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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ

ΣΚΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΩΝ

Πρώτα η πανδημία και μετά
το δημοψήφισμα, λέει 

η Νίκολα Στέρτζιον
l ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: «ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ… ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ 2014»

ΣΕΛΙΔΑ 13

Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
l ΒΡΟΧΗ ΡΟΥΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΜΑΣ ΕΝΑΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

l Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2021

«Οι βουλευτές μακράς θητείας»
και η «νούσιμη» ψήφος

l Γράφει η Πολύμνια Λευτέρη, 
Αριστίνδην υποψήφια Λευκωσίας

ΔΗΚΟ 
ΣΕΛΙΔΑ 16

ΕΛΛΑΔΑ: Συνθήκες ανάπτυξης αντίστοιχες
της δεκαετίας του 1960

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής 
-- Φεραίος και η εποχή του

n Γράφει: Χάρης Μεττής  ΣΕΛΙΔΑ 14

Αλ. Υψηλάντης & Ιω. Καποδίστριας
n Κείμενο του ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 
Ακαδημαϊκού, το 1968 ΣΕΛΙΔΑ 15

Τα επικίνδυνα 
«παπαγαλάκια» της 

τουρκικής προπαγάνδας
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ «ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ» ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ…

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ενημερώνει τους ΥΠΕΞ
της ΕΕ για τη διχοτομική πολιτική της Άγκυρας
n «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ»
n Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Τ/Κ ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ»

ΣΕΛΙΔΑ 7

Ο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 3 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Κατάργηση κι άλλων μέτρων
από τη Δευτέρα 17 Μαΐου

ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ HARTLEPOOL

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΙΑ  60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ

Ήττα του Εργατικού Κόμματος στις
εκλογές της «σούπερ Πέμπτης»

n ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΧΑΣΕ 327 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 8 ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ

n ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ 236 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
ΚΑΙ 13 ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ

n ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο SADIQ KHAN ΜΕ 55,2%

ΣΕΛΙΔΑ 13

n ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η
ΜΑΣΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

n ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΧΏΡΟΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
EΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ…
ΑΓΚΑΛΙΕΣ

n ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
«ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΙΣΤΑΣ» ΚΑΙ
ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ
«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΧΩΡΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

   est Green Road, London N15, 3PX FAX: 020 8365 8422 020 8365 8877

™∂ ∂∆√πª√∆∏∆∞ ∆∞ µƒ∂∆∞¡π∫∞ ∫√ªª∞∆∞ ∂¡ √æ∂π ∂∫§√°ø¡

∆∑. ∫√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



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 13 Μαΐου 2021Eπικαιρότητα

Περαιτέρω χαλαρώσεις σε περιοριστικά μέτρα

στην Αγγλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο

πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατά το «Στά-

διο 3» του Οδικού Χάρτη, τα οποία θα ισχύσουν

από τις 17 Μαΐου. Ο κ. Τζόνσον τόνισε ότι τα

επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα επιτρέπουν

ένα τέτοιο άνοιγμα, αλλά τόνισε την ανάγκη ο

κόσμος να είναι σε εγρήγορση και να τηρεί τις

οδηγίες των υγειονομικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, ανάμεσα στα

μέτρα που θα καταργηθούν από τη Δευτέρα, 17

Μαΐου είναι:

– Ανοίγουν οι εσωτερικοί χώροι εστιατορίων,

μπυραριών και των άλλων χώρων εστίασης

αλλά οι πελάτες πρέπει να είναι καθήμενοι στα

τραπέζια και όχι ιστάμενοι.

– Ανοίγουν τα ξενοδοχεία και όλα τα καταλύμα-

τα φιλοξενίας.

– Επιτρέπεται η οργανωμένη άθληση ενηλίκων

σε εσωτερικούς χώρους και η χρήση “saunas”

και “steam rooms”.

– Όριο στους γάμους είναι τα 30 άτομα αλλά

απαγορεύεται ο χορός.

– Στις κηδείες επιτρέπεται η παρουσία ατό-

μων αναλόγως της χωρητικότητας του χώρου

λατρείας (εκκλησίας).

– Καταργείται η μάσκα στα σχολεία δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης και στα πανεπιστήμια,

τόσο μέσα στην τάξη όσο και στους κοινόχρη-

στους χώρους. Παραμένει όμως η υποχρέωση

για test δύο φορές τη βδομάδα.

– Επιτρέπεται η συγκέντρωση ομάδων μέχρι

30 άτομα σε εξωτερικούς χώρους.

– Ανοίγουν σινεμά, μουσεία, παιδότοποι.

– Επαναλειτουργούν θέατρα, συναυλίες, συνε-

δριακοί χώροι και στάδια με κάποιους περιορι-

σμούς. Μέχρι 1,000 άτομα σε εσωτερικό χώρο

ή το μισό της χωρητικότητας ενός μέρους. Μέχρι

4,000 άτομα σε εξωτερικό χώρο ή το 50% του

χώρου. Μέχρι 10,000 άτομα σε στάδια ή το 25%

του σταδίου. Σε αυτές τις δραστηριότητες θα

απαιτείται αρνητικό test κορωνοϊού.

– Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας

μέχρι 5 άτομα.

– Επιτρέπεται ο εναγκαλισμός προσφιλών

προσώπων.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ 

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Από τις 17 Μαΐου όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό

σε χώρες της «πράσινης λίστας» δεν θα υποχρε-

ούνται να μπαίνουν σε καραντίνα κατά την επι-

στροφή τους. Απλώς πρέπει μετά την άφιξή τους

να διενεργήσουν test κορωνοϊού. Στην «πράσινη

λίστα» από τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο η Πορτο-

γαλία είναι προς το παρόν και το Γιβραλτάρ.

Τα ταξίδια σε χώρες της «πορτοκαλί λίστας» κανο-

νικά δεν επιτρέπονται. Όμως, όσοι ταξιδέψουν, με

την επιστροφή τους πρέπει να  παραμείνουν 10

μέρες σε καραντίνα, με την υποχρέωση να κάνουν

δύο διαγνωστικούς ελέγχους, ένα test τη δεύτερη

μέρα και ένα την όγδοη. Μπορούν να ελαττώσουν

την καραντίνα σε πέντε μέρες αν κάνουν επιπρό-

σθετο test την πέμπτη μέρα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε την Τρίτη να αντι-

μετωπίσει την ανισότητα και να «ανεβάσει στο επό-

μενο επίπεδο» τη χώρα με μια σειρά από νόμους

για την εποχή μετά την πανδημία τους οποίους πα-

ρουσίασε στο Κοινοβούλιο η βασίλισσα Ελισάβετ,

που συνοδευόταν από τον Πρίγκιπα Κάρολο και τη

σύζυγό του Καμίλα. 

Τα νομοσχέδια που η κυβέρνηση ελπίζει να ψη-

φιστούν την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο αφο-

ρούν εύρος ζητημάτων, από τη δημιουργία θέσεων

εργασίας έως την υγειονομική φροντίδα και τον πε-

ριορισμό της γραφειοκρατίας μετά το Brexit.

«Η προτεραιότητα της κυβέρνησής μου είναι να

πετύχω μια εθνική ανάκαμψη από την πανδημία που

καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο πιο ισχυρό, πιο υγιές

και με περισσότερη ευημερία από πριν», ανέφερε η

95χρονη βασίλισσα στο Κοινοβούλιο σε μια ομιλία,

την οποία συνέταξε η κυβέρνηση.

«Για να το πετύχουμε αυτό, η κυβέρνηση μου θα

ανεβάσει στο επόμενο επίπεδο τις ευκαιρίες σε όλα

τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, στηρίζοντας θέσεις

εργασίας, επιχειρήσεις και οικονομική ανάπτυξη και

αντιμετωπίζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας στις

δημόσιες υπηρεσίες».

Σε μια εισαγωγή στις σελίδες των κυβερνητικών

δεσμεύσεων, ο Τζόνσον ανέφερε: «Σε καμία περίπτω-

ση η κρίση δεν εξαφάνισε τη φιλοδοξία ή τη διάθε-

ση της κυβέρνησης για αλλαγή… Μας δόθηκε μια

ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα προς

το καλύτερο». 

Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, η κυβέρ-

νηση επανέλαβε τη δέσμευσή της να πετύχει καθ-

αρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως

το 2050, μια δέσμευση που ελπίζει ότι θα ενθαρρύνει

άλλα κράτη να μειώσουν τους δικούς τους στόχους

για τις εκπομπές πριν από την σύνοδο των Ηνω-

μένων Εθνών για το Κλίμα τον Νοέμβριο στη Σκωτία.

Μεγάλο μέρος της «Ομιλίας της Βασίλισσας»

αποτελούνταν από πολιτικές και προτάσεις που

έχουν ήδη παρουσιαστεί, με αποτέλεσμα το αντι-

πολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα να καλέσει την κυβέρν-

ηση να κάνει τη «θεωρία πράξη».

«Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση δεν θα φέρει

τη θεμελιώδη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Αντ’

αυτού, πρέπει σήμερα να δούμε λεπτομέρειες ενός

σωστού, φιλόδοξου σχεδίου που θα φέρει την αλλα-

γή, που αξίζουν οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα», δήλω-

σε σε ανακοίνωση ο ηγέτης του Εργατικού Κόμμα-

τος Κίαρ Στάρμερ.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
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Κατάργηση κι άλλων
μέτρων από τη Δευτέρα

17 Μαΐου

Έρευνα και για τις πολυτελείς διακοπές
του Μπόρις Τζόνσον στην Καραϊβική

Τη διεξαγωγή έρευνας για τις πολυτελείς διακοπές του Βρετανού πρωθυπουρ-

γού Μπόρις Τζόνσον στην Καραϊβική μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2019 ανα-

κοίνωσε η Αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία της τήρησης των κανόνων του

Βρετανικού Κοινοβουλίου.

Ο Μπόρις Τζόνσον και η μνηστή του Κάρι Σίμοντς πέρασαν τις ημέρες της Πρω-

τοχρονιάς στο ιδιωτικό νησί Μουστίκ του αρχιπελάγους των Γρεναδίνων.

Στη δήλωση του Πόθεν Έσχες που είχε καταθέσει ο Μπόρις Τζόνσον ως βου-

λευτής αναφερόταν ότι οι διακοπές αυτές, κόστους 15.000 λιρών, του προσφέρ-

θηκαν από τον επιχειρηματία Ντέιβιντ Ρος, χορηγό του Συντηρητικού Κόμματος.

Όμως ο επιχειρηματίας αρνήθηκε αρχικά ότι κατέβαλε αυτό το ποσό, πριν ανασ-

κευάσει τις δηλώσεις του μέσω εκπροσώπου του για να πει ότι επρόκειτο για προ-

σφορά σε είδος.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει βεβαιώσει ότι όλα έχουν δηλωθεί με τον προσήκοντα

τρόπο.

Η αποκάλυψη γίνεται την ώρα που ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται αναμεμειγ-

μένος σε διάφορες υποθέσεις που εκθέτουν τις πολύ στενές σχέσεις ανάμεσα στην

εξουσία και τα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως η υπόθεση της ανακαίνισης του πρωθυ-

πουργικού διαμερίσματος, που αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας.

Παρά τα σκάνδαλα, το Συντηρητικό Κόμμα βγήκε ενισχυμένο από τις τοπικές

εκλογές της 6ης Μαΐου στην Αγγλία, έχοντας αποσπάσει από το Εργατικό Κόμμα

το ιστορικό προπύργιό τους Χάρτλπουλ στη βορειοανατολική Αγγλία.

Ο αιμοσταγής δικτάτορας της Βορείου Κορέας σκότωσε 
μαέστρο ορχήστρας επειδή δεν του άρεσε η παράσταση...
Αίσθηση προκαλεί η είδηση την οποία αποκαλύπτει δημο-

σιογράφος της Νοτίου Κορέας. Ο Joo Seong - Ha απο-

κάλυψε πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε την εκτέλεση μαέ-

στρου ορχήστρας της Βορείου Κορέας και μετά υποχρέω-

σε τα μέλη της να περάσουν δίπλα από το νεκρό σώμα.

Ο Joo Seong-ha, ο οποίος γράφει στην ημερήσια εφημε-

ρίδα «Dong-A Llbo» είχε ενημερώσει στις 29/4 πως ανή-

μερα των γενεθλίων του Κιμ (16/2), εκείνος είχε παραβρε-

θεί μαζί με τη σύζυγο του σε θέατρο της Pyongyang για

τους εορτασμούς που του είχαν ετοιμάσει – ανήμερα της

«Ημέρας του Λαμπερού Αστεριού». Στο πρόγραμμα ανήκε

και ένα σόου με τον τίτλο «Shadow Magic», στο πλαίσιο

του οποίου ηθοποιοί εκτελούσαν μαγικά τρικ πίσω από ένα

παραβάν – και εμφανίζονταν στο κοινό ως σκιές.

Με το τέλος, ο Ουν είχε να πει τα καλύτερα για την παρ-

αγωγή. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο μαέστρος της ορχήστρας

φέρεται πως έλεγε την ίδια ώρα σε έναν δικό του άνθρω-

πο ότι δεν πίστευε πως το σόου ήταν καλό. Το ίδιο βράδυ

ο μαέστρος συνελήφθη. Σύμφωνα πάντα με τον Joo, ο δι-

κτάτορας της χώρας απαίτησε από όλους τους καλλιτέχνες

της Pyongyang να παρουσιαστούν στο ίδιο μέρος, την ίδια

ώρα, στις 20/2. Εκεί ήταν που εκτελέστηκε ο μαέστρος

(πληροφορίες θέλουν το όνομα του να ήταν Hyun-woo

Cho) με 90 πυροβολισμούς τριών στρατιωτών που είχαν

αυτόματα όπλα ΑΚ-47, από απόσταση 10 μέτρων!

Η είδηση μεταφέρθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του

μέσου πρόσφατα, με έναν πιο προσεγμένο τρόπο γρα-

φής. Το «Newsweek» ζήτησε το σχόλιο του εκπροσώπου

Τύπου της Βορείου Κορέας και της εφημερίδας «Dong-A

Llbo», αλλά δεν έλαβε απάντηση.
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Τα επικίνδυνα «παπαγαλάκια»
της τουρκικής προπαγάνδας

Σε συνέχεια και του άρθρου μας σ’ αυτή τη στήλη την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται
ότι στην Κύπρο κάποιοι Ε/κ βάλθηκαν εργολαβικά να επιρρίψουν ευθύνη για το ναυά-

γιο της Πενταμερούς στη Γενεύη στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην Ε/κ κοινότητα και
στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο τελευταίος... ευθύνεται διότι κινητο-
ποίησε τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε.
Μπορέλ, ώστε να μη γίνει δεκτή η απαίτηση της Τουρκίας για λύση «δύο κρατών». Δηλα-
δή, για κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνώριση του ψευδοκράτους, απο-
δοχή παραμονής τουρκικών στρατευμάτων και εγγυήσεων μετά τη λύση και, διά της
υπογραφής μας, για μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες.

ΟΤσαβούσογλου κατηγορεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την Ε/κ πλευρά ότι θεω-
ρούν πως είναι «οι μόνοι ιδιοκτήτες του νησιού». Ελληνόφωνη εφημερίδα της Λευ-

κωσίας έγραψε πρωτοσέλιδα για τις «δύο κατοχές της Κύπρου». Και εξηγεί ότι η Ε/κ
πλευρά... κατέχει την Κυπριακή Δημοκρατία από το 1964!!! (Όπως λέει ο Τατάρ, γι΄αυτό
και θέλει κατάργηση του Ψηφίσματος 186) και η τουρκική πλευρά κατέχει το βόρειο τμήμα
του νησιού! Άρα, εξισώνονται οι δύο κατοχές...

ΟΤατάρ και ο Τσαβούσογλου επιμένουν σε κυριαρχική ισότητα και διεθνή αναγνώρι-
ση του ψευδοκράτους και ο Νιαζί (και κάποιοι άλλοι) συνηγορούν, φέρνοντας ως

παράδειγμα την Αλεξανδρέττα. Είναι οι ίδιες προτάσεις που κατατέθηκαν τότε και τώρα
από την Τουρκία, γράφει ο Νιαζί, αλλά διαβεβαιώνει ότι η Κύπρος δεν θα γίνει Αλεξαν-
δρέττα, δεν θα μπορέσει να την προσαρτήσει η Τουρκία διότι θα... αντιδράσουν οι Τουρ-
κοκύπριοι (ποιοι Τ/κ;) και η Ε.Ε. Με άλλα λόγια, δεχθείτε τις διχοτομικές προτάσεις της
Τουρκίας και δεν θα γίνει της... Αλεξανδρέττας!

ΟΤατάρ κατηγορεί συνεχώς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την Ε/κ πλευρά, χαρα-
κτηρίζει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ως γενοκτονία εναντίον των

Τ/κ (σκοτώθηκαν χιλιάδες Τ/κ, είπε) και τους ήρωες ως τρομοκράτες, και κανείς από
τους κομματικούς ηγέτες δεν διαμαρτύρεται, δεν απαντά.

Οι Τούρκοι επιρρίπτουν ευθύνες στον Αναστασιάδη για την αποτυχία των συνομι-
λιών στο Κραν Μοντάνα, το ίδιο κάνουν και κάποιοι δημοσιογραφίσκοι στη Λευ-

κωσία. Ισχυρίζονται, όπως και οι Τούρκοι, ότι ο Αναστασιάδης εγκατέλειψε με... ψέμα-
τα το τραπέζι των συνομιλιών. Δεν ακούνε ούτε τον Κοτζιά που εξήγησε ξεκάθαρα τι
έγινε στις συζητήσεις, δεν πιστεύουν τους δικούς μας, αλλά υιοθετούν ασμένως το τουρ-
κικό αφήγημα!!! Ξεγέλασαν οι Τούρκοι τον Γκουτέρες ότι ήταν έτοιμοι να συζητήσουν
το θέμα των στρατευμάτων και στο τέλος τον έβγαλαν... τρελό, ότι δεν κατάλαβε! Η αλή-
θεια είναι άλλη, φυσικά. Την ξέρουν αυτοί που πρέπει. Και όσοι άκουσαν το... μαγνητο-
φωνάκι.

Κατηγορούν οι δημοσιογραφίσκοι τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι απέρριψε την πρό-
ταση Ακιντζί (2/5/2018) «να σφραγίσουν ως στρατηγική συμφωνία το Πλαίσιο Γκου-

τέρες»! Δηλαδή, το κείμενο για διαπραγμάτευση έπρεπε να το δεχτούμε ως... συμφωνία
και έτσι να νομιμοποιήσουμε και την παραμονή εσαεί των στρατευμάτων, τις εγγυήσεις
και να αποδεχτούμε ελεύθερο εποικισμό του νησιού!

Κατηγορούν οι δημοσιογραφίσκοι το δίδυμο Αναστασιάδη – Χριστοδουλίδη για  «εθνι-
κιστική ρητορεία», διότι δεν αποδέχονται τις τουρκικές προτάσεις. Σαφώς επιρρίπτουν

ευθύνες στον Κύπριο ΥΠΕΞ και για την ισχυροποίηση των τριμερών συμμαχιών της
Κύπρου, όπως ακριβώς κάνει και η Άγκυρα, η οποία τρέχει ασθμαίνουσα πίσω από τις
εξελίξεις για να «φτιάξει» τις σχέσεις της με την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία.

Την Τουρκία την αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Κύπρος και Ελλάδα κατάφεραν το
Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να είναι και ευρωπαϊκό θέμα. Μόνον «τυ-

φλοί» δεν δύνανται να δουν τι συμβαίνει. Ναι, θα θέλαμε πιο ρωμαλέα θέση από τους
Ευρωπαίους, πιο αποφασιστική στάση, αλλά να μη μηδενίζουμε και ό,τι πετύχαμε.

ΟΑκιντζί κατηγόρησε τον Τατάρ ότι είναι «παπαγάλος» της Τουρκίας. Δεν χρειαζόταν
να μας το πει. Το ξέρουμε. Έχει σημασία, όμως, ότι το εκστόμισε. Τα «παπαγαλά-

κια» της Άγκυρας στην Ε/κ κοινότητα ποιος, επιτέλους, θα τα καταγγείλει ανοιχτά;

“Ε”

Υστερόγραφο: Για να δείτε με ποιος Τούρκους απατεώνες της πολιτικής έχουμε να
κάνουμε, αναφέρουμε το εξής, που βγάζει μάτια. Ως γνωστόν,  η Τουρκία του Ερ-

ντογάν εργαλοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, με σκοπό να αποκομίσει
πολιτικά και χρηματικά οφέλη. Από το 2015 και μετά χρησιμοποιούσε μαζικά τους μετα-
νάστες ως απειλή και όπλο κατά της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πέρυσι προσπάθησε
να κάνει εισβολή μεταναστών στην Ελλάδα μέσω Έβρου. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση
Μητσοτάκη το 2019, με αποφασιστικότητα αντιμετώπισε τις ορδές των μεταναστών στο
Αιγαίο και στην ξηρά. Το «χαρτί» Ερντογάν «κάηκε» και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος
κατηγόρησε την Αθήνα ότι, τάχα, βυθίζει βάρκες μεταναστών! Ασύστολα ψεύδη.

Επισκεπτόμενος τη Γερμανία πριν λίγες μέρες, ο Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε ενώπιον
του Γερμανού ΥΠΕΞ ότι η Τουρκία... συμμορφώθηκε στη Συμφωνία με την Ε.Ε. για το
μεταναστευτικό, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ροές στο Αιγαίο κατά 92%! Δηλαδή, η
επιτυχία της Ελλάδας να προστατεύσει την Ευρώπη, αποκρούοντας επιτυχώς τους
μετανάστες που έστελνε το τουρκικό κράτος με συνοδεία της τουρκικής Ακτοφυλακής,
ο Τσαβούσογλου το παρουσίασε ως... συμμόρφωση της Τουρκίας στη Συμφωνία με
την Ε.Ε.!

Τι να πει κανείς: Με τέτοιους απατεώνες πώς θα συνεννοηθούμε;

“Ε”
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Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν ξέρουμε ποια
θα είναι η απόφαση του κυπριακού Δικαστηρίου στην προσ-

φυγή του ΑΚΕΛ για το θέμα της ονομασίας με την οποία το κόμμα

αυτό (και άλλα κόμματα, φυσικά) κατέρχεται στις εκλογές της 30ής

Μαΐου.

Ο νόμος, πάντως, είναι σαφής. Ένα κόμμα κατέρχεται στις εκλο-

γές με την επίσημη ονομασία που είναι δηλωμένο στην αρμόδια

κρατική υπηρεσία. Ορθά, κατά τη γνώμη μας, ο Γενικός Εισαγγε-

λέας συμφώνησε με τον Έφορο Εκλογών περί αναγραφής του ονό-

ματος των κομμάτων όπως είναι εγγεγραμμένα στο επίσημο Μητρώο

Κομμάτων. Αν γινόταν «παρανομία στο παρελθόν, σίγουρα δεν πρέ-

πει να συνεχιστεί.

Τώρα, γιατί αντιδρά το ΑΚΕΛ (τα άλλα κόμματα δεν προσέφυ-

γαν στον Δικαστήριο) είναι σαφές. Το ΑΚΕΛ είναι ένα κομμουνι-

στικό κόμμα. Δεν κατεβαίνει, όμως, ως τέτοιο στις εκλογές, αλλά

προσθέτει και το «Αριστερά – Νέες Δυνάμεις» για να χωρέσει και

κάποιους άλλους ερμαφρόδιτους, που ντρέπονται να χαρακτηρίζονται

ως κομμουνιστές, ή άλλους τυχάρπαστους και τυχοδιώκτες, ώστε

να μεγαλώσει το ποσοστό του. Δηλαδή, για να ξεγελάσει τους ψηφο-

φόρους...

Οι υποψήφιοι εκτός ΑΚΕΛ δεν θέλουν να ταυτίζονται με τον κομ-

μουνισμό, θέλουν όμως τις βουλευτικές καρέκλες με τις ψήφους

των κομματικών!

m
Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας ζητάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ισχύσουν οι

αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας, διότι

θα μείνουν εκτός ΑΕΙ 20-30 χιλιάδες υποψήφιοι. Δηλαδή, να μπαίνουν

στα Πανεπιστήμια μαθητές που όχι μόνο απέτυχαν στις εξετάσεις,

αλλά που πολλές φορές γράφουν... ΜΟΝΑΔΑ στα 20!!!

Σε ποια χώρα του κόσμου ισχύουν αυτά τα κριτήρια! Πώς είναι

δυνατόν σε μια κοινωνία να... επιβραβεύεται η... απραξία, η έλλειψη

γνώσης και η αδιαφορία (για να μην πούμε κάτι πιο βαρύ) και όλοι

να μπαίνουν στα πανεπιστήμια; Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος

να πληρώνει για επιπλέον 20-30 χιλιάδες φοιτητές που μπήκαν στα

πανεπιστήμια όχι με την αξία τους, αλλά... χαριστικά! Και στο τέλος

απορούμε γιατί υπάρχουν οι «αιώνιοι φοιτητές»!!!

m
Συγκλονίζει το Πανελλήνιο από προχθές Τρίτη το βάρβαρο
έγκλημα στα Γλυκά Νερά, προάστιο της Αθήνας, όπου τρεις

ανθρωπόμορφοι ληστές σκότωσαν ένα κορίτσι 20 χρονών – μητέρα

11μηνου παιδιού – και βασάνισαν τον 32χρονο σύζυγό της για να

τους αποκαλύψουν πού βρίσκονται τα λεφτά της οικογένειας. Το

άτυχο ζευγάρι έδωσε όλες τις πληροφορίες για να γλυτώσουν, αλλά

αυτό δεν ήταν αρκετό στα κτήνη... Ήθελαν και άλλα λεφτά, απείλησαν

το μωράκι με το όπλο, φώναζε η μάνα, δεμένος – φιμωμένος ο

άντρας και τελικά τα ανθρωπόμορφα τέρατα – διότι ασφαλώς δεν

πρόκειται περί ανθρώπων, ούτε καν κακών – στραγγάλισαν την

20χρονη μητέρα για να σταματήσει να φωνάζει και να κλαίει για να

προστατεύσει το παιδί της.

Η οργή της κοινωνίας βρίσκεται στο κόκκινο. Απαίτηση: τα ισό-

βια να είναι ισόβια. Καμία επιείκεια, καμία συγχώρεση σε τέτοιους

εγκληματίες. Η Αστυνομία είναι σε πλήρη δράση. Ο υπουργός Μ.

Χρυσοχοΐδης επικήρυξε τα τέρατα με 300 χιλιάδες ευρώ. Πολύ ορθή

ενέργεια, διότι το σινάφι αυτών των εγκληματιών …μιλάει με λεφτά.

Έλα, όμως, που βγήκε στην τηλεόραση ένας συνδικαλιστής –

εκπρόσωπος των αστυνομικών να...  επικρίνει την πράξη επικήρυ-

ξης!!! Προσβάλλει, είπε ο άσχετος «εκπρόσωπος», τους αστυνομι-

κούς ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους!!!

Αν, κύριε Χρυσοχοΐδη, υπάρχουν αστυνομικοί αυτού του δια-

νοητικού επιπέδου, ε, μην έχουμε και πολλές προσδοκίες. Αυτός ο

κύριος προσβάλλει το Αστυνομικό Σώμα, το οποίο απέδειξε ότι είναι

πολύ αποτελεσματικό.

m
Ενίστανται κάποιοι δικηγόροι στην Κύπρο, με θεσμικό μάλι-
στα ρόλο, στην καθιέρωση «πάσου» για τον κορωνοϊό (coro-

na-pass, safe pass) από το Υπουργείο Υγείας. Είναι αντισυνταγμα-

τικά, λένε, αυτά τα μέτρα και κάποια άλλα (περιορισμοί κ.λπ.).

Βεβαίως, η πλειοψηφία του κόσμου γελά μαζί τους. Μπροστά σε

έναν τέτοιο καθολικό κίνδυνο ζωής των πολιτών, για ποια αντι-

συνταγματικότητα μιλάμε! Ύψιστο συνταγματικό δικαίωμα κάθε

ανθρώπου είναι το δικαίωμα στη ζωή. Αν μερικοί αψηφούν τη ζωή

τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν, όμως, θέτουν σε κίνδυνο τη

ζωή των άλλων διότι, είτε δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο ιός είτε διότι

θεωρούν τα εμβόλια «επικίνδυνα» και «δόσεις του Σατανά», τότε

η Πολιτεία, το κράτος, υποχρεούται να προστατεύσει το σύνολο

της κοινωνίας.

Αν δικηγόροι στην Κύπρο θέλουν να προσελκύσουν... πελάτες

γι’ αυτόν τον λόγο, το καταλαβαίνουμε. Θα... αλιεύσουν κάποιους

αφελείς! Αλλά να μη μας κάνουν και τους... ειδικούς συνταγμα-

τολόγους. Από πότε έγιναν ειδικοί στο Συνταγματικό Δίκαιο;

Θέλουν, λέει, να συμμετέχουν και στην επιστημονική ομάδα των

επιδημιολόγων, που συμβουλεύουν την κυβέρνηση για την παν-

δημία. Για να... εγκρίνουν οι δικηγόροι τα μέτρα από συνταγματι-

κής απόψεως. Εμείς δεν ξέρουμε καμία χώρα στον κόσμο που να

βάζει δικηγόρους να συμβουλεύουν για τα μέτρα αντιμετώπισης

της πανδημίας!!!

Θεέ μου, τι θα δουν τα μάτια μας ακόμα!

m
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διόρισε τον Χρήστο

Στυλιανίδη ως «Ειδικό Απεσταλμένο της Ε.Ε. για την προώθη-

ση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθή-

σεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτή η ευθύνη ανήκει στις αρμο-

διότητες του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, οποίος

στην ουσία του έκανε …χάρη.

Εκ πρώτης όψεως θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται περί μιας τερά-

στιας θέσης και αναγνώρισης του... έργου του Στυλιανίδη ως Επι-

τρόπου το 2014-19. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Στυλιανίδης,

αυτολιβανιζόμενος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ότι ο ίδιος χα-

ρακτηρίστηκε ως το «ανθρωπιστικό πρόσωπο της Ευρώπης».

Η θέση είναι άμισθη. Βεβαίως, ο Στυλιανίδης ως πρώην Επίτρο-

πος, θα πληρώνεται για τρία χρόνια ακόμα με το 75% του μισθού

που έπαιρνε, δηλαδή πληρώνεται τώρα – που είναι άεργος – σχεδόν

19 χιλιάδες ευρώ τον μήνα!

Κάθεται, λοιπόν, τον περισσότερο καιρό στην Αθήνα, αργόσχο-

λος. «Δουλειά» του είναι να «πολεμά» τον ευεργέτη του, Πρόεδρο

Αναστασιάδη και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Προσπάθησε, μαθαίνω, να πάρει και κονδύλι γι’ αυτή τη θέση,

ώστε να προσλάβει τα «σκυλάκια» του στη Λευκωσία, που νυχθη-

μερόν γράφουν εναντίον του Αναστασιάδη, αλλά δεν τα κατάφε-

ρε. Θα του πληρώνουν, όμως, τα ταξίδια του στο εξωτερικό και τη

διαμονή του σε ακριβά ξενοδοχεία... Κοτζάμ απεσταλμένος!

Ίσως τα πρώτα του ταξίδια θα είναι για εντυπωσιασμό:  Στον

Πάπα, στον Οικουμενικό Πατριάρχη και σε κανέναν Αγιατολαχ. Δεν

ξέρουμε αν θα δει και τον Ερντογάν για να τον... ευχαριστήσει που...

προστατεύει τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά

δικαιώματα, αλλά δεν θα εκπλαγούμε ποσώς αν το κάνει. Αντίθε-

τα, το αναμένουμε...

Είναι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις που δικαιολογώ 100% τους

Βρετανούς που ψήφισαν Brexit…

m
Κάποιες Τ/κ «οικονομικές οργανώσεις» έκαναν στα κατεχό-

μενα εκδήλωση διαμαρτυρίας – παρά το οδόφραγμα Αγίου

Δομετίου – διότι η Ε.Ε. και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν τους δίνουν

τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού «που τους ανήκουν». Στάλθηκαν,

ισχυρίζονται, 409 χιλιάδες εμβόλια και στους Τ/κ δόθηκαν μόνον

30 χιλιάδες, ενώ έπρεπε να πάρουν 100 χιλιάδες δόσεις.

Κατ’ αρχάς, το ψευδοκράτος δεν ήθελε να πάρει εμβόλια απε-

υθείας από την Κυπριακή Δημοκρατία και απαίτησε να τα στείλει

κατευθείαν σ’ αυτούς η Ε.Ε. Τους εξήγησαν ότι δεν γίνεται αυτό. Η

κυβέρνηση Αναστασιάδη, όμως, φρόντισε να τους στέλνει εμβό-

λια. Δεν έλαβε ως τώρα 409 χιλιάδες όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι

Τ/κ, διότι οι παραδόσεις γίνονται σταδιακά. Και όταν παίρνει το νόμι-

μο κράτος εμβόλια, δίνει και στους Τ/κ αυτό που τους αναλογεί.

Κοιτάξτε, όμως, την υποκρισία. Οι Τ/κ έλαβαν 30 χιλιάδες εμβό-

λια από το νόμιμο κράτος, αλλά τους έστειλε και 140 χιλιάδες κινέ-

ζικα εμβόλια η Τουρκία.

Δυστυχώς, αυτή είναι η νοοτροπία τους σε όλα τα θέματα. Να

παίρνουν όλα τα οφέλη από το νόμιμο κράτος – που κατά τα άλλα

δεν το αναγνωρίζουν – αλλά να τρώνε και από την Τουρκία. Λες και

είναι ο «περιούσιος λαός» πάνω στη γη...

m
Έγιναν οι δημοτικές εκλογές και στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ο Καν, που έκανε το Λονδίνο αγνώριστο, επανεξελέγη!!!

Δυστυχώς, όμως, εκλέχθηκε και Εργατική Σύμβουλος που θα εκ-

προσωπεί το Ένφιλντ και Χάρινγκεϊ. Ενόσω το Εργατικό Κόμμα

«κυβερνά» το Ένφιλντ, οι πολίτες – και ειδικά οι οδηγοί – είναι κατα-

δικασμένοι. Το ίδιο και στο Μπάρνετ. Ενόσω συνεχίζουν οι Συντηρη-

τικοί να ελέγχουν το Δημαρχείο, η περιοχή δεν θα δει χαΐρι.

ΗΡΑ

Άποψη - Σχόλια

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΤΤ ΑΑ



Οι Τούρκοι θέλουν να «φάνε»
την Λίβυα ΥΠΕΞ μετά το

«χαστούκι» στον Τσαβούσογλου
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ «ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ»

Οι πιέσεις των Τούρκων και

ορισμένων μουσουλμάνων κληρ-

ικών να παραιτηθεί η υπουργός

Εξωτερικών της Λιβύης Νάιλα

Μανγκούς είναι πλέον αφόρη-

τες όπως μεταδίδουν τα διεθνή

Μέσα, ενώ οι φιλότουρκοι πολι-

τοφύλακες δεν διστάζουν να…

ψάχνουν τη Μανγκούς και για τα

περαιτέρω...

«Καλούμε την Τουρκία να
συνεργαστεί μαζί μας για να
βάλουμε τέλος στην παρουσία όλων των ξένων δυνάμεων και των
μισθοφόρων για να διαφυλάξουμε την εθνική κυριαρχία της Λιβύης».

Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής

κυβέρνησης της Λιβύης, Νάιλα αλ Μανγκούς, τον Τούρκο ομόλογό της,

Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στις 3 Μαϊου.

Έκτοτε, η Τουρκία άρχισε μια εκστρατεία να απομακρυνθεί από υπουρ-

γός. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα την «Guardian», η πρώτη

γυναίκα υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης δέχθηκε πίεση να παραιτη-

θεί και κατήγγειλε πως δέχθηκε απειλές, αφού ζήτησε από τα τουρκικά

στρατεύματα και μισθοφόρους να εγκαταλείψουν τη χώρα της μπροστά

στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Νάιζα Ελ Μανγκούς, δικηγόρος και ακτιβίστρια των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών από τον προσωρινό

πρωθυπουργό της χώρας, Abdelhamid Dbeibah, αφού αντιμετώπισε

αντιδράσεις για αθέτηση της υπόσχεσης ότι το 30% των υπουργικών

θέσεων θα πήγαινε στις γυναίκες, σύμφωνα με την «Guardian».
Το Σάββατο, μια πολιτοφυλακή στην Τρίπολη εισέβαλε σε ένα ξενο-

δοχείο που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η κυβέρνηση ενότητας. Σε

βίντεο που μεταδόθηκαν, ακούγονται μέλη των πολιτοφυλακών να ρωτούν

για το πού βρίσκεται η υπουργός Εξωτερικών και να ψάχνουν για το

αυτοκίνητό της.

Επιπρόσθετα, ένας ακραίος ισλαμιστής που ζει στην Τουρκία, επέκρι-

νε την ΥΠΕΞ μέσω του σταθμού που διατηρεί. Τη χαρακτήρισε «κακή,

άξια περιφρόνησης», ενώ ισχυρίστηκε πως «υπηρετεί το σιωνιστικό σχέ-

διο».

Μερικοί από τους αντιπάλους της Μανγκούς ισχυρίζονται ότι είναι υπο-

στηρίκτρια του στρατάρχη Χαφτάρ και του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA)

που εδρεύει στην Ανατολή.

Οι αντίπαλοι της Μανγκούς λένε ότι οι εκκλήσεις της για αποχώρηση

της Τουρκίας δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες εκκλήσεις για αποχώρη-

ση των μισθοφόρων της Ρωσικής ομάδας Wagner.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Λιβύη, Ρίτσαρντ Νόρλαντ, υπερασπίστηκε

την Μάνγκους, λέγοντας ότι η κριτική πρέπει να σταματήσει. «Υπο-
στηρίζουμε πλήρως την ξεκάθαρη έκκληση της υπουργού Εξωτερ-
ικών για αποχώρηση ξένων δυνάμεων προς όφελος της κυριαρχίας
και της σταθερότητας της Λιβύης», είπε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η παρουσία της στη Λιβύη δεν μπορεί να

συγκριθεί με εκείνη των Ρώσων μισθοφόρων, καθώς τα στρατεύματά της

βρίσκονται στη Λιβύη μετά από πρόσκληση της προηγούμενης κυβέρ-

νησης της Λιβύης.
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Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι τυφ-

λές επιθέσεις των Παλαιστινίων της

Γάζας με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, που εξου-

σιάζει τη Γάζα, ανακοίνωσε χθες ότι ο ένο-

πλος βραχίονάς της εκτόξευσε πάνω από

200 ρουκέτες εναντίον της επικράτειας του

Ισραήλ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά αε-

ροπορικά πλήγματα στον παραθαλάσσιο

παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανο-

μένου αυτού που προκάλεσε την κατάρ-

ρευση δωδεκαώροφου κτιρίου.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε

ανακοίνωσή της πως βρισκόταν στη διαδι-

κασία εκτόξευσης «110 ρουκετών» εναντίον

της μητρόπολης του Τελ Αβίβ και άλλων «100

ρουκετών» εναντίον της πόλης Μπερσέβα

«σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον ακι-

νήτων κατοικημένων από αμάχους».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός Στρα-

τός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τα πλήγματα

εναντίον θέσεων των παλαιστινιακών ένοπ-

λων οργανώσεων.

«Τις τελευταίες ώρες» ο ισραηλινός Στρα-

τός «έπληξε μεγάλο αριθμό σημαντικών

στόχων των τρομοκρατών σε ολόκληρη τη

Λωρίδα της Γάζας» και «αυτή τη στιγμή, τα

πλήγματα συνεχίζονται», αναφέρεται σε δελ-

τίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το

γενικό επιτελείο.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, η

δεύτερη ισχυρότερη ένοπλη οργάνωση στη

Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε  ότι ο στρα-

τιωτικός του βραχίονας εκτόξευσε εκατό ρου-

κέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό

θύλακα εναντίον της επικράτειας του Ισρα-

ήλ.

«Ως τις 05:00, καταφέραμε ισχυρό πλήγ-

μα στον εχθρό (σ.σ.: στο Ισραήλ), εκτο-

ξεύοντας 100 πυραύλους σε αντίποινα για

πλήγματα σε κτίρια και αμάχους» στον θύλα-

κα, ανέφερε η οργάνωση, δύο διοικητές της

οποίας σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγ-

ματα.

Ένας άνδρας και ένα κορίτσι 

νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο που

χτύπησε ρουκέτα

Ένας άνδρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν

στην ισραηλινή πόλη Λοντ καθώς επέβαι-

ναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρου-

κέτα, η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα

της Γάζας, ενημέρωσε η Αστυνομία.

Το κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν δημο-

σιοποιήθηκε, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο

άνδρας, περίπου σαράντα ετών, κηρύχθη-

κε νεκρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Οι νέοι θάνατοι αυξάνουν σε πέντε τον

αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτω-

θεί στο Ισραήλ εξαιτίας των ρουκετών που

εκτοξεύουν από το βράδυ της Δευτέρας ένο-

πλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα

της Γάζας.

Βομβαρδισμός ισοπέδωσε 

το αρχηγείο της Αστυνομίας στη

Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διε-

ξήγαγε νέα σειρά πληγμάτων στη Λωρίδα

της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα όπου η

ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είναι στην

εξουσία, γνωστοποίησε ότι το αρχηγείο της

αστυνομίας καταστράφηκε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφε-

ραν πως «έφεραν σε πέρας σειρά επι-

δρομών, πλήττοντας σπίτια που ανήκαν σε

ανώτερα στελέχη» της Χαμάς.

Η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση έκανε

γνωστό ότι το γενικό αρχηγείο της Αστυνομίας

του παραθαλάσσιου θύλακα καταστράφη-

κε όταν υπέστη αλλεπάλληλα πλήγματα.

Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην

πόλη Λοντ του Ισραήλ, όχι μακριά από το

διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ

Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Άρ-

αβες και Εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν

ισραηλινά ΜΜΕ.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ είχε

κλείσει χθες και τα αεροπλάνα προσγειώνονταν

στην Κύπρο. 

Την πυρπόλησαν

Άραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή

στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα

νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να

την πυρπόλησαν.

Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθη-

καν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες κατα-

στημάτων.

Ο δήμαρχος της Λοντ, Χαΐρ Ρεβίβο, μίλησε

για «εμφύλιο πόλεμο» και ζήτησε να επι-

βληθεί αμέσως απαγόρευση της νυχτερινής

κυκλοφορίας στην πόλη.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπε-

νιαμίν Νετανιάχου, επέβαλε κατάσταση εκ-

τάκτου ανάγκης. Σε δελτίο Τύπου που δημο-

σιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο Ισραηλινός

πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πρά-

σινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκ-

τακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισρα-

ηλινή Αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές»

από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά

τον βίαιο θάνατο Ισραηλινού Αραβα την πρ-

οηγουμένη, για τον οποίο έχει συλληφθεί

Εβραίος κάτοικος της πόλης που θεωρείται

ο βασικός ύποπτος.

Ο Νετανιάχου είχε στείλει από πριν σαφ-

έστατο μήνυμα στην Χαμάς μετά τις ρουκέ-

τες: «Όποιος επιτίθεται θα πληρώνει βα-

ρύ τίμημα».

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει

τη Λωρίδα της Γάζας, ξεπέρασε «μια κόκ-

κινη γραμμή» εκτοξεύοντας ρουκέτες προς

το Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυ-

πουργός, υποσχόμενος ότι θα δοθεί ισχυρή

απάντηση από το εβραϊκό κράτος. Και φυ-

σικά η απάντηση ήρθε με τις αεροπορικές

επιδρομές.

Την ίδια ώρα, ο Μαχμούτ Αμπάς ανα-

κοίνωνε την αναβολή των εκλογών στην Πα-

λαιστίνη, κατηγορώντας το Ισραήλ για τα αι-

ματηρά γεγονότα. 

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η κλιμάκωση της έντασης στην Ιερουσα-

λήμ και τη Λωρίδα της Γάζας κινητοποίησε

την διεθνή κοινότητα που πήρε θέση στο

ζήτημα. 

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι επιθέσεις

με ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισρ-

αήλ πρέπει να σταματήσουν αμέσως και πρ-

οέτρεψε όλες τις πλευρές να λάβουν μέτρα

για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Η «έξαρση της βίας πρέπει να σταματή-

σει αμέσως», τόνισε εκπρόσωπος του επι-

κεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, του Τζουζέπ Μπορέλ και πρό-

σθεσε: «Οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη

Λωρίδα της Γάζας εναντίον του άμαχου πληθυ-

σμού στο Ισραήλ είναι εντελώς απαράδεκ-

τες και τροφοδοτούν την κλιμάκωση».

Η Γαλλία προειδοποίησε ότι υπάρχει

κίνδυνος για «ευρεία κλιμάκωση» της βίας

στη Μέση Ανατολή, και κάλεσε όλες τις πλε-

υρές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτο-

συγκράτηση». Εκπρόσωπος του υπουρ-

γείου Εξωτερικών είπε ότι οι ταραχές «ενέχουν

τον κίνδυνο μιας ευρείας κλιμάκωσης». «Η

Γαλλία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να

επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και

να αποφύγουν κάθε πρό-κληση, ώστε να

επιστρέψει η ηρεμία το συντομότερο δυνατόν»,

πρόσθεσε.

Στους ίδιους τόνους ήταν και η ανακοίνωση

του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών,

καλώντας και τις δύο πλευρές σε αυτο-

συγκράτηση. 

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του

ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα προ-

κειμένου να συζητήσει τα βίαια επεισόδια

στην Ιερουσαλήμ, αλλά χωρίς να δώσει στη

δημοσιότητα καμία ανακοίνωση, καθώς οι

ΗΠΑ έκριναν ότι το να υπάρξει κάποιο «δημό-

σιο μήνυμα δεν θα ήταν πρόσφορο σε αυτό

το στάδιο», ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδρίαζε ξα-

νά χθες το απόγευμα. 

Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

ΒΡΟΧΗ ΡΟΥΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
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Δραματική έκκληση Γάλλων στρατιωτικών
για τον ισλαμικό κίνδυνο στη χώρα

Έφυγε από τη ζωή ο Παντελής
Κούρος, το «alter ego» του

Γλαύκου Κληρίδη
Έφυγε το βράδυ του Σαββάτου από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πολι-

τικός Παντελής Κούρος. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και όλα τα κόμμα-

τα με ανακοινώσεις του εξαίρουν την προσφαρά του Π. Κούρου στην

πολιτική ζωή της Κύπρου και στο γεγονός ότι επί δεκαετίες ήταν το «δεξί

χέρι» του Γλαύκου Κληρίδη.

Ο Παντελής Κούρος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 10 Δεκεμβρίου

1932. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνά-

σιο. Παρακολούθησε μαθήματα κολε-

γιακού επιπέδου στον κλάδο Δημοσίων

σχέσεων και Διεύθυνσης Επιχειρή-

σεων.

Ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της

Ένωσης Αγωνιστών Λευκωσίας, του

Παγκύπριου Ενιαίου Μετώπου Αγω-

νιστών και της Παγκύπριας Εθνικής

Οργάνωσης Νεολαίας, στις οποίες

κατείχε τη θέση του Γενικού Οργα-

νωτικού και του Βοηθού Γενικού Γραμ-

ματέα.

Διετέλεσε Διευθυντής του Γραφ-

είου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας και παρακολούθησε μαθήμα-

τα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης στην Ελλάδα. Κατά την περίο-

δο της τουρκικής εισβολής του 1974 ανέλαβε τη θέση του Επιτελάρχη

της Πολιτικής Άμυνας.

Από το 1953 κατείχε διευθυντή θέση σε συγκρότημα εταιρειών στη

Λευκωσία.

Το 1962 νυμφεύθηκε την Ουρανία Τσακίρη η οποία απεβίωσε το 1989.

Έχει ένα υιό και μία κόρη. Αδελφός του ήταν ο Ανδρέας Κούρος.

Το 1969 ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Γλαύκου Κληρίδη

όταν ίδρυσε το Ενιαίον Κόμμα. Το 23 Ιουλίου 1974, όταν ο Γλαύκος

Κληρίδης ανέλαβε καθήκοντα Προεδρεύοντα της Δημοκρατίας, διορίστηκε

ως σύνδεσμος της Προεδρίας με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών

(ΚΥΠ).

Από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού το 1976 έως το 1993,

κατείχε τη θέση του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του

κόμματος, Γλαύκου Κληρίδη. Στις 30 Απριλίου 1993 διορίστηκε Υφυπο-

υργός Παρά τω Προέδρω στην Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη 1993.

Συνέχισε στην ίδια θέση στην Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη 1998. Παρέ-

μεινε στη θέση αυτή έως τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης το 2003.

Για «παραχωρήσεις» έναν-

τι του ισλαμισμού και τον

κίνδυνο εμφυλίου πολέμου στη

Γαλλία προειδοποιούν στρα-

τιωτικοί, σε επιστολή που υπο-

γράφουν από κοινού με θέμα

την «επιβίωση της χώρας», η

οποία είναι ανοιχτή σε υπο-

γραφές, έχοντας ήδη συγκεν-

τρώσει άνω των 75.000.

Μετά την πρόσφατη δημοσίευ-

ση του επίμαχου άρθρου, με υπο-

γράφοντες απόστρατους στρα-

τηγούς και ανώτερους αξιωματι-

κούς - οι οποίοι και απειλούνται

με κυρώσεις - το περιοδικό

«Valeurs Actuelles» δημοσίευ-

σε νέο άρθρο που υπογράφεται

αυτή την φορά από εν ενεργεία

στρατιωτικούς.

«Ενεργήστε, κυρίες και κύ-
ριοι. Δεν πρόκειται, αυτήν την
φορά, για κατά παραγγελία
συναίσθημα, για κλισέ ή για
επικοινωνιακή προβολή. Δεν
πρόκειται για την παράταση
της θητείας σας ή για την απόκ-
τηση πόστων. Πρόκειται για
την επιβίωση της χώρας μας»,
αναφέρεται στο κείμενο που απε-

υθύνεται στον πρόεδρο της Γαλ-

λικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ

Μακρόν, στους υπουργούς, στους

βουλευτές και στα μέλη της στρα-

τιωτικής ηγεσίας.

Οι συντάκτες του κειμένου

δηλώνουν ότι έχουν εισέλθει πρό-

σφατα στο στράτευμα και ότι δεν

τους επιτρέπεται εκ του κανονι-

σμού να εκφρασθούν επωνύμως

δημόσια.

«Είμαστε αυτό που οι εφημε-

ρίδες ονομάζουν 'η γενιά του πυρός'.

Άνδρες και γυναίκες, εν ενεργεία

στρατιωτικοί, όλων των όπλων και

των βαθμών, όλων των ευαισθη-

σιών, αγαπάμε την χώρα μας.

Αυτοί είναι οι μόνοι τίτλοι δόξας

που έχουμε. Και αν δεν μπορούμε

να εκφρασθούμε επωνύμως, μας

είναι εξίσου αδύνατο να σιωπή-

σουμε», γράφουν.

«Αφγανιστάν, Μαλί, Κεντροα-

φρικανική Δημοκρατία, ορισμένοι

από μας έχουν γνωρίσει τα εχθ-

ρικά πυρά. Ορισμένοι έχουν αφή-

σει εκεί συναδέλφους. Πρόσφε-

ραν την ζωή τους για να κατα-

στρέψουν τον ισλαμισμό προς το

οποίο κάνετε υποχωρήσεις στο

έδαφός μας», συνεχίζουν.

«Σχεδόν όλοι μας έχουμε

γνωρίσει την επιχείρηση Senti-

nelle», η οποία αναπτύχθηκε μετά

τις τρομοκρατικές επιθέσεις της

7ης, 8ης, 9ης Ιανουαρίου 2015

για την αντιμετώπιση της τρομο-

κρατίας στο γαλλικό έδαφος.

«Είδαμε με τα μάτια μας τα εγκα-

ταλελειμμένα προάστια, την συνά-

φεια με την παραβατικότητα. Υπο-

στήκαμε τις απόπειρες εργαλειο-

ποίησης εκ μέρους πολλών θρη-

σκευτικών κοινοτήτων, για τις

οποίες η Γαλλία δεν σημαίνει τίπο-

τε -εκτός του να γίνεται αντικείμε-

νο σαρκασμού, απέχθειας έως

και μίσους», τονίζουν.

Το περιοδικό «Valeurs Actuel-

les» δημοσίευσε στις 21 Απριλίου

κείμενο-σοκ, στο οποίο είκοσι 

στρατηγοί, εκατό υψηλόβαθμοι

αξιωματικοί και περισσότεροι από

χίλιοι στρατωτικοί χαμηλότερων

βαθμίδων καλούσαν τον πρόε-

δρο Εμανουέλ Μακρόν να υπε-

ρασπισθεί τον πατριωτισμό και

δήλωναν «διατεθειμένοι να υπο-

στηρίξουν πολιτικές που θα λάβουν

υπ' όψιν την διαφύλαξη της

χώρας».

Το πρώτο αυτό κείμενο είχε

προκαλέσει πολεμική στην γαλ-

λική πολιτική τάξη. Ορισμένοι το

κατήγγειλαν ως κάλεσμα σε πρα-

ξικόπημα, ενώ άλλοι το χαιρέτι-

σαν ως σωτήρια «έκρηξη».

ΙΣΡΑΗΛ: Στρατιώτες-ρομπότ 
για τη φύλαξη των συνόρων

Στρατιώτες-ρομπότ άρχισε να χρησιμοποι-

εί το Ισραήλ για τη φύλαξη των συνόρων του,

κάνοντας το πρώτο βήμα για τη συγκρότηση

ρομποτικού στρατού. 

Το ημι-αυτόνομο ρομποτικό σύστημα ανα-

πτύχθηκε από την IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνά-

μεις) και την IAI (Ισραηλινή Αεροδιαστημική Βιο-

μηχανία), είναι ένα από τα πρώτα στρατιωτικά ρο-

μπότ στον κόσμο που μπορούν να αντικαταστή-

σουν στρατιώτες στα σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο

οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοινώνουν

την πρώτη αποστολή στρατιώτη-ρομπότ στα σύνο-

ρα του Ισραήλ και συγκεκριμένα στη μεθόριο με

τη Λωρίδα της Γάζας.

Εξοπλισμένο με δεκάδες αισθητήρες, αυτομα-

τοποιημένο σύστημα οδήγησης, προηγμένες

δυνατότητες εκτόξευσης πυρών και σύστημα δημό-

σιας διεύθυνσης (PA), αυτό το ρομπότ καθιστά τις

ισραηλινές δυνάμεις πιο αποτελεσματικές και τεχνο-

λογικά προηγμένες, σημειώνουν οι IDF.

Αυτό το επαναστατικό, όπως το χαρακτηρίζουν,

ρομπότ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το Ισρα-

ήλ προστατεύει τα σύνορά του. «Ενα ημι-αυτόνο-

μο ρομποτικό σύστημα παρακολουθεί 24 ώρες την

ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, τα σύνορα Ισρα-

ήλ-Γάζας για να εντοπίσει και να αποτρέψει τρο-

μοκρατικές δραστηριότητες», τονίζουν στρατιωτι-

κές πηγές.

Το ρομπότ, που πήρε το όνομα «Jaguar» χάρη

στην ευελιξία του, είναι ένα από τα πρώτα στρα-

τιωτικά ρομπότ στον κόσμο που μπορούν να αντι-

καταστήσουν στρατιώτες μάχης στα σύνορα του

Ισραήλ, αναφέρουν οι IDF. Το Jaguar είναι εξοπ-

λισμένο με πολυβόλο MAG 7,62 mm που λειτο-

υργεί τόσο εν στάσει όσο και εν κινήσει. Χρησι-

μοποιεί κάμερες υψηλής ανάλυσης, πομπούς,

ισχυρούς προβολείς και σύστημα τηλεχειρισμού

PA. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα αυτοκαταστρο-

φής εάν πέσει στα χέρια του εχθρού.

Η πιο ξεχωριστή δυνατότητα του «Jaguar» είναι

το ημι-αυτόνομο σύστημά του καθώς έχει την ικανότ-

ητα να οδηγεί αυτόματα σε καθορισμένο προορι-

σμό, ξέρει πώς να εντοπίζει και να παρακάμπτει

εμπόδια και προσκρούσεις, χρησιμοποιώντας

αισθητήρες και προηγμένο σύστημα οδήγησης,

ενώ οι παρατηρητές και οι διοικητές των IDF έχουν

τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο.

«Η IAI είναι υπερήφανη που παρέχει στις IDF

μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στον κόσμο.

Το τμήμα συστημάτων εδάφους της IAI παρέχει

σειρά προϊόντων πολλαπλών τομέων για τη συνερ-

γασία με εδαφικές δυνάμεις ελιγμών, έτσι ώστε οι

διοικητές να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες

στη λήψη αποφάσεων», δηλώνει ο Zvi Yarom,

Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Land Systems

της IAI.

«Εχουμε αναπτύξει πρωτοποριακή τεχνολογία

– ένα ανεξάρτητο ρομπότ που μειώνει την επαφή

του στρατιώτη μάχης με τον εχθρό και αποτρέπει

τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή», σχολιά-

ζει ο υπολοχαγός Nathan Kuperstein, επικεφα-

λής της Αυτονομίας και Ρομποτικής στο τμήμα

τεχνολογίας εδάφους των IDF. «Ξέρει ακόμη και

πώς να φορτίζεται – σχεδόν σαν ένα iRobot», προ-

σθέτει και καταλήγει: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη

υπερηφάνεια από την υπεράσπιση της χώρας».
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Εντονη διπλωματική δραστηριότητα ανα-

πτύσσει στην Ευρώπη ο κύπριος υπο-

υργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,

ενημερώνοντας ομολόγους του της ΕΕ για το

ναυάγιο της άτυπης Πενταμερούς στη Γενεύη

εξ αιτίας της διχοτομικής πολιτικής της Άγκυρ-

ας. Την ώρα που στην Κύπρο η κομματική

«φαγωμάρα» εν όψει των βουλευτικών εκλογών

βρίσκεται στο απώγειό της και τα στενά κομ-

ματικά συμφέρονται φαίνεται να προτάσσον-

ται έναντι του εθνικού θέματος, οι κυβερνήσεις

της Κύπρου και της Ελλάδας καταγγέλλουν

στις Βρυξέλλες την τουρκική πολιτική στο

Κυπριακό και την άρνηση της Άγκυρας να δεχ-

θεί ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για το Κυ-

πριακό.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδου-

λίδης, τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών του

Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όσο και στο

πλαίσιο χωριστών επαφών με ομολόγους του τη

Δευτέρα στις Βρυξέλλες ενημέρωσε τους ομολό-

γους του για τα τεκταινόμενα της άτυπης διά-

σκεψης για το Κυπριακό στη Γενεύη, και πιο συγκε-

κριμένα για το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτός ο

στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών, λόγω

της τουρκικής προσέγγισης για αλλαγή της βάσης

λύσης του Κυπριακού.

Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στην επιμονή της

Τουρκίας σε λύση δύο κρατών, εκτός του πλαισίου

των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασ-

φαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των κοινών

αποφάσεων της ΕΕ, αλλά και στην αρνητική τοποθ-

έτηση της Άγκυρας στην πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ

για διορισμό ειδικού αντιπροσώπου, μέσω του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να διερευ-

νήσει τις προοπτικές για επανέναρξη των συνο-

μιλιών το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Κατά την παρέμβασή του, ο Νίκος Χριστοδου-

λίδης υπενθύμισε επίσης ότι δεν κατέστη εφικτό

η ΕΕ να είναι παρούσα στις συζητήσεις στην Γενεύη,

και πάλι λόγω της άρνησης της Τουρκίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε τόσο από τους

θεσμούς όσο και από τα κράτη μέλη της ΕΕ, να

θέσουν επιτακτικά προς την Τουρκία το Κυπριακό,

υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανέναρξης των

συνομιλιών και ότι δεν μπορεί να αλλάξει η βάση

λύσης του Κυπριακού, αλλά και επισημαίνοντας

την ίδια στιγμή ότι το μέλλον των ευρωτουρκικών

σχέσεων είναι άμεσα συνυφασμένο με τις εξελίξεις

για επίλυση του Κυπριακού.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος όσο και οι άλλοι αξιω-

ματούχοι συμφώνησαν ότι το πλήρες φάσμα των

ευρωτουρκικών σχέσεων είναι άμεσα συνυφα-

σμένο με τις εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά και με

την ανάγκη η Τουρκία να συμβάλει εποικοδομητι-

κά στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης στην βάση

του υφιστάμενου πλαισίου. 

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου,

ο Υπουργός Εξωτερικών είχε ξεχωριστές συζητή-

σεις για το Κυπριακό και το μέλλον των ευρωτο-

υρκικών σχέσεων με ομολόγους τους.

Ο κ. Χριστοδουλίδης συζήτησε το Κυπριακό με

τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας – ο

οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, τον ενημέρω-

σε και για την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου

Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογ-

λου, στη Γερμανία και του μετέφερε τη θέση της

Γερμανίας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η όποια

αλλαγή βάσης της λύσης του Κυπριακού – της

Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σλοβενίας, χώρα η

οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου

της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Ο  Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ αναφέρθηκε

στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τούρκο

Υπουργό Εξωτερικών κατά την διάρκεια της άτυπης

διάσκεψης στη Γενεύη και ενημέρωσε τους Υπουρ-

γούς Εξωτερικών ότι είναι σε συνεχή επαφή με τον

ΓΓ του ΟΗΕ, ενισχύοντας την προσπάθεια του και

μεταφέροντας την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει

στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίτε-

υξη λύσης στο Κυπριακό.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ»

«Η πενταμερής για το Κυπριακό στη Γενεύη,
δυστυχώς, κατέληξε σε αδιέξοδο εξαιτίας της
τουρκοκυπριακής και της τουρκικής αδιαλ-
λαξίας», δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερ-

ικών, Νίκος Δένδιας, μετά τις συναντήσεις που

είχε με τους εκπροσώπους των ελληνικών κοινο-

βουλευτικών κομμάτων. 

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι ενημέρωσε για τα

αποτελέσματα της Άτυπης Πενταμερούς, ενώ υπο-

γράμμισε ότι κάθε προσπάθεια για την επίλυση

του Κυπριακού πρέπει να διεξάγεται μέσα στο

πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προσπαθεί μέσα σε

αυτό το πλαίσιο, σε στενή συνεργασία με την κυπρ-

ιακή Κυβέρνηση, με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστα-

σιάδη και τον συνάδελφό μου Νίκο Χριστοδουλίδη,

για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό», τόνισε.

Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών,

αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά,

υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιθυμεί την αποκλι-

μάκωση και την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία.

«Όμως, η ειλικρίνεια και η αποφυγή προκλή-

σεων είναι απαραίτητο στοιχείο αυτής της προ-

σπάθειας. Και βέβαια, ο σεβασμός στο Διεθ-

νές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, που

αποτελεί τμήμα του Διεθνούς Δικαίου», κατέ-

ληξε.

ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ
«ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ» ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ…

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ενημερώνει
τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τη 

διχοτομική πολιτική της Άγκυρας

ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: «Γιατί δεν αντιδρούν τα κόμματα σε όσα
προωθούν οι Βρετανοί σε συνεργασία με την Τουρκία;»
Τα όσα διαμηνύει ο βρετανικός

παράγοντας και όσα δήλωσε ο

ΓΓ για τετραγωνισμό του κύκλου

επιβεβαιώνουν ότι η ΔΔΟ απο-

τελεί την χειρότερη μορφή νομι-

μοποιημένης διχοτόμησης της

πατρίδας μας, ανέφερε ο Πρόε-

δρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνος

Σιζόπουλος, σε δηλώσεις του

για το Κυπριακό.

«Το τελευταίο χρονικό διά-

στημα βλέπουν το φως της δημο-

σιότητας δηλώσεις Βρετανών

αξιωματούχων που διαμηνύουν

πως τα δύο κράτη μπορούν να

συνυπάρξουν μέσα στο πλαίσιο

της ΔΔΟ. Και όπως είναι γνω-

στό και ο ΓΓ των ΗΕ δήλωσε την

δυνατότητα τετραγωνισμού του

κύκλου. Είναι προφανής η προ-

σπάθεια στο πλαίσιο της ΔΔΟ

με πολιτική ισότητα να κατοχυ-

ρωθεί και η κυριαρχική ισότητα»,

πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι τα πιο

πάνω επιβεβαιώνουν την θέση

που από χρόνια η ΕΔΕΚ είχε

διατυπώσει: ότι η ΔΔΟ αποτελεί

τη χειρότερη μορφή νομιμο-

ποιημένης διχοτόμησης της

πατρίδας μας.

«Αναμέναμε κάτω από αυτές

τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις

των κομμάτων που υποστηρίζουν

την ΔΔΟ με πολιτική ισότητα,

αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν

τοποθετηθεί. 

»Ποιος είναι άραγε ο λόγος;

Η συγκάλυψη του βρετανικού

παράγοντα ή ουσιαστικά η απο-

δοχή των όσων ο βρετανικός

παράγοντας προωθεί σε συνε-

ργασία με την Τουρκία, αναφο-

ρικά με την μορφή επίλυσης του

Κυπριακού;» κατέληξε.



Συνθήκες ανάπτυξης,
αντίστοιχης της δεκαετίας του 1960

Το ακατήχητο ποίμνιο και η παράλυτη Ιεραρχία

Ηφονική πανδημία είναι φανερό πως

επιμένει, υποχωρεί αργά, κοινώς

«αποκλιμακώνεται βραδέως», όπως

σημειώνουν οι επιδημιολόγοι. Ο ιός, παρά

τους επιταχυνόμενους εμβολιασμούς που

πλέον ξεπερνούν τις 100.000 ημερησίως,

συνεχίζει να πληγώνει την κοινωνία, να

αφαιρεί πολλές ζωές καθημερινά και να

εμποδίζει τη γρήγορη ελευθέρωση των

πολιτών. Ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις

ενδείξεις, τίποτε πια δεν μοιάζει ικανό να

κρατήσει τον κόσμο κλεισμένο, μακριά

από το πλήθος των οικονομικών και κοι-

νωνικών δραστηριοτήτων.

Πολυεθνικοί κολοσσοί 

«βλέπουν» Ελλάδα

Όσοι έχουν αίσθηση της επερχόμενης ψηφ-

ιοποίησης, αποδίδουν εξαιρετική σημασία στις

προγραμματιζόμενες μεγάλες επενδύσεις πολ-

υεθνικών ομίλων, όπως της Microsoft και της

Amazon στην Ελλάδα. Οι τελευταίες πληρο-

φορίες, θέλουν τους αμερικανικούς πολυεθ-

νικούς κολοσσούς να αντιμετωπίζουν την Ελλά-

δα ως βάση των δραστηριοτήτων τους για την

ευρύτερη ζώνη της Νοτιοανατολικής Μεσο-

γείου, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, θα προ-

σφέρει έναυσμα και κίνητρο μιας γενικότερης

τεχνολογικής έκρηξης στην Ελλάδα.

Αλλά δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που

ευνοούν τη διαδικασία ψηφιακής μετάβασης.

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα έχουν ανα-

πτυχθεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότ-

ητας, σημαντικές, τεχνολογικού αντικειμένου,

νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανα-

πτύξει αξιοπρόσεκτες πλατφόρμες ηλεκτρο-

νικού εμπορίου, επαγγελματικής πιστοποίησης,

ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.ά., που έχουν προ-

καλέσει το ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών επεν-

δυτικών ομίλων. Αλλά και στους παραδοσια-

κούς τομείς της φαρμακοβιομηχανίας, των

συμπληρωματικών υγειονομικών αγαθών και

αυτών καθαυτών των υπηρεσιών υγείας, παρ-

ατηρείται μεγάλη κινητικότητα και διείσδυση

των ξένων. 

Αγροδιατροφικός τομέας 

και Τουρισμός

Αντιστοίχως, ο εγχώριος αγροδιατροφικός

τομέας είναι εξίσου ελκυστικός και διεκδικείται

από ισχυρά πολυεθνικά funds, ικανά να δώσουν

ώθηση στην παραγωγή και να υποστηρίξουν

τις εξαγωγές. Πάμπολλες επίσης είναι οι προ-

σπάθειες καθετοποίησης και σύζευξης του

πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα, για

παράδειγμα μεταξύ συνεταιρισμένων κτηνο-

τρόφων-γαλακτοπαραγωγών με διακεκριμέ-

νες μονάδες παραγωγής τελικών προϊόντων,

με στόχο την ανάδειξη ονομαστών, εξαιρετι-

κής ποιότητας εξαγώγιμων αγαθών. Ακόμη,

διαρκές παραμένει το ενδιαφέρον για ξενο-

δοχεία και τουριστικές δραστηριότητες, όπως

και σημαντική ζήτηση καταγράφεται στην

εγχώρια αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα για τις

ανάγκες των υπερ-αναπτυσσόμενων πια εφο-

διαστικών αλυσίδων. 

Τελευταίως μάλιστα, εξελίσσονται διαδι-

κασίες και για την αναβίωση του ναυπηγοε-

πισκευαστικού τομέα. Στο υπουργείο Ανά-

πτυξης εκκρεμεί διαγωνισμός για τα Ναυ-

πηγεία Σκαραμαγκά, όπου ο σημαντικότερος

εκ των ενδιαφερόμενων επενδυτών, έχει παρ-

ουσιάσει σχέδια πολλαπλής και συνδυασμένης

ανάπτυξης, με επενδύσεις της τάξης των 700

εκατομμυρίων ευρώ. Στο βαθμό δε, που

προχωρήσει εντός του τρέχοντος έτους, όπως

αναμένεται, και η επένδυση του Ελληνικού,

τα πράγματα μπορούν να λάβουν όντως άλλες

διαστάσεις και να οδηγήσουν στην περιγρα-

φόμενη επενδυτική έκρηξη. Το ζήτημα που

εγείρεται είναι να κατανοήσει συνολικά το πολι-

τικό σύστημα την ευκαιρία και να διευκολύνει

την αναγέννηση του ελληνικού ονείρου, παρά

να σταθεί απέναντι, παρασύροντας την κοι-

νωνία σε ανεπίκαιρους αγώνες άγονους. 

Προς τετ-α-τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται –όπως πληροφορούμαι– στο παρα-

σκήνιο οι διεργασίες και οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Αθήνας και

Άγκυρας, για τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν τον

Ιούνιο, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι

πάντως, εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς μέχρι τότε μεσολαβούν

αρκετές εβδομάδες και «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις

του Ερντογάν», όπως σημειώνουν. Οποιαδήποτε μεγάλη πρόκληση

στο Αιγαίο, παραμονές της Συνόδου, θα τορπιλίσει μια ενδεχόμενη

συνάντηση. Το ερώτημα είναι αν μέχρι τον Ιούνιο θα έρθει στην Αθήνα

ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε ανταπόδοση της επίσκεψης του Νίκου

Δένδια στην Άγκυρα. Πολλά θα εξαρτηθούν για τη συνέχεια από το κλίμα

που θα επικρατήσει εκείνες τις μέρες. Το βέβαιο είναι ότι οι «έξω» πιέ-

ζουν να γίνει η συνάντηση, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατά

βάση θετικός. 

«Κοσμοσυρροή» στο Μέγαρο Μαξίμου 

Βαρύ πρόγραμμα συναντήσεων έχει αυτή την εβδομάδα ο Κυριάκος

Μητσοτάκης. Με αφορμή το 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που

εφέτος, λόγω πανδημίας, πραγματοποιείται σε ειδικές συνθήκες στο

Ζάππειο Μέγαρο, από την Δευτέρα (10/5), στην Αθήνα βρίσκονται δεκά-

δες ηγέτες και αξιωματούχοι. Έτσι, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκίνησε

τις συναντήσεις από τη Δευτέρα (10/5) το μεσημέρι με τον πρωθυ-

πουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και λίγες ώρες αργότερα υπο-

δέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Γιάνες

Γιάνσα. Τις επόμενες ημέρες, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει σειρά επαφών

στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ άλλων με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊ-

κού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ (την Τετάρτη 12/5),

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ, την

Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε

Βεστάγκερ και τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-

Κλοντ Γιούνκερ (και οι τρεις συναντήσεις θα γίνουν αύριο Παρασκευή

14/5). Η σημερινή ημέρα (Πέμπτη 13/5) είναι αφιερωμένη σε συναντή-

σεις βαλκανικού ενδιαφέροντος, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός θα

συναντηθεί διαδοχικά με την πρωθυπουργό της Σερβίας Άνα Μπρνά-

μπιτς, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και τον

Πρόεδρο της Συλλογικής Προεδρίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Μίλο-

ραντ Ντόντικ. Για αύριο Παρασκευή (14/5) έχει προγραμματιστεί η συνάν-

τηση του Κ. Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ζαν-

τράβκο Κριβόκαπιτς. 

Είμαστε δίπλα σας 

«Όσο η Ελλάδα και οι πολίτες της το χρειάζονται, η Ελληνική Πρω-

τοβουλία Αυστραλίας θα είναι στο πλευρό τους», τονίζει η Διευθύντρια

της οργάνωσης Stergitsa Zamagias-Hill, η οποία έχει γεννηθεί στο Sidney

από Έλληνες μετανάστες από την Κω, την οποία επισκέπτεται συχνά.

Και προσθέτει: «Καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παλεύει με τις κοι-

νωνικές και οικονομικές προκλήσεις που έφερε η πανδημία, είναι εν-

θαρρυντικό να μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση μοιράζεται το όραμά μας

για μια Ελλάδα που βρίσκεται στην πρωτοπορία, στους τομείς της ψηφιο-

ποίησης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελληνική Πρωτο-

βουλία Αυστραλίας θα εστιάσει τις προσπάθειές της, με στόχο να προω-

θήσει με τον καλύτερο τρόπο στην Ελληνική Διασπορά τα σχέδια της

ελληνικής κυβέρνησης, να συμβάλει στην αναστροφή του brain drain

και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που μας έχει προσφέρει τόσα

πολλά». 

Ανακάλυψαν ξαφνικά την Ελλάδα…

…και είδαν ότι τους συμφέρει να μεταφέρουν την φορολογική τους

κατοικία στη χώρα. Αυτή. Ποιοι; Εύποροι αλλοδαποί και συνταξιούχοι.

Μέχρι σήμερα έχουν μετακομίσει στην Ελλάδα πάνω από 90 εκατομ-

μυριούχοι και 180 συνταξιούχοι και στο Δημόσιο Ταμείο μπήκαν 4.500.000

ευρώ. Οι… μετακομίσαντες φορολογικά στην Ελλάδα προέρχονται από

τη Μεγάλη Βρετανία και τη Λατινική Αμερική. Οι δε συνταξιούχοι είναι

από σκανδιναβικές χώρες, ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα, αγόρα-

σαν και ακίνητα. 

Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε 
να πετύχουμε…

Ποιος το λέει; Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα

Τζέφρι Πάιατ, σε άρθρο του. Όλο το… ζουμί, είναι η κατάληξή του: «Οι

Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα κάνουν τόσα πολλά ακόμη πράγ-

ματα μαζί. Γι’ αυτό και οι κυβερνήσεις μας, στο υψηλότατο επίπεδο,

έχουν δεσμευθεί να ανανεώσουν τη διάρκεια και το περιεχόμενο της

MDCA. Η σχέση μας στον τομέα της Ασφάλειας δεν είναι μόνο εξοπλι-

στική. Έχει να κάνει με τα κοινά μας στρατηγικά συμφέροντα και τις αξίες

που ενώνουν τις χώρες μας 200 χρόνια τώρα. Όταν οι Ηνωμένες Πολι-

τείες και η Ελλάδα συνεργάζονται, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε

να πετύχουμε, και έτσι αυξάνεται και η ασφάλεια στην περιοχή μας και

στον κόσμο».

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Πάσχα, σημειώνω πως σε τηλε-

οπτικό παιχνίδι ρωτήθηκε ο συμμετέχων σε ποιο όρος σταυρώθη-

κε ο Χριστός. Η απάντηση ήταν στο όρος… Αραράτ! Υπάρχουν

αναρίθμητα όμοια «μαργαριτάρια», που δείχνουν ότι το ποίμνιο

είναι εντελώς ακατήχητο. Αυτό συμβαίνει με αποκλειστική ευθύνη

των Ιεραρχών οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε βαθύ ανατολίτικο

λήθαργο. Οι ευθύνες τους συνίστανται στα εξής:

1) Ποτέ δεν νοιάστηκαν να μοιράσουν δωρεάν (αν όχι στα σπίτια

των πιστών) τουλάχιστον στην εκκλησία μία σύνοψη της Μ. Εβδο-

μάδας.

2) Ποτέ δεν νοιάστηκαν να αποφύγουν την ξύλινη γλώσσα στα

κηρύγματα και τις εόρτιες εγκυκλίους, μιμούμενοι την προπαγάν-

δα του σοβιετικού «παραδείσου».

3) Αρνήθηκαν, πεισμόνως να μιμηθούν την πρωτοβουλία του

μακαριστού Χριστόδουλου (το 2004) να απαγγέλλονται ορισμένα

μέρη της Λειτουργίας στη Δημοτική. Ήταν μια επαναστατική και

επαινετική καινοτομία. Ο κύριος λόγος είναι το μήνυμα που κομίζει

είναι η στροφή στην ουσία που συμβολίζει. Είναι η προσπάθεια για

την αναβάθμιση της συμμετοχής του πιστού στα δρώμενα. Μετά

από λίγο καιρό η καινοτομία αυτή περιέπεσε σε αχρησία διότι η

πλειονότητα στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο βρίσκεται σε λήθαργο (ενδεχο-

μένως λόγω γήρατος) αλαλία, απραξία, απραγία και δεν αφου-

γκράζεται τα μηνύματα των καιρών. Ασυγχώρητα αγνοούν την

ευλογία του Απ. Παύλου (Α΄ Κορινθ. ΙΔ,9): «Εάν μη εύσημον λόγον

δώτε, πως 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). 

Μετά την εγκληματική κατάργηση της καθαρεύουσας (από τον

ανεκδιήγητο Υπ. Παιδείας Γεώργιο Ράλλη) εν μιά νυκτί, έχουμε στρ-

ατιές αγραμμάτων που φυσικά αδυνατούν να κατανοήσουν τα υπέρ-

οχα κείμενα και το κάλλος της εκπληκτικής υμνολογίας/ ποίησης

της Μ. Εβδομάδος.

4) Αν και τα τελευταία 20 χρόνια προτείνω την τηλεοπτική μετά-

δοση των Ακολουθιών με υπότιτλους στη δημοτική, δυστυχώς απευ-

θύνομαι σε ώτα μη ακουόντων. Να σημειωθεί ότι με την τεχνολογία,

αυτό είναι υπόθεση μιας ημέρας. Μάλιστα, φέτος συνέτρεχε πρό-

σθετος λόγος, εξαιτίας της πανδημίας και δυστυχώς η Εκκλησία

έχασε πάλι την ευκαιρία. Δεδομένου ότι γι’ αυτό το θέμα έχω απε-

υθυνθεί εδώ και καιρό στην Επιτροπή Θ. Λατρείας της Ι.Σ. με πρόε-

δρο τον Μητροπολίτη Ύδρας, εκείνος ουδέν έπραξε. Ενδεχομένως

να μην υπάρχει χρόνος από τις «ιερές» business, ως προέδρου

της PMC Parking A.E. που διαχειρίζεται 3 χώρους στάθμευσης.

Ελπίζω οι Ιεράρχες να μιμηθούν το γεγονός της παράδοσης

εντύπου στην βασιλική οικογένεια για ανάγνωση και ψαλμωδία

όπως στην κηδεία του Φιλίππου. Είναι κρίμα να παραμένει το ποίμνιο

ακατήχητο εδώ και δεκαετίες, από την αδράνεια των Ιεραρχών. Εάν

η αδράνεια προέρχεται λόγω γήρατος , τότε η λύση είναι η αποχώρη-

ση μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, ώστε να προσφέρουν και

οι νεότεροι.

Αναμένω με ενδιαφέρον την άποψη του Αρχιεπισκόπου.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος

email: info@tralaw.gr
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Ο «οδικός χάρτης» χαλάρωσης
των μέτρων στην Ελλάδα

ΗΚυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία

Πελώνη έδωσε το χρονοδιάγραμμα χαλάρ-

ωσης των μέτρων κατά της πανδημίας και των

ανοιγμάτων, προσθέτοντας ότι ο ιός είναι ανά-

μεσά μας και ο πόλεμος συνεχίζεται. Όπως

είπε, «φιλοδοξούμε να είμαστε πρωτοπόροι

σε μια Ευρώπη που μετά την πανδημία δεν

θα αφήσει κανέναν πίσω». Ο πρωθυπουργός,

σημείωσε, στήριξε την πρόταση για άρση των

πατεντών των εμβολίων και υπογράμμισε τη

σημασία της γρήγορης εφαρμογής του πρά-

σινου πιστοποιητικού.

Το χρονοδιάγραμμα 

άρσης των μέτρων

Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου λειτουργούν τα

Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα

Λύκεια, καθώς και τα τμήματα φροντιστηρίων και

κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη

διενέργεια εξετάσεων.

Επανήρχισαν, επίσης, οι πρακτικές ασκήσεις

φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω, σε

όλα τα τμήματα, σε όλες τις σχολές, σε προ-

γράμματα σπουδών α’ και β΄ κύκλου.

Από την Τρίτη, επίσης επαναλειτουργούν τα

διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες δια-

δικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Ξεκινούν οι προπονήσεις για αθλήματα που

έχουν διοργανώσεις έως και τον Σεπτέμβριο,

καθώς και η χρήση κολυμβητηρίων από αθλούμε-

νους και θα ακολουθήσει σταδιακά η επανεκκίνηση

πρόσθετων αθλητικών δραστηριοτήτων ανάλο-

γα με την επικινδυνότητά τους σε ό,τι αφορά τον

ιό.

Στις 14 Μαΐου γίνεται ένα εξαιρετικά σημαν-

τικό βήμα -τόσο για την κοινωνία, όσο και για την

οικονομία- με το άνοιγμα του Τουρισμού και την

απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων.

Την ίδια μέρα γίνεται το πρώτο βήμα στο χώρο

του Πολιτισμού με το άνοιγμα των μουσείων.

Στις 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι παι-

δικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ταυτόχρονα

επανεκκινούν οι πρακτικές, και εργαστηριακές

ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η

δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτε-

ρης ευκαιρίας. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν

και τα ωδεία.

Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι

κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρ-

ους με πληρότητα 75%.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, επα-

νεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε

υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους -όχι

όρθιους- με ποσοστό πληρότητας 50%.

Για τους εμβολιασμούς η κυρία Πελώνη τόνισε

ότι ανέβηκε, ήδη, στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr

η φόρμα όπου μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρ-

ον όσοι από τους ιδιωτικούς φορείς – ιδιωτικά

πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινι-

κές – θέλουν να συμμετάσχουν στην Επιχείρηση

«Ελευθερία».

Στην συνέχεια απαντώντας σχετικά με τα self

test, είπε πως είναι «ένα εργαλείο που εφαρμό-

ζουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και

οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη για τη μη διασπο-

ρά του ιού και οφείλουν να φροντίζουν για την

υγεία των εργαζομένων».

Μέχρι το τέλος του μήνα η Ελλάδα 

θα ξεπεράσει τους 5.400.000 

εμβολιασμούς

Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος

εμβολιασμών, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος είπε

πως «η επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών

δραστηριοτήτων γίνεται σταδιακά, με προσοχή,

με αυστηρή επιτήρηση στα μέτρα ατομικής και

συλλογικής άμυνας, καθώς ο ιός παραμένει ανά-

μεσά μας και ο πόλεμος συνεχίζεται. Σύμμαχοί

μας στην πορεία αυτή είναι ο καιρός που επιτρέ-

πει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ανοικτούς

χώρους, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και ο εμβολια-

σμός που συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο και

συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς».

Και τόνισε: «Η Ελλάδα με τις 1.500 εμβολια-

στικές γραμμές που λειτουργούν από αρχές Μαΐου

εμβολιάζει πλέον πάνω από 100.000 πολίτες την

ημέρα και έχει ήδη ξεπεράσει τους 3.640.000 εμβο-

λιασμούς. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 10η θέση

στην ΕΕ σε ποσοστό ημερήσιων εμβολιασμών ως

μερίδιο επί του συνολικού πληθυσμού, αλλά και

ως προς το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμέ-

νων, που φέρνει τη χώρα μας πάνω από τον ευρ-

ωπαϊκό μέσο όρο.

»Μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεπεράσουμε τους

5.400.000 εμβολιασμούς. Θα έχει εμβολιαστεί με

μία δόση περίπου το 33% του πληθυσμού και με

τις δύο δόσεις, περίπου το 20% του πληθυσμού.

»Περί τα τέλη Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα

προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εμβολια-

σμού με όλα τα εμβόλια και για άλλες ηλικιακές

ομάδες».

Κήποι στην Μπολόνια
παίρνουν τα 

ονόματα του Γιώργου
Σεφέρη και του 

Διονυσίου Σολωμού
Τα ονόματα των ποιητών μας Γιώργου Σεφέρη

και Διονυσίου Σολωμού πήραν τη Δευτέρα δύο

κήποι της περιοχής Σαν Ντονάτο – Σαν Βιτάλε της

ιταλικής πόλης Μπολόνια, κατά τη διάρκεια ειδικής

τελετής στην οποία συμμετείχε διαδικτυακά από

ελληνικής πλευράς ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου

Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη, μεταξύ άλλων,

ο Δήμαρχος της Μπολόνια, Βιρτζίνιο Μερόλα, ο

Πρόεδρος της περιοχής Σαν Ντονάτο – Σαν Βιτάλε,

Δρ Σιμόνε Μπορσάρι και η Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Κοινότητας Εμίλια – Ρομάνα, Έλενα Μέτσιου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χρυσουλάκης τόνισε αρχι-

κά ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

και Δημόσιας Διπλωματίας προβάλλει και στηρίζει

δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των πολιτι-

στικών μας σχέσεων με άλλες χώρες, όπως στην

προκειμένη περίπτωση με την Ιταλία. Η Ελλάδα και

η Ιταλία, τόνισε, διατηρούν μακραίωνες σχέσεις πολι-

τιστικής αλληλεπίδρασης που είναι καλά εδραιωμέ-

νες με αμοιβαίες ανταλλαγές πολιτισμικών αγαθών

και αυθεντικά βιώματα διακρατικής φιλίας και πολι-

τιστικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, η φίλη πόλη της

Μπολόνια και ο εκλεκτός της Δήμαρχος, αποφάσι-

σε, δύο κήποι της να πάρουν το όνομά τους από δύο

Έλληνες πολίτες του πνεύματος. Από τη μία τον διε-

θνώς αναγνωρισμένο και νομπελίστα ποιητή, Γιώρ-

γο Σεφέρη και από την άλλη τον ποιητή που ορα-

ματίστηκε τον Ύμνο στην Ελευθερία υπό την επίδρ-

αση της ιταλικής κουλτούρας, τον Διονύσιο Σολωμό.

Στο εξής οι δύο κήποι στην περιοχή Σαν Ντονάτο –

Σαν Βιτάλε του Δήμου της Μπολόνια θα αποτελέ-

σουν δύο τόπους νοητής σύνδεσης και συνάντησης

μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Χρυσουλάκης συνεχάρη την

Ελληνική Κοινότητα Εμίλια – Ρομάνα για τη συμβο-

λή της στην εν λόγω πρωτοβουλία και ευχαρίστησε

τις ιταλικές αρχές για την τιμητική αυτή αναγνώριση,

υπογραμμίζοντας ότι αυτή η τελετή ονοματοδοσίας

αποτελεί παράδειγμα προώθησης του πνεύματος

φιλίας και πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό «πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού» από 1η Ιουνίου
Στη φάση των δοκιμών πέρασε

από την Δευτέρα το ευρωπαϊκό

πράσινο πιστοποιητικό εμβολια-

σμού, το οποίο προγραμματίζεται

να είναι τεχνικά λειτουργικό την 1η

Ιουνίου και να ενεργοποιηθεί στα

τέλη του μήνα.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στην

Ιρλανδία και 18 χώρες-μέλη της ΕΕ,

ανάμεσά τους και η Ελλάδα, χωρίς να

χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδο-

μένα πολιτών.

Σε κάθε δοκιμή θα συμμετέχουν εκ

περιτροπής δύο ή τρεις χώρες, ανέφ-

ερε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, Γιοχάνες Μπαρ.

«Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή είναι

σε πλήρη ετοιμότητα σε αυτή την πρώτη

φάση των δοκιμών και είναι θετική η

μεγάλη συμμετοχή των χωρών», πρό-

σθεσε ο Μπαρ.

Παράλληλα με την τεχνική προε-

τοιμασία, σε εξέλιξη βρίσκονται οι

συζητήσεις μεταξύ του Συμβουλίου της

ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στόχος είναι ο κανονισμός για το

«ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» να

εγκριθεί πριν από τα τέλη Ιουνίου.

Το τελικό πράσινο φως από το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δοθεί

την εβδομάδα της 21ης Ιουνίου.

Το «πράσινο διαβατήριο»

στην Ελλάδα

Όσο δρομολογούνται οι αλλαγές στα

εργασιακά, πρώτο μέλημα της ελληνι-

κής κυβέρνησης για το αμέσως προ-

σεχές διάστημα, είναι η ασφαλής ένα-

ρξη της τουριστικής περιόδου, στις 15

Μαΐου. 

Εν όψει αυτής, οι συσκέψεις είναι

καθημερινές, ούτως ώστε να υπάρξει

η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και

να συμφωνηθούν τα πρωτόκολλα, με

τα οποία θα διασφαλιστεί ότι δεν θα

υπάρξουν τοπικές εξάρσεις της παν-

δημίας, ούτε θα χρειαστεί να επι-

βληθούν τοπικά απαγορευτικά εν μέσω

τουριστικής περιόδου. 

Για τον σκοπό αυτόν, αναμένεται να

εντατικοποιηθεί η εμβολιαστική διαδι-

κασία στα νησιά, όπου οι υγειονομικές

υποδομές δεν είναι ανεπτυγμένες. Από

τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά το

«πράσινο διαβατήριο», ενώ έχει ήδη

αποφασιστεί ότι θα είναι αποδεκτά τα

πιστοποιητικά εμβολιασμού με το ρωσικό

και το κινεζικό εμβόλιο και καταβάλλε-

ται προσπάθεια συντονισμού με ξένες

κυβερνήσεις, οι οποίες διατηρούν μέτρα

αποτρεπτικά για τα ταξίδια, όπως η

καραντίνα μετά την επιστροφή από το

εξωτερικό. 

Παράλληλα ο αρμόδιος υπουργός

Χάρης Θεοχάρης έχει ήδη πραγμα-

τοποιήσει επισκέψεις για την προώθη-

ση του τουρισμού στη Ρωσία, στις ΗΠΑ,

στη Γερμανία, στη Ρουμανία και στη

Σερβία, ενώ θα ακολουθήσουν ταξίδια

του στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην

Ισπανία και στη Σαουδική Αραβία.

Πάντως, παρά τη διεθνή καμπάνια

και τα θετικά δημοσιεύματα για την

Ελλάδα, η ανησυχία για την τουριστι-

κή κίνηση δεν λείπει. Όπως διαπι-

στώνεται, η πορεία του κλάδου δεν εξα-

ρτάται αποκλειστικά από την Ελλάδα

και τις διαθέσεις των επαγγελματιών.

Υπάρχει για παράδειγμα έντονος προ-

βληματισμός, λόγω των ενδείξεων από

άλλες χώρες, όπου είναι γνωστό ότι

θα υπάρξουν σχέδια για αποθάρρυ-

νση των ταξιδιών ή/και ενίσχυση του

εσωτερικού τουρισμού, για προφανείς

οικονομικούς λόγους. 
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(Από το Πατρίκι και την Κώμη Κεπίρ)
Η κηδεία του συμπατριώτη μας Σωτήρη Καμπανέλλα, που απεβίωσε στις 28 Μαρτίου 2021, σε

ηλικία 70 ετών, συνεπεία καρδιακής ανακοπής, θα τελεσθεί από τον ιερό ναό της Παναγίας στο Wood

Green την Τρίτη, 18 Μαΐου και ώραν 1μμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.

Ο αείμνηστος Σωτήρης εγκαταλείπει τη σύζυγό του Κλεοπάτρα, τα παιδιά του Συλβάνα, Ανδρέα

και Μαρία, τον γαμπρό του Πέτρο, τον αδελφό του Ντίνο και τα εγγονάκια του Κλεοπάτρα και Θεό-

δωρο.

Ο μακαριστός Σωτήρης καταγόταν από τα κατεχόμενα χωριά Πατρίκι και Κώμη Κεπίρ. Στο Λονδίνο

μετανάστευσε μετά την τουρκική εισβολή. Ασχολήθηκε κυρίως με το “catering”, τη διοργάνωση γα-

μήλιων και άλλων δεξιώσεων και συνεστιάσεων, που αναλάμβανε η εταιρεία του Cypria Maris catering.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το οίκημα της Αδελφότητας στο βόρειο Λον-

δίνου, όπου είχε τη φροντίδα λειτουργίας του και τη σίτιση.

Ο Σωτήρης ήταν ένας απλός άνθρωπος του λαού. Τίμιος βιοπαλαιστής, κουβαλούσε μαζί του όλα

τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού Κύπριου πατριώτη. Έβγαζε το ψωμί του με τον ιδρώτα του,

φρόντιζε την οικογένειά του και διατηρούσε ζωντανές στην καθημερινότητά του όλες τις μνήμες της

γενέτειράς του. Ήταν οπαδός της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης και του άρεσε να παίζει τάβλι και να

λύνει σταυρόλεξο. Ήταν ένας έντιμος άνθρωπος με όλα τα προτερήματα και ελαττώματα της γενιάς

εκείνης των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη στην Αγγλία μετά την συμφο-

ρά του 1974 και την προσφυγιά.

Η οικογένειά του παρακαλεί όσους θέλουν να κάνουν εισφορές στη μνήμη του να προφέρουν στο 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/silvana-cambanellas?utm_term=eXjEnpGvW

ή Sort code: 04-00-04 and Account number: 02987937

(Η προσέλευση ατόμων στις κηδείες – σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς – δεν περιορίζεται σε

ανώτατο αριθμό. Μπορούν να παραστούν σε κηδεία όσοι θέλουν αναλόγως της χωρητικότητας της

εκκλησίας με τήρηση της «κοινωνικής απόστασης»).

Οι τεθλιμμένοι,

Σύζυγος, Κλεοπάτρα

Παιδιά, Συλβάνα, Ανδρέας και Μαρία

Γαμπρός, Πέτρος

Αδελφός, Ντίνος

Εγγόνια, Κλεοπάτρα και Θεόδωρος

Σωτήρης Καμπανέλλας
+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +

Σ
το λιμάνι της Λεμεσού, στην Κύπρο,

έδεσε το γαλλικό αεροπλανοφόρο

Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται στην

περιοχή στο πλαίσιο της αποστολής Cle-

manceau 21.

«Η παρουσία μας είναι για να αγωνι-

στούμε για τη σταθερότητα, την ελευθερία

στη ναυσιπλοΐα, την ελευθερία δράσης μας

και φυσικά για το συμφέρον της Γαλλίας

και των εταίρων μας», δήλωσε από τη Λε-

μεσό ο Γάλλος υποναύαρχος Marc Ausse-

dat(φωτό),  διοικητής της ναυτικής δύναμης

κρούσης (Task Force 473), στο πλαίσιο της

κατάπλευσης και παραμονής του αεροπλα-

νοφόρου Charles de Gaulle στην πόλη.

Σύμφωνα με τον Marc Aussedat, η ανάπτυξη

της δύναμης έχει σχεδιαστεί σε 3 φάσεις. Η

πρώτη στη Μεσόγειο, η δεύτερη στον Ινδικό

Ωκεανό και η 3η ξανά στη Μεσόγειο, όπου

βρίσκονται τώρα.

Η αποστολή 

Clemanceau 21

Ο ίδιος εξήγησε τι είναι η αποστολή Cle-

manceau 21:

«Πρώτα απ ‘όλα, αυτή η αποστολή έχει σχε-

διαστεί για να ενισχύσει τη γαλλική αποφασι-

στικότητα και συμμετοχή στη μάχη κατά της 

τρομοκρατίας. Είναι σχεδιασμένη στο πλαίσιο

της επιχείρησης Inherent Resolve (κατά του

Ισλαμικού Κράτους), με επικεφαλής τις ΗΠΑ.

»Επίσης, η αποστολή Clemanceau 21 στοχεύει

να δείξει την παρουσία (τη σημαία) της Γαλ-

λίας και των εταίρων της σε στρατηγικής σημασίας

περιοχές. Η παρουσία μας σε αυτές τις πε-

ριοχές είναι για να αγωνιστούμε για τη σταθε-

ρότητα, την ελευθερία στην ναυσιπλοΐα, την

ελευθερία δράσης μας και φυσικά για το συμ-

φέρον της Γαλλίας και των εταίρων μας».

«Οικείο μέρος για εμάς»

Ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, Cap-

tain Guillaume Pinget, δήλωσε:

«Τρεις μήνες, αφότου φύγαμε από το λιμά-

νι μας στην Τουλόν και τρεις εβδομάδες στη

θάλασσα, στον Αραβικό Κόλπο, οι ναύτες μας

είναι ευτυχείς σήμερα που βρίσκονται στη Λε-

μεσό. Η Λεμεσός είναι ένα οικείο μέρος για

εμάς, καθώς είναι η 3η μας επίσκεψη τα τε-

λευταία 3 χρόνια και μας αρέσει και απολαμ-

βάνουμε την Κύπρο.

»Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις βαθύτερες

ευχαριστίες μου στις κυπριακές Αρχές που μας

φιλοξένησαν σε αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες

της πανδημίας Covid-19. Σκοπός αυτής της

επίσκεψης για εμάς, για τους ναύτες, είναι να

ξεκουραστούν και να αναζωογονηθούν, τόσο

οι ναύτες όσο και οι πιλότοι μας».

Στη Λεμεσό το γαλλικό 

αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle



ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ 

ΣΤΟ HARTLEPOOL ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ

Ήττα του Εργατικού
Κόμματος στις εκλογές
της «σούπερ Πέμπτης»

Φ
οβερή ήττα υπέστη το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα

στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περασμένη

Πέμπτη, της αποκληθείσας και “Super Thursday”, όπου είχαν

δικαίωμα ψήφου περίπου 48 εκατομμύρια πολίτες.

Ιδιαίτερα ηχηρή, όμως, ήταν η απώλεια για τους Εργατικούς της

βουλευτικής έδρας στο Hartlepool της ΒΑ Αγγλίας, που ήταν προ-

πύργιο του Εργατικού Κόμματος από το 1964. Η υποψήφια των

Συντηρητικών κέρδισε την αναπληρωματική εκλογή με περίπου 7

χιλιάδες πλειοψηφία (σχετικά είχαμε γράψει την περασμένη βδο-

μάδα εκτιμώντας, με βάση όλες τις πληροφορίες, ότι οι Εργατικοί θα

υφίσταντο μια ιστορική ήττα).

Οι εκλογές σε 143 δήμους και κομητείες είχαν ως αποτέλεσμα το

Εργατικό Κόμμα να χάσει 327 Δημοτικούς Συμβούλους και 8 Δημαρ-

χεία. Οι Συντηρητικοί πρόσθεσαν στη δύναμή τους 236 Συμβού-

λους και 13 Δημαρχεία.

Τα αποτελέσματα αυτά έθεσαν υπό πίεση τον ηγέτη των Εργα-

τικών Σερ Κίαρ Στάρμερ, ο οποίος απομάκρυνε από την υπαρχηγό

του Άντζελα Ρέινερ από τη θέση του προέδρου του Κόμματος και

συντονίστριας της εκλογικής εκστρατείας, αναθέτοντάς της άλλα καθ-

ήκοντα ήσσονος σημασίας. Προέβη, επίσης, σε αλλαγές στο σκιώδες

υπουργικό συμβούλιο.

Συνολικά τα αποτελέσματα:

KOMMA __________ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ __________ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Conservative __________63 (+13) __________2,345 (+236)

Labour ________________44 (-8)___________1,345 (-327)

Liberal Democrat _________7 (+1)______________586 (+7)

Green___________________0 (0)_____________151 (+88)

Liberal Party______________0 (0) ________________1 (-1)

UK Independence Party_____0 (0) _______________0 (-48)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Ο S. KHAN

Στο Λονδίνο επανεξελέγη ο Εργατικός Sadiq Khan (φώτο) με

55,2% (-1,6%) με την προσμέτρηση και της ψήφου δεύτερης πρ-

οτίμησης, αφού από την πρώτη προτίμηση δεν εξασφάλισε το 50%+1.

Ο σημαντικότερος αντίπαλός του, ο Συντηρητικός Shaun Baily, έλα-

βε 44,8% (άνοδος 1,6% από τις προηγούμενες εκλογές).

Στην 25μελή Κοινοτική Συνέλευση τα αποτελέσματα είναι:

ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΕΙΣ

Labour 11 (-1)

Conservative 9 (+)1

Green 3 (+1)

Liberal Democrat 2 (+1)

UK Independence Party 0 (-2)

Τις περιφέρειες Barnet-Camden και Enfield-Haringey κέρδισαν

Εργατικοί υποψήφιοι.

Στο Μάντσεστερ επανεξελέγη ο Εργατικός Άντυ Μπέρναμ. Στο

Λίβερπουλ επίσης εξελέγη Εργατικός υποψήφιος.

Στην Ουαλία το Εργατικό Κόμμα κέρδισε 30 από τις 60 έδρες του

Τοπικού Κοινοβουλίου με 39,9%. Οι Συντηρητικοί ήλθαν δεύτεροι

με 26,1% και το τοπικό ουαλέζικο κόμμα Plaid Cymru με 20,3%.
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CA ARCHITECTURE

www.constantina-avraamides.com

constantina.av@gmail.com
+447842415835

Looking to create a beautiful home but 
you are not sure where to start? 

Contact CA Architecture for a 

- House Extensions
- Planning Applications
- Building Control Applications

below to book your 
FREE 1 Hour design consultation!
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ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΩΝ

Πρώτα η πανδημία και μετά το δημοψήφισμα,
λέει η Νίκολα Στέρτζιον

Στις τοπικες εκλογές της περασμένης

Πέμπτης το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας

(SNP) ήλθε πρώτο εξασφαλίζοντας 64 

έδρες στο Τοπικό Κοινοβούλιο, μία έδρα

λιγότερη από την απόλυτη πλειψηφία

των 65 εδρών. Αυτό το αποτέλεσμα έδω-

σε το έναυσμα για νέες συζητήσεις περί

ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για ανε-

ξαρτησία της Σκωτίας. Ο Βρετανός πρω-

θυπουργός είναι κάθετα αντίθετος σε μια

τέτοια εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθη-

καν στη δημοσιότητα, οι Πράσινοι, οι οποίοι

επίσης τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας

από το Ηνωμένο Βασίλειο, κερδίζουν οκτώ

έδρες, επιτρέποντας τον σχηματισμό μιας

πλειοψηφίας υπέρ της ανεξαρτησίας, ενώ οι

Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον βρίσκον-

ται στη δεύτερη θέση με 31 βουλευτές στο

Κοινοβούλιο (Χόλιρουντ) στο Εδιμβούργο.

Η νικητήρια ομιλία της πρώτης υπουργού

της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον επικεντρώθηκε

στα σχέδιά της για τη διεξαγωγή δημοψη-

φίσματος όταν θα το επιτρέψουν οι επιδη-

μιολογικές συνθήκες. Δήλωσε ότι δεν θα προ-

τείνει άμεσα τη διενέργεια δημοψηφίσματος

για την ανεξαρτησία των Σκωτσέζων, καθώς

θέλει πρώτα να βεβαιωθεί ότι η χώρα έχει

εξέλθει από την υγειονομική κρίση

«Ο λαός της Σκωτίας έδωσε την πλειοψη-

φία της Βουλής στα κόμματα που υποστηρίζουν

την ανεξαρτησία. Κάλιστα η πλειοψηφία 

τους είναι ακόμα ισχυρότερη από ό,τι στην

προηγούμενη σύσταση του κοινοβουλίου»,

υπογράμμισε, ενώ παράλληλα απηύθυνε

μήνυμα-προειδοποίηση προς τον Βρετανό

πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον: «Αν αρ-

νηθεί να εγκρίνει το δημοψήφισμα δεν έρχε-

ται απέναντι σε εμένα ή το κόμμα μου αλλά

στον λαό της Σκωτίας». 

Και πρόσθεσε: «Αν επιχειρήσει η κυβέρ-

νηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εμποδίσει

το δημοψήφισμα, θα αποδείξει ότι δεν είναι

μια Ένωση μεταξύ ίσων εθνών και αυτό θα

αποτελέσει το βασικό μας επιχείρημα για ανε-

ξαρτησία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον δήλωσε ότι οι Σκωτσέζοι εθνικιστές θα

πρέπει να σταματήσουν να μιλούν ατέρμο-

να για ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανε-

ξαρτησία της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι

εκείνο που διεξήχθη το 2014 ήταν ένα γε-

γονός που συμβαίνει μία φορά σε διάστημα

μιας γενιάς.

«Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να συζητάμε

ατέρμονα για άλλο ένα δημοψήφισμα, όταν

νομίζω ότι αυτό που θέλουν ιδιαίτερα οι κά-

τοικοι αυτής της χώρας και της Σκωτίας είναι

να καταπολεμήσουμε αυτήν την πανδημία»,

είπε ο Τζόνσον, ο οποίος επισκέφθηκε τη

Σκωτία.

«Δεν βλέπω ποιο είναι το όφελος του να

χαθούμε σε μια άσκοπη συνταγματική δια-

μάχη όταν, στο κάτω-κάτω, έγινε ένα δημο-

ψήφισμα στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν»,

πρόσθεσε.

«Οι ίδιοι άνθρωποι που (….) μιλούν δια-

ρκώς για ένα δεύτερο δημοψήφισμα είπαν

πριν από μερικά χρόνια, μόλις το 2014, ότι

αυτό ήταν ένα γεγονός που συμβαίνει μία φο-

ρά ανά γενιά. Τείνω να συμφωνήσω με αυ-

τά που είπαν την τελευταία φορά», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι την τελευταία εβδομάδα

του Μαρτίου η κυβέρνηση της Σκωτίας είχε

δημοσιεύσει προσχέδιο νόμου για ένα νέο

δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία μετά την

πανδημία. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό,

εναπόκειται στο Κοινοβούλιο της Σκωτίας να

αποφασίσει την ημερομηνία κατά την οποία

θα διεξαχθεί η ψηφοφορία μετά την υγειο-

νομική κρίση.

Το ερώτημα που τίθεται στο προσχέδιο

«Μπορεί η Σκωτία να γίνει ανεξάρτητη χώρα;»

φέρεται να παραμένει το ίδιο με αυτό του

2014, όπου η βρετανική επαρχία είχε απο-

φασίσει σε ποσοστό 55% να παραμείνει στο

Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ωστόσο, το Brexit, κατά του οποίου οι Σκω-

τσέζοι ψήφισαν σε ποσοστό 62% το 2016,

άλλαξε τα δεδομένα και αύξησε την επιθυμία

τους για ανεξαρτησία.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

Τα υπόλοιπα έργα του Ρήγα Φεραίου

εκδόθηκαν στη διάρκεια της δεύτερης παρ-

αμονής του στη Βιέννη το 1796-1798, με τους

χαρακτηριστικούς τίτλους: Η μεταφραστική

τριλογία «Τα Ολύμπια», του Μεταστασίου

[Pietro Metastasio, 1698-1782], «Η Βοσ-

κοπούλα των Άλπεων», του Μαρμοντέλ

[Jean Francois Marmontel, 1723-1799] και

«Ο Πρώτος Ναύτης», του Ελβετού την κατα-

γωγή φυσιοδίφη Γέσνερ [Conrad Gessner,

1516-1565], με το έργο του οποίου είχε ασχολ-

ηθεί και ο Κοραής. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Ένα άλλο, επίσης μεταφραστικό έργο είναι

ο «Νέος Ανάχαρσις» του Jean Jacques

Barthelemy (1716-1795), από το οποίο μόνο

ένα μέρος είχε μεταφράσει ο Ρήγας. Σπου-

δαιότατη, όμως, υπήρξε και η έκδοση της

δωδεκάφυλλης «Χάρτας της Ελλάδος», δια-

στάσεων 2Χ2 μέτρων, η οποία εκδόθηκε με

έξοδα του Ευστράτιου Αργέντη (1767-1798)

[ήταν και αυτός ένας από τους επτά συνα-

γωνιστές του Ρήγα] και κυκλοφόρησε ευρύτα-

τα. Τύπωσε, όμως, και τα ακόλουθα πέντε

επαναστατικού περιεχομένου κείμενά του,

τα οποία επέπρωτο να τον οδηγήσουν στον

μαρτυρικό θάνατό του μαζί με άλλους επτά

συντρόφους του: «Η Επαναστατική Προ-

κήρυξη», «Τα Δίκαια του Ανθρώπου», «Το

Σύνταγμα», «Ο Θούριος» και « Ύμνος Πατρ-

ιωτικός», τα οποία είχαν, μάλιστα, εκδοθεί

σε χιλιάδες αντίτυπα, με σκοπό να μοιρα-

στούν στους Έλληνες των υπόλοιπων φιλε-

λεύθερων περιοχών των Βαλκανίων. Με τα

έργα του, άλλωστε, αυτά, όπως επίσης και

με την εν γένει πολιτική και πνευματική του

δραστηριότητα, ο Ρήγας απέβλεπε αφ’ ενός

στο ξύπνημα από τον βαθύτατο λήθαργο των

Ελλήνων λόγω της μακροχρόνιας Οθωμανι-

κής τους και κυρίως για την απελευθέρωση

και την ενοποίηση όλων γενικά των Βαλκα-

νικών λαών και, φυσικά, όλου του ελληνι-

κού στοιχείου, το οποίο ήταν διασκορπισμέ-

νο στην Ανατολή και σε όλα γενικά τα ευ-

ρωπαϊκά κράτη.

Αναφορικά τώρα με τους αδελφούς

Πούλιου, ως αποτέλεσμα της στενής τους

συνεργασίας με τον Ρήγα και κυρίως μετά

την έκδοση, σε τρεις χιλιάδες αντίτυπα, του

«Θούριου» και της «Επαναστατικής Προ-

κήρυξής» του, κίνησαν τις υποψίες των αυ-

στριακών Αρχών, οι οποίες όχι μόνο απαγόρ-

ευσαν την περαιτέρω λειτουργία του τυπο-

γραφείου τους και το έκλεισαν, αλλά ο μεν

Γεώργιος εξορίστηκε και βρήκε άσυλο στη

Γαλλία, στη δε συνέχεια πήγε στην Αγκώνα

και τελικά στη Νυρεμβέργη όπου και απεβίω-

σε το 1830, ενώ ο Πούλιος μπόρεσε και πήγε

με μια ομάδα δημοκρατών στην Ιταλία για

να πολεμήσει στο πλευρό του Ναπολέοντα

και κατάληξε τελικά στη Βενετία όπου εξα-

κολούθησε το εκδοτικό του έργο. Προσπά-

θησε δε, μάλιστα, να εκδώσει και μια εφημε-

ρίδα στην Ιόνιο Πολιτεία. Άγνωστη, όμως,

παραμένει η ακριβής ημερομηνία και, πού

και πώς, απεβίωσε.

Επηρεασμένος, εξάλλου, ο Ρήγας από τον

Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό [=η έξοδος του αν-

θρώπου από την ανωριμότητά του, την

αδυναμία του, δηλαδή, να μεταχειρίζεται τον

νουν του χωρίς την καθοδήγηση κάποιου

άλλου], πίστεψε βαθιά στην ανάγκη της επα-

φής των Ελλήνων με τις νέες φιλελεύθερες

και δημοκρατικές ιδέες, οι οποίες σάρωναν

τότε την Ευρώπη. Μια επιρροή, η οποία και

τον ώθησε στη συγγραφή ή μετάφραση των

ως άνω βιβλίων και, μάλιστα, σε δημώδη

γλώσσα, όπως επίσης και στην έκδοση της

«Χάρτας», ενός μνημειώδους για την εποχή

του χάρτη, διαστάσεων 2,07 x 2,07 μ, η οποία

αποτελείτο από επί μέρους τμήματα. Δύο δε

έτη αργότερα, ο Άνθιμος Γαζής (1764-1828)

[καταγόταν από τις Μηλιές Πηλίου και απεβίω-

σε στην Ερμούπολη Σύρου] επιμελήθηκε μια

νέα έκδοση της «Χάρτας», μικρότερων δια-

στάσεων (1,04 x 1,02 μ), με τίτλο «Πίναξ

Γεωγραφικός της Ελλάδος», χωρίς όμως να

αναφέρει το όνομα του Ρήγα για να αποφύγει

την αυστροουγγρική λογοκρισία, η οποία

όπως είπαμε και για την περίπτωση των αδελ-

φών Πούλιου, αλλά ακόμη πιο σκληρά στην

περίπτωση του Ρήγα, αγνοούσε πλήρως τα

κηρύγματα του Διαφωτισμού και προέβαινε

σε πράξεις ανάλογες κάποτε με εκείνες των

Οθωμανών. Και αυτό, μάλιστα, όταν τα θύμα-

τα δεν κατείχαν την Αυστριακή υπηκοότητα,

όπως οι αδελφοί Πούλιου, αλλά την Οθω-

μανική, όπως ο άτυχος Πρωτομάρτυρας της

Ελληνικής ελευθερίας Ρήγας Βελεστινλής-

Φεραίος και οι επτά σύντροφοί του. 

Να αναφέρουμε, όμως, παρεκβατικά εδώ,

ότι ο ως άνω Άνθιμος Γαζής καταγόταν από

τις Μηλιές Πηλίου όπου γεννήθηκε τον Μάρ-

τιο του 1764 και απεβίωσε ως σχολάρχης

στην Ερμούπολη Σύρου στις 28 Νοεμβρίου

1828. Ήταν δε ένα από τα οκτώ παιδιά της

πολύ  πτωχής  οικογένειας Γκάζαλη, ένα

επώνυμο το οποίο άλλαξε σε Γαζής, το δε

βαπτιστικό του όνομα ήταν Αναστάσιος, το

οποίο άλλαξε σε Άνθιμο όταν έγινε κληρ-

ικός. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε από

ιερέα του χωριού του, όμως στη συνέχεια

τελειοποίησε τη μόρφωσή του στη Ζαγορά

και, στη συνέχεια, στην Κωνσταντινούπολη,

όπου και χειροθετήθηκε σε Αρχιμανδρίτη.

Το δε 1796 έγινε εφημέριος του Ελληνικού

ναού του Αγίου Γεωργίου στη Βιέννη της

Αυστρίας, στην οποία ως γνωστό διαβιούσαν

χιλιάδες Έλληνες απόδημοι και όπου, μετά

από υπόδειξη του Αδαμάντιου Κοραή, εξέ-

δωσε το 1811 και κυκλοφόρησε το πρώτο

σοβαρό προεπαναστατικό περιοδικό «Ερμής

ο Λόγιος», το οποίο και διεύθυνε μέχρι το

1814 και το οποίο επέζησε μέχρι το 1821.

Παράλληλα, όμως, με το εν λόγω περιο-

δικό, ο Γαζής είχε ήδη συγγράψει και εκδώσει

το 1807 την πεντάτομη «Ελληνική Βιβλιο-

θήκη» με έργα αρχαίων Ελλήνων, όπως επίσης

και το τρίτομο «Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνι-

κής» (1809-1816), καθώς και πλείστα άλλα

έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων με

δικές του μεταφράσεις στα Νέα Ελληνικά.

Και όλα αυτά, επειδή ο Γαζής πίστευε ακρά-

δαντα, όπως ακριβώς και ο Ρήγας, ότι η απε-

λευθέρωση του Ελληνισμού από τα δεσμά

της δουλείας προϋπόθετε την όσο γίνεται πιο

άρτια μόρφωσή του. Γι’ αυτό, άλλωστε, και

συγκεκριμένα μετά από προτροπή διακεκρι-

μένων Ελλήνων της διασποράς και κυρίως

του Κερκυραίου την καταγωγή Ιωάννη

Καποδίστρια [(1776-1831), πρώην Υπουρ-

γού Εξωτερικών της Ρωσίας (1815-1822) και

πρώτου Κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας

(26/1/1828-27/9 π.η. ή 9/10/1831) όταν δολο-

φονήθηκε από τον αδελφό (Κωνσταντίνο)

και τον γιο (Γεώργιο) του Πετρόμπεη Μαυρο-

μιχάλη)], ο Γαζής ίδρυσε το 1814 την πολι-

τικής και πολιτιστική χροιάς οργάνωση «Φιλό-

μουσον Εταιρεία» της Βιέννης. 

Για καθαρά, επίσης, εκπαιδευτικούς σκο-

πούς, μετέβη στην Οδησσό το 1817 προκει-

μένου να συλλέξει χρήματα για την ανέγερ-

ση Σχολής στη γενέτειρά του τις Μηλιές

Πηλίου, με επίκεντρο διδασκαλίας τις φυσι-

κές επιστήμες.  Μια προσπάθεια, όμως, η

οποία τελικά πραγματοποιήθηκε χάρη κυρίως

στη συνεργασία του Γρηγόριου Κωνσταν-

τά (1753-1844), καταγόμενου επίσης από τις

Μηλιές Πηλίου.

Στην Οδησσό, ο Γαζής συνάντησε και τον

Νικόλαο Σκουφά (1779-31/7/1818), ο οποίος

προσπάθησε, αλλά ανεπιτυχώς, να τον πείσει

να γίνει μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Μια

προσπάθεια, όμως, η οποία τελικά πέτυχε

όταν συναντήθηκαν και πάλι στις Μηλιές

Πηλίου όπου είχε επιστρέψει ο Γαζής από

την Οδησσό. Μετά δε την μύησή του, ο Γαζής

συνέβαλε αποφασιστικά στη μύηση και

πλείστων άλλων Ελλήνων ανά την Ευρώπη,

τον δε Μάιο του 1821 κήρυξε την επανά-

σταση στη Θεσσαλία και τη Μαγνησία, κι

έλαβε, μάλιστα, μέρος σε όλες γενικά τις

μάχες, οι οποίες διεξήχθησαν στην εκεί πε-

ριοχή. 

Στις δε 7 Μαΐου 1821 εξέδωσε διακήρυξη

με τίτλο «Προς τους λαούς της Ζαγοράς,

των Φερών και της Αγυιάς», στην οποία

τόνιζε, μεταξύ άλλων, τη σημασία του Ρήγα

και της θυσίας του· ότι ο Ρήγας προΐσταται

στην επαναστατημένη Θεσσαλία· και ότι ό

«Θούριός» του θα γίνει «εγερτήριον σάλπι-

σμα». Συνέστησε δε, επίσης, όπως συγκλη-

θεί «Συνέλευση» αντιπροσώπων από τις

Κοινότητες Θεσσαλίας και Μαγνησίας με

σκοπό να συντάξουν «Σύνταγμα» στα πρό-

τυπα του δημοκρατικού Συντάγματος του

Ρήγα και να δημιουργήσουν την «Βουλή

Θελαττομαγνησίας». Και πράγματι, η Συνέ-

λευση εκείνη προς τιμή του Ρήγα συνεδρία-

σε στο Βελεστίνο στις 15 Μαΐου 1821 με

Πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή και Γραμματέα

τον μετέπειτα καθηγητή του Πανεπιστημίου

Αθηνών Φίλιππο Ιωάννου. Επρόκειτο, όμως,

για εμβρυώδη Κυβέρνηση, η οποία δεν πρό-

λαβε να λειτουργήσει λόγω της επιδρομής

των Τούρκων. Οπότε ο Άνθιμος Γαζής, μετά

την αποτυχία αυτή της Επανάστασης στη

Θεσσαλία, κατέφυγε νότια, όπου στη συνέχεια

διορίστηκε μέλος του Αρείου Πάγου. Συμμε-

τείχε δε, επίσης, και ως εκπρόσωπος της Θεσ-

σαλίας στις δύο πρώτες Εθνοσυνελεύσεις της

Επιδαύρου --η πρώτη (20/12/1821-15/1/1822),

και του Άστρους η δεύτερη (29/3-18/4/1824)

-- όχι όμως στην τρίτη, της Τροιζήνας Πόρου

(19/3-5/5/1827), στην οποία, μεταξύ των

άλλων, εξελέγη ομόφωνα ως πρώτος Κυβερ-

νήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Στο μεταξύ, όμως, ο Άνθιμος Γαζής είχε ανα-

λάβει σχολάρχης στην Τήνο και τη Σύρο.

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΣΤΗ

ΒΛΑΧΙΑ (1791-1796) 

Ο Ρήγας, παράλληλα με τις εκδοτικές του

δραστηριότητες στη Βιέννη, προετοίμαζε και

την αναχώρησή του από την Αυστρία. Ως

γραμματικός, συγκεκριμένα, του βαρόνου de

Langenfeld έμεινε στη Βιέννη μονάχα από

τον Ιούνιο του 1790 μέχρι τις αρχές Ιανουα-

ρίου του 1791, οπότε κι επέστρεψε στη Βλαχία

ενώ ακόμα ο πόλεμος εναντίον της Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας συνεχιζόταν, οι δε

Αυστριακοί είχαν ήδη μπει στο Βουκουρέ-

στι. Γιατί, λοιπόν, ο Ρήγας αποφάσισε να

εγκαταλείψει την υπηρεσία του ως γραμμα-

τικός του βαρόνου Λάνγκεφελντ και με μηνιαίο,

μάλιστα, μισθό 120 πιάστρες, ενώ ταυτό-

χρονα ασχολείτο και με μεταφράσεις κι εκδό-

σεις βιβλίων; Η απάντηση είναι από πρώτης

άποψης πολύ εύκολη: Στη Βλαχία, όπως είπα-

με, είχε μια αξιόλογη κτηματική περιουσία

στην περιοχή της Βλάσκας δυτικά του Βου-

κουρεστίου, στην οποία ζούσε η μητέρα του

και ο αδελφός του ο Κωστής (μετέπειτα αγω-

νιστής στην Ελληνική Επανάσταση του 1821).

Επιστρέφοντας, όμως, βρήκε μια δικαστική

κλήση από τα γραφεία του Μητροπολίτη Βου-

κουρεστίου αναφορικά με κάποια ερωτική

περιπέτειά του με νεαρή υπηρέτρια της μητέ-

ρας του ονόματι Balasa από την Κραϊόβα, η

οποία του είχε κινήσει αγωγή. Το δε Εκκλησια-

στικό Δικαστήριο, με πρόεδρο τον Μητρο-

πολίτη Μελέτιο, τον καταδίκασε να κατα-

βάλει αποζημίωση 20 πιαστρών στην ατιμα-

σμένη εκείνη κοπέλα.

[Πρόκειται πιθανότατα για τον ίδιο

Μητροπολίτη, τον οποίο μερικοί κατ-

ηγόρησαν, αλλά μάλλον αβάσιμα, ότι θα

ήταν εκείνος, και όχι ο Δημήτριος Οικονό-

μου, ο οποίος είχε πράγματι καταδώσει

τον Ρήγα στους Αυστριακούς στην Τεργέ-

στη, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον

παρέδωσαν στους Τούρκους].

Δύο χρόνια, επίσης, πρωτύτερα, πληρο-

φορούμαστε από επίσημο ηγεμονικό έγγρα-

φο, ημερομηνίας 27 Μαΐου 1788 (όταν, δηλα-

δή, υπηρετούσε ως γραμματικός του πανίσχυρ-

ου ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαου Μαυρ-

ογένη), απευθυνόμενο προς τους διοικητι-

κούς υπαλλήλους της ως άνω περιοχής της

Βλάσκας, με την εντολή να πουλήσουν από

το εκεί κτήμα του Ρήγα τους χοίρους, τα βόδια

και τα άλλα ζώα, τα δε χρήματα από την

πώληση αυτή να σταλούν στις ηγεμονικές

Αρχές στο Βουκουρέστι. Σε περίπτωση δε,

που η εν λόγω πώληση δεν καθίστατο δυνα-

τή, τότε να σταλούν στο Βουκουρέστι τα εν

λόγω ζώα μαζί με τους κτηνοτρόφους των.

Βρισκόμαστε, όμως, τότε, όπως είδαμε, στην

ακμή του Ρωσο-Αυστρο-Τουρκικού πολέ-

μου του 1787-1792, με τους Αυστρο-Ρώσο-

υς να βρίσκονται στα πρόθυρα του Βουκο-

υρεστίου, ο δε Ρήγας είχε ήδη διοριστεί από

τον Μαυρογένη ως διοικητής της Κραϊόβας,

οπότε η προταθείσα εκείνη αγοραπωλησία

θα είχε μάλλον παραμείνει στα ράφια. Μετά,

όμως, την τελική ήττα των Οθωμανών και

τον στραγγαλισμό του Νικόλαου Μαυρογένη

τον Σεπτέμβριο του 1790 και την μετάβαση

του Ρήγα τον Ιούνιο του ιδίου έτους στη Βιέν-

νη, θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να επι-

διωχθεί η πραγματοποίηση του ως άνω ηγε-

μονικού διατάγματος είτε από τους Αψβούρ-

γους, οι οποίοι κατείχαν την Βλαχία την περίο-

δο 1789-1790, είτε από τον διάδοχο του Μαυ-

ρογένη στην ηγεμονία της Βλαχίας, τον Μιχα-

ήλ Σούτσο (1791-1793), τον οποίο, ως γνω-

στόν, είχε εκπαραθυρώσει ο Μαυρογένης το

1786. 

Οπότε, λοιπόν, η επάνοδος του Ρήγα στην

Βλαχία και η πενταετής και πλέον πια παρ-

αμονή του εκεί (1791-1796) θα υπήρξε προ-

φανώς αποτέλεσμα των δύο εκείνων δικα-

στικών υποθέσεων.

Για την εν λόγω, όμως, αγοραπωλησία έχει

δοθεί και μια άλλη εξήγηση: Ότι, δηλαδή, ο

ίδιος ο Ρήγας, ως διοικητής τότε της Κραϊό-

βας, φοβηθείς μήπως τα εν λόγω ζώα του

αποτελέσουν εύκολη λεία του κατερχόμενου

προς τη Βλαχία Ρωσοαυστριακού στρατού,

κίνησε εκείνη τη διαδικασία ώστε να καρ-

πωθεί αυτός το εισόδημα από την εν λόγω

πώληση και όχι οι στρατιώτες του εχθρού, οι

οποίοι, όπως άλλωστε γνωρίζουμε, επιδίδον-

ταν τότε σε τέτοιου είδους ληστρικές πρά-

ξεις σε βάρος των αντιπάλων τους. 

Όποια, πάντως, απάντηση και να δώσο-

υμε στο ερώτημα αυτό, το μόνο σίγουρο είναι

ότι ο Ρήγας, επειδή κατείχε αξιόλογη κτημα-

τική και κτηνοτροφική περιουσία στη Βλαχία,

αποφάσισε να λύσει τα οποιαδήποτε προ-

βλήματα σχετίζονταν με αυτήν, αλλά και να

ζήσει πιο άνετα κοντά στους δικούς του, γι’

αυτό άλλωστε και παρέμεινε στη Βλαχία για

έξι τόσα συνεχή χρόνια.    

Υπήρχε, όμως, ταυτόχρονα και ένα τρίτο

καθαρά οικονομικής φύσης πρόβλημα και,

μάλιστα, άμεσα σχετιζόμενο και αυτό με το

εν λόγω κτήμα του: Μακροχρόνιες, συγκε-

κριμένα, συνοριακές διαφορές με το μετόχι

της Μονής Σταυροπόλεως Βουκουρεστίου,

οι οποίες έληξαν τελικά στις 20 Μαΐου 1796

όταν ο Ρήγας αποδέχτηκε τους όρους, τους

οποίους επέβαλε, μετά από επιτόπια έρευνα,

η ηγεμονική Αυλή της Βλαχίας (ηγεμόνας

ήταν τότε ο Αλέξανδρος Μουρούζης, 1793-

1796). 

Έχει δε ως εξής η εν λόγω δικαστική απόφ-

αση: «Διά του παρόντος δήλον γίνεται ότι, εις

την χορτανιτζίαν [=οροθεσία] των μουλκίων

[=κτημάτων] μας, οπού διά πανεκλάμπρου

αυθεντικής προσταγής προς τους άρχοντας

ισπραβνίκους [=νομάρχες] της Βλάσκας παρά

των μπογερισάνηδων [=αρχόντων] Νικο-

λάου Καρπενισιάνου και καπετάν Θανάση

Πετρέσκου έγιναν εις τους 1796, Μαΐου λ΄,

τή [= με την οποία] είμεθα ευχαριστημένοι

αμφότεροι, εγώ τε ο Ρήγας γραμματικός Βελε-

στινλής, και ο άγιος καθηγούμενος του μονα-

στηρίου Σταυροπόλεως, και έλειψεν ανάμεσόν

μας κάθε κρισολογία και διχόνοια, βαλθέν-

των συνόρων γνωστών κατά την χορτανιτζίαν,

και έστω το παρόν εις ένδειξιν προς σιγουρη-

τά του ιερού μοναστηρίου εκ μέρους μου. 

Εγράφη εις Βουκουρέστι- 1796 Ιουνίου κβ΄.

Ρήγας Βελεστινλής γραμματικός, βεβαιώ».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής -
Φεραίος και η εποχή του

Άνθιμος Γαζής
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Του Ακαδημαϊκού 

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ
Δημοσιεύτηκε στο «Βήμα», 

11 Ιουνίου 1968

6 Ιουνίου 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης

στο Δραγατσάνι. 

Ιούνιος του 1968. Εκατόν σαράντα επτά χρόνια

από τότε, μελετούμε πάντα με συγκίνηση αυτή την

ωραία, μιαν απ’ τις ευγενέστερες μορφές του ’21.

Το τέλος του προπάντων. Και το πώς η μοίρα έβα-

λε να αναμετρηθούν, τότε, μερικά πρώτα πρό-

σωπα. Ο Καποδίστριας π.χ. και ο Αλέξανδρος

Υψηλάντης. Αλήθεια: Πώς δεν είδαν ακόμη αυτή

τη συνάντηση οι δραματικοί μας συγγραφείς;

Στα τέλη του 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης

ξεκίνησε από την Πετρούπολη για το ιστορικό του

ταξίδι. Επήγε πρώτα στο Κίεβο, όπου έμενε η

μητέρα του. «Εγονάτισε εμπρός της εις το ένα γόνυ,

και αφού εφίλησε το χέρι της, εζήτησε την ευχήν

της διά την πατρίδα. Εκείνη τον έσφιξεν εις την αγ-

κάλην της και τον εφίλησεν εις το στόμα χωρίς να

του απαντήσει. Η ιδία είχε χύσει πολλά δάκρυα και

είχε πολλάς αγωνιώδεις νύκτας από τον καιρόν

της νεότητός της. Εκρατούσε το χέρι του εις τα δι-

κά της και τον εκοίταζε σιωπηλή, με τα δάκρυα εις

τα μάτια. Ωσάν να προέβλεπεν ότι ολίγον αργότε-

ρα θα άφηνε τας σπαρακτικάς και ματαίας κραυ-

γάς των εκκλήσεών της προς δύο αυτοκράτορας,

διά να λυπηθούν τον υιόν της. Αλλά δεν ετολμούσε

να τον εμποδίσει». 

Στις 24 Φεβρουαρίου του 1921, ο Αλέξανδρος

Υψηλάντης, Γενικός Επίτροπος της Αρχής, υπέ-

γραφε την πρώτη επαναστατική προκήρυξη από

το Στρατόπεδο του Ιασίου. Η επανάσταση των

Ελλήνων άρχιζε στη Μολδοβλαχία. Στην Εκκλησία

των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου, χοροστατούσε

λαμπροφορεμένος ο Μητροπολίτης Βενιαμίν. 

Μπροστά στον μητροπολιτικό θρόνο, απάνω σ’

ένα μικρό τραπέζι, ήταν αποθεμένο το σπαθί του

Υψηλάντη. Ο Δεσπότης είπε τον Ψαλμό του Δαυίδ

«Περίζωσε την ρομφαίαν σου…», επήρε το σπαθί

και το έδεσε στη ζώνη του Αρχηγού. Το πλήθος 

εζητωκραύγασε. Ύψωσαν τη σημαία: Στη μια πλευ-

ρά της είχε τον Σταυρό, την εικόνα του Αγίου Κων-

σταντίνου και της Αγίας Ελένης και τη φράση: «Εν

τούτω νίκα». Στην άλλη το σύμβολο του φοίνικος:

«Εκ της στάκτης μου αναγεννώμαι». 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξιφούλκησε, απήγ-

γειλε τον Όρκο της Ελευθερίας της πατρίδος του.

Το έργο της Φιλικής Εταιρείας, αυτό το έργο του

πάθους των φλογερών ταπεινών ανθρώπων που

το εκίνησαν, εύρισκε εκείνη τη στιγμή την κορύ-

φωσή του. Άρχιζε ο αγώνας, οι μέρες της δόξας,

των δακρύων και του αίματος. Οι μυστικοί ορα-

ματισμοί του Υψηλάντη να αναστήσει μες στην ίδια

την Κωνσταντινούπολη την αυτοκρατορία του

Βυζαντίου, θα εύρισκαν ευθύς αμέσως αντιμέτωπη

την οδυνηρή πραγματικότητα. Ο Αρχηγός της Κι-

νητικής Αρχής είχε κάνει όνειρα και σχέδια να κά-

ψουν οι Φιλικοί στην Πόλη τον τουρκικό στόλο, να

συλλάβουν τον σουλτάνο, να κυριεύσουν την βασ-

σιλίδα. Ο Σέκερης συμβούλευε φρόνηση, μηνούσε

πως αυτά είναι δύσκολα πράματα, είναι χίμαιρες.

Και ο Υψηλάντης αδημονούσε, θύμωσε.

«Διατί απογοητεύεις τον αρχηγόν με τον σκε-

πτικισμόν σου;» του έγραφε ο Ξάνθος. 

«Μου λέγεις», αποκρίθηκε ο Σέκερης, «να γρά-

φω εις τον Υψηλάντην πράγματα σωστά, ιερά και

ουσιώδη και όχι σκοτεινιασμένα και απελπισμένα

από την φοβισμένην φαντασίαν. Τοιαύτας ειδή-

σεις πρέπει, κύριε, να προσμένεις εις το εξής από

εμέ, επειδή τώρα εμβήκεν εις τάξιν το πράγμα». 

Η άλλη οδυνηρή είδηση ήρθε από το Λάυμπαχ,

όπου οι δύο αυτοκράτορες, της Ρωσίας και της

Αυστρίας, επιβεβαίωναν την πίστη τους στα δόγ-

ματα της Ιεράς Συμμαχίας. 

Ο Τσάρος Αλέξανδρος απεκήρυττε το κίνημα

του Υψηλάντη. Και η αποκήρυξη αυτή εστάλη με

ιδιόχειρο γράμμα του Έλληνα υπουργού του Ρω-

σικού Ανακτοβουλίου, του κόμητος Καποδίστρια:

«Ο Αυτοκράτωρ εδοκίμασε λύπην τοσούτον μάλ-

λον βαθείαν, όσον ετίμα το ευγενές των αισθημά-

των σας, των οποίων εδώκατε πείραν εν τη υπη-

ρεσία της Μεγαλειότητός του. Η αυτοκρατορική Με-

γαλειότης του ήτο, λοιπόν, μακράν παντός φόβου

ότι δύνασθε ποτέ αίφνης να παρουσιασθήτε υπ’

αυτού του πνεύματος της σκοτιδειάσεως, όπερ

φέρει τους ανθρώπους του αιώνος μας να ζητή-

σωμεν εις την λήθην των πρώτων χρεών των εν

αγαθόν, το οποίον ουδέποτέ τις δύναται να ελπίσει

ειμή μόνον από μιας ακριβούς διατηρήσεως των

κανόνων της θρησκείας και της ηθικής… Η Ρωσία

είναι εις ειρήνην μετά της ορθωμανικής μοναρχίας.

Η εις την Μολδαβίαν εκραγείσα δημεγερσία δεν

δύναται κατ’ ουδένα λόγον να δικαιώσει διάρρηξιν

μεταξύ των δύο Δυνάμεων. Όθεν ήθελεν είσθαι 

τρόπος εχθρικός προς αυτόν, ήθελεν είσθαι εν ενί

λόγω αθέτησης της πίστεως των συνθηκών, βοη-

θούντες, καίτοι διά σιωπηλού αισθήματος, μίαν

αποστασίαν, της οποίας το σκοπούμενον είναι να

καταστρέψει μίαν Δύναμιν προς την οποίαν η Ρωσία

εκήρυξε και κηρύττει ότι έχει στερεάν απόφασιν να

διαφυλάττει σταθεράς σχέσεις ειρήνης και φιλίας».

Και η κατάληξη της τρομερής επιστολής: 

«Μήτε η λαμπρότης σας, μήτε οι αδελφοί σας

είσθε πλέον εις την υπηρεσίαν της Αυτοκρατορι-

κής του Μεγαλειότητος. Η πριγκίπισσα Υψηλάντη

θέλει όμως είσθαι υπό την υπεράσπισίν του, αλλ’

εις ό,τι αποβλέπει το υποκείμενόν σας, ο Αυτο-

κράτωρ δεν συγχωρεί επ’ ουδεμίαν υποθέσει να

επανέλθετε εις την Ρωσίαν. Υπογραφή: Κόμης Κα-

ποδίστριας».

Δύο περίπου μήνες αργότερα, στις 6 Ιουνίου

του 1821, η μοίρα του ονειροπόλου Αρχηγού της

Κινητικής Αρχής των Φιλικών ετελείωνε στο Δρα-

γατσάνι, μέσα σε μια λάμψη νεότητος και θυσίας,

στη λάμψη της καταστροφής του Ιερού Λόχου.

Μπήκαν, λέει, στη μάχη, ενώ η μουσική τους επαιά-

νιζε τον Ύμνον του Υψηλάντη, τραγουδώντας, με

τα χιονάτα λοφία τους, όλο φλόγα στα μάτια και

στην καρδιά. Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία ετε-

λείωνε, για να ανάψει μες στο σώμα της Ελλάδας

και να κορυφωθεί με την Ελευθερία. 

Ένα πρωί, 150 χρόνια από την ίδρυση της Φι-

λικής Εταιρείας, η ελληνική γη δέχτηκε επιτέλους

τα οστά του Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Από τότε ο

πρίγκιψ αναπαύεται ήσυχος, κάτω από το ζεστόν

ήλιο της πατρίδας του, που με τρόπο τόσον φλο-

γερό, τόσον ονειροπόλο, θέλησε να την αναστή-

σει, βλέποντάς την ως Ανάσταση της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας. Επί εξ ολόκληρα χρόνια, μες στην

ειρκτή του Φρουρίου του Μονγκάτς, όπου τον κρ-

ατούσε τραγικό δεσμώτη το πνεύμα της Ιεράς

Συμμαχίας – όταν εζήτησε άσυλο μετά την κατα-

στροφή του Δραγατσανίου – κάθε μέρα και κάθε

νύχτα, άρρωστος θα ονειρευόταν αυτόν τον ήλιο

της Ελλάδος. 

Μάταια έστελνε τότε τις εκκλήσεις της στους

ισχυρούς της Ευρώπης η γερόντισσα πριγκίπισ-

σα Ελισάβετ Υψηλάντη, η άλλοτε ηγεμονίς του Φα-

ναρίου. Της είχαν δημεύσει όλη την περιουσία στη

Ρωσία, της έλειπε, λέει, ακόμη και το λάδι για το

καντήλι της.

Όταν αποφυλάκισαν τον πρίγκιπα ήταν πια αργά.

Λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Αλέ-

ξανδρος Υψηλάντης πέθανε. 

Ετοιμοθάνατο τον βρήκε ένας συμπολεμιστής

του τού Ιερού Λόχου, ο Λασάνης. Του έφερε την

εφημερίδα του τόπου, τον «Αυστριακόν Παρατη-

ρητήν». 

– Τι νέα γράφουν; ρώτησε αργά τον συμπολε-

μιστή του ο πρίγκιψ.

– Ο Καποδίστριας έφθασε στην Μάλτα. Μια φρε-

γάδα αγγλική τον περιμένει να τον μεταφέρει στην

Ελλάδα, του αποκρίθηκε ο Λασάνης.

– Δόξα σοι ο Θεός, είπε ο Υψηλάντης.

Άρχισε να ψελλίζει το «Πάτερ Ημών». 

Αλλά πριν τελειώσει την προσευχή του, είχε ξε-

ψυχήσει...

Ηλίας Βενέζης

Ιστορικές Μνήμες

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Αλέξανδρος Υψηλάντης και
Ιωάννης Καποδίστριας

Ιωάννης Καποδίστριας                                   Αλέξανδρος Υψηλάντης
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Αργά, βράδυ στο Τόκυο
(με τον... Ωνάση)

Είχαμε φύγει αργά από την Σιγκαπούρη με προορισμό το Τόκυο.

Η πτήση όμως είναι μακρινή, σχεδόν ένα εξάωρο, και έτσι φθάσα-

με στο Τόκυο λίγο πριν τις 11 το βράδυ. Εκείνη την ώρα είχαν φθά-

σει και άλλες πτήσεις από την Ευρώπη, τις Φιλιππίνες και την Ινδία.

Παρότι οι ελεγκτές διαβατηρίων ήταν περίπου δέκα, η ουρά δεν

προχωρούσε γρήγορα. Για κακή μου τύχη είχα διαλέξει τον πιο αργό

ελεγκτή. Οι άλλες ουρές προχωρούσαν πολύ πιο γρήγορα από την

δική μας. Ο δικός μας ελεγκτής λειτουργούσε μάλλον με ανθρακίτη

και ο εκνευρισμός των επιβατών που περίμεναν άρχισε να γίνεται

εμφανής. Μπροστά μου ακριβώς βρισκόταν ένα ψηλός καλον-

τυμένος κύριος με σκούρα καμπαρτίνα. Περίμενε στωϊκά αλλά όταν

έφθασε στον ελεγκτή και παρέδωσε το διαβατήριό του – διαπίστω-

σα πως ήταν Άγγλος – του την έριξε με τον πιο ευγενικό τρόπο: do

you enjoy your job so much – απολαμβάνετε την δουλειά σας τόσο

πολύ; 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ο Ιάπωνας, πιθανόν ενθυμούμενος την γέφυρα του ποταμού

Kwai, έκανε πως δεν κατάλαβε και συνέχισε απλώς λίγο πιο γρή-

γορα τον έλεγχο των διαβατηρίων, αφού βέβαια οι υπόλοιπες σει-

ρές είχαν ήδη τελειώσει και οι άλλοι ελεγκτές κουβέντιαζαν ξένοια-

στοι μεταξύ τους.

Το αεροδρόμιο Narita απέχει από το Τόκυο περίπου 80 χιλιόμε-

τρα και έτσι έφθασα στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Kinza Daitsi λίγο

μετά τα μεσάνυχτα. Ακούμπησα τις αποσκευές μου στο δωμάτιο

και κατέβηκα εις άγραν διανυκτερεύοντος εστιατορίου. Για καλή μου

τύχη, ακριβώς απέναντι είδα ανοιχτό ένα μακαρονάδικο. Τα μακα-

ρόνια στην Ιαπωνία είναι παρεμφερής υποψία των δικών μας ζυμα-

ρικών. Ένα πράγμα που, άμα έχεις καλή θέληση, μπορεί και να το

φάς, αν όχι, περιμένεις το πρωί να ανοίξουν τα φαστφουντάδικα.

Μπήκα μέσα, κάθισα σε ένα ψηλό σκαμπό μπροστά στον παρα-

σκευαστή των υποτιθεμένων μακαρονιών και παρήγγειλα δύο

μερίδες.

Η μία μερίδα αναλογεί σε μισόν Έλληνα, ο άλλος μισός μένει

νηστικός.

Δίπλα μου ακριβώς καθόταν ένας μεσήλικας, μισομεθυσμένος

Ιάπωνας που ανεβοκατέβαζε τις μπύρες σαν σφηνάκια. Γύρισα,

τον κοίταξα και κατάλαβα πως αντελήφθη την ματιά μου. Εδώ θα

πέσει, εκεί θα πέσει, άντε τώρα θα λουστώ νυχτιάτικά με γιαπωνέ-

ζικη μπύρα. Τελικά την γλύτωσα αφού σταμάτησε το κούνια μπέλα

και με ρώτησε ''were are you from'' – από πού είσαι; Έκανα το λάθος

και του απάντησα πως είμαι από την Ελλάδα. Τεράστιο λάθος. Τότε

κινδύνεψα περισσότερο από το μπύρινο λουτρό, γιατί αυτός, αφού

με κοίταξε με θαυμασμό μου είπε με στεντόρεια φωνή πως εκείνος

ήταν υπάλληλος του Ωνάση για τριάντα ολόκληρα χρόνια. 

Ξέρεις, μου είπε, πόσες φορές έφερα το αφεντικό μου από το

αεροδρόμιο στην πόλη; Μόνον εμένα ήθελε όταν ερχόταν για τερά-

στιες μπίζνες στην Ιαπωνία. Μετέφερε, μου είπε, τα εμπορεύματα

από την μισή Ιαπωνία με δικά του καράβια σε όλα τα λιμάνια του

κόσμου. Με θυμόταν πάντα με το μικρό μου όνομα, Junji, και ζητούσε

επίμονα εμένα ως σωφέρ. Τα φιλοδωρήματά του, συνέχισε, ήταν

γιγάντια pour boire, όλοι οι συνάδελφοι με φθονούσαν για τις εισπρά-

ξεις μου από τον Έλληνα μεγιστάνα. 

Παράγγειλε αμέσως μπύρα για μένα, ύστερα δεύτερη και αργό-

τερα τρίτη. Ένοιωθα πως πλημμύριζε από χαρά, πέταγε στον ου-

ρανό, και σε λίγο βγήκε στον δρόμο και φώναζε «Ωνάσης – Ωνά-

σης –Ωνάσης». Είδε κι έπαθε ο μαγαζάτορας να τον τραβήξει πάλι

μέσα, πριν έρθει καμμιά Αστυνομία βραδιάτικα και βρούμε όλοι τον

μπελά μας Είχε μεθύσει από την μπύρα, είχε ενθουσιαστεί γιατί

θυμήθηκε το παλιό του αφεντικό; Δεν το ξεκαθάρισα. Ύστερα, και

αφού ο Junji είχε φύγει, σηκώθηκα και ζήτησα τον λογαριασμό για

να πάρω την απάντηση πως «τον λογαριασμό τον πλήρωσε προη-

γουμένως ο φίλος σας». 

Μέσα σε μισή ώρα είχα αποκτήσει Ιάπωνα φίλο που μου πλή-

ρωνε και τον λογαριασμό στην άκρη της γής! Τέτοια φήμη έχουν

δημιουργήσει τα βρυχόντα λιοντάρια της παγκόσμιας επιχειρημα-

τικότητας, κι εδώ, με δόλιο τρόπο κατάφεραν να μετατρέψουν τα

αισθήματα θαυμασμού σε ένστικτα μίσους. Ναι, έτσι ακριβώς έχουν

ενεργήσει οι μαυραγορίτες αρουραίοι του ανθελληνισμού.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Δημή-

τρης Χριστόφιας για να λύσουν το μεγά-

λο πρόβλημα της ανεργίας των «ημετέ-

ρων» κατάφεραν να διώξουν από την

εξουσία τον Τάσσο. Ο Τάσσος Παπαδό-

πουλος, σύμφωνα τότε με τον σημερινό

Πρόεδρο, ενδιαφερόταν μόνο για το κρά-

τος και είχε παραμελήσει τα εγγόνια του.

Έτσι, με πύρινους λόγους τον καλούσε ν’

αφήσει το προεδριλίκι να κοιτάξει τους

απογόνους του. Ο Χριστόφιας μετ’ ου

πολύ ξόδεψε τα αποθέματα του Τάσσου

και δεν άφησε τίποτα στον Νίκο Αναστα-

σιάδη για τους άνεργους «ημετέρους»

του... Με τη βοήθεια, όμως, του «μάγου»

της οικονομίας, Χάρη Γεωργιάδη, που

σοφίστηκε την πώληση με βιομηχανικό

τρόπο «χρυσών διαβατηρίων», ο Ανα-

στασιάδης έλυσε το πρόβλημα των χρη-

μάτων. 

Όλα όμως τα καλά έχουν και τα κακά

τους και οι κακές γλώσσες της αντι-

πολίτευσης βρήκαν την ευκαιρία ν’ αρχίσουν

την εκστρατεία εναντίον των «χρυσών

διαβατηρίων», κάτι που απειλεί να κατα-

στρέψει το... ωραίο έργο του Προέδρου

Αναστασιάδη και να οδηγήσει τον τόπο

σε... ανθρωπιστική καταστροφή, αφού

και η υπουργός Εργασίας κυρία Ζέτα Αι-

μιλιανίδου διαπίστωσε τελευταία ότι η ανε-

ργία στην Κύπρο έχει πέσει σε πολύ χαμη-

λά επίπεδα. Έτσι, αναγκάστηκε η κυβέρ-

νηση να βρει τρόπους να σώσει το «αν-

θρωπιστικό έργο» της και να αντλήσει

χρήματα από την Ε.Ε. 

Ο σημερινός «ήρωας» της Κύπρου,

Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεπέρασε τον αρχαίο

θεό Ερμή σε όλους τους ρόλους του. Τη

μια στιγμή χρησιμοποίησε την ευγλωττία

του και έπεισε τους γιατρούς Ελένη Θε-

οχάρους και Μαρίνο Σιζόπουλο – οι οποίοι

μπορεί να είναι καλοί στην ιατρική, αλλά

από πολιτική «έχουν μεσάνυχτα» και

κακώς έκαναν και άφησαν την επιστήμη

τους – και ψήφισαν τον Προϋπολογισμό.

Την άλλη στιγμή τρέχει στην Ευρωπαϊκή

Ένωση για να βρει βοήθεια, ξεχνώντας

ότι η Ευρώπη από χρόνους αμνημόνευ-

τους χρησιμοποιούσε τους Τούρκους –

είτε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε ως

Τουρκία – για να βγάζει τεράστια κέρδη. 

Το ίδιο κάνει και σήμερα. Για το «θεα-

θήναι τοις ανθρώποις», οι επίσημοι της

Ευρώπης μάς προσφέρουν λεκτική υπο-

στήριξη, αλλά στην πράξη προσπαθούν

να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης.

Έχουν και δίκιο όταν λένε ότι οι Κύπριοι

τά’θελαν και τά’παθαν. Σχεδόν ό,τι έπα-

θαν είναι από το ξερό τους το κεφάλι. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κούσιος

μπορεί να είναι καλός μπίζνεσμαν, αλλά

δεν φαίνεται να έχει πολλές γνώσεις. Κατη-

γόρησε την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα

τον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι αυτοί άρχι-

σαν (δηλαδή ο πατέρας τού Νικόλα) τα

«χρυσά διαβατήρια». Με τη λαϊκή πίεση,

η Επιτροπή που διόρισε η κυβέρνηση

αναγκάστηκε να δημοσιεύσει κάποια

στοιχεία. Τι μάθαμε; Ο αξιότιμος κ. Κούσιος

κοντά έπεσε, αφού ο Τάσσος είχε δώσει

μόνον... πέντε διαβατήρια, ο Χριστόφιας

128 και ο Νίκος Αναστασιάδης 6,526!!!

Με λίγα λόγια, «είπεν ο γάιδαρος τον πε-

τεινό κεφάλα»... 

Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και

την πιο τριτοκοσμική, αυτοί που έπεσαν

σε τέτοια σφάλματα και είπαν χονδρά

ψεύματα θα παραιτούνταν αμέσως. Στην

Κύπρο μας «αναλαμβάνω τις ευθύνες

μου» σημαίνει «κολλώ στην εξουσία και

μένω όσο μπορώ». 

Αναγκάζομαι να επαναλαμβάνομαι, διό-

τι ηγεσία και λαός βλέπουν τέτοια τρομε-

ρά σκάνδαλα και δεν δείχνουν καμία ευθι-

ξία, ντροπή, αξιοπρέπεια και ευαισθησία.

Αυτός και ο κυριότερος λόγος που οι ξέ-

νοι δεν μας λαμβάνουν υπ’ όψιν. 

Όπως είναι γνωστό, «το ψάρι βρω-

μάει από το κεφάλι», όπως έλεγαν κι οι

παλιοί. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, όμως,

ισχυρίζεται ότι είναι εντελώς αθώος. Γίνον-

ταν πανηγύρια από το κόμμα του, την

κυβέρνησή του και τους συνεργάτες του

και αυτός – σύμφωνα με τα λεγόμενά του

– δεν αντελήφθη τίποτα.... Δεν κατάλαβε

τίποτα... 

Ο... φιλαλήθης, ...ειλικρινέστατος και...

αθώος Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλω-

σε επανειλημμένα ότι στους διορισμούς

του ποτέ του δεν έλαβε υπόψη του κομ-

ματικά κριτήρια. Το δήλωσε κοφτά και τρι-

κωμίτικα στις μεγαλύτερες εφημερίδες της

Κύπρου. Οι υπουργοί του, ο Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος και ο βοηθός του, ο Γενικός

Εισαγγελέας και ο βοηθός του, τα μέλη

των Ερευνητικών Επιτροπών που διο-

ρίζει, σύμφωνα με τον ίδιο τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας είναι ακομμάτιστοι, είναι

ανεξάρτητοι. Αν θέλετε να το πιστέψετε,

αυτό είναι δική σας επιλογή. Ακόμα και ο

πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου

παρουσιάζεται να βρίσκεται υπεράνω

κομμάτων. 

Έτσι, όταν βλέπετε να γίνονται παρά-

ξενες «πενταμερείς», να παίρνονται «πα-

ράξενες» αποφάσεις και πολλά άλλα πε-

ρίεργα, να μην εκπλήττεσθε, αλλά να τα

πιστεύετε, επειδή είναι απίστευτα. 

Διατελώ, 

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Τα «χρυσά διαβατήρια»
και οι... ακομμάτιστοι

«Οι βουλευτές μακράς θητείας» και η «νούσιμη» ψήφος
«Dura lex, sed lex - Σκληρός Νόμος, Άδικος, αλλά πρέπει να 

εφαρμοστεί».

Πόσες φορές άραγε έχουμε βρεθεί ενώπιον μιας απόφασης Δι-

καστηρίου, κατάφορα και εξόφθαλμα άδικης;

Γράφει η

Πολύμνια Λευτέρη 

Αριστίνδην Υποψήφια Βουλευτής 

Λευκωσίας, ΔΗΚΟ

Μα γιατί όλος ο κόσμος να βλέπει το άδικο και ο Δικαστής όχι;

Όταν τα Δικαστήρια καλούνται να αποφασίσουν, εφαρμόζουν

τον Νόμο, είτε αυτός είναι άδικος, είτε είναι σκληρός. 

Την ευθύνη όμως για τον Νόμο δεν την έχει το Δικαστήριο, αλ-

λά οι Βουλευτές. 

Η Βουλή νομοθετεί.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, ότι είναι μείζον θέμα το ποιον στέλ-

νω στο Κοινοβούλιο να προασπίσει και να εκπροσωπήσει τα δι-

καιώματα μου.

Είναι γεγονός ότι το πολιτικό κατεστημένο και οι πολιτικοί «μα-

κράς θητείας», έχουν πάρει τις αποστάσεις τους από αυτό που λέ-

με, καθημερινότητα του μέσου πολίτη. 

Ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου εκεί βρίσκονται άλλα

συμφέροντα, άλλα ήθη, λόμπυ και επιχειρηματικοί κύκλοι που

«απεργάζονται» το μέλλον του τόπου, από όπου προέρχονται και

οι τοξικές αναθυμιάσεις διαπλοκής, σκανδάλων και διαφθοράς. 

Υπέρ ποιων πιστεύετε ότι θα νομοθετήσει αυτή η συνομοταξία

πολιτικών;

Αν συνειδητοποιήσουμε ότι το κάθε πρόβλημα της καθημερι-

νότητας μας, έχει προκληθεί ή μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια

πολιτική απόφαση, τότε θα καταλάβουμε γιατί πρέπει να πάμε να

ψηφίσουμε.

Βουλευτικές σημαίνει αποφασίζω ποιος θα νομοθετεί για λογα-

ριασμό μου. 

Η κοινωνία αγανακτεί. Ξεσηκώνεται. Διαμαρτύρεται. 

Δεν θα αλλάξει κάτι.

Θα αλλάξει όταν προσέλθει στις κάλπες και επιλέξει..."νούσιμα"!

Καλή ψήφο.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε τηλεφωνώντας στο 020 7195 1787 - 8
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Εδώ και καιρό συνεχίζεται η πρω-

τόγνωρη συμπεριφορά στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία, αυτή του «πολιτι-

κού σκασμού» (κατά τον αγαπητό μας

Σάββα Ιακωβίδη) τόσο των κομματικών

αρχηγών στην Κυπριακή Δημοκρατία

όσο και των αξιωματούχων του κρά-

τους. Ο εγκάθετος της κατοχικής Τουρ-

κίας, Ερσίν Τατάρ, ξεστομίζει τη μια βρι-

σιά, ψευτιά και ιστορική διαστρέβλωση

μετά την άλλη προς τον Ελληνισμό της

Κύπρου, ο Ερντογάν το ίδιο, ενώ ο ευρω-

βουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιου-

ρεκ... μας σερβίρει νέα θεωρία/δικαιο-

λογία για αποδοχή της συνομοσπον-

δίας ως λύσης του Κυπριακού! 

Της Φανούλας

Αργυρού

Ερευνήτριας

- Δημοσιογράφου

Ο Τατάρ ανέσυρε την Οθωμανική του κα-

ταγωγή και δηλώνει ότι είναι περήφανο εγ-

γόνι των Οθωμανών που κατέκτησαν (και

αιματοκύλησαν, τυπικά αυτό δεν το είπε)

την Κύπρο το 1571 μ.Χ., κατηγορεί την

ΕΟΚΑ ως τρομοκρατική οργάνωση και για

γενοκτονία (!), καλεί την ΕΕ να... «τηρήσει

τις υποσχέσεις που έδωσε μετά το δημο-

ψήφισμα για το σχέδιο Ανάν και να τερ-

ματίσει τη στάση της υπέρ των Ε/κ» και βά-

λε. 

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε Τούρ-

κοι, τα εγγόνια των Οθωμανών που κα-

τέκτησαν την Κύπρο το 1571 και την έκα-

ναν μια τουρκική πατρίδα», δήλωσε.

Και γιατί το είπε; Τον... ενόχλησε το πασχα-

λινό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη

στο οποίο ο τελευταίος αποκάλεσε τους Τ/κ

«συμπολίτες μας».

Η «πληρωμένη» απάντηση (όπως έγρα-

ψε η «Ελευθερία» Λονδίνου 6.5.2021) Προ-

έδρου Αναστασιάδη:

«Θα ήθελα να πω και κάτι, διότι ακούγον-

τας τον κ. Τατάρ με εξέπληξε. Ένα από τα

επιχειρήματα που ανέπτυσσαν κατά τη

διάρκεια της συνόδου στη Γενεύη ήταν ότι

είναι συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας. Από την άλλη, θεώρησε ότι πρό-

σβαλα τους Τουρκοκύπριους διότι τους απο-

κάλεσα συμπολίτες μου. Ένα θα ήθελα να

τον ρωτήσω: 97 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι

που έχουν την κυπριακή ταυτότητα, το κυ-

πριακό διαβατήριο και απολαμβάνουν όσα

και οι Κύπριοι Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει

να ντρέπονται; Πόσο περισσότερο πρέπει

να ντρέπονται μέλη των συνεργατών του

που έχουν την κυπριακή ταυτότητα ή το κυ-

πριακό διαβατήριο; Δεν θέλω να εμπλακώ

σε αντιπαραθέσεις, αλλά η υπομονή έχει

τα όρια της».

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα «Αλήθεια»

στις 5.5.21, έγραψε ότι από «έγκυρες πηγές»

360,000 Τ/κ έχουν εξασφαλίσει έγγραφα

της ΚΔ. «Συνολικά 160.000 Τουρκοκύπρ-

ιοι έχουν εξασφαλίσει ταυτότητα ή διαβα-

τήριο της ΚΔ, ή κατά δύο μαζί... Άλλοι 200.000

Τουρκοκύπριοι είναι κάτοχοι επίσημων εγ-

γράφων της ΚΔ... Από τους 11 “υπουργούς”

του Τατάρ, οι εννέα είναι κάτοχοι είτε δια-

βατηρίου είτε ταυτότητας της ΚΔ... Από 

τους 6 πολιτικούς αρχηγούς που τον συνό-

δεψαν στη Γενεύη, οι τρείς είναι κάτοχοι είτε

ταυτότητας είτε διαβατηρίου είτε και των

δύο της ΚΔ».

Διαβατήριο της ΚΔ κατέχει και ο Ερσίν

Τατάρ, το οποίο είναι ληγμένο, αλλά δεν

σημαίνει ότι δεν είναι κάτοχος επίσημου εγ-

γράφου της ΚΔ. Κάπου διάβασα ότι ο Τα-

τάρ θέλει να το επιστρέψει αν υπήρχε τρό-

πος! 

Ε, λοιπόν να πάει στο οδόφραγμα του

Λήδρα Πάλας και να το παραδώσει! Εκτός

και αν φοβάται ότι το ένταλμα σύλληψής

του ακόμα ισχύει στην ΚΔ. (Βρισκόταν στο

stop list της Αστυνομία της Δημοκρατίας

από το 1993 και σχετιζόταν με την υπόθε-

ση Ασίζ Ναδίρ – «Πολύ Πεκ»). Αλλά αν

πράγματι το εννοεί, ας το στείλει μέσω της...

«δορυφορικής» Υπ. Αρμοστείας του Ηνω-

μένου Βασιλείου στα κατεχόμενα!

(Λεπτομέρειες για την σχέση Τατάρ/Ναδίρ

στο άρθρο μου «Σημερινή» 20.10.2020

«Βρετανικό ένταλμα σύλληψης του Ersin

Tatar απεσύρθη για λόγους «δημοσίου

συμφέροντος» – ο Ταταρ ήταν λογιστής του

Ασίλ Ναδίρ (Polly Peck) στα κατεχόμενα»

και «Ελευθερία» Λονδίνου 22/10/2020 «Από

βοηθός λογιστής του Ασίλ Ναδίρ «πρόε-

δρος» του ψευδοκράτους».)

Πότε έγιναν 360,000 οι Τ/κύπριοι, κύ-

ριοι; Ποίος έχει δίκαιο, ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης με τις 97,000 διαβατήρια ή

ταυτότητες και τα δύο μαζί, ή οι ανώνυμες

πηγές της «Αλήθειας»; Τι λέγει η Στατι-

στική Υπηρεσία της ΚΔ γιατί δεν μιλά;

Περιλαμβάνονται και Τούρκοι έποικοι

στις 360,000; 

Όπως υποσχέθηκε ο μ. Δημήτρης Χρι-

στόφιας, μας καλούσε ο Σερ Ντέιβιντ Χά-

νεϊ «για ανθρωπιστικούς τάχα σκοπούς»

και ο αγγλόφιλος Κώστας Καρράς μέσω

«Φιλελευθέρου» (1.1.2008) να νομιμοποιή-

σουμε έποικους για να αυξήσουμε τον αρ-

ιθμό των Τ/κ;

Το 1974 οι Τ/κ, που ήσαν το 18% του

πληθυσμού, ήσαν κοντά 120,000 και η ιδιο-

κτησία τους, που ήταν διασκορπισμένη

σ΄όλη την νήσο ήταν 13%. Διαχρονικά «με-

τανάστευσαν περίπου 55,000, ο αριθμός

των σήμερα κυμαίνεται στις 89.000. Με

έναν φυσικό ρυθμό αύξησης του πληθυ-

σμού, ο αριθμός αυτός θα ήταν 153.578».

Τελευταία ενημέρωση 26.4.2021, 4.5.2021,

από τα στοιχεία αναρτημένα στις ιστοσελίδες

διαφόρων πρεσβειών της ΚΔ (Βιέννης, Βου-

κουρεστίου, Στοκχόλμης) υπό τον τίτλο «Πα-

ράνομες Δημογραφικές Αλλαγές».

«Πολιτικός σκασμός» από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του κράτους και τους κομματι-

κούς ηγέτες.

Έγκλημα πολέμου

Κάποτε μετά από περιβόητες επαναπρο-

σεγγιστικές συνάξεις στο Λήδρα Πάλας και

αλλού, ο κ. Γιαννάκης Μάτσης επικαλείτο

(απ΄ό,τι του έλεγαν οι Τ/κ) ότι οι έποικοι

είχαν φθάσει πότε τις 300,000, πότε τις

500,000 και κάποτε, θυμάμαι, είχε πετάξει

και τον αριθμό των 800,000, αλλά κανένας

δεν αντέδρασε και τότε ούτε μας επιβε-

βαίωσαν ακριβή ή κοντά ακριβή αριθμό.

Σύμφωνα, όμως, με τις πιο πάνω κυβερ-

νητικές αναρτήσεις οι έποικοι δεν ξεπερ-

νούν τις 200,000 (160,000 συγκεκριμένα). 

Γιατί κανένας δεν αντιδρά, δεν αγανα-

κτεί με το συνεχιζόμενο αυτό έγκλημα πο-

λέμου, δεν απαίτησαν από τον Πρόεδρο

Αναστασιάδη να το θέσει θέμα, αν μη τι άλ-

λο τιμώντας την πόλη της Τέταρτης Σύμβα-

σης της Γενεύης, Άρθρα 49.6 και 147 Άρ-

θρο 8.2 (β) (viii) του Καταστατικού της Ρώμης

στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του 1998;

Παρά μόνο πήγαν και επέστρεψαν για...

γεμωσιά και «διακοπές» για να κατηγο-

ρούν τον Αναστασιάδη για το ά ή το β και

κάποιοι μάλιστα να επιμένουν να... ξανα-

πάει για να κρεμάσει την ΚΔ, αφού δεν τα

κατάφερε όπως ήθελαν Τουρκία και Βρε-

τανία; 

Νιαζί, Αλεξανδρέττα και πίσω 

ο Δρ Νιχάτ Ερίμ 1956...

Έχουμε και τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ να μας

σερβίρει ότι « Η Κύπρος δεν μπορεί να γίνει

Αλεξανδρέττα μέσω της λύσης συνομο-

σπονδίας»! 

Απάντηση από την «Ελευθερία» Λον-

δίνου 6.5.2021:

«Οι προτάσεις της Τουρκίας στο Κυ-

πριακό συμπίπτουν απόλυτα με την πε-

ρίπτωση της Αλεξανδρέττας το 1939, όπου

Συρία, Λίβανος και Αλεξανδρέττα σχημάτι-

σαν συνομοσπονδία με εγγυητές την 

Τουρκία και τη Γαλλία. Δύο χρόνια μετά, η

Τουρκία προσάρτησε την Αλεξανδρέττα

χωρίς να αντιδράσει η εγγυήτρια Γαλλία δι-

ότι – λέει ο Νιαζί – προσδοκούσε σε στήρι-

ξη της Τουρκίας απέναντι στη ναζιστική Γερ-

μανία. Τώρα, υπονοεί, αν γίνει συνομο-

σπονδία στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα

μπορέσει να προσαρτήσει το νησί, επειδή

η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε. και επειδή

θα αντιδράσουν οι... Τουρκοκύπριοι!!! Βλέ-

πετε «αριστοτεχνική υποστήριξη των επι-

διώξεων της Άγκυρας, της διχοτόμησης,

από έναν ευρωβουλευτή της Κυπριακής

Δημοκρατίας;» 

Δηλαδή ο Νιαζί υποστηρίζει την συνο-

μοσπονδία και μας... καθησυχάζει να την

δεχθούμε και θα μας σώσουν οι Τουρ-

κοκύπριοι! Το σχέδιο του Νιχάτ Ερίμ έφθα-

σε στο τελευταίο σκαλί ολοκλήρωσής του...

Γιατί κανένας πολιτικός αρχηγός στην

Κύπρο δεν αντιδρά, δεν του απαντούν; Δεν

γνωρίζουν ιστορία; Τι γίνεται και με τους

υποψήφιους βουλευτές; Γνωρίζουν ή όχι

Ιστορία; Πώς θα υπερασπιστούν τα συμ-

φέροντα της ΚΔ;

Μα, επιτέλους, γιατί δεν αγανακτεί κανένας
με Τατάρ, Νιαζί, Ερντογάν;;;

Θα περιμένω...
Αισθήσεων οι συννεφιές, ίσκιοι μου έγιναν,

απ’ όταν έφυγες κι είχες κρατήσει κάτι δικό τους.

Της νύχτας όνειρα στα ύψη μ’ έφεραν,

βουβή, με δέος σ’ αναζητάω στον ουρανό τους.

Μέρα και νύχτα 

σε ικετεύω, μια και δεν είμαστε μαζί 

– άφησε κάτι, κάτι από εσένα.

Για την αγάπη μου... Αυτή να ζει!

Άσε του πόθου, άσε της ζήσης μου,

ή της καρδιάς μου – κάτι από σένα. 

Όλα τα αισθήματα δικά μου ήτανε,

που τόσο απρόβλεπτο... Τά’χεις κλεμμένα!

Άφησε στ’ άστρα και μέσ’ τα όνειρα

λίγο απ’ το βλέμμα σου, το λατρεμένο, 

ή έστω της σκέψης μου την αντανάκλαση, 

να φέρει εμψύχωση – θα περιμένω!

Μερσίνη MacFarland

Σου τό’χω πει
Τι πάθανε και βούρκωσαν τα μάτια σου, μικρό μου; 

Γιατί σου χάθηκε φωνή, κοιτάς με λύπη μοναχή

και σώπασες, μωρό μου!

Σου τό’χω πει, μέσ’ τη ζωή, με μάγκες να μην μπλέκεις,

μόνο με δάκρυ και καημούς – απ’ της αγάπης τους δεσμούς,

κορίτσι μου, ξεμπλέκεις!

Και αν ξεμπλέξεις μια φορά, πάλι θα ξαναμπλέξεις, 

γιατί του μάγκα η ζωή – ακροβατάει σε σχοινί,

δεν παίζει με τις λέξεις!

Γράφει τες νότες βήματα, έχει ρυθμούς δικούς της, 

κι όλο κερνάει τα μικρά – λόγια γλυκά, φιλιά πικρά, 

τους αναστεναγμούς της!

Βαριά η μάγκικη ζωή,

Βαρύς ο ορισμός της. 

Πολύ βαρύ το τίμημα, 

Βαρύς ο καημός της!

Τράβα, λοιπόν, και πήγαινε πίσω, στη γειτονιά σου, 

σ’ εκείνα τα καλά παιδιά – πού’χουνε μάλαμα καρδιά, 

που μοιάζει στην δικιά σου!

Να βρεις την ηρεμία σου, την ψυχική γαλήνη, 

όπως τα χρόνια τα αγνά – της Εφηβείας σου χαρά, 

σκέψης, καρδιάς Ειρήνη!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
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∆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 2ον

Ο Κανάρης 
στην Κύπρο

«Κανάρη! Και τα σπήλια της γης
εβόουν: Κανάρη! 
Και των αιώνων τα όργανα, ίσως, 
θέλει αντηχήσουν, πάντα Κανάρη!»

«...Πάνυ δε φρονίμως εσκέψαντον.

Ότι ήτο απερίσκεπτον και παρακιν-

δυνευμένον το διάβημα της εξεγέρσεώς

των διότι αναμφιβόλως χείρονας της

ατυχούς Χίου σφαγάς θα επέφερεν, άτε

της Νήσου παραακειμένης ειας τας ακτάς

της Συρίας και Κιλικίας, οπόθεν ευκό-

λως και εν χρόνω βραχεί πολυπληθείς

ηδύναντο να καταφθάσωσιν ορδαί

πολεμίων και να επενέγκωσιν ανηκούστο-

υς ωμότητας και καταστροφάς εις αυτούς.

Αλλά και οπότε ακόμη ο ατρόμητος στο-

λοκαύτης Κανάρης από τα παράλια της

Αιγύπτου περί την 19ην Ιουνίου του 1821

κατέπλευσεν μετά του στόλου του και

εις την ημετέραν πατρίδαν, ελλιμενι-

σθείς εν λιμενίσκω τινί παρά τον Άγιον

Σέργιον, είτα δε και εις τον παρά την

Λάπηθον λιμενίσκον Ασπρόβρυσιν, και

εις αμφότερα τα μέρη δεν έλειψαν οι

Κύπριοι να τω προσφέρωσιν ασμένως

και χρήματα και σίτον και κριθήν και διά-

φορα άλλα τρόφιμα. Εις τρόπον ώστε η

πτωχή και δούλη Κύπρος ικανά προς

την Μητέρα Ελλάδα υπέρ ελευθερίας

συνεισέφερε κατά την εποχήν εκείνην.

Συν τούτοις και πολλά τέκνα της προθύ-

μως και ενθουσιωδώς έδραμον και

ηγωνίσαντο κατά τον ιερόν και άγιον

αγώνα και χείμαρρος μαρτυρικού αίμα-

τος ακόμη εχύθη και κατέβρεξεν το έδα-

φός της. Οι δ’ αμφιβάλλοντες ας διεξελ-

θώσιν και το δοκίμιον της Ελληνικής

Ιστορίας του Ιωάννου Φιλήμονος και το

Μητρώον των Απομάχων της Ελευθέ-

ρας Ελλάδος, ένθα εγγεγραμμένα φαίνο-

νται των Κυπρίων αγωνιστών τα ονό-

ματα, “αγήρως η δόξα υπέρ πατρίδος

πεσόντων”...». 

(Βλέπε: «Απομνημονεύματα των
κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπροω
τραγικών σκηνών», υπό Γεωργίου Ι.

Κηπιάδου (δικηγόρου), εν Αλεξαν-

δρεία, 1888, σελίδα 13). 

Η συμμετοχή των

Κυπρίων στην Ελληνική

Επανάσταση – 

Εκστρατεία στη Χίο

Ορισμένοι από τους Κύπριους εθε-

λοντές είναι οι ακόλουθοι: 

1) Αντώνιος Παυλή Κύπριος, λοχίας. 

«Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν

ότι ο Αντώνιος Παυλή εκ Κύπρου υπηρέτ-

ησεν εις τον τακτικόν στρατόν με τον

βαθμόν του λοχίου από το έτος 1825

μέχρι του 1833, παρευρεθείς εις τας

εκστρατείας της Χίου, δείξας κατά το διά-

στημα της υπηρεσίας του άμετρον ζήλον

και εξαίρετον διαγωγήν και απαραδειγ-

μάτιστον ανδρείαν. 

Όθεν, κατ’ αίτησίν του, τού δίδομεν το

παρόν πιστοποιητικόν διά να του χρη-

σιμεύση όπου ανήκει.

Εν Αθήναις την 5ην Μαΐου 1846

Ι. Γ. Σωνιέρος 

Συνταγματάρχης

Αθ. Γ. Πίσσας

Αντισυνταγματάρχης» 

2) Κυπραίος Γεώργιος: Πολέμησε

στις εκστρατείες της Χίου. 

3) Ιωάννης Μιχαήλ: Πολέμησε στις

εκστρατείες της Χίου. 

4) Επίσης, μαρτυρία περιλαμβάνει

ανάμεσα στους ναύτες του Κανάρη και

τον Μανώλη Κυπριώτη. Στο μεταξύ,

όπως ανέφεραν, ο Μανώλης αποτέλε-

σε το «δεξί χέρι» του Κανάρι και ήταν

αυτός που άναψε το φυτίλι για την ανα-

τίναξη της ναυαρχίδας του Καρά Αλή

στο λιμάνι της Χίου. Αργότερα, όμως,

σε κάποια άλλη ναυμαχία με τουρκικό

πλοίο έχασε τη ζωή του. 

5) Γεώργιος Κυπραίος ή Καλαν-

τζής: 

«Εν Λειβαδεία τη 13η Ιουνίου 1865. 

Προς την επί των αγώνων και θυσιών

Εξεταστικήν Επιτροπήν

Διά τον κ. Έπαρχον Λειβαδείας. 

Ο υποφαινόμενος Γεώργιος Κυπρ-

αίος ή Καλατζής, κατοικοδημότης Λει-

βαδείας, αγωνισθείς και υπηρετήσας εις

διαφόρους κατά των εχθρών Οθωμανών

μάχας υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλά-

δος απ’ αρχάς της Επαναστάσεως άχρι

του έτους 1834, ήτα: 

Εις τας γενομένας εν τη νήσω Χίω

μάχας διαρκεσάσας έξι περίπου μήνας

υπό την οδηγίαν αυτού, ότε και προε-

βιβάσθη υπαξιωματικός».

6) Γεώργιος Κυπραίος: Πολέμησε

στις εκστρατείες της Χίου. 

7) Αδάμ Μάρκου, Κύπριος από τον

Αστρομερίτη της Λευκωσίας. Πολέμησε

στις εκστρατείες της Χίου από το 1825

μέχρι τέλους του 1829. 

8) Γεώργιος Φιλίππου: Πολέμησε

στις εκστρατείες της Χίου. 

9) Αγγελής Μιχάλη Κύπριος ή Κυ-

πραίος: Πολέμησε στις εκστρατείες της

Χίου. Αξιωματικός.

10) Χρίστους Μιχαήλου Κύπριος.

Εις την εκστρατείαν της Χίου ηκολούθησε

με συντρόφους έως εκεί. 

«...Εστάθη γενναίος εις όλας τας μάχας

και πάλιν επληγώθη και υπέφερε μεγά-

λους κινδύνους και διά την γενναιότητάν

του και καλήν του διαγωγήν, όπου εστά-

θη έως το 1828, τω δίδω κατά χρέος

μου το παρόν αποδεικτικόν διά να του

χρησιμεύση όπου ανήκει. 

Εν Ναυπλίω τη 15 Μαρτίου 1832

Ο Εκατόνταρχος 

Γιαννάκος Καρόγλου»

11) Κωνσταντίνος Κυπριώτης: Ανα-

φέρεται και ως Ψαριανός. Υπηρέτησε

ως ναυτικός στο πυρπολικό του Κων-

σταντίνου Κανάρη. Όπως αναφέρει σε

έγγραφό του ο Κανάρης, ο Κυπριώτης

σκοτώθηκε πέφτοντας από το πλοίο

κατά τη διάρκεια ναυτικών επιχειρή-

σεων. 

12) Γεώργιος Κυπριώτης: Γιος του

προηγουμένου, υπηρέτησε ως ναυτικός

στο πυρπολικό του Κωνσταντίνου

Κανάρη. Σε μια ναυμαχία, έπεσε στη

θάλασσα και πνίγηκε. 

Κύπριοι ναυτικοί

1) Γεωργίου (ή Κύπριος ή Κυπρ-

ιώτης) Ιωάννης: Από Μελανδρίνα

Κερύνειας, κοντά στο χωριό Άγιος Αμ-

βρόσιος. Το χωριό του καταστράφηκε

από τους Τούρκους το 1827. Υπηρέτη-

σε ως ναύτης (Α.Μ. 1713/663 ΑΧΕΒ).

2) Κύπριος (ή Κυπριώτης ή Κυπρ-

αίος) Ιωάννης: Υπηρέτησε στην ξηρά

και στη θάλασσα. Αξιωματικός Ε’ (Α.Μ.

761 ΑΧΕΒ). 

3) Κυπριώτης Γεώργιος, Μπουρ-

λοτιέρης. Σκοτώθηκε στη ναυμαχία του

Καφηρέα.

4) Κυπριώτης Κωνσταντίνος: Μπο-

υρλοτιέρης. Χάθηκε στη ναυμαχία των

Τρικέρων Θεσσαλίας. Υπαξιωματικός

Β’ (Α.Μ. 234 ΑΧΕΒ). 

5) Μάρκου Σολομών: Υπηρέτησε

στον Ελληνικό Αγώνα ως ναυτικός και

επέστρεψε στην Κύπρο το 1830. 

6) Παπανικολάου (ή Λιβαδίτης)

Χρήστος. Από το Κοιλάνιο της Λεμε-

σού. Υπηρέτησε ως ναυτικός και επέ-

στρεψε στην Κύπρο. 

7) Φρακούδης Γιάγκος. Από τη

Λεμεσό. Υπηρέτησε ως ναυτικός και

επέστρεψε στην Κύπρο όπου πέθανε

το 1880. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
του 1821-1829

Κωνσταντίνος Κανάρης – ο θρυλικός Ψαριανός 
πυρπολητής της Επανάστασης του 1821, στα γεράματά

του, με πολιτική περιβολή και τα πέντε αστέρια – μετάλλια
της αρχιναυαρχίας του. Διετέλεσε και πρωθυπουργός. 

Πέθανε στην Αθήνα το 1877. 
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Πολλές φορές σκέφτομαι τι να είναι αυτό που

κάνει εκατομμύρια ανθρώπους,να ανέχονται, να

τιμούν, ενίοτε και να υποκλίνονται και να προσ-

κυνούν ωσάν να είναι δούλοι τις οικογένειες των

βασιλιάδων που ζουν εις βάρος τους μέσα σε παλά-

τια-φρούρια, αποκομμένοι από τους κοινούς θνητούς

και τα καθημερινά τους προβλήματα. Βασιλικές

οικογένειες σε πολλές χώρες της Ευρώπης και

αλλού, που ζουν σε βάρος των λαών τους χωρίς

να δίνουν λόγο σε κανένα, και μάλιστα σε δημο-

κρατικές (κατ΄ επίφαση μάλλον) χώρες στον 21ο

αιώνα, που υποτίθεται ο κόσμος ξύπνησε! Κακά

τα ψέματα, Δημοκρατία και Μοναρχία σε οποια-

δήποτε μορφή της [Βασιλευόμενη Κοινοβουλευ-

τική Δημοκρατία (τέτοιο πολίτευμα είχε η Ελλάδα),

Ομοσπονδιακή Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική

Δημοκρατία, Συνταγματική Μοναρχία, και Από-

λυτη Μοναρχία)] είναι δύο έννοιες που δεν συναν-

τώνται πουθενά.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Εξωφρενικά ενοχλητικό είναι επίσης όλο αυτό

το κακό που συμβαίνει με τη μεγάλη δημοσιότητα

που δίνεται για τα θέματα που απασχολούν τις

βασιλικές οικογένειες. Και δεν αναφέρομαι μόνο

στα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου

μόνο, όπου στρέφεται τελευταία το ενδιαφέρον

λόγω των γνωστών γεγονότων. Δυστυχώς, αυτή

η απαράδεκτη νοοτροπία επικρατεί και στα έντυπα

και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σχεδόν παγκοσμίως

(εκεί που φυσικά οι άνθρωποι είναι χορτάτοι, διότι,

εκεί που οι άνθρωποι πεινούν, έχουν σοβαρότε-

ρα θέματα να τους απασχολήσουν), που μεταδίδουν

τα βασιλικά τερτίπια και καμώματα και μάλιστα

πάντα με όλες τους τις «ανατριχιαστικές» λεπτο-

μέρειες…

Για τη μεγάλη θλίψη της Ελισάβετ, της μακρο-

βιότερης βασίλισσας στον κόσμο (ανέβηκε στο

θρόνο το 1952). Για τα μαύρα ρούχα της, το μαύρο

καπέλο που έκρυβε το πρόσωπο της, τα δάκρυα

της και πάει λέγοντας… Δεν γιόρτασε τα 95α γενέ-

θλια της φέτος (γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926)

η βασίλισσα, μάς ενημέρωσε η ελληνική δημόσια

τηλεόραση στην καθημερινή ροή ειδήσεων από

το παλάτι της! Για τους πρωτομάρτυρες ήρωες της

ΕΟΚΑ όμως, τον Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα

Δημητρίου, που οδηγήθηκαν στην αγχόνη με εντο-

λή της Ελισάβετ, δεν βρήκε ούτε μια λέξη για να

πει η δημοσία ελληνική τηλεόραση προχθές 10

Μαΐου, τη μέρα του απαγχονισμού τους. Δεν ανα-

φέρομαι στην ιδιωτική τηλεόραση, διότι αυτή έχασε

προ πολλού τον προσανατολισμό της!

Διαβάζουμε στο HELLAS JOURNAL στις

10/04/2021:«Με όλο τον σεβασμό στον νεκρό,

προκαλούν κακή εντύπωση οι αντιδράσεις, στην

Ελλάδα και στην Κύπρο, για τον θάνατο του Πρίγκι-

πα Φίλιππου, συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ…

Ο σύζυγος της κ. Ελισάβετ, δεν κούνησε το δαχτυλά-

κι του για να βοηθήσει τη Γενέτειρα. Ούτε, ως Έλλην

σύζυγος προσπάθησε να την επηρεάσει την κ.

Ελισάβετ όταν της ζητήθηκε να χαρίσει τη ζωή στον

μεγάλο μας ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, επειδή

στην πραγματικότητα ήταν ένα παιδί. Είχε καλή

δικαιολογία η Βασίλισσα για να το κάνει. Αλλά

αρνήθηκε…».

Και δεν είναι μόνο ο Παλληκαρίδης που

απαγχονίστηκε με υπογραφή της κ. Ελισάβετ ασφα-

λώς. Είναι και άλλοι οκτώ λεβεντονιοί, όλοι τους

νέοι, ο Παναγίδης μάλιστα μόλις είκοσι τριών ετών

άφησε πίσω του σύζυγο και τρία μικρά παιδιά!

Καραολής, Δημητρίου, Ζάκος, Μιχαήλ, Πατάτσος,

Κουτσόφτας, Παναγίδης Μαυρομάτης και Παλ-

ληκαρίδης, οδηγήθηκαν στην αγχόνη (την τελευ-

ταία υπογραφή στη θανατική καταδίκη τους την

έβαζε η βασίλισσα Ελισάβετ) και θάφτηκαν μες τα

άγρια μεσάνυκτα κρυφά και συνωμοτικά μέσα στις

φυλακές τους, μάλιστα δε πριν τους κρεμάσουν,

τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια! Με τις

μάνες τους να εκλιπαρούν να πάρουν τις σορούς

των παιδιών τους για να τα κηδέψουν, όπως αρ-

μόζει σε Έλληνες Ορθοδόξους! Και για τούτα τα

εγκλήματα της δεν ζήτησε ποτέ της έστω μια απλή

συγγνώμη η φλεγματική βασίλισσα!

Σεβασμός μόνο στον νεκρό Φίλιππο, λοιπόν.

Όπως σε κάθε νεκρό. Κανένας σεβασμός στον

«Έλληνα» Φίλιππο! Στις φλέβες του Φίλιππου δεν

κυλούσε ούτε μια σταγόνα αίμα ελληνικό! Το δήλω-

σε επανειλημμένως, άλλωστε, και ο ίδιος σε δημο-

σιογράφους. Δανός δήλωνε ο Φίλιππος και όχι

Έλληνας! Μόνο μία φορά που στριμώχθηκε επέ-

λεξε την αινιγματική απάντηση «είμαι Έλληνας,

αλλά…», χωρίς να διευκρινίσει τα συναισθήματά

του για τη γενέτειρά του… 

Καιρός να σοβαρευτούμε επιτέλους! Ο σύζυγος

της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄του Ηνωμένου Βασι-

λείου δεν έκανε ποτέ του το παραμικρό για να βοη-

θήσει την Ελλάδα!

Υστερόγραφο: Ανάρπαστες οι πολυθρόνες

που κάθισαν η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι – Φρενίτι-

δα μετά τη συνέντευξη στην Γουίνφρι Όπρα, η

οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως το τηλεο-

πτικό γεγονός για το 2021 (έως τώρα). Για την

οποία Μέγκαν και Χάρι εισέπραξαν μερικά εκα-

τομμύρια! Οι πολυθρόνες πωλούνται προς 554

δολάρια το σετ! Τέτοιοι που είμαστε, καλά μας

κάνουν τελικά! «Άρτον και θεάματα»*!

*Κατά τον Γιουβενάλη, διάσημο Ρωμαίο σατι-

ρικό ποιητή, ο αυτοκράτορας προσέφερε στον λαό

σιτάρι (ψωμί) και θεάματα στο αμφιθέατρο με σκοπό

να τους αποσπά από τα μεγάλα προβλήματα της

κοινωνίας.

Στις φλέβες του πρίγκιπα
Φίλιππου της Βρετανίας

δεν κυλούσε ούτε 
μια σταγόνα αίμα ελληνικό!

Ηπροστασία του ν. 3869 /2010 πιο γνω-

στού ως ν. Κάτσελη θεωρητικά έπαυσε

να ισχύει τον Μάρτιο του 2019, και άλλοι νόμοι

για την ρύθμιση της προστασίας της πρώτης

κατοικίας μπήκαν στην ζωή μας. Νόμοι που

όριζαν ότι η προστασία θα ισχύσει εφόσον

ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης/δανειζόμενος

υπέβαλε αίτηση μέσω πλατφόρμας. Η ρύθ-

μιση αν γινόταν δεκτή και η δόση που θα

καλούταν να πληρώσει να προέκυπτε από

το σύστημα, αντικαθιστώντας πλήρως με τον

τρόπο αυτό, την δικαστική διαδικασία του ν.

Κaτσέλη, όπου ο δικαστής είχε ενώπιον του

τον οφειλέτη, του έκανε ερωτήσεις και έβγα-

ζε μια απόφαση όπου υπήρχε και ο παρά-

γοντας της ανθρωπιάς, της κατανόησης και

της αίσθησης της οικονομικής πραγμα-

τικότητας.

Γράφει η 

Δικηγόρος Αθηνών 

Αναστασία 

Χρ. Μήλιου*

Με την κατάργηση του ν. Κατσέλη, και την

δημιουργία της πλατφόρμας για την προστασία

της κύριας κατοικίας, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που

μπόρεσαν να υπαχθούν στον νόμο και μάλιστα

να πετύχουν μια δόση η οποία να είναι βιώσιμη.

Οι περισσότερες αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές και

αυτές που προχώρησαν, τελικά δεν βοηθήθη-

καν ιδιαίτερα όσον αφορά τα ποσά των δόσεων

που τις περισσότερες φορές δεν ήταν αντίστοιχα

των οικονομικών δυνατοτήτων των αιτούντων.

Ήδη τον Ιούνιο του 2021 θα ξεκινήσει να εφα-

ρμόζεται ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, που θα

επιτρέπει στον δανειστή να πτωχεύει τον οφει-

λέτη και να εκποιεί όλη την ακίνητη και κινητή

περιουσία του. Καμία προστασία πρώτης ή άλλης

κατοικίας δεν προβλέπεται και οι οφειλέτες πρό-

κειται να βρεθούν σε δεινή θέση έναντι των δανει-

στών τους.

Δυστυχώς από την άλλη, κάτι που οι περισ-

σότεροι αγνοούν, είναι ότι τα δικονομικά δικαιώμα-

τα των οφειλετών/δανειοληπτών, καταργούνται

και αποδυναμώνονται μέσω διατάξεων και νόμων

που ψηφίζονται χωρίς δημοσιότητα, αφήνοντας

τους δανειολήπτες απροστάτευτους και έρμαια

στις βουλήσεις των τραπεζών και των funds.

Τον τελευταίο καιρό μάλιστα, μέσα στην κρίση

που προκάλεσε η πανδημία, έχει παρατηρηθεί

έντονα ότι οι τράπεζες και τα funds όχι μόνο δεν

κάνουν μειώσεις και ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά

έχουν σκληρύνει την στάση τους, απαιτώντας

ποσά και δόσεις που δεν συνάδουν με την πραγ-

ματικότητα και την οικονομική κατάσταση των

αιτούντων την ρύθμιση δανειοληπτών. Αποτέ-

λεσμα αυτής της πρακτικής είναι άνθρωποι που

πραγματικά επιθυμούν να ρυθμίσουν και να τα-

κτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς

τους δανειστές τους να μην μπορούν και να κιν-

δυνεύουν από τις συνέπειες του νέου Πτωχευ-

τικού Νόμου που σύντομα θα ισχύει.

Όπως προανέφερα, τα μέσα άμυνας και επίθε-

σης των δανειοληπτών είναι λίγα και περιορι-

σμένης δυναμικής, και τούτο διότι το δικαστικό

συστημα δεν βοηθάει και πρακτικά. Για παρά-

δειγμα, μια ανακοπή κατά δ/γής πληρωμής δικά-

ζεται το 2024 ενώ η δανειστής μπορεί να προχωρή-

σει σε πλειστηριασμό σε συντομο χρονικό διά-

στημα. 

Παλαιότερα, ο οφειλέτης είχε δικαίωμα να

κάνει αίτηση αναστολής κατά του πλειστηρια-

σμού, ένα πραγματικά σημαντικό βοήθημα που

είχαμε οι δικηγόροι σε τέτοιες περιπτώσεις. Το

δικαίωμα αυτό, άμυνας του οφειλέτη, καταργήθηκε

το 2016 μαζί με άλλα δικονομικά μέσα άμυνας

των οφειλετών. Έτσι ο οφειλέτης πρακτικά δεν

μπορεί να προστατεύσει την περιουσία του παρά

μόνο αν κάνει αίτηση αναστολής με το που θα

λάβει την δ/γή πληρωμής, διότι μετά δεν έχει

αυτό το δικαίωμα.

Η πανδημία μπορεί να έφερε πολλά δεινά

στην χώρα άλλα έφερε και ένα καλό. Την ανα-

στολή του Πτωχευτικού Νόμου. Έτσι, όλο αυτό

το διάστημα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε νομο-

λογία των δικαστηρίων που δίνει την δυνατό-

τητα σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να υπαχ-

θούν στις προστατευτικές διατάξεις του ν. Κατσέλη

να το επιτύχουν.

Δικαστές, λοιπόν, μέσω των αποφάσεων που

εξέδωσαν, έδωσαν μια διαφορετική, πιο ευρεία

ερμηνεία στις διατάξεις του ν. Κατσέλη που αφο-

ρούσαν την προστασία της πρώτης κατοικίας

και θεωρητικά καταργήθηκαν τον Μάρτιο του

2019. Οι δικαστές αυτοί ισχυρίζονται ότι η προ-

στασία της πρώτης κατοικίας είναι συνταγματι-

κά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών μιας

χώρας και το κράτος οφείλει να την προστατεύει.

Δέχονται δε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας

ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Μάρτιο του 2019

μέσω των διατάξεων του. ν. Κατσέλη, και ότι

τώρα είναι δυνητική. Δηλαδή, είναι στην διακρι-

τική ευχέρεια του δικαστή να την προστατεύσει

ή όχι. Επομένως, δύναται κάποιος που δεν έχει

υπαχθεί στο Ν. Κατσέλη να αξιοποιήσει την νομο-

λογία αυτή και να προσπαθήσει, έστω και τώρα,

την ύστατη στιγμή, να διεκδικήσει την προστασία

της κατοικίας του.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, ναι μεν υπάρχει

η νομολογία αλλά δεν είναι η ευρέως εφαρμο-

στέα. Υπάρχουν δικαστές που δεν ασπάζονται

αυτή την άποψη και εφαρμόζουν το νόμο με την

στενή του ερμηνεία. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι

οι δικαστές που αντιλαμβάνονται τις καταστά-

σεις πιο ανθρώπινα και ρεαλιστικά, που έχουν

νομική άποψη και την εκφράζουν. Αν κάποιος,

επομένως, θεωρεί ότι κινδυνεύει η περιουσία

του από δάνεια και οφειλές που έχουν γίνει υπέρο-

γκες και βλέπει ότι μια εξωδικαστική ρύθμιση με

τους δανειστές του είναι ατελέσφορη, τότε θα

πρέπει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια υπα-

γωγής στο ν. Κατσέλη.

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 Μαϊου 2021

καθώς από 1η Ιουνίου θα ισχύει ο νέος πτωχευ-

τικός νόμος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: natmil@otenet.gr, 

info@legalaction.gr

www.legalaction.gr
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Τελευταία ευκαιρία για προσφυγή
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Ήβη Μελεάγρου

1928 --

Η Ήβη Μελεάγρου γεννήθηκε στη Λευκωσία

το 1928 και σπούδασε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο

και φιλοσοφικές σπουδές στο Λονδίνο. Δίδαξε την

αγγλική γλώσσα σε σχολεία της Μέσης Παιδείας

και αργότερα εργάστηκε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα

Κύπρου (ΡΙΚ). 

Ήταν για δώδεκα χρόνια (1960-72) εκδότρια του

περιοδικού «Κυπριακά Χρονικά». Συμμετείχε σε

πολλά λογοτεχνικά συνέδρια σε διάφορα μέρη της

Ευρώπης.

Με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε από τα νεανικά

της χρόνια και το 1957 εξέδωσε τη νουβέλα «Το

σπίτι του Σολωμού». Στη συνέχεια εξέδωσε τα

διηγήματα «Πόλη ανώνυμη», το μυθιστόρημα

«Ανατολική Μεσόγειος», τη νουβέλα «Συνο-

μιλίες με τον Che», και τα διηγήματα «Στον Ωκεά-

νειο Βυθό». 

Αντώνης Ιντιάνος 

1899 - 1968

Ο Αντώνης Ιντιάνος γεννήθηκε το 1900. Ο

πατέρας του καταγόταν από την Περιστερωνο-

πηγή (επαρχία Αμμοχώστου) και η μητέρα του από

τη Λεμεσό. Μετά τις σπουδές του στο Γυμνάσιο

Λεμεσού και την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας

σπούδασε νομικά στο Λονδίνο στο Middle Temple

και λίγο αργότερα σπούδασε Φιλολογία στο πανε-

πιστήμιο της Οξφόρδης.

Δημοσίευσε ποιήματα του στην εφημερίδα του

λογοτέχνη Μελή Νικολαΐδη «Ηχώ της Κύπρου»

και άλλες συνεργασίες στο περιοδικό «Νουμάς».

Συνεργάστηκε επίσης με τους λογοτέχνες Κώστα

Προυσή και Νίκο Κρανιδιώτη στο περιοδικό

«Κυπριακά Γράμματα». 

Το 1937 ανακάλυψε τον τάφο του ποιητή Ανδρέα

Κάλβου στο Louth, Linconshire της Αγγλίας και

έγραψε σχετικό δημοσίευμα στο περιοδικό «Νέα

Εστία».

Έγραψε αρκετές μελέτες όπως «Συμβολή εις

την Ιστορίαν της Κύπρου», «Δραγομάνοι και
Δραγομανία», «Μια ανέκδοτη σελίς του Χειρ-
ογράφου Λεόντιου Μαχαιρά», «Μεσαιωνικές
ταφόπετρες στην Κύπρο», «Δαμασκηνός Α΄
Κύπρου» καθώς και πληθώρα μεταφράσεων.

Κώστας Προυσής 

1911 - 1993

Ένας άλλος πολυγραφότατος Κύπριος λογο-

τέχνης ήταν και ο Κώστας Προυσής. 

Ο Προυσής γεννήθηκε στην Αγκαστίνα το 1911

και μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της

Αθήνας πήγε στην Αμερική όπου σπούδασε στο

πανεπιστήμιο του Σικάγου όπου πήρε διδακτο-

ρικό δίπλωμα. Κατά τη δεκαετία του 1930 και 1940

δίδαξε στο Γυμνάσιο της Κερύνειας και στο Παγ-

κύπριο Γυμνάσιο και αργότερα στο Σικάγο και το

1961 είχε διοριστεί διευθυντής της Θεολογικής

Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Μασαχουσέτης.

Από το 1934 - 56 εξέδιδε το περιοδικό «Κυπρ-
ιακά Γράμματα» και από το 1940-1948 το πε-

ριοδικό «Κυπριακαί Σπουδαί», όπου φιλοξένησε

εκατοντάδες συνεργασίες Κυπριών και άλλων

λογοτεχνών.

Για ένα χρονικό διάστημα, από το 1964 ο Πρου-

σής ήταν και επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής

Δημοκρατίας στη Βοστώνη. 

Μερικά από τα έργα του είναι τα ακόλουθα:

«Γραμματική Δημοτικής», «Κωστής Παλαμάς»,
«Ιστορικά Δημοτικά Τραγούδια της Κύπρου»,
«Λαογραφία της Δωδεκανήσου», «Κυπριακή
Πεζογραφία».

Ανδρέας Γεωργιάδης 

Κυπρολέων

1904 - 1988 

Ο Ανδρέεας Γεωργιάδης Κυπρολέων γεν-

νήθηκε στον Πεδουλά το 1904 και σπούδασε εμπο-

ρικά και λογιστική. Έζησε για 20 χρόνια στην Αθήνα

(1925 – 1945) όπου εργαζόταν ως λογιστής. Τον

τραβούσε όμως πολύ η λογοτεχνία και τον ίδιο

καιρό έβγαζε το περιοδικό «Πολιτισμός».
Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε

ως καθηγητής Αγγλικών, Ελληνικών και Γαλλικών

στο Εμπορικό Λύκειο Πεδουλά και στο Γυμνάσιο

της Πόλης Χρυσοχούς.

Ήταν πολυγραφότατος και έγραψε τόσο θεα-

τρικά έργα, όσο και κυπριακές νουβέλες και μυθι-

στορήματα. Έγραψε τα θεατρικά έργα: «Μια νύχτα
στο χάνι» (μονόπρακτο δράμα), «Η ζωή εν τάφω»
(μονόπρακτο δράμα) «Λευκάνθη κόρη της Κύ-
πρου» (τραγωδία σε πέντε πράξεις, «Το Σούλι»
(πατριωτικό δράμα).

Έγραψε επίσης τις κυπριακές νουβέλες «Η
προίκα της Μαριάννας», «Ο φευγιός», «Εκ προ-
μελέτης», «Οι καμπάνες της Αγάπης», «Για τα
λημέρια του Διγενή» (παρμένη απόν τον Κυ-

πριακό αγώνα του 1955-59), «Εις τα φτερά της
δόξας», «Η πατρίδα ας του συγχωρέσει», «Ελεύθ-
εροι πολιορκημένοι», «Η αποθέωση της λευ-
τεριάς», «Σκιρτήματα καρδιάς» κ.ά. 

Ο Κυπρολέων πέθανε το 1988.

Κώστας Κλεάνθους

1925 --

Ο Κώστας Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λευ-

κωσία το 1925 και εργαζόταν στη Αρχή Τηλεπι-

κοινωνιών μέχρι το 1985. Από πολύ νεαρή ηλικία

έγραφε ποιήματα και τα δημοσίευε σε εφημερίδες

και περιοδικά. 

Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Σφεντόνες»,
«Αδελφέ μου Οσμάν» και «Σταθήκαμε όρθιοι».

Ασχολήθηκε επίσης με τη σατιρική ποίηση και

συμμετείχε στην ορχήστρα του ΡΙΚ και έγραψε

μουσική για διάφορα θεατρικά έργα.

Δίνουμε πιο κάτω ένα απόσπασμα από το ποίημα

του «Πονεμένο Νησί» από τη συλλογή του «Στα-
θήκαμε όρθιοι»:

Πονεμένο νησί, στις πληγές σου αλείβω
Της στοργής μου το λάδι, αγνό μυρωμέ-

νο.
Ταπεινά προσκυνώ και μ’ ευλάβεια

σκύβω
Και το στίχο μου ολόλευκο επίδεσμο

δένω...

Ω γλαυκό μου νησί, σου μαδήσαν οι
ανθοί.

Καρπασία κι Αμμόχωστος, Μόρφου
Κερύνεια.

Η καρδιά τα στολίδια σου τώρα πενθεί
Που μαραίνονται μέσα στην κίτρινη

γύμνια.

Ματωμένη πατρίδα μου, μεσ’ απ’ τη φρίκη
Του πολέμου προβάλλεις κι ενάντια στο

φθόνο
Συνεχίζεις ολόρθη για ό,τι σου ανήκει
Τη μεγάλη πορεία σου μέσα στο χρόνο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

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

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

ktofallis@ gmail.com
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Ήβη Μελεάγρου - Αντώνης Ιντιάνος - Κώστας Προύσης 
- Ανδρέας Γ. Κυπρολέων - Κώστας Κλεάνθους
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L O B B Y  F O R  C Y P R U S

Destined to fail: the UN-sponsored
“5+1” Cyprus charade 

The UN-sponsored 'Informal 5+1 Meeting on the

Cyprus issue' came to an inconclusive end in Gene-

va on 29 April 2021. This charade was convened,

in the words of the UN, 'to determine whether com-

mon ground exists for the parties to negotiate a last-

ing solution to the Cyprus problem within a fore-

seeable horizon.' However, as events unfolded, the

'Meeting' ended up giving Turkey a platform to make

aggressive neo-colonial demands with the obvious

aim of achieving the legalisation of its illegal occu-

pation in the northern area of the Republic of Cyprus,

a country that is a full member of the UN, Com-

monwealth, Council of Europe and European Union. 

Against this background and in response to the

supine remarks of the UN Secretary-General at a

press conference held at the close of the 'Meeting'

on 29 April 2021 (published at https://unficyp.un-

missions.org/transcript-press-conference-united-

nations-secretary-general-antónio-guterres-infor-

mal-5-1-meeting), Lobby for Cyprus makes the fol-

lowing observations.

By adopting the peculiar '5+1' format, the UN en-

sured that the Republic of Cyprus, a full member of

the UN, was not formally represented in the 'Meet-

ing' in its capacity as an internationally-recognised

and independent, if semi-occupied, sovereign state.

Thus, the UN brazenly disrespected Article 2.1 of its

own Charter under which 'The Organization is based

on the principle of the sovereign equality of all its

Members.'

By inviting Turkey to participate in the 'Informal

Meeting' in Geneva in its purported capacity as 'guar-

antor power', rather than as an occupying power in

occupation of the north of the Republic of Cyprus,

the UN flagrantly brushed aside the Geneva Con-

ventions of 1949 and their provisions on occupied

territories.

By avoiding any criticism of Turkey, the Secre-

tary-General of the UN failed to expose the Turkish

agenda for what it clearly is: a crude recipe for the

neo-colonial legalisation of illegalities via enhanced

forms of apartheid, segregation, discrimination, in-

equality and other abominations contrary to the post-

1945 legal order.

By failing to make any express mention of law,

human rights, justice, freedom, democracy and the

UN Charter that he is supposed to be upholding, the

Secretary-General betrayed international law while

further sponsoring the normalisation of the crime of

apartheid, the occupation and the criminal conse-

quences of ethnic cleansing.

By ensuring that the 'Informal 5+1 Meeting' was

convened in strict secrecy, behind closed doors and

in the absence of any published formal minutes at

its close, the UN fuelled the systemic lack of trans-

parency which has plagued the Turkish occupation

since it began after Turkey invaded the Republic of

Cyprus in 1974.

For these and other reasons, the UN Secretary-

General has contributed to the culture of impunity

which, in different contexts, he claims to be cam-

paigning against. Moreover, he has inflicted further

damage to the post-1945 legal order and the Euro-

pean model of liberal democracy under the rule of

law. He has thereby perpetuated the culture of ap-

peasement that Turkey has benefited from to the

detriment of its many victims, including all those cit-

izens of the Republic of Cyprus who have been

forcibly uprooted from their homes.

In closing, therefore, Lobby for Cyprus reiterates

its commitment to supporting a settlement resting

on the principles of democracy, justice, the rule of

law and the 3Rs:

– the removal of all Turkish troops;

– the humane repatriation of all colonists trans-

ferred from Turkey to the occupied north of the Re-

public of Cyprus in breach of Articles 49.6 and 147

of the Fourth Geneva Convention of 1949 or Article

8.2(b) (viii) of the Rome Statute on the Internation-

al Criminal Court of 1998 or both;

– the fundamental legal right of all refugees and

internally displaced persons to return to their homes

and properties, without any restrictions or precon-

ditions.

By these means, the Republic of Cyprus may be

liberated and become a truly democratic, humane

and unitary sovereign state which is free from the

shackles of occupation, segregation and neo-colo-

nialism.

Acknowledgment: Lobby for Cyprus express-

es its gratitude to Klearchos A. Kyriakides for

composing an early draft of this statement.

An Ancient
Muse
An elder found me wanting

For my words

Were without form,

Whence an opening

Of my soul awakened

Didst conform

Plucking heartfelt cords

With the love of poesy 

I weathered the storm

With grace and thanksgiving

Oh heavenly muse 'tis

A starry way of living

For the waves of rhythm

And the muse of rhyme

Vibrate the heavens

O Lord to Thy glory

Even now beyond time.

Jo-Anne Marinakis
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Αs we near the end of a disrupted and unique

season, there are many teams from com-

munity grassroots club Omonia Youth FC, spon-

sored by Spector, Constant & Williams, Vas

Barbers and V Jewellers, that are in title con-

tention.  

By Mike Pieri

Sophia Karanicholas' Under 13 girls again put

on a great performance in a double header in very

tough weather conditions wining the match 6-0.

With their focus in training on passing under pres-

sure and in tight spaces it was pleasing for the

coaches to see that they put into action what they

practiced. The girls were asked to build on the

great teamwork and quick passing from previous

match, and the coaches were delighted to see the

the confidence demonstrated in playing the ball

forwards. Huge well done to the girls and espe-

cially to the parents for their endless support even

in the cold and wet conditions. Player of the match

was awarded to Sophia who showed great com-

posure and confidence on the ball and was re-

warded with two fantastic goals. Shekhinah (2),

Mea B and Marine got the other goals. In the sec-

ond game, the Under 13 Girls won again, this time

4-0 with Mea B (2), Hollie and Ella getting the goals.  

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14 White

kept their title hopes alive with a thumping 9-1. The

boys started slowly and  found themselves a goal

down within four minutes but having regrouped

the boys went into half time 3-1 up. The Under 14

White then went on to dominate the second half

and started to play their football, controlling the

game and in the end winning comfortably. Con-

stantino was named Man of the Match and the

goals were scored by Yianni (3), Alexander (2),

Kaya (2), Yullian and Theo.  

A top of the table for Mike Koumi and Adam

Broomfeld's Under 13 White went the way of the

Omonia Youth side as they too easily saw off their

opponents, winning 6-1. 

Playing against a very physical team it was the

opposition who scored first but the Under 13 White

did find their feet enough to end the half 3-1 up.

The boys were much better in the second half

where played some excellent football which was

rewarded with three further goals. One more win

will see the team end the season as division cham-

pions. Goal scorers were Man of the Match William

(2), Luca (2), Davide and Nick. 

Mary Trypohona and Abdullai's Under 11 Girls

were so excited to play in the lively sunshine on

Sunday that their warm up consisted of who could

do the splits! Such great camaraderie among the

team. There was good passing and communica-

tion, a big improvement from previous matches

and the girls all kept battling and avoided bunch-

ing up on the pitch! Mary was delighted with the

how the girls performed, and she said: "I am in

awe how the girls all now take rotation in goal and

do it with smile on their face. Still lot of work to do

but most importantly they are having fun and this

was our best game this season. I am really proud

of my girls and must say our referee today was

brilliant." 

Tas Georgiou's Under U14 Green lost 5-1 against

a stronger more physical team. This was another

learning curve for the team and it's normal that

they should feel some frustration after a poor per-

formance. The opposition displayed better com-

munication skills and were more combative. Man

of the Match was goal scorer Harry Gregoriou. 

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12

White played another double header, with the boys

coming away with two draws. The first match end-

ed 1-1 and the second was goalless. Both match-

es were fiercely competitive but very fair between

teams near top of the table. In very warm difficult

conditions, the coaches were proud of the huge

efforts of all the boys. 

Both games very similar to each other. In first

game the Under 12 White went into the lead but

as is habit at moment the boys gave away a bit of

a scrappy goal and in the end 1-1 was fair result.

The second game saw neither team create many

chances, as both sides were tiring.  

Man of match in game one was Charlie who

worked tirelessly worked throughout and was a

constant threat with his pace and vision. Man of

match in game two was Andreas. He was super

solid at centre back where he was decisive show-

ing controlled aggression in the tackle. 

George Pantelides' Under 16 Girls played out

a scoreless draw but considering they have lost

twice to this team before, the result was evidence

of the team's improvement. The girls had three re-

ally good chances to score with Maggie, Maddie

and Andrianna with the opposition also hitting the

post twice so in conclusion, it was a very even

game. Player of the match was Nyeeta who was

strong in defence and who exhibited silky touch-

es to play out from the back. 

Nick Georgiou's Under 18 Gold lost both games

in a double header. The first match by 5-1 and the

second 1-0. Man of the Match was awarded to

Michael Vassiliou and Michael Melanarkitis. In the

2nd game and first half of the first game the boys

played some excellent football against a team that

is unbeaten in their division.  

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can con-

tact the club at omoniayouthfootball-

club@hotmail.com, via the contact page on

the club's website www.omoniayouthfc.com

as well as following the club on twitter @Omo-

niaYouthFC and Instagram @omoniayouth-

fc1994.

The Under 16 Girls continue to make excellent progress while enjoying
their football

Omonia Youth FC teams in title contention

Loukas Moura visits AEK u12

AEK Under 12’s were paid a visit by Spurs and Brazil superstar Lucas Moura at training last

week. He praised the boys for their good football and attitude and told them to continue to work

hard and enjoy their game. 

U12 coach Stathis Marneros, who is a friend of Lucas, said: “It was really good for Lucas to take

time out of his day to meet the boys and for them to ask him some questions about football, his

career and about his famous hat-trick in the Champions League semi-final vs Ajax. He is not only

a great player, but a really good guy too”. 
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Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
2pm- ERT 
 

 
15.00-16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
  

 
 

4pm- ERT 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday NEWS 
 

16.00-17.00 
 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm- ERT 
5pm- RIK 

 
17.00-18.00 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 

 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
5pm- RIK 
 

 
18.00-19.00 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 
 

 
#SaturdayShoutOut  

 
#WeekendWindDown  

 
 
7pm- ERT 

 
19.00-20.00 

 
#CommunityChest 

 
[W.eekly 
I.nformation & 
S.upport H.our] 

 
Scandalous  
                                                            
  

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 
 

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 
 

 
One-Man-Show 
 

 
Palia Laika  
 
 
 

 
#SundayFunday 

 
7pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 
Travel Log  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 
 

 
Palia Laika 
 

 
#SundayFunday  

 
9pm- RIK 
 

 
21.00-22.00 

 

 
#MondayMayhem 
 
 
 

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom 

 
Music Biography   

 
#FridayFunday  

 
#SaturdayShowdown   

 
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
#MondayMayhem 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
Chalara Me Styl    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  
 

 
10pm- ERT  

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
Chalara Me Styl   

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  

 
12am- RIK 

 
0.00-1.00 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
RIK Broadcast 

 
12am- RIK 

 
1.00-7.00 

 
RIK Broadcast 
 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast   

 
LGR Nightshift 

 
RIK Broadcast 

 
Hourly from 

RIK 

Schedule is subject to change.  Enquiries to Pierre Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk LGR  The Soundtrack of Your Culture.   
On 103.3FM in London, on DAB+ Digital Radio in Birmingham, London, Manchester & Glasgow, on 93FM in Larnaca & Famagusta and 103.1FM in Limassol. 

LGR - London Greek Radio -
Weekly programme
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HIRINES BRIZOLES ME FASOLIA GIGANTES
PORK CHOPS WITH GIANT BEANS IN TOMATO SAUCE
Fasolia gigantes or “giant” beans are a type of beans similar to butter beans

which are uniquely grown and used in Greece. They are cooked as a plaki dish

with tomatoes and plenty of garlic.

For this recipe I used pork chops, although you may use pieces of lean pork

or boneless cubes cut from the leg or shoulder. When the beans are added with

the tomatoes, garlic, onions and herbs and baked in the oven, the resultant dish

is a thick creamy casserole so welcoming any season especially in winter.

INGREDIENTS (Serves 4)

350g gigantes beans or butter beans or haricot beans

4 tbsp extra virgin olive oil 

4x 175g organic or free-range pork chops, skin removed leaving a small layer of

fat or 500g pork belly or 500g pork shoulder or leg cut into small pieces, 5cm

in length

4 ripe medium tomatoes, peeled and finely chopped

400g canned tomatoes, drained 

2 bay leaves 

2 garlic cloves, crushed 

2 onions, thinly sliced 

2 celery sticks, thinly sliced

4 carrots, thinly chopped

150ml dry white wine 

4 sprigs of fresh thyme, leaves only, finely chopped

a small handful of fresh flat- leaf parsley, finely chopped

a small handful of dill, finely chopped

Juice of 1 lemon

Sea salt and freshly ground black pepper

TO GARNISH: 

Α small handful of flat-leaf parsley, finely chopped

METHOD 

1. Preheat the oven 180°C / 160°C fan/ gas 4

2. In a large casserole, cover the gigantes beans with cold water and leave to

soak overnight. Drain and rinse them. Put them back in the casserole. Cov-

er them with plenty of fresh cold water. Mix well and spread the beans even-

ly. Boil over a medium heat for 30-35 minutes until al dente. The gigante beans

take less time to cook than the haricot beans. Rinse and drain the beans.

3. On high heat, in a large casserole, sauté the pork chops or the pork pieces in

two tbsp of olive oil for 4-5 minutes or until golden brown. Season with salt

and pepper.

4. Add 1 tbsp of olive oil, tomatoes, bay leaves, garlic, onion, celery, parsley, thyme,

carrots, the beans and wine in the casserole to add to the meat. Cover with

water and gently stir the ingredients in the casserole.

5. Cover the casserole with a lid and transfer it to the oven. Bake the dish for 1

hour without stirring. Add more water if the meat and beans mixture becomes

too dry during cooking. The beans and meat should be soft and succulent oth-

erwise cook it for a bit longer.

6. Remove the casserole from the oven and add more salt and pepper if needed.

Stir in the parsley, dill and lemon juice.

7. Serve the dish hot with plenty of crusty bread.

© Copyright George Psarias
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HIRINES BRIZOLES ME FASOLIA GIGANTES
PORK CHOPS WITH BEANS IN TOMATO SAUCE

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Ενημερωτική Εκπομπή - ΡΙΚ

Βουλευτικές Εκλογές-Κύπρος
21.30 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
22.00 Ελληνική Ταινία: 

“Μια Τόσο Μακρινή Απουσία”
23.15 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Ιππόλυτος και το Βιολί του”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Τα Αρραβωνιάσματα”
22.45 Ελληνική Ταινία: 

“Η Μεγάλη Των Κερατάδων
Σχολή”

00.05 Ελληνική Ταινία: 
“L - Εγώ Είμαι”

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19.30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.05 Με τον φακό του Hellenic TV
20.35 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.20 Ελληνική Ταινία: 

“Ενώ Σφύριζε Το Τρένο”
23.15 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Αισιόδοξος”

KYΡIAKH 16 ΜΑΪΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21.30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.45 Ελλ.Ταινία: “Διπλοπεννιές”

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Ο Πατέρας”

22.55 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 ΠΡΟΣΩΠΑ - πολιτική 

επικαιρότητα
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Μοναξιά Μου Όλα”
22.15 Ελληνική Ταινία: 

“Οι Απένταροι”

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη
20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Το Χαμένο Σήμα 
Της Δημοκρατίας”

21.55 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Ανηψιός Μου ο Μανώλης”

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Ενημερωτική Εκπομπή - ΡΙΚ

Βουλευτικές Εκλογές-Κύπρος
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Λόλα”
23.10 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Αχαΐρευτος”

George Psarias has been a restauranteur for almost forty years. He

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his recipes.
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