
ΠΙΣΤΟ «ΣΚΥΛΙ» ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Τουρκία «καλύπτει» τα ρωσικά
εγκλήματα στην Μπούκα ζητώντας
διεξαγωγή «ανεξάρτητης έρευνας»

για να βρεθούν οι… ένοχοι!!!
n ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Ο ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΞΕΓΕΛΑΣΕ...

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΙΝ 

Για την Ουκρανία προσευχήθηκαν
οι χριστιανοί ηγέτες της Αγγλίας

ΣΕΛΙΔΑ 9

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ 

ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 3,56%

Η απογραφή στη Βόρεια Μακεδονία 
δεν… άρεσε στους Τούρκους!

n ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΤΟΥ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΗ ΠΟΥΤΙΝ

n ΑΠΕΛΑΣΗ ΡΩΣΩΝ «ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ» 
ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΣΕΛΙΔΑ 8
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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

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

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

= e m a i l :

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

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

Η σιχαμερή στάση της Τουρκίας
στο Ουκρανικό και η προσδοκία

Ερντογάν για... κέρδη
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΝΑΥΔΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σφαγή αμάχων στην Μπούκα
n ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

n «ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ…»

ΣΕΛΙΔΑ 2

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΥΠΕΞ:

ΓΙΑΪΡ ΛΑΠΙΝΤ: «Αδιάρρηκτη η
συμμαχία των τριών χωρών»
n «Η ΣΧΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΣ»

n Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η ΡΩΣΙΚΗ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗ ΧΑΙΟΥΣΑ

ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 13

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: «Αν δεν καταλήξουμε σε κοινό
υποψήφιο, θα προχωρήσουμε μόνοι μας»
n «ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΟΤΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ»
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11



Παγκόσμια κατακραυγή προκαλούν οι φρι-

καλεότητες του ρωσικού στρατού στην

εγκαταλειφθείσα πόλη Μπούκα, λίγα χιλιόμε-

τρα έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο.

Οι αποτρόπαιες εικόνες που βλέπουν συνεχώς

το φως της δημοσιότητας αποτελούν το τελευ-

ταίο φρικτό σημάδι της βάρβαρης εισβολής

της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η πόλη Μπούκα βίωσε έναν εφιάλτη τις τελευ-

ταίες ημέρες. Όπως λένε οι Ουκρανοί, περισσό-

τεροι από 400 άνθρωποι κάθε ηλικίας, άντρες,

γυναίκες και μικρά παιδιά βασανίστηκαν και δολο-

φονήθηκαν από τους Ρώσους που εγκατέλειπαν

την περιοχή. Πολλοί νεκροί ενταφιάστηκαν σε ομα-

δικούς τάφους ή σε αυλές σπιτιών.

Τα πτώματα τουλάχιστον 20 πολιτών εντοπίστηκαν

στους δρόμους μετά την αποχώρηση των ρωσικών

δυνάμεων από την περιοχή. Οι εικόνες των νεκρών

αμάχων προκαλούν αποτροπιασμό.

«Τρεις από αυτούς είναι πεσμένοι δίπλα στα

ποδήλατά τους μετά την τελευταία τους βόλτα, ενώ

άλλοι έχουν πέσει δίπλα σε αυτοκίνητα τρυπημέ-

να από τις με σφαίρες με θρυμματισμένα τζάμια»,

σύμφωνα με δημοσιογράφους  που έφτασαν στην

πόλη, η οποία είναι αποκλεισμένη εδώ και σχεδόν

ένα μήνα.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος της Μπούκα,

Ανατόλι Φεντορούκ, ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί

πάνω από 300 άμαχοι, νεκροί πλέον πολίτες είχαν

δεχτεί απάνθρωπη μεταχείριση στα χέρια των

ρωσικών δυνάμεων. «Τα πτώματα των εκτελεσθέ-

ντων εξακολουθούν να κείτονται την οδό Γιαμ-

πλούσκα της Μπούκα. Τα χέρια τους είναι δεμένα

πίσω από την πλάτη τους με λευκά πανιά, πυρο-

βολήθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους». 

«Οι δημότες μου πυροβολήθηκαν για διασκέ-

δαση ή από θυμό», δήλωσε ο κ. Φεντόρουκ στη

Corriere della Sera. «Οι Ρώσοι πυροβολούσαν

ό,τι κινούνταν: περαστικούς, ανθρώπους σε ποδή-

λατα, αυτοκίνητα με το σήμα ‘παιδιά’».

«Η Μπούκα είναι η εκδίκηση των Ρώσων για

την ουκρανική αντίσταση», δήλωσε προσθέτον-

τας ότι τμήματα της πόλης «είχαν μετατραπεί σε

στρατόπεδο συγκέντρωσης» χωρίς τρόφιμα ούτε

νερό και «οποιοσδήποτε τολμούσε να βγει εκεί έξω

για να ψάξει για τροφή πυροβολούνταν».

Ένας κάτοικος της Μπούκα είπε στο πρακτο-

ρείο ειδήσεων Associated Press: «Αυτοί οι άν-

θρωποι απλώς περπατούσαν και (οι Ρώσοι στρ-

ατιώτες) τους πυροβόλησαν χωρίς κανένα λόγο.

Στη διπλανή γειτονιά, τη Στεκόλκα, ήταν ακόμα χει-

ρότερα. Πυροβολούσαν χωρίς καν να κάνουν ερω-

τήσεις».

Οι άνδρες που βρέθηκαν με δεμένα χέρια,  δεν

ήταν στο στρατό. Δεν είχαν όπλα. Δεν αποτελούσαν

απειλή...

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ 6ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΣ

ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ

Χαρακτηριστική των ρωσικών εγκλημάτων στην

Μπούκα είναι μια φωτογραφία που δείχνει τον

βουβό πόνο ενός 6χρονου παιδιού που μέχρι πριν

από λίγες ώρες κούρνιαζε στην αγκαλιά της μητέ-

ρας του και ένοιωθε ασφαλές την ώρα που έσκα-

γαν οι βόμβες γύρω. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει.

Η μητέρα του είναι νεκρή. Ο τάφος της είναι στην

αυλή του σπιτιού τους. Το παιδί αρνείται να απο-

μακρυνθεί από εκείνη. Πηγαίνει στον πρόχειρα

σκαμμένο τάφο και κάθεται μαζί της με τις ώρες.  

Ο μικρούλης κάθε πρωί βγαίνει στην αυλή και

αφήνει ένα ποτήρι γάλα επάνω στον φρεσκοσ-

καμμένο τάφο. Για να το πιει η μαμά του… Το μεση-

μέρι πηγαίνει και αφήνει τρόφιμα και φαγητά. Κάθε

ώρα πάει στον τάφο της μαμάς του, αυτός και ο

αδερφός του. Είναι το δράμα των μικρών παιδιών

μέσα στον πόλεμο.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

χαρακτήρισε Ρώσους στρατιωτικούς «κτήνη»,

που «δεν ξέρουν άλλο τρόπο να δρουν» παρά να

διαπράττουν εγκλήματα.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εξέφρασαν τον αποτρο-

πιασμό τους για τις ωμότητες σε βάρος αμάχων

που φέρεται να διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις,

προειδοποιώντας ότι η αποχώρηση των Ρώσων

από την περιοχή αυτή δεν αποτελεί «πραγματική

αποχώρηση», ούτε δίνει ελπίδες για  αποκλιμά-

κωση.

«Αυτές οι εικόνες είναι γροθιά στο στομάχι»,

αντέδρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Άντονι Μπλίνκεν. «Αυτή είναι η πραγματικότητα

του τι συμβαίνει καθημερινά, όσο συνεχίζεται η

βαναυσότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Για αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις  Τζόν-

σον τόνισε πως «καμία άρνηση ή παραπληροφ-

όρηση από το Κρεμλίνο δεν μπορεί να κρύψει αυτό

που όλοι γνωρίζουμε πως είναι η αλήθεια – ο Πούτιν

είναι απεγνωσμένος, η εισβολή του αποτυγχάνει

και η αποφασιστικότητα της Ουκρανίας δεν ήταν

ποτέ ισχυρότερη».

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας,

σε δήλωσή της είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση

βλέπει αυξανόμενα στοιχεία για φρικτές ενέργει-

ες από τις δυνάμεις εισβολής σε πόλεις όπως το

Ιρπίν και η Μπούκα και τόνισε ότι οι αδιάκριτες

επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών πρέπει να διε-

ρευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να καλύψει τη

συμμετοχή της σε αυτές τις φρικαλεότητες μέσω

κυνικής παραπληροφόρησης και θα διασφαλίσο-

υμε ότι η αλήθεια για τις ρωσικές ενέργειες θα έρθει.

Δεν θα ησυχάσουμε έως ότου οι υπεύθυνοι για τις

φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων των στρα-

τιωτικών διοικητών και ατόμων του καθεστώτος

Πούτιν, αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη», σημείω-

σε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Σαρλ Μισέλ, δηλώνει σοκαρισμένος από τις φρι-

καλεότητες που κάνει ο ρωσικός στρατός στην

περιοχή του Κιέβου και κάνει λόγο για «σφαγή της

Μπούκα».

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, με

δήλωση του αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις

του πολέμου στην Ουκρανία και στον εντοπισμό

ομαδικών τάφων.

Ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, πιο

αναλυτικά, υπογράμμισε: «Οι εικόνες των εγκλημά-

των που διεπράχθησαν στην πόλη Μπούκα και

στις άλλες περιοχές που απελευθερώθηκαν από

τον ουκρανικό στρατό, μας αφήνουν άναυδους. Η

βαρβαρότητα των μαζικών δολοφονιών αμάχων

πολιτών είναι τρομακτική και απαράδεκτη».

Η ισπανική κυβέρνηση εξέφρασε τον αποτρο-

πιασμό της για τις «αδιανόητες εικόνες» από την

ουκρανική πόλη Μπούκα και ζήτησε τη διενέργεια

έρευνας για «εγκλήματα πολέμου».
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Η Τουρκία «καλύπτει» τα ρωσικά
εγκλήματα στην Μπούκα ζητώντας
διεξαγωγή «ανεξάρτητης έρευνας»

για να βρεθούν οι… ένοχοι!!!
Η Τουρκία, πέντε μέρες μετά την αποκάλυψη των ρωσικών

εγκλημάτων  στην πόλη Μπούκα, ζήτησε διεξαγωγή έρευνας

για να βρεθούν οι ένοχοι!!!

«Οι εικόνες σφαγής, που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο από διάφορ-

ες περιοχές μεταξύ των οποίων η Μπούκα και το Ιρπίν κοντά στο Κίεβο,

είναι σοκαριστικές και θλιβερές για την ανθρωπότητα», αναφέρει σε

ανακοίνωσή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Το Κρεμλίνο έχει διαψεύσει «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες για

δολοφονίες αμάχων, κάνοντας λόγο για «πλαστές» εικόνες. Οι ισχυρι-

σμοί των Ρώσων καταρρίπτονται από δορυφορικές εικόνες κατά τη

διάρκεια της ρωσικής κατοχής της πόλης. Τα εγκλήματα αποκαλύ-

φθηκαν μετά που  ο ουκρανικός στρατός επανέκτησε τον έλεγχο της

πόλης.

Οι Τούρκοι δεν πείθονται, φαίνεται, από τις αδιάψευστες εικόνες

και τα τεκμήρια γι’ αυτό ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξω-

τερικών, ζητεί «ανεξάρτητη έρευνα» με στόχο να «εντοπιστούν»

οι υπεύθυνοι, οι οποίοι πρέπει «να λογοδοτήσουν».

Η Τουρκία άνοιξε και πάλι την πρεσβεία της στην Ουκρανία στην

πρωτεύουσα Κίεβο, αφού την είχε μεταφέρει προσωρινά το Μάρτιο

για ασφάλεια στα σύνορα με τη Ρουμανία. Προφανώς ανέμενε ότι η

κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Ρώσους ήταν θέμα ημερών.

«Είχαμε προσωρινά μεταφέρει τις δραστηριότητές μας στην πόλη

Τσερνίβτσι, η οποία είχε γίνει το κέντρο επιμελητείας των προσπα-

θειών εκκένωσης. Σήμερα επιστρέψαμε στο Κίεβο, στο σπίτι μας»,

ανακοίνωσε την Τρίτη, το βράδυ η πρεσβεία της Τουρκίας στην Ου-

κρανία μέσω του λογαριασμού της στο ίντερνετ.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, η πρε-

σβεία επανέλαβε τις δραστηριότητές της στην ουκρανική πρωτεύου-

σα από χθες Τετάρτη το πρωί.

Η Άγκυρα είχε μεταφέρει την πρεσβεία της στις 11 Μαρτίου στο

Τσερνίβτσι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σε απόσταση περίπου 40

χιλιομέτρων από τα ρουμανικά σύνορα.

Η Τουρκία είχε απομακρύνει το προσωπικό της πρεσβείας της «για

λόγους ασφαλείας», είχε εξηγήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιω-

ματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς ο ρωσικός

στρατός πλησίαζε στην ουκρανική πρωτεύουσα.

ΠΙΣΤΟ «ΣΚΥΛΙ» ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θυμωμένος με τον Ερντογάν 
ο Ζελένσκι γιατί τον ξεγέλασε...
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τον

Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι δεν έχει εκπληρώσει

κάποιες από τις υποσχέσεις που του έδωσε, ούτε αναφορικά με την

παροχή εγγυήσεων για την ασφάλεια της Ουκρανίας ούτε με τη δια-

μεσολάβησή του για την απομάκρυνση αμάχων από τις χειμαζόμε-

νες από τη ρωσική εισβολή ουκρανικές πόλεις.

Σε  συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα ουκρανικά μέσα

ενημέρωσης στο Κίεβο, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία των

εγγυήσεων ασφαλείας από άλλες χώρες, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία

είπε ότι θα είναι από τις χώρες που θα εγγυηθούν για την Ουκρανία,

αλλά προς το παρόν δεν έχει κάνει τίποτε.

«Δεν βλέπω καμιά υπογραφή από τον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με

τις εγγυήσεις για την Ουκρανία, ούτε από κάποιες άλλες χώρες της

διεθνούς κοινότητας», δήλωσε.

«Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας, η Ρωσία μπορεί σε δύο χρό-

νια να ξαναέρθει εδώ», υπογράμμισε ο κ. Ζελένσκι. «Εμείς είμαστε

έτοιμοι να ενταχθούμε και αύριο στο ΝΑΤΟ, αλλά δυστυχώς αυτό δεν

πρόκειται να συμβεί, γι΄αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις εγγυήσεις ασφα-

λείας», δήλωσε.

Στον Ερντογάν πέταξε το μπαλάκι της ευθύνης και για την απο-

μάκρυνση αμάχων από τις πόλεις της Αζοφικής Θάλασσας, λέγον-

τας ότι εξαρτάται από Τούρκο πρόεδρο που είναι συνομιλητής του

Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να παραλάβει αμάχους από το Μπερν-

τιάνσκ, αλλά όχι από τη Μαριούπολη αφού αυτό δεν το επιτρέπει ο

Πούτιν, δήλωσε ο κ. Ζελένσκι. «Τώρα από τον Ερντογάν εξαρτάται

να προχωρήσει η επιχείρηση αυτή, που μιλάει με τον Πούτιν. Είναι ο

Ρώσος πρόεδρος που εμποδίζει την πραγματοποίησή της», κατήγ-

γειλε ο Ουκρανός ηγέτης.

ΑΝΑΥΔΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σφαγή αμάχων στην Μπούκα

Το εγκώμιο του Ερντογάν πλέκει η Μόσχα…
Το εγκώμιο του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν πλέκει ο εκπρό-

σωπος της προεδρίας της Ρωσίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το CNNturk.

«Όλοι βρίσκονται κάτω από την τρομερή πίεση των Αμερικανών. Όλες οι χώρες δεν

βρίσκουν τη δύναμη να καθορίσουν ξεκάθαρα τις κυρίαρχες θέσεις τους», αναφέρει ο

εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Από αυτή τη σκοπιά, για παράδειγμα η Τουρκία δεν είναι σαν τις άλλες χώρες», φέρ-

εται να δηλώνει ο κ. Πεσκόφ.

«Φυσικά και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις με την Τουρκία, άλλα ταυτόχρονα η

Τουρκία κινείται σύμφωνα με τα συμφέροντά της και όταν χρειάζεται μπορεί και λέει και

“Ναι” και “Όχι”», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Από αυτή τη σκοπιά, στον σύγχρονο πολιτικό κόσμο υπάρχουν πολύ

λίγοι άνθρωποι σαν τον Ερντογάν».



Τις επόμενες ημέρες 40 Ρώσοι διπλωμάτες

που υπηρετούν στην πρεσβεία της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας στο Βερολίνο θα πρέπει να

εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς χαρακτηρίστηκαν

«ανεπιθύμητα πρόσωπα», τα οποία «εργά-

ζονται εδώ εναντίον της ελευθερίας μας και

της συνοχής της κοινωνίας μας», δήλωσε η

υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

«Δεν θα το ανεχτούμε άλλο αυτό», τόνισε.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης έχει

ήδη κοινοποιηθεί στον Ρώσο πρέσβη Σεργκέι

Νετσάγιεφ και οι εν λόγω διπλωμάτες έλαβαν

πέντε ημέρες προθεσμία προκειμένου να εγκα-

ταλείψουν τη χώρα.

Επίσης, 35 Ρώσους διπλωμάτες θα απελά-

σει και η Γαλλία. Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό

υπουργείο Εξωτερικών θα απελαθούν 35 Ρώσοι

που έχουν διπλωματικό καθεστώς.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι απο-

φάσισε να απελάσει πολλούς Ρώσους εργαζό-

μενους με διπλωματικό καθεστώς, των οποίων οι

δραστηριότητες είναι αντίθετες προς τα συμφέ-

ροντα ασφαλείας της Γαλλίας.

«Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία», διευκρινίζεται στην

ανακοίνωση του Υπουργείου. «Η πρώτη ευθύνη

της Γαλλίας είναι πάντα να εγγυάται την ασφάλεια

των Γάλλων και των Ευρωπαίων», τονίζεται.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

η Γαλλία θα απελάσει 35 Ρώσους διπλωμάτες

«των οποίων οι δραστηριότητες είναι αντίθετες

προς τα συμφέροντά της».

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η Ρωσία εκτίμησε ότι οι σχέσεις της με τη Γερ-

μανία θα «επιδεινωθούν» περαιτέρω μετά τη «μη

φιλική» απόφαση του Βερολίνου να απελάσει

σχεδόν 40 Ρώσους διπλωμάτες σε σχέση με τη

σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Η αβάσιμη μείωση του διπλωματικού προ-

σωπικού των ρωσικών αποστολών στη Γερμανία

θα περιορίσει τον χώρο που επέτρεπε να διατηρη-

θεί ο διάλογος μεταξύ των χωρών μας, γεγονός

που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση των

ρωσογερμανικών σχέσεων», αναφέρει η ρωσική

πρεσβεία στο Βερολίνο σε ανακοίνωση που ανάρ-

τησε στο Telegram.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξω-

τερικών Μαρία Ζαχάροβα υποσχέθηκε μια απάν-

τηση σε αυτό που αποκάλεσε «κακόβουλη ενέρ-

γεια της γερμανικής πολιτικής μηχανής», σε σχό-

λια στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Μόσχα θα απαντήσει και στην απόφαση της

Γαλλίας να απελάσει Ρώσους διπλωμάτες, μετέ-

δωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Interfax,

επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ιταλία, Δανία, Σουηδία στον

«χορό» των απελάσεων

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών

Λουίτζι Ντι Μάιο ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση

Ντράγκι «αποφάσισε να απελάσει τριάντα Ρώ-

σους διπλωμάτες για λόγους εθνικής ασφάλειας». 

Ο Ντι Μάιο πρόσθεσε ότι «το μέτρο αυτό, το

οποίο ελήφθη σε συμφωνία με άλλους Ευρω-

παίους και ατλαντικούς εταίρους, κατέστη ανα-

γκαίο για λόγους που συνδέονται με την εθνική

ασφάλεια της Ιταλίας και στο πλαίσιο της παρού-

σας κρίσης, αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης επίθε-

σης κατά της Ουκρανίας από μέρους της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας».

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών αποσαφήνι-

σε ότι δεν θα απελαθεί ο Ρώσος πρέσβης στην

Ρώμη, ο Σεργκέι Ραζόφ, στον οποίο κοινοποι-

ήθηκε η απόφαση της κυβέρνησης του Μάριο

Ντράγκι.

Από την Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού

υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλω-

σε ότι η χώρα της «δεν θα αφήσει αναπάντητη την

απόφαση της Ρώμης» και ότι «η απάντηση που

θα δοθεί θα είναι η πρέπουσα».

Η Δανία ανακοίνωσε επίσης ότι θα απελάσει

15 Ρώσους διπλωμάτες για κατασκοπεία συμβαδίζον-

τας με άλλες χώρες της ΕΕ έπειτα από τις καταγ-

γελίες για τον εντοπισμό ομαδικών τάφων και για

δολοφονίες αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα αγριότητας,

βαναυσότητας και εγκλημάτων πολέμου, που όπως

φαίνεται έχουν τελεστεί στην Μπούκα», είπε στη

ενημέρωση του Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών

της Δανίας Γέπε Κόφοντ.

«Διακριβώσαμε ότι οι 15 πράκτορες της υπηρε-

σίας πληροφοριών, οι οποίοι απελάθηκαν, εμπλέ-

κονταν σε ενέργειες κατασκοπείας στο δανέζικο

έδαφος», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι καμία

ρωσική ενέργεια κατασκοπείας δεν θα γίνεται απο-

δεκτή.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών,

οι απελάσεις δεν σημαίνουν ότι η χώρα σκοπεύει

να διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με την

Μόσχα. Ο Ρώσος πρεσβευτής και το υπόλοιπο

προσωπικό της πρεσβείας δεν επηρεάζονται από

τις απελάσεις. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα

ανάλογη πρωτοβουλία αρκετών άλλων χωρών

της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Γαλλίας και της

Γερμανίας, να απελάσουν Ρώσους διπλωμάτες.

Οι αξιωματούχοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν

την Δανία μέσα σε 14 ημέρες, είπε ο υπουργός

ύστερα από συνάντηση που είχε με την Επιτρο-

πή Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής στην

Κοπεγχάγη.

Τον δρόμο των απελάσεων ακολουθεί και η

Σουηδία. Θα απελάσει τρεις Ρώσους διπλωμά-

τες που δεν ενεργούν σύμφωνα με τους διεθνείς

κανόνες, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αν

Λίντε.

«Το υπουργείο Εξωτερικών έχει αποφασίσει να

απελάσει τρεις Ρώσους διπλωμάτες, των οποίων

το έργο στη Σουηδία δεν συμβαδίζει με τη Σύμβα-

ση της Βιέννης», δήλωσε η Λίντε σε δημοσιο-

γράφους.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΗΦΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Με πανίσχυρα υπερσύγχρονα drones
ενισχύουν την Ουκρανία οι ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να παραγγείλει και να στείλει στην Ουκρανία 10 drones από το νεότερο μοντέλο

Switchblade, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κεφαλές καταστροφής τεθωρακισμένων, πέρα από τις παραδόσεις

των drones της λιτότερο ισχυρής εκδοχής που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

Την είδηση μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Τα νέα Switchblade – 600 είναι μέρος της επιπλέον βοηθείας στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 300 εκατ. δολα-

ρίων, που ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο την Παρασκευή. To νέο μοντέλο των Switchblade έχει δυνατότητα

πτήσεις άνω των 24 μιλίων (39 χιλιομέτρων) για 40 λεπτά πριν επιτεθεί στον στόχο.

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές πίεζαν εδώ και καιρό για την αποστολή drones Switchblade-

600 στην Ουκρανία. Μετά και τη σφαγή στη Μπούκα, φαίνεται πως ελήφθη οριστικά η απόφαση για την αποστο-

λή τους

Τα Switchblade drones είναι εφοδιασμένα με κάμερες που μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εκτοξεύονται

από σωλήνες που τοποθετούνται στο έδαφος, ανοίγουν τα φτερά τους στον αέρα και καταλήγουν να σκάνε πάνω

στον εχθρικό στόχο (λειτουργώντας ως αντιαρματικό, για παράδειγμα, πλήττοντας οχήματα ή εχθρικά ραντάρ κ.ά.),

εξ ού και ο χαρακτηρισμός «καμικάζι» που τους έχει αποδοθεί.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει στην Ουκρανία αντιαρματικά (Javelin) και αντιαεροπορικά συστήματα (Stinger), πλην

όμως όχι μαχητικά αεροσκάφη, ενώ παράλληλα έχουν απορρίψει και τα ουκρανικά αιτήματα περί επιβολής ζώνης

απαγόρευσης πτήσεων (no-fly zone) πάνω από την εμπόλεμη χώρα με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε

να οδηγήσει σε μια άμεση σύγκρουση Αμερικανών – Ρώσων και σε έναν Γ‘ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Απελαύνονται δεκάδες Ρώσοι
διπλωμάτες/ κατάσκοποι 

από όλη την Ευρώπη
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Άποψη - Σχόλια

Αργά ή γρήγορα η στάση της Τουρκίας για τη

βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν στην

Ουκρανία θα αποκαλυφθεί. Δεν πρόκειται απλώς

για «επιτήδεια ουδετερότητα». Είναι μια σιχαμε-

ρή, αηδιαστική στάση, που στόχο έχει να απο-

κομίσει κέρδη πάνω στον όλεθρο του πολέμου

και να βγει «κερδισμένη» από τις σφαγές και την

καταστροφή που σκορπά ο ρωσικός στρατός σε

πόλεις και περιοχές της Ουκρανίας. Ελπίζει ο Ερν-

τογάν και οι αυλικοί του ότι μέσα από τις στάχτες

στην Ουκρανία, τον ανθρώπινο πόνο και τη

δυστυχία, η Τουρκία θα εξέλθει «νικήτρια», τόσο

έναντι της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Δυτικού

Κόσμου, όσο και έναντι της ευρύτερης περιοχής

της Μέσης Ανατολής και ειδικά στην Ανατολική

Μεσόγειο.

ΗΤουρκία προφασίζεται τον «ουδέτερο παίκτη»,

ενώ στην ουσία εξυπηρετεί τον Πούτιν και τα

δικά του συμφέροντα. Προσπαθεί να «πουλήσει»

την εικόνα του... ειρηνοποιού με φιέστες τύπου

Κωνσταντινούπολης και Αττάλειας, αλλά κατ’ ου-

σίαν «οχυρώνει» τη θέση της για αποχή από

κυρώσεις στη Ρωσία και την ίδια στιγμή για πα-

ράκαμψη των κυρώσεων αυτών και συσσώρευ-

ση πλούτου των ολιγαρχών στην Τουρκία. Το κά-

λεσμα Ερντογάν – Τσαβούσογλου στους Ρώ-

σους βαθύπλουτους, λεηλατητές της αμύθητης

περιουσίας της διαλυθείσας Σοβιετικής Ένωσης,

για επενδύσεις στην Τουρκία είναι απόδειξη του

καιροσκοπισμού της Άγκυρας. Ενώ οι Δυτικοί και

όλες οι δημοκρατικές χώρες προσπαθούν με οι-

κονομικά μέσα να σταματήσουν τις ρωσικές σφα-

γές στην Ουκρανία, τα εγκλήματα πολέμου, η

Τουρκία έρχεται ως... από μηχανής θεός να δώσει

διέξοδο στη Μόσχα και στους βαθύπλουτους ολι-

γάρχες, που αποτελούν και το στήριγμα του «συνε-

ταίρου» τους Βλ. Πούτιν. Ήδη ο γνωστός Αμπρά-

μοβιτς... ανταποκρίθηκε στο τουρκικό κάλεσμα,

αγοράζοντας ποδοσφαιρική ομάδα στην Τουρκία.

Οσο κι αν οι Δυτικοί φαίνεται προσώρας ν’

«αγοράζουν» το τουρκικό... παραμύθι, είναι

αδύνατον να... κοιμούνται εσαεί. Ήδη η Αμερι-

κανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτώρια Νού-

λαντ, δείχνοντας ακατανόητη... κατανόηση για

την τουρκική «ουδετερότητα», έριξε ένα «καρφί»,

λέγοντας ότι η Τουρκία, με τη στάση που τηρεί,

δεν θα πρέπει να καταστεί γέφυρα... ακύρωσης

των κυρώσεων.

Την ίδια στιγμή ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελέν-

σκι με δηλώσεις του έδειξε ότι άρχισε ν’ αντι-

λαμβάνεται τον ρόλο του Ερντογάν. Οι καλές σχέ-

σεις Τουρκίας - Ουκρανίας περνούσαν μέσα από

την προμήθεια τουρκικών μη επανδρωμένων αε-

ροσκαφών στο Κίεβο, μια τουρκική επιχείρηση

της οποίας «προΐσταται» ο γαμπρός του Ερντο-

γάν. Αυτός ο «δεσμός» – με τα εκατοντάδες εκα-

τομμύρια να εισρέουν στην Τουρκία και στην «οι-

κογένεια» – έπαιξε ρόλο στην «ουδετερότητα»,

που εκδηλώθηκε με διάφορους τρόπους.

Παράλληλα, η Άγκυρα  – πλήρως «δεμένη» στο

άρμα του Πούτιν  – δεν μπορεί να στραφεί

εναντίον του... ευεργέτη της. Περιορίζεται σε γε-

νικόλογες αναφορές κατά του πολέμου, λες και ο

πόλεμος αυτός κηρύχθηκε από... εξωγήινους!

Ακόμα και μπροστά στην αδιάψευστη σφαγή στην

Μπούκα, που προκαλεί φρίκη στην ανθρωπό-

τητα, η Άγκυρα ζητεί «ανεξάρτητη έρευνα», διότι,

προφανώς, θέλει να ενσπείρει αμφιβολίες για την

αποκλειστικά ρωσική ευθύνη. (Το ίδιο κάνουν –

συμπεριφέρονται δηλαδή όπως η Τουρκία – και

όσοι συμψηφίζουν ΝΑΤΟϊκές επεμβάσεις σε άλ-

λες χώρες για να δικαιολογήσουν τη ρωσική ει-

σβολή, αλλά έμμεσα και την τουρκική εισβολή

στην Κύπρο το 1974).

Με το νέο σκηνικό που κτίζεται για απεξάρτη-

ση της Ευρώπης από τη Ρωσία στον τομέα

της ενέργειας, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει προ

πολλού, η Τουρκία ελπίζει και πιέζει, ώστε να κα-

ταστεί η ίδια ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη.

Στο βάθος, εκείνο που επιδιώκει είναι να εξουδε-

τερώσει τις αντιστάσεις της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας στο να θέσει η Τουρκία υπό τον έλεγχό της

τα ενεργειακά αποθέματα στην κυπριακή ΑΟΖ και

μέσω αυτής να καταστεί συνέταιρος στα αποθέ-

ματα του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Πιστεύει η 

Τουρκία ότι με την αναμενόμενη ματαίωση του

EastMed, το φυσικό αέριο θα διέρχεται μέσω το-

υρκικού εδάφους. Γι’ αυτό προβάλλει και ως πα-

ράγοντας ενεργειακής, δήθεν, σταθερότητας.

Φρονούμε ότι έχουν γνώσιν οι φύλακες. Και

ακύρωση του EastMed τελικά να αποφασι-

στεί για οικονομικούς λόγους, υπάρχουν άλλοι

πιο πρόσφοροι και οικονομικοί τρόποι εφοδια-

σμού της Ευρώπης, όπως η υγροποιημένη μορ-

φή μεταφοράς του αερίου.

Το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να

ακυρώσει τα σχέδια της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας και τις ενεργειακές συμμαχίες της για αξιο-

ποίηση του κυπριακού φυσικού πλούτου. Πι-

στεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία της Κύπρου και

της Ελλάδας δεν θα πέσουν στην τουρκική παγίδα,

έστω κι αν βρίσκονται δυνάμεις που θεωρούν ότι

με το να «ξεπουλήσουμε» το φυσικό αέριο στην

Τουρκία θα λύσουμε το Κυπριακό!!!

Εχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί προσωρι-

νά η Τουρκία να φαίνεται ως κερδισμένη από

τη στάση της στο Ουκρανικό. Τούτο δίνει λαβή σε

διάφορους... τσαρλατάνους και αδαείς να θεω-

ρούν... έξυπνη την τουρκική προστυχιά και να

κατηγορούν τις ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου ότι

δεν έπρεπε να υποστηρίξουν την τήρηση του Διε-

θνούς Δικαίου, αλλά να συμπεριφερθούν... συμφε-

ροντολογικά. Σιγά – σιγά ο ρόλος της Τουρκίας

θα αποκαλυφθεί. Και όσοι υποστηρίζουν σήμερα

τη ρωσική εισβολή με τυπική καταδίκη, αλλά...

συνοδεύοντάς την με «εγκλήματα» του ΝΑΤΟ ή

με ευθύνη των εργοστασίων όπλων που... ώθη-

σαν τον... ευέξαπτο Πούτιν να... αρχίσει πόλεμο

για να πουλούν όπλα, θα μείνουν όχι απλά εκτε-

θειμένοι, αλλά και ντροπιασμένοι.

«Ε»

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Μας είναι εντελώς αδιανόητο

να καταλάβουμε από πού προέκυψε η σκέψη

ότι ήταν ποτέ δυνατόν η Κύπρος να στείλει ρω-

σικό οπλισμό που διαθέτει για την άμυνά της στην

Ουκρανία. Αμφιβάλλουμε αν έγινε τέτοια σοβα-

ρή πρόταση. Αλλά κι αν γινόταν, θα μπορούσε να

υλοποιηθεί; Πώς;

Μακάρι να μπορούσαμε και να το κάνουμε.

Αλλά θα αφήναμε την Κύπρο ανοχύρωτη; Έπει-

τα, για τον ρωσικό οπλισμό υπάρχουν ρήτρες.

Θα  μας έδινε «άδεια» η Ρωσία να χρησιμοποι-

ηθεί ο οπλισμός αυτός εναντίον της;

Το ίδιο έλεγαν και για τους S-400 της Τουρκίας!

Ήταν ποτέ δυνατόν η Τουρκία να μεταφέρει αυ-

τούς τους ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία;

Αδύνατον για χίλιους λόγους. Κι όμως, κάποιοι

έκαναν... σοβαρές συζητήσεις επί του θέματος!

«Ε»

Ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ!

Να αντικατασταθούν τα Ρωσικά οπλικά συστήματα της

Εθνικής Φρουράς με σύγχρονα Αμερικανικά και παράλ-

ληλα ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία να

παραχωρήσει όλα τα Ρωσικά οπλικά συστήματα της Εθνι-

κής Φρουράς στην Ουκρανία – άρματα μάχης, τεθωρα-

κισμένα μεταφοράς προσωπικού, πυραύλους και ελικό-

πτερα – για την αμυντική προσπάθεια που κάνουν οι

Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της πρόσφατης

απαράδεκτης εισβολής του Πούτιν στην χώρα αυτή.

Mετά από τις πρόσφατες σοβαρές κυρώσεις των ΗΠΑ+ΕΕ

εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή Πούτιν στην Ουκρα-

νία, η Ρωσία διακήρυξε ότι όλες οι χώρες της Δύσης,

συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας,

αποτελούν πλέον «εχθρικές χώρες» εναντίον της Ρωσίας

και επέβαλε δικές της πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις

εναντίον μας.

Για εμάς ως Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, αυτή

είναι χρυσή ευκαιρία για ένταξη της χώρας μας στη Δυτι-

κή Συμμαχία και στο ΝΑΤΟ. Ήδη τα Ρωσικά οπλικά συστή-

ματα που έχουμε είναι κάποιας προχωρημένης ηλικίας

και τώρα με τις σοβαρές Δυτικές κυρώσεις εναντίον της

Ρωσίας, θα αρχίσουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα

εξασφάλισης ανταλλακτικών και συστημάτων συντήρη-

σης. Το σοβαρό αυτό θέμα το είχα ήδη εντοπίσει με το

πρόσφατο άρθρο μου στις 8/3/2022 με τίτλο «Τα Ρωσικά

τανκς της Εθνικής Φρουράς».

Με βάση τον πρόσφατο νόμο Μενέντεζ-Ρούμπιο του

Αμερικανικού Κογκρέσου, η Κυπριακή Δημοκρατία μπο-

ρεί να ζητήσει από τις ΗΠΑ πλήρη και δωρεάν παράλ-

ληλη αντικατάσταση όλων αυτών των Ρωσικών οπλικών

συστημάτων της Εθνικής Φρουράς με αντίστοιχο σύγχρο-

νο Αμερικανικό οπλισμό, και ταυτόχρονα να ζητήσουμε

επίσημα από τις ΗΠΑ να ενταχθούμε ως πλήρες κράτος

μέλος στο ΝΑΤΟ. Αυτό έγινε πρόσφατα με διαδικασία

εξπρές με την Βόρεια Μακεδονία, αμέσως μόλις υπο-

γράφηκε η συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα.

Ένταξη στο ΝΑΤΟ σημαίνει αυτόματα ότι η Τουρκία

αναγνωρίζει πλέον ότι η Κυπριακή Δημοκρατία με το υφι-

στάμενο σύνταγμα του 1960, αποτελεί το μόνο νόμιμο και

κυρίαρχο κράτος με νομική υπόσταση σε όλη την Κύπρο,

ότι η υφιστάμενη κυβέρνηση της είναι η μόνη νόμιμη με

βάση το πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας

186/1964 αμέσως μετά από την Τουρκανταρσία του 1963,

και επιβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρ-

χο κράτος εντάχθηκε ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

το 2004 με βάση το Σύνταγμα του 1960. Ταυτόχρονα, με

την αποδοχή όλων των πιο πάνω νομικών πτυχών, εξυπα-

κούεται πλήρως ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζε-

ται για νομική «ύπαρξη» του Ψευδοκράτους.

Είναι εμφανές ότι η Τουρκία θα προβάλει αμέσως βέτο

στην αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους γνω-

στούς ευνόητους λόγους. Φαίνεται όμως ότι οι σημερινές

συγκυρίες βοηθούν τα μέγιστα οι ΗΠΑ να εξασκήσουν

τεράστια πολιτική και οικονομική πίεση επί της Τουρκίας

για να καμφθεί το τουρκικό βέτο.

Θυμίζω ότι η Ελλάδα που αποτελεί την μόνη προστασία

του Κυπριακού Ελληνισμού, είναι μέλος του ΝΑΤΟ εδώ

και 70 χρόνια!

ΓΡΑΙΚΟΣ

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Η σιχαμερή στάση της Τουρκίας στο Ουκρανικό
και η προσδοκία Ερντογάν για... κέρδη

m
Γράφτηκε για τους εν Ελλάδι:

«Αρνητές πανδημίας...

Αρνητές ανεμογεννητριών...

Αρνητές εμβολίου...

Αρνητές 5G...

Αρνητές απογραφής...

Αρνητές μάσκας...

Αρνητές γονείς...

Τώρα και πορείες με σημαίες της Ρωσίας-υπέρ του Πούτιν...

Εννοείται ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου…»

Μάλλον ο συγγραφέας του πιο πάνω σχολίου δεν είχε υπόψη του ότι υπάρχουν εξυπνό-

τεροι… Και αυτοί βρίσκονται στην Πάφο της νήσου Κύπρου. Εκεί έκαναν διαδήλωση –

όχι μια απλή πορεία – υπέρ της Ρωσίας και του Πούτιν. Με φωνές, κραυγές, συνθήματα

δικαιολόγησαν την ρωσική εισβολή… Δεν μάθαμε αν γράφτηκαν και εθελοντές να πάνε

να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων, αλλά ΔΕΝ θα  μας εξέπληττε καθόλου αν το

έκαναν. Ούτε θα εκπλαγούμε αν αύριο κάνουν και διαδήλωση υπέρ της τουρκικής εισβο-

λής στην Κύπρο και γενικά υπέρ κάθε εισβολής της Τουρκίας και σφαγής των Κούρδων.

Συνεπώς, εννοείται ότι ο εξυπνότερος λαός δεν βρίσκεται στην Αθήνα αλλά στην Πάφο.

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Αν και δεν εξήγγειλε ακόμα υποψηφιό-

τητα, ο τέως υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Χριστοδουλίδης προηγείται με μεγάλη

διαφορά έναντι όλων των εν δυνάμει υποψη-

φίων στις προεδρικές εκλογές προσεχούς

Φεβρουαρίου.

Στην τελευταία δημοσκόπηση του «RE-
PORTER», που διενεργήθηκε μετά την επι-

σημοποίηση της υποψηφιότητας Αβέρωφ

Νεοφύτου και της δημόσιας στήριξης που

έλαβε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ από τον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο

Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφει ποσο-

στό στη δημοσκόπηση 37% έναντι μόλις 14%

του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Οι πολίτες βάζουν σε δεύτερη μοίρα τον

κομματικό πατριωτισμό που παραδοσιακά

επιδείκνυαν, όπως επίσης και τις θέσεις σε

μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως η δια-

φθορά, το Κυπριακό και η οικονομία και θέτουν

σε πρώτο πλάνο τα προσωπικά χαρακτηρι-

στικά και την προσωπικότητα των υποψηφίων.

Το 40% των ερωτηθέντων θέτει ως κύριο

κριτήριο, με το οποίο θα επιλέξει ποιον θα

ψηφίσει, την ικανότητα του υποψηφίου να

κυβερνήσει, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό,

το 30% των ερωτηθέντων, δηλώνει πως το

κύριο κριτήριό του θα είναι η προσωπικότητα

και τα χαρίσματα του υποψηφίου.

Μόλις 8% αναφέρει πως θα ψηφίσει το πρό-

σωπο που θα στηρίξει το κόμμα που ψηφίζει

παραδοσιακά.

Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή

τους σε μία ανεξάρτητη παρά σε μια κομμα-

τική υποψηφιότητα. Σχεδόν οκτώ στους δέκα

δηλώνουν πως θα προτιμούσαν το επόμενο

πρόσωπο που θα βρεθεί στον λόφο του Προ-

εδρικού να είναι ανεξάρτητο, σε αντίθεση με

το 22% που θα ήθελε να δει ένα κομματικό

στέλεχος.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αν την ερχό-

μενη Κυριακή είχαμε εκλογές, μεγάλος νικη-

τής του πρώτου γύρου θα ήταν με διαφορά ο

Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, χωρίς να

έχει εξαγγείλει επίσημα την υποψηφιότητά του

και χωρίς να χαίρει της στήριξης οποιουδή-

ποτε κομματικού σχηματισμού, καταγράφει

ένα εντυπωσιακό 37% και προηγείται του

προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποίος συγκεντρώνει

ποσοστό 14%. 

Την τριάδα συμπληρώνει ο πρόεδρος του

ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος

λαμβάνει 10%. Η αναπληρώτρια πρόεδρος

του ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, που

ακούστηκε για υποψήφια, στη δημοσκόπηση

συγκεντρώνει μόλις το 1%. (Βέβαια, μόνο ως

αστείο ακούγεται η υποψηφιότητα της κυρίας

Ερωτοκρίτου).

Μια άλλη αστεία υποψηφιότητα που ακούγε-

ται, αυτή της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης

Χαραλαμπίδου, λαμβάνει περιέργως 8%!!!

Η συνταξιούχος Ερατώ Μαρκουλλή, που

υποτίθεται μπορούσε να υποστηριχθεί από

την Αριστερά, λαμβάνει μόλις 1%...

Η υποψηφιότητα Αχιλλέα Δημητριάδη, ο

οποίος μάλλον θα υποστηριχθεί από το ΑΚΕΛ

σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνεργασία

με το ΔΗΚΟ, παρουσιάζεται με ένα ποσοστό

κοντά στο 7%. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο

πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, με

ποσοστό 3%. 

Στη δημοσκόπηση συμπεριλήφθηκαν και

οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων που δεν

έχουν καταλήξει σε τελικές αποφάσεις για τις

Προεδρικές Εκλογές. 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφα-

νος Στεφάνου, ο οποίος έχει δηλώσει πως

δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την Προεδρία

της Δημοκρατίας, καταγράφει 3%. Ο Μάριος

Καρογιάν και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

παίρνουν από 1% έκαστος. Ο πρόεδρος της

ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, καταγράφει

0,5% και δεν εμφανίζεται στην κάρτα.

Από τους άλλους υποψήφιους, ο Γιώργος

Κολοκασίδης παίρνει 2% και ο Μάριος Ηλιά-

δης 1%.
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Εντυπωσιακό προβάδισμα Νίκου Χριστοδουλίδη
έναντι όλων των υποψηφίων

Και στην Κυπριακή Βουλή 
θα μιλήσει σήμερα 

ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Ομιλία προς τα μέλη της Βου-

λής των Αντιπροσώπων της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας ανακοινώθη-

κε ότι πρόκειται να πραγματο-

ποιήσει σήμερα το απόγευμα,

Πέμπτη 7 Απριλίου, ο πρόεδρος

της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελέν-

σκι.

Σύμφωνα με σχετική ενημέ-

ρωση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας

Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση της Βου-

λής, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ

Ζελένσκι θα απευθυνθεί διαδικτυακά με ομιλία του στο σώμα.

Την ίδια μέρα ο Ουκρανός πρόεδρος θα απευθυνθεί και στη

Βουλή των Ελλήνων.

Πειθαρχικές διώξεις 
σε 15 αστυνομικούς 

για την υπόθεση του κατά
συρροήν δολοφόνου

Ρητές οδηγίες για πειθαρχικές διώξεις σε βάρος των 15 μελών

της Αστυνομίας, που ελέγχονται για διερεύνηση των εξαφανίσεων

των επτά θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου Νίκου Μετα-

ξά, έδωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Ο Στέλιος Παπαθεοδώρου έδωσε οδηγίες για να μελετηθεί

ο φάκελος της υπόθεσης και να προχωρήσει άμεσα η διαδι-

κασία.

Ανάμεσα στους 15, που ελέγχονται είναι και ανώτερος αξιω-

ματικός της αστυνομίας σε νευραλγικό πόστο. Το υψηλόβαθμό

μέλος της Δύναμης θα λογοδοτήσει ενώπιον τριμελούς Πειθα-

ρχικής Επιτροπής, που θα αποτελείται από ένα Λειτουργό του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναν ανώτερο αξιωματικό της Αστυνο-

μικής Δύναμης και ένα δικηγόρο της Δημοκρατίας.

Τους υπόλοιπους 14 θα δικάσει τριμελής επιτροπή, που θα

απαρτίζει ένας ανώτερος αξιωματικός της Δύναμης και δύο στε-

λέχη της Νομικής Υπηρεσίας.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΕΞ ΓΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 

ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Τσαβούσογλου θεωρεί τη λύση με πολιτική 
ισότητα… ισοδύναμη της λύσης των δύο κρατών
Αποκαλυπτικές των τουρκικών επιδιώξεων στην Κύπρο είναι οι τελευ-

ταίες δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας. Έμμεσα πλην σαφώς ο κ. Τσα-

βούσογλου υπονοεί ότι η λύση διζωνικής που επεδίωκαν με κατοχυρω-

μένη πολιτική ισότητα σε όλους τους τομείς, ώστε να αντανακλάται η κυρ-

ιαρχική ισότητα του ψευδοκράτους, στην πραγματικότητα ήθελαν να απο-

δεχθεί η Ε/κ να έχουν οι Τούρκοι λόγο και έλεγχο εφ’ όλης της επικράτειας

του νησιού. Εφόσον τούτο δεν έγινε κατορθωτό στο Κραν Μοντανά το 2017

λόγω της άρνησης Αναστασιάδη να δεχθεί τους τουρκικούς ατιμωτικούς

όρους, έβαλαν στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών.

Οι διαπραγματεύσεις για Κυπριακό κατέρρευσαν επειδή η ε/κ πλευρά

δεν αποδεχόταν καθεστώς πολιτικής ισότητας Τ/κ, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου προσθέτοντας ότι στο τραπέζι τέθηκε η λύση δύο κρατών. 

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό “Κριτέρ”, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε για

το Κυπριακό ότι «διεξάγονταν επί χρόνια διαπραγματεύσεις στη βάση της

ομοσπονδίας, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν γιατί η ελληνι-

κή πλευρά δεν αποδεχόταν την πολιτική ισότητα της τ/κ πλευράς».

Πρόσθεσε ότι έπειτα από αυτή την εξέλιξη, στο τραπέζι τέθηκε η λύση

δύο κρατών. «Η πρόταση αφορά τόσο στην επιβεβαίωση των κεκτημένων

δικαιωμάτων των Τ/κ, δηλαδή στην κυριαρχική τους ισότητα και στο ισότι-

μο διεθνές τους καθεστώς, όσο και στην εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ

της τδβκ και της ε/κ διοίκησης. Εμείς ως Τουρκία καταβάλλουμε κάθε προ-

σπάθεια για να επιβεβαιώσουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διε-

θνές καθεστώς της τ/κ πλευράς», υποστήριξε.

Συνεχίζοντας είπε ότι έδωσαν το μήνυμα σε όλους τους συνομιλητές ότι

πρέπει να επικεντρωθούν στις πραγματικότητες στο νησί. «Λέμε ότι πρέ-

πει να εγκαταλείψουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που επιβάλλονται στους

Τ/κ. Πιστεύουμε ότι η πρόταση λύσης δύο κρατών, η οποία είναι συμβατή

με τις πραγματικότητες στο νησί, θα εξεταστεί πιο προσεκτικά από τους

συνομιλητές μας στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων συνθηκών», ανέφερε. 

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε την ανάγκη για συνολική συνερ-

γασία στην ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε ότι πρωτοβουλίες που

αποκλείουν την Τουρκία και την "τδβκ" είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Προέβαλε επίσης τον ισχυρισμό ότι τα μονομερή βήματα που έγιναν

έχουν κλιμακώσει την ένταση. «Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε απο-

φασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της “τδβκ”.

Ως χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ανατολική Μεσόγειο, είμαστε

βασικός παράγοντας στην περιοχή. Προτεραιότητά μας, όπως πάντα, είναι

η διπλωματία, η συνεργασία και ο συντονισμός. Ο Πρόεδρός μας πρότει-

νε στην ΕΕ τη διεξαγωγή συνολικής διάσκεψης για την ανατολική Μεσό-

γειο το 2020. Αυτή η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από άλλους παράγοντες

και τώρα να εφαρμοστεί. Επιπλέον, οι Τ/κ υπέβαλαν προτάσεις συνερ-

γασίας στους Ε/κ για τους υδρογονάνθρακες το 2011, το 2012 και το 2019.

Υποστηρίζουμε και αυτές τις προτάσεις», ανέφερε.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο Τούρκος ΥΠΕΞ «μπορούμε να πούμε ότι οι

δίαυλοι διαλόγου με την Ελλάδα είναι πιο ανοιχτοί σήμερα από ό,τι στο πα-

ρελθόν» και πρόσθεσε ότι εργάζονται για την προώθηση της θετικής ατζέν-

τας στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. «Η θετική ατζέντα που επικεν-

τρώνεται στη συνεργασία στην οικονομία άρχισε να δείχνει τα θετικά της

αποτελέσματα στο διμερές εμπόριο το 2021 και το 2020. Σε σχέση με το

2020 υπήρξε 70% αύξηση το 2021 φτάνοντας τα 5,2 δις δολάρια. Ελπίζο-

υμε ότι με αυτή η θετική ατζέντα θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου

μπορούμε να συζητήσουμε ειλικρινά τα διμερή μας ζητήματα με την Ελλά-

δα. Κάνουμε αυτό που μας αναλογεί προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμέ-

νουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια ειλικρίνεια και πολιτική βούληση

σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ
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Οι συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναέ-

ριου χώρου της Ελλάδας από τουρκικά UAV’s

έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες. Σύμφω-

να με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, το τελευταίο

δεκαήμερο έχουν σημειωθεί 171 παραβιάσεις

από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφο-

ρίες από στρατιωτικές πηγές, πολύ σύντομα

οι Ενοπλες Δυνάμεις θα εξοπλιστούν με σύστημα

αντί-UAV. Το σύστημα θα είναι σε θέση όχι

απλώς να εντοπίζει έγκαιρα τα τουρκικά μη

επανδρωμένα – αυτό εξάλλου γίνεται και τώρα

με τα ηλεκτρονικά μέσα του ελληνικού Στρα-

τού – αλλά να τα «χακάρει», δηλαδή να παρεμ-

βαίνει στο λογισμικό τους. Αυτό σημαίνει ότι

ξαφνικά τα τουρκικά UAV’s θα εκτρέπονται

της πορείας τους. Και τι μπορεί να συμβεί όταν

γίνεται αυτό, το είδαμε πρόσφατα στον πόλε-

μο της Ουκρανίας όταν ένα ρωσικό UAV

«έχασε» τον δρόμο του και έπεσε στη Ρουμανία,

κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι Έλληνες Επιτελείς έχουν δει και ελέγξει

αρκετά τέτοια συστήματα, αλλά βέβαια απαι-

τείται λίγος χρόνος έως ότου αποφασιστεί ποιο

είναι το πιο κατάλληλο αλλά και αυτό που θα

μπορεί να «κουμπώσει» με όλους του κλά-

δους. 

Ανάμεσα στα συστήματα αντίμετρων για

τα UAV’s τα οποία μελετούν τα επιτελεία είναι

και ένα ισραηλινό (drone dome), καθώς το

Ισραήλ θεωρείται πρωτοπόρος σε τέτοιου

είδους τεχνολογία. Το συγκεκριμένο είχε μάλι-

στα παρουσιαστεί στη διεθνή έκθεση αμυντι-

κού υλικού DEFEA στην Αθήνα το περασμέ-

νο καλοκαίρι. Τα στελέχη του Πενταγώνου που

είχαν παρακολουθήσει παρουσιάσεις, είχαν

δει πως το εν λόγω σύστημα είχε τη δυνατότ-

ητα να εντοπίζει εγκαίρως μη επανδρωμένα

αεροσκάφη αλλά και να τα «τζαμάρει». Μπο-

ρούσε δηλαδή να τους προκαλεί παρεμβολές

και να διακόπτει την επικοινωνία τους με τους

επίγειους σταθμούς. Τα θέτει ουσιαστικά εκτός

μάχης. Τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εγκα-

τασταθεί σε σταθερό ή κινητό σημείο, πράγ-

μα που σημαίνει ότι έχει την ευελιξία να δρα

σε διάφορους χώρους.

Έως σήμερα, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνά-

μεις εντοπίζουν σχετικά εύκολα και έγκαιρα

τα τουρκικά μη επανδρωμένα. Τα ίχνη τους

καταγράφονται ακαριαία όταν πλησιάζουν τον

ελληνικό εναέριο χώρο είτε από τα ραντάρ της

Πολεμικής Αεροπορίας είτε από τα ηλεκτρο-

νικά μέσα των πλοίων του Πολεμικού Ναυτι-

κού, που βρίσκονται σε αποστολές στο Αιγαίο.

Από τη στιγμή που το τουρκικό ή τα τουρκικά

μη επανδρωμένα προχωρούν σε παραβιά-

σεις και μάλιστα παραμένουν για αρκετά λεπτά

εντός του εθνικού εναέριου χώρου, τότε ακο-

λουθείται η πάγια διαδικασία αναχαίτισης.

Ελληνικά μαχητικά, δηλαδή, απογειώνονται

όπως κάνουν παγίως και στις περιπτώσεις

που έχουν να απομακρύνουν επανδρωμένα

τουρκικά μαχητικά.

Είναι πρόδηλο ότι μέχρι στιγμής η Αγκυρα

έχει εντάξει τα μη επανδρωμένα στην καθη-

μερινή παραβατική της δραστηριότητα στο

Αιγαίο. Στόχος είναι να κάνει προβολή ισχύος

με τα δικά της UAV’s, τα οποία προχωρούν

σε παραβιάσεις αλλά και σε υπερπτήσεις

ελληνικών νησιών. Άλλος στόχος, επίσης, είναι

με τα μη επανδρωμένα της να συλλέγει πληρο-

φορίες και εικόνα χωρίς να δαπανά δυνάμεις

και καύσιμα.

Σχέδιο Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας για
αντιμετώπιση των τουρκικών drones στο ΑιγαίοΤρέχει η κυβέρνηση 

πίσω από την ακρίβεια…

Στην αγορά, στα μαγαζιά, στις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, δεν
προλαβαίνουν να αλλάζουν ταμπελάκια με τις νέες… ανατιμημένες τιμές
και τα νοικοκυριά μέρα με την ημέρα βλέπουν όλο και λιγότερα χρήματα
στην τσέπη τους. Με την Αγορανομία άφαντη. Μέχρι και τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια αυξήθηκαν. Και εκεί που ο κόσμος περίμενε ότι όλο και κάτι θα
άλλαζε, το μόνο που θα δώσει η κυβέρνηση τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι 200
ευρώ για να κάνουν Πάσχα, για να έχουν κόκκινα αυγά στο σπίτι. 1.744.962
χαμηλο-συνταξιούχοι, οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, άτομα με
αναπηρία και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τι άλλο
από «επιταγή φτώχειας» είναι τα 200 ευρώ, από 250 ευρώ που είχε απο-
φασίσει αρχικά η κυβέρνηση και ήταν και το «δώρο των Χριστουγέννων»;
Με 200 ευρώ τι να πρωτοαγοράσει η νοικοκυρά για το πασχαλιάτικο τρα-
πέζι, με τα κόκκινα αυγά; Όλα αυτά είναι ψίχουλα. Προφανώς, το συνειδ-
ητοποίησε κατόπιν εορτής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι
τα 200 ευρώ δεν σώζουν. Απόδειξη, το ότι στο τραπέζι του Μαξίμου μπήκε
η μείωση του ΦΠΑ σε είδη διατροφής, όπως το ψωμί. Τίποτα όμως δεν
είναι οριστικό. Πρόκειται πάντως, για μέτρα στήριξης των οικονομικά ευά-
λωτων νοικοκυριών έναντι της ακρίβειας. 

Οι άξιοι να μείνουν

Αγωνία υπάρχει για το επόμενο Ανώτατο Υπηρεσιακό, καθώς τα μεγά-
λα ονόματα, που είναι στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, ελπίζουν σε παρά-
ταση θητείας λόγω των ειδικών υπηρεσιών που είχαν προσφέρει το τελευ-
ταίο διάστημα. Και έτσι, όλη η πίεση είναι στις πλάτες του Νίκου Δένδια,
ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιους θα δώσει παράταση και
ποιους θα στείλει κανονικά στην σύνταξη. Σύμφωνα, πάντως, με τις μέχρι
τώρα ενδείξεις, κυριαρχεί η αντίληψη για ριζική ανανέωση, δίνοντας τόπο
στα νιάτα. Αυτή είναι η σωστή τακτική. Όμως, δεν πρέπει να οδηγήσει στο
άλλο άκρο, δηλαδή διπλωμάτες που μπορούν ακόμη και έχουν τη διάθε-
ση να προσφέρουν πολλά, να αποστρατεύονται, την ώρα που πιθανό-
τατα θα μπορούσαν να είναι πραγματικά χρήσιμοι για την Ελλάδα. Εξάλ-
λου, μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει επενδύσει πολλά σε κάθε
διπλωμάτη, και σε χρήμα και σε πόρους, και συνεπώς εκείνοι που πράγ-
ματι ανταποκρίθηκαν σε αυτό που τους προσέφερε η χώρα, δεν θα πρέ-
πει να αποστρατεύονται έτσι, χωρίς σκέψη.

Όρους και προϋποθέσεις να βάλει η Ελλάδα

Μήπως θα πρέπει κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών να θυμίσει
στον Έντι Ράμα ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρω-
παϊκή Ένωση δεν γίνεται τιμής ένεκεν ή απλώς για γεωπολιτικούς λόγο-
υς; Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν του ότι απαιτεί ένα επίπε-
δο λειτουργίας του κράτους, βάσει των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτεί και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει
το υποψήφιο προς ένταξη μέλος. Η Αλβανία μάλλον απέχει πολύ από κάτι
τέτοιο και η ευθύνη φυσικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των πολιτικών
θεσμών και της δικαιοσύνης, αλλά και τα μειονοτικά δικαιώματα, ανήκει
προσωπικά στον Έντι Ράμα… Και αν ήταν μόνο ο Ε. Ράμα, θα μπορούσε
να βολευτεί η κατάσταση. Όμως, είναι και η ίδια η υπηρεσία του Ζοζέτι
Μπορέλ, που δηλώνει, εκτός των άλλων, ότι «καθώς η Αλβανία πληροί
όλους τους όρους, έχει έρθει η ώρα να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγ-
ματεύσεις». 

Δεν θέλουμε να φανταστούμε ότι αυτή η δήλωση του γραφείου του
Ύπατου Εκπροσώπου έχει γίνει εν αγνοία της Ελλάδας, ούτε, πολύ περισ-
σότερο, ότι έγινε εν γνώσει της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία οφείλει να
βάλει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις…

Για διπλές εκλογές μιλάει ο Μητσοτάκης

«Έχουμε πόλεμο και ζητάτε να γίνουν εκλογές, που ενδεχομένως θα
είναι διπλές», είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύπτοντας ότι μετά τις επό-
μενες εκλογές, «ενδεχομένως να χρειαστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση για
δύο ή τρεις μήνες», χωρίς όμως να εξηγήσει τους λόγους. Επέμεινε, πάν-
τως, ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όσο κι αν μαλ-
λιάσει η γλώσσα σας»! 

Και πρόσθεσε: «Βλέπω ότι έχετε μεγάλη αναταραχή. Οι εκλογές, κύριε
Τσίπρα, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, με τον υφιστάμενο νόμο. Αλλά
αφού εσείς θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα, τι σας νοιάζει ο εκλογικός
νόμος;» Και έκλεισε, ξεκαθαρίζοντας: «Για να μην υπάρχουν παρανοή-
σεις: Οι πρώτες εκλογές θα γίνουν με τον νόμο της απλής αναλογικής και
οι επόμενες με τον νόμο που εμείς έχουν ψηφίσει. Εκλογές θα γίνουν
όπως ορίζει το Σύνταγμα, στο τέλος της τετραετίας. Μη ζητάτε εκλογές,
γιατί δεν θα γίνουν και γιατί, όταν γίνουν, θα τις χάσετε». 

Νυν και πρώην στο ίδιο ψηφοδέλτιο;

Μια περίεργη φήμη διακινείται τις τελευταίες ημέρες από το κυβερν-
ητικό στρατόπεδο. Σύμφωνα με αυτήν, στις επόμενες εκλογές, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι
στην συγκεκριμένη περιφέρεια είναι υποψήφιος και ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμανλής. Οπότε, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, θα
έχουμε στο ίδιο ψηφοδέλτιο έναν πρώην και έναν νυν πρωθυπουργό.
Ασυνήθιστο, αν όχι παράδοξο. Εκτός κι αν στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν
κάτι σχετικά με τα… μελλοντικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού. 

Θα τρελάνουν τον κόσμο…

Τη μια λένε «τέλος οι μάσκες και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού» και
την άλλη η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αλλάζει ρότα και λέει ότι «οι μά-
σκες παραμένουν και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι υποχρεωτικά
μέχρι την Πρωτομαγιά». Προφανώς, πήραν χαμπάρι ότι ο κορωνοϊός είναι
εδώ και συνεχίζει τη «δουλειά» του… Τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται
και η μακάβρια λίστα των νεκρών μεγαλώνει καθημερινά.

Φ. Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Μνημείο στην Αθήνα για τους πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας
Τους ισχυρούς και ακατάλυτους

δεσμούς με την Κύπρο, καθώς και

τη διαχρονική υποστήριξη και συμπα-

ράσταση του Δήμου Αθηναίων στον

Κυπριακό Ελληνισμό επιβεβαίωσε

ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας

Μπακογιάννης κατά τη συνάντηση

που είχε στο Δημαρχείο της Αθή-

νας με αντιπροσωπεία Δημάρχων

από τους Κατεχόμενους Δήμους

της Κύπρου.

Στη συνάντηση, ο κ. Μπακο-

γιάννης ενημέρωσε τον Πρόεδρο

της Επιτροπής Δόκτορα Πέτρο Κα-

ρεκλά, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη

της ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για

την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων

και Αγνοουμένων της Κυπριακής

τραγωδίας στην Αθήνα, ύστερα από

αποδοχή σχετικής πρότασης του

Πρέσβη της Κύπρου κ. Κυριάκου

Κενεβέζου.

«Είχα τη χαρά και την τιμή να

υποδεχθώ σήμερα στο Δημαρχείο

τους συναδέλφους μου Δημάρχο-

υς από τις κατεχόμενες περιοχές

της Κύπρου. Σαράντα οκτώ χρόνια

μετά την τουρκική εισβολή στην

Κύπρο, η Αθήνα δεν ξεχνά και είναι

έτοιμη να κάνει το χρέος Μνήμης

απέναντι στους πεσόντες και αγνο-

ούμενους της Κυπριακής τραγωδίας,

καθώς και στις οικογένειές τους που

μέχρι σήμερα ζουν με την οδυνηρή

απώλεια. Το Μνημείο που θα ανε-

γερθεί στην Αθήνα θα αποτελεί μία

διαρκή υπόμνηση των τραγικών

γεγονότων της τουρκικής εισβολής

στην Κύπρο. Είναι ένα εθνικό χρέος,

το οποίο γίνεται ακόμη πιο επιτα-

κτικό στη «σκιά»του πολέμου στην

Ουκρανία», τόνισε σε δήλωσή του

ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι

Δρ. Πέτρος Καρεκλάς – Δήμαρχος

Κυθρέας και Πρόεδρος Επιτροπής

Κατεχόμενων Δήμων, Βίκτωρας

Χατζηαβραάμ – Δήμαρχος Μόρ-

φου, Ελένη Μυλωνά Χατζημιχα-

ήλ – Δήμαρχος Κατεχόμενης Ακα-

νθούς, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη

– Δήμαρχος Λευκονοίκου – Επα-

ρχίας Αμμοχώστου, Νεοπτόλεμος

Κότσαπας – Δήμαρχος Λαπήθου,

Μαρία Μουστάκα Κουρούγιαν-

νη – Αντιδήμαρχος Κερύνειας, ενώ

το παρόν έδωσε και ο κ.Τάκης Βρά-

ιλας, Μορφωτικός Λειτουργός από

το «Σπίτι της Κύπρου».

Οι Δήμαρχοι από τους κατεχό-

μενους δήμους της Κύπρου εξέ-

φρασαν με συγκινητικό τρόπο την

ευγνωμοσύνη τους για την απόφα-

ση του Δημάρχου Αθηναίων να ανε-

γερθεί το Μνημείο στην Αθήνα, ενώ

κατά τη διάρκεια της συνάντησης

αναφέρθηκαν σε προσωπικά τους

βιώματα και στάθηκαν στις απώλει-

ες που και οι δικές τους οικογένει-

ες έχουν βιώσει.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας επι-

σήμαναν επίσης στον κ. Μπακο-

γιάννη ότι το Μνημείο που θα ανε-

γερθεί στην ελληνική πρωτεύουσα,

θα αποδώσει την οφειλόμενη τιμή

προς τους περίπου 800 αγνοού-

μενους και τις οικογένειές τους, οι

οποίες τόσα χρόνια μετά εξακολο-

υθούν να αναζητούν απαντήσεις.

Τόνισαν επίσης ότι η ανέγερση του

Μνημείου, θα αποτελέσει σημείο

αναφοράς για τις επόμενες γενιές

στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρ-

χος Αθηναίων τόνισε ότι κανείς δεν

πρέπει να ξεχνά όσους αντιστάθη-

καν στους εισβολείς με αυτοθυσία

και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του

προς όλους όσοι έδωσαν τη ζωή

τους για την ελευθερία, υπογραμ-

μίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη

για ενίσχυση της εθνικής ιστορικής

μνήμης.

ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΕΚΤΡΕΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

εξόφλησε πρόωρα το δάνειο από

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Την πρόωρη αποπληρωμή των τελευταίων δανειακών υποχρ-

εώσεων της χώρας στο ΔΝΤ ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυρ-

ιάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι πλέον κλείνει ένα «γκρίζο κεφ-

άλαιο» που άνοιξε τον Μάρτιο του 2010.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο twitter ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης έγραψε: «Τέλος εποχής για το ΔΝΤ ως δανειστή της Ελλά-

δας! Η κυβέρνηση, αποπληρώνοντας πρόωρα και τις τελευταίες

υποχρεώσεις της χώρας, κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοι-

ξε τον Μάρτιο του 2010.

»Μια εποχή την οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν θα ζήσο-

υμε ποτέ ξανά. Σήμερα, παρά τη διεθνή αναταραχή, η εθνική

οικονομία μένει σταθερά στον δρόμο της προόδου και δίπλα στον

πολίτη. Το είπαμε, το κάνουμε!».



Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι

παρούσα στην Οδησσό, έστειλε

με την επίσκεψή του το Σαββα-

τοκύριακο ο υπουργός Εξωτερικών

της Ελλάδας Νίκος Δένδιας.

«Είμαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας

την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και ολό-

κληρη την ελληνική κοινωνία, για να

μεταφέρω κατ’ αρχάς, εδώ στην Οδησσό,

βοήθεια. Ανθρωπιστική βοήθεια για την

ελληνική Ομογένεια, αλλά επίσης για το

σύνολο του πληθυσμού της πόλης»,

δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, μετά την

επίσκεψή του στο ελληνικό Γενικό Προ-

ξενείο και το Μουσείο της Φιλικής Εται-

ρείας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα λει-

τουργήσει ξανά το ελληνικό προξενείο

στην Οδησσό και ευχαρίστησε τον Γενικό

Πρόξενο Δημήτρη Δόχτση και τους

συνεργάτες του για τον τρόπο με τον

οποίο επιτελούν το καθήκον τους.

«Η λειτουργία του προξενείου θα βοηθ-

ήσει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοή-

θειας, θα βοηθήσει στη δημιουργία δια-

δρόμων εκκένωσης της ελληνικής Ομο-

γένειας αν χρειαστεί από οποιαδήποτε

περιοχή της Ουκρανίας μέσω της

Οδησσού και θα υπογραμμίσει την ιστο-

ρική μας παρουσία σε αυτή την πόλη»,

υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Σημειώνεται ότι μετά την επίσκεψή

του στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας

στην Οδησσό, χώρο άρρηκτα συνδε-

δεμένο με την ελληνική Ιστορία, με σκοπό

την ενημέρωσή του για την κατάσταση

του Μουσείου, ο Νίκος Δένδιας έγραψε

στο βιβλίο επισκεπτών: «Υπό τις δυσχε-

ρέστερες των συνθηκών, η ελληνική

παρουσία στην Οδησσό παραμένει ζων-

τανή, πιστή στο πνεύμα των ιδρυτών

της Φιλικής Εταιρείας».

Σε συνάντηση που είχε στην Οδησσό

με τον επικεφαλής της περιφερειακής

στρατιωτικής διοίκησης της πόλης,

Συνταγματάρχη Maksym Marchenko,

ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Η επίθεση κατά

μιας πόλης είναι το πιο απαράδεκτο

πράγμα, είναι έγκλημα πολέμου».

Ο κ. Δένδιας καταδίκασε τις επιθέ-

σεις που δέχεται η πόλη και δεσμεύθη-

κε να μεταφέρει «αυτά που πρέπει να

μεταφερθούν» στο Συμβούλιο Υπουρ-

γών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στάθηκε στην ιστορική σημασία που

έχει για την Ελλάδα η Οδησσός, λέγον-

τας ότι «είναι κομμάτι της ιστορίας μας,

κομμάτι του παρελθόντος μας κι ελπίζου-

με ότι θα είναι κομμάτι του κοινού μας

μέλλοντος».

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας

στην Οδησσό, Δημήτρης Δόχτσης είπε

«υπολογίζεται ότι 100.000 άνθρωποι

έχουν φύγει μέχρι στιγμής από την

Οδησσό και εκτιμούμε ότι κάποιοι από

αυτούς θα προσπαθήσουν να φτιάξουν

τη ζωή τους σε κάποια άλλη χώρα».

Ο κ. Δόχτσης ανέφερε ότι συγκριτικά

με άλλες πόλεις η Οδησσός έχει υπο-

στεί περιορισμένες ζημιές, οι κάτοικοι

προσπαθούν ήδη να επιστρέψουν σε

μία κανονικότητα και επανέλαβε ότι το

προξενείο θα λειτουργήσει κανονικά.

Ερωτηθείς για τον ακριβή αριθμό των

Ελλήνων που ζουν στην πόλη, τόνισε

ότι με βάσει την τελευταία επίσημη απο-

γραφή, 2.500 άνθρωποι δήλωσαν ότι

έχουν ελληνική καταγωγή, ωστόσο οι

ελληνικές Αρχές εκτιμούν ότι ο πραγ-

ματικός αριθμός των κατοίκων με εν

γένει ελληνική καταγωγή ανέρχεται στους

8.000 – 10.000.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επικίνδυνη επίσκεψη Ν. Δένδια 
στη βομβαρδιζόμενη Οδησσό

ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
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Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 3,56%

Η απογραφή στη Βόρεια Μακεδονία
δεν… άρεσε στους Τούρκους!

Ηαπογραφή του πληθυσμού στη Βόρεια Μακε-

δονία έδειξε ότι το τουρκικό στοιχείο στη χώρα

– αντίθετα με τους μύθους που δημιουργήθηκαν

– είναι μια θλιβερή μειψηφία, μόνο το 3,56% του

συνολικού πληθυσμού του 1,8 εκατομμυρίων

κατοίκων.

Αυτό δεν… άρεσε στην τουρκική μειονότητα της

Βόρειας Μακεδονίας ούτε στο ΥΠΕΞ της Τουρκίας,

που κρίνουν το αδιάψευστο αποτέλεσμα ως «μη ρεα-

λιστικό και απαράδεκτο», διότι, ισχυρίζονται, «υπήρ-

ξαν ελλείψεις στην καταγραφή»!!!

Την ίδια στιγμή η Βουλγαρία προέβη σε απέλαση

δύο Ρώσσων διπλωματών για εμπλοκή τους στις

προσπάθειες συνεννόησης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Ρώσοι πράκτορες εργάζονται ενάντια σε αυτή τη

συνεννόηση, επιδιώκοντας η Βουλγαρία να εξακο-

λουθήσει να βάζει εμπόδια στην ένταξη της Βόρειας

μακεδονίας στην ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον ίδιο λόγο τα Σκόπια προέβησαν επίσης σε

απέλαση πέντε Ρώσων διπλωματών/κατασκόπων.

Η απογραφή στη Βόρεια Μακεδονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του πληθυ-

σμού στη Βόρεια Μακεδονία, που πραγματοποιήθηκε

τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα οποία ανακοίνωσε

την περασμένη βδομάδα η εθνική Στατιστική Υπηρ-

εσία, ο μόνιμος πληθυσμός στη χώρα ανέρχεται σε

1.836.713 άτομα, μειωμένος κατά 9,2% σε σχέση με

την προηγούμενη απογραφή που είχε πραγματο-

ποιηθεί το 2002.

Ποσοστό 58,44% δήλωσαν «Μακεδόνες» στην

απογραφή του Σεπτεμβρίου 2021, ενώ ποσοστό

24,30% δήλωσαν «Αλβανοί». Ακόμη, ποσοστό 3,86%

δήλωσαν «Τούρκοι», 2,53% δήλωσαν «Ρομά»,

1,3%«Σέρβοι», 0,87% «Βόσνιοι», και 0,47% «Βλάχοι».

Ποσοστό 0,19% δήλωσαν «Βούλγαροι» ενώ 294

άτομα (ποσοστό 0,02%) δήλωσαν «Έλληνες».

Η μείωση του πληθυσμού, κυρίως η φυγή της νεο-

λαίας, ήταν ένας από του βασικούς λόγους που ο τότε

Σκοπιανός πρωθυπουργός Ζάεφ προέβη σε υποχωρή-

σεις προκειμένου να πετύχει συμφωνία με την Ελλά-

δα, με την προσδοκία ότι θα επιστρέψουν στη χώρα

όσοι είχαν μεταναστεύσει.

Η αντίδραση των Τούρκων

Τα τουρκικά πολιτικά κόμματα στη Βόρεια Μακε-

δονία αντέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα της

απογραφής πληθυσμού, νοικοκυριών και κατοικιών

που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σε γραπτή δήλωση του, το Τουρκικό Δημοκρατικό

Κόμμα (TDP), επισήμανε ότι «Τα αποτελέσματα φέ-

ρουν τα σημάδια μιας πλήρους ασυνέπειας και πολι-

τικής χειραγώγησης. Δεν είναι δυνατόν το κόμμα μας

και ο λαός μας να αποδεχτεί αυτά τα αποτελέσματα

που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα».

Στη δήλωση τονίζεται ότι το γεγονός πως ο συνο-

λικός τουρκικός πληθυσμός αυξήθηκε μόνο κατά

5.484 άτομα μέσα σε 19 χρόνια σημαίνει ότι όλα τα

στατιστικά στοιχεία δεν είναι σωστά.

Επίσης, το Τουρκικό Κόμμα Εθνικής Ενότητας

(TMBH), σημείωσε ότι η απογραφή δεν ήταν «ούτε

επιτυχημένη ούτε ευρωπαϊκή».

Και ο τρίτος πολιτικός φορέας, το Τουρκικό Κόμμα

Δράσης (THP), αντέδρασε αρνητικά στα αποτελέ-

σματα της απογραφής του πληθυσμού, ζητώντας τη

χρήση της τουρκικής γλώσσας στα δημοτικά συμβούλια

των δήμων Δολνενίου, Ντεμπάρ, Ράντοβιτς και Βαλάν-

τοβο, και υποστηρίζοντας ότι ο τουρκικός πληθυσμός

έχει αυξηθεί.

Επίσης, σε γραπτή δήλωση του Εθνικού Συμβου-

λίου Συντονισμού των Τούρκων της «Μακεδονίας»,

μέλη του οποίου είναι όλες οι τουρκικές μη κυβερνη-

τικές οργανώσεις στη Βόρεια Μακεδονία, τουρκικά

πολιτικά κόμματα, διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί και ηγέ-

τες της κοινής γνώμης από το τουρκικό έθνος, τονίζε-

ται ότι οι αριθμοί και τα ποσοστά για τους Τούρκους

στην απογραφή κρίνονται ως μη ρεαλιστικά, τα απο-

τελέσματά της δεν αναγνωρίζονται και χαρακτηρίζονται

ως απαράδεκτα.

Στη δήλωση επισημαίνεται επίσης ότι εκφράστηκαν

επανειλημμένα οι ελλείψεις στην απογραφή, οι παρα-

βιάσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων και του απο-

γραφικού νόμου και η δυσαρέσκεια για τη μεθοδο-

λογία της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερι-

κών της Τουρκίας, Τανζού Μπιλγκίτς, δήλωσε:

«Στηρίζουμε τα θεμιτά αιτήματα της τουρκικής κοινότη-

τας, που είναι ένας από τους ισότιμους και ιδρυτικούς

λαούς της Βόρειας Μακεδονίας και αγωνίζεται για την

ευημερία και ανάπτυξη αυτής της χώρας, για την προ-

στασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της».

Οι απελάσεις Ρώσων

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Κιρίλ Πέτκοφ ανέφε-

ρε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του ερευ-

νούν την εμπλοκή της Ρωσίας στις προσπάθειες

συνεννόησης της Βουλγαρίας με τη Βόρεια Μακε-

δονία, καθώς τα εμπόδια για την ένταξή της στην ΕΕ

εξυπηρετούν τα ρωσικά συμφέροντα.

«Αυτό που ερευνούμε αυτή τη στιγμή σε πολλά

μέρη και η SANS (κρατική υπηρεσία ασφαλείας της

Βουλγαρίας) εργάζεται σκληρά για αυτό, είναι ότι

υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ρωσική διασπορά κατασ-

κοπείας στο έδαφος της χώρας μας», ανέφερε ο κ.

Πέτκοφ.

«Δουλεύουν με πολλά ενδιαφέροντα. Μερικά από

αυτά που μου έχουν αναφερθεί είναι ότι έχουμε Ρώ-

σους πράκτορες που εργάστηκαν ειδικά ενάντια στη

συνεννόησή μας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακε-

δονίας. Το ενδιαφέρον της Ρωσίας έχει επικεντρω-

θεί στο να μην υπάρχει ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτι-

κά Βαλκάνια», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή τα Δυτικά Βαλκάνια διατρέχουν

τον κίνδυνο να αποτελέσουν το δεύτερο σημείο σύγ-

κρουσης που σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρα-

νία. Το χειρότερο είναι πως τα Δυτικά Βαλκάνια γίνον-

ται πάλι μια περιοχή με υψηλό κίνδυνο αστάθειας –

τόσο πολιτικής όσο και κάθε άλλου είδους», τόνισε ο

πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

Η Βόρεια Μακεδονία προχωρεί επίσης στην απέ-

λαση πέντε Ρώσων διπλωματών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου

Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, προσεκλήθη

στο υπουργείο ο πρέσβης της Ρωσίας στα Σκόπια,

Σεργκέι Μπαζντίκιν, και του επιδόθηκε ρηματική δια-

κοίνωση, με την οποία πέντε υπάλληλοι της ρωσικής

πρεσβείας χαρακτηρίζονται personae non grata.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρ-

ειας Μακεδονίας, οι πέντε Ρώσοι διπλωμάτες που θα

απελαθούν προέβαιναν σε δραστηριότητες αντίθε-

τες προς τη Συνθήκη της Βιέννης για τις διπλωματι-

κές σχέσεις και ως εκ τούτου πρέπει να εγκαταλείψουν

την επικράτεια της Βόρειας Μακεδονίας εντός πέντε

ημερών.

Οι απελάσεις Ρώσων από Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι και η Ελλάδα, επί διακυβερνή-

σεως ΣΥΡΙΖΑ, απέλασε δύο Ρώσους διπλωμάτες, οι

οποίοι είχαν αναπτύξει έντονη συνωμοτική δράση

υποδαυλίζοντας διαδηλώσεις και πορείες κατά της

Συμφωνίας των πρεσπών., την οποία υπέγραψε η

ελληνική κυβέρνηση με τα Σκόπια. Οι Ρώσοι κατά-

σκοποι, που ήταν διαπιστευμένοι ως… διπλωμάτες,

έρχονταν σε επαφή με ακραίους Μητροπολίτες και

άλλα εξτρεμιστικά στοιχεία και «συντόνιζαν» διαδ-

ηλώσεις κατά της κυβέρνησης, ώστε από την «τεχνητή»

λαϊκή δυσαρέσκεια να ασκηθεί πίεση για να μην περά-

σει η Συμφωνία από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η Ρωσία του Πούτιν επεδίωκε να μη λυθεί το Σκο-

πιανό, διότι με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα θα πρό-

βαλλε «στον αιώνα τον άπαντα» βέτο στην ένταξη

των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Ο τότε ΥΠΕΞ

Νίκος Κοτζιάς, υπεύθυνα και πατριωτικά φερόμε-

νος, απέλασε δύο Ρώσους διπλωμάτες, προκαλώντας

την οργή της Μόσχας.

Εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν και

η Τουρκία, η οποία έκανε το παν μέσω και των Τούρ-

κων των Σκοπίων, να μην περάσει η Συμφωνία. Η

Άγκυρα ήθελε να ελέγχει στρατιωτικά και πολιτικά τα

Σκόπια, ώστε να έχρι την Ελλάδα «περικυκλωμένη»,

αλλά η διορατικότητα του Νίκου Κοτζιά, με την πλήρη

στήριξη του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα,

ανέτρεψε τα τουρκικά σχέδια και εξουδετέρωσε τα

ρωσικά εμπόδια.

ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕ 53%

Επανεκλογή για τέταρτη φορά 
του Όρμπαν στην Ουγγαρία

Οδεξιός ηγέτης της Ουγγαρίας Βίκτορ

Ορμπάν κέρδισε την Κυριακή τέταρτη

θητεία στην πρωθυπουργία της χώρας, πιο

εύκολα από όσο αναμενόταν. Σε ηλικία 58

ετών ο Ορμπάν ήταν για πρώτη φορά αντι-

μέτωπος με μια ενωμένη αντιπολίτευση,

αποφασισμένη να καταπολεμήσει «τον αυ-

ταρχισμό» και «τη διαφθορά» των 12 προη-

γούμενων ετών.

Οι αναλυτές προέβλεπαν μια δύσκολη μάχη,

αλλά τα αποτελέσματα έδειξαν εύκολη νίκη για

τον απερχόμενο πρωθυπουργό: 

Το κόμμα του Ορμπάν, το Fidesz, συγκέντρ-

ωσε πέραν του 53% των ψήφων, έναντι 34,75%

για την αντιπολίτευση, σύμφωνα με το Εθνικό

Εκλογικό Γραφείο.

Το ποσοστό αυτό σημαίνει ότι το Fidesz θα

διατηρήσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων στο

κοινοβούλιο.

«Σημειώσαμε μια εκπληκτική νίκη, μια νίκη

τόσο μεγάλη που αναμφίβολα μπορούν να τη

δουν από το φεγγάρι και σε κάθε περίπτωση

ξεκάθαρα από τις Βρυξέλλες», δήλωσε ένας

χαμογελαστός Ορμπάν, ο οποίος συχνά έρχε-

ται σε αντιπαράθεση με την ΕΕ.

«Υπερασπιστήκαμε την κυριαρχία και την ελε-

υθερία της Ουγγαρίας», πρόσθεσε.

Άλλη έκπληξη των εκλογών, το νέο ακρ-

οδεξιό κόμμα Mi Hazank ξεπέρασε το όριο

του 5% και κατάφερε να εισέλθει στο κοινο-

βούλιο.

Ο επικεφαλής της ενωμένης αντιπολίτευσης,

ο Πέτερ Μάρκι- Ζάι, σε δηλώσεις του είπε: «Δεν

θα κρύψω τη λύπη και την απογοήτευσή μου.

Η μάχη ήταν άνιση μπροστά στην προπαγάν-

δα και μια εκστρατεία μίσους και ψευδών».

Όταν πήγε να ψηφίσει, ο 49χρονος δήμαρ-

χος είχε καταγγείλει «τις άδικες και αδύνατες

συνθήκες» υπό τις οποίες διεξήγαγε την προ-

εκλογική του εκστρατεία, που έχουν στόχο να

επιτρέψουν στον Ορμπάν «να παραμένει στην

εξουσία για πάντα».

Στη διάρκεια των 12 ετών που βρίσκεται στην

εξουσία ο Ορμπάν έχει επιβάλει περιορισμούς

στα μέσα ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη – ερχό-

μενος σε αντιπαράθεση με την ΕΕ – ενώ παράλ-

ληλα προωθεί την υπερσυντηρητική του κοι-

νωνική ατζέντα.

Τις βουλευτικές εκλογές παρακολούθησαν

για πρώτη φορά περισσότεροι από 200 διεθ-

νείς παρατηρητές, ενώ κάθε κόμμα είχε επι-

στρατεύσει και δικούς του εθελοντές.

«Ο πόλεμος 

τα άλλαξε όλα»

Ο πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία ξέσπασε

εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας και ανέτρε-

ψε εντελώς τα δεδομένα.

Ο Ορμπάν εμφανίστηκε ως «προστάτης» της

Ουγγαρίας, αυτός που μπορεί να εγγυηθεί την

ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα, αρνούμε-

νος να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία και να

επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, οι οποίες θα στε-

ρούσαν από τους Ούγγρους το πολύτιμο φυσικό

αέριο και πετρέλαιο της χώρας.

Παράλληλα, στις προεκλογικές αφίσες και

στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ο Μάρκι-

Ζάι εμφανιζόταν ως «επικίνδυνος» και κατη-

γορείτο ότι ήθελε να σπρώξει τη χώρα στον

πόλεμο εκφράζοντας την ενεργή στήριξή του

στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι ο Μάρκι- Ζάι υπογράμ-

μιζε τις στενές σχέσεις του Ορμπάν με τον Ρώσο

πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς

τον «Ούγγρο Πούτιν», δεν φάνηκε να πείθει

τους ψηφοφόρους.

Ο Ορμπάν παρουσίασε την απρόσμενη νίκη

του ως εκδίκηση ενάντια σε πολλούς «αντιπά-

λους», κάνοντας λόγο για «τους γραφειοκρά-

τες στις Βρυξέλλες και τα διεθνή μέσα ενημέ-

ρωσης .

Εκτός από τις βουλευτικές εκλογές οι Ούγ-

γροι κλήθηκαν να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα

για «την προστασία των παιδιών», σχετικά με

το πρόσφατο νομοσχέδιο που απαγορεύει να

αναφέρονται «η αλλαγή φύλου και η ομο-

φυλοφιλία» σε παιδιά κάτω των 18 ετών.
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Την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022, ο Σεβασμιώτατος

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

ταννίας κ. Νικήτας υποδέχθηκε στην έδρα της Ι.

Αρχιεπισκοπής στο Λονδίνο την κα Karen Buck,

Βουλευτή των Εργατικών του Westminster North.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοι-

βαίου ενδιαφέροντος, θέματα της Ανατολικής Με-

σογείου, καθώς και τρόποι αλληλοϋποστήριξης

και αλληλεγγύης στους πολίτες της εκλογικής της

περιφέρειας. 

Μετά από ξενάγηση στο Παρεκκλήσιο της Ιε-

ράς Αρχιεπισκοπής, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε

με ανταλλαγή ευχών και αναμνηστική φωτογρα-

φία.

Επίσκεψη βουλευτίνας του Εργατικού 
Κόμματος στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος στο Κέντρο «Nishkam» των

Σιχ του Μπέρμιγχαμ, μετά από πρόσκληση του Γενι-

κού Διευθυντή κ. Amrick Singh Ubhi.

Η Κοινότητα Σιχ της Κεντρικής Αγγλίας αριθμεί πε-

ρισσότερους από 250.000 πιστούς, διατηρεί σχολεία

και νοσοκομείο στον ίδιο χώρο και καθημερινά σιτίζει

χιλιάδες άστεγους. 

Ο Θεοφιλέστατος μετέβη συνοδευόμενος από τον

Πρόεδρο του Ελληνικού Σχολείου του Ελληνορθοδό-

ξου Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα Μπέρ-

μιγχαμ κ. Πέτρο Νικολαΐδη, από τον ιερατικώς Προϊ-

στάμενο του Ι. Ναού Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ,

Πρωτοπρεσβυτέρο κ. Χρήστο Στεφάνου και από τον

ιερατικώς Προϊστάμενο του Ι. Ναού της Μεταμορφώ-

σεως του Σωτήρος Κόβεντρι, Οικονόμο κ. Θεόδωρο

Πολυβίου.

Ο κ. Amrick Singh Ubhi ενημέρωσε τον Θεοφιλέ-

στατο για το έργο της Κοινότητας Σιχ και την κοινωνι-

κή τους προσφορά. Συζητήθηκε εκτεταμένα με τον

Επίσκοπο Μελιτηνής η δυνατότητα συνεργασίας, δε-

δομένου ότι ήδη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεντρι εβδομαδιαίως

σιτίζει εκατοντάδες άστεγους.

Ο Θεοφιλέστατος μετέφερε στην Κοινότητα Σιχ 

τους χαιρετισμούς του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και προ-

σέφερε στον κ. Ubhi βυζαντινή εικόνα της Παναγίας.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΙΝ

Για την Ουκρανία προσευχήθηκαν
οι Χριστιανοί ηγέτες της Αγγλίας

Επίσκεψη Επισκόπου Μαξίμου σε 
μουσουλμανικό Κέντρο στο Μπέρμιγχαμ

Στην πρόσκληση του Διαχριστιανικού Οργανισμού

της Αγγλίας «Churches Together in England», προς

τις Χριστιανικές Κοινότητες της χώρας, για να προ-

σευχηθούν για την Ουκρανία, στις 3 Απριλίου 2022,

ανταποκρίθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας.

Ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος τυγχάνει Πρόεδρος

του εν λόγω Οργανισμού, μετέβη συνοδευόμενος

από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. κ. Νήφωνα Τσι-

μαλή, Έφορο του Οργανισμού, καθώς και από μία

αντιπροσωπεία Ορθοδόξων νέων.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί με άλ-

λους θρησκευτικούς ηγέτες έξω από την Ουκρανική

Πρεσβεία στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της συγκέν-

τρωσης, που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Christian

Aid», οι Χριστιανοί Ηγέτες προσευχήθηκαν για την

ειρήνη κρατώντας σημαίες της Ουκρανίας σε σχήμα

καρδιάς.

Ο Αρχιεπίσκοπος, κατακλείοντας τη συγκέντρω-

ση, απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του

πυρός και προσευχήθηκε για την ειρήνη όλου του κό-

σμου.

Φωτογραφίες: Christian Aid, ©JessHurd



Σ
το Λονδίνο βράθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Γενικός Γραμ-

ματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος παρέστη σε δύο εκ-

δηλώσεις του παραρτήματος του κόμματός του, στη χοροεσπερίδα που

έγινε το Σάββατο, 2 Απριλίου, και στη Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Βρετανίας

που πραγμτοποιήθηκε την επομένη. Αμφότερες οι εκδηλώσεις έλαβαν

χώραν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green του βορείου Λον-

δίνου. Ο κ. Στεφάνου συνοδευόταν από τη σύζυγό του Γεωργία, που είναι

εκπαιδευτικός.

Και στις δύο εκδηλώσεις κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Στεφάνου. Η ομιλία στη

χοροεσπερίδα, κοινωνικού χαρακτήρα, είχε άλλο τόνο, πιο γενικό, εθνικό, με

έμφαση στην ενότητα δράσης κατά της τουρκικής εισβολής/κατοχής. Το περιε-

χόμενο της ομιλίας στη Συνδιάσκεψη ήταν κομματικής υφής αφού, άλλωστε, αυ-

τό ήταν και ο σκοπός σύγκλησής της.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

Στη χοροεσπερίδα ο Στέφανος Στεφάνου ευχαρίστησε την Παροικία γιατί έχει

πάντα την Κύπρο στην καρδιά της και όλοι οι συμπατριώτες συνεργάζονται δρα-

στήρια για να υπενθυμίζουν σ’ αυτή τη χώρα ότι το Κυπριακό, όπως τόνισε, είναι

πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Κάλεσε όλους να αξιοποιήσουν την ευκαιρία

που δεν ζουν σε συνθήκες κατοχής και διαίρεσης, που δεν υπάρχει το τείχος της

ντροπής, να προωθούν το θέμα της Κύπρου και να αγωνίζονται για την επι-

κράτηση του δικαίου. Το status quo στην Κύπρο, είπε, δεν είναι λύση.

Μα αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που καταδίκασε,  ο κ. Στε-

φάνου τόνισε ότι το Διεθνές Δίκαιο παραβιάζεται από το 1974 στην Κύπρο. Στην

περίπτωσή μας, ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αντί για ένα και το ίδιο μέτρο

σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι ανάγκη να μεταφέρεται εδώ στη Βρετανία, διότι,

είπε, τίποτα στον κόσμο δεν είναι δεδομένο. Πρέπει συνεχώς να δίνουμε αγώνα.

Η Κύπρος, κατέλη-ξε ο κ. Στεφάνου, ανήκει στον λαό της και σε κανέναν άλλο.

Στη χοροεσπερίδα, εκτός από τον Επαρχιακό Γραμματέα Ανδρέα Γρηγορίου

και άλλα στελέχη και μέλη του ΑΚΕΛ Βρετανίας, παρέστησαν: Ο Ύπατος Αρμο-

στής της Κύπρου Ανδρέας Κακουρής, ο Εργατικός βουλευτής Πάμπος Χαρα-

λάμπους, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, ο πρό-

εδρος του ΔΗΣΥ Η.Β. Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Αγγλίας

Μιχάλης Έλληνας, η πρόεδρος του Κοινοτικού Κέντρου Σούζη Κωνσταντινίδη,

ο τέως πρόεδρος της ΕΚΟ Πήτερ Δρουσιώτης και άλλοι.

Ακολούθησε πλούσιο γλέντι και κλήρωση λαχείου.

Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Μιχαηλίδης.
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Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 οι μεγαλύτεροι μαθητές

των τάξεων επιπέδου GCSE και A level του Ελληνικού

Παροικιακού σχολείου του Αγίου Νικολάου επισκέφθη-

καν με τη Διευθύντρια κα Ελευθερία Ξενοφώντος και

τους εκπαιδευτικούς κα Ιωάννα Μπακανδρέα και την κα

Ηλέκτρα Μιχαλά το Μουσείο Επιστημών στο κέντρο του

Λονδίνου.

Στόχος αυτής της οργανωμένης εκπαιδευτικής επίσκεψ-

ης, που σκέφθηκε με επιτυχία, ήταν η έκθεση «Οι Αρχαίοι

Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία» η οποία αποτελεί μέρος

του πολιτιστικού προγράμματος του Ηνωμένου Βασι-

λείου-Ελλάδας για τον εορτασμό των 200 ετών από την

Ελληνική Ανεξαρτησία.

Πράγματι, η εκθεση κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθη-

τών. Κι αυτό γιατί είχαν τη δυνατότητα να δουν σπάνια

και αξιοσημείωτα αντικείμενα όπως αμφορείς, μουσικά

οργανα, ιατρικά εργαλεία αλλά και τις Μούσες, που απο-

τέλεσαν πηγή έμπνευσης των αρχαίων φιλοσόφων και

να ανακαλύψουν την πιο πρόσφατη επιστημονική έρευ-

να που έχει γίνει σε αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό, απο-

καλύπτοντας πόσο η περιέργεια και η έρευνα ήταν κεν-

τρικές στην αρχαιοελληνική κατανόηση του σύμπαντος,

όπως είναι για τους επιστήμονες σήμερα.

Επίσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν στη

θέα του αγάλματος του Ερμή, προστάτη των ταξιδιωτών

και των εμπόρων, που ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο στα

ανοιχτά των Αντικυθήρων και απόλαυσαν τον ήχο που

συνόδευε την αρχαία ελληνική ζωή με τη χαμένη μουσι-

κή του αυλού μέσα από διαδραστικές οθόνες και βλέ-

ποντας ένα αποκλειστικό βίντεο που αναπαράγει τους

αρχαίους ήχους του.

Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο ακολούθησε φαγητό

στον χώρο του Royal Albert Hall, όπου μαθητές και δά-

σκαλοι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να περά-

σουν ευχάριστα.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σχολείου Αγίου
Νικολάου στο Μουσείο Επιστημών

O Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου στη Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ              

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: «Αν δεν      

υποψήφιο, θα προ          



Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η 13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Βρετανίας πρ-

αγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί. Η προη-

γούμενη είχε γίνει το 2017. Προήδρευσε το μέ-

λος της Γραμματείας και διευθυντής της «Πα-

ροικιακής» Πάμπος Χαραλάμπους, επικεφα-

λής προεδρείου αποτελούμενου από τους Ανδρέα

Γρηγορίου, Μιχαλάκη Μιχαήλ και Κώστα Σακ-

κά. Η Συνδιάσκεψη ήταν άρτια οργανωμένη.

Εισαγωγική ομιλία/έκθεση πεπραγμένων έκα-

νε ο Επαρχιακός Γραμματέας Ανδρέας Γρηγο-

ρίου, ο οποίος με εμπεριστατωμένη αναφορά

παρουσίασε τη δράση του Παραρτήματος στον

πολιτικό, κομματικό και οργανωτικό τομέα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΚΟ

Χρήστος Καραολής και εκπρόσωπος τουρκοκυ-

πριακών οργανώσεων.

Η ομιλία του ΓΓ του ΑΚΕΛ, που δεν βασιζόταν

σε γραπτό κείμενο, είχε τρεις βασικούς άξονες:

Την εσωτερική κατάσταση στην Κύπρο, τις προ-

εδρικές εκλογές και τους χειρισμούς στο Κυ-

πριακό.

Αρχικά τόνισε ότι «Η Κύπρος έχει ανάγκη από

μια προοδευτική αλλαγή, η οποία μπορεί, πρέπει

και εργαζόμαστε να την πετύχουμε στις προε-

δρικές εκλογές. Δεν πάει άλλο η κατάσταση στην

Κύπρο. Δέκα χρόνια συναγερμικής διακυβέρ-

νησης η Κύπρος έχει γεμίσει από σοβαρά αδιέ-

ξοδα και στο Κυπριακό και στην οικονομία και

στην κοινωνία, παντού», συνέχισε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Γι’ αυτό έχουμε θέσει

ως στόχο στις προεδρικές εκλογές να τις κερδίσουμε

με έναν προοδευτικό υποψήφιο, ο οποίος να δια-

θέτει ένα προοδευτικό πρόγραμμα για να πετύχου-

με την προοδευτική αλλαγή.

»Έχουμε θέσει ως πρώτιστο στόχο, και είναι

για αυτό που εργαζόμαστε τώρα, σε αυτές τις εκ-

λογές να βρούμε κοινή γλώσσα και κοινό έδα-

φος με όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που

συμμερίζονται μαζί μας την αδήριτη ανάγκη να

πετύχουμε αλλαγή στον τόπο, με προτεραιότητα

το Δημοκρατικό Κόμμα και τους Οικολόγους, χωρίς

να λέμε ότι δεν επιδιώκουμε διάλογο και με τις

υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευ-

σης...»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε στη συνέχεια στους συνέ-

δρους ότι γίνονται ενέργειες και προσπάθειες για

την κατάληξη σε υποψήφιο για την προεδρία,

σχολιάζοντας ότι «οι καλές δουλειές γίνονται χωρίς

πολύ θόρυβο». Πρόσθεσε ότι «σιγά-σιγά φτάνο-

υμε στο στάδιο των αποφάσεων, δεν πρόκειται

αυτή η συζήτηση να πάει ακόμα επί μακρώ, γιατί

θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει είτε το ναι είτε

το όχι για να μπορέσουμε και εμείς να προχωρή-

σουμε παρακάτω».

Αν δεν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος για έναν

κοινό προοδευτικό υποψήφιο, συμπλήρωσε ο

Στέφανος Στέφανου, τότε το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει

την προσπάθεια απευθυνόμενο στην κοι-

νωνία.

Στην αναφορά του για τους χειρισμούς στο

Κυπριακό κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας ότι έχει καταστήσει «αναξιόπιστη» την

ελληνοκυπριακή πλευρά και εκτίμησε ότι η Το-

υρκία έχει «απενοχοποιηθεί» από τον διεθνή πα-

ράγοντα, τόσο για την αποτυχία στο Κραν Μον-

τανά όσο και για το παρατεταμένο αδιέξοδο.

«Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που υπάρχουν

που σημαντικές χώρες της ΕΕ επιλέγουν να τα

έχουν καλά με την Τουρκία», σημείωσε, κατηγο-

ρώντας την κυβέρνηση ότι αναγνώρισε καθυ-

στερημένα αυτό το δεδομένο.

«Την ίδια ώρα οι κυβερνώντες με τις δικές το-

υς τις πράξεις κατάφεραν το αδιανόητο, να υπο-

σκάψουν τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας να απαιτεί από την ΕΕ την αποτελεσματική

και έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Κύπρο

για τις παρανομίες της Τουρκίας. Και όταν είσαι

αναξιόπιστος τότε δεν πείθεις, όπως ο διαπραγ-

ματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς που διο-

ρίστηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη επανει-

λημμένα έχει πει», πρόσθεσε ο κ. Στέφανου.

Κατηγόρησε δε εκ νέου τον ΠτΔ ότι δεν έχει

δεχθεί να συζητηθεί η πρόταση του ΑΚΕΛ για

λύση, πρόταση που τονίζει τη σημασία των υδρο-

γονανθράκων ως καταλύτη για πρόοδο και την

ανάγκη συνεχούς πίεσης επί της Τουρκίας.

Επέκρινε επίσης τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

και τον ΔΗ.ΣΥ. για το ότι, όπως σχολίασε, έχουν

«καταντήσει» τη χώρα να τη θεωρεί η διεθνής

κοινότητα «πλυντήριο μαύ-ρου χρήματος και κα-

ταφύγιο απατεώνων», κάνοντας αναφορά στην

υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων».

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ σημείωσε επίσης την ανάγκη

αλλαγής του οικονομικού και αναπτυξιακού μον-

τέλου της Κύπρου, αμφισβητώντας παράλληλα

τη «νεοφιλελεύθερη αντίληψη» περί δυνατότητας

της αγοράς να ρυθμίζει τα πάντα.

Όπως τόνισε, αναφερόμενος και στις επιπτώσεις

του ρωσο-ουκρανικού πολέμου στην εμπορία

σιτηρών, την εμπορία καυσίμων και στην ενέρ-

γεια, σε στρατηγικούς τομείς το κράτος χρειάζε-

ται να έχει τον έλεγχο, ώστε να μη γίνεται όμη-

ρος ολιγοπωλίων και μονοπωλίων.

Ως προς την ακρίβεια που πλήττει και την

Κύπρο, ο κ. Στέφανου είπε ότι απαιτείται στοχευ-

μένη και έγκαιρη πολιτική, την οποία δεν έχει δει

από τους κυβερνώντες στην Κύπρο.
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Το τραπέζι των προσκεκλημένων στη χοροεσπερίδα

               ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

      καταλήξουμε σε κοινό

          χωρήσουμε μόνοι μας»

Εκπρόσωποι κομματικών ομάδων που

βραβεύτηκαν για τη δράση τους.

Ο Ανδρέας Γρηγορίου καταθέτει την Έκθεση 

Πεπραγμένων στη Συνδιάσκεψη

Ο κ. Στεφάνου κατά την ομιλία του στη χοροεσπερίδα. 

Δίπλα του ο τελετάρχης της βραδιάς Γιώργος Μιχαηλίδης.

Στιγμιότυπο από τη χοροεσπερίδα του ΑΚΕΛ Βρετανίας



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Η Παροικία γιορτάζει τα 60χρονα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2022

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-

μένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), μαζί με την

παροικία μας θα γιορτάσει με κάθε λαμ-

πρότητα την 60η επέτειο της Ανεξαρτη-

σίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 6.30μμ,

στο ξενοδοχείο Royal National στο κεν-

τρικό Λονδίνο. Η ομογένεια θα γιορτά-

σει με το επίσημο δείπνο την 60η επέ-

τειο της Κυπριακής Δημοκρατίας (που

αναβλήθηκε το 2020 λόγω του κορω-

νοϊού) καθώς και τη συνεχή σημαντική

προσφορά της Κυπριακής Διασποράς

του Ηνωμένου Βασίλειου στην ιδιαίτε-

ρη πατρίδα μας.

Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι

ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής

Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Το Δείπνο θα τιμήσουν με την πα-

ρουσία τους Βρετανοί υπουργοί και βου-

λευτές, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι

πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων,

πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Κύ-

πρου και εξέχοντα μέλη της Κυπριακής

Διασποράς.

Ο εορτασμός θα αποτελέσει μια μο-

ναδική και ξεχωριστή βραδιά για όλους

μας, και θα μας δώσει την ευκαιρία να

θυμηθούμε τους σκληρούς και άνισους

αγώνες, τις ατομικές και κοινές προ-

σπάθειες όλων μας, για επιβίωση και

επιτυχία σε μια ξένη χώρα που έγινε

δεύτερη μας πατρίδα.

Η ζωντανή μουσική και το πλούσιο

καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμ-

μα θα επανασυνδέσει παλιά και νέα στε-

λέχη της ομογένειας, αυτούς που ίδρυ-

σαν τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα κατα-

στήματα, τις επιχειρήσεις και τα εργο-

στάσια και έθεσαν τα θεμέλια για μια

δυναμική και δημιουργική παροικία με

τη δεύτερη και τρίτη γενεά που κρατεί

με επιτυχία τα ηνία της οικονομικής, κοι-

νωνικής και πολιτιστικής ζωής των απο-

δήμων συμπατριωτών μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρίστος Κα-

ραολής δήλωσε πως: «Με μεγάλη χα-
ρά γιορτάζουμε την 60η επέτειο από την
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη που θα είναι μαζί μας σε αυ-
τή την εορτή. Καλούμε τους συμπατρ-
ιώτες μας να δηλώσουν συμμετοχή για
να γιορτάσουμε μαζί την Ανεξαρτησία
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη με-
γάλη και σημαντική προσφορά των
συμπατριωτών στην Κύπρο και το λαό
της και στην ομογένειατο Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου».

Τα εισιτήρια κοστίζουν £70 ανά άτο-

μο, το οποίο θα περιλαμβάνει δείπνο 3

πιάτων και ηδύποτο κυπριακό κρασί.

Για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

https://cypriotfederation.org.uk/cypr-

uscelebration/ ή τηλεφωνήστε στο

02084459999.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β

A Celebration of Cyprus: 
Gala Dinner with President

Anastasiades on 
17 September 2022

The National Federation of Cypriots in the UK proud-

ly presents a "Celebration of Cyprus", a Gala evening

on Saturday 17 September at the Royal National Hotel.

The Gala will, belatedly, celebrate the 60th anniver-

sary of the Republic of Cyprus (postponed from 2020

due to COVID) as well as the immense contribution

of the Cypriot diaspora in the UK. His Excellency, the

President of the Republic of Cyprus, Mr Nicos

Anastasiades will be the Guest of Honour.

In addition to the President of the Republic of Cyprus,

other guests at the Gala will include UK Government

Ministers, Parliamentary supporters of Cyprus and

prominent members of the Cypriot diaspora in the

UK.

The Gala will be an evening to remember with live

entertainment, an opportunity to re-connect with

friends and to celebrate both Cyprus and our 300,000-

strong diaspora.

The President of the National Federation of Cypriots

in the UK, Christos Karaolis said: “We are delighted
to be launching this Galaand are grateful to President
Anastasiades for joining us for this celebration. We
hope that you will also be able to join us to celebrate
Cyprus, its people and its diaspora in September”.

Tickets are £70 per person, which will include a 3-

course dinner, wine with meal. 

To purchase your ticket,visit the dedicated page on

our website:https://cypriotfederation.org.uk/cyprus

celebration/

or call 02084459999.



Τη διαβεβαίωση ότι η βαθμιαία

βελτίωση των σχέσεων του Ισρα-

ήλ με την Τουρκία δεν θα αποβεί σε

βάρος της ισχυρής συμμαχίας, όπως

την χαρακτήρισε, της χώρας του με

την Ελλάδα και την Κύπρο, έδωσε ο

αναπληρωτής πρωθυπουργός και

υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Γαϊρ Λαπίντ κατά τη διάρκεια της τρι-

μερούς συνάντησης στην Αθήνα την

Τρίτη σε επίπεδο Υπουργών Εξω-

τερικών. Τόσο στην Τριμερή όσο και

στις διμερείς επαφές που είχε ο κ.

Λαπίντ τόνισε ότι η ευκαιρία για επιπ-

λέον ενίσχυση της συνεργασίας στην

περιοχή, με παράλληλη εμπλοκή της

Τουρκίας θα γίνει σε πλήρη συντο-

νισμό με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Κατά την Τρμερή, οι ΥΠΕΞ Ελλάδας,

Ισραήλ και Κύπρου τόνισαν τον στρα-

τηγικό και αδιάρρηκτο χαρακτήρα της

συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισρ-

αήλ, ιδιαίτερα υπό το βάρος των ραγ-

δαίων γεωπολιτικών εξελίξεων.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισρα-

ήλΓιαΐρ Λαπίντ αναφέρθηκε σε δηλώσεις

του στην στρατηγική σημασία της τρι-

μερούς συνεργασίας με την Κύπρο και

την Ελλάδα, λέγοντας ότι αυτή αποτέ-

λεσε πρότυπο για τον ίδιο και κατά τη

διοργάνωση της Διάσκεψης του Νέ-

γκεβ.

«Η ισχύς των κρατών μετριέται από

την ισχύ των συμμαχιών τους», είπε ο

κ. Λαπίντ, τονίζοντας ότι Ελλάδα, Κύ-

προς και Ισραήλ έχουν μια αδιάρρηκτη

συμμαχία.

Η βελτίωση των σχέσεων του Ισρα-

ήλ με την Τουρκία είναι μια παράλληλη,

ευπρόσδεκτη και επίκαιρη διαδικασία,

η οποία αποτελεί μια επιπλέον ευκαι-

ρία για την ενίσχυση των συνθηκών περ-

ιφερειακής σταθερότητας, τόνισε ο κ.

Λαπίντ. «Όπως πάντα, θα το κάνουμε

σε πλήρη συντονισμό μαζί σας», είπε ο

Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, α-

πευθυνόμενος στους ομολόγους του.

«Ο κόσμος αλλάζει», τόνισε ο ίδιος,

υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό

ότι τα κράτη αναζητούν νέους τρόπους

συνεργασίας.

Ο κ. Λαπίντ καταδίκασε και ίδιος από

την πλευρά του την ρωσική εισβολή

στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για εγκλή-

ματα πολέμου.

Εξάλλου, σε συνάντηση με τον Έλληνα

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,

ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ είπε: «Όλοι γνωρίζουν

– δεν αποτελεί μυστικό – ότι η σχέση

μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας έχει

βελτιωθεί. Ήταν σημαντικό λοιπόν για

μένα να έρθω εδώ και να πω: ακούστε,

αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι σε

βάρος των σχέσεών μας με την Ελλά-

δα, που είναι τόσο στενές. Και αυτή η

συμμαχία που έχουμε είναι εξαιρετικά

σημαντική για εμάς. Θα είστε ενημερω-

μένοι για τα πάντα και θα συνεργαζό-

μαστε σε αυτό, όπως κάνουμε και σε

άλλα ζητήματα. Και θα έχουμε περαι-

τέρω συζητήσεις για το πώς θα βελτιώ-

σουμε τη διμερή μας σχέση.

Όσον αφορά τον τομέα της ενέρ-

γειας θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε

τις πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να βρούμε

και άλλους τρόπους να προμηθεύσου-

με την Ευρώπη, ώστε να καλύψει τις

ανάγκες της σε θέρμανση και ηλεκτρι-

σμό. Θα συμμετέχουμε και εμείς στη δια-

δικασία και θα το πετύχουμε. Δεν βλέπω

άλλη επιλογή από το να συνεργαστούμε,

συνεχίζοντας τον στενό συντονισμό που

ήδη έχουμε, έναν στενό συντονισμό που

έχουμε και σε θέματα ασφάλειας, κάτι

εξίσου σημαντικό σε αυτό τον ταραχώδη

κόσμο... Θα πρέπει να “σφίξουμε τα σχοι-

νιά” λίγο παραπάνω. Θα πρέπει να

συζητήσουμε περαιτέρω, ώστε να κατα-

στήσου-με την περιοχή μας, τη Μέση

Ανατολή, αλλά και τη Μεσόγειο, πιο ασφ-

αλή. Το Ισραήλ υπέστη πρόσφατα κάποι-

ες τρομοκρατικές επιθέσεις και θα πρέ-

πει να διασφαλίσουμε ότι ο λαός μας

είναι ασφα-λής».

«Θα εργαστούμε και για την επόμενη

συνάντηση στο σχήμα συνεργασίας 3+1

που θέλουμε να έχουμε με τις ΗΠΑ.

Γνωρίζω ότι κι εσείς θέλετε την προώθη-

ση αυτού του σχήματος συνεργασίας

όσο κι εμείς».

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: 

«ΧΑΙΟΥΣΑ ΠΛΗΓΗ 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ»

Ο κ. Δένδιας σε δηλώσεις του μετά

την τριμερή εξέφρασε την ικανοποίησή

του για τα γερά θεμέλια, στα οποία εδρά-

ζεται η τριμερής συνεργασία, ενώ σημείω-

σε ότι συζητήθηκε η διεύρυνση αυτής

της συνεργασίας σε μια σειρά τομέων.

Έκανε λόγο για ένα σχήμα που προω-

θεί την περιφερειακή ειρήνη και σταθε-

ρότητα, με συνεκτικό ιστό ένα κοινό

όραμα για την περιοχή, μια κοινή αντίληψη

των προκλήσεων, της προέλευσής τους

και των εμπλεκομένων παραγόντων.

«Η εταιρική αυτή σχέση έχει μια σημαν-

τική δυναμική», ανέφερε ο κ. Δένδιας,

τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σχέση

που «δεν επηρεάζεται από άλλες πε-

ριφερειακές εξελίξεις ή σχέσεις με

άλλες χώρες».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ου-

κρανία, ο κ. Δένδιας καταδίκασε για

ακόμα μια φορά τη ρωσική εισβολή,

κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου

που συντελούνται στη Μαριούπολη,

όπου διαβιεί και μεγάλος αριθμός Ελλή-

νων ομογενών.

Ο ρεβιζιονισμός και η παραβίαση

βασικών αρχών του Διεθνούς Δικαίου

είναι καταδικαστέα και δεν είναι απο-

δεκτά στον 21ο αιώνα, υπογράμμισε ο

κ. Δένδιας. «Και αυτό δεν αφορά μόνο

τη Ρωσία», επισήμανε.

«Το Κυπριακό είναι αποτέλεσμα ξένης

εισβολής εδώ και περίπου πέντε δεκα-

ετίες. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,

την οποία καταδικάζουμε με τους πιο

ξεκάθαρους όρους, μας υπενθυμίζει

αυτή τη χαίουσα πληγή στην Ευρώπη,

την οποία δεν θα πρέπει να ξεχνάμε.

Αντίθετα, όλα τα μέρη θα πρέπει να κατα-

βάλουν προσπάθειες να διασφαλιστεί

μια δίκαιη, βιώσιμη και μόνιμη λύση στο

Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων

των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Έλληνας

Υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρ-

κεια της τριμερούς συζητήθηκε και η

δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας,

ώστε να περιληφθούν και άλλες χώρες

που μοιράζονται το ίδιο όραμα, καθώς

και η σημασία ενίσχυσης της συνερ-

γασίας «3+1», με τη συμμετοχή των

ΗΠΑ.

Χαιρέτισε και τα αποτελέσματα της

Διάσκεψης του Νέγκεβ, κάνοντας λόγο

για μια «εξαιρετική συνάντηση» και

συγχαίροντας τον Ισραηλινό ομόλογό

του.

Τέλος, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι κατά

τη διάρκεια της τριμερούς συζητήθηκαν

και θέματα που αφορούν τον ενεργειακό

σχεδιασμό, όπως και άλλες περιφερει-

ακές προκλήσεις που αφορούν το Ιράν,

αλλά και τις πρόσφατες τρομοκρατικές

επιθέσεις στο Ισραήλ.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ»

Κατά τη συνάντησή του με τον Ισρα-

ηλινό αξιωματούχο, ο πρωθυπουργός

της Ελλάδας επεσήμανε ότι «αυτές οι

πολύ στενές επαφές μεταξύ της ελληνι-

κής και της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν

αρχίσει να γίνονται συνήθεια. Είμαι σίγο-

υρος ότι οι συνομιλίες σας με τον Νίκο

Δένδια ήταν εποικοδομητικές. Διανύου-

με μια περίοδο σημαντικών γεωπολι-

τικών αναταράξεων και, σε αυτούς τους

καιρούς, είναι πάντα σημαντικό να επα-

ναβεβαιώνουμε τις παραδοσιακές σχέ-

σεις φιλίας και να γνωρίζουμε ποιοι είναι

οι σύμμαχοί μας. Η σχέση μας ενισχύε-

ται ολοένα και περισσότερο σε πολλά

μέτωπα και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.

»Ασφαλώς υπάρχουν πάντα νέες

ευκαιρίες να διερευνήσουμε τις περαι-

τέρω δυνατότητες, ειδικά όσον αφορά

την ενεργειακή συνεργασία. Καθώς όλοι

προσπαθούμε να πετύχουμε διαφορο-

ποίηση πηγών, ώστε να απομακρυν-

θούμε από το ρωσικό πετρέλαιο και

φυσικό αέριο, πιστεύω ότι η Ανατολική

Μεσόγειος γίνεται ακόμα πιο σημαντι-

κή. Συνεπώς, όλα τα έργα διασύνδεσης

στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε μέσω

αγωγών, είτε μέσω LNG, είτε μέσω δια-

συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θα

πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό

στο μικροσκόπιό μας.

»Έχουμε εργαστεί σκληρά προς αυτή

την κατεύθυνση και ίσως αυτή είναι μια

ευκαιρία να προωθήσουμε ορισμένα

από τα έργα για τα οποία έχουμε συζητή-

σει στο παρελθόν».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΑΠΙΝΤ 

ΜΕ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών

Ιωάννης Κασουλίδης είχε και κατ’ ιδίαν

συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό

του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών

χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη και παρα-

γωγική τη συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ

των υπουργών Εξωτερικών της Κύ-

πρου και του Ισραήλ και έκανε λόγο για

ειλικρινή και γόνιμη ανταλλαγή από-

ψεων για θέματα που αφορούν τις στρα-

τηγικές διμερείς σχέσεις, τις περιφε-

ρειακές προκλήσεις, τις σχέσεις ΕΕ-

Ισραήλ και τα ενεργειακά θέματα.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξω-

τερικών του Ισραήλ επισήμανε πως  «Η

Κύπρος και το Ισραήλ έχουν μια σημαν-

τική περιφερειακή συμμαχία και συμ-

φωνήσαμε να συνεχίσουμε να ενισχύου-

με τη διπλωματική και στρατηγική συνε-

ργασία μεταξύ των κρατών μας στους

τομείς του εμπορίου, της ασφάλειας και

της ενέργειας. Η συνεργασία αυτή απο-

τελεί σημαντικό πλεονέκτημα και για τις

δύο χώρες μας και για την περαιτέρω

ανάπτυξη της περιοχής συνολικά», υπο-

γράμμισε ο Γαΐρ Λαπίντ.

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΥΠΕΞ:

ΓΙΑΪΡ ΛΑΠΙΝΤ: «Αδιάρρηκτη η
συμμαχία των τριών χωρών»

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 13Επικαιρότητα



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Τo πρώτο Συνέδριο Κλήρου 
της Μητροπόλεως Θυατείρων

(συνέχεια)

Και συνεχίζει ο Αρχιεπίσκοπος Γ. Στρηνόπουλος: 

»...Εις την κατάστασιν ταύτην ηθέλησε να θέση τέρμα

προ επταετίας ο τότε προκαθήμενος του Θρόνου Κ/πόλεως

Παναγ. Πατριάρχης Μελέτιος δια της ιδρύσεως της

Μητροπόλεως Θυατείρων. Αι εν τη Δυτική και τη Κεν-

τρώα Ευρώπη Ορθοδ. Ελλην. Κοινότητες υπήχθησαν

υπό την επίβλεψιν ενός Αρχιεπισκόπου, υπολόγου έναν-

τι του Οικουμ. Πατριαρχείου, εις ο συμφώνως τω ΚΗ’

Κανόνι της εν Χαλκηδόνι Συνόδου ανήκει η διακιοδοσία

επί των Ορθοδ. Εκκλησιών, των ευρισκομένων εκτός

των ορίων των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Ο διορισμός

ούτος εξένισέ πως, διότι ενομίσθη, ότι η διορισθείσα

ανωτέρα εκκλ. αρχή θα ανεμιγνύετο ενεργώς εις τα της

εσωτερικής διοικήσεως των Κοινοτήτων και δη τα της

υλικής των Εκκλησιών διαχειρίσεως και θα κατηργείτο

ούτως η παραδεδομένη αυτοδιοίκησις αυτών. Οι φόβοι

και αι υπόνοιαι αύται πρέπει να διασκεδασθώσι βαθμη-

δόν και να κραταιωθή η πεποίθησις, ότι μόνον δι’ αρμο-

νικής συνεργασίας επισκοπικής εξουσίας και Εκκλησ.

Συμβουλίων, εκατέρας αρχής περιοριζομένης εις τα

υπό των Ι. Κανόνων προδιαγεγραμμένα δικαιώματα και

καθήκοντα αυτής είναι δυνατόν να επιτευχθή ο κοινός

σκοπός, τ. έ. η διατήρησις και προαγωγή της θρη-

σκευτικής και εθνικής ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων.

Πόσον εις την τοιαύτην των πραγμάτων αντίληψιν δύνα-

ται να αποβή συντελεστική η υπό των εκασταχού τεταγ-

μένων κληρικών γινομένη διαφώτισις των αρμοδίων

ούτως ώστε να ωριμάση και να επιταχυνθή η στιγμή της

εν Ενιαίω Κανονισμώ αναγραφής των γενικωτάτων

αρχών της διοικήσεως της Μητροπόλεως κρίνω περ-

ιττόν και να εξάρω ενταύθα.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

»Εμνημόνευσα ταύτα, ίνα εννοηθή ότι υπό τας ανω-

τέρω περιστάσεις η επιλογή κλήρου αρτίως παρεσκε-

υασμένου δια την δυσχερή αυτήν αποστολήν αυτού δεν

είναι έργον τόσον ευχερές, δυσχεραίνεται δ’ έτι μάλλον,

διότι ικανός αριθμός νεοπαγών Κοινοτήτων και των

πενεστέρων εκ των παλαιών είναι ηναγκασμέναι να

περιορίζωσι τας βλέψεις αυτών προκειμένου περί προ-

σλήψεως κληρικών εις την διακονίαν αυτών και να αρκε-

σθώσιν εις μετριώτερον παρεσκευασμένους. Παρά τα

σκιερά όμως ταύτα πρέπει να ανομολογηθή, ότι η Μητρ-

όπολις Θυατείρων εν αναλογία αριθμού Ενοριών και

πληθυσμού μελών αυτών συγκεντρώνει εν εαυτή δυνά-

μεις πνευματικάς, θεολογικώς μεμορφωμένους κληρι-

κούς πλείονας ή πάσα Μητρόπολις εν Ελλάδι και είναι

καθήκον, όπως οι δυνάμεις αύται κινηθώσι και αναλά-

βωσι την τριμερή δράσιν, την οποίαν συνεπάγεται το

κληρικόν αξίωμα. Όταν εμφανισθώσι συν τω χρόνω τα

ευάρεστα αποτελέσματα της δράσεως ταύτης επί τη

βάσει ενός προδιαγεγραμμένου σχεδίου και το ποίμνιον

αντιληφθή και εκτιμήση αυτά, ειμί βέβαιος, ότι και αι

καθυστερήσασαι των Κοινοτήτων θα εντείνωσι τας δυνά-

μεις αυτών προς εξασφάλισιν κλήρου και άλλως και εκ

λόγου μορφώσεως ευρισκομένου εις το ύφος της απο-

στολής αυτού. Έχουσι δε καθήκον εν τω μεταξύ, όπως

οι δυνάμενοι προθύμως βαστάζωσι τα βάρη των αδυνά-

των και συντελώσι δια της ιδίας μορφώσεως και πείρ-

ας εις την αναπλήρωσιν των ελλείψεων των συναδέ-

λφων αυτών επικοινωνούντες αλλήλοις είτι εχαρίσθη

αυτοίς χάρισμα και συνεργαζόμενοι εις την οικοδομήν

του μυστικού σώματος του Χριστού της Εκκλησίας αυτού.

»Αγαπητοί μου αδελφοί! Η βαθεία συναίσθησις της

ευθύνης, την οποίαν φέρω έναντι της μητρός μου

Εκκλησίας, της εμπιστευθείσης εις τας ασθενείς μου

δυνάμεις την Επισκοπήν ταύτην˙ ο φόβος μήπως κρύψας

ως ο μωρός του Ευαγγελίου το δοθέν μοι τάλαντον

ακούσω εν ώρα κρίσεως της αυστηράς του Κυρίου

φωνής « δούλε πονηρέ και οκνηρέ! »˙ ο πόθος, όπως

ίδω αρχόμενον το έργον της καθόλου Εκκλησιαστικής

ημών αναγεννήσεως, ει δυνατόν, από της εσχατιάς

ταύτης, αυτοί είναι οι λόγοι, δι’ ους έκρινα καλόν να

συγκαλέσω υμάς ενταύθα. Το ανά χείρας ημών Πρό-

γραμμα των Εργασιών του Συνεδρίου δεικνύει περί τίνα

θέματα θα περιστραφή η ενταύθα συζήτησις και αι ληφ-

θησόμεναι αποφάσεις. Όλα ταύτα έχουσι την σπου-

δαιότητα αυτών, αλλά και όλα παρουσιάζουσι τας δυσχε-

ρείας αυτών. Αλλ’ ας μοι επιτραπή να εφιστήσω προ

παντός την προσοχήν υμών επί του Κατηχητικού έργου

της Εκκλησίας. Αυτή η υπόστασις και το μέλον των Κοι-

νοτήτων, εν ταις οποίαις διακονούμεν, η συνοχή αυτών

προς τον κορμόν και τας ρίζας του εκκλησιαστικού και

εθνικού ημών δένδρου εξαρτάται εκ της εκτελέσεως ή

παραλείψεως του καθήκοντος τούτου. Αν δεν εξεύρω-

μεν τα μέσα να συγκρατήσωμεν την νέαν γενεάν εις τας

τιμίας παραδόσεις της Ελληνικής Πατρίδος και της Ορθ-

οδόξου ημών Θρησκείας, αν δεν δυνηθώμεν ν’ανακό-

ψωμεν το ρεύμα του πηθικισμού και της ξενομανίας,

άτινα απειλούσι να διαφθείρωσι την νεολαίαν δια της

περιφρονήσεως της θρησκείας των πατέρων αυτών και

της αποπτύσεως παντός ηθικού χαλινού, αν δεν πείσω-

μεν και τους Κοινοτικούς παράγοντας, ότι οφείλουσιν

επέκεινα των τύπων να στρέψωσι την προσοχήν αυτών

και εις την ουσίαν των πραγμάτων και να προσατενίσωσι

την αλήθειαν κατά πρόσωπον, η εκκλησιαστική και η

εθνική ημών χρεωκοπία θα επακολουθήση άφευκτος!

Το παράδειγμα ανθηρών άλλοτε Κοινοτήτων ιδία της

Κεντρικής Ευρώπης, αίτινες εξηφανίσθησαν εν μέσω

του ξενικού περιβάλλοντος ή εγγύς εισίν αφανισμού,

είναι αρκετόν, όπως κρούση και δι΄ημάς τον κώδωνα

του κινδύνου. Το ενδιαφέρον, το οποίον έγειρε παρά

πολλοίς των ομογενών η σύγκλησις του Συνεδρίου

τούτου, αι ελπίδες, αίτινες εγεννήθησαν εκ της συγκλή-

σεως ταύτης, η συμπάθεια, την οποίαν απέδειξαν φιλόθ-

ρησκοι ομογενείς προθύμως αποδεχθέντες την έκκλησιν

του Μητροπολίτου και ανακουφίσαντες οικονομικώς το

εγχείρημα μαρτυρούσι τρανώς, ότι η σύγκλησις αυτή

ήτο επιβεβλημένη ανάγκη. Η προθυμία τέλος, μετά της

οποίας αι εθνικαί και εκκλησιαστικαί αρχαί, τα σωματεία

και ο τύπος της μεγαλουπόλεως ταύτης εδέχθησαν,

όπως αντιπροσωπευθώσι κατά την επίσημον ταύτην

στιγμήν της ενάρξεως των εργασιών του Συνεδρίου

αποτελεί ισχυράν παραθάρρυνσιν εις το έργον, εις ο

αποδυόμεθα.

»Αγαπητοί! Εκ του μηδενός μηδέν γίνεται και « αρχή

το ήμισυ του παντός » έλεγον οι αρχαίοι ημών πρόγο-

νοι. Ας επιληφθώμεν μετά θάρρους και πίστεως αδα-

μάστου του έργου ημών ελπίζοντες ακραδάντως, ότι «

ο εναρξάμενος εν ημίν έργον αγαθόν επιτελέσει ». Μετά

τοιούτων ελπίδων κηρύττω την έναρξιν του Συνεδρίου!

[……….].                                                                          

1926 Σεπτεμβρίου ια΄. (υπ.) 

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος».

Ο Μητροπολίτης Γερμανός 
Στρηνόπουλος 

και ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Στα πολυπληθή κατάλοιπα του πολυγραφότατου

Γερμανού Στρηνόπουλου, πρώτου Μητροπολίτη Θυα-

τείρων (1922-1951), όλα γραμμένα στο χέρι και πολύ

δυσανάγνωστα, βρίσκεται και η πιο κάτω ομιλία του,

την οοία εξεφώνησε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου

της νήσου Πριγκήπου στις 6 Δεκεμβρίου 1919, ημέρα

του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών. Την

ημερομηνία αυτή αναγράφει ο ίδιος σε ξεχωριστό φύλλο

χάρτου, το οποίο προτάσσεται των υπολοίπων εφτά

χειρογράφων φύλλων, όπως ακριβώς τη μεταφέρουμε

στην προμετωπίδα του κειμένου της ομιλίας του.

Ως γνωστόν, ο Γερμανός ήταν τότε Μητροπολίτης

Σελευκείας και Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής της

Χάλκης, του εξαιρέτου αυτού και μοναδικού φυτωρίου

διασήμων Θεολόγων και Ιεραρχών της Ορθοδοξίας.

Κάτοχος άριστος της Θεολογικής Επιστήμης και δεινός

ρήτορας, οι λόγοι του και τα γραπτά του χαρακτηρίζονται

από σαφήνεια, σοφία και γλαφυρότητα, στοιχεία τα

οποία προκαλούν  το  θαυμασμό και το δέος του αναγ-

νώστη, θα ήταν δε ευχής έργον αν εξεδίδοντο τόσο οι

λόγοι και οι λοιπές ομιλίες του, όσο και τα καθαρώς θεο-

λογικά κείμενά του, μαζί με το ιδιόχειρο ημερολόγιό του,

παρόλο που ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί και χρόνο και

χρήμα, αλλά και γνώση γραφολογίας ώστε να καταστεί

δυνατή η αποκρυπτογράφηση των κάποτε σχεδόν

πλήρως δυσανάγνωστων χειρογράφων του.

Η εκλογή του Γερμανού στη θέση του πρώτου Μη-

τροπολίτη Θυατείρων ούτε τυχαία ήταν, αλλά ούτε

ατυχής. ‘Ενας από τους πιο δόκιμους θεολόγους της

Ορθοδοξίας, με μόρφωση που ξεπερνούσε κατά πολύ

τους πλείστους Ιεράρχες της εποχής του, θα έλεγε κανείς

ότι υπό άλλες περιστάσεις και σε άλλη εποχή θ’ απο-

τελούσε τον ισχυρότερο διεκδικητή του χηρεύοντος

Οικουμενικού Θρόνου ευθύς μόλις οι διεθνείς συγκυρίες

πειθανάγκασαν την Τουρκική Κυβέρνηση να άρει τα

προσκόμματα για την εκλογή Πατριάρχη Κωνσταντι-

νουπόλεως. Οι ίδιες όμως ακριβώς εκείνες συγκυρίες

συνέτειναν αποφασιστικά και, θα μπορούσε κανείς

ανενδοίαστα να πει, μοιραία στην εκλογή στο ύπατο

εκκλησιαστικό αξίωμα της Ορθοδοξίας του Μελετίου

Μεταξάκη, πρώην Μητροπολίτη Κιτίου της Κύπρου

και μετέπειτα Μητροπολίτη Αθηνών, ευρισκομένου δε,

κατά την εκλογή του στο Πατριαρχικό Αξίωμα, στην

Αμερική μετά την αποπομπή του από τη Μητρόπολη

Αθηνών λόγω του τρομερού διχασμού, ο οποίος ταλά-

νισε και τελικά κατάφερε θανάσιμο κτύπημα στον Μικρα-

σιατικό Ελληνισμό και τα προαιώνια δίκαιά του.

Δεν είναι ασφαλώς ούτε του παρόντος, αλλά ούτε

και πρόθεσή μου να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες γύρω

από την εκλογή του Μεταξάκη στον Οικουμενικό Θρόνο.

Εκείνο όμως που ακράδαντα πιστεύω είναι ότι στις

πολύ κρίσιμες εκείνες για το Έθνος και τον Ελληνισμό

περιστάσεις θα ήταν ασφαλέστερο και σοφώτερο ίσως

αν τη θέση του οικουμενικού Πατριάρχη κατελέμβανε

κάποιος μετριοπαθής «εσωκλιματικός» Ιεράρχης, ο

οποίος θα γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, κυρίως

όμως τη φαναριώτικη νοοτροπία και πολιτική, και όχι

ο Μελέτιος, ο οποίος, παρόλη την αδιαμφισβήτητη

ικανότητά του, είχε το θανάσιμο μειονέκτημα να είναι

κυριολεκτικά βουτηγμένος στον καταραμένο διχασμό

στην Ελλάδα, αλλά και άρρηκτα δεμένος με τον μεγα-

λοϊδεαλισμό του συμπατριώτη του Ελευθέριου Βενι-

ζέλου, το δε χειρότερο, φανατικός πολέμιος του βασι-

λέως Κωνσταντίνου και του κόμματος, το οποίο τον

υποστήριζε. Και ο μεν μεγαλοϊδεατισμός, κατά τη γνώμη

μου, επεβάλλετο ως προϋπόθεση για την επέκταση

των συνόρων της Ελλάδος και την ενσωμάτωση στο

Ελληνικό Κράτος εδαφών με συμπαγείς ελληνικούς

πληθυσμούς. Όμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ευρι-

σκόμενο όπως ήταν μέσα στη «φωλιά των λύκων», την

οποία οι Μεγάλες Δυνάμεις με κανένα τρόπο δεν θα

επέτρεπαν, δυστυχώς, να περιέλθει στην κυριότητα της

«Μεγάλης Ελλάδος», ήταν υποχρεωμένο να πολιτεύεται

με σφιγμένα χείλη και αναιμική πολιτική και όχι με τη

μεγαλοστομία και τους ανέλικτους οραματισμούς του

Μελετίου και όλων των άλλων υψηλοφρόνων Ιεραρχών,

οι οποίοι παρασυρμένοι από τη ρομαντική υψιπέτεια

του Βενιζέλου πίστεψαν ειλικρινά ότι το πλήρωμα του

χρόνου είχε επί τέλους φτάσει και ότι η Βασιλίδα των

Πόλεων θα περιερχόταν στην κυριαρχία της Ελλάδος.

Ένας δε από τους Ιεράρχες, οι οποίοι πραγματικά

πίστεψαν στην πολιτική εκείνη ψευδαίσθηση, ήταν αν-

αμφίβολα και ο Γερμανός Στρηνόπουλος. Τούτο κατα-

φαίνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο από τον πιο κάτω

δημοσιευόμενο λόγο του μετά από κάποια απόπειρα

εναντίον της ζωής του Βενιζέλου. Είχαν, ως γνωστόν,

γίνει πολλές τέτοιες απόπειρες εναντίον τόσο του Βενι-

ζέλου, όσο, βέβαια, και εναντίον αντιβενιζελικών. Στη

δεύτερη, μάλιστα, περίπτωση, με τραγικό θύμα τον κατ’

εξοχή μεγαλοϊδεάτη και έναν από τους πιο γνήσιους

Νεοέλληνες πατριώτες, τον Ίωνα Δραγούμη, τον οποίο

ο αρχηγός της Φρουράς του Βενιζέλου, Παύλος Γύπα-

ρης, και οι υποτελείς του δολοφόνησαν εν ψυχρώ σε

κεντρική οδό των Αθηνών στις 31 Αυγούστου 1920,

ακριβώς την επόμενη δηλαδή ημέρα της απόπειρας

δολοφονίας του Βενιζέλου στο σιδηροδρομικό σταθμό

της Λυών. Το δε έγκλημα εκείνο εναντίον του Δραγούμη

συνέβαλε στην πανωλεθρία του Βενιζέλου στις εκλο-

γές της 1ης Νοεμβρίου 1920, με τα γνωστά τραγικά

επακόλουθα της Μικρασιατικής καταστροφής του Ελληνι-

σμού, και τα επακόλουθά της 2 χρόνια ακριβώς αργό-

τερα.  

Ο Γερμανός Στρηνόπουλος, όπως είπαμε, υπήρξε

φανατικός φιλοβενιζελικός, όπως ακριβώς ήταν και ο

Μελέτιος Μεταξάκης. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)



ΜΕΡΟΣ 31ον

«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά», 

Λονδίνο 1819

(συνέχεια)

Δημοσιεύονται δε, στη συνέχεια, δύο κείμενα, το ένα

στα Αγγλικά, και το δεύτερο στα Ελληνικά, για την προ-

σεχή έκδοση στο Λονδίνο ενός καινούργιου Ελληνικού

δημοσιογραφικού έργου, του προαναφερθέντος «Ίρις», ή

«Τα νυν Ελληνικά». Έχει δε το Ελληνικό κείμενο ως εξής

(διατηρούμε, ως συνήθως, την ορθογραφία και τη σύνταξη

του πρωτότυπου):

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ»

«Του ελληνικού Γένους η προς τα φώτα ορμή άρχησε να

προσηλόνη σπουδαίως της φωτισμένης Ευρώπης την περ-

ιέργειαν. Γνωστή λοιπόν η σωτήριος αυτή κίνησις, όσον

προβαίνει, να γίνεται, και δυνάμεις άμα να προσκτάται εις

αύξησιν, ήδη μάλιστ’ εν ώ μία και μόνη θερμουργός φωνή

υπέρ των δικαίων των εθνών και της ανθρωπότητος από

το έν άκρον εις το άλλο της Οικουμένης αντηχεί θριαμ-

βεύουσα, χρέος είναι ελληνικώτατον.

»Με τοιούτον διπλούν σκοπόν, να αναγγέλλη δηλαδή α΄,

αλλά με αδέκαστον φρόνημα, εις τους φίλους της Ελλάδος

των γνώσεών της την κατάστασιν και τους εις αναγέννησίν

της αγώνας, και β΄ να διαδίδη με πατριωτικήν δραστηρι-

ότητα εις την πάτριον γην τα καλά της σοφής Ευρώπης, αλλ’

ιδιαιτέρως της Βρεταννικής, υπερτάτης έδρας Μουσών και

ελευθερίας, Σύγγραμα ελληνικόν -ΙΡΙΣ, ή ΤΑ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-

από τους Λονδινίους Τύπους προκύπτει, εκδήμων Ελλήνων

σπουδή, και συνδρομή ανδρών φιλελλήνων.

»Τέσσαρα φύλλα εις δ΄ άπαξ το μηνός είναι της Ίριδος

η περίοδος, τρία Σιλλίνια και ήμισυ η τιμή των, και οι Συνδρ-

ομηταί καταγράφονται παρά τω Βιβλιοπώλη κυρίω Murray,

Albermarle Street, εν Λονδίνω».

Πολύ πιο μικρή σε μέγεθος και περιεχόμενο υπήρξε η

δημοσιευόμενη στη συνέχεια Προκήρυξη στα Αγγλικά:

«ΙΡΙΣ, Ή ΤΑ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

«A periodical Work, written in ancient or modern Greek

only, and by Natives of Greece; the principal object of

which is to make the Friends of the Greek Nation acquaint-

ed with the present state of the knowledge amongst them,

and with their endeavours for the regeneration. The

Publication of the Work will be by way of Subscription. A

Νumber a Month, of Four Sheets in Quarto, will be pub-

lished. Three Shillings and Sixpence will be the Price of

each Number. Subscriber’s Names will be received by Mr.

MURRAY, Albermarle Street».

Όσο, όμως, αξιέπαινη και αν ήταν η προσπάθεια εκείνων

των Ελλήνων του Λονδίνου να μιμηθούν το επιτυχημένο

παράδειγμα των ομογενών της Βιέννης, τελικά η «Ίρις»

δεν κυκλοφόρησε. Σύμφωνα πάντως με τις διασωθείσες

αρχειακές πηγές του εκδότη και βιβλιοπώλη John Murray,

ουσιαστικός εμπνευστής της μεγαλόπνοης εκείνης ιδέας

ήταν ο Earl of Guilford [Frederick North (1766-1827)],

με βασικό συνεργάτη του τον Δημήτριο Σχινά, ο οποίος

ήταν και ο άμεσος υπεύθυνος για όλα τα θέματα έκδοσης

και κυκλοφορίας της «Ίριδος».

Η όλη προσπάθεια για την πραγματοποίηση στο Λον-

δίνο του έργου εκείνου είχε αρχίσει το 1819 και διάρκε-

σε μέχρι και το 1821, σύμφωνα με σχετικές επιστολές, τις

οποίες αντάλλαξαν οι Δημήτριος Σχινάς και ο Άγγλος Ύπα-

τος Αρμοστής των Ιονίων Νήσων, μέγας δε φιλέλληνας

και ιδρυτής της επιτυχημένης Ιονίου Ακαδημίας Λόρδος

Γκίλφορντ, με γραμματέα του τον Σπυρίδωνα Τρικούπη

(1788-1873). Στις ίδιες, μάλιστα, επιστολές αναφέρονται

ως συνεργάτες για την υπό έκδοση και κυκλοφορία της

«Ίριδος» οι Κωνσταντίνος Ασώπιος (17851872), Χρι-

στόφορος Φιλητάς (1787-1868) και Θεόκλητος Φαρ-

μακίδης (1784-1860), οι οποίοι υπήρξαν υπότροφοι του

Γκίλφορντ για σπουδές ο πρώτος και ο τρίτος στο Πανε-

πιστήμιο Gottingen του Βερολίνου, και ο Φιλητάς στο

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Όσο τώρα αφορά τον Δημήτριο Σχινά, οι μόνες άλλες

λεπτομέρειες που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε Μέλος της

«Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου» και ότι ήταν αδελ-

φός του Μιχαήλ Σχινά (1792-1870), ο οποίος βρισκόταν

στην Ελλάδα το 1821 ως «εξ απορρήτων» παρών στην

Πελοποννησιακή Γερουσία. Το 1827 τον βρίσκουμε στο

Παρίσι και τον επόμενο χρόνο στην Ελλάδα, όπου διετέ-

λεσε στη συνέχεια πρώτος Νομάρχης Αττικής και Βοι-

ωτίας (1833), και Υπουργός Εκκλησιαστικών και Παι-

δείας στην επαναστατική κυβέρνηση του Ανδρέα Μετα-

ξά (1843). Συνέγραψε δε πλήθος βιβλίων και επιστολών,

στις δε 6 Αυγούστου 1832 εξεφώνησε τον επικήδειο λόγο

για τον Δημήτριο Υψηλάντη. 

Οπότε, λοιπόν, και ο Δημήτριος Σχινάς θα βρισκόταν

κατά κάποιο τρόπο υπό την σκιά των δραστηριοτήτων του

αδελφού του.

Θα προσθέταμε, όμως, εδώ και την πιθανότητα ότι η

μη έκδοση και κυκλοφορία της «Ίριδος» στο Λονδίνο θα

ματαιώθηκε αν ο Λόρδος Guildford και ο Δημήτριος Σχι-

νάς θεώρησαν προτιμότερη την ύπαρξη καλά οργανωμέ-

νου Τύπου στην επαναστατημένη Ελλάδα, η οποία είχε

απόλυτη ανάγκη ελληνικών εφημερίδων και άλλων εντύπων.

Οπότε, λοιπόν, και θα μεσολάβησαν ώστε η «Φιλελληνι-

κή Επιτροπή Λονδίνου» να στείλει, όπως είδαμε, τον

Leicester Stanhope με τυπογραφικά πιεστήρια, τα οποία

και τέθηκαν σε άμεση και πολύ επιτυχημένη διεργασία

για την έκδοση δύο τουλάχιστον κανονικών εφημερίδων,

εκείνης με τίτλο «Εφημερίς Αθηνών» (1824-1826), η

οποία είχε αρχίσει την έκδοσή της στη Σαλαμίνα στις 18

Ιουλίου 1824, με συντάκτη τον Γεώργιο Ψύλλα, και της

άλλης στο Μεσολόγγι με τίτλο «Ελληνικά Χρονικά», με

πρώτη έκδοση την 1η Ιανουαρίου 1824 και συντάκτη τον

Ελβετό φιλέλληνα και γνώστη της Νεοελληνικής Johann

Jacob Meyer, για τις οποίες περισσότερα στα επόμενα.

Η «Εφημερίς Αθηνών», η οποία αριθμεί συνολικά 140

εκδόσεις, εξεδίδετο δύο φορές την εβδομάδα και αρχικά

όπως είπαμε, στη Σαλαμίνα, μετέφερε δε την έκδοσή της

στην Αθήνα μετά τη δωρεά των τυπογραφικών πιεστηρίων

από τον Leicester Stanhope. Στη Σαλαμίνα, όμως, κυκλο-

φόρησε μεν στις 18 Ιουλίου 1824, όχι όμως στις 23, 27,

30 Αυγούστου, και 3 Σεπτεμβρίου 1824, όπως μας πληρ-

οφορεί ο μόνιμος εκδότης και αρχισυντάκτης της Γεώρ-

γιος Ψύλλας (1794-1878). Στις 20 Αυγούστου 1824, εξάλ-

λου, δημοσιεύτηκε το ακόλουθο αποχαιρετιστήριο μήνυ-

μα του Στάνχοπ προς τους Αθηναίους, με μια μικρή προ-

εισαγωγή από τον Γεώργιο Ψύλλα: 

‘‘Στοχαζόμεθα χρέος μας, πρώτον χρέος μας, να κηρύξω-

μεν ευθύς εις την αρχήν της εφημερίδος την ευεργεσίαν οπού

ο ευγενής κολονέλος Λεϊκέστερ Στανόπ [Leicester Stanhope]

έκαμεν εξ ονόματος του Ελληνικού Κομιτά του της Λόνδρ-

ας προς τους Αθηναίους, πρώτον χαρίζοντάς τους μίαν

εξαίρετην τυπογραφίαν, και δεύτερον συνεργώντας με πολύν

ζήλον και με μεγάλην συνδρομήν διά να συστηθή η πα-

ρούσα εφημερίς, εκδιδομένη με την ρηθείσαν τυπογραφίαν.

Και διά να γνωρίση ο λαός της Ελλάδος, ποίαν αγάπην

έχουν εις αυτόν εκείνοι ευγενείς και φιλελεύθεροι άνδρες,

οπού συσταίνουν το Κομιτάτον, ιδού εκδίδομεν το γράμμα

του ευγενούς Στανόπ, με το οποίον εσυντρόφευσε το προς

τους Αθηναίους χάρισμά του’’.                 

«Αθηναίοι, Σας ονομάζω Αθηναίους, επειδή είσθε οι

άξιοι απόγονοι εκείνου του παλαιού σοφού, ανδρείου και

περιφήμου λαού, επειδή αποκτήσατε ανδρείως και εβα-

στάξατε φρονίμως την ελευθερίαν σας. Εγώ εστάλθηκα προς

εσάς ως επίτροπος του Ελληνικού Κομιτάτου της Λόν-

δρας• δέν αγαπώ να σας βαρύνω με μίαν μακρυνήν διήγ-

ησιν των καλών, όσα προξενεί η ελεύθερη μεταχείρισις του

νοός επάνω εις τα έργα των διοικητών ενός έθνους. Τούτο

γνωρίζοντες οι εις Αγγλίαν φίλοι

σας έστειλαν εις την Ελλάδα μερι-

κάς τυπογραφίας. Μίαν από αυτάς

προσφέρω εν ονόματι του Κομιτά-

του εις τους Αθηναίους. Ας την

μεταχειρίζωνται διά το συμφέρον

του λαού, ας την φυλάττουν ως μίαν

ιεράν παρακαταθήκην της αγάπης

των Βρεττανών προς τους Ελληνας.

»Αθηναίοι, το δίκαιον του έθ-

νους σας έγγιξε τον λαόν της Αγγλίας

κατάκαρδα. Αυτοί εστάθηκαν και

επεριεργάσθησαν με θαυμασμόν τα

κατά γην και θάλασσαν ανδρα-

γαθήματα των Ελλήνων. με μεγά-

λον καρδιοκτύπι επαρατήρησαν ένα

έθνος να παλεύη γενναίως με τα

πλέον μεγάλα εμπόδια της τύχης,

να πηδήση ανδρείως μέσα από τας

αλύσους του, και τέλος πάντων,

άτρομον εις τον αφανισμόν του, να θριαμβεύση κατεπάνω

εις ένα βασίλειον, οπού τόσους χρόνους ημπόρεσε να

βασταχθή εναντίον εις τες πλέον δυνατές ηγεμονίες της

Ευρώπης. Εκείνο όμως οπού δεν είναι ολιγώτερον θαυμα-

στόν, είναι, πώς ένα έθνος τόσον καιρόν σκλαβωμένον ύπό

κάτω εις βασιλείς Ρωμάνους και Τούρκους, μέσα εις την

ταραχήν των αρμάτων, εις τους πολέμους των φατριών, και

περικυκλωμένον από ένα μεγάλον πλήθος Τουρκών, εσύστησε

το τόσον ελεύθερον πολιτικόν του σύστημα. Ομως διά να

φυλάξετε και ακόμη τελειότερον να κάμετε εκείνο οπού

αρχινήσατε τόσον καλά, έχετε να δοκιμάσετε ακόμη πολ-

λές δυσκολίες. 

»Αθηναίοι, εσείς ηξεύρετε καλά, ότι σκοπός της Διοι-

κήσεως πρέπει να είναι η κοινή ευτυχία, οπού θέλει να ειπή

τα μεγαλύτερα καλά να είναι διά τους περισσοτέρους ανθ-

ρώπους. Τούτο όμως δεν γίνεται εκεί οπού ο άνθρωπος δεν

είναι βέβαιος της ζωής, του έχειν, και της τιμής του. Αλλά

ποία είναι η αιτία, οποό τούτη η ευταξία δεν ευρίσκεται εις

την Ελλάδα τόσον σωστή, εδώ μάλιστα οπού ο λαός ομο-

λογείται διά αγαθός; Είναι, επειδή οι ολίγοι εκείνοι, οπού

άρπαξαν την δύναμιν από τας χείρας της Διοικήσεως, εκυνή-

γησαν το εδικόν των συμφέρον περισσότερον από τα συμφέ-

ροντα του κοινού• λέγω τους ολίγους δυνατούς από πάσαν

φατρίαν. Και διά να διορθωθή αυτή η κατάστασις των πραγ-

μάτων, ο λαός πρέπει ή να καταφύγη εις την φυσικήν του

δύναμιν, ή να μεταχειρισθή τον νουν του και την αλήθειαν

εναντίον του κακού με το μέσον της ελευθέρας τυπογρα-

φίας. Ένας μεγάλος ανδρας λέγει, πως εάν του εδίδετο ένας

τόπος μέσα εις το ευρύχωρον βασίλειον της Ανατολής, σεβά-

σμιος και απείρακτος, διά να δίδη ασφάλειαν εις εκείνους,

οπού ήθελαν να παρατηρούν και να κοινοποιούν εκείθεν

τα φερσίματα των κατήδων, πασάδων, και βεζυράδων,

αυτός λέγει και υπόσχεται να κρημνίση εις πολλά ολίγον

καιρόν τον τυραννικόν θρόνον των σουλτάνων από τα θεμέ-

λιά του».

Επιλέγει δε ο Γεώργιος Ψύχας με το ακόλουθο σχόλιο:  

‘‘Το Κομιτάτον έστειλεν ακόμη και άλλην μίαν τυπο-

γραφίαν, οπού ευρίσκεται εις Μεσολόγγι, και δύο λιθο-

γραφίες από τες οποίες η μία ευρίσκεται είς την καθέδραν

της Διοικήσεως• το Κομιτάτον ενήργησε με μεγάλον ζήλον

διά να συστήση το κρέδιτον του έθνους μας, και να μας γένη

το γνωστόν αναγκαιότατον δάνειον, το οποίον, αν τα εδικά

μας κακά δέν έκαμναν να αργοπορήση, δεν εβλέπαμεν,

βέβαια, τον αφανισμόν των καλυτέρων νησίων μας. Δνά-

θεμα την ψυχήν εκείνων, όσοι διά τα εδικά των πάθη εστά-

θηκαν και στέκονται ακόμη η αιτία του αφανισμού τόσων

μυριάδων ψυχών αθώων’’.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15Ιστορικές Μνήμες

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

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



Στις 17 Μαρτίου 2022 η ΑΚΕΛική «Παροικιακή»

Λονδίνου δημοσίευσε ένα άρθρο του συμπατρ-

ιώτη μας Βασίλη Κωστή (ως γνωστόν, ξαδέλφου

του μ. Δημήτρη Χριστόφια) με τίτλο «Συγχύζουν

δικαιολόγηση εισβολής με αιτιολόγησή της».

Έγραψε μεταξύ άλλων (αλλά αξίζει να διαβαστεί

ολόκληρο) «... Πολλά τα fake news, ψευδείς ειδήσεις.

Είναι το ίδιο ψευδείς, είτε προέρχονται εκ δυσμάς, είτε

προέρχονται εξ Ανατολών – Τι δεν είναι ψευδείς ει-

δήσεις;

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν είναι ει-

ρηνευτική επιχείρηση όπως δεν ήταν ειρηνευτική

επιχείρηση η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Πά-

νω από δύο εκατομμύρια οι Ουκρανοί πρόσφυγες και

μπορεί να φτάσουν τα δέκα εκατομμύρια! ...Κάποιος

κατά φαντασία αριστερός μου είπε: " Ας πρόσεχαν"!!!

Και δεν είναι ο μόνος που το λέει. Μα πόση είναι η

αναλγησία κάποιων ανθρώπων που το παίζουν πρ-

οοδευτικοί, αριστεροί; Μέχρι τώρα έχουν χαθεί χιλιά-

δες ανθρώπινες ζωές, Ουκρανοί και Ρώσοι, οι περ-

ισσότεροι Ουκρανοί... Είναι δύο διαφορετικά έθνη με

πολλά κοινά. Οι Ουκρανοί δεν είναι Ρώσοι. Το ουκρ-

ανικό εθνικό κράτος ήταν το αποτέλεσμα, του επανα-

στατικού αγώνα του ουκρανικού λαού και όχι το

δημιούργημα του Λένιν και των μπολσεβίκων όπως

ανιστόρητα ισχυρίστηκε ο Πούτιν που ξεκίνησε ένα

πόλεμο με πρόσχημα να καθαρίσει την Ουκρανία από

τους νεοναζί. Ναι, υπάρχουν νεοναζί στην Ουκρανία.

Όμως, δεν είναι όλοι οι Ουκρανοί, σαράντα τέσσερα

εκατομμύρια, νεοναζί. Και ποιος είναι ο Πούτιν, ένας

αυταρχικός δεξιός εθνικιστής, που θα εξυγιάνει την

Ουκρανία; Ιστορίες για αγρίους. Ας ασχοληθεί με το-

υς νεοναζί που δρουν στη χώρα του και ας αφήσει

ήσυχο τον ουκρανικό λαό να αντιμετωπίσει τον ου-

κρανικό νεοναζισμό και εθνικισμό. Το τι είναι μια χώρα

είναι εσωτερική υπόθεση του λαού της και όχι υπό-

θεση του κάθε εισβολέα.... Αρκετός κόσμος έξω από

την Ουκρανία είναι συγχυσμένος λόγω χαμηλού επι-

πέδου, πολιτικού και ιδεολογικού. Κάποιοι Κύπριοι

ξέχασαν και την τουρκική εισβολή. Δύο μέτρα και δύο

σταθμά οι ΝΑΤΟϊκοί ιμπεριαλιστές, δύο μέτρα και δύο

σταθμά και δικοί μας ανένδοτοι. Κάποιοι Ρωσόφιλοι

δήθεν αριστεροί είναι με την ειρήνη και τον Πούτιν.

Δεν ξέρουν πού παν τα τέσσερα,they don't know their

right from their left».

Ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://parikiaki-cdn-

1.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/up-

loads/20220316185004/17th-March-2022.pdf

Παράλληλα ο δημοσιογράφος του BBC, Ros Atkins

δημοσίευσε έρευνα (βίντεο) για τους ψευδείς ισχυρ-

ισμούς του Πούτιν περί «ναζί» στην Ουκρανία, ο

οποίος (Πούτιν) ισχυρίστηκε ότι εισέβαλε για να καθ-

αρίσει τη Ουκρανία από τους ναζιστές και να την από-

στρατιωτικοποιήσει. Και λέγει στην έρευνα ο Atkins:

«Ο Πούτιν είχε δηλώσει... ότι «συμμορίες τοξικο-

μανών και νέο-ναζί εγκαταστάθηκαν στο Κίεβο και

έχουν όμηρο ολόκληρο τον ουκρανικό λαό». ́ Όμως,

οι ρωσικοί ισχυρισμοί είναι ένα μείγμα ψεύδους και

παραπλάνησης. Οι Ουκρανοί δεν είναι όμηροι των

ναζί, ο Πρόεδρος τους είναι Εβραίος και έχει συγγε-

νείς που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα και κέρδισε τις

εκλογές με το 73% των ψήφων το 2019. Ο κύριος

ακρο-δεξιός υποψήφιος μόλις το 1.6% των ψήφων

πήρε...

Ακρο-δεξιές ομάδες υπάρχουν στην Ουκρανία και

η στόχευση της Ρωσίας δεν είναι νέα «η λέξη από-

ναζιστικοποίηση είναι μέρος της ρωσικής προπα-

γάνδας εδώ και οκτώ χρόνια από την πρώτη εισβο-

λή το 2014», δήλωσε η Izabella Tabarovsky από το

Wilson Center.

Η Ουκρανία δεν είναι όμηρος των ναζί, αλλά ό,τι

έγινε πριν οκτώ χρόνια έχει σημασία σήμερα, επειδή

το 2013 κάτω την πίεση του Πούτιν ο τότε Πρόεδρος

της Ουκρανίας Viktor Yanukovych τράβηξε πίσω από

την συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕ. Ακολούθησε

μεγάλη διαμαρτυρία, και εν καιρώ ο Yanukovych κα-

τέφυγε στη Ρωσία. Αυτό ήταν μια πρόκληση για τον

Πούτιν για την ικανότητά του να επηρεάσει την Ουκρ-

ανία. Και αντέδρασε. Πρώτα προσαρτίζοντας την Κρ-

ιμαία και μετά υποστηρίζοντας τους αυτονομιστές σε

περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας (Luhansk and

Donetsk). Και εδώ είναι που ενώνεται η ιστορία πίσω

στους ακροδεξιούς. Επειδή το 2014 ο ουκρανικός

στρατός ήταν πολύ μικρότερος από σήμερα, αγω-

νιζόταν, και συντάγματα (regiments) εθελοντών ενώθη-

καν εναντίον των αυτονομιστών. Ορισμένα είχαν ακρ-

οδεξιά στοιχεία, στο γνωστό σύνταγμα Αζόφ με αρχηγό

τον Andrey Poletsky με αντιρατσιστικό ιστορικό και

με αντι-σιμιτικές απόψεις. Το 2014 ανταποκριτής του

BBC τον ρώτησε ποία είναι η ιδεολογία των Αζόφ και

του απάντησε δείχνοντάς του το έμβλημά τους. Το

οποίο ήταν το Wolfsangel, ένα είδος που χρησιμο-

ποιούσαν και κάποιες ομάδες των SS στην ναζιστι-

κή Γερμανία.

Το 2015 το Αζόφ παραδέχθηκε ότι κάποιοι αγωνι-

στές του είχαν ναζιστικές απόψεις. Εκπρόσωπος του

Αζόφ τον Οκτώβριο του 2015 δήλωσε στην αμερικα-

νική εφημερίδα "USA TODAY" ότι «μόνο το 10 με 20%

των μελών τους είναι ναζί... ότι δεν είναι η επίσημη

ιδεολογία των Αζόφ»... Οι Αζόφ έγιναν μέρος της Εθ-

νικής Φρουράς της Ουκρανίας και ένας ήταν ο κύρ-

ιος λόγος γι΄αυτό. «Ήσαν πολύ καλοί πολεμιστές το

2014 και είναι πολύ καλοί πολεμιστές σήμερα στην

Μαριούπολη , γι’ αυτό τους χρησιμοποίησαν», δή-

λωσε ο Kacper Rekawek του Πανεπιστημίου του

Όσλο. 

Όταν το 2015 το BBC ρώτησε τον τότε Πρόεδρο

της Ουκρανίας Petro Poroshenko για τις ακρο-δεξι-

ές διασυνδέσεις των Αζόφ ήταν ωμός: «Σας παρα-

καλώ, μην ακούτε τη ρωσική προπαγάνδα». Η Ρωσία

χρησιμοποίησε τους Αζόφ στην προπαγάνδα της για

χρόνια...

Καθώς αξιολογούμε τους ισχυρισμούς για τον ρό-

λο των Αζόφ είναι χρήσιμο να δούμε τα πιο κάτω

(συμπλήρωσε ο Atkins).

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είναι 250,000

συν 50,000 Εθνική Φρουρά. Οι Αζόφ είναι μέρος της

Ε.Φ με 1,000 εθελοντές πολεμιστές. Είναι ένας ελάχι-

στος αριθμός και δεν είναι η ίδια δύναμη που ήταν το

2014. Και καθώς αυτό εξελισσόταν , ο αρχηγός τους

αποχώρησε για να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα που

απέτυχε παταγωδώς να κερδίσει σε εκλογές. 

Ερωτηθείς ο σύμβουλος του Υπ. Εσωτερικών της

Ουκρανίας για τους Αζόφ είπε:

« Τα μόνα ναζιστικά στοιχεία που έχουμε στο έδα-

φος της Ουκρανίας είναι ο φασιστικός ρωσικός στρ-

ατός». Ο Πρόεδρος Zeledksy ανακοίνωσε ότι στον

διοικητή των Αζόφ στη Μαριούπολη θα απονεμηθεί

η μεγαλύτερη εθνική τιμή...

Έτσι αυτό το σύνταγμα των Αζόφ σήμερα είναι μέρ-

ος της ουκρανικής αντίστασης και πήρε το όνομά του

από την πλησίον θάλασσα του Αζόφ, και που υπερ-

ασπίστηκε επιτυχώς το 2014 την Μαριούπολη που

βομβαρδίζεται σήμερα από τους Ρώσους...

Και ολοκλήρωσε ο R. Atkins: «...οι νέο-ναζί δεν

είναι η απειλή που επικαλείται η Ρωσία. Αλλά ίσως

να μην πρόκειται για απειλή... Ο Πούτιν βλέπει στο

παρελθόν για να δημιουργήσει κίνητρο για το σήμε-

ρα... Η ρητορική του Πούτιν δεν στέκει. Οι Ναζί δεν

κρατούν όμηρο την Ουκρανία. Δεν εκτοξεύουν επιθ-

έσεις στους Ουκρανούς, αυτοί δεν χρειάζονται απε-

λευθέρωση από ναζιστές.

Την 25η ημέρα της ρωσικής εισβολής ο Πρόεδρος

της Ουκρανίας είπε ότι ο ρωσικός στρατός ακόμα μα-

ταίως προσπαθεί να βρεί ναζιστές από τους οποίο-

υς ισχυρίζονταν ότι ήθελαν να υπερασπιστούν το λαό

μας. Όπως ακριβώς ματαίως προσπαθούν να βρουν

ουκρανούς να τους καλωσορίσουν με λουλούδια...

Ακριβώς μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,

150 ιστορικοί που μελέτησαν το θέμα γενοκτονίας,

τον Ναζισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εξέ-

δωσαν ανακοίνωση: «Αυτή η ρητορική (του Πούτιν)

είναι λανθασμένη (δεν έχει στοιχεία), ηθικά αποκρ-

ουστική, και βαθιά προσβλητική για τη μνήμη εκα-

τομμυρίων θυμάτων του Ναζισμού... και εκείνων που

με θάρρος πολέμησαν εναντίον του».

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

«Εκείνο που δεν είναι ψευδές είναι η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία»...
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Λένε έχει ο καιρός γυρίσματα. Πράγ-

ματι έχει.

Στις 30 Μαρτίου 2022 ο Βρετανός

Denis MacShane έγραψε τα ακόλο-

υθα σε μηνύματα του στο τουίτερ του

σε σχέση με την ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία: «Το Ηνωμένο Βασίλειο

ήταν εγγυήτρια δύναμη για την εδα-

φική ακεραιότητα και κυριαρχία της

Κύπρου μιας χώρας μέλους των

Ηνωμένων Εθνών. Όταν το 1974 η

Τουρκία εισέβαλε και διαμέλισε την

Κύπρο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν

σήκωσε ούτε ένα δάκτυλο να στα-

ματήσει την Τουρκία από την ντε

φάκτο προσάρτηση του βόρειου

νησιού, όπως ο Πούτιν θέλει να πρ-

οσαρτήσει την ανατολική Ουκρανία».

Και σε άλλο μήνυμα του πρόσθεσε:

«Ξέρουμε την ιστορία. Όμως το 1974

η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και

στην δεύτερη απόβαση κατέκτησε

και διαμέλισε το έθνος. Τα ίδια επιχει-

ρήματα χρησιμοποίησε και ο Πούτιν

(να προστατεύσει τον κόσμο που

μιλούσε την ίδια γλώσσα) για να δι-

καιολογήσει την εισβολή και να δια-

μελίσει τη Κριμαία, το Ντομπάς»...

Πολύ σωστά...

Γιατί όμως, γράφονται αυτά; Επει-

δή ο κ. Denis MacShane δεν είναι ο

κάθε τυχόντας Βρετανός. Τον καιρό

του εκτρώματος « Ανάν», που ετοίμα-

σε ο τότε συνάδελφός του, Ο πολύς

Sir David Hannay (με δικούς μας βο-

ηθούς), αυτός υπηρετούσε (2002-2005)

στο Φόρειν ́ Οφις ως υφυπουργός για

Ευρωπαϊκές Υποθέσεις στην κυβέρν-

ηση του Βρετανού πρωθυπουργού Τό-

νι Μπλέαρ. Και ήταν ο δεύτερος τη τά-

ξει στο Φόρεϊν Όφις (για το Κυπριακό),

με επικεφαλής τον υπ. Εξωτερικών και

Κοινοπολιτείας, τον γνωστό φιλότο-

υρκο Τζακ Στρο (Jack Straw). Ήταν η

ομάδα που μας πίεζε να δεχθούμε το

σχέδιο Ανάν και οι ίδιοι που μας αφ-

όριζαν, μετά το ΟΧΙ της 24ης .4.2004

και που στις 26 Απριλίου 2004

«ορκίστηκαν» να μας εκδικηθούν πρ-

οωθώντας τις τουρκικές θέσεις για

αναγνώριση στην Ε.Ε. 

Σε δημόσιες συζητήσεις ο Denis

MacShane υποτιμούσε και αγνοούσε

όσους δικούς μας του ανέπτυσσαν τα

κακά του «Σχεδίου Ανάν» και παραπ-

λάνησε και το Κοινοβούλιο σε σχέση

με το 5ο «Σχέδιο Ανάν». 

To 2012 ο MacShane παραιτήθηκε

από το βουλευτικό του αξίωμα, το 2013

παραδέχθηκε ενοχή σε 19 κατηγορίες

απάτης, εξαπάτησης του Κοινοβου-

λίου με ψεύτικες αποδείξεις για τις

οποίες εισέπραξε £12,000 από τα λε-

φτά του δημοσίου και εξέτισε και ποι-

νή φυλάκισης τεσσάρων μηνών όταν

έτυχε να βρεθεί και στην ίδια φυλακή

με τον άλλο καταδικασθέντα, τουρ-

κοκύπριο Αζίλ Ναδίρ...

Ακραιφνώς 

Τουρκόφιλος 

«Με μια κυνική τοποθέτησή του, ο

Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών

Ντένις Μακσέιν, προέτρεψε τους

Ελληνοκύπριους να ξεχάσουν τα σπίτια

και τις περιουσίες τους, όπως τα ξέχα-

σαν και οι Πολωνοί μετά τον Β΄ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο... και δήλωσε εντυπω-

σιασμένος από τη... νέα, θετική, δήθ-

εν, στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό!»,

έγραψε πρωτοσέλιδα η «Ελευθερία»

Λονδίνου και κάλυψε αναλυτικότερα

τις προκλητικές και φιλοτουρκικές

δηλώσεις του Ντένις Μακσέιν.

«Προτρέπω όλους να αδράξουν την

ευκαιρία ειρήνης και να δείξουν ότι τα

ΗΕ και η ΕΕ μπορούν να εργαστούν

για να φέρουν ένα τέλος σε μια δια-

μάχη... Μια διευθέτηση του Κυπριακού

θα είναι καλή και για την ίδια την Το-

υρκία ασφαλώς. Αλλά επίσης θα με-

ταβάλει την ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέ-

ση με την ενταξιακή της πορεία. Επι-

τέλους, η Τουρκία θα αντικριστεί όπως

της αξίζει, ως μια πηγή λύσεων αντί

προβλημάτων», είχε δηλώσει τότε ο

πολύς Μακσέιν. 

Στις 24.4.2004 το 76% των Ελλή-

νων της Κύπρου απέρριψε το τερα-

τούργημά τους και μαζί και τη ΒΡΕΤΑΝΟ-

ΤΟΥΡΚΙΚΗ Δικοινοτική, Διζωνική Ομο-

σπονδία τους. 

Σήμερα, ο Denis MacShane είναι

μια τραγική φιγούρα θα έλεγα. Είναι

ένας από εκείνους τους Βρετανούς πο-

λιτικούς που γνώριζαν ξεκάθαρα τι πή-

γε λάθος και τι έκαναν το 1974 εις βάρ-

ος της Κύπρου. Αλλά δεν χρησιμο-

ποίησαν την υπηρεσιακή τους θέση να

αντισταθούν της Τουρκίας όταν τους

χρειαζόμασταν. Τουλάχιστον σήμερα

διορθώνει κάπως με αυτά τα δύο

μηνύματα του! Αλλά δεν ξεπλένει ούτε

για ένα χιλιοστό τις ενοχές της τότε Βρ-

ετανικής Εργατικής Κυβέρνησης Wil-

son/Callaghan, τις οποίες τα ίδια τα

βρετανικά επίσημα έγγραφά τους φα-

νέρωσαν. 

Τα οποία, παρεμπιπτόντως, απέφυ-

γαν να χρησιμοποιήσουν και οι του

«Φακέλου Κύπρου» της Βουλής των

Αντιπροσώπων και οι σύμβουλοί το-

υς... Προτίμησαν πλαστά «έγγραφα»

της βιομηχανίας πλαστογράφησης εξ

Ελλάδος, και κλεμμένα από «αγ-

νώστους» που δεν έχουν καμία αξία...

φτάνει να εξυπηρετούσαν την «ατζέν-

τα» τους...

Denis MacShane: «Η Βρετανία το 1974 δεν σήκωσε
ούτε ένα δάκτυλο να βοηθήσει την Κύπρο»...

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

«Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΚΑΝΕ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974»

Ο Ντένις Μακσέιν

«ΤΑ ΜΟΝΑ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΤΙΚΌΣ ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ»
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Χάσαμε στις 29 Μαρτίου 2022 τον ΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ,

σε ηλικία 92 χρόνων, πρώην εκπαιδευτικό και Επιθεω-

ρητή Δημοτικών Σχολείων.

Γεννήθηκε στον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας στις 29 Νο-

εμβρίου 1929, και ήταν εγγονός του ξακουστού Μάστρο-

Νικόλα, που έκτισε ναούς, σχολεία και άλλες οικοδομές

στην Καρπασία. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου

και όταν αποφοίτησε το 1948, εισήχθη στο Διδασκαλικό

Κολέγιο Μόρφου. Διορίστηκε δάσκαλος το 1950 και προ-

ήχθη σε Διευθυντή το 1962.

Εργάστηκε σε διάφορες κοινότητες, όπως τη Λεύκα, τον

Άγιο Γεώργιο Λεμεσού, τον Άγιο Ηλία, την Αχερίτου, τη Μα-

κράσυκα, και σε σχολεία της πόλης της Αμμοχώστου (Στα-

υρού, Κάτω Βαρωσίων, Σαλαμίνος, Αγίου Γεωργίου και

Αγίου Ιωάννη) όπου είχε και τη μόνιμη κατοικία του. Έτυχε

τριών υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στα

πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Μπρίστολ στην Αγγλία

και Άλμπανι της Νέας Υόρκης. Προήχθη σε Επιθεωρητή

Δημοτικών Σχολείων το 1972 μέχρι την αφυπηρέτησή του

το 1990.

Πέραν της εκπαιδευτικής του προσφοράς αναμείχθηκε

και στα συνδικαλιστικά και ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη

της οργάνωσης των δασκάλων ΠΟΕΔ και διετέλεσε Πρό-

εδρος της ΠΟΕΔ Αμμοχώστου. Συνέγραψε βοηθητικά βι-

βλία για το Δημοτικό σχολείο, όπως και άρθρα και μελέτες

εκπαιδευτικού περιεχομένου, αρκετά από τα οποία δημο-

σιεύθηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες.

Παράλληλα παρουσίασε ποικίλη εθνική, κοινωνική και

φιλανθρωπική δράση. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επαρχια-

κής Επιτροπής Αμμοχώστου του Εθνικού Συμβουλίου Νεο-

λαίας Κύπρου, του Ερυθρού Σταυρού Νέων Αμμοχώστου,

του Επαρχιακού Κλιμακίου Λάρνακας του Παιδικού - Νεα-

νικού Βιβλίου και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτοπισθέν-

των Αγίου Θεοδώρου Καρπασίας. Εγκαταλείπει τη σύζυγό

του Χρυσαυγή (Ξενοφώντος) τρία παιδιά (Ξενάκη, Γιώρ-

γο και Ανδρέα), έξι εγγόνια κι ένα δισέγγονο.

Για μένα ο Νίκος Γεωργούδης υπήρξε αγαπητός και

στενός συνεργάτης και μια πολύτιμη πρωτογενής πηγή

πληροφοριών στη συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου (και

του πρώτου που γράφτηκε για τις κατεχόμενες κοινότητες

μας μετά την τραγωδία του 74), «ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ», το οποίο προλόγισε και η προσθήκη «ΤΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» στον τίτλο του βιβλίου ήταν δική του ει-

σήγηση.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Λεωνίδας Λεωνίδου

Σημ. Η κηδεία του τελέστηκε την Πέμπτη, 7 Απριλίου

2022 στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου, Δροσιά, Λάρνακα.

Ήταν κάποτε μια αχανής σε έκταση «υπε-

ρδύναμη» που την λέγανε Ένωση Σοβιετικών

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, άλλως Σοβιετι-

κή Ένωση, γνωστή και με το ακρωνύμιο Ε.Σ.Σ.Δ.

Η Σοβιετική Ένωση ήταν το μεγαλύτερο σε

έκταση κράτος στον κόσμο, με πληθυσμό 295

εκατομμύρια κατοίκους. Καθοδηγητής και πυρή-

νας της Σοβιετικής Κοινωνίας ήταν, σύμφω-

να με το άρθρο 6 του Συντάγματος της Ε.Σ.Σ.Δ.

του 1977, το Κομουνιστικό Κόμμα (από το

1917 μέχρι το 1952 λεγόταν το κόμμα των

Μπολσεβίκων.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Η ΕΣΣΔ κτίστηκε πάνω σε ένα πολιτικό σχέ-

διο ισότητας και δικαιοσύνης, το οποίο ωστό-

σο, χρόνο με το χρόνο, περνούσε μέσα από

έναν αυταρχικό μηχανισμό εξουσίας (κυρίως

όταν κυβερνούσαν ηγέτες όπως ο αιμοστα-

γής Ιωσήφ Στάλιν), που κατέληξε να ισοπεδώσει

τον άνθρωπο, την ελευθερία του και την πίστη

σε πολιτικά σχέδια που θα «άλλαζαν τον κόσμο».

Λόγω του ψυχρού πολέμου η Σοβιετική Ένωση

είχε μπει σε ένα αδυσώπητο ανταγωνισμό

εξοπλιστικών προγραμμάτων με τη Δύση ως

αποτέλεσμα του οποίου υπήρξε περαιτέρω

φτωχοποίηση του λαού.

Η ΕΣΣΔ επένδυε περισσότερο σε έργα

βιτρίνας (αθλητισμό, διαστημικό πρόγραμμα,

κ.ά) σπρώχνοντας μέρα με τη μέρα τον Λαό

της σε πλήρη φτώχεια και μαρασμό. Ακόμη

δεν δίσταζε να εισβάλει σε χώρες-δορυφό-

ρους της για να σβήσει βίαια τις όποιες προ-

σπάθειες για εκδημοκρατισμό. Αποτέλεσμα

ήταν ο βίος της να κρατήσει μόνο 75 χρόνια!

Η διάλυση της ΕΣΣΔ δεν έφερε, όπως προσ-

δοκούσαν οι λαοί, καλύτερες μέρες στον πλα-

νήτη. Τον ψυχρό πόλεμο διαδέχθηκε η μονο-

κρατορία των Αμερικανών οι οποίοι έντεχνα

έβαλαν σε εφαρμογή τα δικά τους υποχθόνια

σχέδια έλεγχου της παγκόσμιας κοινωνίας.

Πλανητάρχη ονομάσαμε (τρομάρα μας) τον

πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών! Η παγ-

κοσμιοποίηση και το παγκόσμιο χωριό που

διαδέχθηκαν την Σοβιετική Ένωση, παρά τα

αντιθέτως λεγόμενα, πολύ γρήγορα μετα-

τράπηκαν σε δυνάστες των λαών.

Κοντά σε όλα αυτά προστέθηκε η αφύπνι-

ση της Κίνας, του κοιμώμενου γίγαντα που

χέρι-χέρι με τη Ρωσία του Πούτιν παλεύουν

να πάρουν το αίμα τους πίσω. Με αποτέλε-

σμα να γινόμαστε ξανά μάρτυρες ενός νέου

Ψυχρού πολέμου με πολλές θερμές όψεις.

Πολύ πιο θερμές απ΄ ό,τι παλαιότερα. Σήμε-

ρα έχουμε ενώπιον μας τρεις εντελώς διαφο-

ρετικούς κόσμους, με ανοικτές οικονομίες το

ίδιο καπιταλιστικούς και αυταρχικούς, οι οποίοι

θέλοντας και μη είναι αναγκασμένοι να συνε-

ργάζονται. 

Η πολύτιμη ενέργεια που δεν έχει η Ευρώπη

(αφού δεν έκανε τίποτε απολύτως για να αξιο-

ποιήσει τα τεράστια δικά μας αποθέματα) την

κρατά όμηρο της Ρωσίας κάτι που εκμεταλ-

λεύονται οι Η.Π.Α. για να υποθάλπουν συγ-

κρούσεις κι έτσι να δουλεύουν ακατάπαυστα

τα δικά της εργοστάσια παραγωγής όπλων.

Γιατί ποιός νομίζετε θα πάρει τη μερίδα του

λέοντος από τα εκατόν δις που θα ξοδέψει η

Γερμανία και τα άλλα πολλά δις που θα ξοδέ-

ψει συνολικά η Ευρώπη για στρατιωτικούς

εξοπλισμούς. Εδώ θα εξοπλιστούν στρατιω-

τικά χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν ούτε

ένα πολεμικό τυφέκιο! Και όλα αυτά σίγουρα

θα τα πληρώσει πολύ ακριβά η Ευρώπη.

Μήπως λοιπόν, σκέφτομαι τώρα εγώ ο

συνωμότης, για αυτό παρότρυναν την Ου-

κρανία οι Αμερικανοί να κάνει τον παλληκαρά

στην Ρωσία! Γνωρίζοντας ότι απέναντι της έχει

ένα ηγέτη που δεν ωχριά μπροστά σε τίποτε.

Γιατί όσα δίκαια κι αν έχει ο Βλαδιμήρ Πούτιν

δεν μπορεί να δικαιολογήσουν όλο αυτό το

μακελειό που συμβαίνει σήμερα στην Ου-

κρανία. Ασχέτως αν οι Ουκρανοί έκαναν τα

ίδια και χειρότερα --ο ουκρανικός στρατός και

οι ακραίοι εθνικιστές από το 2014 έως και σήμε-

ρα δολοφόνησαν 14000 Ρώσους στην Ανα-

τολική Ουκρανία.

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι

ο Ρώσος πρόεδρος (πρώην σκληροπυρηνικός

της Κα-Γκε-Μπε–KGB και σήμερα συγκεκα-

λυμμένος δικτάτορας) ίσως να αναπληρώνει

εκείνον τον πόλεμο που δεν έγινε ποτέ μετά

τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Δεν αποκλείεται! Τίποτε δεν είναι απίθανο

τελικά. Ούτε ο Ζελένσκι ασφαλώς είναι αθώα

περιστέρα.

Υστερόγραφο: Όχι και να μιλούν οι Αμερ-

ικανοί για βία και εισβολή! Πολύ γρήγορα ξέχα-

σαν την Γιουγκοσλαβία. Οι Ρώσοι μπήκαν στην

Ουκρανία... Κυρώσεις!!! Αυτοί που σήμερα

κόπτονται για το δίκαιο των Ουκρανών, είναι

οι ίδιοι που για 48 συναπτά έτη προκλητικά

και αδιάντροπα υποθάλπουν τους Τούρκους

κατακτητές στην Κύπρο. Η Τουρκία, χώρα

εισβολής σε τέσσερις χώρες, με την ανοχή

όλων και δυστυχώς και τη δική μας ανοχή,

μετατράπηκε σε λευκό περιστέρι! 

Αλήθεια, τι μπορούμε να περιμένουμε από

τους άρχοντες της χώρας μας, όταν ξεχνούν

την εισβολή στην Κύπρο το 1974! Η εισβολή

των Ρώσων στην Ουκρανία είναι η πρώτη

εισβολή στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο μάς είπαν Πρόεδρος και πρωθυπο-

υργός της Ελληνικής Δημοκρατίας! Ο Κυρ-

ιακός Μητσοτάκης που ενίσχυσε και αναβάθ-

μισε τον ρόλο της κατοχικής Τουρκίας, με την

επίσκεψη εν μέσω πολέμου, στον Τούρκο

πρόεδρο. Θου Κύριε!

Ζούμε τις συνέπειες
της παγκοσμιοποίησης

Έφυγε ένας 
τέλειος 

άνθρωπος
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Επιχειρηματίες
Η λέξη επιχείρηση είχε πάντα την έννοια της προσπάθειας και της

επικινδυνότητας. Σήμερα συμπεριλαμβάνει και την έννοια της κατε-

δάφισης σπιτιών, οικισμών και πόλεων. Ο Ωνάσης επιχειρούσε στις

θαλάσσιες κυρίως μεταφορές και στην αλιεία ανοιχτά του Περού. Ο

Μποδοσάκης πρωτοστατούσε στις πωλήσεις σισδηρονικελίου, λιπα-

σμάτων και υαλικών ειδών με την λειτουργία του εθνικού υαλουργείου.

Ο επιχειρηματίας Μουζάκης ήταν η κορυφή τις κλωστές και οι Σκω-

τσέζοι στα υφάσματα-κασμήρια, εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό ήταν στο

παρελθόν το επιχειρείν. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Τώρα άλλα μαθαίνουμε από την φίλη χώρα της Ρωσίας. Ο φίλτα-

τος λαός της Αγίας Πετρούπολης επιχειρεί στην κατεδάφιση νηπια-

γωγείων, σχολαρχείων και πετρελαρχείων. Με τα πορναρχεία είχε

ασχοληθεί κατά το παρελθόν χρησιμοποιώντας τις δίμετρες Ρωσίδες

στα θέματα ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος και πιστο-

ποίησης της οικονομικής ευρωστίας μέσω της γενίκευσης της υπερ-

απόδοσης της δημοσιουπαλληλικής εργασίας που τόσα αγαθά προ-

σέφερε σε πολλούς λαούς που και εμείς θελήσαμε να μιμηθούμε με

πίστη και αφοσίωση. Άλλο τώρα αν αποτύχαμε και παρέμειναν οι

Ελληνίδες σύζυγοι εντός της συζυγικής εστίας, μέχρι που γέρασαν

και κανένας δεν τις πρόσεχε. Ας είχαμε μυαλό να ακολουθήσουμε τα

παραδείγματα της Ανατολικής Γερμανίας.

Ακούμε τώρα πως οι Ρώσοι επιχειρούν με το πυροβολικό στην

περιοχή της Οδησσού και με το πεζικό στο κέντρο του Κιέβου. Αυτές

είναι μπίζνες και επιχειρήσεις και όχι τα κρασιά και τα τσιγάρα του

Παπαστράτου. Το κεντρικό νόημα των επιχειρήσεων τώρα δεν ανα-

φέρεται στο έμψυχο υλικό αλλά στο ακρωτηριασμένο αποβιώσαν

υλικό, με τους ζωντανούς δεν μπορείς να έχεις τόσο κέρδος όσο με

τους πεθαμένους. Τα νεκρά παιδιά των δημοτικών σχολείων εκτιμώνται

διπλά και τρίδιπλα. Τα πρωτεία έχει πάντα το Πυροβολικό και η Αε-

ροπορία. Ξυπνήστε βρέεε, τα Μίγκ έχουν πολύ καλλίτερη επιχειρη-

σιακή εμβέλεια και απόδοση (να την πάλι η έννοια της επιχείρησης).

Άλλο να λες βομβαρδίζω και κατεδαφίζω τα σπίτια του κοσμάκη κι

άλλο να λές επιχειρώ στρατιωτικά, είσαι πιο sic, πιο αριστοκράτης.

Μία επιδρομή και οι παραγγελίες φερέτρων και σταυρών τινάζουν

στον αέρα τις τιμές του ξύλου και του μαρμάρου. Σαρκοφάγοι και Θρη-

σκευτικά σύμβολα κρατάνε την οικονομία σφριγηλή πέραν του ότι

δείχνεις θαρραλέα το υπέροχο θρήσκευμά σου ακόμη και στην επό-

μενη πιο ξαπλωτή Ζωή. 

Πλήρης οριζοντίωση καμία καθετοποίηση. Η έννοια του επιχειρ-

ηματία παίρνει άλλη διάσταση, προφανώς τα υπερ-κέρδη των επιχει-

ρηματιών μετατίθενται εις το επέκεινα, να η ευκαιρία να υποτιμηθεί το

δολάριο και να υπερισχύσει το αγαπημένο μας ρούβλι, τι συμπαθές

νόμισμα είναι αυτό, χρόνια περιμένουμε τέτοια χαρά, δεν θα αφήσο-

υμε τέτοια ευκαιρία, απ’ τα μαλλιά θα την πιάσουμε. 

Όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές έχουν μεταφέρει τα

ενδιαφέροντά τους στο πολεμικό επιχειρείν και τους υπερηχητικούς

πυραύλους Zircon, άσε που το επιειχειρείν θα περάσει σιγά σιγά και

στο χημικό επιχειρείν εντός και εκτός λυκείων και Γυμνασίων, και θα

εξετασθεί τελικά η πιθανή επιτυχία του και στα γηροκομεία. 

Φαντάζει πλέον σαν η καλλίτερη εκδοχή να επεκταθεί η ανθρώπινη

επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ζούγκλα. Είναι μία φοβερή λύση

να μην ξανακατασπαράξουν τα λιοντάρια καμία γυναίκα και κανένα

παιδί. Ο άνθρωπος όλα τα καταφέρνει, αρκεί να «επιχειρήσει».

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Η Αικατερίνη η Μεγάλη της Ρωσίας
ήταν μεγάλη φιλέλληνας»

Κύριε Διευθυντά,

Οι παλαιοί έλεγαν «Από μιτσιή τζι’ από

πελλόν θα μάθεις την αλήθκειαν». Θα θυμά-

στε όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος των

ΗΠΑ, όπως και μετά, που κατηγορούσε

τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του και

ιδιαίτερα τον Μπάιντεν, ότι αυτός και ο γιος

του ήταν ανακατεμένοι σε ύποπτες δου-

λειές στην Ουκρανία και αυτοί με τη σειρά

τους κατηγορούσαν τον Τραμπ ότι είχε

σχέση φιλίας και συνεργασίας με τον Πούτιν... 

Εξ αιτίας αυτών των κατηγοριών έχασε

ο Τραμπ τους περισσότερους συνεργάτες

του, επειδή η χώρα δεν κυβερνάται από τον

Πρόεδρο και την εκλεγμένη κυβέρνησή του,

αλλά από τις βιομηχανίες όπλων, πολε-

μικών εφοδίων και από τους πανίσχυρους

τραπεζίτες. Αυτοί όλοι είναι οι χρηματοδό-

τες των δύο κομμάτων εξουσίας και στην

ουσία αυτοί κυβερνούν. Φαίνεται ότι είναι

δημοκρατία, τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν

το ίδιο όνομα – το ένα εξ ελληνικών και το

άλλο εκ λατινικών – αλλά στην πραγμα-

τικότητα κυβερνούν τη χώρα τα μονοπώλια

όπλων και οι τραπεζίτες. 

Επειδή ανάμεσα στους τραπεζίτες είναι

και Εβραίοι, γι’ αυτό το Ισραήλ έχει μεγάλη

υποστήριξη από τους Αμερικανούς. 

Κατά τα φαινόμενα, ο γιος του Μπάιντεν

πωλούσε όπλα σε φιλοΝΑΤΟϊκά κόμματα

της Ουκρανίας και τα δάνειά του τα κανό-

νιζε ο πατέρας του ως αντιπρόεδρος των

ΗΠΑ. Τώρα με τις σύγχρονες φωτογραφι-

κές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, βγά-

ζουν εύκολα βίντεο και οι αντίπαλοί τους

κατέχουν μερικά που τα έδειξαν στο παρε-

λθόν. Ένα τέτοιο έδειξαν πριν λίγες μέρες

και τα ελληνικά κανάλια – αλλά για μία μόνο

φορά, αφού δεν άρεσε στους «μάστρους»

τους και τους απαγόρεψαν να το ξανακά-

νουν. 

Από την εποχή της δολοφονίας του Ιωάν-

νη Καποδίστρια, οι ελληνικές κυβερνήσεις

– εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων – ήταν και

είναι Αγγλο-Αμερικανικότερες των Αγγλο-

Αμερικανών, χωρίς να έχουν κανένα κέρ-

δος, ή μάλλον μόνο ζημιές είχαν από τους

εταίρους και τους «καλούς συμμάχους» του

ΝΑΤΟ, οι οποίοι υποστηρίζουν ανελλιπώς

την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον μας,

τους Νεότουρκους και σήμερα τον Ερντο-

γάν. 

Επειδή πρόσφατα ήταν και η επέτειος

της Επανάστασης του 1821, φαίνεται ότι ο

κ. Κυρ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της

Ελλάδας, δεν γνωρίζει καλά την ιστορία,

επειδή μίλησε εναντίον της Ρωσίας και ιδιαίτε-

ρα εναντίον της Τσαρίνας Αικατερίνης της

Μεγάλης. 

Η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αγγλία, Γαλ-

λία και Γερμανία ήταν αυτοί που κρατούσαν

την Οθωμανική Αυτοκρατορία ζωντανή, την

υπερασπίζονταν και την εξόπλιζαν. Όταν οι

Τούρκοι υπέστησαν μεγάλη ήττα από τους

Ρώσους και αναγκάστηκαν να παραχωρή-

σουν μεγάλα δικαιώματα στους σκλαβω-

μένους Έλληνες, παρενέβησαν οι Άγγλοι

και οι Γάλλοι και στον πόλεμο της Κριμαίας

νίκησαν τους Ρώσους και έσωσαν τους

Τούρκους. 

Η Αικατερίνη η Μεγάλη ήταν από τους

μεγαλύτερους φιλέλληνες μονάρχες, αφού

γέμισε τη νότια Ρωσία, ιδιαίτερα τη σημε-

ρινή νότια και ανατολική Ουκρανία, με

Έλληνες. Στη Γιάλτα υπάρχει ακόμα το

αρχοντικό του Λάμπρου Κατσώνη, όπου

στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι

ηγέτες της Αμερικής, της Ρωσίας και της

Αγγλίας αποφάσισαν τα σχέδιά τους. Η Αικα-

τερίνη η Μεγάλη αγαπούσε τους Έλληνες

και συγχώρεσε τον Λάμπρο Κατσώνη που

πολλές φορές είχε δράσει ενάντια στις δια-

ταγές της. 

Φυσικά, επειδή η Ελλάδα με τη μεγαλύτε-

ρη ευκολία εγκατέλειψε τον Ελληνισμό του

Πόντου, της Ιωνίας, της Ανατολικής Θράκ-

ης, και γενικά ολόκληρη τη Μικρά Ασία, δεν

καταλαβαίνει ότι αυτό δεν συμβαίνει καν με

τους άλλους λαούς, οι οποίοι δεν θέλουν

κατ’ ουδένα λόγον να εγκαταλείψουν χάρη

των συμμαχιών τους εδάφη με σπουδαία

πολιτιστική κληρονομιά του αρχαίου πολι-

τισμού μας και εδάφη όπου ο λαός τους

έζησε για χιλιάδες χρόνια. 

Στην Ελλάδα γιορτάζουν τις επετείους για

το «θεαθήναι τοις ανθρώποις», αλλά δεν

ενδιαφέρονται αν ξένοι κατακτητές πατούν

και εξευτελίζουν τους προγόνους τους και

την πολιτιστική τους κληρονομιά, όπως για

παράδειγμα την Κωνσταντινούπολη – που

της άλλαξαν και το όνομα – και τη Μικρά

Ασία, όπου οι Τούρκοι άλλαξαν τα ονόμα-

τα των τόπων της. Έκαναν την Αγία Σοφιά

τζαμί και οι δικοί μας δεν ενοχλήθηκαν ποσώς. 

Φυσικά, περισσότερο φταίει ο λαός που

επιλέγει και ανέχεται ηγέτες, οι οποίοι μόνη

έννοια έχουν να εξυπηρετούν καλλά τους

ξένους και μετά τον εαυτό τους. Πάντα μιλούν

για υποχρεώσεις στις συμμαχίες τους, αλλά

δεν νοιώθουν ότι η μόνη τους υποχρέωση

θα έπρεπε να είναι προς τον Ελληνισμό και

ότι εκτός από υποχρεώσεις, πρέπει να έχουν

και δικαιώματα στις συμμαχίες τους.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Κύριε Διευθυντά,

Ως γνωστόν, το ΚΚΕ δεν θα παραστεί κατά την ομιλία του κ. Ζε-

λένσκι στη Βουλή και αυτό αποτελεί σοβαρότατη παραφωνία σε ένα

γεγονός με ιδιαίτερο και ιστορικό συμβολισμό. Η απουσία αυτή έρχε-

ται σε αντίθεση με τον παγκόσμιο αποτροπιασμό από τις Ρωσικές

σφαγές και θηριωδίες, με εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία. 

Η κόλαση με τα κομμένα μέλη στρατιωτών και την εκτέλεση των

αιχμαλώτων με δεμένα χέρια, θυμίζει τις φρικαλεότητες των Τούρκων

το 1974 στην Κύπρο. Ο Πούτιν γκρέμισε τις ιδεολογίες εκατ. ψηφο-

φόρων της Αριστεράς, αφού με την κυνική και φρικώδη εισβολή ανε-

τράπησαν ιδεοληψίες και προπαγάνδα δεκαετιών. Αγνοί πολίτες θυ-

σίασαν δεκάδες χρόνια από τη ζωή τους πιστεύοντας στην προπα-

γάνδα που ήδη κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Τι θα πει άραγε το

ΚΚΕ στους ψηφοφόρους του; Ο Πούτιν παραμένει βαθύτατα σοβιε-

τικός και γι’ αυτόν η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία, όπως στη Δύση.

Τανκς με το σφυροδρέπανο δείχνουν τους νοσταλγούς της Ε.Σ.Σ.Δ.

που είχε ως πρότυπο τον Μαρξ. 

Ο Πούτιν δείχνει σκόπιμα το θρησκευτικό συναίσθημα (Βυζάντιο),

ώστε να έχει απήχηση σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Είναι οξύμωρο το

να σταυροκοπιέσαι και το να σφαγιάζεις ομόδοξους. Τίθεται το δίλημμα:

η ταπείνωση που υπέστη ο ρωσικός στρατός με 17.700 φέρετρα θα

οδηγήσει σε επιλεκτική εκκαθάριση ή σε λαϊκή επανάσταση για ανα-

τροπή του Πούτιν; Η Δύση όφειλε εδώ και 20 χρόνια να είχε πατάξει

ακαριαία τον αναθεωρητισμό του Πούτιν, ώστε να μην υποφέρει σή-

μερα ο πλανήτης.

Έχοντας ιδιαίτερες ευαισθησίες στο θέαμα του ολοκαυτώματος

(λόγω Ρεθυμνιακής καταγωγής – Αρκάδι), διερωτώμαι γιατί δεν στηλι-

τεύει το ΚΚΕ κάθετα το ολοκαύτωμα της Ουκρανίας με τις φρικαλε-

ότητες και τις θηριωδίες. Αναμένω με ενδιαφέρον την απάντηση του

κ. Κουτσούμπα.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

Ο Πούτιν διαλύει το ΚΚΕ

Οι ύμνοι της Μ. Εβδομάδος 
στην ΤV με υποτίτλους

Η πρωτοβουλία του μακαριστού Χριστόδουλου (το 2004) να απαγ-

γέλλονται ορισμένα μέρη της λειτουργίας στη δημοτική ήταν μια επανα-

στατική και επαινετική καινοτομία. Ο κύριος λόγος το μήνυμα που κομίζει,

που είναι η στροφή στην ουσία την οποία συμβολίζει. Είναι η προσπά-

θεια για την αναβάθμιση της συμμετοχής του πιστού στα δρώμενα. Τέλος,

είναι η στόχευση κυρίως προς τους νέους, οι οποίοι αδυνατούν να κατα-

νοήσουν τα υπέροχα κείμενα και την υμνολογία.

Έπειτα από λίγο καιρό η καινοτομία αυτή περιέπεσε σε αχρησία, διότι

η πλειονότητα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο βρίσκεται σε λήθαργο (ενδεχομέ-

νως λόγω γήρατος), αλαλία, απραξία, απραγία και δεν αφουγκράζεται τα

μηνύματα των καιρών. Ασυγχώρητα αγνοούν την ευλογία του Απ. Παύλου

(Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄, 9) «Εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το

λαλούμενον; Έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες» (Αν δεν είναι κατανοητός

ο λόγος σας, πώς θα σας καταλάβει ο άλλος; Θα μιλάτε στον αέρα.). 

Όπως υπάρχει ήδη η ρύθμιση της μετάδοσης στη νοηματική, πολλώ

μάλλον απαιτείται η αντίστοιχη ρύθμιση των υποτίτλων, για την πλει-

ονότητα των τηλεθεατών. Ευελπιστώ επιτέλους (έστω και στο παρά πέντε)

να μεταδοθούν οι Ύμνοι της Μ. Εβδομάδος/ Πάσχα, με υποτίτλους στη

δημοτική. Άλλωστε, βοηθεί τα μέγιστα η τεχνολογία (είναι υπόθεση μόλις

μιας ημέρας). Φέτος συντρέχει πρόσθετος λόγος εξαιτίας της πανδημίας

και του πολέμου.

Γιώργος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών
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«Κύπριοι Αγωνιστές στις εκστρα-

τείες στην Εύβοια»

«Η Μάχη της Καρύστου»

Η Μάχη της Καρύστου είναι ένα ακόμα επεισό-

διο της Επανάστασης του 1821. Έγινε τον χειμώνα

του 1823. 

Η εξέλιξη των γεγονότων: Σώμα επτακοσίων

Τούρκων στρατιωτών από τη Χαλκίδα επιτέθη-

καν στους Έλληνες πολιορκητές της Καρύστου.

Οι Έλληνες υπό τις διαταγές του Νικολάου

Κριεζώτου και του Οδυσσέα Ανδρούτσου απέκρ-

ουσαν την επίθεση με τελική νίκη των αγωνιστών

μας.

Η Ναυμαχία του Καφηρέα

Στις 20 Μαΐου 1825 έγινε η Ναυμαχία του Καφ-

ηρέως (Κάβο-Ντόρο), όπου επικράτησαν οι

Έλληνες. Η Β’ Μοίρα του   Ελληνικού Πολεμικού

Στόλου είχε αναπτυχθεί έξω από τα Στενά του

Καφηρέα και περίμενε. Επικεφαλής ήταν ο

Γ.Σαχτούρης με δέκα υδραίικα καράβια, ο Γεώρ-

γιος Κολανδρούτσος (ή Ανδρούτσος) με δέκα

σπετσιώτικα και ο Νικολής Αποστόλης με εννέα

ψαριανά καράβια. Συνολικά 21 πολεμικά και οκτώ

πυρπολικά. Με στρατηγικές κινήσεις οι τρεις ναυ-

τικές ομάδες καταναυμάχησαν τον τουρκικό στόλο

του Χοσρέφ Πασά, που αποτελείτο από τρεις

μεγάλες φρεγάτες και σαράντα οκτώ πολεμικά

πλοία. 

Ήταν η δεύτερη μεγάλη ναυτική νίκη μετά τη

ναυμαχία στη Μεθώνη. 

Συμμετοχή των Κυπρίων

Ορισμένοι από τους Κύπριους Αγωνιστές στις

εκστρατείες γύρω από τη Νήσο Εύβοια είναι: 

1) Γεώργιος Μάρκου, Κύπριος. Υπηρέτησε

από την αρχή του αιώνα και σκοτώθηκε στη Μάχη

της Καρύτσου (Μάρτιος του 1826). 

(Βλέπε: Σπυρίδωνος Τρικούπη «Ιστορία της

Ελληνικής Επαναστάσεως», εκδ. 1926, Τόμ. Γ’,

σελίδες 242-246). 

2) Μιχαήλ Μάρκου, Κύπριος. Έφυγε από την

Κύπρο μόλις εξερράγη η επανάσταση. Υπαξιω-

ματικός. Πολέμησε και στο Βερούτι και στην Κάρυ-

στο.

3) Γεώργιος Κυπριώτης, μπουρλοτέρης.

Υπηρέτησε με το πυρπολικό του Κωνσταντίνου

Κανάρη. Χάθηκε στη ναυμαχία του Καφηρέως. 

4) Αδάμ Μάρκου, Κύπριος. Πολέμησε στην

Κάρυτσο, υπηρέτησε υπό τις διαταγές του Νικο-

λάου Κριεζώτη, «επληγώθη ελαφρώς κατά τον

λαιμόν υπό πυροβόλου». 

«Στρατιωτικόν Πιστοποιητικόν

Οι υποφαινόμενοι ευσυνειδήτως και έχοντες

υπ’ όψιν και τας συνεπείας τας παρά του ποινι-

κού νόμου οριζομένας ποινάς, ότι ο φέρων το

παρόν μας Αδάμ Μάρκου, Κύπριος, και ετών επέ-

κεινα των εξήκοντα, υπηρέτησεν στρατιωτικώς

την Πατρίδα από την αρχήν του ιερού και εθνι-

κού ημών υπέρ ανεξαρτησίας Αγώνος μέχρι του

1830 και παρευρέθη υπό διαφόρους οπλαρχηγούς

εις τα μάχας κατά των τυράννων μας σωματκώς

ως έπεται: 

Κατά τας αρχάς του 1822 μεταβάς εις την Ελλά-

δα εκ της πατρίδος του Κύπρου κατετάχθη εις

την νικηφόρον σημαίαν του αοιδήμου Στρατηγού

Νικολάου Κριεζώτου και παρευρέθη εις τας μάχας

της Νήσου Ευβοίας, εις Αλιβέριον, Βρυσάκια,

Δερβένι, Άγιον του Ξηροχωραφίου, Λιακόφτην,

Στυρόν και Κάρυστον. Εις τας εκστρατείας επληγώθη

ελαφρώς κατά τον λαιμό υπό πυροβόλου και εις

την εκστρατείαν Καρυστίας εφονεύθη και ο αυτά-

δελφός του Γεώργιος Μάρκου ονομαζόμενος Γ. 

Εις όλας εν γένει τας μάχας εφάνη άριστος

στρατιωτικός και ανδρείος δείξας ικανήν κατά των

εχθρών τόλμην και γενναιότητα, ακριβή εκτέλε-

σιν των στρατιωτικών καθηκόντων και καθ’ όλην

την έκτασιν απαιτουμένην ευπείθειαν εις τας δια-

ταγάς των ανωτέρων του και διαγωγήν εξαίρε-

τον. 

Κατ’ αίτησίν του και ως προς την αλήθειαν απα-

ραίτητον χρέος μας δίδομεν προς τον ίδιον την

παρούσαν μας ειλικρινή και αληθή μαρτυρίαν

μου διά να χρησιμεύση ως όθεν ανήκει και υπο-

φαινόμεθα υπογεγραμμένοι ιδιοχείρως ως κάλ-

λιστα γνώσται των αναφερομένων.

Εν Αθήναις την 22α Μαΐου 1865. 

Ι. Κλίμακας

Υποστράτηγος

Αντ. Κώστας

Τμ. Α’.Θ’.Ι’»

5) Αγγελής Μιχαήλ, Κύπριος. Πολέμησε υπό

τις διαταγές του Στρατηγού Φαβιέρου στις μάχες

της Καρύστου στην Εύβοια, όπου και τραυματίστηκε

«επιδείξας γενναία ανδραγαθήματα». 

6) Γεώργιος Κυπραίος. Δεκανέας, πήρε

μέρος στις μάχες στο Αλιβέρι και στην Κάρυστο.

7) Χριστόδουλος Βασιλειάδης. Κύπριος. Υπα-

ξιωματικός. Πολέμησε στις εκστρατείες της Αστούρ-

ας στην Κάρυστο. 

«Προς την Επί του Αγώνος σεβαστή Επιτρο-

πή,

Συμμορφούμενος προς τας διατάξεις της από

20 Φεβρουαρίου 1865 εγκυκλίου της σεβαστής

ταύτης Επιτροπής λαμβάνω την τιμήν να καθ’υπο-

βάλλω εις αυτήν ότι υπηρέτησα ως στρατιωτικός

καθ’ όλον το διάστημα του υπέρ Ανεξαρτησίας

της Πατρίδος ημών ιερού αγώνος υπό την οδηγίαν

των οπλαρχηγών Μπεϊζατέ Ηλία Μαυρομιχάλη

εις την μάχην κατά το χωρίον Αστούρα της Καρύστου

το 1822, μετά τον θάνατον δε αυτού εις την μάχην

πλησίον της Καρύτσου υπό την οδηγίαν του Κυρ-

ιακούλη Μαυρομιχάλη. 

27 Μαΐου 1865

Υποσημειούμαι ευπειθέστατος

Χ. Βασιλειάδης, Κύπριος»

8) Ιωάννης Μιχαήλ, Κύπριος. Αγωνιστής,

κάτοικος Χαλκίδας εις νήσον Εύβοια.

«Προς τον κ. Πρόεδρον της επί του Αγώνος

Επιτροπής

Υποβάλλω μετά σεβασμού ο υποφαινόμενος

εις την σεβαστήν Επιτροπήν τα έγκλειστα απο-

δεικτικά μου εξ ων αποδεικνύεται ότι υπηρέτησα

στρατιωτικώς από της ενάρξεως του ιερού Αγώνος

μέχρι τέλους αυτού και εξαιτούμαι ίνα ενεργηθώσιν

τα δέοντα όπως λάβω ό,τι μου ανήκει.

Ο ευπειθέστατος 

Ιωάννης Μιχαήλ, Κύπριος

και όντος αγραμμάτου κατ’ αίτησίν του

Α. Θ. Παπανδρέου

Εν Χαλκίδι την 9η Μαΐου 1865.

Αριθμ. 99 της κατά την Χαλκίδα

Σ. Βασίλικης – Νομαρχία Ευβοίας

Και κατ’ αίτησίν του αναφερθέντος Ιωάννου

Μιχαήλ, Κυπρίου, αγραμμάτου δημότου Χαλ-

κίδος – Χριστόδουλος Μυριανθούσης – Δικηγόρος

Χαλκίδος»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η Κάρυστος είναι παραθαλάσσια κωμόπολη

και λιμένας στη Νότια Εύβοια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 1810 ο

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρύσανθος εξορίστηκε

στην Εύβοια από τους Τούρκους. Μαζί του και ο

ανιψιός του Μητροπολίτης Κιτίου Χρύσανθος, ο

οποίος επέστρεψε στην Κύπρο στις 23/5/1812.

Ο Αρχιεπίσκοπος απεβίωσε στην εξορία στην

Εύβοια την 1η Σεπτεμβρίου 1810.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)Μπόρα είναι …

Μπόρα είναι, θα περάσει,

Αλλά η βροχή δεν σταματά

έχει συνεργό κρυφό τον άνεμο

στης ψυχής το παραθύρι...

Γλείφει, με τρόπο σαγηνευτικό,

τα τζάμια, τα παντζούρια,

όλα…

Και ανελέητα,

Την παρουσία του θυμίζει!

Μα τι λύσσα κι αυτή;

Ακόμα και τώρα,

Μετά τόσο καιρό,

μου φαίνεται περίεργο…

Αλλά, μπόρα είναι, θα περάσει.

Μα,

Όλο και πιο συχνά, επανέρχεται,

Πιο δυνατή, πιο επίμονη.

Τρυπάει μυαλό, και καρδιά.

Με αναμνήσεις - σφυριές,

χτύπους παλμού ζωής...

Ίσως τη θύμηση ονειρεύτηκα

λιγάκι παραπάνω.

Ίσως να τη λαχτάρισα

λιγάκι πάρα πάνω …

Ποιος ορίζει τα όνειρα;

Όχι εμείς, όχι συνειδητά.

Αποζητά η ψυχή συγκινήσεις.

Αισθαντικές, νοσταλγικές…

Αφήνω την μπόρα

Να κάνει τη δουλειά της

και ελπίζω η ψυχή,

στο γερασμένο μου κορμί,

με το θάρρος

και τη γενναιότητα

που της πρέπει,

να συνεχίσει να νικά

όλα τα θέλω.

Αλέξανδρος Μαρινάκης

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

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



ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

Συνθήκες διαβίωσης

Οι συνθήκες διαβίωσης των Κυπρίων στα τέλη του

19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν φοβερά

δύσκολες. 

Ο Άγγλος συγγραφέας C. W. Orr που έζησε και

γνώρισε από κοντά τη ζωή των Κυπρίων αγροτών

δίνει μια πολύ παραστατική εικόνα. Να τι γράφει:

«Όταν ένας αγρότης χρειάζεται λεφτά… είναι αναγ-

κασμένος να καταφύγει στον τοκογλύφο, ο οποίος

συνήθως τον δανείζει με τους εξής όρους: επιτόκιο

24%, η εξόφληση θα είναι σε είδος, με έκπτωση 15%

από την τρέχουσα τιμή, ο τόκος θα καταβάλλεται εξ

ολοκλήρου, ακόμη και αν η συγκομιδή πλησιάζει,

ταχυδακτυλουργική κλοπή κατά τη στιγμή της ζύγισης

του προϊόντος, και επιπλέον όταν γίνονται οι λογιστι-

κές εγγραφές στο βιβλίο, αν το προϊόν που δίδεται στο

χωρικό ή πίστωση είναι κριθάρι, το οποίο αξίζει ένα

γρόσι το κιλό χρεώνεται τρία γρόσια, αν το προϊόν

αξίζει 3 πέννες η οκά, χρεώνεται 9 πέννες, και ούτω

καθεξής κατά την ίδια αναλογία, και το κεφάλαιο επίσης

επιβαρύνεται με τόκο...» (Cyprus Under British Rule,

σελ. 149). 

Η Κυριακή γίνεται 

επίσημη αργία το 1907

Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω αναφέρονται

στα 1889, παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στις περ-

ισσότερες περιοχές του νησιού επικρατούσε μεγάλη

φτώχεια. Στα χωριά, τα περισσότερα σπίτια ήταν κτι-

σμένα από πλιθάρια και δεν υπήρχαν χώροι υγιεινής

(τουαλέτες και μπάνια). 

Πολύ λίγα σπίτια είχαν παροχή ρεύματος ή νερού

και οι δρόμοι ήταν κυρίως χωμάτινα μονοπάτια. Τα

πράγματα άρχισαν σταδιακά να βελτιώνονται μετά

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συνθήκες εργασίας ήταν

πολύ σκληρές. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να εργάζον-

ται εφτά μέρες την εβδομάδα, από την ανατολή ως τη

δύση του ήλιου ολόκληρο τον χρόνο και η Κυριακή

δεν καθιερώθηκε ως ημέρα ανάπαυσης παρά το 1907. 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το πρώτο τέτα-

ρτο του 20ου αιώνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Το ποσο-

στό της παιδικής θνησιμότητας πριν από τη δεκαετία

του 1950 ήταν πολύ υψηλό. Τα παιδιά συνήθως πέθ-

αιναν από μηνιγγίτιδα και άλλες ασθένειες. 

Οι μολύνσεις στα μάτια ήταν συνήθεις, ειδικά το

τράχωμα. Η υγιεινή / οι χώροι υγιεινής ήταν σχεδόν

ανύπαρκτοι και οι άνθρωποι στις πόλεις συχνά χρη-

σιμοποιούσαν τα δημόσια λουτρά. 

Η Δημοτική και 

Γυμνασιακή Εκπαίδευση

Στα 1905 συστάθηκαν δύο Εκπαιδευτικά Συμβούλια

(το «Ελληνικό Χριστιανικό Συμβούλιο» και το «Οθω-

μανικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο». Το κάθε Συμβούλιο

είχε για πρόεδρο τον Άγγλο Αρχιγραμματέα και τα

μέλη του προέρχονταν από τις δύο θρησκευτικές

κοινότητες, βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου

και έξι αιρετά μέλη (ένα από κάθε επαρχία). Η πρω-

τοβάθμια εκπαίδευση πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλε-

μο ήταν και αυτή σχεδόν ανύπαρκτη και μη υποχρ-

εωτική. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό αναλφαβητισμού

μεταξύ των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας

ήταν πολύ υψηλό. 

Υπήρχαν πολύ λίγα Σχολεία Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, και αυτά ήταν κυρίως στις πόλεις και η

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν ήταν δωρεάν. Μόνο

τα παιδιά που μπορούσαν να πληρώσουν τα δίδακ-

τρα φοιτούσαν και υπήρχαν συχνά περιπτώσεις, όπου

οι φτωχότεροι μαθητές στέλνονταν στο σπίτι τους γιατί

δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τα δίδακτρά τους. 

Η Γεωργία - Οι γεωργοί, οι «μισταρκοί»

και η σταδιακή μετακίνηση στις πόλεις

Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού κατά τη διάρ-

κεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα απασχο-

λούνταν στη γεωργία. Στη δεκαετία του 1920 και 1930

ορισμένοι φτωχοί συχνά δούλευαν σαν «μισταρκοί»

σε εύπορους γεωργούς και η μόνη τους αμοιβή ήταν

φαγητό και ρούχα. Σπανιότατα τους πλήρωναν μία ή

δύο λίρες για ολόκληρο το έτος! 

Οι συχνές ξηρασίες και οι φτωχές σοδειές άφηναν

τους φτωχότερους γεωργούς στο έλεος των δανει-

στών και συχνά αναγκάζονταν να πουλήσουν το μικρό

χωραφάκι τους σε γελοίες τιμές για να εξοφλήσουν

το δάνειό τους. Ως αποτέλεσμα πολλοί βρέθηκαν χρε-

οκοπημένοι και πολύ περισσότεροι γεωργικοί εργά-

τες βρέθηκαν χωρίς δουλειά. 

Από τη δεκαετία του 1930 και μετά υπήρξε μια βαθ-

μιαία μετακίνηση του πληθυσμού από τα χωριά προς

τις κοντινές πόλεις προς αναζήτηση εργασίας. Οι περ-

ισσότεροι από αυτούς εργάζονταν πάρα πολλές ώρες

και ζούσαν σε παράγκες και γενικά άθλιες συνθήκες. 

Καταναγκαστική απλήρωτη εργασία

Όταν οι Άγγλοι ανάλαβαν τη διοίκηση της Κύπρ-

ου το 1878 δεν υπήρχαν «κανονικοί» δρόμοι στο νησί

εκτός από μερικούς χωματόδρομους και μονοπάτια.

Για να κατασκευαστούν κανονικοί δρόμοι οι Βρετανοί

αποικιοκράτες ανάγκαζαν τον πληθυσμό να εργά-

ζονται δωρεάν στην κατασκευή των δρόμων χρησι-

μοποιώντας συχνά το επιχείρημα ότι αυτό είναι για το

καλό της κάθε κοινότητας (του κάθε χωριού). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ήταν ευρύτατα

γνωστό ότι υπήρχε σε λειτουργία η καταναγκαστική

απλήρωτη εργασία ειδικά στη κατασκευή ή επιδιόρ-

θωση των δρόμων. Ο Εργατικός βουλευτής Φέννερ

Μπρόκγουέϋ (ο μετέπειτα Λόρδος Μπρόκγουέϋ, ένας

πολύ γνωστός πολέμιος της Αποικιοκρατίας και μεγά-

λο φίλος της Κύπρου), κατέθεσε επερώτηση στο Βρε-

τανικό Κοινοβούλιο, στον Δρα Σηλντς τον Υφυπουργό

Αποικιών για το συγκεκριμένο θέμα τον Ιούνιο 1931

και έλαβε την εξής απάντηση:

«Έχει τεθεί σε ισχύ τροπολογία για να τεθεί τέλος

στην καταναγκαστική εργασία για την κατασκευή δρό-

μων στα χωριά».

Τα Μεταφορικά μέσα – Μουλάρια, τα κάρα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέχρι το 1878

δεν υπήρχε κατάλληλο οδικό δίκτυο. Το 1881 είχε

αρχίσει η υλοποίηση ενός προγράμματος Οδικού Δικ-

τύου και παρατάθηκε ως το 1904. Η άφιξη του αυτο-

κινήτου στην Κύπρου άργησε. Πριν από τον Β’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο ως μέσο μεταφοράς χρησιμοποι-

ούνταν γαϊδούρια και μουλάρια και κάρρα. Ορισμέ-

νοι γεωργοί πήγαιναν και πουλούσαν τα λαχανικά

τους στις κοντινές πόλεις. 

Εκτός από τη σιδηροδρομική γραμμή Αμμοχώστου

- Λευκωσίας (η οποία έκλεισε το 1951), οι δημόσιες

μεταφορές ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες πριν από το

1945. Πολλοί άνθρωποι ουδέποτε επισκέφθηκαν

άλλες πόλεις εκτός από τις πολύ κοντινές τους. Για

παράδειγμα, οι κάτοικοι που ζούσαν σε χωριά της

επαρχίας Αμμοχώστου και δεν είχαν συγγενείς ή

κάποια σχέση ή κάποια δουλειά με τη Λεμεσό ή την

Πάφο, ποτέ στη ζωή τους δεν θα έβλεπαν αυτά τα

μέρη.

Αυτή η πραγματικότητα ισχύει επίσης και για

μένα: Όσο ζούσα στο χωριό μου τους Στύλλους

(στην επαρχία Αμμοχώστου) ουδέποτε είχα επισ-

κεφτεί τη Λάρνακα έως το 1952, όταν ο μεγαλύτε-

ρος αδελφός μου ο Ανδρέας, πήρε το πλοίο για

να μεταναστεύσει στην Αγγλία!. Ήταν επίσης

γνωστό ότι για πολλούς προσκυνητές που έμε-

ναν μακριά από τα Μοναστήρια του Αποστόλου

Ανδρέα και του Κύκκου, χρειάζονταν μέρες για

να μεταβούν και να επιστρέψουν. 

Ο Σιδηρόδρομος στην Κύπρο 

1905 – 1951

Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή τέθηκε σε λειτο-

υργία το 1905 και σύνδεσε την πρωτεύουσα Λευκωσία

με το λιμάνι της πόλης της Αμμοχώστου στα ανατο-

λικά, σε μήκος περίπου 36 μιλίων. Το 1932 η γραμ-

μή επεκτάθηκε ως τη Μόρφου, στα δυτικά της Λευ-

κωσίας. Ωστόσο, η σιδηροδρομική γραμμή, δεν έμελ-

λε να διαρκέσει για πολύ και με τον ερχομό του αυτο-

κινήτου, ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα έκλει-

σε το 1951, 45 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας

του.

Ετήσιες εμποροπανηγύρεις

Οι γιορτές αυτές διοργανώνονταν σε πολλά μεγά-

λα χωριά την ημέρα της ονομαστικής εορτής του προ-

στάτη αγίου του χωριού. Σε αυτά τα χωριάτικα παν-

ηγύρια πωλούνταν όλων των ειδών τα προϊόντα. Στο

χωριό Περιστερώνα (στην Αμμόχωστο) για παρά-

δειγμα, στη γιορτή του Αγ. Αναστασίου στις 17 Σεπτεμ-

βρίου, επιπλέον της συνήθους πώλησης διαφόρων

αγαθών υπήρχε και αγοραπωλησία ζώων. Εκεί, μπο-

ρούσε κανείς να αγοράσει και να πάρει μαζί του στο

χωριό, άλογο, μουλάρι ή γάϊδαρο.

Κοινωνική ζωή – 

Διακρίσεις αντρών – γυναικών

Η κυπριακή κοινωνία κατά τη διάρκεια του πρώτου

μισού του 20ου αιώνα ήταν πολύ πατριαρχική. Η κυρ-

ιαρχία του άνδρα ήταν παντού ορατή. Τα καφενεία

του χωριού υπήρχαν μόνο για να εξυπηρετούν τους

άντρες. Οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι. Ακόμη και στις

εκκλησίες οι άντρες έστεκαν στο μπροστινό μέρος

της εκκλησίας και οι γυναίκες στο πίσω μέρος. 

Είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα, σε πολ-

λές εκκλησίες οι άντρες στέκονται στο μπροστινό

μέρος της εκκλησίας και οι γυναίκες στο πίσω μέρος! 

Συνοικέσια - Προικοσύμφωνα

Η εκπαίδευση ήταν προτεραιότητα των ανδρών.

Οι πλούσιοι γονείς ενθάρρυναν τους γιους τους να

σπουδάσουν αλλά όχι και τις κόρες τους. Αναφορικά

με το γάμο, το συνοικέσιο ήταν πολύ συνηθισμένο.

Το έθιμο ήταν επίσης για τους γονείς του κοριτσιού

να δίνουν προίκα στον μέλλοντα γαμπρό τους. 

Ο ιερέας του χωριού καλείτο από τους γονείς του

μέλλοντα γαμπρού και νύφης και ήταν μάρτυρας του

«Προικοσυμφώνου». Αυτό ήταν ένα έγκυρο και νόμι-

μο έγγραφο και αν ο πατέρας του κοριτσιού αρνιόταν

να δώσει αυτά που αναφέρονταν στο προικοσύμφ-

ωνο, ο γαμπρός είχε το δικαίωμα να πάει τον πεθε-

ρό του στα δικαστήρια.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
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Community grassroots club Omonia Youth

FC, sponsored by Spector, Constant &

Williams, Vas Barbers and V Jewellers were

celebrating more success on the pitch as Adam

Demetri and Evagoras Mandrides' Under 16 Sil-

ver won their League Cup Semi-Final. 

By Mike Pieri

With only 12 players to choose from and three

carrying injuries, many of the boys had to play out

of their normal positions but due to positional ro-

tation when they were younger it wasn't a problem

and the boys that played out of position were the

decisive players on the day! In a tough and even-

ly contested match, the Under 16 Silver went into

half time a goal down after they conceded from the

penalty spot. After a good half time talk, it was all

Omonia Youth in the second half as the Under 16

Silver took the game to their opponents. A 30-

yardthunderbolt from Nonso made it 1-1 and even

though the Under 16 Silver had most of the pos-

session and created many chances they couldn't

convert. After losing their striker to injury and with

extra-time looming, the prospect of playing two ex-

tra periods was daunting. Both teams were suf-

fering from fatigue in extra-time and being a play-

er down due to no fit substitutes. The message to

the 10 on the pitch was simple – "...you are 10 min-

utes from a cup final. Give it everything you've got."

And they did. With almost the last kick of the game,

Nicola slotted the ball home to take his team into

a Cup final. There were fantastic scenes at the end.

What a result, what a performance and what de-

termination was shown. Well done to all.  

While the Under 16 Silver were celebrating reach-

ing a Cup final, Sophia Karanicholas and Samuel

Arthur's Under 14 Girls suffered the heartbreak of

losing on penalties in their cup tie.  

Both coaches could not have been prouder of

their team as they completely outplayed a team

that was finished the season above them in the

league, demonstrating not only how far the girls

have developed this season but that they are able

to compete a division up next season.  

After a sluggish first 15 minutes, the Under 14

Girls went 2-0 down but halved the deficit just be-

fore half time. Straight from kick-off in the second

half, the girls tightened and closed gaps and real-

ly pushed back their opponents into their own half.

It was incredible to see how well they executed all

the things they had reflected on during half time

and they were rewarded with the equalising goal.

The match went to penalties unfortunately the girls

lost 5-4 in the shootout. After the match Sophia

said: "...what was most encouraging was the brav-

ery each girl showed to step up and take a penal-

ty as well as the way all the players encouraged

their team mates. No heads dropped at the end,

which says everything about the performance."

Goals were by Sophia T and Mea B with Amelia

named Player of the Match who was outstanding

in defence and demonstrated her natural leader-

ship qualities by organising her team mates like a

true leader!  

Savva Zavros and David Poncia's Under 16 Gold

finished their league campaign going down 3-1 but

having achieved their season's objective which

was to stay in the division.  On reflection it was def-

initely a season that could have been better had

they started the year stronger by dropping points

to sides they went on to beat later in the season.

However, there was lots of improvement through-

out the year and both David and Savva are very

proud of them all. 

Mary Tryphona and Tony Stylianides Under 11

Girls played against each other with both coaches

allowing the girls to take charge of proceedings!

The girls chose their positions and sorted them-

selves into two teams and demonstrated excellent

communication skills as well understanding of each

other. The match was characterised by brilliant foot-

ball and most importantly they all shared in goal-

keeper duties. The whole squad was the winner

as all the girls played with smiles on their faces en-

joying their football. Girls of the Match was award-

ed to Joanna and Ava.  

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 13

White won 3-0 away in a game where their style of

football dominated. Both coaches were proud of

the boys on so many levels. A few were carrying

knocks from a tough semi-final cup defeat just two

previously Friday but they made themselves avail-

able to play to ensure there were enough players.

With one player involved who had begun his fast

for Ramadan also making himself available, it

showed an amazing team mentality which both

coaches will cling on to and take forward for the fu-

ture. 

The boys were faced with a constant barrage of

long balls and long throws with little intent from the

opposition in playing football on the grass. The dry

and bobbling dod make it difficult for the Under 13

White to play their free-flowing football but they got

to half time scoreless.  

The second half started and the Under 13 White

started to dominate the ball and possession and

they were rewarded with a superb strike that flew

into the top corner from Donik. The boys took con-

fidence from this and pressed even harder. The

won the ball back high up the pitch, threading through

balls for Nicholas to run on to, and making over-

lapping runs and runs deep from midfield and de-

fence. It's what was needed in the circumstances

and the boys got rewarded with a second goal, a

sweet free kick from Nicholas which was thoroughly

deserved for him, after being a constant pest to the

opposition with his harassing of their defenders,

and his pace and trickery on the ball. Momentum

was with the Under 13 White now, and the boys

got a third after a cross into the box, was controlled

by Andre who spun and powered it into the net.

They then managed the game very well. It was a

great result for the boys. It's been a long hard sea-

son with injuries and illness and absences so it was

nice for them to get the result and be reminded of

how good they really are. Men of the match were

Donik and Tasin. 

Kerem Denizer Under 12 Green played out an

entertaining 2-2 draw. The boys took the with a fan-

tastic goal by H who is top form at the moment and

really pushing himself to be a big part of the team.

The second goal came from Man of the Match Leo

who was a constant threat, doing everything right.

There was great effort at the back from Luca, Hakan,

Zac, Anastasi and Kristian all doing an amazing

job. New signing Erald has blended well with the

group and he ran his socks off.  

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouthfoot-

ballclub@hotmail.com, via the contact page

on the club's website www.omoniayouth-

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

ter @OmoniaYouthFC and Instagram @omo-

niayouthfc1994. 

Omonia Youth FC Under 16 Silver
through to the Cup Final  
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The plowman makes ready

The good earth rich,

The turning of soil

The plowman knows

The mystery of the given season

Whence we toil.

The Great Harvest awaits

With love and care,

Uttered words that pass our lips

Make ready, we prepare

With our love put to the plow

Fields open and furrowed deep,

For we are guests

Sojourners like our fathers

Nourishing seeds worthy to reap,

With labours of love

O Lord,

It is Thee we seek!

Jo-Anne Colombo Marinakis

ΡΙΖΙ ΜΕ FIDE
(RICE WITH VERMICELLI)

This is a simple but deli-

cious recipe for rice. The

combination of vermicelli

with its soft texture and the

rich, smooth and creamy

flavour of the butter makes

this a flavoursome dish.

INGREDIENTS

100g rice, preferably pudding

rice or arborio rice 

50g unsalted butter or 50ml

olive oil

25g vermicelli, broken into

small pieces

200ml water or chicken stock

½ tsp sea salt

METHOD

1. Wash the rice in a colander

under cold running water to

get rid of the excess

starch. Drain and set

aside. 

2. In a medium casserole with

a heavy base, add the but-

ter or olive oil and cook

over a medium heat for

one minute. Add the vermi-

celli and cook for 4-5

minutes until it turns very

dark brown.

3.  Add the rice and salt and

cook for a further 1-2 min-

utes, stirring well was a

wooden spoon.

4. Pour in the water or stock.

This should be double the

volume of the rice. 

5. Heat the rice over a high 

heat until the water or

stock comes to the boil.

Cover the saucepan tightly

with a towel and a lid on

top. Turn the heat down

and simmer for 20-25 min-

utes until all the liquid has

been absorbed by the rice. 

6. Serve it as a side dish.

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

R IZI  ME FIDE
(RICE WITH VERMICELLI)

ΠΕΜΠΤΗ 7 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: 

Το Κλειδί Της Ευτυχίας
23.10 Ελληνική Ταινία: 

Παντρευτείτε Γιατί Χανόμαστε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 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: 

Γιακουμής - Μια Ρωμαίικη
Καρδιά

23.05 Ελληνική Ταινία: 
Βίβα Γλυκιά Μου Κατερίνα

00.10 Ελληνική Ταινία: 
Αγόρια Στην Πορνεία

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 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
21.15 Ελληνική ταινία:

Σερίφης ο Μηχανοφάγος
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Το Κλωτσοσκούφι

KYΡIAKH 10 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: 

Πόντιοι - New Generation

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 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: 
Άνθρωποι Και Ποντίκια

23.50 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 12 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 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: 

Το Μυστικό της 
Κατηγορουμένης

21.50 Ελληνική Ταινία:  
Ευτύχης Ο Δυστυχής

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 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: 

Τόσα Όνειρα στους Δρόμους
222.25 Ελληνική Ταινία: 

Για Μια Χούφτα Τουρίστριες

ΠΕΜΠΤΗ 14 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: 

Όμορφες Μέρες
23.10 Ελληνική Ταινία: 

Το Φυντανάκι

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.

Plowing the Fields
(Amos 9:13)
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