής μετά του εγκλείστου καταλόγου των μη ανταποκρ-

ιθέντων εις την γενομένην προς αυτούς Πατριαρχικήν

έκκλησιν υπέρ των αναγκών του Οικουμενικού Πατρ-

ιαρχείου προέβην εις ενεργείας προς παρακίνησιν των

ενταύθα ευπόρων ομογενών. Αι ενέργειαί μου αύται δεν

έσχον το αυτό ευνοϊκόν αποτέλεσμα παρά πάσιν. Οι

μεν αυτών, οι ευπορώτεροι και Αγγλοέλληνες καλούμε-

νοι, πολλήν απέδειξαν αστοργίαν και τελείαν αντέταξαν

άρνησιν διά του ψιμμυθίου της αψόγου ευγενείας περ-

ικεκοσμημένην˙ άλλοι ακήν (=ήρεμα) εγένοντο σιωπή˙

ολίγοι δε και απήντησαν και απέστειλαν τας συνδρο-

μάς αυτών προς την Ιεράν Μητρόπολιν διά τας ανάγ-

κας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν απέπτη δε

πάσα η ελπίς, ότι και άλλοι τινές θα ανταποκριθώσιν εν

τω μέλλοντι προς την γενομένην προς αυτούς έκκλησιν.

»Βεβαίως δεν προτίθεμαι ενταύθα να εξετάσω το

βαθύτερον αίτιον της αστοργίας των πρώτων, ης δείγμα-

τα έχει και η Ιερά αύτη Μητρόπολις, εφ’ όσον η συντήρη-

σις αυτής προϋποθέτει την προαιρετικήν των ευπορ-

ούντων της παροικίας μελών ετησίαν συνδρομήν αφού

απέβη αδύνατος διά την αυτήν αστοργίαν καθορισμός

τακτικής Μητροπολιτικής επιχορηγήσεως καταβαλλο-

μένης υπό της Εκκλησιαστικής Αδελφότητος. Η σιωπή

των άλλων αποδοτέα το μεν εις συνήθη αδιαφορίαν, το

δε και εις την καθημερινήν επιβάρυνσιν δι’ εκκλήσεων

παντοειδών και πανταχόθεν προερχομένων και εκ των

απωτέρων έτι γωνιών του Ελληνισμού προς την

μεγαλώνυμον και πολυτάλαντον παροικίαν του Λον-

δίνου, ίνα παραλείψω και παρομοίας υποχρεώσεις προς

τα φιλανθρωπικά καθιδρύματα του τόπου, εν ω εργά-

ζονται και πλουτούσιν. Επιτραπήτω μοι, όμως, να είπω,

ότι και ο τρόπος της δι’ επιστολών εσφραγισμένων συλλο-

γής συνδρομών εξ αποστάσεως– όσον και αν η μυστικότ-

ης δι’ ευνοήτους λόγους είναι επιβεβλημένη– δεν είναι

μάλλον ενδεδειγμένος προκειμένου περί Ελλήνων, ων

η πρώτη ερώτησις συνήθως είναι, αν και κατά τι συνέδρ-

αμεν ο άλλος. Αλλά τα γενόμενα ουκ απογίνονται.

»Επισυνάπτων ώδε πίνακα των συνεισενεγκόντων

μετά του ποσού καθ’ ό συνέδραμον, ίνα γραφώσιν ευχα-

ριστίαι και σταλώσιν αι αποδείξεις και εμπερικλείων επι-

ταγήν εκ λιρών 105 (Midland Bank Ltd. S.I. 17501 A)

επ’ ονόματι της Υμ. Θ. Π. διατελώ [……],  † Ο Θ.Γ.»  

Υ.Γ. Εκ των αποστελλομένων λιρών 105, αι 5 προέρχον-

ται παρά του εν Μάτσεστερ Πρωτοπρεσβυτέρου Κ. Καλ-

λινίκου, συνδραμόντος 3 υπέρ της εκδόσεως των συγγρ-

αμάτων του καθηγ. Β. Αντωνιάδου και 2 υπέρ των επισ-

κευών της Θεολογ. Σχολής. Εξ αβλεψίας δε παρελείφ-

θησαν εκ της επιταγής 10 σελήνια, τα οποία θα περιλ-

ηφθώσιν εις προσεχή αποστολήν».

Τo πρώτο Συνέδριο Κλήρου 
της Μητροπόλεως Θυατείρων

Η ως άνω επιστολή, όπως και τόσα άλλα έγγραφα,

τα οποία αντηλλάγησαν μεταξύ του Μητροπολίτη Γερ-

μανού αφ’ ενός με το Πατριαρχείο και αφ’ ετέρου με τις

κατά τόπους Κοινότητες, μαρτυρούν τις υπεράνθρω-

πες προσπάθειές του να δημιουργήσει εκ του μηδενός

έναν άριστα οργανωμένο μηχανισμό ώστε η παρου-

σία τόσο των Ελλήνων Ορθοδόξων όσο κυρίως της

Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Δυτική και Κεν-

τρώα Ευρώπη να τιμά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και

την Ελληνική Ορθοδοξία. 

Γι’ αυτόν δε ακριβώς τον σκοπό, το 1929 συγκαλείται

το πρώτο Συνέδριο του Ιερού Κλήρου, για το οποίο έχο-

υμε την ιδιόχειρη ομιλία του Μητροπολίτη Γερμανού, η

οποία δημοσιεύεται πιο κάτω (εξ όσων γνωρίζω, για

πρώτη φορά):

Το κείμενο αυτό φέρει τίτλο: «Προσφώνησις του

Προέδρου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θυατείρων

κ. Γερμανού προς το Πρώτον Συνέδριον του Κλήρου

της Μητροπόλεως Θυατείρων, Παρίσι, 8-12 Οκτωβρίου

1929», κι έχει ως εξής: 

«Πανοσιολογιώτατοι, Κυρίαι και Κύριοι,

Είναι ευνόητος η χαρά, μεθ’ ης χαιρετίζω την ενταύθα

παρουσίαν υμών, αγαπητοί αδελφοί, και προσφωνώ

υμάς δια του « ως ευ παρέστητε. Ευχαριστώ διότι υπα-

κούοντες εις την φωνήν του Επισκόπου υμών εσπεύσα-

τε από των εσχατιών της Μητροπόλεως Θυατείρων να

συγκεντρωθείτε εις την πόλιν ταύτην των φώτων και

από κοινής συζητήσεως, συσκέψεως και αποφάσεως

θέσητε τα θεμέλια της θρησκευτικής και εκκλησιαστικής

αναγεννήσεως των εν τη Δυτική και τη Βορείω Ευρώπη

Ελλ. Ορθοδόξων Παροικιών. Λέγω από κοινής συσκέ-

ψεως, διότι αφ’ ης ετάχθην Επίσκοπος υμών και του

υφ’ υμάς ποιμνίου, το Επισκοπικόν αξίωμα δεν αντε-

λήφθην ως υπεροχήν τινα και αυθαίρετον επιταγήν, αλλ’

ως το καθήκον του πρώτου εργάτου εν τω αγρώ του

Κυρίου και επομένως ως του μάλλον υπευθύνου έναν-

τι του Κυρίου του αγρού.

»Αλλά τι δύναται να πράξη ο αρχιεργάτης, όταν οι

πανταχού ταχθέντες γεωργοί ή αμελούσι τελείως του

καθήκοντος αυτών ή πράττουσι τούτο ατελώς μη έχον-

τες την απαιτουμένην ικανότητα και εμπειρίαν και χωρίς

να μελετήσωσι την φύσιν και παραγωγικότητα του εδά-

φους, την γονιμότητα του μέλλοντος να σπαρή σπόρ-

ου, την ενδεχομένην μετά του σπόρου αναταγήν και

των ζιζανίων και του αρίστου τρόπου, καθ’ ον ο αγρός

του Κυρίου θα απαλλαγή των ζιζανίων; Ιδού διότι από

της πρώτης στιγμής της αναλήψεως των καθηκόντων

μου απέβλεψα εις την ημέραν ταύτην, καθ’ ην συνηγμέ-

νοι επί το αυτό μετά την επίκλησιν της Θείας αρωγής

και αντιλήψεως θα δυνηθώμεν ν’ ανταλλάξωμεν σκέ-

ψεις επί των αφορώντων την ιεράν αποστολήν του Ορ-

θοδόξου Έλληνος κληρικού εν Ευρώπη. Αλλά την συμβο-

λήν υμών ταύτην θεωρώ πολύτιμον και από μιας άλλης

απόψεως. Είναι τοιαύτη η ποικιλία του εδάφους και η

διαφορά των Χωρών και επομένως και των συνθηκών,

υφ’ ας έκαστος υμών εκλήθη να διακονή, ώστε τα διδά-

ματα της παρατηρήσεως και της πείρας, τα οποία θα

φέρη μεθ’ εαυτού εις την κοινήν σύσκεψιν ν’ αποτελώσι

πολύτιμα κεφάλαια εις το κοινόν έργον. Υμείς, πατέρες

και αδελφοί, ευρισκόμενοι εις άμεσον επαφήν μεθ’ εκά-

στης Χριστιανικής ψυχής δύνασθε να σφυγμομετρή-

σετε τας δυνάμεις αυτής, να διαγνώσετε τα παρου-

σιαζόμενα κωλύματα και να υποδείξετε τας καταλλήλο-

υς μεθόδους ενεργείας. Υμείς, όπως είσθε ο οφθαλμός,

δια του οποίου βλέπει, και το ους δια του οποίου ακούει

η ανωτέρα εκκλησιαστική αρχή, ούτως είσθε και αι χείρ-

ες, δια των οποίων εντελείται η καλλιέργεια. Κατανοή-

σατε το αξίωμα εις το οποίον εκλήθητε, αλλά μη λησμο-

νήτε και την ευθύνην την οποίαν ηυτύχατε έναντι του

αρχηγού και τελειωτού της πίστεως ημών, του Κυρίου

ημών Ι. Χριστού.

»Αγαπητοί μου αδελφοί, Έχων την στιγμήν ταύτην

την τιμήν να απευθύνω τον λόγον προς λειτουργούς

του Υψίστου ου μόνον θεολογικώς μεμορφωμένους,

αλλά και λευκαθέντας εν τη διακονία της Εκκλησίας δεν

έχω ανάγκην δια πολλών ν’ αναπτύξω τα καθήκοντα

του αξιώματος, εις το οποίον εκλήθητε και τα οποία έδω-

καν την αφετηρίαν προς διατύπωσιν των κυρίων σημείων

του προγράμματος των εργασιών ημών. Την σπουδαι-

ότητα, ην έχει η διδασκαλία του Θείου Λόγου εις τον

καταρτισμόν των ψυχών, των οποίων την θρησκευτι-

κήν και Χριστιανικήν μόρφωσιν κατά τας αρχάς της αμω-

μήτου ημών πίστεως ενεπιστεύθημεν, μόνος εκείνος θα

ημφεσβήτει, όστις ήθελεν αρνηθή πάσαν καθόλου επίδρ-

ασιν της διδασκαλίας επί της τοιαύτης ή τοιαύτης μορ-

φώσεως του ακροατού, ή ήθελεν αγνοή εξ ολοκλήρου

την πρώτην ιστορίαν της Χριστιανικής Εκκλησίας. Αλλ’

όπως είναι εναντίος προς πάσαν παιδαγωγικήν αρχήν

και πάσαν εμπειρίαν ο ισχυρισμός, ότι ουδέν γράφει επί

της ψυχής του ανθρώπου ο προφορικός λόγος ή η

διδασκαλία, ούτως είναι ο αυτός και αντίθετος προς το

κοσμοϊστορικόν γεγονός της διαδόσεως των θείων

αρχών του Ευαγγελίου και της επικρατήσεως αυτών εν

τω κόσμω, ήτις, ως γνωστόν, συνετελέσθη δια του

κηρύγματος των πρώτων αποστόλων και των εφεξής

κηρύκων του Ευαγγελίου. Ουδείς βεβαίως δύναται να

αμφισβητήση την σημασίαν την οποίαν έχει δια την επι-

στροφήν και πίστιν των ανθρώπων και εφεξής δια την

ηθικήν αυτών ανάπλασιν ως πρώτος παράγων η Θεία

Χάρις˙ αλλά και ουδείς δικαιούται ν’ αρνηθεί την ανθρω-

πίνην συμμετοχήν εις το έργον. “Θεού εσμέν συνεργοί”,

λέγει ο Απ. Παύλος. Και αν ο Θεός είναι κυρίως ο αυξά-

νων, ουχ ήττον ο Παύλος είναι ο φυτεύων και ο Απολ-

λώς είναι ο ποτίζων.

»Και μολονότι αι υπηρεσίαι αυτών εν συγκρίσει προς

την ενέργειαν του Θεού είναι μηδαμιναί, εν τούτοις “ έκα-

στος τον ίδιον μισθόν λήψεται κατά τον ίδιον κόπον”. Το

φυτεύειν όμως και το ποτίζειν περί των οποίων ομιλεί

ο  Απ.  Παύλος,  κατά  πρώτον  λόγον  αναφέρονται εις

το κήρυγμα του Θείου λόγου, του οποίου την τακτικήν

επιτέλεσιν επιτάσσει ο αυτός Απόστολος ιδία εν ταις

ποιμαντικαίς αυτού επιστολαίς. “ Έργον ποίησον Ευαγ-

γελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον”...»

»Εξάρας διά των λεχθέντων την σημασίαν της διδα-

σκαλίας δεν προτίθεμαι, άπαγε! να υποβιβάσω το λει-

τουργικόν αξίωμα του ιερέως είτε δημόσια επιτελείται

είτε εξυπηρετεί τας κατ΄ιδίαν θρησκετικάς του ποιμνίου

ανάγκας. Η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία, πιστός θεμα-

τοφύλαξ της αποστολικής παραδόσεως, περί πολλού

ποιείται την λειτουργικήν ιδιότητα του Κληρικού και διότι

προς την εξωτερικήν και ορατήν τέλεσιν των μυστηρίων

απαριτήτως συνδέει την παροχήν των δωρεών της Θείας

Χάριτος των αναγκαίων διά την ηθικήν τελείωσιν και τον

αγιασμόν των πιστευόντων και διότι εν τω πρόσωπω

του κληρικού ανέκαθεν διείδε πλειότερόν τι του διδα-

σκάλου και ποιμένος, τον ιερέα, τον ευλογούντα και

αγιάζοντα τον λαόν διά της εξαιρετικής θέσεως, ην κατέχει

μεταξύ αυτού και του Θεού, τον αναφέροντα τας ευχάς

και τας θυσίας αυτού προς τον Θεόν. Πόση προς τη

εσωτερική ευσέβεια  και εξωτερική απαιτείται ευλάβεια

και αδιάλειπτος φροντίς περί την ακριβή του καθήκον-

τος τούτου εκτέλεσιν ευκόλως αντιλαμβάνεται τις, όταν

λάβη υπ’ όψιν τα ολέθρια αποτελέσματα, τα οποία επιφέ-

ρει επί του θρησκευτικού αισθήματος των πιστών η

μηχανική και μόνον κατά τύπους γινομένη επιτέλεσις

αυτού. Αλλ’ η ακριβής και ευσυνείδητος εκτέλεσις των

λειτουργικών καθηκόντων δεν είναι άμοιρος και πολ-

λών δυσχερειών! Αι νεώτεροι του βίου συνθήκαι εν

Ευρώπη ιδία, ένθα η επαφή και η επίδρασις του ξενι-

κού περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητοι, ένθα η απο-

ξένωσις από τον ωραίων Ελληνικών Παραδόσεων είναι

καταφανής, ένθα η εξωτερική ακόμη εμφάνισις του Κληρι-

κού κατ’ ανάγκην συνεπάγεται διαφοράς, επιβάλλουσι

νέαν προσαρμογήν. Χωρίς μηδέ κεραίαν να παρεκ-

κλίνωμεν από της ουσίας, οφείλομεν να υποστώμεν

εκουσίως την αβαρίαν του υπερπρλονάζοντος και φορ-

τικού, αν δεν θέλωμεν να ίδωμεν παρασυρόμενον υπό

των κυμάτων του νυν αιώνος και ριπταζόμενον επί των

αξένων ακτών της αθρησκείας το άγιον εκκλησιαστικόν

ημών σκάφος...»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΝ. ΡΑΠΤΑΚΗΣ: «Ομοψυχία 
και γενναιότητα για να 

αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
στα εθνικά μας θέματα»

Την ανάγκη επίδειξης ενότητας

και γενναιότητας για αντιμετώπιση

των σύγχρονων προκλήσεων στα

εθνικά μας θέματα τόνισε ο πρέσβης

της Ελλάδος στο Λονδίνο κ. Ιωάν-

νης Ραπτάκης, εκφωνώντας τον πανη-

γυρικό κατά τη Δοξολογία για την

επέτειο της Ελληνικής Επαναστά-

σεως του 1821.

Την καθιερωμένη Δοξολογία για την

Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 τέλε-

σε στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας

στο κεντρικό Λονδίνο ο Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νι-

κήτας, παρουσία του Πρέσβεως της

Ελλάδας στο ΗΒ κ. Ιωάννη Ραπτάκη

και του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου

κ. Ανδρέα Κακουρή.

Παρέστησαν, επίσης, ο αναπληρω-

τής Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου

Μανώλης Νικόλας, ο Πρόξενος της

Ελλάδας στο Λονδίνο κ. Χρήστος

Γούλας, μέλη του προσωπικού των 

Πρεσβειών και πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας ο

Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλους 

χρόνια πολλά, δημιουργικά και ειρηνι-

κά, ενώ σημείωσε ότι σήμερα περισ-

σότερο από κάθε άλλη φορά καλούμε-

θα όλοι να είμαστε ενωμένοι.

Ο πρέσβης της Ελλάδας κ. Ιωάννης

Ραπτάκης στην ομιλία του επεσήμανε

ότι την 25η Μαρτίου αποτίουμε φόρο

τιμής στους αθανάτους ήρωες του 1821,

που με τη φιλοπατρία τους, γεναιότητά

τους και την αυτοθυσία τους απελευθέ-

ρωσαν την πατρίδα μας και άνοιξαν το

δρόμο για τη δημιουργία του ανεξάρ-

τητου ελληνικού κράτους. Η διπλή εορ-

τή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας

είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τα

οράματα, τα διδάγματα και τα ιδανικά

των ηρώων της Επανάστασης. Να ανα-

νεώσουμε την προσήλωσή μας στους

στόχους και τις αξίες που μας ενώνουν.

Παράλληλα υπενθυμίζει σε όλους μας

το ιστορικό χρέος να ανταποκρινόμα-

στε, κάθε στιγμή, στην υψηλή παρα-

καταθήκη των αγώνων των Ελλήνων

για ελευθερία, ανεξαρτησία και δημο-

κρατία. Η εθνική ανεξαρτησία της πα-

τρίδας μας είναι εξασφαλισμένη. Και το

ελληνικό κράτος έχει κερδίσει τη θέση

του στον κύκλο των σύγχρονων δημο-

κρατικών ευρωπαϊκών κρατών, συγκα-

ταλεγόμενο στις πλέον ανεπτυγμένες,

φιλελεύθερες και προοδευτικές χώρες.

Βέβαια, η πατρίδα μας εξακολουθεί

να χρειάζεται την ομοψυχία, την αλ-

ληλεγγύη και τη γενναιότητα όλων μας

για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις,

καθώς μάλιστα τα εθνικά μας θέματα

στο Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο

και στην Κύπρο παραμένουν ανοικτά.

Φέτος μάλιστα ο πόλεμος κτύπησε τις

πόρτες της Ευρώπης, αλλά και του κό-

σμου ολόκληρου. Τα όπλα δεν είναι

πλέον τα καριοφίλια και τα πυρπολικά

πλοία της Ελληνικής Επανάστασης.

Είναι και όπλα χημικά και πυρηνικά που

εξολοθρεύουν χιλιάδες με ένα χτύπημα.

Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να παρα-

κολουθεί αμέτοχος τις εξελίξεις

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων

χωρών που έσπευσαν να ανακοινώσουν

τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ιδιαίτερη μέριμνα επιδεικνύεται για την

ασφάλεια της πολυπληθέστατης ελ-

ληνικής ομογένειας της Μαριούπολης.

Ο αγώνας για την ελευθερία φαίνεται

πως δεν έχει τελειώσει και καλούμαστε

όλοι μαζί ενωμένοι να υπερασπιστούμε

τις ελληνικές ευρωπαϊκές, παναν-

θρώπινες αξίες του πολιτισμού, της ευ-

γένειας, της ισότητας και της συνερ-

γασίας για τους εαυτούς μας και για τις

επόμενες γενιές».

Στη Δοξολογία παρέστησαν οι πρέσβεις της Ελλάδας και της Κύπρου Ιωάννης

Ραπτάκης (δεξιά) και Ανδρέας Κακουρής (αριστερά)



Πασχαλινό Παζάρι
στο Μάνορ Χιλλ
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Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 13Ομογένεια

Διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο, 19 Μαρτίου, το καθιε-

ρωμένο Πασχαλινό Παζάρι στο Μάνορ Χιλλ. Η εκδήλωση έλαβε

χώραν στην αίθουσα τελετών του σχολείου και τη διοργάνωσε ο

Σύνδεσμος Μητέρων σε συνεργασία με την Επιτροπή Γονέων

του Μάνορ Χιλλ.

Υπήρχαν πολλά περίπτερα που πουλούσαν διάφορα είδη

πασχαλινών διακοσμήσεων, μπαλόνια, δώρα, σοκολατένια αυγά

και «διακοσμημένα» μπισκότα, γλειφιτζούρια, ρούχα και αξεσου-

άρ, βαφή νυχιών και τατουάζ, είδη χειροτεχνίας, τόμπολα, «ψά-

ρεμα» πάπιας, λαχειοφόρο αγορά και πολλά άλλα. Δεν έλειπαν,

φυσικά, τα hot dogs, popcorn, candy flos, γλυκίσματα, λουκου-

μάδες και καφές-τσάι. Για παιχνίδι υπήρχε «πλαστικό κάστρο»

και ποδοσφαιρικός διαγωνισμός εκτέλεσης πέναλτι.

Οι μαθητές του σχολείου, μαζί με τους δασκάλους τους, επι-

σκέφθηκαν τον χώρο του Παζαριού μισή ώρα πριν τη λήξη των

μαθημάτων, όπου αργότερα ενώθηκαν με τους γονείς τους για

να περάσουν όλοι μαζί ένα ευχάριστο μεσημέρι Σαββάτου.



ΜΕΡΟΣ 30όν

Η «Φιλελληνική Επιτροπή 

Λονδίνου» 
(συνέχεια)

Η ζωή του Millingen , όμως, άλλαξε ριζικά όταν ο ανε-

ξάρτητος ριζοσπάστης Άγγλος βουλευτής William Smith

(1756-1835) [η γνωστή Florence Nightingale ήταν εγγο-

νή του] τον σύστησε, το καλοκαίρι του 1823, στη «Φιλελ-

ληνική Επιτροπή Λονδίνου», η οποία και τον έστειλε με

συστατικές επιστολές στην Ελλάδα, υπό την ιδιότητά του

ως γιατρού, στις 27 Αυγούστου 1823. Στην Κεφαλονιά

έφτασε τον Νοέμβριο του 1823 όπου συνάντησε τον Βύρ-

ωνα στα Μεταξάτα, χωρίς όμως και να του κάνει καλή

εντύπωση. Όταν, όμως, η ασθένεια του Βύρωνα χειρο-

τέρευσε, τον κάλεσε ο Fransesco Bruno, προσωπικός του

γιατρός ο οποίος και τον είχε συνοδεύσει, μάλιστα, στο

καράβι Hercules, το οποίο απέπλευσε από τη Γένουα για

την Κεφαλονιά στις 13 Ιουλίου 1823, παρέμεινε δε μαζί

του μέχρι τον θάνατό του στο Μεσολόγγι στις 19 Απρ-

ιλίου 1824. Τον δε ηλικίας 23 χρονών Μίλλιγγεν ο Francesco

Bruno κάλεσε να συνεργαστεί μαζί του για τη θεραπεία,

όπως έλπιζε, του Βύρωνα μόλις στις 12 Απριλίου 1824.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Να έχουμε, συνεπώς, υπόψη μας ότι στα Απομνημο-

νεύματά του ο Μίλλιγγεν θα υπάρχουν ασφαλώς πολλά

ψεύδη ή τουλάχιστο παρατραβηγμένες και ασαφείς δηλώσεις

και γεγονότα. Ας δούμε, λοιπόν, τι ακριβώς μας λέει εκείνος:

Στην Κεφαλονιά έμεινε για ένα διάστημα με τον Βύρω-

να, τον οποίο αργότερα συνόδευσε στο Μεσολόγγι όπου

εργάστηκε ως προσωπικός του γιατρός μέχρι τον θάνατό

του, συνεργαζόμενος στενά, αλλά όπως αποδείχθηκε 

εσφαλμένα, με τον Francesco Bruno, με τον οποίο, μάλι-

στα και αντάλλαξαν αλληλοκατηγορίες ο μεν Bruno στο

περιοδικό Westminster Review (15/8/1824), ο δε Μίλιγ-

γεν απάντησε στα Απομνημονεύματά του. 

Μετά τον θάνατο του Βύρωνα, ο Μίλλιγγεν διορίστηκε

ως γιατρός στο Ελληνικό τάγμα του Νεόκαστρου, συνε-

λήφθη όμως αιχμάλωτος από τον Ιμπραήμ στην πολιο-

ρκία και πτώση του εν λόγω φρουρίου στις 6 Μαΐου 1825.

Ο νικητής, όμως, Ιμπραήμ του χάρισε την ζωή μετά από

επέμβαση του τότε Βρετανού Πρέσβυ στην Κωνσταντι-

νούπολη Stratford Canning [(1786-1880)· Πρέσβυς

(1825-1828)], οπότε και ο Μίλιγγεν προσχώρησε ως για-

τρός στο Οθωμανικό στράτευμα μέχρι τον Νοέμβριο του

1826. Στη συνέχεια πήγε στη Σμύρνη και σε διάφορα άλλα

μέρη της Μικράς Ασίας μέχρι το 1827, οπότε κι εγκατα-

στάθηκε πια μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου δια-

κρίθηκε ως γιατρός όχι μόνο του Σουλτάνου Μαχμούτ

Β΄, αλλά και των τεσσάρων διαδόχων του. Εκεί, μάλιστα,

συνέζησε διαδοχικά με τέσσερις γυναίκες, η τελευταία

από τις οποίες ήταν Μουσουλμάνα και με την οποία απέ-

κτησε τουλάχιστον ένα γιο, ο οποίος διακρίθηκε ως ανώτε-

ρος αξιωματικός στον Τουρκικό στρατό. Ήταν δε και αυτός

Μουσουλμάνος όπως και η μητέρα του, αν όχι βέβαια και

ο Μίλλιγγεν. Ο οποίος, όμως, εκτός από γιατρός, είχε δείξει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχαιολογία, υπήρξε δε μάλι-

στα για χρόνια και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου

Κων/πόλεως, όπου κι έδιδε συχνές διαλέξεις στα Ελληνι-

κά για θέματα αρχαιολογίας.              

Όσο τώρα για τον Ιταλό γιατρό Francesco Bruno, εκείνα

που γνωρίζουμε είναι ότι είχε προσληφθεί ως γιατρός του

Βύρωνα όταν ο Λόρδος βρισκόταν στην Ιταλία. Τον συνό-

δευσε δε, μάλιστα, στο καράβι Hercules όταν έφυγε για

την Κεφαλονιά στις 16 Ιουλίου 1823, παρέμεινε δε μαζί

του μέχρι που ο Βύρωνας απεβίωσε στο Μεσολόγγι στις

19 Απριλίου 1824. Όμως και πάλι συνόδευσε το σκήνω-

μα του Λόρδου στο καράβι “Φλωρίς”, το οποίο είχε φτά-

σει πρόσφατα στη Ζάκυνθο με την πρώτη δόση του Αγγλι-

κού δανείου. Αναχώρησαν δε από το Μεσολόγγι στις 2

Μαΐου 1824 και, μέσω Ζακύνθου, έφτασαν στο Λονδίνο

τρεις μήνες αργότερα, δηλαδή την 1η Ιουλίου 1824. Ο δε

ενταφιασμός του λειψάνου δεν έγινε στο Westminster

Abbey, επειδή ο εκεί Επίσκοπος αρνήθηκε λόγω «της

άσωτης ζωής» του νεκρού. Έγινε, όμως, στο κοιμητήριο

της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στην οικογενειακή

περιοχή του Hucknall Torkard κοντά στο Newstead,

Nottinghamshire. Αναμνηστική δε μάλιστα πλάκα στον

τάφο του δώρισε, το 1881, ο βασιλιάς της Ελλάδας (1863-

1913).

Ο Τύπος στην Επαναστατημένη Ελλάδα

Στα προηγούμενα είχαμε παραθέσει αρκετά κείμενα,

τα οποία αντλήσαμε από εφημερίδες και άλλα έντυπα της

εποχής του απελευθερωτικού Αγώνα. Θεωρούμε, λοιπόν,

επιβεβλημένο να παράσχουμε μια κάπως πιο λεπτομερή

αναφορά στον Ελληνικό Τύπο των επαναστατικών και

κρίσιμων εκείνων χρόνων, ο οποίος επέπρωτο ή μάλλον

αποσκοπούσε να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην

όσο γίνεται καλύτερη και πιο αντικειμενική ενημέρωση

των αναγνωστών του γύρω από τα καυτά θέματα της

Ελληνικής παλιγγενεσίας. 

Στη διάρκεια, συγκεκριμένα, της Ελληνικής Επανά-

στασης 1821-1827 είχαν κυκλοφορήσει αρκετές εφημε-

ρίδες, οι πρώτες από τις οποίες ήταν, βέβαια, βραχύβιες

και μάλλον τοπικιστικού χαρακτήρα και χειρόγραφες.

Τέτοιες δε χειρόγραφες ήταν, για παράδειγμα, η «Σάλπιγξ

Ελληνική»· [εκδόθηκε στην Καλαμάτα τον Αύγουστο του

1821 από το μικρό τυπογραφικό πιεστήριο, το οποίο είχε

φέρει μαζί του ο Δημήτριος Υηλάντης]· η «Εφημερίς

του Γαλαξιδίου» [εκδόθηκε ένα μόνο φύλλο, στις 27

Μαρτίου 1821]· «η Εφημερίς Αιτωλική»· [εκδόθηκε στο

Μεσολόγγι στις 10 και 15 Αυγούστου και στις 10 Σεπτεμ-

βρίου 1821]· και ο «Αχελώος»· [εκδόθηκε στο Βραχώρι

(Αγρίνιο) τον Φεβρουάριο του 1822]. 

Μία παρόμοια προσπάθεια έκδοσης εφημερίδας και

στο Λονδίνο καταβλήθηκε το 1819, όπως είχαν γίνει,

βέβαια, και σε άλλες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Στη

Βιέννη, για παράδειγμα, οι Αδελφοί Μαρκίδες-Πούλιου

κυκλοφόρησαν την «Εφημερίδα» (1790-1797), στη δε

συνέχεια ο τυπογράφος Ι.Φρ. Χαλλ, με συνεργάτη του

τώρα τον Δημήτριο Αλεξανδρίδη, εκδίδει στη Βιέννη και

πάλι την εφημερίδα «Ελληνικός Τηλέγραφος» (1812-

1836). Ακολουθεί μετά η έκδοση στη Βιέννη και κυκλο-

φορία σε ολη την Ευρώπη του φιλολογικού περιοδικού

«Λόγιος Ερμής» (1811-1821) χάρη στη συμβουλή του

Αδαμάντιου Κοραή και την εκλογή του Αρχιμανδρίτη

Άνθιμου Γαζή (1764-1828) ως εκδότη και διευθυντή.

Παράλληλα, όμως, και μάλλον αντίπαλο του «Λόγιου

Ερμή» κυκλοφόρησε στη Βιέννη από τον Αθανάσιο Στα-

γειρίτη το περιοδικό «Καλλιόπη» (1819-1821)          

Έχουμε, όμως, παρόμοιες εκδόσεις και στο Παρίσι. Για

παράδειγμα, εκδόθηκε από τον Κερκυραίο Σ. Κονδό το

περιοδικό «Μέλισσα» (1819-1821). Στο Παρίσι εκδόθη-

κε, επίσης, και το περιοδικό «Αθηνά» (Φεβρουάριος-

Μάιος 1819). Η δε έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στον

Μητροπολίτη Σμύρνης Οικονόμο και τους Ιωάννη Πολυ-

χρονιάδη, Δημήτριο Ιωαννίδη-Στεφανάκη και τον Παύλο

Κύπριο. Ένα άλλο περιοδικό, αλλά πολύ πιο βραχύβιο

από τα προηγούμενα, εκδόθηκε στο Παρίσι από τον Πανα-

γιώτη Ιωαννίδη με τίτλο «Μουσείον» (Ιούλιος 1819).

«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά», 

Λονδίνο 1819

Το Λονδίνο, συγκεκριμένα, δεν ήταν δυνατό να βρε-

θεί εκτός του κύκλου των προσπαθειών για έκδοση προ-

επαναστατικής εφημερίδας ή έστω φιλολογικού περιοδι-

κού. Και αυτό το βλέπουμε από το πιο κάτω λίαν ενδια-

φέρον σχόλιο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον «Λόγιο Ερμή»,

τεύχος 8, της 15ης Απριλίου 1819 και την εν συνεχεία σχε-

τική αγγελία για την νεοϊδρυθείσα εφημερίδα του Λον-

δίνου «Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά» (δηλαδή σημερινή

κατάσταση στην Ελλάδα). Έχει δε το εν λόγω εισαγωγικό

σχόλιο στον «Λόγιο Ερμή» ως εξής:                       

«Σιμά των πολλών άλλων καλών, όσων έγινεν αίτιος εις

την Ελλάδα ο Κοραής, είναι και η περί φιλολογικής εφημε-

ρίδος γνώμη• αυτός εσκέφθη περισσότερον και βαθύτερον

παρά πάντας τους ομογενείς λογίους περί των μέσων, όσα

εμπορούν να επιταχύνωσι την διάδοσιν της παιδείας εις την

Ελλάδα• αυτός έπρεπε να προβάλη και τούτο. Από την

γνώμην του Κοραή παρακινηθείς ο πανοσιώτατος Αρχι-

μανδρίτης Άνθιμος Γαζής, επεχείρησε την έκδοσιν του Λογίου

Ερμού κατά τό 1811 έτος. Ο Λ.Ε. λοιπόν είναι η πρώτη του

γένους μας φιλολογική εφημερίς, και πρώτη αιτία τούτου ο

Κοραής• αν ούτος δεν επρόβαλλε τοιούτον τι, δεν ήθελεν,

ίσως υπάρχει ακόμη εφημερίς• και αν ο Λ.Ε. δεν υπήρχε,

δεν εγεννάτο η ιδέα άλλης εφημερίδος εις ημάς• ώστε ο Λ.Ε.

έδωκεν ύπαρξιν εις τας άλλας εφημερίδας, δηλ. την παρά

του ελλογιμωτάτου διδασκάλου κυρίου Α. Σταγειρίτου

ενταύθα εκδιδομένην Καλλιόπην, της οποίας εκηρύξαμεν

την είδησιν εις του παρελθόντος έτους τον Λ(όγιον) Ερμήν•

την υπό εταιρείας εν Παρισίοις εκδιδομένην Αθηνάν, και

την εν Λονδίνω κηρυττομένην Ίριν• και των δύο τούτων

τελευταίων εκδίδομεν τώρα τας ειδήσεις διά του Λ.Ε. Ας μη

παραξενευθώσιν όμως οι ομογενείς ότι μόλις μετά οκτώ

περίπου μήνες κηρύττομεν την αγγελίαν της Αθηνάς• αίτι-

οι της αναβολής ταύτης εναι αύυτοί οι ίδιοι εκδόται• διότι

δεν μας έστειλαν την αγγελίαν των προτήτερα, και μόλις

προ δύο ή τριών εδδομάδων την αλάβομεν διά φίλου τινός.

Ημείς κηρύττοντες προθύμως και μετά χαράς ταύτα, ευχό-

μεθα εις τας νεοφανείς φιλολογικάς εφημερίδας στερέωσιν

και καλήν προκοπήν».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022Ιστορικές Μνήμες

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
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Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες, 201

χρόνια από την ιστορική εκείνη ημέρα

της 25ης Μαρτίου 1821, την παλιγγενεσία

των Ελλήνων, την αναγέννηση του Ελληνι-

κού Κράτους και, ταυτόχρονα, παν-

ηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια, τον

Ευαγγελισμό της Παναγίας Θεοτόκου.

Επετειακό 

Σημείωμα

του Καθηγητή 

Ζαννέτου 

Τοφαλλή

Εορτάζουμε με συγκίνηση και υπερηφά-

νεια, για ν' αποδώσουμε φόρο τιμής και ευ-

γνωμοσύνης στους ήρωες του Εικοσιένα.

Αυτούς που πολέμησαν και θυσιάστηκαν,

«για του Χριστού την πίστη την αγία και της

πατρίδος την ελευθερία». Στρέφουμε τη σκέψη

μας στο παρελθόν, για να εξετάσουμε την

ιστορική αυτή περίοδο, όχι για μια απλή υπόμ-

νηση των γεγονότων, αλλά για να επισημά-

νουμε τις ευθύνες μας από τις υποθήκες των

προγόνων μας και να αντλήσουμε διδάγ-

ματα σύνεσης, ομόνοιας και εθνικής ενότ-

ητας.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν οι Έλληνες

ήταν ενωμένοι έκαναν θαύματα – όταν ήταν

διχασμένοι προκαλούσαν εθνική καταστρο-

φή. Και η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέ-

τοια παραδείγματα. Και οι κατακτητές και οι

μεγάλοι της Γης ήξεραν το αδύνατο σημείο

των Ελλήνων – την διχόνοια – και την εκμε-

ταλλεύονταν. Οι ξένοι μας λένε ότι όπου

υπάρχουν τέσσερεις Έλληνες, υπάρχουν

πέντε πολιτικά κόμματα!

Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Φράγκοι, οι Τούρ-

κοι, και τελευταία οι Αγγλοαμερικάνοι χρη-

σιμοποιούσαν το διαίρει και βασίλευε επιφέ-

ροντας τόσα δεινά στην πατρίδα μας. Ο Πε-

λοποννησιακός Πόλεμος, η υποταγή στους

Ρωμαίους, ο χαμός του Βυζαντίου, η κατα-

στροφή της Μικράς Ασίας, ο εμφύλιος πό-

λεμος, το χουντικό πραξικόπημα και η ει-

σβολή στην Κύπρο ήταν κατά μέγα μέρος

αποτέλεσμα της διχόνοιας των Ελλήνων.

Ευτυχώς, όμως, «ο Θεός είχε υπογράψει

την ελευθερία της Ελλάδας και δεν πήρε

πίσω την υπογραφή του», όπως έλεγε ο Γέ-

ρος του Μωριά. Το σκλαβωμένο Γένος είχε

πάρει την απόφασή του, «Ελευθερία ή θά-

νατος» και ο αγώνας του δεν ήταν εύκολο να

καταπνιγεί. Παράλληλα, οι ωμότητες των

Τούρκων, η καταστροφή των Ψαρών, η επιτυ-

χία στα Δερβενάκια, η πυρπόληση της το-

υρκικής ναυαρχίδας στη Χίο, η ηρωική έξο-

δος του Μεσολογγίου και πολλά άλλα παρό-

μοια γεγονότα προκάλεσαν τη συμπάθεια

των λαών της Ευρώπης και ανάγκασαν 

τους ηγέτες τους να υποστηρίξουν την επα-

ναστατημένη Ελλάδα.

Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σπου-

δαίο γεγονός στην Ιστορία της Νεότερης

Ελλάδας και η αφετηρία της δημιουργίας και

της αναγέννησης του Ελληνικού Κράτους.

Παράλληλα, είναι ένα γεγονός παγκόσμιας

σημασίας, γιατί υπήρξε η πρώτη Εθνική Επα-

νάσταση, για την ανεξαρτησία ενός υπό-

δουλου Έθνους, που παραδειγμάτισε και

άλλους σκλαβωμένους λαούς.

Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πρέπει να

λησμονούμε ότι οφείλουμε την ελευθερία,

την εθνική μας υπόστασή και υπερηφάνεια,

την πρόοδο και την ευημερία μας, στους

αγώνες και στις θυσίες των ηρώων του Ει-

κοσιένα. Ο αγώνας του 1821 ήταν καθολικός.

Ήταν έργο όλων των Ελλήνων. Ήταν αγώνας

ιερός και δίκαιος, αγώνας «υπέρ βωμών και

εστιών», αγώνας για το «ποθούμενο». Πήρε

πάνω από 125 χρόνια για το Ελληνικό κρά-

τος να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Γιατί η

Κρήτη, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπει-

ρος, η Θράκη απελευθερώθηκαν πολλά χρό-

νια αργότερα και τα Δωδεκάνησα μόλις το

1948

Οι παράγοντες που ένωσαν τους Έλληνες

ήταν ισχυροί. Δυστυχώς όμως, συχνά υπήρχαν

και στοιχεία που τους χώριζαν. Οι ξένες επιρ-

ροές, οι εγωισμοί και τα μικροσυμφέροντα

πολλές φορές τους δίχασαν και λειτουρ-

γούσαν για λογαριασμό του εχθρού. Έτσι,

«η διχόνοια η δολερή», όπως την ονόμασε

ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός,

η καταραμένη διχόνοια, παραλίγο να φέρει

την καταστροφή και να οδηγήσει σε αποτ-

υχία την Επανάσταση.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η γενιά του Εικο-

σιένα είχε όλες τις πανάρχαιες αρετές, αλλά

και τις αδυναμίες της φυλής μας. Αγωνιζό-

ταν για να αποτινάξει το ζυγό της δουλείας,

αλλά και υπονόμευε την ελευθερία και την

αναγέννηση του Ελληνικού Κράτους. Και

όμως το σκλαβωμένο Γένος ελευθερώθηκε

και δημιούργησε την καινούργια Ελλάδα.

Το ‘21 είναι ο υψηλός ιστορικός και συνά-

μα πνευματικός χώρος. Είναι η ιερή κιβωτός

του Ελληνισμού. Είναι το ταμείο πρότυπων

μορφών και υποδειγμάτων βίου που γαλ-

βάνισε με αίμα η ιστορία και τα ύψωσε εκεί,

όπου στρέφεται ο άνθρωπος για να ζητήσει

εμπνεύσεις ζωής.

Είναι το μέγα δίδαγμα που ψυχώνει το Έ-

θνος μας για να μη σβήσει το φως του Ελληνι-

κού πνεύματος, ώστε να διδαχθούν οι νέοι,

να θυμηθούν οι ώριμοι και να αναπολήσουν

οι ηλικιωμένοι τι σημαίνει σήμερα και αύριο

το να είσαι Έλληνας. Δηλαδή πραγματικά

άνθρωπος! 

Ιστορικές Μνήμες

25η Μαρτίου 1821 – Τιμή και Δόξα 
στους Αθάνατους Δημιουργούς της
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Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Πρόε-

δρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλ.

Πούτιν (V. Putin), δίχως καμία πρόκληση,

πραγματοποίησε τελικά την αναμενό-

μενη βάρβαρη εισβολή του στην ανε-

ξάρτητη Ουκρανία, αφού για μέρες είχε

εν αναμονή 150.000 στρατό στα σύνο-

ρα με την Ουκρανία. Ισοπεδώνοντας

αδιάκριτα πόλεις και χωριά. Προσφυγο-

ποιώντας εκατομμύρια ανθρώπους, με

εικόνες φρίκης που θύμισαν ανθρώπι-

νες τραγωδίες του 19ου και 20ού αιώνα...

Και μπροστά σε όλο αυτό το δράμα,

των ανελέητων και ασταμάτητων βομ-

βαρδισμών πόλεων, χωριών, νοσοκο-

μείων, τις δολοφονίες αθώων ανθρώπων,

που αποτελούν εγκλήματα πολέμου και

γενοκτονίας, δυστυχώς ολόκληρη η Δύση

(ΗΠΑ, ΗΒ, ΕΕ) παρακολουθεί πελαγω-

μένη. Ανίκανη να αντιδράσει, εκτός από

κυρώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός

της ΕΕ, δεν είναι δεσμευμένο με τις απο-

φάσεις της ΕΕ, στέλνει οπλισμό στον

αγωνιζόμενο λαό της Ουκρανίας, ο οποίος

έμεινε επί ξύλου κρεμάμενος στο έλεος

του εισβολέα. Προφανώς με άδειες υποσχέ-

σεις για βοήθεια, αν πραγματοποιείτο η

εισβολή (όπως είχαν υποσχεθεί κάποι-

οι και της Κύπρου κάποτε...). Μόνο αν-

θρωπιστική βοήθεια να στέλλεται. Πα-

κτωλούς χρημάτων να υπογράφει ο Μπά-

ιντεν...

Πώς όμως ο «τρελός» Πούτιν πήρε

το θράσος να εξαπολύσει τη ρωσική

εισβολή στην ανεξάρτητη Ουκρανία;

Ε, λοιπόν, την πόρτα της εισβολής

στον Πούτιν την άνοιξε ο άλλος «τρελός»

απέναντί του, ονόματι Τζ. Μπάιντεν, 

Πρόεδρος των ΗΠΑ. Είπε τον Ιανουά-

ριο του 2022, καθώς τα 150.000 ρωσι-

κά στρατεύματα μαζεύονταν στα σύνο-

ρα της Ουκρανίας:

«I think what you're going to see is

that Russia will be held accountable

if it invades. And it depends on what

it does. It's one thing if it's a minor in-

cursion and then we end up having a

fight about what to do and not do».

Μετάφραση: «Νομίζω εκείνο που θα

δούμε είναι ότι η Ρωσία θα είναι υπόλογη

εάν εισβάλει. Και εξαρτάται τι θα κάνει.

Είναι ένα πράγμα, αν είναι μικρή εισβο-

λή, και τότε θα καταλήξουμε να τσα-

κωνόμαστε ως προς το τι θα κάνουμε και

τι δεν θα κάνουμε».

Με μια τέτοια προκαταβολική δήλω-

ση από μέρους της μεγαλύτερης δύνα-

μης απέναντί του, ο Πούτιν μέτρησε τα

πράγματα. Και έφθασε στο αποτέλεσμα

ότι η Δύση δεν θα έκανε τίποτα! Γιατί δεν

υπάρχουν μικρές και μεγάλες εισβολές.

Και προχώρησε, όπως είχε «προβλέψει»

ο Μπάιντεν, από την πρώτη μέρα της

ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα που γρά-

φονται αυτές οι γραμμές, και τσακώνον-

ται μεταξύ τους για τι θα κάνουν ή δεν θα

κάνουν. Ενόσω επί εδάφους, ο μεν Πούτιν

προελαύνει εντός της Ουκρανίας, τα δε

καραβάνια των προσφύγων με τις μητέ-

ρες και τα τρομαγμένα παιδιά στις αγ-

καλιές τους φεύγουν πρόσφυγες για ένα

άγνωστο μέλλον, σε ξένα μέρη...

Η εισβολή είναι εισβολή

Η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην

ανεξάρτητη Ουκρανία και οι αιτιάσεις της

Μόσχας δεν δικαιολογούν σε καμία πε-

ρίπτωση παραβίαση συνόρων και ει-

σβολή σε μιαν ανεξάρτητη χώρα. Δεν

έκανε «ειδική επιχείρηση», όπως επικα-

λείται, όπως επικαλείται και η Τουρκία

μέχρι σήμερα ότι τάχα έκανε «ειρηνική

επιχείρηση» στην Κύπρο το 1974. Ξεκίνησε

μια ΕΙΣΒΟΛΗ και την συνεχίζει με απρό-

σμενες συνέπειες...

Με μια δυσανάλογη χρήση βίας και

σωρεία παραβιάσεων του διεθνούς αν-

θρωπιστικού δικαίου. Εκτελώντας εθνικό

ξεκαθάρισμα, που αποτελεί έγκλημα πο-

λέμου, και όλα μαζί τα εγκλήματα εναν-

τίον της ανθρωπότητας. Όπως προα-

νέφερα, την αφορμή την έδωσε ο άλλος

«τρελός», Τζ. Μπάιντεν, με την επικίνδυνη

δήλωσή του. Όπως μου λέχθηκε και από

φίλο, αφενός οι Ρώσοι έλαβαν υπόψη

και το ρεζίλεμα των ΗΠΑ και των συμμάχων

τους με την αποχώρησή τους από το Αφ-

γανιστάν τον Αύγουστο του 2021, κάτι

που έδειξε αδυναμία της Δύσης. Αφε-

τέρου δε, το οξύμωρο, σήμερα, η κα-

τοχική Τουρκία, που καταπατεί τη μισή

Κύπρο για 48 χρόνια, να το παίζει με άνε-

ση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας! Εξ ου και

η πρόσφατη παρουσία του Ρώσου ΥΠΕΞ

Σ. Λαβρόφ στην Αττάλεια της Τουρκίας

για «διαπραγματεύσεις», ενώ δεν μπο-

ρεί να πάει π.χ. στο ΗΒ, λόγω των κυ-

ρώσεων...

Το αποτέλεσμα: Οι Αμερικανοί έχουν

χάσει την αξιοπρέπειά τους, δεν ξέρουν

τι τους γίνεται, με έναν Πρόεδρο που άλ-

λα λέγει, άλλα εννοεί και δεν ξέρει πού

θα τον βγάλει η μέρα.

Η Μόσχα, αν θέλει να την πιστέψουν

ότι θεωρεί τους Ουκρανούς... αδελφό

λαό, τότε ταιριάζει η αγγλική φράση «it

has a very tragic way of showing it»! («τo

δείχνει με δραματικό τρόπο»).

Κι η υπνώττουσα ΕΕ στα πελάγη των

Βρυξελλών να μη γνωρίζει πώς να αντι-

δράσει εγκλωβισμένη στην εξάρτησή της

από τη Ρωσία για φυσικό αέριο...

Η μόνη χώρα τελικά που βρίσκεται

ελεύθερη να δράσει όπως θέλει σήμερα

είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αντίθετα

με τη στάση του έναντι της Κύπρου το

1974, σήμερα αναγνωρίζει ότι έγινε ει-

σβολή στην Ουκρανία. Και στέλνει οπλι-

σμό στους Ουκρανούς πέραν της αν-

θρωπιστικής βοήθειας, ανεξάρτητα από

τι κάνουν ή δεν κάνουν άλλες χώρες...

Ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλος του ΝΑΤΟ.

Εξάλλου, η εξάρτηση του ΗΒ από το ρω-

σικό φυσικό αέριο είναι κάτω του 5%, σε

αντίθεση με την ΕΕ, που είναι 40%, και

σε ντίζελ στο ένα τρίτο των αναγκών του

και που για αμφότερα υπολογίζεται ότι

μέχρι το τέλος του 2022 θα έχει πλέον

ανεξαρτητοποιηθεί με άλλες αγορές και

διευθετήσεις.

(Συνοπτικά το 1974 η τότε Εργατι-

κή/Σοσιαλιστική κυβέρνηση Χάρολντ

Γουίλσον Πρωθυπουργού και Τζέιμς Κά-

λαχαν Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολι-

τείας συνωμότησε με την επίσης σοσια-

λιστική τουρκική κυβέρνηση του Μπου-

λέντ Ετζεβίτ και αντίθετα με τις «εγγυητικές»

τους υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής

Δημοκρατίας υποστήριξε και βοήθησε

τις δύο τουρκικές εισβολές της Κύ-

πρου...).

Άρθρο 7 του Καταστατικού

Χάρτη του ΟΗΕ

Από την πρώτη μέρα της ρωσικής ει-

σβολής όλοι επικεντρώθηκαν πάνω στο

αν το ΝΑΤΟ μπορεί να επέμβει ή όχι,

επειδή η Ουκρανία δεν είναι μέλος και

ότι αν εμπλακεί χώρα του ΝΑΤΟ θα θεω-

ρηθεί ως... 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ξεχνώντας ότι η ευθύνη αυτή, δηλα-

δή η προστασία μιας χώρας από εισβο-

λείς και παρόμοια, είναι του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο οποίος, με ψή-

φισμά του μέσω του Άρθρου 7 του Κα-

ταστατικού του Χάρτη, μπορεί νόμιμα να

εγκρίνει ένοπλη δράση. Αλίμονο, όμως,

η εισβολέας Ρωσία είναι ένα από τα 5

μόνιμα μέλη του Σ.Α. του ΟΗΕ με δι-

καίωμα βέτο! Και αν δούμε και τα άλλα

4 μέλη του περιβόητου αυτού σώματος,

ΗΠΑ, ΗΒ, ΓΑΛΛΙΑ, ΚΙΝΑ, έχουν όλα δια-

χρονικά στο παρελθόν ματωμένα τα χέ-

ρια τους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο...

(Το 1974 ο Τζέιμς Κάλαχαν είχε πει

στον τότε ΓΓ Κ. Βάλντχαϊμ ότι μόνον αν

οι Τούρκοι ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΦΑΓΗ

ΤΩΝ Ε/Κ θα χρησιμοποιούσε το Άρθρο

7!).

Δηλαδή, όλοι τους έχουν παραβιάσει

τα ιδεώδη για τα οποία στις 26 Οκτω-

βρίου 1945 υπέγραψαν στο Σαν Φραν-

σίσκο τα έγγραφα για την ίδρυση των

Ηνωμένων Εθνών και μαζί τον Κατα-

στατικό Χάρτη, που είναι το ιδρυτικό 

τους έγγραφο.

Τα Διεθνή Δικαστήρια

Εν τω μεταξύ, κατόπιν αίτησης 39

χωρών, μεταξύ αυτών και η Ουκρανία,

στη Χάγη ξεκίνησαν έρευνες από το Διε-

θνές Ποινικό Δικαστήριο (International

Criminal Court) (και από το Διεθνές Δι-

καστήριο -Ιnternational Court of Justice)

για να αποφανθούν αν η Ρωσία διαπράττει

εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

Τα δικαστήρια θα χρησιμοποιήσουν

διαδικασίες εξπρές, όπως γράφτηκε, για

να εκδοθεί μια προκαταρκτική απόφα-

ση. Ήδη βρίσκονται στην Ουκρανία ερ-

ευνητές... Και χώρες όπως το ΗΒ, που

συλλέγουν πληροφορίες από την πρώτη

μέρα της εισβολής, θα καταθέσουν τις

μαρτυρίες τους.

Οι έρευνες επεκτείνονται και στο κα-

τά πόσον προσωπικότητες του Κρεμ-

λίνου είναι υπεύθυνες για εγκλήματα πο-

λέμου, περιλαμβανομένου και του Προ-

έδρου Βλ. Πούτιν.

Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία υπέγρα-

ψαν το Καταστατικό της Ρώμης και η

πρώτη ακρόαση τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου

2022, έγινε δίχως την παρουσία της

Ρωσίας. Όμως η Ουκρανία είπε ότι θα

δεχθεί την απόφαση του Δικαστηρίου.

Από τα αποτελέσματα των ερευνών

αυτών θα εξαρτηθεί και αν θα ακολουθ-

ήσει εκδίκαση υπευθύνων και αυτής της

ανθρώπινης τραγωδίας...

Άσχετα με οποιεσδήποτε ασφαλιστι-

κές προφυλάξεις, οι πατέρες της ανθρω-

πότητας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο προσπάθησαν να διασφαλίσουν

το μέλλον της από επικίνδυνους ηγέτες

– δυστυχώς πολλά υπέφερε η ανθρω-

πότητα έκτοτε. Λίγες μέρες ξεκουράστηκε

και πολλές μαρτύρησε, με αποκορύφω-

μα τη σημερινή τραγωδία στην Ου-

κρανία. Όταν η μοίρα ανθρώπων βρέθη-

κε στα χέρια δύο «τρελών», Biden και

Putin, πλέον διακυβεύεται η διεθνής νο-

μιμότητα και οι νόμοι που απορρέουν

από αυτήν...

Δύο κακά δεν κάνουν ένα καλό. Όπως

καταγράφει η Ιστορία...

Συμπλήρωμα

Στις 16 Μαρτίου 2022 το Διεθνές Δι-

καστήριο διέταξε τη Ρωσία να σταματή-

σει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που

ξεκίνησε εναντίον της Ουκρανίας στις 24

Φεβρουαρίου, σε μια προκαταρκτική

απόφαση στην προσφυγή του Κιέβου.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει

να διακόψει αμέσως τις στρατιωτικές

επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φε-

βρουαρίου του 2022 στο έδαφος της

Ουκρανίας», ανέφεραν οι δικαστές. 

Και πρόσθεσαν πως η Ρωσία πρέπει

να διασφαλίσει ότι άλλες δυνάμεις υπό

τον έλεγχό της ή που στηρίζονται από τη

Μόσχα δεν θα πρέπει να συνεχίσουν τις

στρατιωτικές επιχειρήσεις...

Όταν η μοίρα ανθρώπων βρέθηκε
στα χέρια δύο «τρελών»

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Karim Asad Ahmad Khan – Η φωτογραφία από το δημοσίευμα 

της www.dw.com «Ο Κατήγορος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες»

Ευχάριστα – Περασμένα
Εζήτησα απ’ τη μνήμη μου για να με πάρει πίσω,

στα χρόνια μου τα παιδικά – ευχάριστα και σχολικά,

χαρές να ξαναζήσω!

Όπως στον Άγιο Λουκά, τον Λάξη τζιαι Βαρώσι,

τα ξέγνοιαστα μαθητικά – τα νειάτα μας, εφηβικά,

που ζούσαμε με γρόσι!

Θυμάστε τα σκατούλλικα, λινγκρίν τζιαι τες γαλλέτες,

πέντε πέτρες τζιαι πετάσια – το λουκκούϊ με τ’ αθάσια,

το κέρδος μας κουφέττες!

Τα μπάνια μας στη θάλασσα τζιαι μέσ’ τες δοξαμένες,

μάσκες, χωστό, ποδήλατο – τες νύχτες με περίπατο,

μέρες ερωτευμένες!

Τα παναΰρκια τζιαι γιορτές, τα ζαχαροπλαστεία,

τα κέντρα τζιαι τα σινεμά – χειμερινά και θερινά,

φέστιβαλς – Καλλιστεία!

Τες μέρες του Κατακλυσμού, στο Φάληρο τζι’ Ακταίο,

στο καλοκαίρι το καυτό – στον τόπο μας τον πατρικό,

ήταν το τελευταίο!

Αυτά, λοιπόν, προς το παρόν, λίγα που αθθυμούμαι.

Εύχομαι πάλι σύντομα – χαράς παλιάς μας Λεύκωμα,

από κοντά να πούμε!

Σκέψεις, λοιπόν, αγαπητές, αυτά που ’χω ξεχάσει,

τες αναμνήσεις τες καλές – ευχάριστες, γλυκές στιγμές,

ο Χρόνος πριν περάσει!

Τώρα π’ ακόμα βρίσκεται εις το καντήλι λάδι,

η φλόγα μόλις λουλλουπά – το παρελθόν αναπολεί,

μ’ ελπίδα κρυφανάβει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

23 Φεβρουαρίου 2022
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Το καλό κλίμα της συνάντησης Μητσοτάκη-

Ερντογάν δεν είχε δυστυχώς ανάλογη συνέχεια.

Το χαλαρό κλίμα, το γεύμα χωρίς γραβάτες, δεν

κράτησε, όπως αναμενόταν άλλωστε, για πολύ.

Από την επομένη κιόλας μέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν επανήλθε στη γνωστή ρητορική του

περί γαλάζιας πατρίδας, εμμένοντας στην απο-

στρατικοποίηση των νησιών μας. Τη σφαγή

στην Κύπρο (με όπλα αμερικανικά για να μην

ξεχνιόμαστε), την αποκάλεσε ξανά «ειρηνευτι-

κή επιχείρηση»! Και φυσικά το μπαράζ παρα-

βιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου μας σε

όλο το εύρος του Αιγαίου από τουρκικά αερ-

οσκάφη συνεχίζεται αμείωτο.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Από την άλλη, την ώρα που εμείς πήραμε

ξεκάθαρη θέση κατά της ρωσικής εισβολής στην

Ουκρανία, η Τουρκία επιμένει στη στάση των

ίσων αποστάσεων, τονίζοντας σε κάθε ευκαι-

ρία ότι θέλει να διατηρήσει καλές σχέσεις και

με τις δύο χώρες! Ο Ερντογάν λέει μονότονα

ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. «Πρέπει να διατ-

ηρήσουμε τη φιλία μας τόσο με τον κ. Ζελέν-

σκι όσο και με τον κ. Πούτιν», είπε! 

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών μάλι-

στα δήλωσε ότι η χώρα του θέλει η Τουρκία να

είναι μεταξύ των χωρών που θα προσφέρουν

εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο

οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Μόσχα για τον

τερματισμό του πολέμου. Κι εμείς εντελώς

αψυχολόγητα, εκτός από την καταδίκη της ρωσι-

κής εισβολής στην Ουκρανία (ορθή απόφαση

δίχως άλλο) στείλαμε και πολεμικό υλικό (μέγα

λάθος ασφαλώς). Κι έτσι μπήκαμε στο μαύρο

κατάλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν!

Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την

Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή, καλώντας

τη Μόσχα να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότ-

ητα της Ουκρανίας. Έχει προμηθεύσει επίσης

στην Ουκρανία τουρκικής κατασκευής μη επαν-

δρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, η Τουρκία,

μέλος του ΝΑΤΟ, έχει αναπτύξει στενούς πολι-

τικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τη Ρωσία

εδώ κα αρκετά χρόνια, συνεργαζόμενη μαζί της

στη Συρία και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στον

Καύκασο. Διαφώνησε, ωστόσο, με την προ-

σάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τήρη-

σε διαφορετική στάση στον πόλεμο της Λιβύης.

Οι Τούρκοι μπορούν να αλλάζουν αφηγήματα,

φιλίες, έχθρες, συμμαχίες, μπορούν να αλλά-

ζουν τα πάντα προκειμένου να πετύχουν αυτό

που θέλουν, χωρίς να λογοδοτούν για την ανα-

κολουθία τους. Σε αντίθεση με την Αθήνα που

επιμένει σταθερά να δηλώνει πως εμείς «ανή-

κουμε στη Δύση», έστω κι αν η Δύση κυριο-

λεκτικά μας συνέτριψε!

Το ίδιο μπορεί να πει κανείς για την αναθ-

έρμανση των σχέσεων της Άγκυρας με το Τελ

Αβίβ. Θα εγκαταλείψει τους Αδελφούς Μου-

σουλμάνους και την Χαμάς ο Τούρκος πρόε-

δρος; Ή θα εξακολουθήσει να κοροϊδεύει τους

πάντες, χωρίς κόστος; Και ποιο αντίτιμο θα

ζητήσει ο Ερντογάν για τις υπηρεσίες του άραγε;

Η Τουρκία για την πιο ασήμαντη «προσφορά»

της ζητά πάντα «μπαξίσι» από τη Δύση. Ποιό

θα είναι άραγε το «μπαξίσι» που θα ζητήσει

στην παρούσα περίπτωση;

Κι εμείς… η Ελλάδα, η Κύπρος, ο Ελληνι-

σμός, τι κάνουμε για να προλάβουμε τα χειρό-

τερα; Η Ελλάδα, δυστυχώς, για άλλη μια φορά

παραμένει απούσα στα μεγάλα διεθνή ζητή-

ματα. Σε αντίθεση με την κατοχική Τουρκία που

ντύθηκε το μανδύα του ειρηνευτή! Η Τουρκία

πάντα στο ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου.

Ο πόλεμος πιθανότατα θα οδηγηθεί σε ένα

τραγικό τέλος. Το δικαίωμα ανεξάρτητης-αδέ-

σμευτης επιλογής της Ουκρανίας μετά την Ρωσι-

κή εισβολή θα είναι πλέον όνειρο θερινής νυκτός.

Τώρα το ξέρει πολύ καλά ο Ζελένσκι. Η χώρα

του δυστυχώς μετατράπηκε σε ερείπια. Κι αυτοί

που του έταζαν ένταξη στο ΝΑΤΟ εξαφανίστηκαν!

Για να μην πάθουμε και εμείς μελλοντικά τα ίδια

και χειρότερα, πρέπει να πάρουμε τα σωστά

μηνύματα και μαθήματα από αυτόν τον πόλε-

μο, καθώς τώρα γνωρίζουμε ότι θα είμαστε

μόνοι όταν χρειασθεί, που μακάρι να μην χρει-

ασθεί.

Και σίγουρα ο κόσμος όλος, όποια κι αν είναι

η έκβαση του πολέμου, δεν θα είναι ο ίδιος.

Ούτε η εικόνα του ΝΑΤΟ θα είναι ίδια. Το ΝΑΤΟ

έδειξε τα όριά του στην Ουκρανία. ΗΠΑ και

ΝΑΤΟ, κακά τα ψέματα, βασίζονται μόνο στους

εξοπλισμούς για να επιβιώνει η αμερικανική

πολεμική βιομηχανία.

Συμπέρασμα: Όσο η Ελλάδα παραμένει

μακριά από διεργασίες και διαπραγματεύσεις

και απλώς περιορίζεται να δηλώνει ότι βρίσκε-

ται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, την ώρα

που η Τουρκία αλωνίζει παντού, η παγκόσμια

αρχιτεκτονική ασφάλειας που ετοιμάζεται, θα

αφορά άλλες χώρες και όχι εμάς. Κι ο Θεός να

μας φυλάει από τέτοιους «φίλους» και τέτοιο-

υς «συμμάχους», όπως είναι κυρίως οι Αμερ-

ικανοί!

Η Τουρκία πάντα στον ρόλο 
του επιτήδειου ουδέτερου 

Προβληματισμοί για την
κατάντια μας μετά τον

Κυπριακό Απελευθερωτικό

Αγώνα του 1955-59
Με την ευκαιρία των πρόσφατων επετείων της ηρωικής θυσίας του

Γρηγόρη Αυξεντίου στον Μαχαιρά, στις 3 Μαρτίου, και του απαγχονι-

σμού του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας,

στις 14 Μαρτίου, η σκέψη μου παραμένει καρφωμένη σε όλες τις ηρωι-

κές μορφές του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου την περίοδο 1955-

1959. Αναλογίζομαι βασανιστικά το τεράστιο ηθικό χρέος μας έναντί τους. 

Γράφει ο

Σάββας Παυλίδης

Γνωρίζω ότι εκ των υστέρων ακούονται συχνά - πυκνά απόψεις και

προβάλλονται λογικά, ίσως, επιχειρήματα, ότι ο αγώνας εκείνος θα έπρ-

επε μάλλον να είχεν αποφευχθεί. Όμως δεν είναι πρόθεσή μου στο παρόν

σημείωμα να κάνω κριτική (θετική ή αρνητική) για την ορθότητα ή μη

αυτών των απόψεων και επιχειρημάτων ούτε και να διατυπώσω άποψη

επί του θέματος. 

Στέκομαι μόνο στο αναντίλεκτο γεγονός ότι, από τη στιγμή που λή-

φθηκε η απόφαση του ξεσηκωμού για την απελευθέρωση της Κύπρου

(ορθή ή λανθασμένη δεν το εξετάζω), σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνι-

σμός (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) έδωσε ζωντανό το παρόν του στον

μεγάλο και γνήσιο εκείνο αγώνα. Με την καθοδήγηση της ενωμένης

ηγεσίας μας και την πρόθυμη συμμετοχή του λαού στο σύνολό του σχεδόν,

κυρίως δε με την πρόθυμη αυτοθυσία των νέων της Κύπρου, που έπε-

σαν ηρωικά στα πεδία των μαχών, εκτελέστηκαν άσπλαχνα στις Κεντρι-

κές Φυλακές της Λευκωσίας ή εγκλείστηκαν για χρόνια στα κρατητήρια

των βασανιστηρίων που δημιούργησαν οι ́ Αγγλοι, ο Κυπριακός Ελληνι-

σμός μεγαλούργησε πραγματικά. Τα ασύλληπτα κατορθώματα των αγω-

νιστών, το μεγαλείο της ψυχής τους και η απαράμιλλη προθυμία τους να

θυσιαστούν για την Λευτεριά της πατρίδας αλλά και η ουσιαστική συμβο-

λή στον υπέρ πάντων αγώνα και των υπολοίπων συμπατριωτών μας,

περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των μαθητών και των γυναικο-

παίδων, ξύπνησαν στις ψυχές μας τις πιο ένδοξες σελίδες της Ελληνι-

κής Ιστορίας, αρχαίας και νεότερης. 

Παρόλον ότι δεν εκτιμήθηκαν, όσο θα έπρεπε, τα αποτελέσματα εκείνου

του αγώνα, έστω κι αν δεν επιτεύχθηκαν πλήρως οι αρχικές επιδιώξεις

του, δόθηκε για πρώτη και μοναδική, ίσως, φορά, η ευκαιρία στον κυ-

πριακό λαό να ζήσει ελεύθερος και ανεξάρτητος. Τα ειρηνικά μάλιστα επι-

τεύγματά του, στα τρία μόλις πρώτα χρόνια της ειρηνικής μάλλον λειτο-

υργίας της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξαν αξιοσημείωτα

και η πορεία του προς την πρόοδο και την ευημερία διαγραφόταν ελπι-

δοφόρα. 

Κρίμα, αλήθεια, που φανήκαμε ανάξιοι να χειριστούμε ορθά όσα

πετύχαμε με τον αγώνα του 1955-59. Κρίμα πράγματι, γιατί οι απίστευ-

τες συνέπειες, που ακολούθησαν αρχικά με τις διακοινοτικές ταραχές και

στη συνέχεια με τον καταραμένο εθνικό διχασμό μεταξύ των Ελληνο-

κυπρίων κατέληξαν στην τουρκική κατοχή της μισής σχεδόν Κύπρου, η

οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, εδώ και 48 σχεδόν ολόκληρα χρόνια. 

Η οδυνηρή όμως αυτή κατάντια ουδόλως μειώνει την υπέρτατη θυσία

των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Δική μας είναι η

ευθύνη για το κατρακύλισμα αυτό, ιδιαίτερα εκείνων που προκάλεσαν

τον εθνικό διχασμό, ενέσπειραν τη διχόνοια ανάμεσα στους συμπα-

τριώτες μας και πρωτοστάτησαν σε αδελφοκτόνες διαμάχες... 

Γι’ αυτό, όταν λέμε σήμερα ότι τιμούμε τους ήρωές μας, κάτω, δυστυχώς,

από συνθήκες τουρκικής κατοχής και προσφυγιάς, πρέπει να αναλο-

γιζόμαστε τις ευθύνες μας, να αναλαμβάνουμε το βάρος των συνεπειών

τους και να σκύβουμε με ντροπή και μεταμέλεια το κεφάλι επιζητώντας

από τους ήρωές μας συγχώρεση, γιατί φανήκαμε ανάξιοι έναντί τους,

ιδιαίτερα όσοι ενεργοποιήθηκαν και έκαναν τα πάντα για την κατάλυση

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να είμαστε δε πρόθυμοι και αποφασισμέ-

νοι να επανορθώσουμε. 

Πρέπει δηλαδή να συναισθανόμαστε πλήρως το υπέρτατο χρέος μας

να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να αποκατασταθούν όσα είχαν κερδίσει

εκείνοι με τη θυσία τους, επιτεύγματα τα οποία δεν πρέπει να εξακολο-

υθούμε να υποτιμούμε... Ας μην ξεχνούμε άλλωστε, ότι η ύπαρξη της

διεθνώς αναγνωρισμένης μέχρι σήμερα Κυπριακής Δημοκρατίας, που

ξεπήδησε μέσα από τα ιερά κόκκαλα των ηρώων μας, εξακολουθεί ακόμη

να αποτελεί το μοναδικό ισχυρό εθνικό μας εφαλτήριο, από το οποίο

έχου-με τη δυνατότητα να συνεχίζουμε τον αγώνα της απελευθέρωσης

των κατεχομένων εδαφών μας, των ιερών και των οσίων μας. 

Μόνο συνειδητοποιώντας πλήρως το ιερό αυτό καθήκον μας και επι-

τυγχάνοντας τον υπέρτατο αυτό σκοπό θα μπορέσουμε να τιμήσουμε

επάξια τους ήρωές μας. 

Λονδίνο, 15 Μαρτίου 2022

Η ζωή δεν σταματιέται με τίποτα!
Κύριε διευθυντά, 

Την ημέρα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, στο σπίτι

μας στην Αθήνα, όπου γεννήθηκα, μνημονεύαμε και τον ξεσηκωμό

της Κύπρου. ΕΟΚΑ, ΕΝΩΣΗ, Γρηγόρης Αυξεντίου, ήταν αποτ-

υπωμένα στο παιδικό μου μυαλό. Για τους Μανιάτες γονείς μου,

βιολογικούς και θετούς (θείους), οι δύο επέτειοι σήμαιναν το ίδιο

πράγμα: Αγώνα για ανεξαρτησία από τους κατακτητές και νίκη

της ελευθερίας και της ζωής πάνω στη σκλαβιά και στο θάνατο.

Οι Δουράκηδες, πρόγονοι του θείου μου και θετού μου πατέρα

στην Καστάνια της Μάνης, πολέμησαν τους Τούρκους, συνέβα-

λαν αποφασιστικά στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και έδω-

σαν καταφύγιο στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στον μανιάτικο

πύργο τους. Οι Κύπριοι αγωνιστές, με τεράστιες θυσίες, κατά-

φεραν να αποτινάξουν τον αγγλικό ζυγό και να ζήσουν ελεύθε-

ροι.

Πριν ένα μήνα πρότεινα να καθιερωθεί η 16η Φεβρουαρίου,

επέτειος των εγκαινίων του μαιευτηρίου της Έλενας Βενιζέλου

και ημέρα της δικής μου γέννησης σ'αυτό, ως Ημέρα Γεννητικότητας.

Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το μαιευτήριο αυτό, ως στρατιωτικό

νοσοκομείο, αποκαθιστούσε την υγεία και τη ζωή που οι εισβο-

λείς προσπαθούσαν να καταστρέψουν.

Στις 9 Μαρτίου 2022, ημέρα των γενεθλίων της μητέρας μου,

οι Ρώσοι βομβάρδισαν το μαιευτήριο-νοσοκομείο παίδων στη

Μαριούπολη της Ουκρανίας. Διάβασα ότι ο πρωθυπουργός της

Ελλάδας υποσχέθηκε να χτίσει καινούργιο μαιευτήριο.

Όταν οι δυνάμεις του κακού, με διαφορετικό όνομα κάθε φορά,

προσπαθούν να εξαφανίσουν τη ζωή, μέσα από τις ρωγμές ξεπη-

δούν βλασταράκια που μεγαλώνουν και ανθίζουν. Γιατί η ζωή

δεν σταματιέται με τίποτα!

«Η ΖΩΗ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ

ΤΑΜΠΟΥΡΛΑ»!

Ευχαριστώ,

Σταυρούλα Δουράκη-Ξανθάκου
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Σοβαρότατες προτάσεις
Κατόπιν των τελευταίων προτάσεων που ακούστηκαν στην Βουλή

από πρώην Πρόεδρό της, όλοι μας νομίζω πως είμαστε περισσότε-

ρο σοβαροί και νουνεχείς. Έπηξε το μυαλό μας, είναι κατά τι πυχτό-

τερο από το κουρκούτι.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ειπώθηκαν οι εξής σοφές και λογικές απόψεις. Είπε ο κύριος πρόε-

δρος πως θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γίνουν εκλογές για

να εκλεγεί μία... σοβαρή αριστερή, προοδευτική Κυβέρνηση με στόχο-

υς υπέρ του Ελληνικού λαού. Τώρα, αν ωφεληθεί και κανάς άλλος

γειτονικός λαός δεν ξέρω, ας μην είμαστε μοναχοφάηδες. 

Εδώ θα πρέπει να οριοθετήσουμε την έννοια της προόδου για να

μην την ξαναμπλέξουμε με όρους καπιταλιστικών συστημάτων. Μέ-

χρις εδώ και μη παρέκει. Η πρόοδος καθορίζεται με τον αριθμό των

βιομηχανιών που θα κλείσουν και την ταχύτητα που θα κλείσουν. Αυτό

θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη ρύπανση του περιβάλλοντος, την εξά-

λειψη των βλαβερών σωματιδίων από την ατμόσφαιρα και την επι-

τάχυνση εξόδου από την χώρα των διπλωματούχων Ιατρών και Μηχα-

νικών. Οι προοδευτικές δυνάμεις θα κινηθούν με αποφασιστικότητα

και δημοκρατικότητα για την κατεδάφιση των ήδη κλειστών επιχειρή-

σεων και την απομάκρυνση των μπάζων. Ουδεμία σκέψη για την επα-

ναλειτουργία των εργοστασίων. Ουδεμία. Η μόνη σκέψη μας θα είναι

η φρούρηση των λειψάνων ερειπίων από πιθανές σκοτεινές καπιτα-

λιστικές κινήσεις υπέρ της γελοίας ελεύθερης οικονομίας. Παράλληλα,

όσους μπορέσουμε θα τους χώσουμε στο ευαγές Δημόσιο προς δόξαν

των ιδεών όλων εκείνων που ενεπνεύσθησαν τους μεγάλους μι-

σθούς και τις μεγάλες άδειες του καλοκαιριού, της ανοίξεως και του

χειμώνα. Θα μείνει ενεργεί μόνον η περίοδος του Φθινοπώρου.

Τοις πάσι είναι γνωστό πως και μόνον η λέξη Αριστερά σημαίνει

κατακόρυφη αύξηση μισθών, ημερομισθίων και ωρομισθίων. Ας ρίξου-

με μια ματιά στους μισθούς των βαλκανικών χωρών επί Αριστεράς

και θα διαπιστώσουμε το ύψος και την επάρκειά τους. Είχαν τα πάντα

εκτός της μικρής έλλειψης τροφίμων, αυτοκινήτων, επίπλων, φαρμά-

κων και ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα τα άλλα, από σαμάρια μέχρι καπί-

στρια και φρέσκα φύλλα μουριάς υπήρχαν και στο ύπαιθρο και στο

προεδρικό μέγαρο. Ήταν τόσος ο πλούτος που φοβήθηκαν ότι θα δια-

φθείρουν και τους γύρω τους γειτονικούς καπιταλιστικούς λαούς με

άγνωστα τα πιθανά αποτελέσματα της διαφθοράς στις καπιταλιστι-

κές κοινωνίες. Τότε οι σοφές μόνιμα πακτωμένες κυβερνήσεις απαγό-

ρευσαν την έξοδο των υποπολιτών τους από την χώρα για να μην

διαταραχθούν οι σχέσεις και αυξηθούν οι κατασχέσεις στα καπιταλι-

στικά κράτη. Έτσι, αποφύγαμε την κατρακύλα και τον πολιτικό όλε-

θρο. Μάθαμε όμως την τέχνη του αυξάνεσθε των εισοδημάτων με την

μέθοδο «όλα για τον λαό, κάτω η πλουτοκρατία».

Ακόμα παραμένουμε με το στόμα ανοιχτό όταν αναλογιζόμαστε τις

απολαβές των Ρώσων και των Βουλγάρων εργατών και μάλιστα σε

χαλύβδινα νομίσματα όπως το Λέβα και το Ρούβλι.

Προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εμείς σας ακολουθούμε

πιστά. Πάρτε μας τα διαβατήρια και ακυρώστε από το μυαλό μας τις

έννοιες της κάλπης και των ψηφοδελτίων. Μια φορά ακόμα μέχρι την

δική σας εκλογή και μετά σιωπή. Όλα καλά και σοσιαλιστικά καθη-

γιασμένα. Μεγάλο μυαλό ο Πρόεδρος, αν κρίνω από το μέγεθος του

κρανίου του.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Η Τουρκία καταστρέφει την 

πολιτιστική κληρονομιά των Κούρδων»
Κύριε Διευθυντά,

Λίγες μέρες πριν από το ξέσπασμα του πολέ-

μου στην Ουκρανία το ειδησεογραφικό αγγλό-

φωνο τουρκικό κανάλι TRT μετέδωσε ότι

συμπληρώθηκαν οι εργασίες για το μεγάλο

φράγμα στην ανατολική Τουρκία, δηλαδή το

Κουρδιστάν. Από καιρό τώρα, η Τουρκία προ-

σπαθεί να ελέγξει τους ποταμούς που ποτίζουν

το Ιράκ και τη Συρία για να κάνει τις χώρες αυτές

προτεκτοράτα της. 

Οργάνωσε μεθοδικά τα σχέδιά της με τη

βοήθεια τών καλών μας φίλων ΝΑΤΟ και Αμε-

ρικής. Με την επέμβαση των Αγγλο-Αμερικανών

στο Ιράκ και μετά με τους Τζιχαντιστές που

οργάνωσε το ΝΑΤΟ μέσω Τουρκίας εξασθέν-

ησε τη Συρία και το Ιράκ που δεν είναι σε θέση

να αντιδράσουν. Για να γίνει το φράγμα αυτό,

πλημμύρισαν πολλά κουρδικά χωριά και οι

κάτοικοι έχασαν τα χωριά τους και τα χωράφ-

ια τους και αναγκάστηκαν να φύγουν από τα

εδάφη όπου ζούσαν χιλιάδες χρόνια. 

Έτυχε τα βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια να

παρουσιάσουν πολλά προγράμματα για τις

περιοχές αυτές, που είναι υψίστης αρχαιολο-

γικής αξίας. Φυσικά, ένας άλλος λόγος που

πλημμύρισε τα μέρη αυτά η Τουρκία είναι για

να εξαφανίσει την πολιτιστική κληρονομιά των

Κούρδων και των άλλων γηγενών λαών, όπως

έκανε σε αρχαιολογικούς χώρους και στην υπό-

λοιπη Μικρά Ασία και στην Κύπρο. Ο «πατέ-

ρας» της Τουρκίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ

κατασκεύασε και αρχαίο τουρκικό πολιτισμό

στην περιοχή της Μεσοποταμίας και Συρίας...

Ο ωραίος αυτός «Έλληνας», ο οποίος τούρ-

κεψε, είχε πει ότι στα αρχαία χρόνια οι Τούρκοι

βρέθηκαν εκεί (στη Μεσοποταμία) όπου δημιούρ-

γησαν σπουδαίο πολιτισμό. Ξεκίνησαν και εκεί

και δίδαξαν τους λαούς γύρω και στην Ευρώπη,

πώς να καλλιεργούν τρόφιμα, να σπέρνουν

σιτάρι και να έχουν κτηνοτροφία. Φαίνεται ότι

οι Ευρωπαίοι σήμερα φάνηκαν αχαΐρευτοι και

βρέθηκαν στο κακό χάλι να εξαρτώνται από το

ρωσικό σιτάρι. Ξέχασαν, δηλαδή, το τουρκικό

πολιτιστικό τους παρελθόν...

Ο μεγάαααλος αυτός άντρας, ο Ατατούρκ,

δεν μας είπεν πώς οι Τούρκοι πέτυχαν αυτό το

θαύμα να «εκπολιτίσουν» τους άλλους, όταν

δεν είχαν δική τους γλώσσα και την πήραν από

τους Ευρωπαίους το 1930!!! Δεν υπάρχει τίπο-

τα γραπτό στην τουρκική γλώσσα πριν το 1930

μ.Χ., κανένα μνημείο. Για τους Ευρωπαίους

«παλαιά μας τέχνη κόσκινο». Ειδικεύονται στη

διάλυση παλαιών κρατών, δημιουργία νέων

που τους κατασκευάζουν γλώσσα, πολιτισμό,

εθνικισμό και εθνική περηφάνια...

Οι Αμερικανοί, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ που κόπτον-

ται (όταν τους συμφέρει) για τα ανθρώπινα

δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, την ελευθερία

κ.λπ. δεν έδειξαν καμία ευαισθησία, δεν είπαν

τίποτα και δεν ενδιαφέρονται για τους χιλιάδες

ανθρώπους στο Κουρδιστάν που έχασαν τα

χωριά τους, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους,

την ζήση τους και πολλές φορές την ίδια τη ζωή

τους. Είναι παράξενο πως για μερικούς είναι οι

καλύτεροι ανθρωπιστές και για άλλους είναι

αδιάφοροι και σκληρόκαρδοι. 

Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση του πολέ-

μου στην Ουκρανία, αλλά το βέβαιον είναι ότι

Ελλάδα – και η Κύπρος σε μεγαλύτερο βαθμό

– είναι από τους μεγάλους ζημιωμένους. Θα

χάσουμε πολλά, επειδή ποτέ μας δεν θα μάθου-

με να σκεπτόμαστε σωστά. Η Τουρκία παίζει

τον ρόλο του μεσολαβητή και κερδίζει από παν-

τού. 

Είναι φανερόν ότι η Δύση δεν είχε ποτέ καλούς

σκοπούς για τη Ρωσία. Όταν διαλύθηκε η Σοβιε-

τική Ένωση, έπρεπε να βοηθήσουν την καπι-

ταλιστική Ρωσία να βρει τα πόδια της και να τη

βάλουν στις συμμαχίες τους, αφού τη χρειά-

ζονται παντού – στο γκάζι, το πετρέλαιο, σπά-

νια μέταλλα και σιτάρι – αφού ήταν πάντοτε ο

σιτοβολώνας του κόσμου. Θυμάστε τι έγινε όταν

διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση; Οι «ολιγάρχες»,

οι φίλοι της Δύσης, έκλεψαν δισεκατομμύρια

και τα μετέφεραν στην Αγγλία, το Ισραήλ και

άλλες χώρες, που δέχτηκαν τους κλέφτες μετά

βαΐων και κλάδων και πήραν τα λεφτά τους.

Δεν ενδιαφέρονται για τη φτώχεια που άφησαν

στη Ρωσία, αλλά προσπαθούσαν να τη διαμε-

λήσουν και να τη διαλύσουν με τη βοήθεια του

μεθύστακα Γέλτσιν. Τώρα βρέθηκε ο Πούτιν

και η Δύση «θερίζει ό,τι έσπειρε». 

Χθες ακούσαμε μια κάποια αλήθεια από το

BBC-1. Κάποιος μιλώντας από την Οδησσό,

την ονόμασε (κατά λάθος) ρωσική πόλη, λέγον-

τας ότι οι κάτοικοι μιλούν ρωσικά, είναι Ρώσοι...

αλλά ετοιμάζονται να πολεμήσουν τους Ρώσο-

υς!!!!

Όσον αφορά τον πρόεδρο Μπάιντεν, που

βρήκε τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου», θα

πω την παροιμία των παλιών «Είπεν ο γάιδα-

ρος τον πετεινό κεφάλα», αφού οι περισσότε-

ροι πόλεμοι είναι δουλειά των Αμερικανών.

Πρώτοι στη χρήση βομβών ναπάλμ, δηλητη-

ριωδών αερίων, κάθε είδους «έξυπνης» και

πυρηνικής βόμβας... 

Για να απαριθμήσω τους πολεμικούς... ά-

θλους τους, παντού και στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα (των μάυρων π.χ.) χρειάζεται ολόκληρη

βιβλιοθήκη. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Με μεγάλη συγκίνηση παρακολουθήσαμε την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022,

την τελετή παράδοσης στρατοπέδου από τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη

Παντελίδη, αδελφικό μας φίλο, ο οποίος αφυπηρετεί από το στράτευμα ευ-

τυχισμένος, γεμάτος, ικανοποιημένος, ευχαριστώντας τον Θεό, την Πα-

ναγία, τους γέροντες για όσα του πρόσφεραν στη ζωή του, τις ουρανόδωρες

ευλογίες, τις ευχές και τη χάρη, όπως και την Πατρίδα για τις θέσεις που του

εμπιστεύτηκε και τις τιμητικές διακρίσεις. Επιπλέον, ευχαρίστησε θερμά και

όλους τους φίλους και συνεργάτες του για την αγαστή συνεργασία τους,

τονίζοντας ότι κανένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 

Γράφει η 

Ζήνα 

Λυσάνδρου-Παναγίδη,

Δήμαρχος Λευκονοίκου

Ιδιαίτερη μνεία, ασφαλώς, έκανε στην Ημερήσια διαταγή του, η οποία

ήταν εξαιρετική, πεφωτισμένη, πατριωτική, θεόπνευστη και μας φόρτισε

συναισθηματικά, αλλά και μας έκανε περήφανες/-ους, στην οικογένειά του

για τη στήριξη και την αγάπη που του έδωσαν σε όλη αυτή την πορεία.

Σταχυολογώ κάποιες φράσεις από την Ημερήσια διαταγή του, τις οποίες

σημείωνα στο κινητό μου: 

«Ο Ρωμαίος λεγεωνάριος όφειλε να γνωρίζει τα πάντα και να είναι αντι-

καταστατός», δηλαδή ουδείς αναντικατάστατος. Πόση μεγάλη αλήθεια

κρύβει αυτή η φράση αλλά και πόση ταπεινοφροσύνη για άνθρωπο ο οποίος

αποχωρεί από την υπηρεσία του. 

Ανέφερε, επίσης, μια φράση ενός καθηγητή τους στη Σχολή Ευελπίδων

ο οποίος από το πρώτο έτος τούς τόνιζε:

«Φοράμε το ράσο», εννοώντας τη στολή, «για να καλλιεργούμε ιδανικά

και όχι για να ετοιμάζουμε εκπαιδευτές φονέων». Όντως, αυτά πρέπει να

καλλιεργεί πρωτίστως ο στρατός, και οι μάνες που στείλαμε τα παιδιά μας

στον στρατό, το έχουμε διαπιστώσει. Πρώτα η οικογένεια, μετά το σχολείο

και στη συνέχεια ο στρατός, καθηκόντως μεταλαμπαδεύουν αξίες και ιδα-

νικά στον νέο άνθρωπο για να πορευτεί στη ζωή του με τιμή. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, μάς θύμισε μια άποψη που έγρα-

ψε σε επιστολή του ο αείμνηστος Παύλος Μελάς: «Η ζωή είναι πόλεμος, η

γη στρατόπεδο και χρέος μας η νίκη».

Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι πραγματικά η ζωή μας είναι

ένας συνεχής και κοπιαστικός αγώνας στον οποίο πρέπει να βγούμε νικη-

τές και όχι χαμένοι. 

Επιχειρώντας μια πιο διεισδυτική ματιά, θα προσθέταμε ότι η συμπερ-

ιφορά αυτού του αγαπημένου μου στρατιωτικού είναι ένα μάθημα ανθρω-

πιάς, καλοσύνης, ευγένειας και μεγαλοψυχίας. Συνήθως, οι πιο πολλοί οφ-

φικιάλιοι, όταν δεν προαχθούν, κυρίως στη δημόσια υπηρεσία, φεύγουν

πυροβολώντας, ξεχνώντας τις ευεργεσίες της πολιτείας προς αυτούς. Η

μεγαλύτερη αρετή μας πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη. Θέλει πολλή λε-

βεντιά και αρχοντιά για να αναγνωρίσεις πόσα σου έχουν προσφερθεί από

την Πατρίδα και από τους συνανθρώπους σου. 

Δεν θα κουραστώ προσωπικά να επαναλαμβάνω ότι η γενιά μας από-

λαυσε και απολαμβάνει κάποια αγαθά, γιατί κάποιοι άλλοι έδωσαν και τη

ζωή τους, το πολυτιμότερο αγαθό που τους έδωσε ο Θεός. Πολλοί καρε-

κλοκένταυροι φαίνεται ότι δεν το έχουν εμπεδώσει και φέρονται αλαζονικά

και υβριστικά. Η ύβρις, όμως, τιμωρείται από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Καταληκτικά, ο αντιστράτηγος Παντελίδης με την αποστράτευσή του μάς

έδωσε ένα μάθημα ζωής. Όχι μόνο δεν αντέδρασε με την απόφαση του

Υπουργείου να τον αποστρατεύσει, αλλά αισθάνεται ευγνωμοσύνη για όσα

τού πρόσφερε η υπηρεσία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, με πήρε

με χαρά για να μου ανακοινώσει ότι αποστρατεύεται, και παραμένει στην

υπηρεσία ο φίλος του, Υποστράτηγος Χατζηδημητρίου, γιατί αυτό ήταν το

θέλημα της Παναγίας. 

Υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής του.

Μάθημα ζωής από τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Παντελίδη
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«Κύπριοι Αγωνιστές υπό τον

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη»

Ο Πέτρος – Πετρόμπεης Μαυρομιχά-

λης γεννήθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης

στην Πελοπόννησο το 1765 και ύψωσε μαζί

με τον Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά τη

σημαία της Επανάστασης στην Καλαμάτα

στις 23 Μαρτίου 1821, την οποία κατέλαβαν

και απελευθέρωσαν από τους Τούρκους.

Ακολούθως εστράφη μαζί με τον Κολοκο-

τρώνη εναντίον της Τριπολιτσάς. Τον Νοέμ-

βριο του 1822 επικεφαλής σώματος Μανιατών

πήγε να βοηθήσει το πολιορκούμενο Μεσολ-

λόγι. 

1. Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης εξυμνεί την

προθυμία του Κυπρίου Αρχιμανδρίτη Θεο-

φύλακτου Θησέως από το Στρόβολο Λευ-

κωσίας και βεβαιώνει ότι ο Θευφύλακτος

συμμετείχε στις μάχες. «Απ’ αρχής του υπέρ

ελευθερίας της Ελλάδος Αγώνος επαρου-

σιάσθη πρόθυμος εις το στάδιον των πολέ-

μων και προσφέρων εις την πατρίδα και τον

βραχίονά του». 

2. Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Κύπρ-

ιος. Ήταν διδάσκαλος. Υπαξιωματικός πολέμ-

ησε υπό τον Μαυρομιχάλη στην Αντάρα, την

Κάρυστο, Τρίπολη, στα Τρίκορφα, το Ναύπλιο,

την Κόρινθο και αλλού. 

3. Ο Π. Μαυρομιχάλης υμνεί «τον αν-

δρειότερο και γενναιότερον» Κύπριο Αγγε-

λή Μιχαήλη. 

4. Ιωσήφ Κύπριος. Την υπηρεσία του

πιστοποίησε ο Π. Μαυρομιχάλης.

5. Ιωάννης Κύπριος. Την υπηρεσία του

πιστοποίησε ο Π. Μαυρομιχάλης.

6. Παύλος Ιωάννου Τουφεξής, Κύπριος.

Υπαξιωματικός Β’. Την υπηρεσία του πιστο-

ποίησε ο Πέτρος Μαυρομιχάλης.

7. Γεώργιος Φιλίππου, Κύπρος. Την

υπηρεσία του πιστοποίησε ο Π. Μαυρο-

μιχάλης.

6. Γεώργιος Κύπριος. Αγωνιστής στην

Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στην επα-

ναστατημένη Ελλάδα πήγε από την αρχή

του Αγώνα ως εθελοντής και μέχρι το 1825

πολέμησε υπό τις διαταγές του Πετρόμπεη

Μαυτομιχάλη. Μεταξύ άλλων πολέμησε στην

Τριπολιτσά, στο Ναύπλιο, την Κόρινθο και

στα Δερβενάκια κατά του Δράμαλη. 

Σύμφωνα με σχετικά πιστοποιητικά που

σώθηκαν στα Ελληνικά Κρατικά Αρχεία «έδει-

ξεν ζήλον και προθυμίαν... υπηρετήσας την

πατρίδα με πίστιν και αφοσίωσιν...», αργό-

τερα δε πέρασε στον Λόχο των Απομάχων

με τον βαθμό του δεκανέως και σύνταξη

περίπου 29 δραχμών. 

Μετά το τέλος του Αγώνα παρέμεινε στην

Ελλάδα. Σώζεται αίτησή του με ημερομηνία

21/4/1865, με την οποία αιτείται αύξσηση

συντάξεως. Γράφει σ’ αυτήν ότι ήταν αγράμ-

ματος, απαριθμεί τις μάχες στις οποίες είχε

πάρει μέρος και αυτοχαρακτηρίζεται ως «αδι-

κηθείς πάσχων γέρων και αρχαίος στρατιω-

τικός του Ιερού Αγώνος», αναφέροντας ότι

τότε (το 1865) ήταν 70 χρόνων. 

9. Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης

«Προς την Σεβαστήν Επιτροπήν επί του

Αγώνος

Εσωκλείω ενταύθα συμφώνως με τας δια-

τάξεις της Σεβαστής επί του Αγώνος Επιτρ-

οπής δύο εν πρωτοτύπω πιστοποιητικά, τα

οποία μοι εχορηγήθησαν παρά των οπλα-

ρχηγών, ήτοι το μεν πρώτον παρά του Πετρ-

όμπεη Μαυρομιχάλη, συνηπογεγραμμένου

και εκ δεκατριών οπλαρχηγών προκρίτων

της Αρεουπόλεως. Επικυρωμένον δε παρά

της Δημαρχίας Οιτύλου. Το δε έτερον του

Συνταγματάρχου Π. Κοσονάκου, υπό τας δια-

ταγάς των οποίων διετέλεσα εν καιρώ του

υπέρ πατρίδος Ιερού ημών Αγώνος και παρ-

ακαλώ την επί των Αγωνιστών Σεβ. Επιτρο-

πήν, όπως διελθούσα ταύτα επισταμένως,

ευαρεστηθή να μοι απονείμη ηθικήν αμοιβήν,

ήτοι στρατιωτικόν βαθμόν με ανάλογον σύντα-

ξιν οριζομένων παρά του Νόμου, καθόσον

πλείστοι άλλοι μικρόν μόνον εις τον ιερόν

αγώνα συμπράξαντες εισί σήμερον κάτοχοι

ουχί μόνον παρασήμων και χρηματικών

αμοιβών, αλλά και μεγάλων βαθμολογιών,

χορηγηθεισών αυτοίς παρά της Σεβ. Κυβε-

ρνήσεως. Εγώ δε υπηρετώ μετ’ ακραιφνούς

ζήλου προ και πέντε ετών την Κυβέρνησιν

μετά την λήξιν του ιερού αγώνος και ζητήσας

πολλάκις παρά των κατά καιρούς υπουργών

όπως ηθικώς τουλάχιστον ανταμειφθώ δι’

όλους τους επί του ιερού αγώνος κόπους

μου, η Σεβ. Κυβέρνησις ευαρεστήθη να μοι

απονείμη το χαλκούν παράσημον του Αγώνος,

κατά την 19ην Οκτωβρίου 1843. 

Ήδη δε εις την Σεβ. Επιτροπήν εναπόκει-

ται εκτιμούσα τις εκδουλεύσεις μου ίνα με ικα-

νοποιήση. 

Διατελώ ευπειθέστατος

Κ. Ν. Κυπριώτης

Υποπρόξενος

Εν Κερασούντι 1865. 

Περίληψις περί ηθικής αμοιβής αγωνιστού,

ελήφθη 20/10/1865. Αριθμ. 6712»

10. Χαράλαμπος Μάλης

«Σώμα Εκτελεστικόν

Περίοδος Βα

Αριθμ. 1254 (χειρόγραφον)

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος – Το

Εκτελεστικόν Σώμα

Προς τον κ. Χαράλαμπον Μάλην,

Επειδή και εν εκ των μελών του Εκτελε-

στικού, ο κύριος Ανδρέας Ζαΐμης μέλλει να

επέλθη εις το περί τας Π. Πάτρας συγκρο-

τούμενον γενικόν στρατόπεδον διατάσσεσαι

να συνακολουθήσης την εκλαμπρότητά του

και να είσαι έτοιμος όπως εις την στιγμήν της

αναχωρήσεώς του μη προξενηθή καμμία

βραδύτητα.

Εν Τριπολιτζά τη 2α Ιουνίου 1823.

Ο πρόεδρος 

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Σωτήριος Χαραλάμπους.

Ο Γεν. Γραμματεύς

Αλ. Μαυροκορδάτος 

(σφραγίς και υπογραφές)»

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
Σκέφτεται η καρδιά…

Το μυαλό κοιτάει προς τα έξω

ένα κόσμο αντικειμένων

όταν κατοικεί στον χώρο του αντί …

Κοιτάζει μυωπικά και λέει:

Αυτό μου αρέσει αυτό όχι

και… φλυαρεί.

Νομίζει ότι η επιλογή,

Του παρέχει ασφάλεια….

Έτσι πιστεύει, πολεμιέται η μοναξιά,

η δυστυχία και η απογοήτευση.

Μα δεν φοβάται με τόσο έλεγχο,

Με τόσο φιλτράρισμα, προκαλεί

Την ανθρώπινη ανάγκη για αντίσταση;

Δεν γνωρίζει ότι

όσο μεγαλώνει ο έλεγχος

Τόσο μεγαλώνει κι ο φόβος;

Αυτός δεν χωρίζει τον κόσμο.

Από το γίγνεσθαι;

Από την άλλη,

η καρδιά προσφέρει ήρεμη εμπειρία,

το ποθούμενο κάθε

αυθεντικού εαυτού.

Η καρδιά δεν επιθυμεί

θόρυβο και σύγχυση!

Όπως το περιστέρι, φτερουγίζει

Μακριά απ’ αυτά,

Έτσι το πνεύμα, φωτίζει!,

Να κρατάει τη φλόγα μέσα μας,

Αυτό μεταβάλει το σώμα εις κατοικία ψυχής.

Τον πόνο σε συμπόνια,

Τον διαχωρισμό σε ένωση!

Μας οδηγεί στην έσω δύναμη.

Χρειάζεται αγάπη, γαλήνη και σθένος

ο δρόμος της ύπαρξης.

Στην καρδιά, αγάπη και αλήθεια

Είναι συγκάτοικοι,

Μακριά από εγωισμούς

και προγραμματισμένα μυαλά,

Πώς όμως να σκεφτείςμε την καρδιά

όταν το μυαλό φλυαρεί τόσο;

«η Καρδιά είναι ο Αυτοκράτορας

και το πνεύμα κατοικεί εκεί».

Λένε κάποιοι σοφοί.

Αυτός εξασφαλίζει την αγνή σιωπή,

Αυτός μας μαθαίνει να ζούμε

με γνώση και εμπιστοσύνη.

Το πνεύμα ενώνει καρδιά και νου

Σε ιερά συμμαχία, ησυχαστική,

Και, χωρίς έσω συγκρούσεις,

συναντάμε την πηγή της ζωής.

Κάθαρση και μεταμόρφωση.

Το Αθάνατο Πνεύμα

Εξασφαλίζει γενναιότητα,

Και υπενθυμίζει ότι η καλοσύνη

Φωτίζει τη ροή της ζωής!

Μας καλεί να βιώνουμε κάθε στιγμή.

Να εκτιμούμε το τώρα.

Να ερχόμαστε σε επαφή

με την αθωότητα μας.

Να σκεφτόμαστε με την καρδιά μας

και να αποκτούμε

μια μοναδική αίσθηση θαυμασμού

για όλα τα πράγματα.

Τα Πράγματα, όχι τα Αντικείμενα…

Σκέφτομαι με την καρδιά σημαίνει:

Έχω τη γνώση του εδώ

και ζω την τέλεια γαλήνη

του άχρονου, σήμερα, τώρα!

Αλέξανδρος Μαρινάκης

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

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

Πετρόμπεης

Μαυρομιχάλης



ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η οικονομική ύφεση η οποία επικρατούσε στις περ-

ισσότερες περιοχές του κόσμου είχε προκαλέσει ιδιαίτε-

ρα άσχημη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο όπου

οι κάτοικοι βασίζονταν στη γεωργία η οποία είχε πληγεί

από τις μακρές περιόδους ξηρασίας. Οι φτωχότεροι

γεωργοί αναγκάζονταν να πουλήσουν τα χωράφια

τους στους δανειστές - τοκογλύφους. Σαν να μην έφτα-

νε η οικονομική ανέχεια, η Αποικιακή Κυβέρνηση θέλη-

σε να επιβάλει επιπρόσθετους φόρους. Αυτό μπο-

ρούσε να το κάνει μόνον με την έγκριση του Νομο-

θετικού Συμβουλίου. 

Το Συμβούλιο αυτό αποτελείτο από 25 μέλη: 12

Ελληνοκύπριους, 3 Τουρκοκύπριους και 9 μη εκλεγ-

μένους Βρετανούς καθώς και τον Κυβερνήτη.

Οι νέοι φόροι και ο Νεγιατί Μπέης 

που ψήφισε με τους Έλληνες

Τον Σεπτέμβριο του 1931, ο ο Κυβερνήτης Σερ

Ρόναλντ Στορς, αποφάσισε να επιβάλει νέους δασμο-

λογικούς φόρους. Πίστευε ότι θα κέρδιζε την ψηφο-

φορία στο Νομοθετικό Συμβούλιο, χρησιμοποιώντας

τους 9 μη εκλεγμένους Βρετανούς (διορισμένους)

καθώς και τους 3 ψήφους των Τουρκοκυπρίων, μαζί

με την δική του αποφασιστική ψήφο θα μπορούσε να

έχει την πλειοψηφία (δηλ. 13 έναντι 12). Ωστόσο, ένας

Τουρκοκύπριος, ο Νεγιατί Μπέης, που συμμεριζό-

ταν και κατανοούσε την οικονομική αθλιότητα που

επικρατούσε και τα βάσανα του λαού, ψήφισε μαζί με

τους 12 Ελληνοκύπριους. 

Ο Κυβερνήτης είχε εξοργιστεί που έχασε την ψηφο-

φορία και για να αυξήσει τους φόρους εξέδωσε Νέo

Διάταγμα έτσι ώστε να μπορεί να παρακάμψει την

απόφαση του Συμβουλίου. Αργότερα στα απομνη-

μονεύματά του με τίτλο Orientations (Προσανατο-

λισμοί) σελ. 590, ο Σερ Ρόναλντ Στορς περιέγραφε

τον Νεγιατί Μπέη που ήταν μέλος του Νομοθετικού

Συμβουλίου, και που ψήφισε μαζί με τους 12 Έλληνες

ως «το Τουρκάκι – που έγινε ο 13ος Έλληνας και

ψήφισε με τους παραδοσιακούς του εχθρούς»...

Η απόφαση του Κυβερνήτη να επιβάλει πρόσθετους

φόρους όχι μόνο εξόργισε τον λαό, αλλά επιδείνωσε

την κατάσταση. 

Στις 30 Μαΐου 1929 το Εργατικό Κόμμα στη Βρε-

τανία κέρδισε τις γενικές εκλογές για δεύτερη φορά

(η πρώτη νίκη των Εργατικών ήταν το 1924) με πολύ

μικρή πλειοψηφία. Τον Ιούνιο σχηματίστηκε κυβέρν-

ηση μειοψηφίας με πρωθυπουργό τον Ράμσεϋ Μακ-

ντόναλντ. Η νίκη του Εργατικού Κόμματος ανα-

πτέρωσε τις ελπίδες των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι

πίστευαν ότι η νέα βρετανική κυβέρνηση θα έδειχνε

περισσότερη κατανόηση στα εθνικά τους αιτήματα.

Ο Μητροπολίτης 

Νικόδημος Μυλωνάς

Ένα από τα εξέχοντα μέλη του Κυπριακού Νομοθ-

ετικού Συμβουλίου ήταν ο Νικόδημος Μυλωνάς, ο

Μητροπολίτης Κιτίου. Ο Μυλωνάς που καταγόταν

από το χωριό Λιμνιά της επαρχίας Αμμοχώστου, ήταν

ένας φλογερός ρήτορας. Ήταν εξάδελφος του Αρχιε-

πισκόπου Κύριλλου Γ’. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος

ήταν τόσο δεινός ρήτορας που ακόμα και ο ίδιος ο

κυβερνήτης, ο Σερ Ρόναλντ Στορς αναγνώριζε την

ευφυία του. Στα απομνημονεύματά του ‘‘Orientations’’

έγραφε ότι «Το Νομοθετικό Συμβούλιο δεν θα ήταν

το ίδιο χωρίς την παρουσία του Μητροπολίτη

Νικόδημου Μυλωνά».

Τον Οκτώβριο του 1929 ο Νικόδημος Μυλωνάς

ηγήθηκε τριμελούς αντιπροσωπείας και πήγε στο Λον-

δίνο για να θέσει το θέμα της Κύπρου στη νέα Εργα-

τική Κυβέρνηση. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με

τον Υπουργό Αποικιακών Υποθέσεων Λόρδο Πάσ-

φιλντ και του είπε ότι η φιλοδοξία των Κυπρίων ήταν

να ενωθούν με την Ελλάδα, αφού έχουν την ίδια

γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμό και παραδόσεις. 

Ο Υπουργός Αποικιών άκουσε τα αιτήματά τους

και απάντησε ένα μήνα αργότερα ότι «Η Κυβέρνηση

της Αυτού Μεγαλειότητας δεν μπορεί να αποδεχθεί

αυτά τα αιτήματα».

Η συνάντηση στον Σαϊττά

Όταν ο Κυβερνήτης Στορς επέβαλλε τους Δασμολό-

γικούς φόρους και αγνόησε την επιθυμία της πλει-

οψηφίας του Νομοθετικού Συμβουλίου, ο Νικόδημος

Μυλωνάς κάλεσε τους Ελληνοκύπριους που ήταν

μέλη αυτού του Συμβουλίου στον Σαϊττά, ένα χωριό

στο Τρόοδος, με σκοπό να αποφασίσουν τι δράση

θα αναλάβουν. 

Τα μέλη συναντήθηκαν ξανά στις αρχές του Οκτώβρη

1931. Στις 17 του Οκτώβρη 1931, ο Νικόδημος Μυλω-

νάς υπέβαλλε την παραίτησή του από το Νομοθετικό

Συμβούλιο και εξέδωσε μια φλογερή διακήρυξη με

την οποία υποστήριζε αντίσταση στη Βρετανική εξου-

σία. Μεταξύ άλλων αναφέρονταν τα εξής:

«Πενήντα και τρία χρόνια αγγλικής κατοχής έπει-

σαν όλους και διεπίστωσαν περιτράνως: (α) ότι οι

δούλοι λαοί δεν ελευθερούνται με τας ικεσίας και τας

παρακλήσεις και τας εκκλήσεις προς τα αισθήματα

των τυρράνων,  (β) ότι η απάντησις των τελευταίων

είναι η περιφρόνησις προς τους ικετεύοντας ευτελείς

δούλους και η αποθράσυνσις των, (γ) ότι η μόνη σωτ-

ηρία μας από πάσης απόψεως είναι η εθνική απολύτρ-

ωσις και ότι οι ξένοι είναι εδώ δια να θεραπεύσουν τα

γενικά και ειδικά συμφέροντά των, με κατάντημα βέβαι-

ον την ηθικήν και υλικήν μας εξαθλίωσιν. 

Διά ταύτα με το βλέμμα υψωμένον σταθερώς προς

τον φωτεινόν αστέρα Νέας Βηθλεέμ του Εθνικού Σωτήρ-

ιου, ένα δρόμον έχομεν και μόνον να βαδίσωμεν, τον

δρόμον που είναι στενός και τεθλιμμένος μεν, αλλ΄

οδηγεί προς την Σωτηρίαν. Να υψώσωμεν υπό το

φως της ημέρας την σημαίαν της Ενώσεως και μέσα

εις τας καμίνους των συνεχών προσπαθειών, συσπει-

ρωμένοι γύρω της, ομονοούντες και λησμονούντες

τας διχονοίας, με παν μέσον να επιδιώξωμεν την εθνι-

κήν μας λύτρωσιν δια την μετά της Μητρός Ελλάδος

Ένωσιν μας». 

Στις 20 Οκτωβρίου 1931, ο Νικόδημος μαζί με τον

Νικόλαο Λανίτη και τον Ζήνωνα Ρωσσίδη έβγαλαν

λόγους σε συλλαλητήριο 3000 περίπου σε στάδιο της

Λεμεσού. Τα νέα για την φλογερή ομιλία του Μητρο-

πολίτη για τον αγώνα της Ένωσης και για ανυπακοή

στους αποικιακούς νόμους, διαβιβάστηκαν με τηλε-

γράφημα στο Γραμματέα της Εθνικής Οργάνωσης

στη Λευκωσία. 

Η πορεία προς το Κυβερνείο 

- 21 Οκτωβρίου 1931

Τα μέλη της Εθνικής Οργάνωσης συνεδρίασαν στη

Λευκωσία στις 21 Οκτωβρίου 1931 και παρότρυναν

τον κόσμο να χτυπήσουν οι καμπάνες με σκοπό να

καλέσουν τον κόσμο. Ο Διονύσιος Κυκκότης, ιερέας

στην Εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία,

εκφώνησε μια ακόμη ομιλία υπέρ της Ένωσης και

ύψωσε την ελληνική σημαία. Παρότρυνε τους συγκεν-

τρωμένους να υπερασπιστούν την ελληνική σημαία.

Στο σημείο αυτό το πλήθος φώναξε να κατευθυν-θούν

προς το Κυβερνείο. 

Ο Ονούφριος Κληρίδης ο πρώτος

νεκρός των Οκτωβριανών

Στις 7 μ.μ. το πλήθος κρατώντας την ελληνική σημαία

κατευθύνθηκε προς το Κυβερνείο όπου σε λίγο έφτα-

σαν επιπρόσθετες αστυνομικές ενισχύσεις. Το πλή-

θος φώναζε συνθήματα υπέρ της Ένωσης και ζητούσε

να δει τον Κυβερνήτη και αφού δεν υπήρχε ανταπό-

κριση, μερικοί άρχισαν να ρίχνουν πέτρες στο Κυβε-

ρνείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν με

πυροβολισμούς και οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές έβα-

λαν φωτιά στο Κυβερνείο στις 11 μ.μ. Το Κυβερνείο

που τότε ήταν ένα ξύλινο μπανγκαλόου, σύντομα

τυλίχτηκε στις φλόγες. Από τους πυροβολισμούς της

Αστυνομίας σκοτώθηκε ο 18χρονος Ονούφριος

Κληρίδης, και 15 άλλοι τραυματίστηκαν. 

Ο Βενιζέλος κατηγορείται 

ως «Πόντιος Πιλάτος»

Τα νέα της εξέγερσης στη Λευκωσία διαδόθηκαν

αμέσως σε όλη την Κύπρο και πραγματοποιήθηκαν

διαδηλώσεις σε όλες τις άλλες πόλεις, ειδικά έξω από

στρατώνες της αστυνομίας. Τα σχολεία έκλεισαν και

διακόπηκαν όλες οι εργασίες. 

Δύο ημέρες μετά την εξέγερση (23 Οκτωβρίου 1931)

ο Έλληνας πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος καταδίκα-

σε τις ταραχές, δείχνοντας έτσι ακόμη μια φορά τα

προ-βρετανικά του αισθήματα. Σε μια δήλωση η οποία

δόθηκε στη δημοσιότητα αμέσως μετά τα γεγονότα,

ο Βενιζέλος δήλωνε ότι «δεν υπάρχει Κυπριακό

θέμα μεταξύ της Βρετανικής και Ελληνικής κυβέρν-

ησης, αλλά μόνον μεταξύ της Βρετανικής κυβέρν-

ησης και του Κυπριακού λαού». 

Ο Βενιζέλος ήταν πολύ εξαρτημένος από τη βρε-

τανική εξωτερική πολιτική και δεν ήταν διαθετειμένος

να ακολουθήσει μια «ριψοκίνδυνη» πολιτική στο θέμα

της Κύπρου και έτσι να θέσει σε κίνδυνο τους εξαιρ-

ετικούς δεσμούς που διατηρούσε με τη βρετανική

κυβέρνηση. Πολλοί Έλληνες εθνικιστές και ένθερμοι

υποστηρικτές της Ένωσης κατηγορούσαν τον Βενι-

ζέλο ως «έναν σύγχρονο Πόντιο Πιλάτο, ο οποίος ένι-

πτε τας χείρας του» στο θέμα της Κύπρου.

Δέκα Κύπριοι ηγέτες 

στην εξορία

Ως αποτέλεσμα της εξέγερσης της 21ης Οκτωβρίου

1931 συλλήφτηκαν και δικάστηκαν 

2, 952 άτομα από τα οποία καταδικάστηκαν 2, 679

και στάληκαν στην εξορία οι πιο κάτω δέκα ηγέτες: 

1. Νικόδημος Μυλωνάς, Μητροπολίτης Κιτίου

2. Μακάριος, Μητροπολίτης Κερύνειας (μετέπει-

τα Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’)

3. Διονύσιος Κυκκότης, ιερέας Λευκωσίας

4. Θεοφάνης Τσαγκαρίδης, συνδικαλιστής 

5. Θεόδωρος Κολοκασίδης, συνδικαλιστής 

6. Σάββας Λοϊζίδης, συνδικαλιστής

7. Γεώργιος Χατζηπαύλου, μέλος του Νομοθετι-

κού Συμβουλίου

8. Θεοφάνης Θεοδότου, μέλος του Νομοθετικού

Συμβουλίου

9. Χαράλαμπος Βατυλιώτης (Βάτης), ηγετικό

κομμουνιστικό στέλεχος

10. Κώστας Σκελέας, ηγετικό κομμουνιστικό στέ-

λεχος

Δικτατορικά μέτρα

Ένα μήνα αργότερα, το Νοέμβριο του 1931, ο Κυ-

βερνήτης κατάργησε το Νομοθετικό Συμβούλιο και

επιβλήθηκαν αυστηρότερα δικτατορικά μέτρα. Το 1932

ο Ρόναλντ Στορς αντικαταστάθηκε από τον Reginald

Stubbs, και ο Stubbs με τη σειρά του αντικαταστά-

θηκε το 1933 από τον Herbert Palmer.

Ο Νικόδημος Μυλωνάς, ο φλογερός Μητροπολίτης

και υποστηρικτής της Ένωσης αποφάσισε τελικά να

εγκαταλείψει το Λονδίνο (από την εξορία του) και να

πάει να αποσυρθεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν το πλοίο

με το οποίο ταξίδευε έφτασε στον Πειραιά ο Νικόδη-

μος πίστεψε πως είχε το δικαίωμα να «προσκυνήσει

τα χώματα της ελληνικής πατρίδας», αλλά η ελληνι-

κή κυβέρνηση που ήταν τόσο υποταγμένη στα βρε-

τανικά συμφέροντα, δεν του επέτρεψε την αποβίβα-

ση φοβούμενη μήπως δυσαρεστήσει τη βρετανική

κυβέρνηση! (Π. Σέρβας: Ευθύνες, τόμος 1ος , σ. 93).

Ο Νικόδημος, ο οποίος με τόση θέρμη προσπαθούσε

να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα, δεν έλαβε καν

την άδεια να αποβιβαστεί ούτε για μερικά λεπτά! Πέθα-

νε στα Ιεροσόλυμα το 1937.

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
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Averof Neophytou visited St. Andrews School
Mr Averof Neofytou member of the House

of Representatives and President of the De-

mocratic Rally visits St Andrew the Apostle

Greek Orthodox School.

Mr Neofytou had a very informative and

interesting visit to St Andrew the Apostle

Greek Orthodox School, the only state fund-

ed Greek Orthodox Secondary School in the

UK. It opened in 2013 and its first and sec-

ond year students are now studying at a num-

ber of universities. The current 6th form stu-

dents are hoping to start at various universi-

ties in the Autumn including Oxford, Cam-

bridge and Leicester Medical School.  Half

the places at St Andrew's are reserved for

Greek Orthodox students and half the places

are for students of all other faiths who live in

the school's catchment area. 

Mr Neofytou was received by the Head-

teacher, Mrs Warwick and the Senior Deputy

Headteacher, Mr Michael.  Mr Neofytou met

with students  from all age groups ranging

from 11 to 18 years. Mr Neofytou was ac-

companied by Mr Andreas Papaevripides

President of the World Federation of Over-

seas Cypriots,  Mr George Hadjigeorgiou,

International Secretary of the Democratic

Rally and Mr Louis Loizou,  Chairman of the

Hellenic Bankers Association.  Mr Neofytou

also met Mary Karaolis OBE, Chair of Gov-

ernors of St Andrew the Apostle Greek Or-

thodox School.

Mr Neofytou presented the school with a

beautiful olive tree statuette which will be on

display and admired by students, staff, par-

ents, governors and visitors to the school.

AGM of the Organisation 
of Relatives of Missing

Cypriot (UK)
The General Meeting of our Organisation will be

held on Friday 29th April 2022, starting 8 p.m. at the
Cypriot Community Centre, Earlham Grove N22.

ORMC (UK) was Founded in April 1983 

Aims and Objectives:

◦ To Lobby those in a position to influence a reso-
lution of the Cypriot Missing Persons problem.

◦ To inform public opinion in the UK about the plight
of the Missing of the Cyprus tragedy 

◦ To co-ordinate the efforts of the relatives in the UK
and all those that work towards a resolution 

◦ To collect information that can lead to the dis-
covery of the fate and whereabouts of any of the
Missing Cypriots. 

Members of the Organisation

All the Relatives of the Cypriot Missing who accept
and abide by the constitution.

Persons who are not relatives of the Missing, irre-
spective of religion or nationality, who accept and
abide by the constitution of the Organisation.

A message from the current ORMC (UK)
Committee: 

If you, or anybody you know, wishes to become a
member, please get in touch by: Phone or leave a mes-
sage on 020 8805 6939.  Or call or sent text on 0771
880 1889 or send us an email: ormc1974@btopen-
world.com, so that we can send you the appropriate
form.   We love to hear from you.  

NEPOMAK 20 YEARS
2022 marks 20 years of NEPOMAK UK running events and initiatives that connect young Cypriots

in our region and to their roots in Cyprus. This event is part of a year long calendar of celebration,
which includes opportunities to promote our traditions, culture, history, cuisine, music, and every-
thing else that the U.K. Cypriot diaspora is extremely proud of. We'd be delighted to have you join
us on Friday 25 March to mark this important anniversary for the official representative organisation
of the Cypriot youth in the UK.

Revolution @ The Elysée Bar(upstairs), in Central London with Greek and English hits by DeeJay
Rezii, in collaboration with East London Hellenic Cypriot Society

Standard Entry: £10.00 + Booking Fee

Christos Karaolis addressed Kurdish
Newroz in Finsbury Park  

On Sunday 20th March 2022, the President of the

National Federation of Cypriots in the UK addressed the

UK Kurdish community’s annual Newroz celebration in

Finsbury Park, north London. Mr Christos Karaolis rep-

resented the Cypriot community at the vibrant and busy

community celebration that was also attended by the

Chair of the Armenian National Committee (ANC) UK,

Annette Moskofian. The UK Cypriot, Armenian and Kurdish

communities have developed a close working relation-

ship on areas of mutual interest over the last few years

and the Co-Chair of the Kurdish Assembly of Britain, Elif

Sarican, welcomed Mr Karaolis and Ms Moskofian to the

Newroz celebration.

In his address to the community-wide celebration, Mr

Karaolis wished UK Kurds a happy Newroz that will bring

“peace, prosperity and justice”. He spoke fondly about

the close connections between the Cypriot and Kurdish

communities in north London who “live and work side-

by-side”.

Mr Karaolis then spoke about the importance of the

“productive and close cooperation” between the com-

munities that has “grown from a shared solidarity cam-

paigning for justice for our peoples against historic crimes

committed by the Turkish State, and a common opposi-

tion to the aggressive and authoritarian regime of President

Erdogan of Turkey”. He added, “collectively, we are clear

that Erdogan’s illegal actions destabilise the Eastern

Mediterranean and wider region”.



Τhere were some fantastic performances and

great results for the many teams of com-

munity grassroots club Omonia Youth FC, who

are sponsored by Spector, Constant & Williams,

Vas Barbers and V Jewellers 

By Mike Pieri

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's Under

14 Girls won 5-1 away in what was a tale of two

halves. The girls did start the match rather flat with

the team underestimating their opponents given the

comfortable victory in the reverse fixture. The girls

let go of the fundamentals and went into half time 1-

1. An open and honest conversation during the break,

alongside some impressive self-reflection, the girls

went out in the second half, raring to go, stepped up

their performance and scored four goals. The match

was not amongst their best performances of the sea-

son, but important lessons were learned. Goals were

scored by Ella (2), Mea B, Gina and Shekhinah.  

Player of the match was awarded to Mia A, who

put in a solid effort as a defensive midfielder and

never stopped running and also to Gina who has

been an unsung hero in many games this season.

She exhibited excellent decision making and pass-

ing play up top and is a player who tries to stick to

three touches to accelerate play when the team for-

ward. 

Robert Protei and George Constantinou's Under

14 Gold had not played a match in a while so it was

nice to get back on the pitch last Sunday. There was

a real hunger from the boys and they controlled the

game in impressive fashion against a really good

opponent. Training has recently focused on intensi-

ty and it really showed in the game as the Under 14

Gold came away with a 1-0 win. Man of the Match

was awarded to Max with Joseph getting the all-im-

portant winning goal.  

In the Spring Cup, Myri Demetriou and Kyri Eleft-

heriou's Under 13 White won their group game 3-0

thanks to goals from Nicholas, Zach and an own

goal. 

It was a solid and much improved performance

from the boys this week which saw them run out

comfortable winners. On a dry bobbly pitch, the boys

kept up the intensity of their play throughout and did

their best to play some nice football, with some love-

ly triangle combinations of play. The boys dominat-

ed throughout, but it took a while for them to get their

first goal, with a cool finish by Nicholas from a cor-

ner. Second goal was after some great combination

play on the left wing, with the ball being calmly con-

trolled by Zach in the box, then smashing it into the

roof of the net. It was 2-0 at half time and boys were

cruising. Complacency was warned against at half

time and the need to show composure and manage

the game and the boys did what they needed to do,

and got another goal via an 'own goal,' after anoth-

er good corner and flick on caused chaos in the op-

position box. All the boys played really; the defence

was calm in possession and disciplined, adapting

well after a mid-half switch to a back three. The mid-

field and attack showed lovely combinations and

great intensity in the press. Charlie particularly im-

pressive after a spell out with injury. The team could

have, and may be should have scored more goals,

but a good performance and attitude to see them

through to the semi-final. Man of the Match was

awarded to Andrew who showed great energy play-

ing on the left wing, and then wing back. He was di-

rect and confident in his wing play, and very intelli-

gent with his passing.  

Mike Koumi, Adam Broomfield and Panny

Panayiotou's Under 14 White drew in a game they

dominated after a slow start. In the first 15mins the

boys were slow to the ball and hesitant in their play,

probably due to a bad run of results, which led to an

early goal for their opponents. A minor change in for-

mation then saw the boys dominate he play from

then on, creating three clear chances but failing to

find the net. They continued in the same vein in sec-

ond half, pinning their opponents in their half, mov-

ing the ball quickly in midfield and using the wide ar-

eas. A host of chances were created before they got

their deserved reward late in the game with an equalis-

er. The Under 15 White continued to create oppor-

tunities but just couldn't get the winner. Nick got the

goal and was also awarded Man of the Match for

great centre forward play.  

Chris Gregoriou's Men's Team, who are spon-

sored by Crown Mobile Tyres and The Master Lock-

smith began their divisional cup campaign with a

comprehensive 5-0 win at home. The team were

hungry for a win and the match was all over by half

time. The team played some really good possession

football and managed to create plenty of good op-

portunities and then taking their chances to go into

the half time break 5-0 up. The second half was pre-

dictably scrappy and was probably due to making

so many changes and giving some players much

needed game time to keep everyone ticking over

and fresh for the upcoming games. Goalscorers were

Andreas Kyprianou (2), Donaldo Ndoj, Kay Kypri-

anou and Demitris Michalaris. 

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouthfoot-

ballclub@hotmail.com, via the contact page

on the club's website www.omoniayouth-

fc.com as well as following the club on twit-

ter @OmoniaYouthFC and Instagram @omo-

niayouthfc1994. 

Great results for Omonia
Youth FC teams 

AEK YOUTH FC NEWS

AEK 4  - Borehamwood 0

AEK Υouth reached the final of the Cup after solid team performance against a well organised

Borehamwood. Captain Lucca led by example with two first half goals to put AEK in control. The vis-

itors came strong in the second half but the AEK defence held on. Two more goals by man of the

match Michael completed a well deserved victory in front of a good support. 

AEK’s full squad played their part to take the team to the final on May 8th. Squad: Theo, Henry,

Valanti, Bruno, Zak, Rocco, Sami, George, Michael, Trista, Lucca (c), Savva, Angel, Elia.

Omonia Youth raise £300 
for Comic Relief 

Players, parents and coaches of FA Club of the Year Omonia Youth FC who are sponsored by

Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers embraced the positivity of Comic Relief

last weekend. During their training sessions, the club asked their players to wear odd socks and ar-

rive to training with crazy hair to contribute to Comic Relief. In total £300 was raised. In addition, the

club asked for donations of clothes and medical supplies for Ukraine. There was an overwhelming

response of generosity from parents and club thanks all who participated and contributed.  
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Mellow are the sweet memories

Flowing from the heart;

A harp of remembrance played

With a gentle touch,

Do not wet the cords with tears

As the ancients on the river banks

Of the Chebar with harps hung on

Willows to console their aching hearts;

Somber is my song upon the harp

Of my soul as I cry out

Once more to Thee O Lord

Whence the longing, the kindness

Of Thy mercy brings memories

Once told by the ancients weeping

In the willows, alas the harp

Alive In heart by Thy grace

Healing the empty soul,

Whilst the earth cracks with groaning,

Rivers weeping tears

For the innocent,

Whilst the sky rains green fire

On Sacred Ground.

O Lord

We cry unto Thee

Our voice in prayer

Profound

Lest we forget Thy Holy Seal:

The Eternal City of Peace

Jerusalem.

Jo-Anne Colombo Marinakis

FAVA
(YELLOW SLPIT PEA

PUREE)

This is a famous delicious dish from

the island of Santorini. It is a re-

freshingly light and creamy appe-

tizer which can be served as a starter

or in a meze platter.

It is suitable for these who fast dur-

ing Lent but it is equally enticingly

delicious at any time of the year

with its fluffy and lemony taste.

It can be combined with caramelised

red onions, olives, cherry tomatoes

or capers to give it a welcoming

texture and flavour.

INGREDIENTS

500g Santorini fava or yellow

split peas

1ltr tepid water

90ml olive oil

3 medium or 2 large red onions,

roughly chopped

2 garlic cloves

2 bay leaves

small sprig of thyme

pinch of sugar

juice and zest of 1 lemon

sea salt and freshly ground

black pepper

TO GARNISH

Cherry tomatoes, lightly

sauteed in olive oil

1 sliced onion, sauteed in a little

olive oil and pinch of sugar

to caramelise

1tbsp capers

handful of black olives

50ml extra virgin olive oil

1tbsp white wine vinegar

METHOD

– Place the Santorini fava or

yellow split peas in a large

bowl and cover with tepid

water making sure it covers

them completely. Leave to

soak for 30 to 40 minutes.

– In a colander, drain under cold

running water. Place in a

bowl and set aside.

– In a large casserole with a

heavy base, pour 30ml of

olive oil and sauté the onion 

and garlic with the bay

leaves and thyme and a

pinch of sugar. Sautee over

a low to medium heat for 5 to

6 minutes until the onion and

garlic are golden and

caramelised. Season with

salt and pepper.

– Pour the fava and water into

the casserole with the onion

mixture. Simmer over a low

heat for 45 to 50 minutes un-

til the fava softens and the

water almost evaporates.

Remove any white froth from

the surface with a metal

spoon and discard the bay

leaves and thyme.

– Liquidise the fava in a food

processor or using a hand

blender until the consistency

is of a smooth puree. Add

the juice and zest of the

lemon and the olive oil, then

pulse for a few more sec-

onds.

– Serve the fava with lightly

sauteed cherry tomatoes,

caramelised fried onions, ca-

pers or olives. Sprinkle with

a little extra virgin olive oil

and white wine vinegar.

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

F A V A
(YELLOW SLPIT PEA PUREE)

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

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: 

Ενωμένοι Στη Ζωή Και 
Στον Θάνατο

23.00 Ελληνική Ταινία: 
Ο Αλή Πασάς και 
η Κυρά-Φροσύνη

00.20 Ελληνική Ταινία: 
Μπορντέλλο

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 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 Ιστορικό Ντοκιμαντέρ: 

Η Εξέγερση του 1821 (Α’ μέρος)
21.40 Ελληνική ταινία:

Παπαφλέσσας
23.10 Ελληνική Ταινία: 

Καλάβρυτα 1821

KYΡIAKH 27 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: 

Μαντώ Μαυρογένους

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 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 Ιστορικό Ντοκιμαντέρ: 
Η Εξέγερση του 1821 

(Β’ μέρος)

22.15 Ελληνική Ταινία: 
Η Δίκη Των Δικαστών

23.45 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 29 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: 
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

22.00 Ελληνική Ταινία:  
Βαβυλωνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 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: 

Ο Φακίρης

22.45 Ελληνική Ταινία: 
Έλα Στον Θείο

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.

The Melodic Harp
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