
Συγγνώμη
Μπόρις Τζόνσον 
στη Βουλή για

τα κορωνοπάρτι
στην Downing

Street
ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΣΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ENFIELD ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

Ο Στέφανος
Ιωάννου ξανά 

υποψήφιος
Δημοτικός
Σύμβουλος 

στο Southgate Ward
ΣΕΛΙΔΑ 5

Συνάντηση Επιτρόπου Προεδρίας
με Πρόεδρο ΝΕΠΟΜΑΚ Η.Β.

ΣΕΛΙΔΑ 6

Η κηδεία του τέως Κυανέων
Χρυσοστόμου στην Αθήνα

l ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ,
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤ.
ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 8
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Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Απειλεί με «νέο πόλεμο» στην
Κύπρο ο κατοχικός Τατάρ

n Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ ΓΙΑ «ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΑΠΟ ΚΟΥΡΔΟΥΣ!!!

ΣΕΛΙΔΑ 2

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΝΔΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

Πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες και
εφτά εκατ. εκτοπισμένοι Ουκρανοί
n ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Η

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

n ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΗΠΑ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

n ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΗΡΩΙΚΑ Η
ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΛΙΔΑ 3

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

      

      
        
     

 
 

   

         
   

    
  

     
   

    
    

    
    

    
   

    

    
 

      
     

     
   

   
 

    
    

      
    

      
      

  
   
     

       
     

   

    
    
    

      

           

  

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΣΧΑ

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι…
Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός γιορτάζουμε την προσεχή 

Κυριακή τη Λαμπρή, τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης

Χριστός Ανέστη!
n ΑΡΩΜΑ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

n ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 14



Οπρωθυπουργός της Βρετανίας Μπό-

ρις Τζόνσον ζήτησε «ανεπιφύλακτα»

συγγνώμη την Τρίτη από το Βρετανικό Κοι-

νοβούλιο επειδή παραβίασε τους κανόνες

για την Covid-19 με τα πάρτι στη Ντάου-

νινγκ Στριτ, που έμειναν γνωστά ως το

σκάνδαλο Partygate.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν στον Τζόνσον και

τον υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, ενώ

η Βουλή των Κοινοτήτων είχε διακόψει τις συνε-

δριάσεις της λόγω των εορτών του Πάσχα. Οι

βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν σήμερα

Πέμπτη εάν θα πρέπει να γίνει έρευνα σε βάρος

του Τζόνσον για παραπλάνηση του Σώματος,

επειδή δήλωσε επανειλημμένα ότι τηρούσε

τους κανόνες για την πανδημία.

«Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, κατά την

πρώτη διαθέσιμη συνεδρίαση (της Βουλής)

για να επαναλάβω την ολόψυχη συγγνώμη

μου στη Βουλή. Μόλις έλαβα την ειδοποίηση

αντιλήφθηκα την οδύνη και τον θυμό και είπα

ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να περιμένει κάτι

καλύτερο από τον πρωθυπουργό», είπε ο Τζόν-

σον επιμένοντας ότι δεν παραπλάνησε σκοπί-

μως τους βουλευτές και απέκλεισε το ενδεχό-

μενο να παραιτηθεί.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν είχε

αντιληφθεί αρχικά ότι η συγκέντρωση στην

Ντάουνινγκ Στριτ, τον Ιούνιο του 2020, παρα-

βίαζε τους κανόνες. «Δεν μου πέρασε από

το μυαλό τότε, ούτε αργότερα, ότι μια συγκέν-

τρωση στην αίθουσα του Υπουργικού Συμ-

βουλίου, ακριβώς πριν από μια κρίσιμης

σημασίας συνεδρίαση με αντικείμενο τη

στρατηγική αντιμετώπισης της Covid-19,

θα μπορούσε να ισοδυναμεί με παραβία-

ση των κανόνων. Επαναλαμβάνω ότι ήταν

δικό μου λάθος και ζητώ ανεπιφύλακτα

συγγνώμη», πρόσθεσε.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των Συντηρη-

τικών, ο Μαρκ Χάρπερ, πρώην υπεύθυνος

για την κομματική πειθαρχία, πήρε τον λόγο

αμέσως μετά και κάλεσε τον Τζόνσον να παραι-

τηθεί, λέγοντας ότι «δεν του αξίζει το σημαν-

τικό αξίωμα που κατέχει».

Ο Χάρπερ έχει επίσης υποβάλει επιστολή

δυσπιστίας στο πρόσωπο του πρωθυπουρ-

γού

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων

Λίντσεϊ Χόιλ δήλωσε ότι θα επιτρέψει στο

αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα να κατα-

θέσει πρόταση ώστε να συζητηθεί σήμερα

Μ.Πέμπτη από το Σώμα αν ο πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον παραπλάνησε τους βου-

λευτές σε ό,τι αφορά την παραβίαση των κανό-

νων για την Covid-19.

Ο Χόιλ είπε ότι δεν επαφίεται στον ίδιο να

καθορίσει αν ο Τζόνσον επέδειξε περιφρόνη-

ση απέναντι στο Κοινοβούλιο με τις δηλώσεις

που έκανε για τα πάρτι που διεξάγονταν στην

Ντάουνινγκ Στριτ, στο γραφείο του και στην

επίσημη κατοικία του, εν μέσω της καραντίνας. 

«Ο ρόλος μου είναι να αποφασίσω αν υπάρχει

κάποιο θέμα που πρέπει να εξεταστεί», σημείω-

σε. «Κατά συνέπεια (ο ηγέτης της αντιπολίτευ-

σης) μπορεί να καταθέσει πρόταση συζήτησης»

του θέματος για την Πέμπτη, πρόσθεσε.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν δηλώσει

ότι θα επιδιώξουν να διεξαχθεί ψηφοφορία με

το ερώτημα της παραπομπής του Τζόνσον σε

μια κοινοβουλευτική επιτροπή που θα εξετά-

σει εάν παραπλάνησε σκοπίμως τους βου-

λευτές όταν είπε ότι στην Ντάουνινγκ Στριτ

τηρούνταν όλοι οι κανόνες. 

Ωστόσο, η πρόταση αυτή είναι μάλλον απί-

θανο να περάσει, δεδομένου ότι οι Συντηρη-

τικοί διαθέτουν ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή

των Κοινοτήτων και ελάχιστοι βουλευτές του

κόμματός του τον έχουν επικρίνει δημοσίως.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος εν ενερ-

γεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

που τιμωρείται για παραβίαση του νόμου, ενώ

συνεχίζεται η έρευνα του σκανδάλου «partygate»

και η επιβολή νέων προστίμων δεν πρέπει να

αποκλεισθεί. Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυ-

πουργός θα έχει να αντιμετωπίσει την λαϊκή

ετυμηγορία στις τοπικές εκλογές της 5ης Μαΐου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν

τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, κατηγο-

ρώντας τον για παραπλάνηση του κοινοβου-

λίου όταν τον περασμένο χρόνο είπε στους

βουλευτές ότι όλοι οι κανόνες τηρήθηκαν στην

Ντάουνινγκ Στριτ κατά την διάρκεια της παν-

δημίας.

Πριν από λίγους μήνες, ο Μπόρις Τζόνσον

βρέθηκε στο κατώφλι της εξόδου από την

πρωθυπουργία, αλλά η διεθνής τραγική συγκυ-

ρία ανέκοψε την πορεία αυτή. Ο Μπόρις Τζόν-

σον ανέκαμψε μετά την ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία, αφού επένδυσε στις ραγδαίες διε-

θνείς εξελίξεις πρωταγωνιστώντας στην επι-

βολή των δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας. 

Πολλοί είναι οι βουλευτές των Συντηρητικών

που θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να επιχει-

ρηθεί η απομάκρυνσή του από την Ντάουνιγκ

Στριτ εν μέσω της ουκρανικής κρίσης.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια παραμένει, ακόμη

και στις τάξεις του δικού του πολιτικού στρα-

τοπέδου, όπως μαρτυρά η παραίτηση του

υφυπουργού Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Γουόλφ-

σον, ο οποίος αποχώρησε λόγω «των δια-

στάσεων, του πλαισίου και της φύσης» των

παραβάσεων.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΤΟ 72% 

ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΨΕΥΤΗ...

Το σίριαλ του Ρartygate δεν έχει τελειώσει,

ούτε η αγανάκτηση των βρετανών πολιτών

που δοκιμάσθηκαν σκληρά από τις θυσίες και

τους περιορισμούς του lockdown.

Δημοσκόπηση της J L Partners για την

εφημερίδα «The Times» δείχνει ότι το 72%

των ερωτηθέντων διατηρεί αρνητική άποψη

για τον Μπόρις Τζόνσον, έναντι 16% που

διατυπώνει θετική γνώμη. Το πιο κοινό επίθε-

το που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες για το

πρόσωπό του είναι «ψεύτης».

«Η οργή δεν έχει υποχωρήσει», έγραψε στο

Twitter ο επικεφαλής της έρευνας Τζέιμς Τζόν-

σον. «Πολλά από τα αρνητικά σχόλια προέρχον-

ται από ανθρώπους που στο παρελθόν τον

συμπαθούσαν, αλλά πλέον έχουν αλλάξει

γνώμη».

Αλλά ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι προστα-

τευμένος ούτε από μία κοινοβουλευτική δια-

δικασία με στόχο την αποπομπή του, υπό την

μορφή ψηφοφορίας για την σύγκληση της ειδι-

κής επιτροπής που θα κρίνει αν ο Βρετανός

πρωθυπουργός εν γνώσει του παραπλάνησε

την Βουλή των Κοινοτήτων παρουσιάζοντας

ποικίλες εξηγήσεις για το σκάνδαλο των πάρτι

της Ντάουνινγκ Στριτ, αλλά πάντα επιμένον-

τας ότι κανένας νόμος δεν παραβιάσθηκε.

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022Βρετανική Eπικαιρότητα
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Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Απειλεί με «νέο πόλεμο»

στην Κύπρο 

ο κατοχικός Τατάρ
Ενώ μαίνεται ο άγριος πόλεμος στην Ουκρανία από την εισβολή

του αδίστακτου Ρώσου προέδρου Πούτιν, η Τουρκία, εκμεταλλευό-

μενη την κατάσταση, εισβάλλει και βομβαρδίζει Κούρδους στο βό-

ρειο Ιράκ με την αστεία δικαιολογία «να προλάβει» μελλοντική τρο-

μοκρατική ενέργεια από τους Κούρδους. Την ίδια στιγμή, ο κατοχικός

ηγέτης Ερσίν Τατάρ, απειλεί και αυτός με «νέο πόλεμο» στην

Κύπρο εάν δεν γίνουν αποδεκτές οι τουρκικές προτάσεις για

λύση δύο κρατών!!!

Ο Τατάρ μίλησε στο «Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων»

με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και αναφέρθηκε στο Κυ-

πριακό, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως κανείς δεν αποκλείει μια

μελλοντική στρατιωτική σύγκρουση στη Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε πως η ιστορία

επαναλαμβάνεται και ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένας πόλε-

μος στην Κύπρο όπως το 1974, δεν θα επαναληφθεί.

Μάλιστα, επανέλαβε τα περί στρατηγικής «δύο χωριστών κρατών

και λαών» και σημείωσε πως από την εκλογή του αναμένει συζήτ-

ηση δύο χωριστών κρατών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλες αποκλίσεις στον τρόπο που

αντιλαμβάνονται οι δύο κοινότητες την έννοια της ομοσπονδίας και

ότι οι Ελληνοκύπριοι θέλουν ενιαίο κράτος, κατάργηση των εγγυή-

σεων της Τουρκίας και μηδέν στρατό.

Σημειώνεται, ότι στις 14/4 ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε κάνει

προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό, αναφέροντας ότι «δεν ξέ-

ρουμε πότε μπορεί να λυθεί το πολιτικό πρόβλημα του Κυπρ-

ιακού, οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να το λύσουμε».

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και τηλεκατευθυνόμενα μη

επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) των ένοπλων δυνάμεων της

Τουρκίας έπληξαν στρατόπεδα, υπόγειες στοές, κρησφύγετα και

αποθήκες πυρομαχικών κούρδων αυτονομιστών ανταρτών στο βόρ-

ειο Ιράκ, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ,

σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τον κ. Ακάρ, στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης

μονάδες των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, που «εισήλθαν» στο

Ιράκ. Οι στόχοι βρίσκονται στις περιοχές Μετίνα, Ζαπ και Αβασίν-

Μπασιάν του βόρειου Ιράκ, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Αμυνας

της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ως τώρα, η επιχείρησή μας συνεχίζεται επιτυχώς όπως προέβ-

λεπε το σχέδιο», διαβεβαίωσε, χωρίς να αναφερθεί σε απώλειες

στην επιχείρηση.

Σκοπός της πολλοστής στρατιωτικής επιχείρησης του τουρκικού

στρατού στην ιρακινή επικράτεια είναι να «προληφθούν τρομοκρα-

τικές ενέργειες» και να υπάρξουν εγγυήσεις για «την ασφάλεια των

συνόρων» της Τουρκίας, κατά τον Χουλουσί Ακάρ. Στην επιχείρηση

συμμετέχουν επίσης μονάδες του πυροβολικού, διευκρίνισε.

Η ευρείας κλίμακας τουρκική επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της

συνεχιζόμενης πολυετούς εκστρατείας στο Ιράκ και τη Συρία εναν-

τίον αντίστοιχα του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) και των

Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα χαρακτηρίζει

«τρομοκρατικές» οργανώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: 

Όσοι επικρίνουν με σφοδρότητα τη ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία, πρέπει να στηλιτεύσουν και να καταδικάσουν με την

ίδια αποφασιστικότητα και την νέα εισβολή της Τουρκίας στο

βόρειο Ιράκ. Η τυχόν καταδίκη της εισβολής Ερντογάν από τους

υπερασπιστές του Πούτιν, και τους «ισαποστάκηδες» δεν ...

«μετρά» διότι είναι έκφραση υποκρισίας. Ο κουρδικός λαός δεν

χρειάζεται τέτοιους ... υποστηρικτές.

Συγγνώμη Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή
για τα κορωνοπάρτι στην Downing Street



ΗΎπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε πως 5

εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν την Ουκρανία μετά τη στρατιωτική εισβο-
λή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου.

Από την Ουγγαρία, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν

μισό εκατομμύριο Ουκρανοί, η αναπληρώτρια Ύπατη

Αρμοστής, η Κέλι Κλέμεντς, παρότρυνε το Συμβούλιο

Ασφαλείας να «παραμερίσει» τους διχασμούς και να

βρει τρόπο να τερματιστεί αυτός ο «φρικιαστικός και

παράλογος πόλεμος».

«Κάθε άνθρωπος από τα εκατομμύρια που εκτοπίστηκαν

αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις που σου ραγίζουν

την καρδιά», πρόσθεσε η κυρία Κλέμεντς απευθυνό-

μενη στους πρεσβευτές των 15 κρατών-μελών του ΣΑ.

Πέραν από τους πρόσφυγες, μέσα στην Ουκρανία

υπάρχουν κάπου 7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπι-
σμένοι, τόνισε από την πλευρά του ο Αντόνιο Βιτο-
ρίνου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι αξιωματούχοι των δύο υπηρεσιών του UNHCR

εκφράστηκαν κατά την έκτη συνεδρίαση του Συμβου-

λίου Ασφαλείας για την Ανθρωπιστική Κατάσταση στην

Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής

εισβολής πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Αρκετά κράτη μέλη επέμειναν στην ανάγκη να προ-

σφερθεί περισσότερη υποστήριξη στους πρόσφυγες

και να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

Ο Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Σερχίι Κίσλι-
τσια, παρών στη συνεδρίαση, επέκρινε το ότι το Συμβούλιο

Ασφαλείας συνεχίζει να μεταχειρίζεται τη Ρωσία ως

πλήρες κράτος μέλος του. 

«Συνάδελφοι, μου φαίνεται ότι αυτές οι συναντήσεις

δεν θα αλλάξουν και πολλά», υποστήριξε.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 
ΜΕ ΒΑΡΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έλαβαν στρα-

τιωτικά αεροσκάφη και ανταλλακτικά για να επισκευά-

σουν αεροσκάφη που έχουν υποστεί ζημιές, ανακοίνωσε

το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η Ουκρανία έχει υπερβεί τις προσδοκίες των συμμάχων

της και στρατιωτικών αναλυτών, όχι μόνο διατηρώντας

επιχειρησιακή την Πολεμική της Αεροπορία σχεδόν δύο

μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά και

επισκευάζοντας αεροσκάφη που έχουν υποστεί ζημιές

και, κατά τα φαινόμενα, ενισχύοντας τον στόλο της.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον
Κίρμπι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το

ποιες χώρες έστειλαν αεροσκάφη, πάντως αναγνώρι-

σε πώς έγιναν νέες παραδόσεις και πρόσθεσε ότι η

Ουκρανία έχει σήμερα περισσότερα διαθέσιμα μαχητι-

κά αεροσκάφη από όσα είχε πριν δύο εβδομάδες.

«Έχουν λάβει επιπλέον αεροσκάφη και ανταλ-

λακτικά για να τους βοηθήσουν να έχουν περισ-

σότερα αεροσκάφη στους αιθέρες», δήλωσε ο Κίρμ-

πι σε ενημέρωση Τύπου, χωρίς να δώσει περαιτέρω

λεπτομέρειες. Ο Κίρμπι διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον

δεν έστειλε κανένα αεροσκάφος στο Κίεβο.

«Σίγουρα τους ενισχύσαμε με την αποστολή περισ-

σότερων ανταλλακτικών που θα βοηθήσουν σε ό,τι

αφορά τις ανάγκες των αεροσκαφών τους, αλλά δεν

έχουμε στείλει κανένα αεροσκάφος», δήλωσε.

Ωστόσο, αυτό ενδέχεται σύντομα να αλλάξει. Οι Ηνω-

μένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σχέδια για τη μεταφορά

ρωσικής κατασκευής ελικοπτέρων στην Ουκρανία, τα

οποία προορίζονταν παλαιότερα για το Αφγανιστάν.

Πάνω από 50 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου,

ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας παραμένει «διαφιλο-

νικούμενος» εν μέρει λόγω της ουκρανικής Πολεμικής

Αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας, συμπε-

ριλαμβανομένων των φορητών πυραύλων εδάφους-

αέρος που προσέφεραν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην Ουκρανία να διεξά-

γει πιο αποτελεσματική χερσαία επιχείρηση από ό,τι αν

η Ρωσία είχε την κυριαρχία στους αιθέρες, και κατάφε-

ρε να αντιμετωπίσει από αέρος τις δυνάμεις των εισβο-

λέων.

Την ίδια στιγμή, Kαναδός πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα στείλει κι άλλα βαριά

πυροβόλα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατόπιν

αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον πρόεδρο Ζελέν-

σκι από την αρχή (σ.σ. της ρωσικής στρατιωτικής εισβο-

λής την 24η Φεβρουαρίου) και ανταποκρινόμαστε σε ό,

τι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα», διαβεβαίωσε ο κ.

Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νιου

Μπράνσγουικ.

«Το πιο πρόσφατο ουκρανικό αίτημα στον Καναδά

είναι να τους στείλουμε βαρύ πυροβολικό, εξαιτίας της

φάσης στην οποία εισέρχεται ο πόλεμος αυτή τη στιγ-

μή και η καναδική κυβέρνηση θα το ικανοποιήσει»,

συνέχισε.

Ο Kαναδός πρωθυπουργός είπε πως θα δημοσιο-

ποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες

ημέρες.

Ο κ. Τριντό ανακοίνωσε επίσης την επιβολή νέων

κυρώσεων οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο ακόμη 14

πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον του

προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπερι-

λαμβανομένων δυο κορών του. Τυχόν πόροι τους στην

καναδική δικαιοδοσία θα παγώσουν και δεν θα μπο-

ρούν να έχουν οποιαδήποτε οικονομική δοσοληψία στη

χώρα. ΗΠΑ και Βρετανία ανακοίνωσαν πανομοιότυπα

τιμωρητικά μέτρα προ ημερών.

Το Βέλγιο και η Ολλανδία σχεδιάζουν να παραδώσουν

περισσότερα βαριά όπλα στην Ουκρανία ενόψει της

επίθεσης της Ρωσίας στο Ντονμπάς, ανακοίνωσαν οι

πρωθυπουργοί των δύο κρατών-μελών της ΕΕ, ο Αλε-
ξάντερ Ντε Κρο και ο Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια

κοινής συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν με άλλους εταί-

ρους για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσαν χωρίς να διευ-

κρινίσουν με ποιους.

Ο κ. Ντε Κρο χαρακτήρισε την κλιμάκωση της βίας

στο Ντονμπάς «απόλυτο ναδίρ» για την Ευρώπη, διαμη-

νύοντας ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα κατα-

στούν ακόμη πιο αυστηρές και ότι θα έχουν αντίκτυπο.

«Αλλά αυτό θα πάρει κι άλλο χρόνο», πρόσθεσε.

Πάντως τόσο ο κ. Ντε Κρο όσο και ο κ. Ρούτε φάνη-

καν να είναι επιφυλακτικοί ως προς την ταχεία εισδοχή

της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σημείωσαν ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ανοι-

κοδόμηση της χώρας, και έκριναν πως η ΕΕ πρέπει να

προσφέρει εκτενή βοήθεια γι' αυτή.

Παράλληλα και η Βρετανία θα στείλει περισσότερα

όπλα πυροβολικού στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε

ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
«Αυτός o πόλεμος θα μετατραπεί σε μια σύρραξη με

όπλα πυροβολικού, χρειάζονται υποστήριξη με περισ-

σότερο πυροβολικό, αυτό θα τους δώσουμε... εκτός από

πολλές άλλες μορφές υποστήριξης», είπε ο Τζόνσον

στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, είπε ότι

ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρει την ευθύνη

για τα «εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία και ότι «η

ρωσική εισβολή είναι μια κατάφωρη παραβίαση του διε-

θνούς δικαίου».

Πρόσθεσε ότι το Βερολίνο συζητά με την αμυντική

βιομηχανία τι είδους οπλισμό θα μπορούσε να στείλει

στον ουκρανικό στρατό «για να απωθήσει τη ρωσική

επίθεση», όπως αντιαρματικά όπλα. Όταν ρωτήθηκε

αν η Γερμανία θα μπορούσε να στείλει υπερσύγχρονα

άρματα Leopard στην Ουκρανία, ο Σολτς είπε ότι το

Βερολίνο και οι Δυτικές χώρες έχουν καταλήξει στο

συμπέρασμα ότι είναι πιο λογικό να παραδίδονται όπλα

τα οποία ξέρουν να χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί.

ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΠΑ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση

συμφώνησαν την Τρίτη ότι είναι αναγκαίο να ενταθούν

οι πιέσεις στο Κρεμλίνο, κυρίως μέσω της υιοθέτησης

νέων κυρώσεων, αλλά και να απομονωθεί περαιτέρω

η Ρωσία, κατά την τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Αμε-

ρικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με τη συμμετοχή

πολλών ηγετών συμμαχικών χωρών.

«Θα αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τις κυρώσεις μας

κατά της Ρωσίας και θα ενισχύσουμε την οικονομική

βοήθεια και τη βοήθεια στην ασφάλεια προς την Ου-

κρανία. Ευχαριστούμε, πρόεδρε των ΗΠΑ, για τη σύγκληση

αυτής της σημαντικής επικοινωνίας. Είμαστε στο πλευ-

ρό της Ουκρανίας», σημείωσε σε ανάρτησή της στο

Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαιώνοντας μια ανα-

κοίνωση που είχε εκδώσει λίγο νωρίτερα η ιταλική

κυβέρνηση.

Στην τηλεδιάσκεψη αυτήν συμμετείχαν επίσης ο πρόε-

δρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός

πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο καγκελάριος της

Γερμανίας Όλαφ Σολτς, οι πρόεδροι της Ρουμανίας και

της Πολωνίας και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, του

Καναδά και της Ιαπωνίας.

Παρόντες ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του

ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον

ντερ Λάιεν.

Στην ανακοίνωσή του ο Στόλτενμπεργκ επιβεβαίω-

σε και αυτός ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι

σημαντικό «να πληρώσει η Μόσχα βαρύ τίμημα» για

την εισβολή της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, οι Δυτικοί σύμμαχοι

αποφάσισαν «να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την

Ουκρανία» απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, κυρίως

υιοθετώντας «νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, εάν

επιμείνει στον πόλεμο». 

Συμφώνησαν επίσης ότι «είναι αναγκαίο να πειστούν

οι εταίροι μας, των χωρών εκείνων που δεν μετέχουν

στην G7 και την ΕΕ, ότι αυτή η κρίση απειλεί τη διεθνή

ειρήνη και ασφάλεια και δεν πρόκειται απλώς για μια

περιφερειακή κρίση που δεν ενδιαφέρει παρά μόνο τους

Δυτικούς», εξήγησε η Γαλλική Προεδρία, παραπέμ-

ποντας εμμέσως στην Κίνα.

Ένας σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας είπε ότι οι

σύμμαχοι συζήτησαν το πώς θα μπορούσαν να παράσχουν

εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο,

εάν η χώρα δεν θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και κατά συνέ-

πεια δεν θα μπορεί να προσφύγει στον κοινό αμυντικό

μηχανισμό του Συμφώνου, το αποκαλούμενο «άρθρο

5». 

«Η χώρα μας είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις

ασφαλείας. Θα μπορούσαν να είναι στρατιωτικοί εξοπ-

λισμοί, ώστε να μπορέσει (η Ουκρανία) να αντιμετωπίσει

μια νέα επίθεση» ή, ενδεχομένως, εγγυήσεις παρό-

μοιες με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυ-

πουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα είπε στους

συμμετέχοντες ότι το Τόκιο σκοπεύει να τριπλασιάσει,

στα 300 εκατομμύρια δολάρια, τα δάνεια που θα χορη-

γήσει στην Ουκρανία. 

Νωρίτερα, η ιαπωνική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει

ότι θα στείλει στην Ουκρανία προστατευτικές μάσκες

και στολές προστασίας από επικίνδυνα υλικά, που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν γίνει χρήση χημικών

όπλων, καθώς επίσης και μη επανδρωμένα αεροσκά-

φη περιπολίας.

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

Αρνητική ήταν η απάντηση και στο νέο τελεσίγραφο

της Ρωσίας, που καλούσε τις ουκρανικές δυνάμεις στη

Μαριούπολη να παραδοθούν. Το Azovstal, το εργο-

στάσιο σιδήρου και χάλυβα, βρίσκεται στον στόχο των

ρωσικών δυνάμεων που το σφυροκοπούν από αέρος,

ενώ και χερσαίο τμήμα προσπαθεί να εισβάλει στο

τελευταίο οχυρό των Ουκρανών στη Μαριούπολη.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το σημείο, καθώς

και κατοικημένες περιοχές σε άλλο τμήμα της πόλης,

δήλωσε σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης.

Χίλιοι άμαχοι βρίσκονται επίσης στο εργοστάσιο Azovstal,

λένε τοπικοί αξιωματούχοι, έχοντας σπεύσει σε κατα-

φύγια και σήραγγες στην τοποθεσία. 

Ο Έντουαρντ Μπασουρίν, ο οποίος εκπροσωπεί

την αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντό-

νετσκ» διέψευσε αυτές τις αναφορές.

Η Μόσχα λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης

βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Εάν πέσει ολόκληρη η

πόλη, θα είναι ένα σημαντικό στρατηγικό έπαθλο για τη

Ρωσία, αφήνοντάς της τον έλεγχο μιας τεράστιας έκτα-

σης της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας.

Το Interfax μετέδωσε ότι τουλάχιστον 120 άνθρωποι

εγκατέλειψαν το Azovstal μέσω των ανθρωπιστικών

διαδρόμων.

Λίγο νωρίτερα, η Ουκρανή βουλευτής Λέσια Βασι-

λέκνο ανάρτησε στο Twitter ένα χάρτη της Μαριούπολης,

η οποία όπως λέει «είναι περικυκλωμένη από όλες τις

πλευρές, αλλά εξακολουθεί να στέκεται κάτω από τις

σημαίες της Ουκρανίας». 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ

Με μεγάλη χερσαία επίθεση, καταιγισμό πυραύλων

και συνεχόμενες επιθέσεις πυροβολικού ξεκίνησε η

μάχη του Ντονμπάς, με στόχο οι ρωσικές δυνάμεις να

ανοίξουν στα νότια διάδρομο προς την κατεχόμενη

χερσόνησο της Κριμαίας.

Την έναρξη της νέας φάσης της επιχείρησης επιβε-

βαίωσε και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι ο ρωσικός στρατός πλήτ-

τει μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Στο Χάρκοβο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

από επιθέσεις με όλμους. Ο δήμαρχος της πόλης έκανε

λόγο για ανελέητο σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνά-

μεις.

Οκτώ νεκρούς μεταξύ των αμάχων ανακοίνωσαν

νωρίτερα οι τοπικές αρχές, ενώ παρά την προειδο-

ποίηση ότι κανείς πλέον στην Ουκρανία δεν είναι ασφα-

λής, κάτοικοι του Κιέβου επιστρέφουν σταδιακά.

Στο στόχαστρο των Ρώσων, οι περιοχές του Ντονέ-

τσκ: Μαρίνκα, Σλαβιάνσκ και Κραμματόρσκ δέχθηκαν

επιθέσεις ενώ εκρήξεις συντάραξαν το Χάρκοβο στα

βορειοανατολικά, το Μικολάιφ και τη Ζαπορίζια. Σειρή-

νες ήχησαν στο Κίεβο ενώ σύμφωνα με το ρωσικό υπο-

υργείο Άμυνας στη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν

1.260 στόχοι.

Σε συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές βρίσκον-

ται όλες οι περιοχές της Ουκρανίας, εκτός από τις κατεχό-

μενες από τους Ρώσους Χερσώνα και Κριμαία. Μαζι-

κά πυρά πυροβολικού και εκτοξεύσεις ρουκετών ανα-

φέρθηκαν σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής στην ανα-

τολική Ουκρανία και ήδη οκτώ άνθρωποι έχασαν την

ζωή τους από τους βομβαρδισμούς.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΝΔΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

Πέντε εκατομμύρια οι πρόσφυγες
και εφτά εκατομμύρια 

οι εκτοπισμένοι Ουκρανοί
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Ονεαρός συμπατριώτης μας Στέφα-

νος Ιωάννου επιδιώκει στις προ-

σεχείς δημοτικές εκλογές της 5ης Μαΐου

επανεκλογή του ως Δημοτικός Σύμβου-

λος με το Συντηρητικό Κόμμα στο δια-

μέρισμα Σάουθγκεϊτ (Southgate Ward)

της δημοτικής περιφέρειας Ένφιλντ του

βορείου Λονδίνου.

Στη διάρκεια της τετραετούς θητείας του

ο Στέφανος Ιωάννου έχει επιδείξει πλούσια

δράση εκπροσωπώντας όχι μόνο τους ψηφο-

φόρους  του διαμερίσματος που τον εξέλε-

ξε αλλά και την ευρύτερη κοινωνία στο Ένφ-

ιλντ, κάνοντας την Ομογένεια υπερήφανη. 

Μεταξύ άλλων, ο Στέφανος ήταν ο πρώτος

δημοτικός Σύμβουλος που αντιτάχθηκε στην

ακατανόητη απόφαση της Εργατικής πλειο-

ψηφίας του Δημαρχείου να «κλείσει» συγκε-

κριμένους δρόμους στην περιοχή με τη δικαι-

ολογία της μείωσης της τροχαίας κίνησης σε

αυτούς. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα

πραγματικό χάος στους υπόλοιπους δρό-

μους ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών

των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ζουν

ένα πραγματικό μαρτύριο κατά τη διακίνηση

για μετάβαση στις δουλειές τους ή για να

μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ο

Στέφανος συμμετείχε ενεργά στην εκστρα-

τεία για κατάργηση αυτού του σχεδίου και

εάν επανεκλεγεί θα εξακολουθήσει να αγωνίζε-

ται για το ίδιο θέμα, μέχρι να αποδοθούν όλοι

οι δρόμοι στους δημότες της περιοχής κι όχι

μόνο.

Επίσης, ο Στέφανος συνέβαλε καθοριστι-

κά στην έγκριση ανοικοδόμησης νέου σχο-

λικού κτηρίου στο δημοτικό σχολείο Walker,

διανοίγοντας νέες προοπτικές για το σχο-

λείο.

Πάνω απ' όλα ο Στέφανος έφερε στην

επιφάνεια παρατυπίες και ατασθαλίες που

επέφερε η Εργατική διοίκηση του Δημαρχείου,

η οποία διακρίνεται από οικογενειοκρατία

και νεποτισμό. Ο διορισμός «ημετέρων» σε

θέσεις κλειδιά στο Δημαρχείο είχε ως απο-

τέλεσμα λανθασμένες και επιζήμιες αποφά-

σεις για το κοινωνικό σύνολο. Αντί να επιλέ-

γονται άτομα με ικανότητες και αξίες, οι διοι-

κούντες το Δημαρχείο Ένφιλντ, που είναι το

τοπικό Εργατικό Κόμμα, διορίζουν «δικούς»

τους με βασικά «προσόντα» τον οικογενεια-

κό δεσμό και την κομματική ιδιεολογία.

Σε άλλα θέματα που απασχολούν τους

δημότες, όπως η ασφάλεια και ο τακτικός

καθαρισμός της περιοχής Σάουθγκεϊτ, ο Στέ-

φανος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα με επεμ-

βάσεις του στους αρμόδιους και φροντίζον-

τας να είναι η περιοχή, ιδίως το κέντρο του

Σάουθγκεϊτ, καθαρή και η συλλογή σκουπι-

διών να γίνεται τακτικά.

Ο Στέφανος, που εκπροσωπεί μια περ-

ιοχή όπου διαβιούν πολλοί Ομογενείς, Κύ-

πριοι και Ελλαδίτες, δηλώνει περήφανος για

την καταγωγή του. Μιλά θαυμάσια ελληνικά

και μπορεί να επικοινωνήσει άνετα με τους

συμπατριώτες μας στην γλώσσα μας. Υπό-

σχεται ότι εάν επανεκλεγεί θα δώσει το άπαν

των δυνάμεών του για εξυπηρέτηση των

δημοτών της περιφέρειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: 
Δυστυχώς, η 12ετής διοίκηση του Δημαρ-

χείου από το τοπικό Εργατικό Κόμμα έχει

επιφέρει οπισθοδρόμηση και μαρασμό

στο Ένφιλντ. Μπορεί να λεχθεί ότι η παρ-

ούσα διοίκηση του Δημαρχείου (που κυρ-

ιαρχείται από τουρκικής καταγωγής άτομα)

είναι ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η Το-

πική Αυτοδιοίκηση στη Βρετανία. Παλαι-

ότερα, η κεντρική διοίκηση του Εργατι-

κού Κόμματος είχε ανησυχήσει για «δρά-

σεις» κομματικών υπευθύνων σε τοπικό

επίπεδο και είχε διατάξει έρευνα. Ελπίζε-

ται ότι η κοινωνία του Ένφιλντ θα απαλ-

λαγεί από αυτή τη μάστιγα στις 5 Μαΐου.
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ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ENFIELD ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

Ο Στέφανος Ιωάννου ξανά υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος στο Southgate Ward

Συνάντηση στην Αθήνα του
Πατριάρχη Αλεξανδρείας με
ΓΓ Αποδήμου Ελληνισμού

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2022 συνάν-

τηση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπ-

λωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, με τον

Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρο Β',

ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

Συζητήθηκαν πλήθος θεμάτων που αφορούν τον Ελληνισμό της Αφρι-

κής και την Ορθοδοξία. Ο κ. Χρυσουλάκης ενημερώθηκε για το έργο του

Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό του

και την άπειρη εκτίμησή του στο πρόσωπο του Μακαριωτάτου και επα-

ναβεβαίωσε τη δεδηλωμένη βούληση της Ελληνικής Πολιτείας για την

παροχή κάθε μορφής συνδρομής στο σημαντικότατο έργο του. Η μα-

κραίωνη παράδοση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πέραν από την πνευ-

ματική καθοδήγηση του ελληνορθόδοξου ποιμνίου, έχει να επιδείξει

σημαντικό και πλούσιο φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο, ανοίγον-

τας δρόμους σε ολόκληρη της Αφρική και προσφέροντας πολύτιμη υπηρε-

σία τόσο στην Ορθοδοξία όσο και στον Ελληνισμό.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον κ. Χρυσουλάκη για την στήριξη στο

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και επισήμαινε ότι η διατήρηση της ενότητας

των Ορθοδόξων Εκκλησιών εξακολουθεί να παραμένει υψηλή προτεραι-

ότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση

του Γενικού Γραμματέα και του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και

πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρου Β' με τον Γενικό Έφορο των Ελλήνων Προ-

σκόπων, κ. Σταύρο Δημητρόπουλο, τον Μόνιμο Βοηθό Γενικού Εφόρου,

κ. Αθανάσιο Ευσταθίου, τον Περιφερειακό Έφορο Αποδήμων Ελλήνων

Προσκόπων, κ. Ανδρέα Γιόσρι και τον Έφορο Προσκόπων Βασίλη Μπίρ-

τσα, εκπροσωπώντας την Παγκόσμια Ένωση Ορθοδόξων Προσκόπων

«DESMOS». Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Γουινέας, κ. Γεώργιος.

Συζητήθηκαν ευρύτεροι τρόποι συνεργασίας και συνδρομής του έργου

του Πατριαρχείου, η διοργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας στην Ελλά-

δα ομογενών και νέων από την Αφρική και συμφωνήθηκε ο συντονισμός

αποστολής προσκοπικών στολών σε Ορθόδοξους Προσκόπους την Λαϊκή

Δημοκρατία του Κονγκό.

Κατά τη συνάντηση, εξετάστηκε, επίσης, η δυνατότητα υποστήριξης

όλων των Μητροπόλεων του Πατριαρχείου και η παροχή βοήθειας από

μέρους των Ελλήνων Προσκόπων προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στο

νέο κατασκηνωτικό χώρο που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Επι-

σημάνθηκε δε η καταλυτική συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών διά της

Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας σε αυτήν

την προσπάθεια.

“Greek story” στη Μελβούνη με στήριξη και της
Γεν. Γραμματείας Αποδήμου Ελλημισμού

Διαδικτυακή συνάντηση με δύο δυναμικές κυρίες από την Ομογέ-

νεια της Μελβούρνης, την κα Ήβη Διαμάντη και την κα Βάσω Ζάγ-

καλη, οι οποίες βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία Greek Story

Time, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνι-

σμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ.

Ιωάννης Χρυσουλάκης. 

Ο κ. Χρυσουλάκης τόνισε ότι Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι-

σμού και Δημόσιας Διπλωματίας στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, η

οποία έχει απεριόριστη και πολυσήμαντη δυναμική και συνεχάρη τις

δύο κυρίες για τα όσα έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα. 

Πρόκειται για πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά της

Ομογένειας, πολύ μικρής ηλικίας: Είναι δωρεάν και πραγματοποι-

είται σε συνεργασία με πολλούς Δήμους και δημόσιες βιβλιοθήκες

στη Μελβούρνη, με στόχο να φέρει τα παιδιά από 1 έως 8 ετών, κοντά

στον ελληνικό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας και κυρίως

κοντά στην ελληνική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα Greek Story Time εντάσσεται στην πολιτική της

Αυστραλίας για την προστασία της πολυπολιτισμικότητας και την

καταπολέμηση του ρατσισμού. Αφορά αυτή τη στιγμή σε περίπου

150 παιδιά και θα ενισχυθεί,, εφόσον η Ομογένεια το αγκαλιάσει και

το στηρίξει. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία, όπως και η όλη προσπάθεια μέχρι την

υλοποίησή της, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο για την

Ομογένεια στην Αυστραλία, αλλά για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο,

υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χρυσουλάκης. Τόνισε, επίσης, ότι

η συμβολή του προγράμματος στον κοινό στόχο της προαγωγής της

γλώσσας, του πολιτισμού, αλλά και της μέριμνας για τους απόδημους

Έλληνες - και κυρίως για τα παιδιά - είναι πραγματικά πολύτιμη.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συζητήθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι

με τους οποίους η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και

Δημόσιας Διπλωματίας δύναται να στηρίξει και να συνδράμει αυτή

την τόσο σημαντική προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η

αποστολή της σχολικής έκδοσης της πλατφόρμας εκμάθησης της

ελληνικής γλώσσας Staellinika.com, καθώς και των σχετικών σχο-

λικών εγχειριδίων. Συζητήθηκαν επιπλέον τρόποι με τους οποίους η

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

μπορεί να συμβάλλει και να διευκολύνει την επικοινωνία με τους Δήμο-

υς και τις βιβλιοθήκες της Μελβούρνης, ώστε να εξασφαλιστεί από

κοινού η μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση του προγράμματος και να

μπορέσουν να μάθουν Ελληνικά όσο το δυνατόν περισσότερα παι-

διά. 

Η κα Διαμάντη και η κα Ζάγκαλη ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Χρυ-

σουλάκη για την πρωτοβουλία αυτής της επικοινωνίας και για την

βούλησή του να αγκαλιάσει και να στηρίξει την προσπάθειά τους:

«Ήταν κάτι που δεν περιμέναμε», ανέφεραν και υπογράμμισαν την

ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση

των δυνατοτήτων που προσφέρονται για την προώθηση της ελληνι-

κής γλώσσας και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των Ελληνο-

αυστραλών. 



Στον Άγιο Δημήτριο Edmonton τη Μεγάλη

Παρασκευή ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι την Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

και ώρα 7:00 μ.μ., η Αυτού Σεβασμιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

κ.κ. Νικήτας θα προεξάρχει της Ακολουθίας του Όρθρου και θα προστεί της Λιτανείας του Επι-

ταφίου στον καθ΄ ημάς Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Edmonton.

Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 

We would to bring to the attention of all pious Orthodox Christians that 

on Great and Holy Friday 22 April 2022 at 7:00 p.m., His Eminence Archbishop Nikitas of

Thyateira and Great Britain will preside at the Matins Lamentation 

Service and the Epitafios Procession at St. Demetrius Church, Edmonton.

From the Ecclesiastical Committee

Την Κυριακή, 17 Απριλίου 2022, Κυριακή

των Βαΐων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου

του Βαπτιστού Haringey στο Λονδίνο, προε-

ξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτα-

τος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης

Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλειτουργούντων

του Ιερατ. προϊσταμένου του Ι. Ναού Αρχιμ. κ.

Αποστόλου Τρυφύλλη και του Εφημέριου π.

Βίκτωρα Κτοράκη.

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε η

ακολουθία της αρτοκλασίας και διανεμήθηκαν

στους πιστούς οι κλάδοι των βαΐων από τον

Σεβασμιώτατο.

Φωτογραφία: Alexios Gennaris

Ο Αρχιεπίσκοπος στον Άγιο Ιωάννη τον
Βαπτιστή την Κυριακή των Βαΐων

Με λαμπρότητα εορτάστηκε 

η Κυριακή των Βαΐων στον 

Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου

Ανδρέα Μπέρμιγχαμ.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 

Μελιτηνής κ. Μάξιμος 

χοροστάτησε στον Όρθρο και

ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία, 

πλαισιούμενος από τον 

Οικονόμο π. Αιμιλιανό 

Επαμεινώνδα.

Μετά το πέρας της Θείας 

Λειτουργίας διανεμήθηκαν οι

κλάδοι των Βαΐων από τον 

Θεοφιλέστατο.

Συνάντηση Επιτρόπου 
Προεδρίας Κύπρου με 

Πρόεδρο ΝΕΠΟΜΑΚ Η.Β.
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Η Κυριακή των Βαΐων στο Μπέρμιγχαμ

Ο Επίτροπος Προεδρίας της Κύπρου κ. Φ.

Φωτίου είχε συνάντηση στις 19/4/2022 με τον 

Πρόεδρο της NEΠOMAK ΗΒ κ. Ανδρέα Πάτσα-

λο όπου συζητήθηκαν δράσεις και δραστηριό-

τητες των Κυπρίων νέων της διασποράς στο ΗΒ. 

Έγινε αναφορά επίσης στη μεγάλη συμμετοχή

και την ενεργό εμπλοκή που θα έχει φέτος στο

Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, η νέα

γενιά από το ΗΒ. 

Παράλληλα ο κ. Πάτσαλος πληροφόρησε τον

Κ. Φωτίου για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο

Λονδίνο στα πλαίσια εορτασμών για την επέτειο

των 20 χρόνων από την ίδρυση της NEΠOMAK

Ηνωμ. Βασιλείου.

Ομογένεια

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ VAROSI LETTINGS

Το VAROSI LETTINGS and ESTATES 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο πωλήσεων 

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

Μισθός αναλόγως πείρας και προσόντων. 

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

Email: aris@varosilettings.co.uk 

Τηλ: 0207-2638100

Διεύθυνση: 176 Tollington Park, London N4 3AJ.



Τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, είχαμε τη μεγάλη
χαρά και τιμή να μας προσκαλέσει η φίλη Δή-

μαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής, κ. Δέσποινα Θωμα-
ΐδου, σε μια προπασχάλια επετειακή εκδήλωση
που συνδιοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας
Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδό-
νος, και το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., το Κέντρο Σπουδής και Ανά-
δειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, με Πρόεδρο τον
καλό μας φίλο, κ. Λουκά Χριστοδούλου, με τίτλο:
«Πορεία προς το Πάσχα - Οι πρώτες Εκκλησιές

των προσφύγων και ο Φώτης Κόντογλου». 

Γράφει η 

Ζήνα 
Λυσάνδρου-Παναγίδη,

Δήμαρχος Λευκονοίκου

Συγκλονιστήκαμε. Η συγκίνηση περίσσεψε. Μετα-

φερθήκαμε στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς των

ξεριζωμένων από τα άγια χώματα της Μικρασίας οι

οποίοι με τους ιερείς τους πρώτο μέλημά τους είχαν

να φτιάξουν τις ξύλινες εκκλησίες τους για να λειτουρ-

γούνται. Ανάμεσά τους στη Νέα Ιωνία και ο λογοτέχνης

και ορθόδοξος αγιογράφος Φώτης Κόντογλου. Μά-

θαμε πολλά νέα στοιχεία. 

Ο φίλος μας, κ. Λουκάς Χριστοδούλου, ρέκτης

και ακάματος μελετητής, μαζί με την Αντιπρόεδρο του

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., κ. Ξένια Παλιόγλου, μας παρουσίασαν

εργασία του συγγραφέα και ιστορικού ερευνητή, κ.

Γεράσιμου Λυκούδη, ο οποίος ασθενούσε. Μας έδει-

ξαν, ανάμεσα σε άλλα, το σπίτι που έμενε ο Κόντο-

γλου το 1923 στη Νέα Ιωνία, την αγγελία του γάμου

του με τη Μικρασιάτισσα Μαρία το 1924, τη μοναχοκόρη

του Δέσποινα, το σπίτι που έκτισε αργότερα στα Πα-

τήσια με τις τοιχογραφίες, το οποίο έχασε στην κα-

τοχή για ένα καρβέλι ψωμί, αλλά και την καταγραφή

της περιουσίας που άφησε η οικογένειά του στο Αϊβαλί

την πατρίδα του, απέναντι από τη Λέσβο. 

Κατέγραφαν τότε τις περιουσίες τους οι πρόσφυ-

γες, γιατί τους υποσχέθηκαν αποζημιώσεις. Υπήρχε

και ειδική επιτροπή που εξέταζε την κάθε περίπτωση

από ανθρώπους που γνώριζαν τον κόσμο κάθε πε-

ριοχής. Κάποιοι Μικρασιάτες πήγαν στην Αθήνα και

από την Κύπρο για να δηλώσουν στην Επιτροπή τις

περιουσίες τους. Κάποιος δεν γύρισε πίσω. Πέθανε

στην Αθήνα. 

Τελικά, τους έδωσαν ομόλογα. Χαρτιά χωρίς αν-

τίκρισμα. Κανένας δεν τους αποζημίωσε για τις περ-

ιουσίες που άφησαν. Έδιναν κι αυτοί τα ομόλογα ως

προίκα στις κόρες τους, ελπίζοντας ότι θα αποζημιω-

θούν. 

Ευτυχώς που ήταν εργατικοί και ξύπνιοι και όχι μό-

νο επιβίωσαν, αλλά και βοήθησαν στην ανασυγκρ-

ότηση της μητέρας Ελλάδας με το πνεύμα, την οξύνοια,

το πολιτιστικό τους επίπεδο, το εμπορικό τους δαιμό-

νιο, την κουλτούρα, την προκοπή και την όρεξή τους

για αναδημιουργία. Ασφαλώς και με την εκμετάλλευ-

ση που υπέστησαν ως φτηνό εργατικό δυναμικό,

κυρίως οι γυναίκες. 

Οι προσπάθειες αποκατάστασης των προσφύγων

μάς θύμισαν τις δικές μας ιστορίες. Οικεία κακά. Σύγ-

κρυο μάς κατέλαβε. Δακρύσαμε! Πόνος ψυχής! 

Στο Γυμνάσιό μας μάθαμε τον Κόντογλου από το-

υς φιλολόγους μας, κυρίως την κ. Παρασκευά και τον

κ. Λάμπρου. Διαβάσαμε και τα βιβλία του, «Το Αϊβαλί

η πατρίδα μου» και την «Πονεμένη Ρωμιοσύνη».

Μάλιστα, τα είχα παρουσιάσει και στο περιοδικό του

σχολείου μας, «Φωτεινή Πορεία», αυτό που τώρα

έχουμε επανεκδώσει με τη βοήθεια της Ιεράς και

Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, και ιδιαιτέρως του

συμμαθητή μας, Γέροντα Εφραίμ. 

Πού να φανταστούμε, όταν διαβάζαμε για την 

προσφυγιά από τον Κόντογλου, τον Γιώργο Σεφέρη,

τη Διδώ Σωτηρίου, τον Ηλία Βενέζη κ.ά., και συγκλο-

νιζόμαστε, ότι σε κάποια χρόνια, τρία ή τέσσερα, θα

παίρναμε κι εμείς τον δρόμο της προσφυγιάς. 

Πάντως, μία φράση των προσφύγων προς τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο το 1928, όταν έφευγε από τα εγ-

καίνια μιας ξύλινης εκκλησίας, μού καρφώθηκε στο

μυαλό και στην καρδιά: «Μην μας ξεχνάς, πατέρα

μας!». Έτσι τον έβλεπαν οι πρόσφυγες τον Βενιζέλο.

Ως πατέρα τους. Όλες τις ελπίδες τους τις είχαν απο-

θέσει σε αυτόν. Κι έφτασε το 1940 κι ακόμα πολλοί

ζούσαν σε σκηνές!

Η εκδήλωση αυτή στη Νέα Ιωνία, ανάμεσα σε απογό-

νους προσφύγων, οφειλόταν στη συνεργασία του 

Πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεως, Πανοσιολο-

γιωτάτου Αρχιμανδρίτη Επιφανίου Αρβανίτη, ο οποίος

μίλησε για τη Σταυρική Πορεία προς το Πάσχα, και

του Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., κ. Λουκά Χριστο-
δούλου, ο οποίος μας παρουσίασε με ντοκουμέντα

και τις πρώτες εκκλησίες των προσφύγων. 

Δεν θα ήθελα να παραλείψω την πολύ φορτισμένη

παρουσία της φίλης μου Δημάρχου στον χαιρετισμό

της, που αντανακλά, όπως πάντα, τα συναισθήματα

των απογόνων εκείνων των ξεριζωμένων ανθρώπων

που πάλεψαν με νύχια και με δόντια για να επιβιώσουν

στον τόπο της μετοικεσίας τους. 

Ιδιαίτερη νότα που μας μετέφερε στην κατάνυξη και

τη συγκίνηση της Μεγάλης Εβδομάδας ήταν οι ύμνοι

της Νεανικής Βυζαντινής Χορωδίας Ι. Μ. Νέας Ιωνίας,

υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Θεόδωρου
Καλλίμαχου.

Τη λήξη της εκδήλωσης σήμανε με την πατρική του

αγάπη ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, ο οποίος αισθά-

νεται, καίτοι νεότατος, το βάρος του ποιμενάρχη μιας

προσφυγομάνας περιοχής και μας επιδαψίλευσε πα-

σχάλιες ευχές!

Ιδιαίτερη χαρά και τιμή ήταν για μας η συνάντηση

και με τον πρώτο πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., κ. Χάρη
Σαπουντζάκη. Δυστυχώς, για λόγους υγείας δεν μπό-

ρεσε να παρευρεθεί ο εγγονός του Φώτη Κόντογλου,

Φώτης Μαρτίνος.
Οφείλω, καταλήγοντας, να εκφράσω τις ευγνώμο-

νές μας ευχαριστίες τόσο στον Μητροπολίτη, όσο και

στον Πρωτοσύγκελλο, τη Δήμαρχο και τον Πρόεδρο

του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για την αγάπη και τη ζεστασιά με την

οποία μας περιβάλλουν, όπως και για την τιμή που

αποδίδουν στον κατεχόμενο Δήμο μας, τον Δήμο Λευ-

κονοίκου. 
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στη Νέα Ιωνία Αττικής
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Ηεξόδιος ακολουθία και η ταφή του
κοιμηθέντος στην Αθήνα μακαριστού

Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θείρων
Κυρού Χρυσοστόμου, πρώην Κυανέων,
και ο επικήδειος λόγος και ύστατος χαι-
ρετισμός από τον κ. Μανώλη Σταυρια-
νάκη, Πρόεδρο της Κοινότητος του Καθε-
δρικού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα Ken-
tish Town.

Με μεγάλη συγκίνηση και πνευματική ανά-

ταση έλαβε χώρα η εξόδιος ακολουθία του

μακαριστού Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και

Θείρων Κυρού Χρυσοστόμου την περα-

σμένη Παρασκευή, 15 Απριλίου, στην

Ηλιούπολη της περιοχής Αθηνών.

Παρευρέθη ικανός αριθμός πενθούντων

την απώλεια του σεπτού Ιεράρχη μέσα σε

μία απόλυτη τάξη και ιδιαίτερη κατάνυξη.

Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Λαοδικείας κ.κ. Θεοδώρητος, ο από Να-

ζιανζού, ο οποίος είχε διακονίσει επίσης την

Ελληνορθόδοξη παροικία του Λονδίνου στο

παρελθόν επί σειρά ετών. Συμπροσευχήθηκαν

και οι χειροτονηθέντες από τον μακαριστό

Δεσπότη κληρικοί του Ιερού Ναού του Απο-

στόλου Ανδρέα Αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυ-
σόστομος Μιχαηλίδης, πρεσβύτερος πα-

τήρ Νικόλαος Κόκκινος και ο νυν εφημέρ-

ιος του Ιερού Ναού οικονόμος πατήρ Χρι-
στιανός Akselberg, μαζι με μία μικρή ομά-

δα ατόμων από το Λονδίνο, στενά συνδε-

δεμένων με τον μακαριστό Δεσπότη.

Η ταφή του σεβαστού Ιεράρχη έλαβε χώρα

το Σάββατο 16 Απριλίου στην ιδιαίτερη πα-

τρίδα του, τη νήσο Νάξο, προεστώτος του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Παροναξίας

κ.κ. Καλλινίκου με την παρουσία περίπου

20 κληρικών του νησιού.

Τον ύστατο χαιρετισμό κατά την εξόδιο

ακολουθία της Παρασκευής, εκ μέρους του

Ορθόδοξου εκκλησιάσματος του Λοδίνου,

απηύθηνε ο Πρόεδρος της Κοινότητος του

Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου

Ανδρέα κ. Μανώλης Σταυριανάκης, ο οποίος

εξεφώνησε τον ακόλουθο επικήδειο λόγο:

«Με βαθιά οδύνη βρισκόμαστε σήμερα

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

στη Ηλιούπολη της Αττικής γης για να σου

απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό και να

σου αποτίσουμε την τιμή που σου πρέπει

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως

και Θείρων, σεβαστέ μας Δέσποτα και επι-

στήθιε φίλε Κυρέ Χρυσόστομε.

Πλήρης ημερων, σε ηλικία 95 ετών, εκοι-

μήθης την Τετάρτη 13η Απριλίου με ηρεμία

ψυχής, πνεύματος και λογισμού, έχοντας

προετοιμάσει κατά τα τελευταία δύο χρόνια

με στοχασμό και προσευχή την εκδημία σου

εις Κύριον, μέσα στη πολλή αγάπη και την

ακάματη φροντίδα του άμεσου περιβάλλον-

τός σου.

Η συγκίνηση που με διακατέχει είναι με-

γάλη και βραδύνει τη σκέψη μου. Όμως, ως

άνθρωπος που είχε το προνόμιο να συνερ-

γαστεί στενά μαζί σου τα τελαυταλια δέκα χρ-

όνια και να τιμηθεί με τη φιλία σου, αλλά και

από καθήκον αντικειμενικότητας και δικαι-

οσύνης, έχω χρέος να κάνω μία σύντομη

αναφορά στο βίο σου, στην προσωπικότητα

και στο έργο σου.

Γεννήθηκες στις 8 Απριλίου 1927 στον

Δαμαριώνα, ένα ορεινό χωριό της Νάξου,

και έλαβες το όνομα Γεώργιος , του εκ πα-

τρός Μικρασιάτη παππού σου.

Πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια και κου-

βάλησες στους ώμους σου βαρειά φορτία

για να βγεί το μεροκάματο του πατέρα σου.

Μέ τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αν-

τιμετώπισες πλάστηκε μέσα σου ένας χαρ-

ακτήρας μεστομένος και δυνατός με κύρια

γνωρίσματα την αυτοπεποίθηση και τη σι-

δερένια θέληση.

Παράλληλα, από την οικογένειά σου απέ-

κτησες ακλόνητες βάσεις βαθιάς πίστης και

αφοσίωσης προς το Θεό αλλά και στερρές

αρχές ακαιραιότητας και δικαιοσύνης, που

τις εμπλούτισες με την αγάπη για τον άν-

θρωπο.

Μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών

σου στο οκτατάξιο Γυμνάσιο Νάξου, όπου

ήσουν καλός και επιμελής μαθητής, σπούδα-

σες Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστρια-

κο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου δέπρεψες

με την καθοδήγηση και τη διδασκαλία των

σπουδαίων αειμνήστων Καθηγητών Τρε-

μπέλα, Μπρατσιώτη, Βέλλα, Σωτηρίου

και άλλων.

Εκάρης μοναχός το 1952 στη Μονή Πεν-

τέλης, εν συνεχεία χειροτονήθηκες διάκονος

και μετά από δύο χρόνια, στις 14 Δεκεμβρίου

1954, πρεσβύτερος, λαβών αυθημερόν το

οφφίκιο του αρχιμανδρίτη. 

Με το ανήσυχο και πολυσχιδές πνεύμα

που σε διέκρινε προχώρησες σε περαιτέρω

σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

από το οποίο πήρες το πτυχίο σου το 1958.

‘Ηταν η χρονιά που εγώ άρχισα τις δικές μου

σπουδές στη Νομική Σχολή, η οποία απο-

τέλεσε το συνδετικό κρίκο της βαθιάς πνε-

υματικής επικοινωνίας και στενής φιλίας μας

στο Λονδίνο πολλές δεκαετίες αργότερα, με

την ανάμνηση των παλαιών σοφών Καθη-

γητών μας Χωραφά, Ράμμου, Σγουρί-

τσα,Τσιριντάνη, Σόντη, Λιτζερόπουλου,

Γαρδίκα και άλλων.

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπηρέ-

τησες από το 1952 έως το 1960.

Η μεγάλη όμως διακονία σου και η τερά-

στια προσφορά σου στο κοινωνικό σύνολο

πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο για 59 συνα-

πτά έτη , από τον Απρίλιο του 1961 μέχρι το

Μάρτιο του 2020 που εγκαταστάθηκες εδώ

στη Ηλιούπολη.

Το 1961 διορίστηκες εφημέριος στον Ιε-

ρό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish

Town του Λονδίνου, μια περιοχή με συμπα-

γή και πυκνό Κυπριακό Ελληνισμό, από τον

μακαριστό Αχιεπίσκοπο Θυατείρων Αθη-

ναγόρα Καββάδα.

Στις 19 Δεκεμβρίου 1970 χειροτονήθηκες

Επίσκοπος Κυανέων από τον μακαριστό

Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

ταννίας Αθηναγόρα Κοκκινάκη.

Στις 10 Ιουλίου 2019 εξελέγης από την Ιε-

ρά Σύνοδο του Οικουμενικού Παριαρχείου

Κωνσταντινουπόλεως Μητροπολίτης Ηλιου-

πόλεως και Θείρων, ομόρου της Μητροπό-

λεως Θυατείρων και ιστορικά διαδόχου της

πάλαι ποτέ Επισκοπής Τράλλεων, μέρους

της βιβλικής και διαλαμψάσης Μητροπόλεως

Εφέσου.

Η διακονία σου σε όλη τη μακρά αυτή πε-

ρίοδο χρόνου είναι άξια θαυμασμού και η

προσφορά σου στον εκκλησιαστικό, θεολο-

γικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα, ανε-

κτίμητη.

Είτε ως απλός κληρικός, είτε ως επίσκο-

πος, είτε ως δάσκαλος προσέφερες πολύτι-

μες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της δρα-

στηριότητός σου.

Κατά το μακροχρόνιο διάστημα της δια-

κονίας στο Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα,

ο οποίος από του χρόνου της Αρχιερωσύνης

σου και εφεξής έγινε Καθεδρικός Ναός, πολ-

λαπλασίασες τους αριθμούς των εκκλησια-

ζιομένων, ανέβασες το επίπεδο της επικοι-

νωνίας με το εκκλησίασμα, άγγιξες τις ψυχές

των πιστών. Τα κηρύγματά σου, σε απλή και

καταληπτή απ’ όλους γλώσσα, μεστά, πε-

ριεκτικά, άνετα και αβίαστα μιλούσαν στις 

καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.

Το έργο σου στη νευραλγική αυτή κεντρ-

ική περιοχή του Λονδίνου είναι μνημειώδες.

Τόσο το πνευματικό όσο και το πρακτικό.

Εκτός από την ακούραστη επικοινωνία σου

με το εκκλησίασμα και με όποιον χρειαζόταν

και επιζητούσε τη βοήθειά σου, άφησες πίσω

σου μια εκκλησία με ζηλευτή παράδοση,

κανόνες και αρχές. Επί πλέον, ανύψωσες τη

εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα σε ένα Πα-

νορθόδοξο προσκύνημα, όπου εκκλησιά-

ζονται Έλληνες, Κύπριοι, Ρουμάνοι, Βούλγα-

ροι, Ρώσοι και άλλοι Ορθόδοξοι, με κληρι-

κούς Έλληνα, Κύπριο, Νορβηγό, Ρουμάνο,

Βρετανό και Ιάπωνα.

Ήσουν ο εμπευστής και πρωτεργάτης της

αγοράς του Καθεδρικου Ναού του Αποστό-

λου Ανδρέα από την Αγγλικανική Εκκλησία

το 1981, ενός μεγαλοπρεπούς ναού, ρυθ-

μού τρίκλητης Βασιλικής, κατασκευασμένου

το 1881 και θεσπισμένου από τη Βρετανική

Πολιτεία ως διατηρητέου μνημείου, με αξιό-

λογες αγιογραφικές δημιουργίες του 19ου

αιώνα.

Στον εκπαιδευτικό τομέα ανέπτυξες ακά-

ματη δραστηριότητα με τη δημιουργία ελ-

ληνικού παροικιακού σχολείου, όπου δίδα-

ξες για πολλά χρόνια και που ο αριθμός των

μαθητών έφθανε κατά καιρούς τους 400.

Φροντίδι σου ανεγέρθη εκ θεμελίων τρι-

ώροφο κτηριακό συγκρότημα παραπλεύρ-

ως του Ιερού Ναού για να στεγάσει τις τάξεις

του Σχολείου με επτά αίθουσες διδασκαλίας

και ευρύχωρη αίθουσα για ενοριακές και σχο-

λικές εκδηλώσεις.

Με την ακούραστη εργασία σου επαύξησες

τα περιουσιακά στοιχεία του Ιερού Ναού με

την αγορά επί πλέον τριωρόφου κτηρίου,

ομότοιχου με το προαναφερθέν σχολικό κτή-

ριο.

Σήμερα, μετά από ορισμένες δομικές με-

τατροπές, τα δύο αυτά κτηριακά συγκροτή-

ματα έχουν διαμορφωθεί σε διαμερίσματα,

τα ενοίκια των οποίων αποτελούν το σημαν-

τικότερο εισόδημα για την κάλυψη των εξό-

δων και την χρηματοδότηση των δραστηρ-

ιοτήτων του Καθεδρικού Ναού.

Μία άλλη διάσταση της προσωπικότητός

σου ήταν η καθοριστική νομική ακρίβεια των

ενεργειών σου, αποτέλεσμα της οποίας ηταν

η σύγχρονη εξαίρετη οργάνωση του νομι-

κού φορέα του Καθεδρικού Ναού του Απο-

στόλου Ανδρέα ως Ιδρύματος κατά τους προ-

σφάτους αγγλικούς νόμους, που δεν απαν-

τάται συχνά στη νομική δομή των Ελληνορ-

θοδόξων Ιερων Ναών και Κοινοτητήτων στη

Μεγάλη Βρεταννία.

Ο νομικός σου νους σε οδήγησε να συστή-

σεις στην Ελλάδα κοινωφελές ίδρυμα με την

επωνυμία “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ”, σκο-

πός του οποίου είναι η ενίσχυση οικονομικά

αδυνάτων της περιοχής Δαμαριώνα, μαθη-

τών, φοιτητών, αναξιοπαθούντων νέων και

άλλων. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με

τη συστατική του Πράξη, η έναρξη λειτουργίας

του Ιδρύματος είναι η επομένη ημέρα του θα-

νάτου του ιδρυτή, δηλαδή η 14η Απριλίου

2022.

Τιμήθηκες από την Αυτού Θειοτάτη Πα-

ναγιότητα τον μακαριστό Οικουμενικό Πα-

τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρό Αθη-

ναγόρα με τον Χρυσούν Σταυρόν της χι-

λιετηρίδος του Αγίου Όρους, επίσης με τον

Χρυσούν Σταυρόν του Ιωβηλαίου της πεν-

τηκονταετηρίδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, καθώς

και από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με το

Παράσημο του Τιμίου Σταυρού του Ευαγγε-

λιστού Μάρκου.

Υπήρξες μία φωτεινή και ερευνητική πρ-

οσωπικότητα, διακεκριμένος θεολόγος και

έξοχος ποιμενάρχης, άνθρωπος μεγάλης

μόρφωσης και υψηλής διανόησης. Ταυ-

τόχρονα ήσουν απλός και προσιτός με το

χάρισμα που είχες να επικοινωνείς και να κε-

ρδίζεις τους ανθρώπους και μάλιστα τους

νέους. Πάνω απ’όλα ήσουν αγωνιστής και

συνεπής άνθρωπος με εξαίρετα προτερή-

ματα: γενναίος, ευθύς, δίκαιος.

Θα σου απαγγείλω λοιπόν τους στίχους

του Ναξιώτικου τραγουδιού, που λέγει : 

“Νάξο με τα ψηλά βουνά 

και τα βαθιά λαγκάδια 

έχεις λεβεντοκοπελλιές 

κι όμορφα παλληκάρια” 

Ήσουν ένα αληθινό παλληκάρι της Νά-

ξου σεβαστέ μας Δέσποτα,, που, όπως έλε-

γες συχνά, ο πατέρας σου σού έμαθε “πώς

να νικήσεις τον φόβο”.

Τα τελευταία δύο χρόνια τα έζησες εδώ

στην Ηλιούπολη, φιλόξενη γη της Αττικής,

όπου έτυχες της φιλίας, αγάπης και αμέρι-

στης συμπαράστασης του προϊσταμένου του

Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

εξαίρετου Αρχιμανδρίτη, Πανοσιολογιωτά-

του κ. Σπυρίδωνος.

Παράλληλα, ακόμα και στα τελευταία αυ-

τά δύο χρόνια, η καρδιά σου, το πνεύμα και

η σκέψη σου εξακολούθησαν να είναι προ-

σηλωμένα στο έργο της ζωής σου, τον Από-

στολο Ανδρέα του Λονδίνου. 

Εξ ού, ακολουθώντας την παραγγελία

σου, θα αναφερθώ στη Διαθήκη σου, στην

οποία η τελευταία επιθυμία σου έχει εκφρα-

σθεί ως εξής, με οδηγίες να αναγγελθεί κα-

τά την εξόδιο ακολουθία της σήμερον : “Σε

όλο το εκκλησίασμα του Ελληνορθόδοξου

Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα

αφήνω την ευλογία μου, και, από τα βάθη

της καρδιάς μου την αληθή εν Χριστώ αγάπη”.

Εκ μέρους του εκκλησιάσματος του Ιερ-

ού Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα,

παρόντος και παρελθόντος, των εκάστοτε

διακονησάντων κληρικών, των παλαιών μαθη-

τών του Ελληνικού Σχολείου, αλλά και εκ

μέρους όλων των πραγματικών φίλων σου,

ως Πρόεδρος του Ιδρύματος του Ελληνορ-

θόδοξου Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου

Ανδρέα, και ως φίλος, σου απευθύνω τον

ύστατο χαιρετισμό και προσεύχομαι ο Κύ-

ριος να αναπαύσει την ψυχή σου. 

Αιωνία σου η μνήμη».

Η κηδεία του τέως Κυανέων
Χρυσοστόμου στην Αθήνα
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Ο Μ. Σταυριανάκης απευθύνει 

το ύστατο χαίρε στον μακαριστό

Επίσκοπο τ. Κυανέων Χρυσόστομο



Χαρούμενη
Ανάσταση 
σε όλο τον

Ελληνισμό!



Hδιπλή τηλεφωνική επικοινωνία του

αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κων-

σταντίνου Φλώρου με τον ισραηλινό ομό-

λογό του Αβίβ Κοχαβί, την περασμένη

εβδομάδα, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπε-

δο των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Η «χημεία» στη στρατιωτική συνεργασία

είναι τέτοια που ξεπερνάει ίσως και τις

πολύ βελτιωμένες διπλωματικές σχέσεις

τα τελευταία χρόνια Αθήνας – Ιερουσαλήμ.

Μολονότι τα διαδοχικά τηλεφωνήματα έγι-

ναν μετά την αναβληθείσα επίσκεψη του

αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ – που ζητήθηκε

από τον Κοχαβί λόγω της έκρυθμης κατά-

στασης στη Δυτική Οχθη – είναι πρόδηλο πως

δεν ήταν απλά προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Είχαν αρκετή ουσία.

Συμφώνησαν η συνάντησή τους στο Ισρα-

ήλ να επαναπρογραμματιστεί σύντομα, αλλά

και να αναληφθούν άμεσα ενέργειες για τον

προγραμματισμό κοινών δράσεων, συνερ-

γειών και δραστηριοτήτων επιχειρησιακής

εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της στρατιωτικής

συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των

δύο χωρών.

Οι συνεκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις σε διμε-

ρές και πολυμερές επίπεδο αποτελεί τον ένα

πυλώνα της πολύ στενής στρατιωτικής συνερ-

γασίας Ελλάδας – Ισραήλ. Ισραηλινοί κομάν-

τος συμμετείχαν πρόσφατα στην πολυεθνική

άσκηση ΩΡΙΩΝ 22 στην Ελλάδα και ισραηλι-

νά αεροσκάφη στην άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ.

Αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά λαμβάνουν

συχνά μέρος στην άσκηση Blue Flag στο Ισ-

ραήλ. Αυτή η συνεργασία αποτυπώθηκε τον

περασμένο Φεβρουάριο και με την υπογρα-

φή στην Αθήνα του «Προγράμματος Αμυντι-

κής Συνεργασίας Ελλάδος – Ισραήλ». 

Οι εξοπλισμοί

O τομέας των εξοπλισμών είναι ο δεύτε-

ρος πυλώνας της στενής στρατιωτικής συνερ-

γασίας των υπουργείων Άμυνας και των Ενό-

πλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα αποτελεί το Διεθνές Εκπαι-

δευτικό Κέντρο Πτήσεων στην 120 Πτέρυγα

Εκπαιδεύσεως Αέρος (ΠΕΑ) στην Καλαμάτα,

τη λειτουργία του οποίου ανέλαβε για 22 χρό-

νια ισραηλινή εταιρεία (Elbit Systems Ltd). Με

βάση τη διακρατική συμφωνία που υπέγρα-

ψαν πέρυσι Ελλάδα και Ισραήλ οι ίκαροι της

Πολεμικής Αεροπορίας θα έχουν ικανοποιη-

τική επάρκεια ωρών πτήσεως και με υπερ-

σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.

Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα ποντάρει στην

εμπειρία και στην τεχνογνωσία που διαθέτει

το Ισραήλ στην αμυντική βιομηχανία και στα

«έξυπνα» οπλικά συστήματα με στόχο την

ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Ισραηλινοί έχουν παρουσιάσει στους Έλληνες

επιτελείς UAV's αλλά και αντι-UAV's συστή-

ματα (όπως το Iron dome και το drone dome),

αλλά και νεότερης γενιάς μη επανδρωμένα

αεροσκάφη.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν από

πέρυσι δύο ισραηλινά UAV's τύπου Heron (με

leasing για 3 χρόνια). Δεν αποκλείεται η ενοικία-

ση να επεκταθεί. Επίσης, το ισραηλινό τυφέ-

κιο (Tavor) ήταν ανάμεσα στα υποψήφια για

την αντικατάσταση του G3 που χρησιμοποι-

εί ο Ελληνικός Στρατός.

Πάντως συζητήσεις και επαφές έχουν τα

δύο υπουργεία Άμυνας και τα επιτελεία και για

θέματα εκσυγχρονισμού οπλικών μας συστημά-

των, καθώς  ελληνική πλευρά ενδιαφέρεται

για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ελικο-

πτέρων Απάτσι, αλλά και των αεροσκαφών

C-130.

Αναβαθμίζεται η στρατιωτική
συμμαχία Ελλάδας - ΙσραήλΟ Ομογενειακή Οργάνωση HALC 

έχει προσφέρει πολλά…

Μαθαίνω ότι υπάρχει γκρίνια για το γεγονός ότι η μεγάλη στροφή προς

την Τουρκία από την Ουάσιγκτον, ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρ-

ανία, δεν είχε προβλεφθεί από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, ούτε

από την Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Επίσης, θεωρείται ότι δεν έχει εκτιμ-

ηθεί σωστά ο ρόλος που παίζει πλέον το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγ-

κτον, έχοντας και τη στήριξη παραγόντων του State Department., που επι-

βεβαίωσε τη στροφή της κυβέρνησης στο θέμα της πώλησης των F-16

στην Τουρκία. Βεβαίως, κάθε τέτοια πώληση περνάει από την Γερουσία

και το Κογκρέσο, όπου εκεί υπάρχει η δεδομένη αντίδραση του γερου-

σιαστή Μενέντεζ και άλλων βουλευτών, όχι μόνο ελληνικής καταγωγής,

όπως και της Ομογενειακής Οργάνωσης HALC (Hellenic American

Leadership Council), η οποία έχει προσφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια.

Απλώς, στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών ας έχουν

υπόψη τους ότι το HALC ξεκίνησε κυρίως ως οργάνωση για να προωθ-

ήσει την υπόθεση του Κυπριακού και παρεμπιπτόντως ασχολήθηκε και

με τις ελληνικές υποθέσεις. Κάθε στραβοπάτημα της κυβέρνησης στο

Κυπριακό (και τα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε δεν είναι και πολύ θετι-

κά, ειδικά μάλιστα μετά τον συναγελασμό με τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου), θα έχει επιπτώσεις και στη συνεργασία της Αθήνας

με το HALC, το οποίο, καλώς ή κακώς, έχει απομείνει ο μοναδικός μηχα-

νισμός και βραχίονας προώθησης των ελληνικών θέσεων στα αμερικα-

νικά νομοθετικά σώματα και στη γραφειοκρατία του State Department.

Ακριβό φέτος το Πασχαλινό τραπέζι

Δεν θα είναι πλούσιο φέτος το «τραπέζι του Πάσχα». Πολλαπλές οι

αιτίες. Η μία είναι η ακρίβεια, που μέρα με την ημέρα… ακριβαίνει! Η άλλη

είναι το ότι το εισόδημα έχει «κουρευτεί», με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά

να μην έχουν την άνεση, ώστε να μη λείπει τίποτα από το τραπέζι, όπως

καταγράφεται στην Έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-

ναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ήδη ο πληθωρισμός τα κατάφερε να είναι

το πασχαλινό τραπέζι ακριβότερο κατά 9% σε σχέση με πέρυσι. Απόδειξη,

το ότι ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δεν θα σουβλίσει φέτος αρνί ή κατσίκι.

Το μέσο τυπικό καλάθι για το πασχαλινό τραπέζι κοστίζει φέτος 45,45

ευρώ έναντι 41,70 ευρώ πέρυσι. Τα οικογενειακά τραπέζια αυτών των

ημερών θα είναι μικρότερα. Άλλες χρονιές, προ του 2020, το 62% (2 στους

3 καταναλωτές) συμμετείχε σε μεγάλα οικογενειακά τραπέζια, άνω των

10 ατόμων. Το ποσοστό των καταναλωτών που θα σουβλίσουν αρνί ή

κατσίκι μειώνεται από το 61% στο 25%, το δε ποσοστό αυτών που θα

ψήσουν κομμάτι στο φούρνο αυξάνεται από το 39% στο 52%.

Δύσκολα για την Αθήνα

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Αθήνα σε ό,τι αφορά την προσφορά ανθ-

ρωπιστικής βοήθειας από τον ομογενή Ιβάν Σαββίδη προς τους ομογε-

νείς, οι οποίοι όμως είναι στην άλλη πλευρά των «συνόρων» της Ουκρ-

ανίας και ζουν στο Ντονμπάς και είναι φιλορώσοι. Το γεγονός ότι έχουν

ταχθεί με την ρωσική κατοχική δύναμη δεν τους στερεί την ιδιότητα του

μέλους της ελληνικής ομογένειας, για τους οποίους το ενδιαφέρον της

Ελληνικής Πολιτείας πρέπει να είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι η βοήθεια

του Ελληνορώσου επιχειρηματία παραδόθηκε στους ηγέτες των αυτονο-

μιστών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, καθώς θα μπορούσε να θεωρηθ-

εί ότι χρησιμοποιείται η Ελληνική Ομογένεια ως πρόσχημα για την ενίσχυση

των αποσχιστικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη ρωσική στρατιωτι-

κή μηχανή. 

Υπάρχουν άνθρωποι…

…που αγαπούν τον τόπο που τους γέννησε και τους μεγάλωσε. Άνθ-

ρωποι που με αγώνα κατάφεραν να κερδίσουν τη ζωή. Σε μια χώρα όπως

η Ελλάδα, όπου είναι στο χέρι του καθενός να αγωνιστεί για να κάνει πραγ-

ματικότητα το όραμά του, χωρίς να ξεχνά ότι η ελληνική γη είναι ανοιχτή

στον καθένα μας. Μιλάμε για τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Δεν ξέχασε τη

γη στην οποία είναι στο χέρι του πολίτη να αξιοποιήσει αυτά που του προ-

σφέρει. Και τώρα, ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης στην πατρίδα. Δωρίζει

350 έργα της Συλλογής του, μεγάλης αξίας, σε τέσσερα μεγάλα Μουσεία

της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών». «Αισθανόμουν πάντοτε

περισσότερο θεματοφύλακας, παρά ιδιοκτήτης», είπε για την ατίμητη

Συλλογή του. Εκεί στα τέσσερα μουσεία, στην Ελλάδα, στη Βρετανία και

στις ΗΠΑ, θα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας μας…

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ελλάδα 

στις ναυλώσεις θαλαμηγών!

Χαμός θα γίνει το φετινό καλοκαίρι… Οι ναυλώσεις θαλαμηγών στην

Ελλάδα θα κάνουν παγκόσμια πρωτιά! Το μεγαλύτερο ποσοστό πελατών

για ναυλώσεις θαλαμηγών συνεχίζουν να το κατέχουν οι Αμερικανοί, με

την Ελλάδα να αναμένεται να αναδειχθεί και φέτος παγκόσμια πρωταθ-

λήτρια στο yachting μεγάλων θαλαμηγών, κατέχοντας μερίδιο αγοράς

26% στο σύνολο των εβδομαδιαίων κρατήσεων για σκάφη 20 μέτρων και

άνω. Δεύτερη είναι η Γαλλία με 15% και ακολουθούν η Ιταλία με 13%, η

Κροατία με 12%, η Καραϊβική με 12%, οι Μπαχάμες με 11% και η Τουρκία

με 7%.

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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Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος: «Το μοναδικό 
αποτέλεσμα κάθε πολέμου είναι η καταστροφή και ο θάνατος»

«Είναι προφανές ότι για την

Εκκλησία καμιά μορφή πολέμου

ή άσκησης απρόκλητης βίας εναν-

τίον ενός άλλου προσώπου ή

ολόκληρου έθνους και λαού δεν

μπορεί να δικαιολογηθεί από την

Διεθνή Κοινότητα, πόσω μάλλον

από μια Ορθόδοξη Εκκλησία, αν

ληφθεί υπόψη ότι ο σημερινός

πόλεμος στρέφεται κατ’ εξοχήν

εναντίον ομόδοξων, κάτι που θα

έπρεπε να αποτελεί σκάνδαλο

για κάθε νουνεχή χριστιανό. Σε

όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως

στην παρούσα συγκυρία, ο λόγος

του Ιησού Χριστού “μακάριοι οι

ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού

κληθήσονται” (Ματθ. 5:9), παρα-

μένει εξάπαντος καθοριστικός για

τον χριστιανό, ο οποίος θέλει και

πρέπει να είναι ενεργός πολίτης,

που νοιάζεται για την ειρήνη στον

κόσμο και εργάζεται για την επι-

κράτηση της δικαιοσύνης και της

αγάπης του Θεού μεταξύ των

ανθρώπων και όλης της δημι-

ουργίας. Έχοντας όλα αυτά

υπόψη, είναι προφανές ότι η ανάγ-

κη ειρήνευσης στην περιοχή της

Ουκρανίας θα πρέπει να αποτε-

λεί το πρώτο και μοναδικό μέλη-

μα όλων μας. Πριν από καθετί,

προσωπικές φιλοδοξίες, εθνικά

ή κρατικά συμφέροντα, η αξία

του κάθε ανθρώπινου προσώπου

έχει απόλυτη προτεραιότητα και

ειδικά εκείνων που βρίσκονται

στο περιθώριο ή έχουν εγκατα-

λείψει το σπίτι τους, παίρνοντας

το δρόμο της προσφυγιάς. Ο άν-

θρωπος, έχοντας, σύμφωνα με

την χριστιανική διδασκαλία, δη-

μιουργηθεί κατ’ εικόνα Θεού,

καλείται να πραγματώσει στην

Ιστορία τον τριαδικό τρόπο υπάρ-

ξεως, ο οποίος διακρίνεται από

την απροϋπόθετη αγάπη, την

ελευθερία για αυτοδιάθεση, την

αμοιβαιότητα και τον σεβασμό

στην διαφορετικότητα και την κάθε

ετερότητα. Ο πόλεμος και πολύ

περισσότερο μια εντελώς αναίτια

και άδικη εισβολή ενός κράτους

σε ένα άλλο κυρίαρχο κράτος,

πόσο μάλλον ένας πόλεμος μεταξύ

λαών που μοιράζονται την ίδια

πίστη και παρόμοιες ηθικές αξίες,

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

να δικαιολογείται στο όνομα κα-

μίας ανώτερης εθνικής επιδίωξ-

ης ή κάποιων θρησκευτικών ιδε-

ολογημάτων, καθώς το μοναδικό

αποτέλεσμα κάθε πολέμου, είναι

η καταστροφή και ο θάνατος.

Όπως επισημαίνεται από την Αγία

και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης,

και κλείνω με αυτό, “Έκαστος

πόλεμος αποτελεί απειλή κατα-

στροφής της δημιουργίας και της

ζωής”».

Δηλώσεις βαθιάς σημασίας

από έναν φωτισμένο Ιεράρχη,

τον Μητροπολίτη Δημητριάδος

κ. Ιγνάτιο, που τεκμηριώνει θεο-

λογικά την αντίθεση στον πόλε-

μο στην Ουκρανία.
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∆Ô ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔÓ Ì·Î·ÚÈÛÙfi ÂÍ¤¯ÔÓÙ· Ï·-
ÔÁÚ¿ÊÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ã. ¶··¯·Ú·-

Ï¿ÌÔ˘˜, ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi
ÁÏˆÛÛÈÎfi È‰›ˆÌ· «¶¿ÛÎ·Ó».

¶¿Û¯· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È
ÔÈ ÂÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙË˜ ¶·-
Ó·Á›·˜, ÛÙÈ˜ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÂÈ‰‹ ÚÔË-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÓËÛÙÂ›Â˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· ¯ˆ-
ÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Â‡¯ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜
ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ « ∫·Ïfi ¶¿ÛÎ·Ó Ó· Êı¿Ûˆ-
ÌÂÓ».

√ Î. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ
·ÏÈfiÙÂÚ· ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ‰ÂÓ ÂÚ-
Á¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÛÈ‰ËÚÔ˘ÚÁÔ› ÁÈ· Ó· Û˘Á¯ˆ-
ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ·Ì·ÚÙ›Â˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ô ¶ÈÏ¿-
ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛÂ ÙÚ›· Î·ÚÊÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ
™Ù·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ·˘ÙÔ› ¤Î·-
Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙË ª. ¶¤ÌÙË
ÛÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÎÚÂÌÔ‡Ó Ì·‡-
Ú· Î·Ï‡ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·-
·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ™Ù·‡ÚˆÛË˜. √ ÈÂÚ¤·˜
Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ „¿ÏÙÂ˜ ÂÚÈÊ¤-
ÚÂÈ ÙÔÓ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙÂ›
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡.

∆ËÓ ª. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÛÂ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘
fiÍÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, fiÙ·Ó Â›-
Â «‰È„Ò» ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi, Û˘ÓËı›-
˙Ô˘Ó Ó· Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Ê·Î¤˜ ÌÂ Í‡‰È.

∆ËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÚÒÓÂ ÎÚ¤-
·˜, „ËÙfi ·ÚÓ›, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È.

∏ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡-
ÚÔ˘, ºÚfiÛˆ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›‰Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÂ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ fiÙÈ «ÙÔ „ËÙfi ·ÚÓ›
‹Ù·Ó ¤‰ÂÛÌ· Û¿ÓÈÔ ÙÔÓ ̆ fiÏÔÈÔ ̄ ÚfiÓÔ,
ÚÔÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. √ ·ÌÓfi˜
(·ÚÓ›) Â›Ó·È ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi Û‡Ì‚ÔÏÔ. √ ›‰ÈÔ˜
Ô ÃÚÈÛÙfi  ̃ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÷Ô ∞ÌÓfi  ̃ÙÔ  ̆£ÂÔ‡”».

∏ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ºÏˆÚÂÓÙ›· ∫˘ıÚ·ÈÒ-
ÙË ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ fiÙÈ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙˆÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ
Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙÔÓ ·ÌÓfi. ∏ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ÎÔ˘˙›Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·-
Ù·Ó·Ï›ÛÎÔÓÙ·  ̃ÂÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔÓ ÔÏ˘fiıËÙÔ
·ÌÓfi. ∫ÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙfi ‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ÂÚ·-
ÛÌ¤ÓÔ ÛÂ ÛÔ‡‚Ï· – ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ô‚ÂÏ›· -
„ËÙfi ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ·Ú·ÁÂÌÈÛÙfi ÌÂ Ù˘Ú›,
Ú‡˙È Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ‚fiÙ·Ó· ÙË˜ ÕÓÔÈÍË˜,
Ô ·ÌÓfi  ̃Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¤‰ÂÛÌ· ÙË  ̃ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎfiÙÂÚË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

∆Ô Î·Ùã ÂÍÔ¯‹Ó, fiÌˆ˜,  ·Û¯·ÏÈÓfi Î˘-
ÚÈ·Îfi ¤‰ÂÛÌ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Î·ıËÁ‹-
ÙÚÈ· ºÚfiÛˆ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›‰Ô˘, Â›Ó·È ÔÈ «ÊÏ·-
Ô‡ÓÂ˜» Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ.

∏ Ï¤ÍË ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi
ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ï¿ıË - flado «flaon»
ÊÏ·Ô‡Ó· (Ë ·Ï¿ıË ‹Ù·Ó ·Ú·ÛÎÂ‡·-
ÛÌ· ÌÂ ÍËÚ¿ ÊÚÔ‡Ù·. ∞fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔ-
Ó‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Á¤ÌÈÛË, Ô «ÊÔ˘Îfi˜», ·fi
ÙÚÈÌÌ¤ÓÔ ÂÈ‰ÈÎfi Ù˘Ú› Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÔ˙‡ÌÈ, ÔÏÏ¿
·˘Á¿, ÛÙ·Ê›‰Â˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Ì˘Úˆ‰ÈÎ¿,
fiˆ˜ Ì¤¯ÏÂÈ, Ì·ÛÙ›¯·, ‰˘fiÛÌÔ, Î·Ó¤Ï·.
°È· Î¿ıÂ «ÊÏ·Ô‡Ó·», ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÔÛfiÙËÙ·
Á¤ÌÈÛË˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÂ Ê‡ÏÏÔ ˙‡ÌË˜,
·ÓÔÈÁÌ¤ÓÔ ÛÂ ÌÈÎÚ‹ ›Ù·, Ô˘ ‰ÈÏÒÓÂÙ·È
ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÂ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÚ›ÁˆÓÔ ‹
ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi Û¯‹Ì·. √È «ÊÏ·Ô‡ÓÂ˜» ·ÏÂ›-
ÊÔÓÙ·È ÌÂ ·˘Áfi Î·È ÛÔ˘Û¿ÌÈ Î·È „‹ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. ∆ÚÒÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ.

√È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÍÂÎÈ-
ÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ª.∂‚‰ÔÌ¿‰·˜,
·ÎfiÌ· ÎÈ ·fi ÙÔ «™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿-
ÚÔ˘». ªÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Á‡ÚÈ˙·Ó, Û‹ÌÂÚ·
·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ›Ûˆ˜ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿ ¯ˆÚÈ¿, ·fi
Û›ÙÈ ÛÂ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ô‡Ó ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ ‹

ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘

«ÕÚ¯ÔÓÙÂ˜ ∫·Ï‹ Ì¤Ú· Û·˜
∫·Ï‹ ÁÈÔÚÙ‹ ·¿Óˆ Û·˜.
◊Ïı·Ó Ù· µ¿ÁÈ· ‹Ïı·ÛÈÓ
∫·È ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¤ÁÂÚÛÈ˜.
∆' ÕÁÈ· ¶¿ıË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡
∞Í›ˆ˜ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ
∫·È ÙËÓ §·ÌÚ¿Ó ∞Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ
∫·ÏÒ˜ Ó· ÙËÓ ÂÊı¿ÛˆÌÂÓ».

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ÔÏfiÎÏËÚË
Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘
Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÚÔÔÌfi˜ ÙË˜ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË˜
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ™·Ó ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·Ó
ÛÙ· ·È‰È¿ ·˘Á¿, Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÊıÔÓÔ‡ÛÂ
ÛÙ· Û›ÙÈ·, ·ÊÔ‡ Ë ÓËÛÙÂ›· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ
‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜.
◊Ù·Ó fiÌˆ˜ Î·È ÔÏ‡ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ·Ù› ¿Ï-
Ï· ı· Ù· «ÎÔÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó» ı· Ù· ‚¿„Ô˘Ó
‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤˜ ÎfiÎÎÈÓ· ÁÈ· ÙÔ ·-
ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÙÛÔ‡ÁÎÚÈÛÌ·... Î·È ¿ÏÏ·
ı· Á›ÓÔ˘Ó «ÊÔ˘Îfi˜» -Á¤ÌÈÛÌ· ‰ËÏ·‰‹-
ÁÈ· ÙÈ˜ ÊÏ·Ô‡ÓÂ˜.

ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ,
Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿ Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÙÛÔ˘Á-
ÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·-
ÛË Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

«√ §¿˙·ÚÔ˜ Ô ¢‹ÌËÙÚÔ˜
√ ÎfiÙÛÈËÓÔ Âı‡ÌËÙÔ˜
∞ÎÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÔÈ fiÚÓÈıÂ˜
∆˙' ÂÎ¿ÙÛ·Ó Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó
∆' ·˘Î¿ Ó· ÎÔÙÛÈËÓ‹ÛÔ˘Ó
∆Ô ¶¿ÛÎ·Ó Ó· Ê·ÙÛÈ‹ÛÔ˘Ó».

™Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙË˜ ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚ· ·È‰È¿ ‹Á·ÈÓ·Ó ÌÈ· ‰˘Ô Ì¤ÚÂ˜ ÚÈÓ
·Ô ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙË ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È ¤‚Á·˙·Ó «ÔÁÈ¿». ∏ ÔÁÈ¿ Â›-
Ó·È ¤Ó· Â›‰Ô˜ ‚Ú‡ˆÓ Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜
‚Ú¿¯Ô˘˜ Ô˘ ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·Û-
Û·. ∆· ‚Ú‡· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó·
‚Á¿˙Ô˘Ó ¯˘Ìfi Ù¤ÙÔÈÔ, Ô˘ Ó· ‚¿ÊÔ˘Ó Ù·
·˘Á¿ ÛÂ ̄ ÚÒÌ· ÎfiÎÎÈÓÔ ‚·ı‡. ∂ÎÂ› ÏÔÈfiÓ,
Ô˘ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘
§·˙¿ÚÔ˘, ¤·ÈÚÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÁÈ¿
ÎÈ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙË ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Ï›ÁË ÁÈ· ÙÔ ‚¿-
„ÈÌÔ ÙˆÓ Ï·ÌÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ·˘ÁÒÓ. ∂ÎÂ›ÓË
ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓÂ ·˘Á¿ ‹ ̄ Ú‹Ì·Ù·. ™Â ¿ÏÏ· ̄ ˆ-
ÚÈ¿ Ì¿˙Â˘·Ó ÏÈ˙¿ÚÈ, ¤Ó· Ê˘Ùfi Ô˘ Ë Ú›-
˙· ÙÔ˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‚·ı˘ÎfiÎÎÈÓË ¯ÚˆÛÙÈÎ‹
Ô˘Û›· ÁÈ· ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ. ∞ÊÔ‡ Ë
Ú›˙· «ÎÔ˘·ÓÈÛÙÂ›» Î·Ï¿, Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ
Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÌÂ ̇ ÂÛÙfi ÓÂÚfi Î·È ‚Ú¿˙ÂÈ, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÒÌ·
ÁÈ· ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ. 

∆ËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ÙˆÓ µ·˝ˆÓ ‹ ÙË˜ ∂ÏÈ¿˜
fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ï¤ÁÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ∫˘ÚÈ·Î‹ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·, Û˘ÓË-

ı›˙ÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÎÏ·‰¿ÎÈ·
ÂÏÈ¿˜ ÛÂ ÌÈÎÚ¿-ÌÈÎÚ¿ ‰¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎ-
ÎÏËÛ›·. ∂ÎÂ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌ¤-
Ú· ÙË˜ ∞Ó·Ï‹„Âˆ˜. ∞ÁÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ, Ù·
ÎÏ·‰È¿ ÙË˜ ÂÏÈ¿˜ Î·È Ù· Ê‡ÏÏ· ̄ ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·Ó, ¤ıÈÌÔ Ô˘
·ÎfiÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÂ ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. 

™Â ¯ˆÚÈ¿ ÙË˜ ª·Ú·ı¿Û·˜ (ÕÁÈÔ˜ ¢Ë-
Ì‹ÙÚÈÔ˜) ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙÔ ÂÊÙ·ÏÔ˝ÙÈÎÔÓ Ê·˝Ó,
‰ËÏ·‰‹ Ê·ÁËÙfi ·fi ÂÙ¿ ÓËÛÙ›ÛÈÌ· Â›-
‰Ë, Ì·˙› Î·È ÙÔ Ï¿‰È Ô  ̆Î·Ù· ÙÈ  ̃̆ fiÏÔÈÂ˜
Ì¤ÚÂ˜ ÙË˜ ∞Á›·˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ··ÁÔÚÂ‡Â-
Ù·È. ∆Ô ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ÔÏ˘ÛfiÚÈ·
ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. 

∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ¶¤ÌÙË˜ Ô˘
ÙÂÏÂ›Ù·È Ë ™Ù·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ï¤ÁÔ-
ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÎÎÏËÛ›Â˜ Ù· 12 ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ·. ∫¿-
Ùˆ ·fi ÙÔ ·Ó·ÏfiÁÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂ-
ÙÂ›Ù·È ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ‚¿˙Ô˘Ó ÌÔ˘Î¿ÏÂ˜
ÌÂ ÓÂÚfi ÔÈ ÈÛÙÔ› ÁÈ· Ó· ·ÁÈ·ÛÙÂ›. ∆Ô ·ÁÈ·-
ÛÌ¤ÓÔ ·˘Ùfi ÓÂÚfi ÙÔ ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÊıfiÓÔ,
fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÓÔÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÂ˜
·ÚÚÒÛÙÈÂ˜. ∆Ô ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›ÛË˜ ÁÈ·
Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔ˙‡ÌÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‡ÌˆÌ· ÙˆÓ
¶·Û¯·ÏÈÓÒÓ „ˆÌÈÒÓ. 

™ÙÔ ̄ ˆÚÈfi •˘ÏÈ¿ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
Î·Ï¿ıÈ· ‰‡Ô ÌÔ˘Î¿ÏÂ˜, ÌÈ· ÌÂ ÎÚ·Û›
Î·È ÌÈ· ÌÂ ÓÂÚfi Î·È Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi
Ù· 12 ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ·. ∆Ô ÎÚ·Û› ›ÓÂÙ·È Î·Ù·-
Ó‹ÛÙÈÎ·, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜
Î·È ÌÂ ÙÔ ·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ ÓÂÚfi Ï¿ıÂÙ·È ÚÔ-
˙‡ÌÈ Ô˘ ÌÂ ·˘Ùfi ˙˘ÌÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÊÏ·Ô‡-
ÓÂ˜. 

∆Ë ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÔÈ ÈÛÙÔ› ¿-
ÓÂ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÔÎ·ı‹-
ÏˆÛË Î·È Ù· ÂÁÎÒÌÈ·. ∆Ô ÛÙfiÏÈÛÌ· ÙÔ˘
∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ÌÂ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Ë fiÏË
ÙÂÏÂÙ‹ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ
∫˘Ú›ˆÓ Ù· ∞‰ÒÓÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙÒ-
ÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
ıÚËÛÎÂ›·˜, fiˆ˜ Ï.¯. Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
§·˙¿ÚÔ˘, Ï¤ÂÈ Ô Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞. ƒÔ˘ÛÔ˘-
Ó›‰Ë˜.

°‡Úˆ ÛÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ ÙË˜ ª. ¶·Ú·ÛÎÂ˘-
‹˜ Ô ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ Â›Ó·È ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˜
·fi ¿ÓıË.∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘
Ô˘ Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ô ·¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜
fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÔÛÎ˘ÓÔ‡Ó, Ê˘Ï¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ·
ı˘Ì›·Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜.

™ÙÔÓ ∫·Ú·‚¿ ÙË˜ Î·ÙÂ¯fiÌÂÓË˜ Û‹ÌÂ-
Ú· ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ ∂Ù·ÁÒÓÈ· ÙË˜
§ÂÌÂÛÔ‡ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ‰›-
‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËÎ· ÁÈ· Ó· Â˘-
ÏÔÁËıÂ› Î·È Ó· Î¿ÌÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÙ¿ÍÈ.

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Û˘-
ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ Ù·
ÁÓˆÛÙ¿ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ô-
Ï‡ ÌÂ ÙË ÏÂ‚¿ÓÙ·, ÙÈ˜ Ì˘ÚÔÊfiÚÂ˜. ∫·È ÙÈ˜
ıÂˆÚÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÙfiÏÈÛÌ·

ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ›Ûˆ˜ ÚÔ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ
ª˘ÚÔÊfiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÏ˘Î‡, ÏÂÙfi
¿ÚˆÌ· ÙÔ˘˜. 

¶ÔÏ‡ ‚·ÛÈÎfi ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ê˘Ùfi ÙË˜ ∫‡-
ÚÔ˘ ÛÙÔ ÛÙfiÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ‹Ù·Ó
Ë Ì˘ÚÛ›ÓË, Ë ÌÂÚÛÈÓÈ¿ fiˆ˜ ÙË Ï¤ÂÈ Ô Ï·fi˜.
∞ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙË ‚¿ÛË, ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ-
ÏÈÛÌÔ‡, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ù·
˘fiÏÔÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.

∆Ô ·fiÁÂ˘Ì·, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜, ÌÈ-
ÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÈ·
ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹-
ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ Î·È Ó· ‰Ô‡ÓÂ ÛÂ ÔÈ¿
ÂÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˜.

∆Ô ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› Î·Ù¿ ÙËÓ «¶ÚÒ-
ÙË ∞Ó¿ÛÙ·ÛË», fiÙ·Ó Ô ÈÂÚ¤·˜ „¿ÏÏÂÈ
«∞Ó¿ÛÙ· Ô £Âfi˜, ÎÚ›ÓˆÓ ÙËÓ ÁË», ÛÎÔÚ-
›˙ÔÓÙ·˜ ‰¿ÊÓÂ˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ¤ÊÙÔ˘Ó
Ù· Ì·‡Ú· Î·Ï‡ÌÌ·Ù· ·fi ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È
ÙÔ ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ· ¯Ù˘¿ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· ÛÙ·-
Û›‰È·.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÔÈ
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚÒ-
ÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ
¿Ó·ÌÌ· ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜, «ÙË˜ §·ÌÚ·Ù˙È¿˜»
ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∫È Â‰Ò
Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈfi˜ ı· Ê¤ÚÂÈ ÙÔ
ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÔ «ÙÔÓ ÎÔ‡˙·ÏÔ» ÁÈ·Ù› Ë
ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ
Úˆ˚·˜.

∆· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÌÂ ÙÔ «¢Â‡ÙÂ Ï¿‚ÂÙÂ
ÊÒ˜...» fiÏÔÈ ı· ·Ó¿„Ô˘Ó ÙÈ˜ Ï·Ì¿‰Â˜
·fi ÙÔ '∞ÁÈÔ ºÒ˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë
ÏÈÙ·ÓÂ›· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. √ ÈÂ-
Ú¤·˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙË˜ ∞Ó¿-
ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÌÂ ÙÔ «ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË...».
ªÂÙ¿ ÙËÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÂÈ Û›-

ÙÈ ÙÔ˘ Î·È fiÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· ·ÔÏ·‡-
ÛÂÈ ÙË ˙ÂÛÙ‹ ÛÔ‡·, ÙËÓ ·˘ÁÔÏ¤ÌÔÓË ‹
ÙËÓ Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·, Î·È ÙËÓ ‚Ú·ÛÙ‹Ó fiÚÓÈı·.
£· ÙÛÔ˘ÁÎÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿ Î·È
ı· Â›Ó·È ÓÈÎËÙ‹˜ fiÔÈÔ˘ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·˘Áfi
ÌÂ›ÓÂÈ ÁÂÚfi Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∆Ô ÁÂÚfi ·˘Áfi
Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÙÔ Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÔÏfi¯ÚÔÓ·. ∫·È
‚¤‚·È· Ë ÊÏ·Ô‡Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙËÓ
ÙÈÌËÙÈÎ‹ ÙË˜ ı¤ÛË.

∏ ¢Â‡ÙÂÚË ∞Ó¿ÛÙ·ÛË (∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙË˜
∞Á¿Ë˜) ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·-
Î‹˜. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, È‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÂ-
ÈÛÎÔ‹ Î·È ÛÙÈ˜ ªËÙÚÔfiÏÂÈ˜, Ë ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı›· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ
‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÛÂ 7 ÁÏÒÛÛÂ˜. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ı›·
·˘Ù‹ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙË˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆ-
ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË˜. √È ¯ˆÚÈ·ÓÔ›
Î·È ÔÈ ÂÓÔÚ›ÙÂ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·Û·-
ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏ› ÙË˜ ·Á¿Ë˜. ™˘ÓÔ‰Â˘-
ÙÈÎ¿ ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ Â›Ó·È Ë ÏÈÙ·-
ÓÂ›· ÙˆÓ ∂ÈÎfiÓˆÓ Î·È Ô ̄ ÔÚfi˜, Ô˘ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ÌÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Î¿ÔÙÂ ÙÔÓ Û‡ÚÂÈ Ô
›‰ÈÔ˜ Ô ·¿˜.

∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ÎÏÂ›ÓÂÈ Û˘-

Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰·, ¤ıÈÌÔ Û¯Â‰fiÓ
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. ™ÙË ∫‡ÚÔ fiÌˆ˜ Ù· ÚÒÙ·
¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙÔ
Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰· Û·Ù˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Í¤-
ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ó·Ó Û·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙË˜
ÂÔ¯‹˜ ÕÁÁÏÔ ÌÂ ÙÔ ËÌ›„ËÏÔ Î·¤ÏÔ Î·È
ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÙÔ˘.

™˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ Â›-
Ó·È Ë ÏÈÙ·ÓÂ›· ÙˆÓ ∂ÈÎfiÓˆÓ Î·È Ô ̄ ÔÚfi˜.
™Â ÔÏÏ¿ ̄ ˆÚÈ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë ÏÈÙ·ÓÂ›·
Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì¤Û· ÛÙÔ ̄ ˆÚÈfi. ªÚÔ-
ÛÙ¿ ËÁ·›ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË˜
Ô˘ Â›Ó·È Û·Ó Ï¿‚·ÚÔ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ
ÎÔÓÙ¿ÚÈ. ∂›Ó·È Ï·ÈÛÈ̂ Ì¤ÓË ÌÂ Í˘ÏfiÁÏ˘Ù·
·Óı¤ÌÈ· Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈÎ¿ ÏÔ˘-
ÏÔ‡‰È· Î·È ÎÔÚ‰¤ÏÂ˜.

√ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È· Î·È Î¿ÔÙÂ ÙÔÓ Û‡ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·-
¿˜. °›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜
‹ ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÏÒÓÈ· Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È Â˘-
ÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ̄ ÚÔÓÈ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘ Ô ̄ ÔÚfi˜ ÙË˜ §·ÌÚ‹˜ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È
ÌÂ ÙÔ‡Ù· Ù· ÏfiÁÈ·:

«∫·È ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ·¿Óˆ 
Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, 
Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ Î·È ÛÎfiÏË 
Î·È ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ∞ÔÛÙfiÏÔÈ. 
√ £ˆÌ¿˜ ·›˙ÂÈ ÙË Ï‡Ú·, 
°È¿Îˆ‚Ô˜ ÙËÓ „·ÏÈÙ‹Ú·. 
™Ô‡ÚÓ’ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú›·, 
Ô ª·ıÈfi˜ ÙÔÓ ∑·¯·Ú›·.» 
∫È ·ÏÏÔ‡ ¿ÏÈ ÌÂ ·˘Ùfi: 
«™‹ÌÂÚ· ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË 
Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ Â˘Ú¤ıË. 
™‹ÌÂÚ· Ù· ·ÏÈÎ¿ÚÈ· 
ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Û·Ó Ù· ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ·!» 
™ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ë «ÏÈÙ‹» ÙË˜ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË˜

Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ÛÙÈ˜ 11 ÙÔ Úˆ›. ∫È
·ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ·˘Ï‹ ÙË˜
ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÌÂ ÊˆÓ¤˜ Î·È Á¤ÏÈ·.
ªÈÎÚÔ›, ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜
ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· «§·ÌÚÈ¿ÙÈÎ· ·È-
¯Ó›‰È·» Ô  ̆ÊÙ¿Û·ÓÂ ÛÙÈ  ̃Ì¤ÚÂ  ̃Ì·  ̃·ÎfiÌ·
Î·È ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ŒÓ·
·fi ·˘Ù¿ «ÔÈ ™Ô‡ÛÂ˜», ‹ «∫Ô‡ÓÈÂ˜» ¤¯ÂÈ
ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó·. 

∆· ·È¯Ó›‰È· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜ ı· Û˘ÓÂ¯›-
ÛÔ˘Ó ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏÔ ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·. ÕÏÏ· Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ Î·È
¿ÏÏ· ‰È·ÛÎÂ‰·ÛÙÈÎ¿. ∞fi Ù· ‰È·ÛÎÂ‰·-
ÛÙÈÎ¿ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË Â›¯Â ÙÔ ¢ÈÙ˙›ÌÈÓ.
∂ÎÂ› ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ‰ÔÎ›Ì·˙·Ó ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜.
∆Ô ¢ÈÙ˙›ÌÈÓ, Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú-
¯ÂÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ,
‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Â‡-
ÎÔÏÔ È¿ÛÈÌÔ ÏfiÁˆ fiÁÎÔ˘, Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ï-
Ï¿ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜. ¶ÂÚ›ÌÂÓÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·-
‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÙÔ  ̆̄ ˆÚÈÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜
ı· ‹Ù·Ó ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ Û‹ÎˆÓÂ ÈÔ
„ËÏ¿ ·fi fiÏÔ˘˜. ™ÙÔ ̄ ˆÚÈfi ∫Ô˘Î¿ ̆ ¿Ú-
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¯ÂÈ ¤Ó· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÂÈÔ Û¯‹Ì· Î·Ì¿Ó·˜
Î·È ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·Ó¤Ó·˜ Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ
ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË. √È ·ÏÈÔ› ÌÈÏÔ‡-
Û·Ó ÁÈ· Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔ Û‹ÎˆÛÂ ÛÙÔÓ ÒÌÔ
ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Á‡ÚÈÛÂ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ÕÏ-
Ï· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È· ‹Û·Ó Ù· ÙÚÈ¿-
È‰ÎÈ·, ÙÔ ÛÈÔÈÓ›Ó, ÔÈ Û·ÎÔ˘ÏÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Î·È
ÔÈ Á·˚‰Ô˘ÚÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Ô˘ ¿ÊËÓ·Ó ÔÏ‡ Á¤-
ÏÈÔ. ∞fi Ù· ‰È·ÛÎÂ‰·ÛÙÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È· ÈÔ
ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ·˘Î¿ Ë Û˘Ù˙È¿, Ë µ·ÛÈÏÈÙ˙È¿,
Ô ∑›˙ÈÚÔ˜, Î·È ¿ÏÏ·. ™ÙÔ «·˘Î¿-·˘Î¿ ÁÔ-
Ú¿˙ˆ Ù·», ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ó¤Â˜ Î·È Ó¤ÔÈ
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î¿ÓÔÓÙ·˜
¤Ó· Î‡ÎÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ›
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó, ÙfiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‹Ù·Ó. ∆·
ÚfiÛˆ· ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÌÌ¤Ó· ÚÔ˜ ÙÔ Î¤-
ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ï¿ÙÂ˜ ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ. ŒÓ·˜ ¤ÌÂÓÂ ÂÎÙfi˜ Î‡ÎÏÔ˘ Î·È ÎÚ·-
ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ô˘ Ë ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
‰ÂÌ¤ÓË ÛÂ ÎfiÌÔ, Á˘ÚÓÔ‡ÛÂ Á‡Úˆ–Á‡Úˆ
ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘ ÙÚ·-
ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜: 

«∞˘Î¿-·˘Î¿ ÁÔÚ¿˙ˆ Ù·, ÁÔÚ¿˙ˆ Ù·
Ô˘ÏÒ Ù·. ∆Ô˘ ıÎÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÏfiÎ·,
Ô˘ Î¿ÌÓÂÈ ÎÔÏÔÎÔ‡ıÎÈ· Ù˙·È ÙÚÒÓ Ù·
ÎÔÂÏÏÔ‡ıÎÈ·!». ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Á‡ÚÔ, ·Ê‹-
ÓÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ›Ûˆ ·fi Î¿ÔÈÔÓ ·fi
ÙÔ˘˜ Î·ı‹ÌÂÓÔ˘˜. ∞Ó ·˘Ùfi˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÂ›,
·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Î·È ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿, ÎÙ˘-
ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÓÙËÏÈÔ‡
ÛÙËÓ Ï¿ÙË. ∞Ó Ô Î·ı‹ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¿-
ÚÂÈ ̄ ·Ì¿ÚÈ, ÙfiÙÂ Î˘ÓËÁÈ¤Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÚfiÔ. ∆Ô Î˘Ó‹ÁÈ ÌÂ Ù· ÎÙ˘‹Ì·Ù· ÙÂ-

ÏÂÈÒÓÂÈ, fiÙ·Ó Ô Î˘ÓËÁËÌ¤ÓÔ˜ Î·ı›ÛÂÈ ÛÙËÓ
ÎÂÓ‹ ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·
Î‡ÎÏÔ. ∫È ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Î˘-
ÓËÁÔ‡. 

ÕÏÏÔ ¤Ó· ÔÏ‡ fiÌÔÚÊÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘
·›˙ÂÙ·È ÌÂ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Â›Ó·È
ÙÔ «‰Î˘fi Ó· ‚Úˆ, ÙÚÂÈ˜ Ó· ÌÂÓ ¤‚Úˆ». §¤-
ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·fi ÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÊˆÓ¿˙ÂÈ Ô
·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÚfiÔ: 

ÃˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙÂ˜ ÛÂ ̇ Â‡ÁË, Ô ¤Ó·˜
›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ŸÏ· Ù· ˙Â‡ÁË Ì·›-
ÓÔ˘Ó ‰›Ï·–‰›Ï· ÛÂ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹. ŒÓ·˜
Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Ô˘ ÎÚ·-
Ù¿ÂÈ ¤Ó· Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÌÂ ÎfiÌÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È, Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿Ï-
ÏÔ˜ Ì¤ÓÂÈ ̄ ˆÚ›˜ Ù·›ÚÈ. ∞˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È
˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ¿ÂÈ Î¿-
Ô˘ Ó· ÛÙ·ıÂ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹Ô-
ÙÂ ‰˘¿‰·, ÔfiÙ·Ó ÔÈ ‰˘Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂÈ˜.
∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi, ı· ¯Ù˘ËıÂ› ·fi
ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÌÂ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÙËÓ Ï¿ÙË.
∂ÂÈ‰‹ ̆ ¿Ú¯ÂÈ Ô «ÌÔÓfi˜», ¿ÓÙ· Î¿Ô˘
ı· ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ Î·È ÂÎÂ› Ú¤ÂÈ Ó· ÎÙ˘-
¿ Ô ·Ú¯ËÁfi˜. ∞Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÙË˜ ‰˘¿‰·˜
‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÌÔÓfi, ÙfiÙÂ ÙÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ
ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ·ÏÏÔ‡ Î·-
Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∞Ó fiÌˆ˜ Â›Ó·È Î·ÏÔ‰Â¯Ô‡ÌÂÓÔ˜,
ÙfiÙÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ‚·Ú¿ÂÈ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ÛÂÈ-
Ú¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Î˘ÓËÁËÌ¤ÓÔ˜. ŒÙÛÈ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜
ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜, ¯·Ú¤˜ Î·È Á¤ÏÈ·. 

ªÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· , ·ÁˆÓ›ÛÌ·-
Ù· Î·È ¤ıÈÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ,
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ˆÚÈ¿ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·
‹ Î·È ÙËÓ ∆Ú›ÙË, ·ÓÙ› ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ÙÔ˘
¶¿Û¯·. 

™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿ÚÌÈ ÙË˜ ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜, ÙË
¢Â˘Ù¤Ú· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜, Ù· Î·ÊÂÓÂ›· ¿ÓÔÈ-
Á·Ó ·fi ÙÈ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÊÂÙ˙‹‰ˆÓ
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›ÎÂ˜.
√È ¿ÓÙÚÂ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÚÂÎ-
ÎÏ‹ÛÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·
∆ÚÈÌÈıÎÈÒÙÈÛÛ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆ÚÈ-
Ì›ıÈ fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÓËÁ‡ÚÈ. 

™Ù· §ÂÈ‚¿‰È· ÙË˜ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜, ÙËÓ ∆Ú›-
ÙË ÙË˜ §·ÌÚ‹˜, ÂÚÈ¤ÊÂÚ·Ó ·fi Û›ÙÈ ÛÂ
Û›ÙÈ ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ∞Á›· ∞Ú·ÎÏÂÈÙÔ‡Ó. ™ÙÔÓ
∞ÁÚfi, ÙËÓ ∆Ú›ÙË Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·, Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó
ÔÌ‹ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ÈÂÚÂ›˜, Ù· ÂÍ·Ù¤Ú˘-
Á·, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ¿ÏÏ·
Û‡Ì‚ÔÏ·, Î·È ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ
ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘,
ÔfiÙ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™ÙÔÓ ÕÁÈÔ
∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡, ÙËÓ ∆Ú›ÙË ÙË˜
§·ÌÚ‹˜, ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÂ ÌÈ· Î·Ú¤ÎÏ· Î·È Û·Ù›ÚÈ˙·Ó
‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó Û˘Ì-
‚Â› ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÔ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ ¶¿Û¯·. 

™ÙÔ ̄ ˆÚÈfi §·ÁÔ˘‰ÂÚ¿ Ë ÏÈÙ·ÓÂ›· Á›ÓÂ-
Ù·È ÙËÓ ∆Ú›ÙË ÛÂ ¤Ó· ‡„ˆÌ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
¶·Ó·Á›· ÙÔ  ̆∞Ú·Î¿, Ô  ̆Ï¤ÁÂÙ·È ∆ÚÔ˘ÏÏ›Ó. 

™ÙÈ˜ 23 ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È
·ÓËÁ˘ÚÈÎ¿, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔ-
ÊÈÏ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. 

∫·ıÈÂÚˆÌ¤Ó· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó
ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ §¿ÚÓ·Î·, ÛÙËÓ ¶¤-
ÁÂÈ·, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ∫·Ú·-
‚¿ ÙË˜ ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜. ∞Ó Ë Ì¤Ú· ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜
ÙÔ˘ ÂÈÓ·È ÛÙËÓ ∞Á›· Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙfiÙÂ ÌÂ-
Ù·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜.
ŸÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÈÔÚ-
Ù¿˙ÂÙ·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÔÌ¿‰Â˜ ·È-
‰ÈÒÓ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙÚ·-
ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚ-
Á›Ô˘. ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚ-
ÁÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰Ú·ÎÔÓÙÔÎÙfiÓÔ˜, Ô ‹Úˆ·˜
Ô˘ ÌÂ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ ıËÚ›Ô
Î·È ÁÏ˘ÙÒÓÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏÔÔ‡Ï·. ŒÙÛÈ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÈ  ̃ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ  ̃ÂÈÎfiÓÂ˜
Ô ÕÁÈÔ˜. ¶ÔÏÏ¤˜ ÂÎÎÏËÛÈ¤˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂÚˆ-
Ì¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ-
¯‹ ƒÈ˙ÔÎ·Ú¿ÛÔ˘, fiÔ˘ ¤ÓÙÂÎ· ÂÎÎÏË-
Û›Â˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ.

ÕÏÏ· ·Û¯·ÏÈÓ¿ Â‰¤ÛÌ·Ù· Â›Ó·È:
—∏ ∞˘ÎˆÙ‹ ·fi ˙˘Ì¿ÚÈ Û¯‹Ì· ı‹-

ÎË˜ ÌÂ ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿.
—∏ ¶·ÛÎÈ¿, ¶·Û¯·ÏÈÓ‹ ›Ù· ÌÂ Á¤-

ÌÈÛË. √È «·ÛÎÈ¤˜», ‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜
·fi ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ Á¤ÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ›-
Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙËÁ·ÓÈÛÌ¤ÓÔ˘
ÎÚ¤·ÙÔ˜, ·ÚÓÈÔ‡ ‹ ÂÚÈÊÈÔ‡, ÌÂ Î·Ó¤Ï·,
È¤ÚÈ Î·È ÎÚÂÌÌ‡‰È·, ·Ó·Î·ÙÂÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ
«ÊÔ˘Îfi» (Á¤ÌÈÛË) ÙˆÓ «ÊÏ·Ô‡ÓˆÓ».

—∆Ô ·Û¯·ÏÈÓfi Ô˘ÚÁÔ‡ÚÈ ÌÂ Î·ÙÛ›ÎÈ.
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∆· ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·
∆Ô ÊÚ¤ÛÎÔ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜

¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ ̄ ÚÒ-
Ì· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÊÚ¤ÛÎˆÓ ·˘ÁÒÓ. ŒÓ·˜
Â‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙÛÂÎ¿ÚÔ˘ÌÂ ÙË ÊÚÂÛÎ¿‰·
‚˘ı›ÛÙÂ ÙÔ ÛÂ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ·Ï·ÙÈÛÌ¤ÓÔ ÎÚ‡Ô
ÓÂÚfi. ∞Ó ÙÔ ·˘Áfi ÛÙ·ıÂ› ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÔÙË-
ÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÊÚ¤ÛÎÔ, ·Ó ÛËÎˆıÂ› ÛÙËÓ ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÂÚÔı¿Ï·ÌÔ
Î·È Â›Ó·È Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ.

√‰ËÁ›Â˜ ‚·Ê‹˜

°È· Ó· ÌË Û¿ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÙÂ:
—Ó· Ù· ‚¿ÏÂÙÂ ÎÚ‡· ÛÂ Î·˘Ùfi ÓÂÚfi,
—Ó· Ù· ‚Ú¿ÛÂÙÂ ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·,
—Ó· ÌËÓ Ù· ‚Ú¿ÛÂÙÂ ÛÂ ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ ıÂÚ-

ÌÔÎÚ·Û›·,
—Ó· ‚Ú¿ÛÂÙÂ Ì·˙› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ·

¯ˆÚ¿ÂÈ Ô ¿ÙÔ˜ ÙË˜ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·˜.
ŒÙÛÈ, ·ÁÔÚ¿ÛÙÂ ÏÂ˘Î¿ ·˘Á¿ 7-10 ËÌÂÚÒÓ,

ÏÂ›· ¯ˆÚ›˜ Ú·‚‰ÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÍÔÁÎÒÌ·Ù·. Î·È
Ê˘Ï¿ÍÙÂ Ù· ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô

¶Ï‡ÓÂÙÂ Ù· ·˘Á¿ Ô˘ ı· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÌÂ ̄ ÏÈ·Ú‹ Û·Ô˘Ó¿‰· Î·È Ì·Ï·Îfi ÛÊÔ˘ÁÁ·-
Ú¿ÎÈ. ∞Ê‹ÛÙÂ Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÒÚÂ˜ ÂÎÙfi˜
„˘ÁÂ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆ-
Ì·Ù›Ô˘.

™ÙÚÒÛÙÂ Î·ı·Úfi Ì·Ï·Îfi ‚·Ì‚·ÎÂÚfi ·-
Ó¿ÎÈ ÛÂ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÌÂ Ï·Ù‡ ¿ÙÔ.

µ¿ÏÙÂ ÌÈ· ÌfiÓÔ ÛÙÚÒÛË ·˘Á¿ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿
Î·È ÛÎÂ¿ÛÙÂ Ù· ÌÂ ÓÂÚfi ‚Ú‡ÛË˜ Î·Ù¿ 2 ÂÎ.

™ÎÂ¿ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ‚¿ÏÙÂ ÙËÓ
Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÛÂ ‰˘Ó·Ù‹ ÊˆÙÈ¿ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi
ÛÂ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡.

Ã·ÌËÏÒÛÙÂ ÔÏ‡ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹ Û‚‹-
ÛÙÂ ÙËÓ ÂÛÙ›·. ∞Ê‹ÛÙÂ Ù· ·˘Á¿ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ
Î·˘Ùfi ÓÂÚfi ÛÎÂ·ÛÌ¤Ó· ÁÈ· 12 ÏÂÙ¿ ·Ó Â›Ó·È
ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, 15 ÏÂÙ¿ ·Ó Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‹ 18 ÏÂÙ¿ ·Ó Â›Ó·È extra large.

µÁ¿ÏÙÂ Ù· ·˘Á¿ ÌÂ ÌÈ· ÙÚ˘ËÙ‹ ÎÔ˘Ù¿Ï·
Î·È ·Ê‹ÛÙÂ Ù· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Óˆ
ÛÂ ÂÙÛ¤Ù·.

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ fiÔÈ· ·˘Á¿ ¤¯Ô˘Ó Ú·Á›ÛÂÈ.
ŸÔÈÔ Â›‰Ô˜ ‚·Ê‹˜ Î·È Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ, ·Ú·-

‰ÔÛÈ·Î‹ ÁÈ· ‚Ú¿ÛÈÌÔ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÁÈ· ÎÚ‡Ô
ÓÂÚfi, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›ÛÙÂ ÈÛÙ¿ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÌÈ· ·ÏÈ¿
Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÂÚ›Ô˘ ‰˘fiÌÈÛÈ Ï›ÙÚˆÓ ÌÂ ÓÂÚfi
Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÌÂ ÚÔÛÔ¯‹ ÙfiÛ· ·˘Á¿ fiÛ·
¯ˆÚ¿ÂÈ Ô ¿ÙÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È
fiÏ· ·fi ÙË ‚·Ê‹.

µÁ¿ÏÙÂ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ï¤ÔÓ ·˘Á¿ ·fi ÙË ‚·-
Ê‹, ·ÎÔ˘Ì‹ÛÙÂ Ù· ÛÂ ̄ ·ÚÙ› ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î˘ÏÒ-
ÓÙ·˜ Ù· ÁÈ· Ó· Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ·Ú··Ó›ÛÈÔ ¯ÚÒÌ·
Î·È Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÙÂ ÙËÓ ·Ô¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË ÎË-
Ï›‰· ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ›.

°È· Ó· Á˘·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÚ¿ÛÙÂ Ù· ÌÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi
·Ó› ÔÙÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ Ï›ÁÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ∞Ê‹ÛÙÂ Ó·
ÙÔ ÚÔ˘Ê‹ÍÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÛÎÔ˘›ÛÙÂ Ù· ÚÔÛÂ-
ÎÙÈÎ¿ ÌÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.

ªÂ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È Ê·ÓÙ·Û›·

∞Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ‚¿„ÂÙÂ Ù· ·˘Á¿ Û·˜ fiˆ˜ ÔÈ
ÚÔÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì·˜, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ
Ê˘ÛÈÎ¤˜ ¯·ÏÎÔÌ·Ó›Â˜. µÚ¿ÛÙÂ ·fi ÚÈÓ ÏÂ˘-
Î¿ ·˘Á¿. ¢È·Ï¤ÍÙÂ fiÌÔÚÊ· ÌÈÎÚ¿ Ê‡ÏÏ· ·fi
Ê˘Ù¿ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ·fi ¤Ó·
¿Óˆ ÛÂ Î¿ıÂ ·˘Áfi Î·È Ù˘Ï›ÍÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿
ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÈ· ·ÏÈ¿ Î¿ÏÙÛ· Ô˘ ı· ÛÙÂÚÂÒÛÂ-
ÙÂ ÌÂ ÌÈ· ÎÏˆÛÙ‹. µÔ˘Ù‹ÍÙÂ ÙÔ ·˘Áfi Ì¤Û· ÛÂ
‚·Ê‹ ÁÈ· ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi. ∆ÂÏÂÈÒÛÙÂ ÌÂ ÙË ÁÓˆÛÙ‹
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÛÙÂÁÓÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Á˘·Ï›ÛÌ·ÙÔ˜.
ÕÏÏÔ˜ Î·ı·Ú¿ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚¿-
„ÂÙÂ ·˘Á¿ Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ̄ ÚÒÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
ÎfiÎÎÈÓÔ, Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÊÏÔ‡‰Â˜
ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÒÓ ÁÈ· ·ÓÔÈ¯Ùfi Î·Ê¤, Ì·˚ÓÙ·Ófi ÁÈ·
Ú¿ÛÈÓÔ, ˙·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·
‚ÈÔÏ¤Ù·˜ ÁÈ· ÌÔ‚- ÌÏÂ.

∆· ·È‰È¿ ı· ¯·ÚÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ Î·È ı·
·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË
·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÛÂÙÂ Ó· ̇ ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ‹‰Ë ‚Ú·-
ÛÌ¤Ó· ÏÂ˘Î¿ ·˘Á¿. ¶ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÌË ÙÔÍÈÎ¿
¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·Ê‹ÛÙÂ Ù· ÂÏÂ‡ıÂÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á‹ÛÔ˘Ó.

∆˘Ï›ÍÙÂ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·˘Á¿ Â›ÙÂ Â›Ó·È ¯Úˆ-
Ì·ÙÈÛÌ¤Ó· ‹ ÏÂ˘Î¿ ÎÔÚ‰ÂÏ›ÙÛÂ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙÂ ÊÈÔÁÎ¿ÎÈ· ‹ ÂÚ¿ÛÙÂ
Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ÎÔÚ‰¤ÏÂ˜ ÛÂ fiÙÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Û·˜
·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÎÔÏÏ‹ÛÙÂ ÌÂ ÎfiÏÏ·.

ªÔÚÂ›ÙÂ ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔÚ‰¤ÏÂ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÙÂ ÏÂÙfi Ê˘ÛÈÎfi Û¯ÔÈÓ› ‹ Î‡ÂÚË Î·È
Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙÈ˜ Û˘Óı¤ÛÂÈ˜ Û·˜ ÌÂ ÌÈÎÚ¿
·ÔÍËÚ·Ì¤Ó· Ê˘Ù¿, Í‡ÏÔ Î·Ó¤ÏÏ·˜ ‹ ·ÔÍË-
Ú·Ì¤Ó· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ı· ÎÔÏÏ‹ÛÂÙÂ ¿Óˆ ÛÙÔ
Û¯ÔÈÓ› ‹ ı· ‰¤ÛÂÙÂ Ì·˙›.
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∆· ÙÛÔ˘ÁÎÚÈÛÌ¤Ó· ‚Ú·ÛÌ¤Ó·
·˘Á¿ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ù·
‰È·ÙËÚ‹ÛÙÂ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÁÈ· Ì›·
Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ó· Ù·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÛÂ Û·Ï¿ÙÂ˜,
›ÙÂ˜, ‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ ÚÔÏfi ÌÂ
ÎÈÌ¿. 
ªÔÚÂ›ÙÂ ·ÎfiÌ· Ó· Ù·
ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ Û·Ï¿Ù· ÌÂ
Ï·‰fiÍÈ‰Ô Î·È ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ ‹
Û·Ó ÔÚÂÎÙÈÎfi ¿Óˆ ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜
ÊÂÙÔ‡ÏÂ˜ ÊÚ˘Á·ÓÈÛÌ¤ÓÔ „ˆÌ›
ÌÂ Ï›ÁÔ ¯·‚È¿ÚÈ ·fi ¿Óˆ Î·È
·Û·ÏÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ
„ÈÏÔÎÔÌÌ¤ÓÔ ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ Î·È
¿ÓËıÔ, ‹ Î·È ÚÔÎÊfiÚ Ù˘Ú›. 
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÏ›ÛÙÂ ÌÂ ÌÈ·
ÏÂÙ‹ Ê¤Ù· ÏÂÌfiÓÈ… 
∞Ï¿ ·Ê‹ÛÙÂ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·
Û·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ…

À§π∫∞
1250 ÁÚ. ·ÏÂ‡ÚÈ Ì·Ï·Îfi
450 ÁÚ. ˙¿¯·ÚË
7 ·˘Á¿ Î·È 1 ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÏÏÂÈ„Ë
8ÁÚ. ·ÌÌˆÓ›·
160 ÁÚ. ‚Ô‡Ù˘ÚÔ
160 ÁÚ. Á¿Ï·
2-3 ‚·Ó›ÏÈÂ˜
1 Î. Á. Ûfi‰·
2-3 Î.Û. ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡
∂∫∆∂§∂™∏
ÃÙ˘¿ÙÂ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÌÂ ÙË ˙¿¯·ÚË Ó·

·ÊÚ·Ù¤„Ô˘Ó Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙÔ˘˜ ÎÚfiÎÔ˘˜
ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ. ∑ÂÛÙ·›ÓÂÙÂ ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÚÔÛı¤-
ÙÂÙÂ ÙËÓ ·ÌÌˆÓ›·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ô˘
Ù· ·Ó·Î·ÙÂ‡ÂÙÂ ¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂÎ¿ÓË ÌÂ ÙÔ

ÌÂ›ÁÌ· ˙¿¯·ÚË˜ - ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘, ·Ó·Î·ÙÂ‡ÂÙÂ
Î·Ï¿ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙÂ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ·ÛÚ¿-
‰È· ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ¯Ù˘ËÌ¤Ó· Ì·Ú¤ÁÎ· Î·È ÙË
Ûfi‰· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ̄ ˘Ìfi ÙÔ˘ ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ∫Ô-
ÛÎÈÓ›˙ÂÙÂ ÙÔ ·ÏÂ‡ÚÈ Ó· ·ÊÚ·Ù¤„ÂÈ Î·È ÙÔ˘
ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙË ‚·Ó›ÏÈ·. ∞Ó·Î·ÙÂ‡ÔÓÙ·˜ Ú›-
¯ÓÂÙÂ ÙÔ ·ÏÂ‡ÚÈ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂ›ÁÌ· Ì¤-
¯ÚÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ ˙˘Ì¿ÚÈ Ô˘ Ó· ÍÂÎÔÏ¿
·fi Ù· ÙÔÈ¯ÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ ÎÔÏ¿ ÛÙ· ‰¿-
ÎÙ˘Ï·.

¶Ï¿ıÂÙÂ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹-
Ì·Ù·, Ù· ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÛÂ ‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓË Ï·-
Ì·Ú›Ó·, Ù· ·ÏÂ›ÊÂÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ ÙÔ˘ ·˘-
ÁÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙÂ ÚÔÛı¤ÛÂÈ 1-2 ÎÔ˘Ù·-
ÏÈ¤˜ ÓÂÚfi Î·È „‹ÓÂÙÂ ÛÙÔ˘˜ 180 C ÁÈ· 20 ÏÂ-
Ù¿ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· Û¯¿Ú· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.

. . . Â Ó · Ï Ï · Î Ù È Î fi  · Ú Ó ¿ Î È . . .

∞ÚÓ›ÛÈÔ ÌÔ‡ÙÈ 
ÛÂ Ï·‰fiÎÔÏÏ·

À§π∫∞
1 ÔÏfiÎÏËÚÔ ∞ÚÓ›ÛÈÔ

ÌÔ‡ÙÈ ÂÚ›Ô˘ 2
ÎÈÏ¿

2 ÎÂÊ¿ÏÈ· ÛÎfiÚ‰Ô
¯˘Ìfi ·fi 2 ÏÂÌfiÓÈ·
3 Î.Û. §¿‰È
·Ï¿ÙÈ
È¤ÚÈ
‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ
Á·Ú›Ê·ÏÔ
1 ÎÈÏfi ¶·Ù¿ÙÂ˜ 
2 Î.Û. µÔ‡Ù˘ÚÔ 

∂∫∆∂§∂™∏
¶Ï¤ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÓÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜. ªÂ ÎÔÊÙÂÚfi Ì·¯·ÈÚ¿ÎÈ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ

‚·ıÈ¤˜ ÙÚ˘Ô‡ÏÂ˜ ÛÙË Û¿ÚÎ· ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ™Â Î¿ıÂ ÙÚ‡· Ú›¯ÓÂÙÂ
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÛÚÒ¯ÓÂÙÂ ·fi ÌÈÛ‹ ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô, ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ
Á·Ú›Ê·ÏÔ Î·È Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ· ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ˘. ∞ÏÂ›ÊÂÙÂ ÌÂ ÙÔ Ï¿‰È.
¶·›ÚÓÂÙÂ 3-4 ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ï·‰fiÎÔÏÏ·. ∞ÎÔ˘Ì¿ÙÂ Â¿Óˆ ÙÔ
ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÚÈ¯‡ÓÂÙÂ ÌÂ ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ. ¢ÈÏÒÓÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÌÂ Ù· ̄ ·ÚÙÈ¿
3-4 ÊÔÚ¤˜, Ó· ÛÎÂ·ÛÙÂ› Î·Ï¿ Î·È Ó· ÌË ¯˘ıÔ‡Ó Ù· ˘ÁÚ¿ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „ËÛ›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÍÂÚ·ıÂ› ÙÔ ÎÚ¤·˜.

µ¿˙ÂÙÂ ÛÂ Ù·„›, ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ ÌÂ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Î·È „‹ÓÂÙÂ ÛÙÔÓ
ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙÔ˘˜ 180Ô C ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 5 ÒÚÂ˜. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· ÙÔ˘
„ËÛ›Ì·ÙÔ˜ ‚Á¿˙ÂÙÂ ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ. ™Â ¿ÏÏÔ Ù·„¿ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙÂ
ÙÈ˜ ·Ù¿ÙÂ˜. ∞Ï·ÙÔÈÂÚÒÓÂÙÂ, ·Û·Ï›˙ÂÙÂ ÌÂ Ú›Á·ÓË Î·È ÙÚÈÌÌ¤ÓÔ
ÛÎfiÚ‰Ô, ÂÚÈ¯‡ÓÂÙÂ ÌÂ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÙÔÓ ̄ ˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ
ÓÂÚfi Î·È ‚¿˙ÂÙÂ ÛÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ Ó· „ËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÁÈ· Ó· ÚÔ‰›ÛÔ˘Ó,
ÂÚ›Ô˘ 1 ÒÚ·. µÁ¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ·fi ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ, ·Ê‹ÓÂÙÂ 5 ÏÂÙ¿,
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙÂ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ‚¿˙ÂÙÂ ÛÂ È·Ù¤Ï·. °·ÚÓ›ÚÂÙÂ ÌÂ ÙÈ˜
·Ù¿ÙÂ˜ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.

ªÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÌÂ ÙÔ ÊÚÈÎ·Û¤ ‹ ÌÂ ÙË Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·
·Ó ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·˜ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¿. √ ÏfiÁÔ˜
ÁÈ· ∞ÚÓ¿ÎÈ Ú·ÛÔÛ¤ÏÈÓÔ, Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜
£ÂÛÛ·Ï›·˜ . 

∞ÚÓ¿ÎÈ Ú·ÛÔÛ¤ÏÈÓÔ
£ÂÛÛ·Ï›·˜ 

À§π∫A
1/4 ÎÈÏÔ‡ Î·ı·ÚÈÛÌ¤Ó· Î·È ÎÔÌÌ¤Ó· ÛÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 4 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘

¶Ú¿Û·
ªÈÛfi ÎÈÏfi Î·ı·ÚÈÛÌ¤-
ÓÂ˜ Î·È ÎÔÌÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ Ù¤-
Ù·ÚÙ· ‹ ¤ÎÙ· ™ÂÏÈÓfi-
ÚÈ˙Â˜
2/3 ÎÔ‡· ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô
2 ÎÈÏ¿ „·¯Ófi ̄ ˆÚ›˜ ÙÔ
ÎfiÎ·ÏÔ ÛÂ ÌÂÚ›‰Â˜ ∞Ú-
Ó¿ÎÈ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ‚¿-
ÚÔ˘˜ Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¿
ªÈÛ‹ ÎÔ‡· ∑ˆÌfi µÔ-
‰ÈÓÔ‡
ÌÂÚÈÎ¤˜ ·Ù¿ÙÂ˜ ÚÔ-
·ÈÚÂÙÈÎ¿
·Ï¿ÙÈ
ÊÚÂÛÎÔÙÚÈÌÌ¤ÓÔ ¶È¤ÚÈ

°π∞ ∆√ ∞À°√§∂ª√¡√
2 ·˘Á¿
1/3 ÎÔ‡·˜ Ã˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡

∂∫∆∂§∂™∏
∞¯Ó›ÛÙÂ ̄ ˆÚÈÛÙ¿ Ù· Ú¿Û· Î·È ̄ ˆÚÈÛÙ¿ ÙÈ˜ ÛÂÏÈÓfiÚÈ˙Â˜ Ì·˙› ÌÂ

ÙÈ˜ ÎÔÌÌ¤ÓÂ˜ ·Ù¿ÙÂ˜ Î·È ÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙÂ ÙÂ˜ Î·Ï¿. µ¿ÏÙÂ ÙÔ Ï¿‰È ÛÂ
Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Â¿Óˆ ÛÂ ‰˘Ó·Ù‹ ÊˆÙÈ¿ Î·È ÛÔÙ¿ÚÂÙÂ Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ
ÎÚ¤·˜, Ó· ÚÔ‰›ÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ ÙÔ ̇ ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÛÎÂ¿ÛÙÂ
Î·È ÛÈÁÔ‚Ú¿ÛÙÂ, ÒÛÔ˘ Ó· ÌÈÛÔÌ·Ï·ÎÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜. ƒ›ÍÙÂ Ù· Ú¿Û·,
·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ Î·È Û˘ÓÂ¯›ÛÙÂ ÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌÔ, ÒÛÔ˘ Ó· ÌÈÛÔÌ·Ï·ÎÒÛÔ˘Ó
Ù· Ú¿Û·. 

¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ ÙÈ˜ ÛÂÏÈÓfiÚÈ˙Â˜, ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ ÂÏ·ÊÚ¿, ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È
ÛÈÁÔ‚Ú¿ÛÙÂ, ÒÛÔ˘ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈÎ¿, ̄ ˆÚ›˜
Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÌÂ Ï›ÁË Û¿ÏÙÛ· Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÓÂ.
ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛıÂ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌË ˙ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜ ‹ ÓÂÚfi.

™’ ¤Ó· ÌÔÏ ̄ Ù˘‹ÛÙÂ Ù’ ·˘Á¿ ÌÂ ÙÔ ̄ ˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ™˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ú›ÍÙÂ Ì¤Û· ÌÂÚÈÎ¤˜ ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜ ·fi ÙË Û¿ÏÙÛ· ÙÔ˘
Ê·ÁËÙÔ‡ ÎÈ ·‰ÂÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ·˘ÁÔÏ¤ÌÔÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÌÂ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÈÎ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡. ¶·Û·Ï›ÛÙÂ
ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÌÂ ÊÚÂÛÎÔÙÚÈÌÌ¤ÓÔ È¤ÚÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ¤ ÙÔ ˙ÂÛÙfi.

ºÚÂÛÎÔ„ËÌ¤Ó· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ο Μητροπολίτης Γερμανός 

Στρηνόπουλος 

και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
(συνέχεια)

Εκείνο, το οποίον εξ αρχής ηυχήθη και πάση

δυνάμει επεδίωξεν ο μέγας πατριώτης, όπως τοτέ-

στιν το Έθνος ηνωμένον αποδυθή εις τον περί των

όλων αγώνα, ανέλαβε να επιτελέση επανακάμψας

εις Αθήνας μετά την έξωσιν του Βασιλέως. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Αλλ’ «η Ελλάς του ’17 ούτε εδαφικώς, ούτε

ψυχικώς, ούτε οικονομικώς, ούτε στρατιωτικώς,

ούτε πολιτικώς ωμοίαζε την Ελλάδα του ’15». 

Και «έπρεπε να έχη εμπνέουσαν αυτόν την αισιο-

δοξίαν, ήτις τον ενέπνεεν, έπρεπε να έχη την τόλμην,

όπως αποκώψη τας κεφαλάς της λερναίας ύδρας,

τας οποίας εξέθρεψεν η αντίδρασις βοηθουμένη

υπό του γερμανικού χρήματος, έπρεπε να εφελ-

κύση, ως εφήλκυσε την εμπιστοσύνην των κρα-

ταιών συμμάχων, ίνα δυνηθή ο Ελευθέριος Βενι-

ζέλος αρχομένου του 19ου αιώνα να παρατάξη τας

ηρωϊκάς ελληνικάς φάλαγγας εις τα πεδία των

μαχών και μετάσχη του αγώνος, όστις εγονάτισε

την Βουλγαρίαν και έδωσε το σύνθημα της αλληλο-

διαδόχου καταρρεύσεως των κεντρικών δυνάμεων.

Αλλ’ εάν εσίγησε το τηλεβόλον, το έργον του Ελε-

υθερίου Βενιζέλου δεν έληξε, το έργον αυτού ήρχι-

σε, το έργον, το οποίον προκαλεί την μέχρι δακρύων

συγκίνησιν και ευγνωμοσύνην παντός Έλληνος,

εφελκύει τας θερμάς ευχαριστίας του αδελφού Αρμε-

νικού Έθνους και κινεί τον θαυμασμόν του κόσμου

όλου.

»Διότι υπεράνω πάσης πολιτικής μυωπίας και

πάσης εθνικής ιδιοτελείας ο Ελευθέριος Βενιζέλος,

ποθών, όπως σφίγξη έτι μάλλον τους δεσμούς,

τους οποίους εσφυρηλάτησαν κοινοί αγώνες κατά

του βαρβάρου κατακτητού και κοινοί ποταμοί αθώων

αιμάτων μεταξύ των δύο αδελφών εθνών της Ανα-

τολής, των Ελλήνων και των Αρμενίων, προσήλθ-

εν αυτεπάγγελτος συνήγορος παρά τω Αρείω Πάγω

της Ανεξαρτησίας του πολυπαθούς Αρμενικού Έθνο-

υς και της αποδόσεως αυτού ελευθέρου και αυτονό-

μου εις την ιστορικήν εν τω κόσμω αυτού αποστο-

λήν. Και έτι προς. Επιθυμών στερεάς να θέση τας

βάσεις του εγειρομένου οικοδομήματος και αντα-

ποκρινόμενος εις ενδόμυχον αυτού πόθον, όπως

η ανθρωπότης όλη εφεξής βαδίση την οδόν της

προόδου και του πολιτισμού απηλλαγμένη των ακα-

τονομάστων δεινών αδελφοκτόνου πολέμου ο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος μετά ζήλου παντός επαίνου ανω-

τέρου και ανενδότως ειργάσθη υπέρ της συμπή-

ξεως της «Κοινωνίας των Εθνών», του υπερτάτου

τούτου διαιτητού πάσης μεταξύ των λαών διαφο-

ράς.*

»Όσοι είδαν αυτόν επανακάμψαντα εκ Παρισίων

κατάλευκον πλέον τον εν ακμή νεανική και σφρίγει

νενικώ μεταβάντα εκείσε, (όπως εξασφαλίση την

αποκατάστασιν της Φυλής) ομολογούσιν, ότι εγήρα-

σε κατά δέκα έτη. Τοιαύται υπήρξαν αι υπεράν-

θρωποι προσπάθειαι, τας οποίας παλιών προς

ποικίλας επιρροάς και δυσχερείας κατέβαλε, τοσαύτη

η ψυχική υπερέντασις, ήτις απητήθη διά να κατορ-

θωθή το κολοσσιαίον έργον, το οποίον έσπευσε να

ευαγγελισθή εις τον Ελληνικόν λαόν.... 

»Και μολονότι ευρίσκομαι ήδη εις το κατώφλιον

του γήρατος ελπίζω να ζήσω αρκετόν ακόμη χρό-

νον, όπως αφήσω μεθ’ υμών ασφαλώς θεμελιω-

μένον, αν ουχί και εντελώς συμπεπληρωμένον το

έργον τούτο ώστε να δυνηθώ να είπω το του Σιμεώνος

‘νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα’. Αυταί

είναι αι τελευταίαι λέξεις του θαυμασίου αυτού λόγου

προς τον Ελληνικόν λαόν!      

»Τοιαύτη εν γενικαίς  γραμμαίς η σταδιοδρομία

και τοιούτο το γιγαντιαίον έργον του Ελευθερίου

Βενιζέλου. Τοιούτου λοιπόν ανδρός την ζωήν επε-

βουλεύθησαν οι μαύροι συνωμόται και τοιούτου

έργου τον ακρωτηριασμόν επεχείρησαν οι άναδρ-

οι δολοφόνοι. Αλλ’ η ανύστακτος του Θεού πρό-

νοια, η διηνεκώς αγρυπνούσα εις την εκπλήρωσιν

της κοσμοϊστορικής αποστολής του ευσεβούς ημών

Έθνους ως ιστόν αράχνης διέλυσε τας πλεκτάνας

και εματαίωσε τας αντιθέτους αυτών βουλάς μετα-

στράψασα την επιβουλήν εις στέφανον δόξης και

μεγαλείου, δι’ ου κατέστισε την λευκήν αυτού κορυ-

φήν. Ο Ελληνικός λαός σύσσωμος εξεγερθείς ανε-

θεμάτισε το βδελυρόν έγκλημα και τους καταχθο-

νίους αυτού εργάτας και παρεσκεύασεν εις τον

εθνικόν αυτού Μεσσίαν την θριαμβευτικήν εκείνην

εν τω ιοστεφάνω αστει υποδοχήν, της οποίας τον

αντίλαλον εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει απέδωκε

σύμπαν το Ελληνικόν. Της ανεκλαλήτου ταύτης

χαράς επί τη διασώσει της πολυτίμου ζωής του

μεγάλου πατριώτου μετέχοντες και ημείς ας ανα-

κράξωμεν από βάθους καρδίας. Ζήτω ο αρχηγός

της Ελληνικής Φυλής, Ελευθέριος Βενιζέλος! Ζήτω

ο σωτήρ του αλυτρώτου Ελληνισμού Ελευθέριος

Βενιζέλος! Ζήτω το καύχημα και η δόξα του Έθνο-

υς ημών ο Ελευθέριος Βενιζέλος! Ζήτω ο ένδοξος

ελληνικός στόλος και στρατός! Ζήτω το ηνωμένον

ελεύθερον Ελληνικόν Έθνος! Ζήτω η ελευθέρα και

ανεξάρτητος Αρμενία! Ζήτωσαν οι κραταιοί ημών

σύμμαχοι!»

Σημείωση: Η τελευταία παράγραφος στα χει-

ρόγραφα του Μητροπολίτη Γερμανού, η

οποία βρίσκεται εντελώς στο τέλος του κει-

μένου, φαίνεται ότι προστέθηκε από τον ίδιο

ως επιπρόσθετες σκέψεις του. Προσπάθη-

σα, επίσης, να κρατήσω την ορθογραφία

του εν λόγω χειρογράφου, όπως και των

άλλων κειμένων του Μητροπολίτη Γερμα-

νού, αναλλοίωτη για λόγους ιστορικούς.

Άγνωστο, επίσης, παραμένει το γεγονός αν

ο Θυατείρων Γερμανός είχε άμεση επαφή

με τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1864-1936) στη

διάρκεια της λίαν ταραγμένης περιόδου 1922

μέχρι τον θάνατο του Βενιζέλου στο Παρίσι

(18/3/1936), όπου ζούσε με τη δεύτερη (1921-

1936) και ζάμπλουτη σύζυγό του Έλενα

Σκυλίτση (1873-7/7/1959), εκείνος μεν ηλικίας

τότε 72 ετών κι εκείνη 63.   

Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα 
της Κύπρου και 

ο Μητροπολίτης Γερμανὀς

Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότο θα αποτελούσε

αδικαιολόγητη παράλειψη από μέρους μας εάν,

προτού ολοκληρώσουμε τη σύντομη αυτή εξι-

στόρηση της πρωταρχικής σημασίας συμβολή του

Γερμανού στην επιτυχία της ίδρυσης της Μητρό-

πολης Θυατείρων, δεν κάναμε μια επιπρόσθετη

αναφορά στην εξίσου σημαντικής σημασίας συμβο-

λή του, ως Αποκρισάριου του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου, στην επίλυση του Αρχιεπισκοπικού

προβλήματος της Εκκλησίας της Κύπρου μετά τα

Οκτωβριανά του 1931.   

Ως γνωστόν, στις 21 Οκτωβρίου 1931 οι Ελλη-

νοκύπριοι ηγέτες της Μεγαλονήσου οργάνωσαν

μια παλλαϊκή πορεία διαμαρτυρίας προς το Αγγλικό

Κυβερνείο στη Λευκωσία εναντίον της άρνησης

των Αγγλικών Αρχών να παράσχουν την πολ-

υπόθητη ελευθερία στον Κυπριακό Λαό ώστε να

ενωθεί με τη Μητέρα Ελλάδα. Παρόμοιες, αλλά

μικρότερης σημασίας, διαδηλώσεις πραγματο-

ποιήθηκαν επίσης στη Λμεσό και την Πάφο. 

Στη Λευκωσία, όμως, ο τότε Άγγλος Κυβερνήτ-

ης της Νήσου Sir Rolald Storrs (30/11/1926-

29/10/1932), αντί να δεχθεί αντιπροσωπεία των

διαδηλωτών και κατασιγάσει τα πνεύματα, απάν-

τησε με τα όπλα και με ένα θανατηφόρο θύμα, τον

ηλικίας 17 ετών Ονούφριο Κληρίδη, και άλλους

15 τραυματίες. Οπότε, βέβαια, και οι διαδηλωτές

κατόρθωσαν και μπήκαν στο Κυβερνείο το οποίο

κι επυρπόλησαν. Τις δε επόμενες μέρες οι Άγγλοι

δολοφόνησαν επίσης και άλλα δέκα άτομα σε διά-

φορα μέρη της Κύπρου 

Μετά από όλα αυτά, ο Storrs και οι σύμβουλοί

τους προέβησαν στην άνευ δίκης σύλληψη και εξο-

ρία των πιο κάτω δέκα Ελληνοκυπρίων κατηγο-

ρώντας τους ως τους ουσιαστικούς εμπνευστές

των διαδηλώσεων: τους Μητροπολίτες Κιτίου Νικό-

δημο Μυλωνά (πέθανε στην εξορία στα Ιεροσόλυμα

στις 13/9/1937) και Κυρηνείας Μακάριο Μυριαν-

θέα (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου), τον Αρχι-

μανδρίτη Διονύσιο Κυκκώτη (ήταν Πρωθιερέας

της Φανερωμένης Λευκωσίας, πέθανε στην εξο-

ρία στην Αλεξάνδρεια ως Επίσκοπος Μαρεώτιδος

στις 5/10/1942), και τους Θεοφάνη Χ.Τσαγγαρίδη

(πέθανε στην Αθήνα το 1962), Θεόδωρο Ι. Κολο-

κασίδη, Σάββα Κ. Λοϊζίδη (πέθανε στην Αθήνα

το 1982), Γεώργιο Χατζηπαύλου, Θεοφάνη Θεο-

δότου και τους δυο αρχηγούς του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος Κύπρου Χαράλαμπο Βατυλιώτη-

Βάτη και Κώστα Χριστοδουλίδη-Σκελέα, οι οποίοι

εξορίστηκαν μεν στην Αγγλία, αλλά κατόρθωσαν

να διαφύγουν στη Σοβιετική Ένωση όπου τελικά

απεβίωσαν (ο πρώτος το 1934 και ο δεύτερος το

1941), όπως άλλωστε και τόσοι άλλοι καθαιρεθέ-

ντες κομμουνιστές, εξόριστοι στη Σιβηρία. Να προ-

σθέσουμε, όμως, ότι δεν απελάθηκαν όλοι ταυ-

τόχρονα, αλλά σε διαφορετικές κάποτε χρονο-

λογίες.  

Ο ηλικίας 74 ετών γηραιός Αρχιεπίσκοπος Κύ-

ριλλος Γ΄ [(1859-16/11/1933)· Αρχιεπίσκοπος

Κύπρου (1916-1933)], ο οποίος ήταν, βέβαια, πλή-

ρως ενήμερος των τεκταινομένων φιλειρηνικών

φιλενωτικών διαδηλώσεων, διαμαρτυρήθηκε γρα-

πτώς προς τον Άγγλο Κυβερνήνη Storrs και ζητούσε

αλλαγή της σκληρής και απαράδεκτης συμπερι-

φοράς των Βρετανικών Αρχών και, κυρίως, για τη

σύλληψη και φυλάκιση αρκετών Ελληνοκυπρίων,

αλλά και για την εξορία των ως άνω έξι θεωρ-

ούμενων ως ηγετών των διαδηλώσεων, μεταξύ

των οποίων και τρεις μάλιστα ιερωμένοι. Και ο μεν

Storrs αντικαταστάθηκε στις 29/10/1932 από τον

Reginald Stubbs (αλλά μόνο μέχρι τις 8/11/1933),

ακολούθησαν δε οι Richmond Palmer (8/11/1933-

4/7/1938), William Denis Battershill (4/7/1939-

3/10/1941), Charles Campbell Woolley (3/10/1941-

24/10/1946), Reginald Fletcher (24/10/1946-

4/8/1949), οπότε κι επετράπη η εκλογή ως Αρχε-

πισκόπου Κύπρου του μέχρι τότε Μητροπολίτη

Πάφου Λεοντίου, ο οποίος εξελέγη μεν Αρχιεπίσκο-

πος στις 20/6/1947, απεβίωσε, όμως, μετά από

37 ημέρες, δηλαδή στις 26/7/1947, τον διαδέχθη-

κε δε στις 21/12/1947 και, μάλιστα, χωρίς ανθυ-

ποψήφιο, ο ηλικίας 77 ετών Μητροπολίτης Κυρη-

νείας Μακάριος Β΄ Μυριανθεύς (1870-28/6/1950).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)



ΜΕΡΟΣ 33ον

«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά», 

Λονδίνο 1819

(συνέχεια)

Και συνεχίζει στον αποχαιρετισμό του προς τους

Έλληνες ο Συνταγματάρχης Στάνοπ: 

»Η κοινή ζήτησίς σας είναι διά χρήματα• τα χρήματα,

λέγετε, θέλει σάς ασφαλίσουν την νίκην και την ανεξαρτ-

ησίαν. Διατί λοιπόν οι πρόγονοί σας έτρεψαν τούς Πέρσας

εις φυγήν, και σεις οι ίδιοι τους Τούρκους, οίτινες ήσαν

τόσον πλούσιοι και ανώτεροι τον αριθμόν; Διότι ούτοι ήσαν

διεφθαρμένοι από την τρυφήν και τον δεσποτισμόν, ενώ οι

Έλληνες ήσαν πτωχοί και ελεύθεροι.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

»Ψευδές είναι λοιπόν το να λέγη τις ότι ο χρυσός και ο

σίδηρος είναι τα νεύρα του πολέμου• ταύτα είναι μόνον

μέσα βοηθητικά. Τα νεύρα του πολέμου είναι καρδία, ανδρ-

εία, οδηγούμεναι από ηγεμόνας σοφούς, και από εναρέτο-

υς παραστάτας ενός έθνους ελευθέρου. Ειπώθησαν πολλά

δικαίως εναντίον εις τας στάσεις. Διά στάσεις εγώ δεν εννοώ

το διοικητικόν μέρος ή το παρεκτός της Διοικήσεως, αλλά

κάθε κόμμα το οποίον αποβλέπει εις το ίδιον κέρδος προς

ζημίαν του λαού.

»Ούτοι είναι οι προδόται οι οποίοι θέλουν ένα Βασιλέα

ξένον, όστις διά να εξοπλίση τον λαόν, να αφανίση τους

στρατηγούς, να κρατή εις φόβον το έθνος, και να διατηρή

εις τούτο την άδικόν του εξουσίαν, πρέπει να είναι ένας τύρ-

αννος. Και ούτοι ακόμη είναι οι προεστώτες και οι στρατ-

ηγοί οι οποίοι καταδυναστεύουν και γυμνώνουν διά να

εκπληρώσωσι την φιλαργυρίαν των, τα πάθη των και την

υπερηφάνειάν των. Ο τρόπος διά να απελπισθώσιν οι προδό-

ται είναι να καθυποτάξη τις τους άρπαγας, και να οργανίση

στρατιάν• να δώση δύναμιν εις τον λαόν, όστις είναι ενάρ-

ετος και άξιος να μένη ελεύθερος, και να δώση αξίαν εις

τους παραστάτας του, οι οποίοι ήσαν αναγκασμένοι έως

τώρα να κρύπτουν εις το σκότος την ευφυΐαν των και πατρ-

ιωτισμόν, εξ αιτίας μάλιστα όπου αι εξετάσεις των και σκέ-

ψεις δεν έγιναν ποτέ δημόσιαι.

Είμαι, και θέλει είμαι ενόσω είσθε ελεύθεροι, ευλαβέ-

στατος δούλος σας.  Λ. Στανχόπ’’». 

Δύο, όμως, ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 19

Απριλίου 1824 έδωσε την τελευταία του αρρωστημένη

πνοή στο Μεσολόγγι ο Λόδρος Βύρων προς γενική και

ανυπόκριτη θλίψη και σπαραγμό θε λέγαμε καρδίας τόσο

των ηγετών όσο επίσης και του απλού λαού των Ελλήνων,

με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο οποίος είχε ευνοη-

θεί τα μέγιστα από τον εκλιπόντα, να διατάξει δημόσιο

πένθος 21 ημερών. Η δε τελετή παλλαϊκής κηδείας καθυ-

στέρησε λόγω βροχής κι έγινε στις 22 Απριλίου. Στη

συνέχεια, το λείψανο βουτηγμένο μέσα σε βαρέλι με οινό-

πνευμα, άρχισε στις 2 Μαΐου 1824, μέσω Ζακύνθου, το

τρίμηνο ταξίδι επιστροφής στην Αγγλία με το Αγγλικό

βρίκι «Φλωρίς», το οποίο είχε τότε μόλις αφιχθεί με την

πρώτη δόση του Αγγλικού δανείου, έφτασε στο Λονδίνο

την 1η Ιουλίου 1824. 

Με το ίδιο δε καράβι ταξίδεψαν, επίσης, ο Στάνχοπ, ο

γιατρός του Βύρωνα Fransesco Bruno [(;-23/2/1827·

απεβίωσε στο Ναύπλιο)], ο θαλαμηπόλος του Βύρωνα

William Fletcher [(1773-c.1841)· ήταν γιος νοικάρη του

στο Newstead], και τα τρία σκυλιά του νεκρού.     

Τόσο, όμως, ο Λόρδος Βύρων, όσο και ο Στάνχοπ, στη

λιγότερο από ένα χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα,

δεν είχαν κατορθώσει να συμβάλουν αποτελεσματικά στην

επιτυχία, όπως διακαώς επιθυμούσαν, της επαναστατικής

προσπάθειας των Ελλήνων. Άφησαν, όμως, φεύγοντας, ο

μεν Βύρωνας νεκρός, ο δε Στάνχοπ πλήρης ζωτικότητας,

ανεξίτηλα τα ίχνη της τόσο πολύ σύντομης εκείνης παρ-

ουσίας και δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα. Και αυτό

το βλέπουμε αρκετά καθαρά από τα ως άνω ήδη δημο-

σιευθέντα κείμενά τους, όσο και από τα δημοσιευόμενα

στη συνέχεια, έχοντας δε πάντοτε υπόψη μας ότι στο παρόν

άρθρο μας είναι αδύνατο να επεκταθούμε πλήρως στα δια-

σωζόμενα απειράριθμα γραπτά κείμενα γύρω από την πολ-

υσύνθετη δραστηριότητά τους. 

Παραθέτουμε, λοιπόν, μερικά ακόμη από τα κείμενα

τα σχετικά όχι μόνο με τους εν λόγω δύο διάσημους Φιλέλ-

ληνες και διαπρεπή, μάλιστα, Μέλη της «Φιλελληνικής

Επιτροπής Λονδίνου», αλλά και για ένα από τα κύρια θέμα-

τα, τα οποία τους είχαν σοβαρότατα προβληματίσει και

τα οποία είχαν προσπαθήσει να γίνουν αποδεκτά από τους

ιθύνοντες στην Ελλάδα. Την πλήρη, συγκεκριμένα, ελευ-

θερία του Τύπου, μέσω του οποίου καλούσαν επιμόνως

τους Έλληνες να ομονοήσουν και να συμφιλιωθούν, αλλά

με τελικό, δυστυχώς, αποτέλεσμα την πλήρη αντίδραση

των πρωταγωνιστών της διχογνωμίας και του επάρατου

εμφύλιου σπαραγμού. 

Παραθέτουμε δε ως πρώτο κείμενο και με τίτλο ‘‘Η

Ελλάς προς τους Έλληνες’’, το οποίο δημοσιεύτηκε στην

έκδοση 16 των «Ελληνικών Χρονικών», 23 Φεβρουαρίου

1824, όταν δηλαδή ο Βύρων βρισκόταν ήδη στο Μεσολόγ-

γι. Ένα κείμενο, άλλωστε, αυτό, το οποίο και θα επανα-

λαμβάνεται συχνά και, μάλιστα, εν πολλοίς δικαιολογ-

ημένα, από τους ανά την Υφήλιο Έλληνες:

«Είσθε τάχα τέκνα μου; Είσθε αδελφοί εκείνων των τρια-

κοσίων, οι οποίοι άφησαν αθάνατον το όνομα των Θερ-

μοπυλών; Είσθε αδελφοί εκείνων, οι οποίοι με δέκα χιλιά-

δας ενίκησαν δέκα μυριάδας βαρβάρων εις τον Μαραθώνα;

Είσθε αδελφοί εκείνων, οι οποίοι με ογδοήκοντα πλοία

κατεναυμάχησαν χίλια διακόσια των τυράννων; Είσθε αδε-

λφοί εκείνων, οι οποίοι κατετρόπωσαν εις τας Πλαταιάς

τριακοσίας χιλιάδας εχθρών; Είσθε τέκνα μου τωόντι, ή

κατάγεσθε από βαρβάρους, και δεν μένει πλέον εις τήν

καρδίαν σας αίμα της μητρός σας; Είσθε τέκνα τού Ιησού

Χριστού, ο οποίος αφήσας την δόξαν μου αθάνατον, εξά-

λειψε μόνον το εκ της ειδωλολατρείας όνειδός μου, και με

ηγίασε διά του παναγίου Του αίματος; Πολεμείτε τάχα διά

την ελευθερίαν; Πολεμείτε τάχα διά την πίστιν; ́ Ω δυστυχής

εγώ Ελλάς! Τί βλέπω; Τί πάσχω; Τα λεγόμενα τέκνα μου

με κατασπαράττουν! Αι διχόνοιαί των με απελπίζουν! Αι

αδικίαι και αρπαγαί των με νεκρώνουν! ́ Ω δυστυχής εγώ!

Και πόθεν να πιστεύσω ότι είσθε τέκνα μου; Πού είναι η

αδελφική συμφωνία σας; Πού είναι η χριστιανική αγάπη

σας; Πού είναι η εις τους νόμους υποταγή σας Πού είναι το

προς την Διοίκησιν σέβας σας; Εσηκώσετε λοιπόν τα όπλα

διά να αποσείσετε τον τυραννικόν ζυγόν του Αγαρηνού, και

έπειτα να γενήτε εσείς τύραννοί μου; Εψάλλετε τους ύμνο-

υς της ελευθερίας μου διά να μου προξενήσετε βαρυτέρο-

υς στεναγμούς; Σεις οι ίδιοι άνεστενάζετε διά την τυραν-

νίαν των απίστων Αγαρηνών, και ελέγετε πότε να έλθη η

ημέρα εκείνη να ενωθώμεν όλοι να γενώμεν μία ψυχή όλοι,

διά να διώξωμεν τους ασεβείς τυράννους από την φιλτάτ-

ην μας Ελλάδα, και να ζώμεν με εύνομίαν, και τώρα πριν

ακόμη απολαύσετε τα αληθινά αγαθά της ελευθερίας, αλησμο-

νήσατε εκείνα τα κακά τής τυραννίας; Πού είναι εκείνοι οι

φρικτοί όρκοι σας; Πού είναι εκείνος ο γλυκύτατος ενθου-

σιασμός σας; Αν είσθε αληθινά τέκνα μου, δείξατέ το με την

πλέον ογλήγορον μεταβολήν τού τρόπου σας. Αν είσθε αληθι-

νά τέκνα και του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, δείξατέ το με

την πλέον ογλήγορον μετάνοιαν• ειδέ μή... ́ Ω τρομερά ώρα!

Μη Κύριε του ουρανού και της γης! Καταβύθισέ με καλύτε-

ρα εις την άβυσσον της θαλάσσης, ή εις τα καταχθόνια της

γης, παρά να με βλέπη πλέον ο ήλιος εις τοιαύτην καταισχύνην».

Τα «Ελληνικά Χρονικά», εξάλλου, στην πρώτη έκδο-

σή τους την 1η Ιανουαρίου 1824 αναγγέλλουν, μεταξύ

άλλων, ότι «καθυποβάλλονται εις την προσεχή ανάγνωσιν

των πατριωτών διάφοραι επιστολαί του Λόρδου Βύρωνος

και άλλων. Οι σοφοί αυτοί άνδρες συμβουλεύουσιν εις ημάς

την ένωσιν και ομόνοιαν, μόνα μέσα δι’ ών εμπορούμεν να

λυτρώσωμεν την πατρίδα και να διατηρήσωμεν την ελευθ-

ερίαν, αφ’ ού λοιπόν καθομολογήσωμεν τα αισθήματα της

προς αυτούς ευγνωμοσύνης μας διά τας ειλικρινείς συμβου-

λάς των, ας προσέξωμεν και εις την διατήρησίν των. Εν

αυταίς ταις επιστολαίς αναγινώσκεται ότι η φιλέλλην εται-

ρεία Κομιτάτον της Αγγλίας έστειλεν εις τα ενταύθα τον κύ-

ριον κολονέλον Στάνχοπ ως επίτροπόν της διά να συνεργή

συμφώνως μετά του Λόρδου Βύρωνος υπέρ της ευτυχίας

μας· χρεωστούμεν εις αυτούς φιλόφρονα υποδοχήν και

σέβας, όταν ανταποκριθούν αι πράξεις των με τας ελπίδας

μας· εξ εναντίας όμως ας μην ελπίσωσιν ότι θέλουν απο-

φύγει τον δίκαιον έλεγχον του έθνους».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
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ΟΒρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον μαζί με τον Υπουργό του των Οι-

κονομικών Ρίσι Σούνακ (και άλλους) βρέθη-

καν ένοχοι από την Μητροπολιτική Αστυνομία

για παραβίαση των κανόνων του lockdown

το 2020, για συμμετοχή στα λεγόμενα

«Partygate», στην Πρωθυπουργική κατοικία.

Ήδη πλήρωσαν το πρόστιμο που τους επιβ-

λήθηκε και απολογήθηκαν. Σύμφωνα με

δηλώσεις αναμένεται και δεύτερο πρόστιμο

στον Πρωθυπουργό...

Ο Τζόνσον γράφτηκε πλέον στην ιστορία ως

ο πρώτος Βρετανός εν ενεργεία Πρωθυπουργός

που παραβίασε τον νόμο... Η αντιπολίτευση και

άλλα μέλη του Κοινοβουλίου ζήτησαν την παρ-

αίτησή του, αλλά τέτοια ευαισθησία προς το πα-

ρόν δεν διακατέχει τον Μπόρις Τζόνσον...

Όμως, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που

ξεχωρίζουν. Οι οποίοι σέβονται τους νόμους,

την δημοκρατία, την δικαιοσύνη, το κράτος δι-

καίου, δεν δέχονται την συνταγματική ατιμωρη-

σία και γίνονται υπόδειγμα για παραδειγματι-

σμό και υποστήριξη της τάξης και του νόμου.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την δημοσιοποίηση ότι

η Μητροπολιτική Αστυνομία βρήκε ένοχο τον

Πρωθυπουργό για παραβίαση των κανόνων του

lockdown και την άρνηση του Μπόρις Τζόνσον

να παραιτηθεί, παραιτήθηκε ο υφυπουργός Δι-

καιοσύνης.

Στις 13 Απριλίου 2022 ο λόρδος Wolfson of

Tredegar QC παραιτήθηκε ως υφυπουργός Δι-

καιοσύνης του Στέμματος στην κυβέρνηση του

Ηνωμένου Βασιλείου. Με επιστολή του, την

οποία ανάρτησε στο twitter του, τόνισε εμφαν-

τικά μεταξύ άλλων ότι «Η δικαιοσύνη μπορεί

συχνά να είναι ζήτημα δικαστηρίου και δια-

δικασίας, αλλά το κράτος δικαίου είναι κάτι

άλλο – μια συνταγματική αρχή που, στη ρίζα

της, σημαίνει ότι όλοι σε ένα κράτος, και μά-

λιστα το ίδιο το κράτος, υπόκεινται στον νό-

μο».

Και ότι με μεγάλη λύπη κατέληξε «...στο

συμπέρασμα ότι η κλίμακα, το πλαίσιο και η

φύση αυτών των παραβιάσεων σημαίνουν

ότι θα ήταν ασυμβίβαστο με το κράτος δι-

καίου η συμπεριφορά αυτή να περάσει με

συνταγματική ατιμωρησία, ειδικά όταν πολ-

λοί στην κοινωνία συμμορφώθηκαν με τους

κανόνες με μεγάλο προσωπικό κόστος, και

άλλοι επιβλήθηκαν πρόστιμα ή διώκονταν

για παρόμοια, και μερικές φορές φαινομενι-

κά πιο ασήμαντα, αδικήματα. Δεν είναι μό-

νο το ζήτημα του τι συνέβη στην Ντάου-

νινγκ Στριτ ή η δική σας συμπεριφορά. Είναι

επίσης, και ίσως περισσότερο, η επίσημη

απάντηση σε ό,τι συνέβη. Καθώς προφανώς

δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την άποψη για

αυτά τα θέματα, πρέπει να σας ζητήσω να

δεχτείτε την παραίτησή μου...»

Γι’ αυτό αξίζει σήμερα να αφιερώσω το άρ-

θρο μου στην προβολή αυτής της αξιοπρεπούς

για λόγους αρχών ενέργειας από τον λόρδο

Wolfson, για ευρύτερη ενημέρωση. 

Γιατί, όπως η πράξη του Μπόρις Τζόνσον θα

καταγραφεί στην ιστορία για την περιφρόνηση

του κράτους δικαίου έτσι και η παραίτηση του

λόρδου Wolfson θα καταγραφεί στην ιστορία της

χώρας για την ανάγκη σεβασμού του κράτους

δικαίου έναντι επανειλημμένων παραβιάσεων

των κανόνων και παραβιάσεων του ποινικού δι-

καίου.

Είναι μια υπόθεση που πρέπει να διαβαστεί

και από τους Βουλευτές της Βουλής των Αντι-

προσώπων, τους υπουργούς και όλους τους

λειτουργούς της κυβέρνησης της Κυπριακής

Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα ηθικής ευθιξίας

που άπτεται της ανάγκης σεβασμού κανόνων...

Ο λόρδος Wolfson διορίσθηκε στη θέση του

υφυπουργού Δικαιοσύνης από τον Πρωθυ-

πουργό Μπόρις Τζόνσον τον Δεκέμβριο του

2020 και παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2022.

Γεννήθηκε το 1968 στο Λίβερπουλ και σπούδα-

σε Νομική και Ανατολικές Σπουδές στο Κολέγιο

Selwyn στο Cambridge. Ο πατέρας του ήταν

δικηγόρος και αργότερα ένας διακεκριμένος δι-

καστής. Η μητέρα του επίσης σπούδασε νομι-

κή και δίδαξε σε κολέγια ανώτερης εκπαίδευ-

σης. Ο λόρδος Wolfson, εβραϊκής καταγωγής,

είναι νυμφευμένος με επίσης δικηγόρο και έχουν

τρία παιδιά, αμφότεροι με επιτυχημένες καρι-

έρες ως δικηγόροι.

Αυτούσια η επιστολή του λόρδου Wolfson 

προς τον Πρωθυπουργό Boris Johnson σε ελ-

ληνική μετάφραση: 

«Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,

13.4.2022

Ήταν μεγάλη τιμή που προσκλήθηκα να συμμε-

τάσχω στην κυβέρνησή σας ως Υπουργός Δι-

καιοσύνης. Στην παρθενική μου ομιλία, χρησι-

μοποίησα δύο φορές τη φράση "δικαιοσύνη και

κράτος δικαίου". Η δικαιοσύνη μπορεί συχνά να

είναι ζήτημα δικαστηρίου και διαδικασίας, αλλά

το κράτος δικαίου είναι κάτι άλλο – μια συνταγ-

ματική αρχή που, στη ρίζα της, σημαίνει ότι όλοι

σε ένα κράτος, και μάλιστα το ίδιο το κράτος,

υπόκεινται στο νόμο.

Λυπάμαι που οι πρόσφατες αποκαλύψεις οδ-

ηγούν στο αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι σημειώθη-

καν επανειλημμένες παραβιάσεις κανόνων και

παραβιάσεις του ποινικού δικαίου στην Ντάου-

νινγκ Στριτ. Έχω – και πάλι, με μεγάλη λύπη –

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κλίμακα, το

πλαίσιο και η φύση αυτών των παραβιάσεων

σημαίνουν ότι θα ήταν ασυμβίβαστο με το κρά-

τος δικαίου η συμπεριφορά αυτή να περάσει με

συνταγματική ατιμωρησία, ειδικά όταν πολλοί

στην κοινωνία συμμορφώθηκαν με τους κανό-

νες με μεγάλο προσωπικό κόστος, και άλλοι επιβ-

λήθηκαν πρόστιμα ή διώκονταν για παρόμοια,

και μερικές φορές φαινομενικά πιο ασήμαντα,

αδικήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα του τι συνέ-

βη στην Ντάουνινγκ Στριτ ή η δική σας συμπε-

ριφορά. Είναι επίσης, και ίσως περισσότερο, η

επίσημη απάντηση σε ό,τι συνέβη. Καθώς πρ-

οφανώς δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την άποψη

για αυτά τα θέματα, πρέπει να σας ζητήσω να

δεχτείτε την παραίτησή μου.

Ήταν τεράστιο προνόμιο να εργάζομαι σε

σημαντική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου

του νόμου ορόσημο για την ενδοοικογενειακή

κακοποίηση, του νόμου για την καταπολέμηση

της τρομοκρατίας, την Αστυνομία, το 'Έγκλημα...

την αναθεώρηση του νόμου ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων, καθώς και άλλων εργασιών για εκ-

μοντερνισμό του συστήματος κοινωνικής δικαι-

οσύνης... Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτές

και άλλες πρωτοβουλίες για την πραγματοποίηση

των αλλαγών που και οι δύο γνωρίζουμε ότι χρ-

ειάζεται αυτή η χώρα και τις οποίες υποσχεθή-

καμε στο μανιφέστο μας. Αλλά μπορούμε να ανα-

λάβουμε αυτές και άλλες νομικές μεταρρυθμίσεις

στο εσωτερικό – και επίσης να υπερασπιστούμε

αξιόπιστα τους δημοκρατικούς κανόνες στο εξω-

τερικό, ειδικά σε μια περίοδο πολέμου στην

Ευρώπη – εάν είμαστε, και φαίνεται ότι είμαστε,

αποφασιστικά αφοσιωμένοι τόσο στην τήρηση

του νόμου όσο και επίσης στο κράτος δικαίου.

Στην περίπτωση του Σόμερσετ το 1772, που

έλεγε ότι ο θεσμός της δουλείας ήταν αντίθετος

με το κοινό δίκαιο στην Αγγλία και την Ουαλία,

ο Λόρδος Mansfield CJ αναφώνησε "fiat justitia

ruat caelum" – ας επικρατήσει η δικαιοσύνη, αν

και πέφτουν οι ουρανοί. 

Λυπάμαι πολύ που ο ουρανός έπεσε πρόωρα

στην τρέχουσα υπουργική μου σταδιοδρομία,

αλλά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα

με τις υπουργικές και επαγγελματικές μου υποχρ-

εώσεις να υποστηρίζω και να τηρώ το κράτος

δικαίου, δεν έχω άλλη επιλογή από το να υπο-

βάλω την παραίτησή μου .

Με εκτίμηση,

LORD (DAVID) WOLFSON 

OF TREDEGAR, QC»

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και 
το ασυμβίβαστο της ατιμωρησίας...

Ο Λόρδος David Wolfson

Οι ρίζες μας

Δεν έχουμε τις ρίζες μας

Για να κοιτάμε πίσω.

Τις έχουμε να τρέφουνε,

Τους κλάδους, τα παιδιά μας

Για φυλλωσιά, στον άνεμο,

Ύμνο, κελάιδισμά μας…

Θέλουμε τις κόρες, άνθη μας

Να δένουνε μεστό καρπό,

Για ένα μέλλον πιο σοφό,

Απ’ το δικό μας …

Τούτος, δε χωράει, ο κορμός,

Άλλες πληγές και αίματα,

Ούτ’ άλλα «φίλια» βόλια,

Να τον χτυπούν με ψέματα,

Για τη δική τους τη βολή…

Τα βόλια τους, μας μπόλιασαν,

Θάρρος, ελευθερία,

Ανάπτυξη ενός Πνεύματος,

Λαμπρής ακτινοβολίας!

Αν η δική μας η Βουλή,

Ήτανε λίγο σοβαρή…

Δε θα πουλούσε τη σοδειά,

Στην αγορά τόσο φτηνά,

Δε θα‘καιγε ξύλο και καρπό,

Του δέντρου της πατρίδας,

Ούτε θα είχε σα σκοπό,

Να ζεσταθεί λιγάκι…

Δεν ήξερε, δε πίστεψε,

Πως απ’ το αίμα πιο πολλή

Ζέστη, δε βγάνει «τζάκι»…

Ας εκτεθούν τώρα αυτοί,

Στου κόσμου το μπαλκόνι,

Που όλους μας εξέθεσαν,

Σε άθλιες προθήκες,

Εμάς που πολεμήσαμε,

Μ’ αντίξοες συνθήκες,

Να παραμείνουν ζωντανές,

Οι παρακαταθήκες…

Να εκτεθούν τώρα αυτοί,

Μαζί με τ’ άλλα έντομα

Και οι πολιτικές τους σκνίπες…

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk



Τα ονόματά μας
Βρε, μας λιποθύμησαν, σου λέω, δεν μας έχουν αφήσει σε χλωρό

κλαρί να καθίσουμε, έχουμε γεμίσει Αβραάμηδες , Ισαάκηδες και

Κωστάκηδες. Μας τιμούν μόνον κάποιο λίγοι Νοτιοαμερικάνοι και κά-

μποσοι Ρώσοι. Οι Βραζιλιάνοι ανέδειξαν τον μεγάλο ποδοφαιριστή

Σώκρατες και οι φίλοι μας Ουρουγουανοί μάς τιμούν με τον άσο τους

Diaz (Δίας). Τώρα οι Ρώσοι είναι σαφώς πιο φιλέλληνες, με τον Λεωνίδα

(Λεονίντ) Μπρέζνιεφ, τον Αλεξέι Κοσύγκιν και τον Αλεξέι Σολζενίτσιν.

Οι Βορειοαμερικάνοι μάς τα έπρηξαν με την Σάρα Πέιλιν, που την

σερβίρισε ο αδερφός της και σύζυγος Αβραάμ στον Φαραώ και τον

Αβιμελέχ, σου λέει να μην μπεί στο σόϊ μας κανένας ξένος και μας

διαλύσει το σπίτι, πρέπει να φυλαγόμαστε, ο κόσμος είναι κακός και

μοχθηρός. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Γι’ αυτό και προτιμήσαμε να αναγνωρίζουμε ως προπάτορά μας

τον Αβραάμ και όχι τον αμόρφωτο Πυθαγόρα ή τον ακούρευτο Πλά-

τωνα. Θελήσαμε έναν να ξέρει από άρμεγμα και όχι από γεωμετρία.

Με το γάλα μπορείς να ζήσεις, με την γεωμετρία, «πιάσε το αυγό και

κούρευ’το». Τον σημερινό Πρόεδρο των ΗΠΑ τον λένε Ιωσήφ (τζο)

Μπάϊντεν, δεν τον λένε Λεωνίδα ή Αριστοτέλη, ο πρώτος ήταν σφα-

γέας των Περσών και ο δεύτερος φαφλατάς, φανταστείτε πώς έγρα-

ψε 11.500 σελίδες φιλοσοφίας και τελικά τίποτα δεν μας είπε περί

ξυλουργικής και βουκολισμού, ενώ ο συνονόματός μου ήταν συνοδός

παρθένων κυριών. Ξέρουν οι Αμερικανοί του Οχάιο τι κάνουν, δεν

είναι ντουβάρια να τιμούν θεατρίνους όπως ο Σοφοκλής και ο Αισχύλος,

Οι Αμερικάνοι έχουν τον τρόπο τους να τιμούν τις πρακτικές επιστή-

μες χημεία, φυσική και υδρογονάνθρακες και ύστερα να στολίζουν τα

προϊόντα του με Ελληνικά ονόματα. Διαστημόπλοια DIA και Apollo.

Με τα ελληνικά ονόματα βαφτίζουν τα διαστημικά τους επιτεύγματα,

σκέψου δηλαδή να ονόμαζαν το διαστημόπλοιο Apollo αλλιώς και να

το έλεγαν Ιακώβ ή ακόμα πιο κακόηχα να το έλεγαν Μήτσο. Ντροπή!!!

Κοπανάς έναν Έλληνα Θεό και διατηρείς την αξιοπρέπειά σου.

Εμείς τώρα επιμένουμε στους Θανάσηδες και στο όνομα Μπά-

μπης, δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε σε έναν Παυσανία (πολύ

κακός ο ανεψιός του Λεωνίδα, μακέλεψε τους Πέρσες στις Πλαταιές)

ή σε έναν Θεμιστοκλή, που έπνιξε κι αυτός χιλιάδες Περσόπουλα στην

Σαλαμίνα. Επρόκειτο περί αποτρόπαιου εγκλήματος. Μήπως το όνομα

Ήρα δεν είναι έξω από τις συνήθειές μας, πες το το κορίτσι Ρούλα να

σε δεί ο Θεός. Το καλλίτερο για αγόρια είναι το όνομα Τάκης, όχι το

βάρβαρο όνομα του υπαρχηγού του Λεωνίδα που τον έλεγαν Διη-

νέκη. Έχει τόσα ήττα αυτό το όνομα που δεν θα ξέρουν πώς να τον

γράψουν στο στρατό. Πες τον Πάνο και βλέπουμε, θα τον λέμε Πανά-

κο και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ προτιμώ το όνομα Θανά-

ης, είναι εύηχο και μοναδικό, θα ξεχωρίζει το παιδί στην κοινωνία, θα

είναι μοναδικό! Ο Θανάης θα λένε και θα κολλάει η γλώσσα τους. Πες

το Κώστα το παιδί, τίμιος άνθρωπος ο Κωνσταντίνος, μόνον τον γιό

του Κρίσπο στραγγάλισε και την δεύτερη γυναίκα του Φαύστα έκαψε

με καυτό λάδι. Για τον ανεψιό του Λικίνιο προτίμησε το σπαθί του. Για

το καλό τους.

Άλλη προσωπικότητα έχεις αν σε λένε Κώτσο κι άλλη αν σε φωνά-

ζουν Ευριπίδη, μπερδεύεται η γλώσσα. Γι’ αυτό επιμένω το παιδί μας

να το λέμε Κώτσο, Θανάς, Μιχαλάκη, Μήτσο και Γιάνν κι άσε τον

ακούρευτο και άπλυτο, να μοιάζει του Βαπτιστή. Άσε που και το Βαγ-

γέλης δεν είναι άσχημο, θα έχεις ένα όνομα στην λαχαναγορά! Αυτό

είναι και το σωστό για το κράτος του Ισραήλ. Οι Εβραίοι κάτι παρα-

πάνω ξέρουν από μας, πέραν της αγελαδοτροφίας και γενικότερα του

βουκολισμού και της παστερίωσης του γάλακτος.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Βιώνοντας 
την Αιωνιότητα

Καθημερινά
Ένας Άγιος Άνθρωπος,

Φέρων στέφανον εκ καθαρού

χρυσίου,

Δίδαξε την οδό

Προς μια Ζωή αγία,

Μια προσευχή, μια προσφορά,

Της ψυχής, Ευλογία

Μια δωρεά ελέους,

Η απόδειξη της θεότητός Του.

Ο υιός του Ανθρώπου,

Απεκάλυψε δια παραβολών,

Ευλόγησε τις αναμένουσες

ψυχές,

Του αποκαμωμένου πλήθους,

Ενώ οι λόφοι της Ιουδαίας

Χειροκροτούσαν την ηχώ

Των χαρμόσυνων χειρών,

Των λυτρωμένων από τα βάρη

Της πήλινης καρδιάς,

Μια διδαχή ζωής δι’ ημάς,

Να βιώνουμε την Αιωνιότητα

Καθημερινά.

Jo-Anne Colombo 

Μαρινάκη

Κύριε Διευθυντά,

Μαρτυρικές ώρες για την Μαριούπολη,

πόλη-κόσμημα του Ελληνισμού (150.000),

που φέρνουν στη μνήμη την καταραμένη

περίοδο Στάλιν, όταν κυβερνούσε τη μακα-

ρίτισσα τη Σοβιετική Ένωση. Είναι αδιανόη-

το να εξισώνει κάποιος τον θύτη (Ρωσία) με

το θύμα (Ουκρανία), αφού είναι ανεπίτρε-

πτο να λέγαμε το ίδιο για την τουρκική ει-

σβολή στην Κύπρο. 

Ο δικτάτορας Πούτιν έχει βάλει τη Ρωσία

«στον γύψο» για 21 χρόνια. Κατά χιλιάδες

συλλαμβάνονται στη Ρωσία όσοι συμμε-

τέχουν σε κάποια αντιπολεμική διαδήλωση

που κινδυνεύουν με 15ετή φυλάκιση. υπάρχει

ο κίνδυνος όταν θα φτάσουν τα χιλιάδες φέ-

ρετρα, οι τωρινοί διαδηλωτές να αυξηθούν

σε εκατ. και λόγω της λιμοκτονίας του λαού

να επέλθει η ανατροπή του Πούτιν. 

Οι κυνικές αναθεωρητικές τάσεις του κα-

ταδικάζονται από όλο τον πολιτισμένο κό-

σμο. Η καταδίκη του Ναβάλνrι σε 9ετή φυ-

λάκιση επιτείνει τις εξεγέρσεις. Διατυπώνει

απειλές στην κυριαρχία άλλων χωρών, με

δηλώσεις αναθεωρητισμού του παρελθόν-

τος αιώνος. Απειλεί Σουηδία και Φινλανδία

σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Νοσταλγεί την Τσαρική αυτοκρατορία, επι-

στρατεύοντας ως πρόσχημα - φαντασίωση

«το λάθος του Λένιν». 

Το πελώριο ερώτημα είναι μήπως η Ου-

κρανία είναι μόνο η αρχή. Οι εισβολές είναι

κάτι σαν εθνικό άθλημα/ σπορ. Ο Πούτιν

θεωρείται από τους πλουσιότερους ανθρώ-

πους στον κόσμο με περιουσία 100 δις δολ.

Οι 7 ζάπλουτοι Ρώσοι ολιγάρχες / μεγιστά-

νες έχουν αστρονομικό πλούτο και αποτε-

λούν το πορτοφόλι του Πούτιν. 

Επειδή έχει διαπράξει εγκλήματα πολέ-

μου και γενοκτονίες επιβάλλεται η παρα-

πομπή του στο Δικαστήριο της Χάγης. υπάρχει

ο κίνδυνος, η Ουκρανία να γίνει το 2ο Κυ-

πριακό της Ευρώπης. Αυτή η εισβολή θα

οδηγήσει 1,7 δις. ανθρώπους στη φτώχεια,

στην εξαθλίωση και στην πείνα σε κλίμακα

που δεν έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. 

Οι ψηφοφόροι των αριστερών κομμάτων

φεύγουν από αυτά κατά δεκάδες χιλιάδες

βλέποντας την κυνική εισβολή στην Ουκρα-

νία και την εξόντωση των Ελλήνων της Μα-

ριούπολης. Το νόημα της ζωής για τους

Ουκρανούς είναι η ελευθερία και η αξιο-

πρέπεια. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πάντα

κατά του κατακτητή Οθωμανού κλπ και υπέρ

του αμυνομένου.

Άλλωστε, ο εθνικός ύμνος μας είναι για

την Ελευθερία! «Θέλει αρετή και τόλμη η

Ελευθερία» (Κάλβος). Η ευχή όλου του πλα-

νήτη στη γιορτή της Αγάπης – Πάσχα είναι

να υπάρξει εκεχειρία παντοτινή. 

Αντί λοιπόν, να σταυροκοπιέται ο Πούτιν

στο Άγιο Όρος (2016), είναι επιβεβλημένον

να μετανοήσει, έστω και τώρα, λόγω Πάσχα,

για τα φρικώδη εγκλήματα πολέμου. Οψό-

μεθα!

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος - Αθήνα

email: info@tralaw.gr

Παγκόσμιο αίτημα για Πασχαλινή Eκεχειρία
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

Όταν τον Σεπτέμβριο του 1939 ξέσπασε ο Δεύτε-

ρος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Βρετανία μαζί με

τους Συμμάχους αγωνίζονταν κατά του χιτλερικού

φασισμού, οι Κύπριοι στάθηκαν θερμοί συμπαρα-

στάτες στους Συμμάχους. Όταν ο Μουσολίνι προ-

σπάθησε να εισβάλει στην Ελλάδα στις 28 Οκτω-

βρίου 1940, πολλοί Κύπριοι κατατάχθηκαν και

πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες διώχνoντας τους

Ιταλούς πέρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

‘Ηταν τότε που ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ εντυπω-

σιάστηκε τόσο πολύ από την ηρωϊκή αντίσταση

των Ελλήνων που έκανε την γνωστή ιστορική και

«κολακευτική» για τους Έλληνες δήλωση: «Στο

εξής δεν πρέπει να λέμε ότι οι Έλληνες μάχον-

ται σαν ήρωες αλλά ότι οι ήρωες μάχονται σαν

Έλληνες!»

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος η Σοβιετική Ένωση

κράτησε στάση ουδετερότητας γιατί πιο μπροστά,

τον Αύγουστο του 1939, είχε υπογράψει το γερ-

μανοσοβιετικό σύμφωνο μη επίθεσης με τη Γερ-

μανία. Όταν όμως χτυπήθηκε από τις χιτλερικές

ορδές τον Ιούνιο του 1941 και μπήκε στον πόλε-

μο στο πλευρό των Συμμάχων, οι βρετανικές αποι-

κιακές αρχές χαλάρωσαν τα μέτρα έκτακτης ανάγ-

κης τα οποία είχαν επιβάλει στην Κύπρο μετά τα

Οκτωβριανά του 1931. Περίπου 35,000 Κύπριοι

εθελοντές κατατάχτηκαν στο βρετανικό στρατό και

πολέμησαν κατά της φασιστικής τυραννίας. Εκα-

τοντάδες είναι οι Κύπριοι που έχασαν τη ζωή τους

αγωνιζόμενοι για τα ιδανικά της Ελευθερίας, είτε

στη Μάχη του Ελ Αλαμέϊν στην Αίγυπτο το 1942 ή

σε άλλα πεδία μαχών.

Μετά τα Οκτωβριανά του 1931 το ΚΚΚ είχε γίνει

παράνομο και λίγο πιο ύστερα οι ηγέτες του ΚΚΚ

συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’ και

πρότειναν τη δημιουργία ενιαίου αντιιμπεριαλιστι-

κού μετώπου. Η πρόταση αυτή απορρίφτηκε από

τη Δεξιά και την ηγεσία της Εκκλησίας. 

Η ίδρυση του ΑΚΕΛ – Απρίλης 1941

Στα 1936 ο Πλουτής Σέρβας έγινε Γενικός Γραμ-

ματέας του ΚΚΚ. Είχε σπουδάσει Πολιτικές και Κοι-

νωνικές Επιστήμες στη Μόσχα. Ο Σέρβας (το πραγ-

ματικό του όνομα ήταν Πλούταρχος Λοΐζου Σαβ-

βίδης) γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1907. Ο Σέρβας

πίστευε στην ίδρυση ενός νέου Κόμματος της Αρι-

στεράς, που θα είχε ευρύτερη βάση που θα προώ-

θούσε τόσο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης για την

Κύπρο καθώς και τα ιδανικά του σοσιαλισμού. 

Η συνάντηση στην Σκαρίνου 

- 21 Απριλίου 1941

Ο Σέρβας κάλεσε 36 αντιπροσώπους να παρ-

αστούν σε συνεδρίαση με σκοπό την ίδρυση ενός

νέου πολιτικού κόμματος καθώς και τη συγχώνευ-

ση του ΚΚΚ με το νέο κόμμα. Οι αντιπρόσωποι

(δημοσιογράφοι, δήμαρχοι, δικηγόροι, συνδικαλι-

στές και άλλοι) συναντήθηκαν στις 21 Απριλίου

1941 στο χωριό Σκαρίνου (ένα χωριό μεταξύ Λευ-

κωσίας και Λεμεσού). Ήταν σε αυτή τη συνάντηση

που ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ (το Ανορθωτικό Κόμμα

Εργαζόμενου Λαού). Ο Πλούτης Σέρβας, ο πρώην

ηγέτης του ΚΚΚ εκλέχτηκε ως πρώτος Γενικός

Γραμματέας (1941 – 45).

Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ καλούσε τον λαό και τους οπα-

δούς του Κόμματος να προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους στον αντιφασιστικό πόλεμο. Στις 16 Ιουνίου

1943, έγινε μια μαζική ένταξη εθελοντών στο βρε-

τανικό στρατό. Από τα 17 μέλη της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ

τα 11 κατατάχτηκαν στον στρατό και τα άλλα 6

παράμειναν στις θέσεις τους για κομματική καθ-

οδηγητική δουλειά. 

Οι Δημοτικές Εκλογές του 1943

Τον ίδιο χρόνο (1943), όταν επιτράπηκαν οι

πρώτες δημοτικές εκλογές (ύστερα από τα δικτα-

τορικά μέτρα της Παλμεροκρατίας) η Αριστερά είχε

σημειώσει μεγάλες εκλογικές επιτυχίες. Στη Λεμεσό

εκλέγηκε δήμαρχος ο Πλουτής Σέρβας και στην

Αμμόχωστο ο Αδάμος Αδάμαντος. Η πολιτική

δυνάμη της Αριστεράς είχε αυξηθεί ακόμη περισ-

σότερο στις Δημοτικές εκλογές του 1946.

Η στροφή της Αριστεράς 
προς την Ένωση

Ο αρχικός στόχος και επιδίωξη του ΚΚΚ κατά

τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και κατά τη δεκα-

ετία του 1930 ήταν η Αυτονομία – Ανεξαρτησία της

Κύπρου και όχι η Ένωση. Αυτός ο στόχος ήθελε

και κρατούσε τους Ελληνοκύπριους και Τουρ-

κοκύπριους ενωμένους και δεν τους έρριχνε στις

λεγόμενες «εθνικές αγκάλες» της «μητέρας πατρίδας».

Από την ίδρυση του ΑΚΕΛ (1941) και μετά, η ηγεσία

της Αριστεράς έκανε στροφή 180 μοιρών και έγινε

συνοδοιπόρος της Εθναρχίας, αγωνιζόμενη για

την Ένωση. Αυτή την στροφή τη βλέπουμε σε διά-

φορες ομιλίες της ηγεσίας, ανακοινώσεις και προκ-

ηρύξεις του κόμματος. Συγκεκριμένα, όταν ο αντι-

πρόσωπος του υπουργού Αποικιών της Βρετανίας

Σερ Κόσμο Πάρκινσον έφτασε στην Κύπρο τον

Αύγουστο του 1944 ο τότε Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Πλουτής

Σέρβας, του έστειλε το πιο κάτω τηλεγράφημα: 

«Χαιρετίζοντες άφιξιν σας εις Κύπρον, υποβάλ-

λομεν τον ένα και αναλλοίωτον Πόθον του Ελληνι-

κού Κυπριακού Λαού δι Εθνικήν Αποκατάστασιν.

Ζήτω η Ένωσις της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλά-

δος. 

Διά την Κ.Ε. 

ο Γ.Γ. Πλ. Σέρβας».

Το τηλεγράφημα του Α. Ζιαρτίδη έλεγε: 

«Παγκύπριος Συντεχνιακή Επιτροπή μαζί με το

«καλώς ήλθατε» διαδηλοί την απόφασιν των εργατών

της Κύπρου όπως αγωνισθώσι δια την Ελευθερίαν

του Κυπριακού λαού, η οποία θα πραγματοποιηθή

μόνον δια της Ενώσεως της Κύπρου μετά της Μητρ-

ός Ελλάδος. 

Ζιαρτίδης, Γ.Γ. Π.Σ.Ε».

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου Αδάμος Αδάμαντος

έστειλε το πιο κάτω τηλεγράφημα: 

«Το Δημοτικόν Συμβούλιον και ο Λαός της

Αμμοχώστου σας απευθύνει το καλώς ορίσατε, και

διακηρύττει την αμετάκλητον αυτού θέλησιν δι Ένω-

σιν της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος. 

Α. Αδάμαντος, Δήμαρχος».

Τα πιο πάνω τηλεγραφήματα δημοσιεύτηκαν

στην εφημερίδα «Ανεξάρτητος» στις 12 Αυγούστου

1944. Η στροφή της ηγεσίας της Αριστεράς από

την πολιτική της Ανεξαρτησίας – Λαϊκής κυριαρχίας

προς την Ένωση, ήταν ένα φοβερό πλήγμα για

τους Τουρκοκύπριους γιατί η Ελλάδα δεν ήταν για

αυτούς η «Μητέρα Πατρίδα». Αυτή, η ανέκαθεν

πολιτική της Δεξιάς και τώρα της Αριστεράς, οδηγούσε

σταδιακά και οριστικά τους Τουρκοκύπριους στην

αποξένωση, στην απομόνωση και τελικά στις αγκά-

λες των Τούρκων εθνικιστών που τώρα μιλούσαν

και αυτοί για τη δική τους «Μητέρα Πατρίδα» και

έβρισκαν τώρα θερμό συμπαραστάτη τους Βρε-

τανούς αποικιστές.

Γι’ αυτή την «πολιτική στροφή» είχαν μετανοιώσει

πολύ αργά οι πιο πάνω ηγέτες. Ο Αδάμος Αδά-

μαντος είχε αργότερα πει το ιστορικό ότι «δεν θα

διέθετε ούτε το μικρό του δάκτυλο για την

Ένωση». Ο δε Πλουτής Σέρβας υποστήριζε τη

Διασκεπτική του 1947 που θα οδηγούσε στην

αυτοκυβέρνηση και μετά στην Ένωση. Στα συγγράμ-

ματα του, πολύ πιο αργότερα (Κυπριακό – Ευθύνες)

παραδέχεται ότι η Ένωση ήταν το «άπιαστο όνει-

ρο». 

Αυτοί οι δύο ηγέτες διώχτηκαν από το ΑΚΕΛ το

1952. Ο Ζιαρτίδης που παρέμεινε στο πόστο του

ως Γ.Γ. της ΠΕΟ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ

συνεχίζε την υμνολογία για την Ένωση μαζί με την

υπόλοιπη ηγεσία μέχρι την καταστροφή του 1974.

Λίγα χρόνια πριν το θάνατο του είχε παραδεχτεί

ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε για την Ένωση

ήταν λάθος γιατί ήταν ανέφικτη.

Μεταπολεμικές εξελίξεις

Όταν ο πόλεμος έληξε το 1945, οι Κύπριοι μαζί

με τους άλλους αποικιακούς λαούς που πολεμή-

σαν στο πλευρό των Βρετανών και των συμμάχων

τους, προσδοκούσαν ότι θα ‘‘απελευθερώνονταν’’

και αυτοί οι ίδιοι. Πίστευαν ότι μάχονταν για την

Ελευθερία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη όλων

των λαών αλλά όταν ήρθε η στιγμή να ζητήσουν

τη δική τους Ελευθερία, οι αποικιακές δυνάμεις

κώφευαν στα αιτήματά τους! Οι εθνικές τους προσ-

δοκίες είχαν συντριβεί από αυτές τις ίδιες τις δυνά-

μεις οι οποίες πριν λίγο καιρό τους πρόσφεραν

«παχιά λόγια», τους έταζαν τη δική τους αυτοδιά-

θεση! 

Αλλά οι μεγάλοι νικητές του πολέμου, ο Σερ

Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Στάλιν και ο Ρούζβελτ είχαν

ήδη ρυθμίσει το πολιτικό μέλλον και την πορεία

των Ευρωπαϊκών χωρών.

Πολιτικός Διχασμός και στην Κύπρο 

– Η εκλογή του Λεόντιου 1947

Ο πολιτικός διχασμός που επικράτησε στην

Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου

(1945 – 1949), είχε και παρόμοιο αντίχτυπο ανά-

μεσα στο λαό της Κύπρου. 

Στην Κύπρο έγιναν οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές

στις 4 Μαΐου 1947. Η Αριστερά υποστήριξε τον

δημοφιλή Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο και η άκρα

Δεξιά τον άγνωστο (για τους περισσότερους Κυπρί-

ους) Αρχιεπίσκοπο Σινά, Πορφύριο. Ο Λεόντιος

κέρδισε τις εκλογές, αλλά πέθανε στις 26 Ιουλίου

1947 δηλαδή λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή

του. Στις επόμενες αρχιεπισκοπικές εκλογές κέρ-

δισε ο υποψήφιος της Δεξιάς, ο Μητροπολίτης

Κερύνειας, Μακάριος Β’, γνωστότατος φανατικός

αντικομμουνιστής.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 οι Κύπριοι είχαν

διαιρεθεί πολιτικά σε «φιλοβασιλικούς» και σε «φιλο-

κομμουνιστές». Η επικράτηση του μοναρχικού κα-

θεστώτος στην Ελλάδα με την πλήρη υποστήριξη

των Αμερικανών και Βρετανών είχε δημιουργήσει

την εντύπωση σε πολλούς Κύπριους εθνικιστές

ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για την πραγ-

ματοποίηση της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλά-

δα. Πίστευαν ότι οι «νέοι σύμμαχοι» της Ελλάδας,

δηλαδή οι Αγγλο-αμερικάνοι θα πραγματοποιούσαν

τα εθνικά τους οράματα. Φυσικά οι μεταπολεμικές

κυβερνήσεις στην Ελλάδα εξυπάκουαν και εξυπη-

ρετούσαν τα συμφέροντα και την πολιτική των νέων

αφεντικών τους και όχι τα «πολιτικά οράματα» των

Ελληνοκυπρίων.
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∆· ‚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·
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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
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Κύπρος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

– ΑΚΕΛ: ένα νέο κόμμα γεννιέται το 1941





22 ● ELEFTHERIA Great and Holy Thursday 21st April 2022Cοmmunity Νews & Sports

Omonia Youth Under 11 enjoy football festival  
Three Omonia U11 teams, the White, Green and Gold teams participated in their first league Chal-

lenge Cup festival hosted by Borehamwood. It was great to see all three Omonia Youth Under 11 teams

play good football, enjoy the festival but above all support and cheer each other on. All three squads

have friends in each other's teams, and it was wonderful to see the companionship, solidarity and ca-

maraderie as these young footballers supported their friends in the other teams. The picture is of George

Agrotis and Nick Paraskevas' Under 11 White looking delighted with their festival trophies.  

In the photo: Under 11 White are delighted with their festival trophies

Omonia Youth FC meet England 
Manager Gareth Southgate 

Members of community football club Omonia Youth FC recently had the opportunity to meet England nation-

al team manager Gareth Southgate at an event near Wembley Stadium. Two current trustees of the club, former

chairman Michael Pieri and former Treasurer Demi Shiamishis were joined by Under 18 player Stefanos Pieri.  

During the event Michael was interviewed by England national team manager Gareth Southgate. He was

asked about the grassroots award the club won last year where they were named the FA and McDonald's Grass-

roots Club of the Year. The interview can be viewed on the latest edition of the FA's 'In the Box' podcast show

which can be found on England Football's YouTube channel 'The League and Club Hub'. Go and check it out. 

In the photo (from l-r): Mike Pierri, G. Southgate, Stefanos Pierri and Demis Shiamishis.

AGM of the Relatives of the
Missing Cypriots 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 resolution 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 discovery 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, irrespective 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 message on 020 8805 6939. 
Or call or sent text on 0771 880 1889 or send us an email:

ormc1974@btopenworld.com, so that we can send you the

appropriate form. 

“Aphrodite’s Sisters” is one of the three winning pro-

jects of the Creative Commissions call on the theme

of “Creating Diasporic Worlds”, initiated and funded

by the Centre for Greek Diaspora Studies and the Cen-

tre for the GeoHumanities at Royal Holloway, Univer-

sity of London in collaboration with the Cyprus High

Commission in London and the Fitzwilliam Museum –

University of Cambridge. 

“Aphrodite’s Sisters” explores the diaspora and multiple

“lives” of the most popular Cypriot statue of Aphrodite and

its copies: the statue of Aphrodite of Soloi, a marble statue

from the 1st century BC, found by a farmer while plough-

ing his field and donated to the Cyprus Museum in 1902.

As part of this project, a crowdsourcing call is released to

help us collect images and stories about this Aphrodite.

Please find the call below.

Aphrodite’s Sisters:

Crowdsourcing Call

This is Aphrodite of Soloi from Cyprus. This is such an

iconic image for Cyprus that is found in every Cypriot pass-

port. Have you seen this Aphrodite or a copy of it in any

material? (a statue, a poster, a piece of jewelry, a passport,

or any other product?). If yes, please help us collect her

“sisters” and their stories.

Therefore, if you own one of Aphrodite’s sisters,

please follow the steps below to submit your photo:

Step 1: Take a picture of the object (original or copy) or,

even better, a selfie with it

Step 2: Upload your image using one of these three

methods:

• Go to https://www.theopististylianoulambert.com/aphrodite-

sisters to complete a short form 

• E-mail your image to theopisti.stylianou@gmail.com 

•

Or share it on Instagram with the hashtag #AphroditeSisters

As part of your submission, please answer these

three questions:

1. Where is your object found?/ Where is your photo-

graph taken?

2. Do you have any personal relationship with this ob-

ject? If yes, what is it? 

3. Beyond the Aphrodite of Soloi, what does the goddess

Aphrodite in general mean to you?

By submitting material, you give permission for your im-

age and text to be used for the purposes of the project

“Aphrodite’s Sisters”. The project will be presented at the

Cyprus High Commission in London In July 2022.

The team: Theopisti Stylianou-Lambert, Antigone Hera-

clidou, Giorgos Papantoniou and Christine Morris

Aphrodite’s Sisters 
Crowdsourcing Call



TSOUREKI
(Greek Easter Bread)

The Greek tsoureki bread needs a

lot of kneading to create a lot of fi-

bres. This creates a light, fluffy dough

that will rise well. Making it in this

way, results in an amazing, delicious

bread. The characteristic taste and

smell of the tsoureki bread comes

from the aromatic Easter flavours of

freshly ground mastic from the Chios

Island and the mahlepi; an aromat-

ic spice made from ground cherry

seeds. 

It is essential to use strong, white

bread flour which has plenty of gluten

to achieve a soft, fluffy texture but

also a stringy one when the bread

dough is pulled. 

All the ingredients should be at room

temperature when preparing the

dough except for the milk, which

should be lukewarm to activate the

yeast.

INGREDIENTS

Makes 2 large loaves or 4 small

ones

For the yeast mixture

25g dried yeast or 50g fresh

yeast

30g sugar

100ml tepid milk (16⁰C-38⁰C)

100g strong white flour

For the dough

250g fresh full fat milk, tepid

250g cold butter, cut into cubes

¼ tsp ground mahlepi 

¼ tsp finely ground mastic

zest from 1 orange

1 tsp vanilla essence

250g granulated sugar

3 large free-range eggs or 4

medium free-range eggs

2 egg yolks from large free-

range eggs

½ tsp salt

1Kg strong white flour 

For sprinkling on top of the

tsoureki

30g almond slithers 

For the egg wash

1 large free-range egg yolk

1 tbsp sugar

2 tbsp water

METHOD
Activating the yeast

Put the yeast and milk in a bowl

and mix well with a whisk.

Set aside for 5-10 minutes

until the yeast is activated

and the surface starts froth-

ing. Add the flour and stir

well with a spoon to make a

very thick batter. Cover the

bowl with clingfilm and leave

it in a warm place for 20-30

minutes. 

Making the dough

1. In a small casserole, add the

milk, butter, mahlepi, mastic,

orange zest, vanilla essence

and the sugar. Heat the

casserole over a low heat

until the butter melts stirring

with a whisk. Be careful not

to over-heat the ingredients.

If the temperature rises

about 30⁰C this will de-acti-

vate the yeast. Remove the

casserole from the heat and

set aside. 

2. In a large bowl, beat the

eggs, egg yolks and salt and

whisk well. 

3. Add the flour, yeast, melted

butter, milk and the spices to

the same bowl. Oil your

hands lightly and knead the

dough until you achieve a

smooth, non-sticky dough. If

you wish, put all the ingredi-

ents in a mixer and use the

dough hook on a low speed

to combine all the ingredi-

ents. Increase the speed to

medium-high for about 15-

20 minutes until the dough

comes away from the side of

the bowl.

4. Place the dough in a bowl

which you have lightly

greased and cover with

clingfilm or a clean kitchen

towel. Leave it to rise in a

warm place for 2-3 hours,

until it doubles in size. To en-

sure that the dough is ready,

press your fingers into the

dough and when the dough

bounces back, it means that

it is ready. 

5. Put the dough onto a floured

surface and knead a little un-

til the dough is deflated.

Take half of the dough and

divide it into 3 equal pieces

and form into long strips

about 30cm long. Press the

end of the dough strips to

stick them together, and then

one at a time, plait the strips

of dough, folding one piece

on top the other. Place the

dough on a tray, covered

with grease-proof paper.

Make another tsoureki using

the other half of the dough,

following the same process.

Alternatively, you can make

4 smaller plaits. Cover the

tray with a towel and leave

them for 2 hours to double in

size.

6. Pre-heat the oven to

180⁰C/160⁰C fan/ gas 4.

7. In a small bowl, put all the in-

gredients for the egg wash

and beat with a spoon.

Brush the Easter loaves with

the wash on the surface and

sprinkle the almond slivers

evenly on top. 

8. At this stage, you may put a

hard-boiled red egg in the

middle of the tsoureki if you

wish. 

9. Bake the tsourekia breads in

the pre-heated oven for 30

minutes until golden-brown.

10. Remove the tray from the

oven and let the tsoureki

breads cool for 10 minutes

before serving.

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

T S O U R E K I
(GREEK EASTER BREAD)

ΜΕΓ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Αδικημένη
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Ένα Τανκς Στο Κρεβάτι Μου

ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Η Μαμά Κάνει Όνειρα
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Πικρό Ψωμί
00.20 Ελληνική Ταινία: 

Καύση

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

Ο Ακάλυπτος
21.10 Ελληνική ταινία:

Τα Ξένα Χέρια Είναι Πικρά
22.20 Ελληνική Ταινία: 

Ο Άνθρωπος Με Το Γαρύφαλλο

KYΡIAKH ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

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: 

Λούφα Και Απαλλαγή Ι4

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.00 GreekStories με 
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο

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

21.00 Θέατρο της Δευτέρας: 
Ένα Κάρο Μέσα Στο Σαλόνι

22.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.35 Με τον Φακό του Hellenic TV
22.00 Ελληνική Ταινία:  

Τα Αδέλφια

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.05 Ταινίες της εβδομάδας 
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.55 Ελληνική Ταινία: 
Αυγερινός Και Πούλια

22.15 Ελληνική Ταινία: 
Επαναστάτης Ποπολάρος

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Μεγάλη Μου Αγάπη 

23.10 Ελληνική Ταινία: 
Κορόιδο Γαμπρέ

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.
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