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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
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w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΕΝΩ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ «ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ»

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός
του πατρός

Ανδρέα 
Χατζησαββή
l «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΩ

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΣΑ ΚΑΠΟΙΟΝ…»
ΣΕΛΙΔΑ 5

Ο Ερντογάν έχει ξεφύγει εντελώς...
l ...ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ!

l ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΓΙΑ... “ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ”
ΣΕΛΙΔΑ 12

ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΙΑΪΡ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ:
«Είστε Ανατολίτες που
ιδρύσατε την Τουρκία

πάνω σε μια γενοκτονία
Ελλήνων χριστιανών»
l «ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής 
-- Φεραίος και η εποχή του

n Γράφει: Χάρης Μεττής  ΣΕΛΙΔΑ 14

Τα φλογισμένα ράσα της Επανάστασης
n Γράφει ο Σεραφείμ Καραχάλιος ΣΕΛΙΔΑ 15

Οι «αιματοβαμμένες 
μπότες» της Τουρκίας στην
Ευρώπη και στην Κύπρο

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Τι χρειάζεται για ταξίδια στην Κύπρο
n ΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΣΤ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ «CYPRUS FLIGhT PaSS»

n ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΤΟ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» n ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

«Μπορείτε να πάτε ταξίδι
αλλά… μην ταξιδέψετε»!!!

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η Τουρκία προσπαθεί
να αντικαταστήσει τη νομιμότητα 

με την παρανομία»
n «ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ»

n «ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ,
ΛΙΒΥΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ»

n Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

n ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΝΑ «ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΟΥΝ»
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

n ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΙΣΤΑΣ 
ΜΟΛΙΣ... ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ

n ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S  G R E E N R O A D, L O N D O N  N W 2  7 H D
ñ t e l : 0 2 0  7 1 9 5  1 7 8 8  ñ f a x : 0 2 0  8 4 5 0  4 0 9 2

website: www.eleftheria.co.uk ñ email: michael@eleftheria.biz
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LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENTRESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜
HHH HHH HHH

020 88291414 400/402 West 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∆∏™
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PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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Οι αντιφατικές δηλώσεις Βρετανών

αξιωματούχων και η διγλωσσία υπο-

υργών σχετικά με τα ταξίδια στο εξωτερ-

ικό, ακόμα και σε χώρες που είναι στην

«πράσινη λίστα», προκαλούν σύγχυση

στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τον προ-

γραμματισμό τους για τις καλοκαιρινές δια-

κοπές να βρίσκεται στον αέρα. Αιωρούνται

ακόμα και κρατήσεις που έχουν γίνει με

βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Είναι σαφής η προσπάθεια της κυβέρ-
νησης Τζόνσον να «συγκρατήσει» τον φετινό
τουρισμό Βρετανών πολιτών εντός της χώρας
για οικονομικούς και υγειονομικούς λόγους.

Στο… αλαλούμ αυτό «εμπλέκονται» διάφ-
οροι υπουργοί. Ο υφυπουργός Υγείας λόρ-
δος Bethel δήλωσε στη Βουλή των Λόρδων
ότι όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι «επι-
κίνδυνα» και κάλεσε τους Βρετανούς να μείνουν
στη χώρα τους αυτό το καλοκαίρι. «Πρέπει ο
κόσμος να καταλάβει», είπε, ότι «τα ταξίδια
δεν είναι γι’ αυτήν τη χρονιά».

Από την άλλη, ο υπουργός Πολιτισμού,
George Eustice, είπε ότι οι πολίτες μπορ-

ούν να ταξιδεύουν προς «πορτοκαλί χώρες»

αρκεί να μπαίνουν σε καραντίνα 10 ημε-

ρών όταν επιστρέφουν.

Όμως, ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ

δήλωσε την Κυριακή πως πρέπει να απο-

φεύγονται τα ταξίδια στις χώρες της «πορ-

τοκαλί λίστας».

Την ίδια στιγμή, όμως, αποτρεπτικός ήταν
και ο υπουργός Ουαλίας, Simon Hart, λέγον-
τας ότι οι πολίτες πρέπει να διερωτηθούν κατά
πόσο ένα ταξίδι σε «πορτοκαλί χώρες» είναι
απαραίτητο…

Τις πιο πάνω αντιφατικές δηλώσεις επέκρι-
νε ένας ανώτατος εκπρόσωπος αεροπορικής
εταιρείας, ο Tim Alderslade, τονίζοντας ότι
σχόλια σαν εκείνα του λόρδου Bethel προ-
καλούν σύγχυση σε οικογένειες που έχουν
ήδη κάνει κρατήσεις στο εξωτερικό, βασιζό-
μενοι στην πολιτική της ίδιας της βρετανικής
κυβέρνησης για επανεκκίνηση. Και πρόσθε-
σε: «Ο κόσμος δεν πρέπει να ταξιδεύει σε

χώρες της “κόκκινης λίστας” αλλά γενικευμέ-

νες δηλώσεις εναντίον ακόμη και νόμιμων ταξι-

διών σε “πράσινες χώρες” δεν είναι καθόλου

βοηθητικές».

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η περιορισμένη «πράσινη λίστα» που περ-
ιλαμβάνει 12 χώρες και εδάφη είναι αντικείμενο
επίκρισης από τους επικεφαλής της British

Airways, της EasyJet και του αεροδρομίου
Χίθροου.  Ως γνωστόν, όσοι επιστρέφουν
από χώρες της «πράσινης λίστας» δεν υποχρ-
εούνται να μείνουν καραντίνα, αλλά να έχουν
μαζί τους αρνητικό τεστ κορωνοϊού τουλάχι-

στον 72 ώρες πριν.
«Είναι σαφές για εμάς ότι η Αμερική θα πρέ-

πει να είναι στην πράσινη λίστα», δήλωσε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της BA, Σoν Ντόιλ. 

Ο επικεφαλής του Χίθροου Τζον Χόλαντ-

Κέι δήλωσε ότι στη λίστα θα πρέπει να προ-
στεθούν η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EasyJet,
Γιόχαν Λούντγκρεν, είπε ότι με βάση τα
στοιχεία το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης
θα μπορούσε να είναι ήδη στην πράσινη λίστα.

Αντίθετα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον δήλωσε  ότι ο κατάλογος αυτός δεν θα

επεκταθεί άμεσα λόγω του κινδύνου των
νέων παραλλαγμένων στελεχών του ιού. 

«Δεν αναμένω ότι θα έχουμε προσθή-
κες (στη λίστα) πολύ γρήγορα και πράγ-
ματι θα διατηρήσουμε ένα πολύ, πολύ
αυστηρό καθεστώς στα σύνορα για το
άμεσο μέλλον», ξεκαθάρισε.

Γίνεται αντιληπτό ότι η «πράσινη λίστα» θα
διευρυνθεί (ίσως αρχές Ιουνίου), αφού εν τω
μεταξύ τα βρετανικά τουριστικά θέρετρα της
Βρετανίας «γεμίσουν» από κρατήσεις. Ήδη
αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις
τουριστικό κατάλυμα στη χώρα με προσιτές
τιμές…

Το θέμα αναμενόταν να ξεκαθαρίσει χθες
Τετάρτη στη Βουλή των Κοινοτήτων κατά την
«ώρα του πρωθυπουργού».

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

«Μπορείτε να πάτε ταξίδι 
αλλά… μην ταξιδέψετε»!!!

Υπέρ της κυριαρχίας 
του Μαυρίκιου και όχι του Η.Β.

η Παγκόσμια Ταχυδρομική
Ένωση του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης των
Ηνωμένων Εθνών (UN's UPU Universal Postal Union) σύστησε
όπως τερματιστεί η αναγνώριση γραμματοσήμων που εκδίδει
η βρετανική Αρχή στα νησιά του Μαυρίκιου ( του Αρχιπελάγους
Tσάγκος (Chagos Islands). Σύντομα θα είναι άκυρα, έγραψε η
βρετανική εφημερίδα «Guardian» στις 16.5.21, με τίτλο «Τα
Ηνωμένα Έθνη προτιμούν τον έλεγχο του Μαυρίκου για τα
νησιά Chagos απορρίπτοντας γραμματόσημα που εκδίδει
το ΗΒ». 

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η κίνηση της Παγκόσμιας Ταχυ-
δρομικής Ένωσης, της δεύτερης μεγαλύτερης διεθνούς οργά-
νωσης, αναγνωρίζει στον Μαυρίκιο κυριαρχία για τα στρατηγι-
κής σημασίας αυτά νησιά στον Ινδικό Ωκεανό και είναι η πρώτη
από πολλές άλλες διεθνείς οργανώσεις, όπως η Διεθνής Πολι-
τική Αεροπορία, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα ακο-
λουθήσουν.

Τον περασμένο Ιανουάριο, μετά τη γνωμοδότηση του Διεθ-
νούς Δικαστηρίου (International Court of Justice) το Διεθνές Δικα-
στήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, αποφάσισε ότι ο Μαυρίκιος
έχει κυριαρχία και όχι το ΗΒ πάνω στα νησιά. Το ΗΒ επιμένει
στην ιδιοκτησία του, μετά την ανεξαρτησία του Μαυρίκιου το
1968, προσθέτει η εφημερίδα, έχοντας «πληρώσει» τον Μαυρίκιο
πέραν τα £4 εκατ. λιρών για τα νησιά.

Το Συμβούλιο του UPU αναφέρει η «Guardian», μετά τις δικα-
στικές αποφάσεις εισηγήθηκε στις 192 χώρες μέλη του να «στα-
ματήσουν την αναγνώριση, διαμονή και αποστολή γραμματο-
σήμων που εκδίδονται στην περιοχή με την ονομασία « Βρετα-
νική Περιοχή Ινδικού Ωκεανού» ( British Indian Ocean Territory).
Και ότι το Κογκρέσο της οργάνωσης θα θέσει σε ψηφοφορία το
θέμα το ερχόμενο καλοκαίρι.

(Σχόλιο Φ.Α: Υπολογίζοντας ότι και η Αρχή Ταχυδρο-

μείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η αντίστοιχη

Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται

στις 192 χώρες μέλη του UPU, θα πρέπει να ερωτη-

θούν πώς τοποθετούνται στην εισήγηση του UPU.)

Ο Καθηγητής Professor Philippe Sands, QC, δικηγόρος του
Μαυρίκιου, δήλωσε ότι «είναι σημαντική η απόφαση (του UPU)

που ακολουθεί έμπρακτα την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου,

ακόμα ένα βήμα στην αφαίρεση του βρετανικού ισχυρισμού από

τους διεθνούς χάρτες και συνείδηση. Ο Μαυρίκιος και η Αφρι-

κανική Ένωση και πολλές άλλες χώρες», τόνισε, «λαμβάνουν

ενεργά μέτρα για να εμπεδώσουν την κυριαρχία του Μαυρίκιου,

κάνοντας σίγουρο ότι κανένας διεθνής οργανισμός δεν αναγ-

νωρίζει την παράνομη βρετανική κατοχή, από την αλιεία τις μετα-

φορές, γραμματόσημα και νομίσματα»...

Κλείνοντας το κείμενο η εφημερίδα θυμίζει ότι την δεκαετία το
1970 μεταξύ 1500 και 2000 νησιώτες των νησιών Chagos απε-
λάθηκαν διά της βίας για να ενοικιαστεί το μεγαλύτερο νησί των
νησιών, το Diego Garcia στις ΗΠΑ για χρήση ως αεροπορική
βάση. Έκτοτε δεν τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αφήνεται να νοηθεί ότι το Γρα-
φείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (όπως έχει μετο-
νομαστεί το Φόρεϊν Όφις – Foreign, Commonwealth and Develop-
ment Office) προσεγγίστηκε για σχόλιο, αλλά δεν ανταποκρίθηκε.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ευχαριστήριο γεύμα Αρχιεπισκόπου 
Θυατείρων στον Ε/κ Σύνδεσμο 

Μητροπολιτικής Αστυνομίας Λονδίνου

Από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο

Τύπου:

Μετὰ τὴν εὐγενῆ προσφορὰ βοηθείας διὰ τὴν ἀσφαλῆ συμμετοχὴν

τῶν πιστῶν εἰς τὰς ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ

Ἁγίου Πάσχα ἐκ τοῦ Ἑλληνοκυπριακοῦ Συνδέσμου τῆς Μητροπολιτικῆς

Ἀστυνομίας Λονδίνου (Greek Cypriot Association of the London

Metropolitan Police), εὐχαριστὼν, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας ἐδέχθη τήν 13ην Μαΐου

2021 καὶ περὶ ὧραν 12:30 μμ ἐπίσκεψιν ἀντιπροσωπείας τοῦ ὡς

ἄνω Συλλόγου εἰς τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸν Μέγαρον.

Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Thomas Haji-Savva (Προέ-

δρου), Costas Ioannou (Βοηθὸς Γραμματέως), Kyriacoulla Georgiou

(ὑπογραμματέως) καὶ Zafronis Lawrence (Βοηθὸς Ταμίου).

Ἡ συνάντησις ἐγένετο ἐν ἐγκαρδίᾳ ἀτμοσφαίρᾳ καὶ συνεζητήθη-

σαν θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. Ἠκολούθησεν γεῦμα. Ἡ

συνάντησις ἐπερατώθη περὶ τὶς 3:00 μμ.
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Η Έλενα Ακρίτα, μια ξεπεσμένη τηλεπερσόνα

στην Ελλάδα (αποτυχημένη για εμάς, αφού οι...

αμπελοφιλοσοφίες της στην ΕΡΤ ήταν τόσο ανιαρές και

ανόητες που έγραψαν... ιστορία), έγινε το ανέκδοτο της

εποχής! Βρίζει από το Facebook, διαδίδει ψευδείς ειδή-

σεις από αριστερή σκοπιά και προσπαθεί να  παρουσια-

στεί ως... υπέρμαχος κάθε περιθωριακού. Το Facebook

έκλεισε για ένα μήνα τον λογαριασμό της, αλλά τώρα

επανήλθε... δριμύτερη, για να ταλανίζει όσους έχουν...

όρεξη να παρακολουθούν τις αηδίες της.

Πρόσφατα τα έβαλε με την αξιοσέβαστη Πρόεδρο της

Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου,

διότι επισκέφθηκε τον Έβρο και φωτογραφήθηκε με τους

ακρίτες της χώρας μπροστά από τον νέο φράχτη που

ανεγείρει το κράτος για να αποκρούσει τις ορδές μετα-

ναστών, τους οποίους προωθεί ο Ερντογάν στην Ελλά-

δα. Η Ακρίτα την αποκάλεσε «Καλυψώ», που εντάχθη-

κε στη μεριά του Τραμπ (λόγω του τείχους με το Μεξικό.

Δηλαδή, η Σύλβα Ακρίτα τοποθετήθηκε αυτομάτως με

την πλευρά του Ερντογάν.

Άλλο ανοσιούργημα αυτής της «γριάς» είναι ότι προ-

σπάθησε να εκθέσει τον Δήμαρχο Αθηναίων και το εμβο-

λιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ισχυριζόμενη ότι ο

Κώστας Μπακογιάννης στην πραγματικότητα δεν εμβο-

λιάστηκε, διότι το εμβόλιο είχε... καπάκι και η νοσοκόμα

δεν φορούσε γάντια. Την έκραξαν όλοι. Όταν κατάλαβε

ότι το σκόπιμο λάθος της την εξέθεσε, βγήκε και ζήτησε

δημόσια συγγνώμη από τον κ. Μπακογιάννη.

Φυσικά, το πρόβλημα με την Έλενα Ακρίτα δεν πρό-

κειται να τελειώσει. Θα συνεχίσει να ταλανίζει την κοι-

νωνία με «αφ’ υψηλού» ανοησίες. Πώς εξηγείται; Είναι

απλό. Ας ψάξουν – όσοι ενδιαφέρονται – τα γενοφάσκια

της και θα αντιληφθούν. Πώς ο Κύπριος πατέρας της,

Λουκής Ακρίτας, έγινε υφυπουργός Παιδείας επί Γεω-

ργίου Παπανδρέου και ποιες ήταν οι οικογενειακές σχέ-

σεις με τον τότε πρωθυπουργό.

Παιδικά απωθημένα...

m
Το πρόβλημα στην Ελλάδα με τις δεκάδες θανά-

τους από τον κορωνοϊό ημερησίως, τα χιλιάδες

κρούσματα και τις εκατοντάδες νοσηλευομένων στις

εντατικές, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων

(30-35%) δεν εμβολιάζεται. Άλλοι αρνούνται την ύπαρ-

ξη του Covid-19 και άλλοι ισχυρίζονται ότι όλα τα εμβό-

λια είναι... κακά.

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης έκανε έκκληση στους

πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν και έκρουσε το

καμπανάκι ότι «ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα».

Εύστοχη παρατήρηση, σωστή προτροπή στον κόσμο,

ευγενική αντιμετώπιση των πολιτών.

Και όμως, βγήκαν κόμματα να τον... κατηγορήσουν

ότι «κουνά το δάχτυλο στους πολίτες».

Τώρα, πού είδαν το... κούνημα, μόνο στο μυαλό τους

υπάρχει. Το να κάνει έκκληση ο πρωθυπουργός, όπως

κάνουν όλοι οι ηγέτες στον κόσμο, να επιδειχθεί ατομι-

κή ευθύνη και να πάνε όλοι να εμβολιαστούν, είναι...

επίπληξη; Αν έλεγε ότι όσοι δεν εμβολιάζονται δεν θα

νοσηλεύονται κατά προτεραιότητα στα νοσοκομεία, ίσως

να είχαν δίκαιο. ΙΣΩΣ.

Όχι «δάχτυλο», αλλά και γροθιά να έδειχνε ο πρωθυ-

πουργός, θα ήταν δικαιολογημένος, αφού υπάρχουν

ασυνείδητοι και ανεύθυνοι που θέτουν σε κίνδυνο την

υγεία και τη ζωή των πολλών.

m
Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο στις 30 Μαΐου

και όπως συμβαίνει σε κάθε εκλογική αναμέτρη-

ση, ακούς ό,τι θέλεις! Πάνω από 650 υποψήφιοι για 56

θέσεις στη Βουλή. Ευχόμαστε οι πολίτες – στο κόμμα

που ανήκουν – να ψηφίσουν τους πλέον ικανούς, αλλά,

προπάντων, τους ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΥΣ. Να δούμε νέα πρό-

σωπα στη Βουλή, με ήθος και άποψη.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το 2016, έγινε

μεγάλη ανανέωση. Εκείνη η Βουλή θα μείνει στην ιστο-

ρία ως η Βουλή που έφερε το «κούρεμα» των καταθέ-

σεων, για να δώσει ένα... μάθημα στη Μέρκελ! Η απερ-

χόμενη Βουλή θα μείνει στην ιστορία για το ότι παραλίγο

ν’ αφήσει το κράτος χωρίς Προϋπολογισμό, να λειτουρ-

γεί μόνο για πληρωμή μισθών με δωδεκατημόρια, όπως

έγινε το 1961.

m
Ο Τατάρ με δήλωσή του εκφράζει υποστήριξη

στους «αδελφούς» Τατάρους της Κριμαίας και

«συμπάσχει με τον πόνο τους». Επικρίνει τη Ρωσία για

την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και διαπιστώνει

ότι αυτή «η ρωσική κατοχή προκάλεσε νέο πόνο».

Άγνωστο αν οι οπαδοί των αγγραμάτων του «Ως Δαμέ»

θα βγάλουν παρόμοια ανακοίνωση.

m
Το Κογκρέσσο στις ΗΠΑ ενέκρινε μια έκθεση –

καταπέλτη εναντίον της Τουρκίας για καταπάτηση

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών

ελευθεριών στη χώρα.

Η Ε.Ε. με τον... ειδικό αντιπρόσωπό της Χρήστο

Στυλιανίδη ποια έκθεση θα βγάλει άραγε; Ίσως τη γρά-

ψει ο Μακάριος Δρουσιώτης...

ΗΡΑ

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΤΤ ΑΑ

m
Ανάμεσα στους 

εκατοντάδες 

υποψηφίους  βουλευτές

στην Κύπρο είναι και η

γνωστή στην Παροικία

μας, Μαρία Κόκκινου.

Ολόκληρο το «αλότμεντ»

του Frier n Barnet στο

βόρειο Λονδίνο 

την υποστηρίζει.

Αυτή η στήριξη... 

εκκολάφθηκε πριν 

κάμποσα χρόνια, όπως

δείχνει και η …νεανική

φωτό με τους Γιώργο

Μαϊφόσιη και Σωτήρη

Αντωνιάδη (δεξιά). 

Καλή επιτυχία, Μαρία!

Οι «αιματοβαμμένες μπότες» της Τουρκίας
στην Ευρώπη και στην Κύπρο

Ονεο-σουλτάνος της Τουρκίας έχει αποθρασυνθεί τόσο πολύ, που νομίζει ότι μπορεί να διδάξει...

ηθική και δημοκρατία στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και

ειδικά τις πολύνεκρες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, ο Ερντογάν θεωρεί ότι είναι μια

«χρυσή» ευκαιρία να αναδειχθεί ο ίδιος ως ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου και ο «προασπιστής»

των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Λαύρος εναντίον του Ισραήλ, επιθετικός και προσβλητικός εναν-

τίον του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο λέει ότι «έχει βαμμένα τα χέρια του με

αίμα», επικριτικός κατά της Ευρώπης και προς κάθε κράτος ή πολιτικό που... τολμά να μη θεωρεί το 

Ισραήλ ως το μόνο αίτιο για τις συγκρούσεις. Ακόμα και... κατάρες έριξε στην Αυστρία!

Δεν θα υπεισέλθουμε στο άρθρο αυτό στην ουσία της διαφοράς του Ισράλη με την τρομοκρατική

παλαιστινιακή οργάνωση «Χαμάς». Σίγουρα η σύγκρουση πρέπει πάραυτα να τερματιστεί, για να

σταματήσουν και οι σκοτωμοί ένθεν και ένθεν αθώων πολιτών. Αναντίλεκτα, το Ισραήλ – όπως κάθε κρά-

τος – έχει δικαίωμα να προστατεύει τους πολίτες του από «τυφλές» τρομοκρατικές επιθέσεις στον άμαχο

πληθυσμό. Εάν η αυτοάμυνα υπερβαίνει τα όρια είναι θέμα που κρίνει ο καθένας και μπορεί να το αξιο-

λογήσει. Σίγουρα, ο τελευταίος που έχει δικαίωμα να κατηγορεί το Ισραήλ για τις επιθέσεις στη Γάζα και

σε επιλεγμένους στόχους εναντίον της Χαμάς, είναι ο Ερντογάν και το καθεστώς του.

Το τουρκικό κράτος, επί Ερντογάν κυρίως, βαρύνεται με φοβερά εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας.

Και δεν μιλάμε εδώ για την Κύπρο του 1974 και του 1964. (Για να μάθει και το αντηχείο του στην

Κύπρο, ο Τατάρ, το 1964 η Τουρκία βομβάρδισε αδιακρίτως την Τηλλυρία με βόλμες ναπάλμ, σκοτώνον-

τας και σκορπώντας καταστροφή). Αναφερόμαστε στην πολιτική και φυσική εξόντωση του Κουρδικού

πληθυσμού τόσο εντός Τουρκίας, όσο και στη Συρία και το Ιράκ. Η τουρκική πολεμική Αεροπορία για

χρόνια τώρα ισοπεδώνει πόλεις και χωριά που κατοικούνται από Κούρδους στην ανατολική Τουρκία.

Σκοτώνει και καταστρέφει ολόκληρες περιοχές, διότι – δήθεν – κινδυνεύει! Εισβάλλει στις δύο γειτονι-

κές χώρες, προβαίνει σε εκκαθαρίσεις, καταπατά ξένο έδαφος και απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότη-

τα στην περιοχή.

ΟΘεόδωρος Πάγκαλος είχε πει κάποτε, όταν ήταν ΥΠΕΞ, ότι η Τουρκία «σέρνει τις αιματοβαμμένες

μπότες της στην Ευρώπη». Και είναι αυτές οι μπότες σήμερα όχι απλώς αιματοβαμμένες, αλλά

πλημμυρισμένες στο αίμα. Συνεπώς, το να έρχεται ο Ερντογάν και δίνει μαθήματα στο Ισραήλ και στους

δυτικούς για προστασία αμάχων και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μόνον αποτροπιασμό και ανα-

γούλα προκαλεί.

Οι χώρες της Ευρώπης και οι ΗΠΑ κράτησαν στάση υπέρ του Ισραήλ όσον αφορά το δικαίωμά του

να προστατεύει τους πολίτες του από τις χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύει η Χαμάς νυχθημερόν. Οι

υπόλοιπες αραβικές χώρες (πλην Ιράν), αλλά και η Ρωσία, κράτησαν αποστάσεις από την παλαιστι-

νιακή οργάνωση. Έβγαλαν προσεκτικές ανακοινώσεις, διότι – προφανώς – γνωρίζουν τι γίνεται ανά-

μεσα στους Παλαιστίνιους και στις διάφορες ομάδες τους, οι οποίοι βρίσκονται μονίμως σε σύγκρου-

ση μεταξύ τους. Γνωρίζουν ότι η Χαμάς στη Γάζα «κρύβεται» ανάμεσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές

και έχει τα αρχηγεία της σε χώρους όπου νομίζει ότι της παρέχουν «ανθρώπινη ομπρέλα» προστασίας

(σχολεία, γραφεία ξένων τηλεοπτικών μέσων κ.λπ.).

ΟΕρντογάν, όπως διαπιστώνουν όλοι οι σοβαροί πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ,

με τη συμπεριφορά του αυτή δεν συμβάλλει ποσώς στην εκτόνωση της παρούσας κρίσης, αλλά,

αντίθετα, «βάζει λάδι στη φωτιά». Το ίδιο ακριβώς κάνει και στην Κύπρο. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για

λύση του Κυπριακού, αλλά προσπαθεί να υποδουλώσει ολόκληρο το νησί, μετατρέποντάς το σε ορμη-

τήριο παντός είδους.

Στην προκειμένη περίπτωση ως ορμητήριο κατά του Ισραήλ και ως «εποπτικό» χώρο της Ανατολι-

κής Μεσογείου. Αν δεν τα καταφέρει με τη υπογραφή μας, «αρκείται» προς το παρόν με την ύπαρξη

του ψευδοκράτους. Γι’ αυτό επεδίωξε στην πρόσφατη Πενταμερή της Γενεύης ή να αναγνωρίσουμε το

τουρκικό καθεστώς στα κατεχόμενα ως κανονικό κράτος που θα συνεργάζεται με το «άλλο κράτος» (το

ελληνοκυπριακό, όπως το αποκαλεί) σε μια μορφή συνομοσπονδίας, ή να παραμείνουν τα πράγματα

ως έχουν ως τη «δεύτερη» καλύτερη λύση για την Άγκυρα.

Προφανώς και ξέρει ότι δεν πρόκειται ο Ελληνισμός να δεχτεί κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό βάζει συνεχώς εμπό-

δια σε μια έστω υποφερτή λύση, διότι δεν θέλει αυτή η λύση να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά δεδο-

μένα.

Πριν λίγες μέρες κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ πως «η προσέγγιση που έχουν για

αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και κατάργηση των εγγυήσεων είναι

απαράδεκτη»!!! Αυτή είναι μια ομολογία που δίνει πολλές απαντήσεις για τα διαμειφθέντα στη Γενεύη,

αλλά και σε προηγούμενες διασκέψεις για το Κυπριακό. Ασφαλώς, η Ε.Ε. και ο ΟΗΕ δεν θα «προσέγγι-

ζαν» κατ’ αυτόν τον τρόπο το Κυπριακό, αν δεν το ζητούσαμε εμείς. Ναι, συζητούμε για την εσωτερική

πτυχή (συνταγματικό, εδαφικό, περιουσιακό), αλλά η διεθνής πτυχή είναι αλληλένδετη με την εσωτε-

ρική.

Έως τώρα, βαρύτητα δινόταν στην εσωτερική πτυχή κατά τις διαπραγματεύσεις. Υποχωρήσεις επί

υποχωρήσεων από το 1977 και εντεύθεν, με την προσδοκία ότι θα τερματιστεί η κατοχή και οι εγγυή-

σεις. Η ομολογία Ερντογάν – όπως τώρα την εκφράζει – για το πώς «προσεγγίζουν» το Κυπριακό Ε.Ε.

και ΟΗΕ, ας μας «ανοίξει τα μάτια». Ξέρουμε καλά ότι με το «περήφανο εγγόνι του Λαλά Μουσταφά» δεν

πρόκειται να βρούμε ούτε ένα κοινό σημείο επαφής. Ο Τατάρ είναι χειρότερος και από τον Ραούφ Ντεν-

κτάς. Γι’ αυτό η διεθνής πτυχή του Κυπριακού πρέπει να προτάσσεται ή, τουλάχιστον, να συμβαδίζει

εξίσου στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. (Φυσικά, όσοι αφελείς νόμιζαν ότι με το να αποδεχ-

θούμε «πολιτική ισότητα» ή να δεχθούμε αγωγό φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας, θα φύγουν τα τουρκι-

κά στρατεύματα, υπνώττουν ύπνον βαθύ).

Μόνο με εμμονή στο δίκαιο της ύπόθεσής μας, αξιοποίηση της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, επιμονή αταλάντευτη σε βασικές αρχές και με ισχυροποίηση του άξονα Κύπρου – Ελλά-

δας με το Ισραήλ και άλλα κράτη της περιοχής είναι δυνατόν να ελπίζουμε σε λύση. Ο Ερντογάν δεν

είναι παντοδύναμος. Ούτε η Τουρκία έχει τον ρόλο που είχε κάποτε στην περιοχή.

“Ε”
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¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔ-
Á¤˜ Ì›· «·ÍÈfiÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Á-
ÁÂÈÏÂ Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ ∫fiÚÌÈÓ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi
∫fiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÈ˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ Ô˘, fiˆ˜ Â›Â, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔ-
Ú·.

™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ™˘ÓÔÌÔ-
ÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫fiÚÌÈÓ Â›Â
fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë
·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÂÍ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∫·ÙËÁfiÚËÛÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
¤Ó· Brexit ̄ ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘
ı· ̂ ÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹Á-
ÁÂÈÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û˘-
Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ «-
Guardian» Ë ËÁ¤ÙÈ‰· ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∆˙Ô ™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·È-
ÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜ ı· Ù·¯ıÂ› ̆ ¤Ú ÙË˜ ·Ó¿-

ÎÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 50, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Î‡Úˆ-

ÛË˜ ÙÔ˘ Brexit, ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Â ÛÙÔ˘˜ ̆ Ô˘Ú-

ÁÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿Ú-

ÎÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÂ ̇ Ë-

Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›·, Ë
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛË˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Brexit Ô Î. ∆˙fiÓÛÔÓ ÂÈ-
Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ̇ ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
ı· ÎÈÓËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ
ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË 19Ë, ËÌ¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜.

√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔ-
ÁÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ¡∂∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:

√Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡: 
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È

ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÂÓ-
ÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ ÙË˜
∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂfiÌÂÓË ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
§¿ÈÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û‡Ó-
ıÂÛË˜ Ù‹˜ ÂfiÌÂÓË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

∂ÚˆÙËıÂ›Û· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ̆ Ô„‹-
ÊÈ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ∫Ú¿ÙË, Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
ºÔÓ ¡ÙÂÚ §¿ÈÂÓ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ fiÙÈ Ë ∂∂
¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ∫Ú¿ÙË Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜
ÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¤˜.

∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›Â ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, «Ì¿ÏÏÔÓ
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ». •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜,
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.
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∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
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™˘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∆∏™

Άποψη - Σχόλια



Ογνωστότατος στην Ομογένεια

της Αγγλίας, με καταγωγή από

την κατεχόμενη Ακανθού, αιδεσιμό-

τατος Ανδρέας Χατζησαββής, που

υπηρέτησε την Εκκλησία από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού,

έστειλε στην εφημερίδα μας μια ανοι-

κτή επιστολή προς την Παροικία, αι-

σθανόμενος, όπως γράφει, να είναι

πλέον ορατό το τέλος της ζωής του.

Οι γιατροί τού έδωσαν τρεις ακόμα

μήνες ζωής συνεπεία της επάρατης

νόσου. Είναι ένα συγκινητικό γράμ-

μα, μια κατάθεση προσωπικής μαρ-

τυρίας της γήινης ζωής του, ένας τε-

λευταίος αποχαιρετισμός σε όλους.

Θέλει δύναμη ψυχής για να μπορεί

κάποιος σε τέτοιες δύσκολες ώρες

να στέκεται όρθιος, να συγκεντρώνει

τις σκέψεις του και να αντιμετωπίζει

τον θάνατο με παλικαριά. 

Τα λόγια του και οι νουθεσίες του,

απαύγασμα πλούσιας εκκλησιαστι-

κής και κοινοτικής δράσης, έχουν

ιδιαίτερη αξία διότι είναι γνήσια έκ-

φραση του προσωπικού εσωτερικού

του κόσμου και της μεγάλης εμπει-

ρίας του. 

Ο πατήρ Ανδρέας Χατζησαββής

ήταν ο ιερέας εκείνος που εκτός από

την εκκλησία που ιερουργούσε, πάν-

τα θα τον έβλεπες στα νεκροταφεία

για δέηση και τρισάγιο στα μνήμα-

τα κεκοιμισμένων αδελφών, έτρεχε

στα νοσοκομεία και σε σπίτια που

τον καλούσαν, όποια ώρα κι αν ήταν,

για να κοινωνήσει ετοιμοθάνατους

και να πει έναν λόγο παρηγοριάς

στους συγγενείς. 

Πάτερ, κι εμείς σε ευχαριστούμε

και σε ευγνωμονούμε για όσα πρό-

σφερες στην Εκκλησία μας και στην

Ομογένεια της Βρετανίας. Ο μισθός

σου «πολύς εν τοις ουρανοίς».

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή

στα ελληνικά και στα αγγλικά:

Αγαπητοί Συμπάροικοι, 
Χριστός Ανέστη!
Είμαι ο πατήρ Ανδρέας Χατζησαβ-

βής, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου
Ιωάννου του Βαπτιστού στο Wightman
Road. Είμαι βέβαιος ότι είναι πλέον
ευρύτατα γνωστό ότι είμαι σοβαρά άρ-
ρωστος με καρκίνο στον εγκέφαλο.
Δυστυχώς αντιμετωπίζω το φάσμα του
θανάτου. Οι γιατροί δεν μπορούν να με
βοηθήσουν και μου έχουν δώσει πε-
ρίπου τρεις μήνες ζωής.

Είμαι στην Αγγλία περίπου εξήντα
χρόνια, εκ των οποίων σαράντα έτη ως
ιερέας. Όπως όλοι οι μετανάστες, είχα-
με την έγνοια της παροικίας για να μην
αφομοιωθούμε και χάσουμε την ιδιαίτε-
ρη ταυτότητά μας. Εργαστήκαμε όλοι
για να κρατήσουμε τη γλώσσα, τα ήθη,
τα έθιμα και τις παραδόσεις των προ-
γόνων μας, δημιουργώντας Ελληνικά
σχολεία και σωματεία. Αγωνιστήκαμε
να διατηρήσουμε τον στενό δεσμό με

την αγαπημένη μας πατρίδα Κύπρο και
την μητέρα Ελλάδα. Ιδιαίτερα όμως ανε-
γείραμε Ελληνορθόδοξες εκκλησίες για
να κρατήσουμε την πατρώα πίστη μας
ζωντανή.

Εκτιμώ αφάνταστα όλη την παροικία,
τους παράγοντες, τα κόμματα, τα σω-
ματεία, τις εκκλησίες μας για την μεγάλη
προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια.
Πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι συμπάρ-
οικοι έκαναν θυσίες και προσέφεραν
από το περίσσευμα και το υστέρημα
της καρδιάς τους για να κρατηθούμε
Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί.

Γράφω αυτή την ανοιχτή επιστολή
προς όλη την παροικία για να προσ-
φέρω κάποιες σκέψεις από την δική
μου εμπειρία και την δική μου ζωή στην
φιλόξενη αυτή χώρα. Παρακαλώ ό-
λους να μείνουμε μονιασμένοι σαν πα-
ροικία. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και
διαφορές. Όμως, όλα αυτά λύνονται με
καλή διάθεση, υπομονή και συνεργασία.

Παρακαλώ όλους να κρατήσουμε ως
κόρη οφθαλμού την ενότητα, διότι μό-
νο έτσι έρχεται η πρόοδος που όλοι
επιθυμούμε. Με τις νέες τεχνολογίες και
τη ραγδαία επιτάχυνση του ρυθμού της
καθημερινότητάς μας, η κοινωνία και η
ζωή αλλάζει, ιδίως για την νεολαία μας.
Γι’ αυτό και παρακαλώ όλους να στα-
θούμε δίπλα στους νέους και στις νέες
μας με αγάπη, κατανόηση και υπομο-
νή. Πάνω απ’ όλα να κρατήσουμε τις
εκκλησίες μας και την πίστη μας στον
Θεό, αφού η πίστη μας είναι εκείνη που
δίνει δύναμη και νόημα στη ζωή μας.
Να είμαστε πάντοτε θετικοί. Να παρα-
βλέπουμε τα αρνητικά που προκαλούν
έριδες, διχόνοια και διαιρέσεις. Να μην
κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Να
μην βιαζόμαστε να βλέπουμε τα λάθη
των άλλων, αφού, δυστυχώς όλοι κά-
νουμε λάθη και σφάλματα. Να μην κατη-
γορούμε τους συνανθρώπους μας και
να αποφεύγουμε τους διαχωρισμούς.
Να έχουμε πάντα την καλή διάθεση για
συναντίληψη και συμβιβασμό με απο-
κλειστικό γνώμονα την ομόνοια και την
προκοπή. Να έχουμε πυξίδα της ζωής
μας την αγάπη και την εν Χριστώ αλή-
θεια, ότι η ζωή μας αποκτά νόημα και
ουσία μόνον όταν προσφέρουμε στον
συνάνθρωπό μας.

Προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω
συγγνώμη από όλη την παροικία για τα
όποια λάθη και τις όποιες παραλείψεις
μου ή εάν ακουσίως στενοχώρησα κά-
ποιον. Επίσης ζητώ συγγνώμη εάν δεν
έδωσα την πρέπουσα σημασία σε συν-
ανθρώπους που αντιμετώπιζαν τυχόν
δυσκολίες ή προβλήματα στη ζωή 
τους.

Ευχαριστώ και δοξολογώ τον Θεό,
γιατί μου έδωσε καλή σύζυγο και οικο-
γένεια. Είμαι πολύ τυχερός, γιατί γνώρι-
σα υπέροχους ανθρώπους στο διάβα
της ζωής μου. Πήρα πολλή αγάπη από

την παροικία, σε βαθμό που δεν το πε-
ρίμενα. 

Νοιώθω την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσω όλους όσους με δέχθηκαν με τό-
ση καλοσύνη, παραβλέποντας και
συγχωρώντας τις όποιες αδυναμίες μου.
Εκφράζω αγάπη εγκάρδια και ευχές
ολόψυχες προς σύμπασα την παροικία.
Ο Αναστημένος Χριστός να σας ευλο-
γεί όλους και να σας δίνει δύναμη, ώστε
η ζωή σας να είναι γεμάτη από τις ευ-
λογίες και την χαρά του Θεού.

-------------------------------
Dear Editor and Readers, 
Christ has Risen!
I am Father Andreas Hadjisavvis,

Priest i n the Holy Church of St. John
the Baptist on Wightman Road. I am
sure that it is now widely known that I
am seriously ill with brain cancer. Un-
fortunately, I am facing the spectre of
death. The doctors cannot help me, and
they’ve given me about three months
to live.

I have been in England for about six-
ty years, and forty years as a priest.
Along with other immigrants, we had
the concern of our community not to as-
similate and lose our distinctive identi-
ty. We all worked hard to keep our an-
cestors’ language, customs and tradi-
tions, establishing Greek schools and
societies. We endeavoured to maintain
a close bond with our beloved home-
land Cyprus and mother Greece. In par-
ticular, we set up Greek Orthodox church-
es to keep our ancestral faith alive.

I greatly appreciate the efforts made
by the whole community, the political
parties, the societies and the associa-
tions and our religious parishes for their
outstanding contribution over the years.
Many eponymous and anonymous com-
munity members made sacrifices and
wholeheartedly offered whatever they
could to safeguard our traditions and
Greek Orthodox Christian identity.

I am writing this open letter to the
whole community to offer some thoughts
from my own experiences and life in
this welcoming country.

I would like to encourage everyone
to stay strong and united as a commu-
nity. There were, there are, and there
will always be adversities, problems
and differences. However, every single
difficulty can be encourage everyone
to stay strong and united as a commu-
nity. There were, there are, and there
will always be adversities, problems
and differences. However, every single
difficulty can be overcome with good-
will, patience and cooperation. I would
like to ask everyone to cherish and re-
spect one another, because unity is pre-
cious and leads to progress.

With new technologies and the rapid
acceleration of our daily lives, society
and life are ever changing, especially

for our youth. That i s why I would ask
everyone to stand by our young peo-
ple with love, understanding and pa-
tience. Above all, let us retain our church-
es and our faith i n God, as faith gives
strength and meaning to our lives.

Let us always be positive i n life. Ig-
nore the negatives that cause discord,
disharmony and division. Do not judge
our fellow human beings. Do not rush
to see the mistakes of others since, un-
fortunately, we all make mistakes and
errors. Do not speak ill or look for faults
in others and avoid disagreements which
cause divisions.

Let us always have the goodwill to
understand each other and be prepared
to compromise with the aim of achiev-
ing unity and working towards the com-
mon good. Have love and faith i n Christ,
since our life acquires meaning and
essence only when we have faith and
care for others.

I would like to apologise to the whole

community for any mistakes and errors

I have made or if I have inadvertently

upset anyone. I also apologise if I have

not paid due attention to anyone facing

difficulties or problems in their lives.

I thank and praise God because He

gave me a wonderful wife and a loving

family. I am also fortunate because I

have met wonderful people throughout

my life. I have received a lot of love from

the community, to an extent that I did

not expect. I wish to thank everyone for

all their overwhelming kindness through-

out my life.

I also wish to express my whole-

hearted love and best wishes to the

whole community. May the Risen Christ

bless you all and give you the strength

so that your life is full of God’s bless-

ings and joy.

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Ομογένεια

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ 

ΤΟ «ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ»

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός 
του πατρός Ανδρέα Χατζησαββή



6 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 20 Μαΐου 2021Επικαιρότητα

Αποχαιρετισμός από την Παροικία στον
Χαράλαμπο Πίττα, πρώην Δήμαρχο Μόρφου

Η Εθνική Κυπριακής Ομοσπονδία ΗΒ, η Ελληνι-

κή Κυπριακή Αδελφότητα και η Ένωση Αποδή-

μων Περιφέρειας Μόρφου, πληροφορήθηκαν με

αισθήματα μεγάλης λύπης και στενοχώριας τον

ξαφνικό θάνατο του αγωνιστή Δημάρχου της κατεχό-

μενης Μόρφου Χαράλαμπου Πίττα, που επήλθε

από ανακοπή καρδίας το πρωί της Κυριακής 16

Μαΐου.

Στέλνουμε τα θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια
στη σύζυγο του Στάλω, τη θυγατέρα του Δήμητρα,

τον σύζυγο της Ευθύμιο και τα εγγόνια του Κρίστια

και Σωκράτη, μαζί με την ολόθερμη συμπαράσταση
των πολλών φίλων και εκτιμητών της μεγάλης προ-
σφοράς του στην κωμόπολη Μόρφου και των πολύχρο-
νων αγώνων του για ελευθερία της Κύπρου.

Ο αείμνηστος Χαράλαμπος Πίττας, καλός φίλος
και συνεργάτης, πρόσφερε σημαντικές και ανεκτίμητες
υπηρεσίες από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου
(28 χρόνια) και Δημάρχου της κατεχόμενης Μόρφου
για τρεις θητείες. Υπήρξε θερμός συμπαραστάτης των
προσφύγων συμπολιτών του και ακούραστος αγωνι-
στής για τη συνεχή προβολή και προάσπιση των
δικαίων της Κύπρου στα διεθνή κέντρα αποφάσεων
και ιδιαίτερα τη Βρετανία.

Είναι δεκάδες οι διαφωτιστικές εκδηλώσεις που δι-
οργάνωσε ως Δήμαρχος Μόρφου, στη βρετανική
βουλή, και στον αδελφοποιημένο με τη Μόρφου Δήμο
του Μπάρνετ, με τη συνεργασία της Εθνικής Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας ΗΒ, της Ελληνικής Κυπριακής Αδελ-
φότητας και της Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρ-
φου, για την ενημέρωση των βρετανών βουλευτών
πάνω στο εθνικό μας θέμα, τις τραγικές συνέπειες της
τουρκικής εισβολής και κατοχής, τους αγώνες των
προσφύγων για επιστροφή και την προβολή της πολι-
τιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της Μόρφου.

Το πολύπλευρο εθνικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό
και πολιτιστικό του έργο είναι πολύ σημαντικό και ανε-
κτίμητο. Ο Χαράλαμπος Πίττας θα ταφεί στη Λεμεσό.
Η ψυχή του όμως θα ταξιδεύει ελεύθερη στα κατεχό-
μενα εδάφη μας, πάνω από τη Μόρφου που τον αγάπη-
σε και τον εκτίμησε,αλλά θα βρίσκεται και μαζί μας,
για να μας στηρίζει και να μας εμπνέει στους αγώνες
για την ελευθερία της Κύπρου μας. 

Αυτές τις δύσκολες μέρες του βαρύτατου πένθους,
του πόνου και της θλίψης, ευχόμαστε όπως ο Πολυ-
εύσπλαχνος Κύριος χαρίσει υπομονή, δύναμη και
κουράγιο στη σύζυγο του, τα αδέρφια του και τα υπό-
λοιπα μέλη της οικογένειας του.

Αιωνία του η μνήμη.
Με ειλικρινή συλλυπητήρια και αγάπη

Πρόεδρος και Γραμματεία 

Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ

Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο 

Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας

Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο 

Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου.
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Lia is the daughter of Panayiotis and Yianoulla Yiacoumi who are
from Gypsos and Agios Amvrossios and Prodromi respectively.
Panayiotis is the Chairman of Greek Parents Association.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ιδρύθηκε Επιτροπή 
Συντήρησης Παρακαταθήκης
Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Πρώτα ευχόμαστε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει

συσταθεί προσωρινή Επιτροπή, από πρώην συνερ-
γάτες του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου και παράγον-
τες της Ομογένειας, για συντήρηση της Μνήμης
και Παρακαταθήκης του. 

Η Επιτροπή, εκτιμώντας την πολύχρονη, καθ-
οριστική και πολύπλευρη προσφορά του στην
πρόοδο και ευημερία της Ομογένειας στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, έχει προγραμματίσει ως πρώτο της
μέλημα και έργο, τη συγγραφή της Βιογραφίας του.

Έχει αναθέσει στον γνωστό συγγραφέα Λεωνίδα

Λεωνίδου όπως επιληφθεί του έργου αυτού. Στη
διάρκεια της έρευνάς του, η οποία έχει ήδη αρχίσει,
ο συγγραφέας περισυλλέγει αρχειακό υλικό εκτός
από εκείνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
και Μ. Βρετανίας, και άλλο από τις Ελληνορθόδο-
ξες κοινότητες, από στελέχη Συνδέσμων και Οργα-
νώσεων, από Εκπαιδευτικούς και άλλους παρά-
γοντες της Ομογένειας.

Κάνουμε θερμή έκκληση όπως όσοι επιθυμούν
να βοηθήσουν στο έργο αυτό, να επικοινωνήσουν
με τον συγγραφέα (07850712966) και (Gregorios@
nostos.com) για τηλεφωνική ή διαδικτυακή μαρ-
τυρία ή αποστολή αρχειακού υλικού (σχετικών
πληροφοριών, εγγράφων, περιοδικών, φωτογρα-
φιών κ.λπ.) για σημαντικά γεγονότα ή εκδηλωσεις,
τα οποία θα μπορούσαν να περιληφθούν στο σύγ-
γραμμα.

Ευελπιστώντας στη βοήθεια, συμμετοχή και

συμπαράστασή σας στο έργο αυτό, έχετε τους

εγκάρδιους χαιρετισμούς μας και τις ευχές μας.

Εκ μέρους της Επιτροπής  

Κύπρος Νίκολας

Πρόεδρος  

c/o 25 Old Park Road South, Enfield EN2 7DD

Ο Τούρκος πρόεδρος φροντίζει να δίνει απαν-

τήσεις όχι μόνο σε Ευρωπαίους αλλά και σε κά-

ποιους Ε/κ «αναλυτές» και σε Ελλαδίτες άσχε-

τους που βλέπουν πάντα ευθύνες στην Ε/κ πλευ-

ρά για το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Στον απόηχο,

λοιπόν, της άκαρπης άτυπης πενταμερούς της

Γενεύης λόγω της τουρκικής και τουρκοκυπρ-

ιακής αδιαλλαξίας για «λύση» δύο κρατών, ο

Ερντογάν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα

Sabah έκανε λόγο για αμφιλεγόμενη στάση της

ΕΕ και προσέγγιση του ΟΗΕ για «κατάργηση

των εγγυήσεων της Τουρκίας και απομάκρυνση

των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο».

Η αποτυχία στη διάσκεψη για το Κυπριακό

στη Γενεύη στα τέλη Απριλίου δεν φαίνεται να

έκαμψε την αποφασιστικότητα του Ερντογάν.

Οι παρατηρήσεις του πρόκειται να ανοίξουν ένα

νέο κεφάλαιο στην εξωτερική πολιτική καθώς,

σημειώνει η εφημερίδα, «συζητήσαμε περί της
θέσης της Τουρκίας και ότι είναι απολύτως
απαράδεκτη η προσέγγιση της ΕΕ και των
Ηνωμένων Εθνών για άρση του καθεστώτος
της Τουρκίας ως εγγυήτριας χώρας, για
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
από την Κύπρο και για εγγυοδοσία της ΕΕ
στο θέμα ασφάλειας στην Κύπρο».

Σύμφωνα με τη Σαμπάχ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν, αφού εξέφρασε την απόλυτη αντίδρα-

σή του στην αντιφατική στάση της ΕΕ και στο

γεγονός ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες έχουν

ταχθεί με το μέρος της Ε/Κ πλευράς και αδια-

φορούν για την “ΤΔΒΚ”, προχωράει ένα βήμα

παραπέρα ως προς τη θέση της Τουρκίας για

την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο: «Δεν

υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε την

Κύπρο στο έλεος των οχλήσεων των Ελληνο-

κυπρίων. Δεν μπορεί καν να υπάρχει πρό-

ταση για απόσυρση των τουρκικών στρα-

τευμάτων. Θα συνεχίσουμε τη διπλωματία

μας με χώρες σε διεθνή φόρα τις προσεχείς

ημέρες. Μέχρι στιγμής, η στάση τους προς

το ψευδοκράτος υπήρξε σαφής, αλλά θα επι-

διώξουμε τα δικαιώματα του τ/κ λαού στο

έπακρο. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω,

δεν εμπιστευόμαστε κανέναν πλην ημών».

Είναι γνωστό ότι μια νέα διάσκεψη κορυφής

για το Κυπριακό προγραμματίζεται στη Γενεύη

ή στη Νέα Υόρκη τους επόμενους μήνες. Ο πρό-

εδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι, εκτός απρο-

όπτου, θα βρίσκεται στο ψευδοκράτος για την

«Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας» στις 20 Ιου-

λίου, (έτσι αποκαλούν την επέτειο της τουρκι-

κής εισβολής στην Κύπρο), η οποία συμπίπτει

με την πρώτη ημέρα της Γιορτής των Θυσιών

των μουσουλμάνων».

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ «ΤΥΦΛΟΥΣ»

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ…

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Απαράδεκτη η προσέγγιση
ΕΕ και ΟΗΕ για απόσυρση του τουρκικού

στρατού από την Κύπρο»





Νέα κατηγοριοποίηση χωρών

η οποία τίθεται σε ισχύ από

σήμερα Πέμπτη (20/5), ανακοίνωσε

το Υπουργείο Υγείας και η Μονά-

δα Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

Οι αλλαγές αφορούν τις πιο κάτω

χώρες:

– Η Σλοβακία από την Πορτοκαλί

Κατηγορία ταξινομείται στην Κόκκινη

Κατηγορία

– Η Ισλανδία από την Πορτοκαλί

Κατηγορία ταξινομείται στην Πρά-

σινη Κατηγορία

Η ταξινόμηση για τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλαν-

δία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) συμπε-

ριλαμβανομένης της Ελβετίας στις

Κατηγορίες Πράσινη, Πορτοκαλί ή

Κόκκινη, στηρίζεται σε αυτή του Ευρω-

παϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγ-

χου Νόσων (ECDC).

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες (Ηνω-

μένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία,

Ισραήλ, Λίβανος, Ηνωμένα Αραβικά

Εμιράτα, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία,

Αίγυπτος, Λευκορωσία, Κατάρ, Σερβία,

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αρμενία,

Γεωργία, Μπαχρέιν) όπως και επίσης

όσες συμπεριλαμβάνονται στον επι-

καιροποιημένο κατάλογο της Σύστα-

σης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

(EU) 2021/89, για τη σταδιακή κατάρ-

γηση των προσωρινών περιορισμών

για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην

ΕΕ, αυτές αξιολογούνται επιδημιο-

λογικά από το Υπουργείο Υγείας και

ταξινομούνται σε Πράσινη, Πορτο-

καλί και Κόκκινη.
Η πιο κάτω κατηγοριοποίηση των

χωρών, βάσει της επιδημιολογικής
εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά
δυναμική και μπορεί να διαφορο-
ποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η
πανδημία εξελίσσεται και τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται.

Χώρες Πράσινης 

Κατηγορίας (Green)

– Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1)
Ισλανδία

– Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2)
Νέα Ζηλανδία, 3) Σιγκαπούρη, 4)
Σαουδική Αραβία, 5) Νότια Κορέα,
6) Ισραήλ

Σημειώνεται ότι για επιβάτες προ-
ερχόμενους από χώρες της Πρά-
σινης Κατηγορίας δεν απαιτείται η
προσκόμιση πιστοποιητικού εργα-
στηριακού ελέγχου COVID-19, αλλά
ούτε και αυτοπεριορισμός.

Χώρες Πορτοκαλί 

Κατηγορίας (Orange)

– Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 1) Πορτογαλία, 2) Ιρλαν-
δία, 3) Φινλανδία, 4) Μάλτα

– Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1)
Νορβηγία

– Τρίτες Χώρες: 1) Κίνα (περι-
λαμβανομένου και του Χονγκ Κονγκ
και του Μακάου), 2) Ηνωμένο Βα-

σίλειο, 3) Ταϊλάνδη 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που

προέρχονται από τις χώρες της Πορ-
τοκαλί κατηγορίας, απαιτείται να έχουν

προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο PCR
εντός 72 ωρών προ της αναχώρη-
σής τους και να έχουν πιστοποιητικό
που να αποδεικνύει αρνητική εξέτα-
ση PCR για τον ιό. 

Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι
επιβάτες από χώρες της Πορτοκαλί
Κατηγορίας δύναται να πραγματο-
ποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά
την άφιξή τους στην Δημοκρατία με
δικά τους έξοδα. 

Θα πρέπει να παραμείνουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδο-
ση του αποτελέσματος.

Χώρες Κόκκινης 

Κατηγορίας (Red)

– Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 1) Αυστρία, 2) Βέλγιο, 3)
Βουλγαρία, 4) Γαλλία, 5) Κροατία, 6)
Λουξεμβούργο, 7) Ρουμανία, 8)
Ισπανία, 9) Ιταλία, 10) ΕΛΛΑΔΑ,11)
Ολλανδία, 12) Ουγγαρία, 13) Πολωνία,
14) Δανία, 15) Σλοβενία, 16) Τσεχία,
17) Εσθονία, 18) Λετονία, 19) Λιθο-
υανία, 20) Σουηδία, 21) Γερμανία,
22) Σλοβακία

– Μικρά κράτη: 1) Ανδόρα, 2)
Μονακό, 3) Πόλη του Βατικανού, 4)
Σαν Μαρίνο

– Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1)
Ελβετία, 2) Λιχτενστάιν

– Τρίτες Χώρες: 1) Ρουάντα 2)
Ρωσία, 3) Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, 4) Ουκρανία, 5) Ιορδανία, 6) Λίβα-
νος, 7) Αίγυπτος, 8) Λευκορωσία, 9)
Κατάρ, 10) Σερβία, 11) Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, 12) Αρμενία, 13)

Γεωργία, 14) Μπαχρέιν 

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που

προέρχονται από τις χώρες της Κόκ-

κινης Κατηγορίας, απαιτείται: 

α) να έχουν προβεί σε εργα-

στηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών

προ της αναχώρησής τους και να

έχουν πιστοποιητικό, που να απο-

δεικνύει αρνητική εξέταση PCR

για τον ιό και

β) να προβαίνουν σε εργα-

στηριακό έλεγχο κατά την άφιξή

τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι το κόστος των εξε-

τάσεων καλύπτεται από τους ίδιους

και επιπλέον τα άτομα αυτά θα πρέ-

πει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον

περιορισμό μέχρι την έκδοση του

αποτελέσματος. 

Προϋποθέσεις 

για εμβολιασμένους 

επιβάτες:

Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει

τα πιο κάτω που ισχύουν από τις 10

Μαΐου για τους εμβολιασμένους επι-

βάτες που αφικνούνται στην Κυπρ-

ιακή Δημοκρατίας από τις πύλες εισό-

δου:

Πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκο-

ότητας, που κατέχουν έγκυρο πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού για την ασθ-

ένεια του COVID-19 και αφικνούνται

στην Κύπρο από το εξωτερικό, ανε-

ξαρτήτως της χώρας αναχώρησης,

θα εξαιρούνται, για σκοπούς εισό-

δου, της υποχρέωσης διενέργειας

εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς

και της υποχρέωσης για αυτοπεριο-

ρισμό/καραντίνα. 

Έχουν εμβολιαστεί είτε με ένα από

τα εγκεκριμένα εμβόλια του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

(Pfizer/BioNTech, AstraZeneca,

Moderna, Janssen), είτε με το εμβό-

λιο Sputnik V και έχουν ολοκληρώσει

το εμβολιαστικό σχήμα. Σημειώνε-

ται ότι στις περιπτώσεις εμβολίων

δύο δόσεων το άτομο θα πρέπει να

έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις,

ενώ στην περίπτωση του εμβολίου

Janssen (εμβόλιο μίας δόσης) θα

πρέπει να έχουν παρέλθει 14 ημέ-

ρες μεταξύ της χορήγησης της δόσης

εμβολίου και της ημερομηνίας ταξι-

διού. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι

διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://

cyprus flightpass.gov.cy/en/vac-

cinated-passengers.

Τονίζεται δε πως όλοι οι επιβάτες,

ανεξαρτήτως κατηγορίας χωρών,

συμπεριλαμβανομένων και των ατό-

μων που κατέχουν έγκυρο πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού, οφείλουν

υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση

στο Cyprus Flight Pass εντός 24

ωρών πριν την αναχώρηση της πτή-

σης τους. 

Επιπλέον, για σκοπούς διασφά-

λισης της Δημόσιας Υγείας και επο-

πτείας της επιδημιολογικής εικόνας,

το Υπουργείο Υγείας δύναται να διε-

νεργεί δειγματοληπτικά εργαστηρ-

ιακό μοριακό έλεγχο COVID-19 σε

επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων

και ατόμων που κατέχουν πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού) επιλεγμένων

πτήσεων.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Τι χρειάζεται για ταξίδια στην Κύπρο
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ 

ΜΙΑ ΦΙΛΟΤΟΜΑΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ

Παρανοϊκά παράπονα Τ/κ
για… πιθανά εμπόδια στην
εξαγωγή χαλλουμιού των

κατεχομένων!!!
Ο «πρόεδρος» του τουρκοκυπριακού «Βιομηχανικού Επι-

μελητηρίου» Τζαντάν Αβουντούκ, αναφερόμενος στο θέμα

της κατοχύρωσης της γεωγραφικής προέλευσης του χαλλου-

μιού, είπε ότι δεν θεωρεί ότι θα είναι εφικτό να κάνουν εξαγω-

γές χαλλουμιού σε ευρωπαϊκές χώρες, εξ αιτίας «των εμποδίων»

που ενδέχεται να παρεμβάλλει η «Ελληνοκυπριακή διοίκηση

της νότιας Κύπρου», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημο-

κρατία.

Ανέφερε ότι μαζί με την κατοχύρωση της γεωγραφικής προέ-

λευσης του χαλλουμιού και τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό

της Πράσινης Γραμμής έχει καταστεί εφικτό να γίνεται εξαγω-

γή σε χώρες της ΕΕ του χαλλουμιού που παράγεται στη «βό-

ρεια» Κύπρο, όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληρο-

φοριών.

Πρόσθεσε ότι η τροποποίηση που έγινε στον Κανονισμό της

Πράσινης Γραμμής με την κατοχύρωση του χαλλουμιού συζητή-

θηκε την τελευταία φορά από την Κομισιόν τον Οκτώβριο του

2021, ο Αβουντούκ εξήγησε ότι ο Κανονισμός θα τεθεί σε εφαρ-

μογή αφότου δημοσιευθεί πρώτα στην επίσημη εφημερίδα της

ΕΕ και ακολούθως, όπως ανέφερε, θα αρχίσουν οι έλεγχοι και

η επίβλεψη.

Ο κ. Αβουντούκ ανέφερε επίσης στη συνέχεια ότι το βασικό

πρόβλημα που ενδεχομένως να έχουν να αντιμετωπίσουν κατά

τη διάρκεια των ελέγχων είναι η πολιτική αβεβαιότητα που

υπάρχει στο νησί.

Εξηγώντας ότι ο έλεγχος για το κατά πόσο η παραγωγή του

χαλλουμιού πληροί τα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται από

την κατοχύρωση του, θα διενεργείται από ένα ανεξάρτητο οργα-

νισμό που φέρει την ονομασία «Bureau Veritas», ο Αβουντούκ

ανέφερε επίσης ότι για τους υγειονομικούς ελέγχους θα διορι-

στεί ένας ειδικός οργανισμός από την «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση»

και όταν υπάρχουν ενστάσεις και προβλήματα αυτά θα παρα-

πέμπονται σε μια κοινή επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για

το σκοπό αυτό και από τις δύο πλευρές. 

Σύμφωνα με τον Αβουντούκ, τα μέλη της επιτροπής και η

μορφή της θα ξεκαθαρίσουν περί τα τέλη Μαΐου του 2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»:

Γράψαμε και στην περασμένη έκδοση, με αφορμή την

παροχή εμβολίων στα κατεχόμενα, ότι οι φιλοτομαριστές

Τουρκοκύπριοι τα θέλουν όλα δικά τους. Να τρων από

παντού και λογαριασμό να μη δίνουν. Ούτε υποχρεώσεις

να έχουν, μόνο δικαιώματα και ωφελήματα!!! Τώρα έρχον-

ται και επιβεβαιώνουν αυτή τη νοοτροπία με αφορμή την

παραγωγή χαλλουμιού ως αποκλειστικού προϊόντος της

Κύπρου, προβάλλοντας ένα ακατανόητο, έως …παρα-

νοϊκό επιχείρημα, ότι ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ η Κυπριακή Δημο-

κρατία (Ε/κ διοίκηση την αποκαλούν) να προβάλει εμπό-

δια στην εξαγωγή χαλλουμιού από τα κατεχόμενα!!! Επει-

δή θα γίνονται έλεγχοι (άκουσον-άκουσον) εν μέσω...

πολιτικής αβεβαιότητας! Ενδέχεται….

Ποιο είναι το θέμα; Προφανώς θέλουν να μη γίνονται

έλεγχοι ούτε να υπάρχει επίβλεψη διότι έχουν κατά νου

τα χαλλούμια που παράγονται στην Τουρκία να περνούν

στα κατεχόμενα και από εκεί να εξάγονται ως κυπριακό

προϊόν!!!

Νόμισαν, οι… «αδελφοί», ότι έχουν να κάνουν με ανόη-

τους, ή με «θεσμούς» παρόμοιους με αυτούς που λει-

τουργούν στο ψευδοκράτος! Διατάσσει ο Ερντογάν και

οι «θεσμοί» ανταποκρίνονται…
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Ησημερινή ημέρα δεν θα μπορούσε παρά να

χαρακτηριστεί ιστορική, είπε ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τη Δευ-

τέρα, προσθέτοντας ότι «μπαίνουν τα θεμέλια

για την Κύπρο του αύριο» και τόνισε πως το

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

αποτελεί τη γενναία τομή, το νέο αναγκαίο μον-

τέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας για το

νησί. 

Σημείωσε δε πως είναι ο οδικός χάρτης για την
μετά covid εποχή και ότι αφορά τη νέα εκδοχή της
χώρας. Τόνισε πως, «Το Σχέδιο Κύπρος το αύριο
είναι συνολικό. Δεν περιορίζεται σε αυτό που συμβα-
τικά ονομάζουμε Οικονομία. Είναι η απάντηση στις
νέες προκλήσεις. Είναι το Σχέδιο που μπορεί να
αλλάξει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη».

Θέλω να επισημάνω, είπε ο ΠτΔ, πως οι δράσεις
του σχεδίου «Κύπρος - το αύριο», στην ολοκληρω-
μένη του μορφή περιλαμβάνει 58 συνολικά μετα-
ρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις, μεταξύ
των οποίων προγράμματα χορηγιών για ενίσχυση
της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση
του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως:

Α. Το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέ-

πει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β. Το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέ-
πεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής
Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ.

Γ. Το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα
με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψουν από ιδιω-
τικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον
ιδιωτικό τομέα.

Δ. Ενώ, οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋ-
πολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν
σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού
μοντέλου.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση

του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026,

ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες

των ετησίων προϋπολογισμών, στα 4.4 δισε-

κατομμύρια ευρώ.

Ο πρώτος άξονας, αφορά τη Δημόσια Υγεία και
πολιτική προστασία.

Ενδεικτικά προς την κατεύθυνση αυτή θα υλο-
ποιηθούν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που, μεταξύ
άλλων, αφορούν:

– Τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση
των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

– Τη δημιουργία Καινοτόμου Συστήματος Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Δημόσιας
Υγείας.

– Το Σχέδιο χορηγιών για αγορά ή αντικατάστα-
ση ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και ιδιωτικά
νοσηλευτήρια.

– Το Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών
νοσοκομείων.

– Την ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρε-
σιών ηλεκτρονικής υγείας.

– Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη χρήση
έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χει-
ρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την Ταχεία μετά-

βαση στην Πράσινη Οικονομία.

Η Πράσινη Οικονομία συνιστά με το Σχέδιο μας
πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, προωθώντας μεταρ-
ρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς
του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μετα-
φορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά
και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Ενδεικτικά:
– Τον τερματισμό της – ενεργειακής απομόνω-

σης με την Ηλεκτρική Διασύνδεση των συστημάτων
Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

– Την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχο-
λικών κτηρίων και άλλων κτιριακών υποδομών του
δημοσίου.

– Περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

– Νέα σχέδια χορηγιών για προώθηση επεν-
δύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, τον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα και τα νοικοκυριά.

– Την ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφο-
ρών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντιγρά-
φου.

– Τη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση και
την προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών
οχημάτων.

– Τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Διαχείρισης
Υδάτινων Πόρων.

Πρόκειται για σχεδιασμούς που με την εφαρμο-
γή τους θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και θα
δημιουργήσουν ένα πραγματικά καλύτερο περι-
βάλλον, στο σπίτι, στη γειτονιά, στη χώρα μας γενικό-
τερα.

Ο τρίτος άξονας αφορά την Ενίσχυση της Αν-

θεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικο-

νομίας.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κατευθυ-
ντήρια γραμμή συνιστά η μελέτη του Συμβουλίου
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

– Τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω
της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα της οικονομίας.

– Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.
– Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδο-
τικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων.

– Στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων
μονάδων.

– Τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και
των τοπικών Αρχών.

– Τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδο-
τικότητας του δικαστικού συστήματος.

– Τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστι-
κού προϊόντος.

– Τη καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση
της διαφάνειας.

– Την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού και
δημοσιονομικού τομέα.

Ενώ, ο τέταρτος άξονας καθορίζει την πορεία

Προς μία ψηφιακή εποχή.

Ο τέταρτος Άξονας, αποτελεί θεμελιώδες μέρος
της συνολικής πολιτικής που υιοθετούμε για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, μέσω πρόσ-
βασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους
πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούνται μετα-
ρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την ανα-
βάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, ως επίσης
και την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ενδεικτικά:
– Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κεντρικής

Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή,
καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
όλους τους τομείς.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός συστήματος απο-
νομής δικαιοσύνης.

– Στρατηγική για έξυπνες πόλεις.
– Επέκταση του δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτή-

των σε απομακρυσμένες ή μη καλυπτόμενες περ-
ιοχές.

– Την ενδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυ-

ζωνικότητας, για επιτάχυνση της ανάπτυξης των

ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο.

Τέλος, ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην

Απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυνα-

μικό. Περιλαμβάνει δύο τομείς:

Α. Της Παιδείας, και

Β. Της Εργασίας και κοινωνικής ευημερία και

ενσωμάτωσης.

Στον τομέα της Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέ-

πονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις:

– Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

– Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου

και εκπαιδευτικών.

– Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχο-

λικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονά-

δων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

– Δημιουργία δύο πρότυπων Τεχνικών Σχολών

σε Λάρνακα και Λεμεσό.

Ενώ στον τομέα της αγοράς Εργασίας και κοι-
νωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης προβλέπον-
ται σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων:
– Εκσυγχρονισμός του συστήματος Κοινωνικών

Ασφαλίσεων που θα βελτιώνει συντάξεις, περιλαμ-
βανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύντα-
ξης, δικαιωμάτων αυτοεργοδοτουμένων, επιδομά-
των και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα παρα-
τηρούνται. 

– Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

– Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης,
περιλαμβανομένης της τηλεργασίας.

– Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμή-
ματος εργασίας και των δημοσίων υπηρεσιών
απασχόλησης.

– Δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παι-
διά, οικιστικών δομών για παιδιά, εφήβους με δια-
ταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και
ηλικιωμένους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Αναπτυξιακό πρόγραμμα 4,4 δις.
ευρώ για την κυπριακή οικονομία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΣΙΟΡΔΑ 
ΟΤΙ «ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ»

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ελευθερία 
δεν σημαίνει ανευθυνότητα»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΚΤΗ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν δεχόμαστε 
διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν»

Καμπανάκι για τον εφησυχασμό των

πολιτών έκρουσαν ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καθηγητής

Σωτήρης Τσιόδρας.

«Πολλοί συμπολίτες μας φαίνεται να πιστεύουν

ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμπερδέψει με την παν-

δημία, πράγμα το οποίο προφανώς δεν συμβαίνει.

Βεβαίως και βλέπουμε μία σημαντική αποκλι-

μάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, στις

εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις διασωλ-

ηνώσεις, η πανδημία όμως είναι ακόμα εδώ»,

τόνισε ο Πρωθυπουργός.
«Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα»,

πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, και ζήτησε από
τους πολίτες να τηρήσουν πλήρως τα «λίγα

μέτρα τα οποία έχουν απομείνει» και από τους
επαγγελματίες, ειδικά της εστίασης, να εφαρ-
μόσουν απόλυτα τα μέτρα που έχουν καταρτι-
στεί με βάση τις συστάσεις των ειδικών.

«Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου

καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετι-

κή πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευ-

ταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα»,

τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης τόνισε
ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. «Η επιδημια

συνεχίζει να μας απειλεί. Χρειάζεται διαρκής

επιφυλακή. Ανησυχώ για τα μεταλλαγμένα στε-

λέχη τα οποία οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό

της στρατηγικής αντιμετώπισης της πανδημίας

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», επεσήμανε ο
κ. Τσιόδρας.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουρ-

γού:

«Θέλω να εκφράσω από τη μία την ικανο-

ποίησή μου και τη χαρά μου για το γεγονός ότι

από την Παρασκευή που μας πέρασε απελευ-

θερώθηκαν οι μετακινήσεις και προσθέσαμε

βαθμούς ελευθερίας ως προς την οικονομική

και την κοινωνική ζωή.

Από την άλλη να εκφράσω τον προβληματι-

σμό μου για το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες

μας φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουμε ήδη ορι-

στικά ξεμπερδέψει με την πανδημία, πράγμα το

οποίο προφανώς δεν συμβαίνει. Βεβαίως και

βλέπουμε μία σημαντική αποκλιμάκωση στον

αριθμό των κρουσμάτων, στις εισαγωγές στα

νοσοκομεία και στις διασωληνώσεις, η πανδημία

όμως είναι ακόμα εδώ, καραδοκεί, το τείχος

ανοσίας δεν έχει χτιστεί ακόμα στον βαθμό που

θα θέλαμε, παρότι εμβολιάζουμε παραπάνω

από 100.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα.

Κατά συνέπεια, οφείλω να ζητήσω πολύ μεγάλη

προσοχή για τις επόμενες εβδομάδες, πλήρη

εφαρμογή των λίγων μέτρων τα οποία έχουν

απομείνει ως προς τη χρήση της μάσκας, την

αποφυγή των συνωστισμών και βέβαια απόλυ-

τη συμμόρφωση των επαγγελματιών του κλά-

δου, ειδικά του χώρου της εστίασης, με τα μέτρα,

έτσι όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους ειδι-

κούς.

Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου,

καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετι-

κή πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευ-

ταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και

καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχον-

ται πολλοί περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα

μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ

καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα ώστε να

περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθε-

ρο.

Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Να το

ξαναπούμε αυτό: ελευθερία δεν σημαίνει ανε-

υθυνότητα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πολλά

περισσότερα πράγματα από αυτά που κάναμε

πριν από κάποιες εβδομάδες, αλλά οφείλουμε

να εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, να

προστατεύουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που

αγαπάμε. Και βέβαια μέσα από τη συμπεριφο-

ρά μας και την ατομική ευθύνη προστατεύουμε

και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Ο Καποδίστριας έβαλε τις βάσεις 

για ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος

Στη μεγάλη συνεισφορά του Ιωάννη Καποδίστρια για τη θεμελίω-
ση του νεότερου ελληνικού κράτους, αναφέρθηκε ο πρώην Πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατά
την ομιλία του στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. «Αφιέρω-
σε κυριολεκτικώς τον εαυτό του στον ιερό σκοπό της δημιουργίας,
ουσιαστικώς εκ του μηδενός, σύγχρονου ελληνικού κράτους, βάζον-
τας τις βάσεις για μιαν Ελλάδα αντάξια του παρελθόντος της, αλλά
και της προοπτικής της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως; σημείω-
σε ο Πρ. Παυλόπουλος, με βάση τεκμηριωμένα ιστορικά δεδομέ-
να, όταν ανέλαβε τα ηνία της Ελλάδας, είχε να αντιμετωπίσει μια
κατάσταση πραγματικής έκτακτης ανάγκης και έπρεπε, χωρίς χρο-
νοτριβή, να πάρει αποφάσεις για την στοιχειώδη ανάταξη της χώρας.
«Στο εσωτερικό είχε να αντιμετωπίσει την πειρατεία, τη διάλυση του
στρατού, καθώς και την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας»,
πρόσθεσε ο Προκόπης Παυλόπουλος. «Ιδιαίτερη μέριμνα επέδει-
ξε για τη δημιουργία δικαστηρίων, θεσπίζοντας και Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας. Στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του στρατού,
περιλαμβάνεται και η ίδρυση της Σχολής Ευελπίδων. Ίδρυσε επίσης
Εθνικό Νομισματοκοπείο, ενώ καθιέρωσε τον φοίνικα ως εθνικό
νόμισμα». Ως προς την εκπαίδευση, στο ενεργητικό του είναι εγγε-
γραμμένη η ανέγερση νέων σχολείων, η ίδρυση της Εκκλησιαστι-
κής Σχολής στον Πόρο, ενώ επέδειξε μέριμνα για την ανοικοδόμ-
ηση αρκετών πόλεων, όπως το Μεσολόγγι, το Ναύπλιο, το Άργος,
η Πάτρα, ενώ ίδρυσε ακόμη και τη Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας.
Σημαντική ήταν η συμβολή του στο εμπόριο, με την παραχώρηση
δανείων στους νησιώτες, για την αγορά πλοίων και την κατασκευή
ναυπηγείων. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική του Καποδίστρ-
ια, όπως υπογράμμισε ο Πρ. Παυλόπουλος, «μετά από επίπονες
διαπραγματεύσεις, υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το
1830, με το οποίο αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία της Ελλάδας, που
θα εκτεινόταν νότια της συνοριακής γραμμής, την οποία όριζαν οι
ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός». 

Σενάρια για τον επόμενο πρεσβευτή 

των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Σκέψεις για πολιτική τοποθέτηση προσώπου, που δεν θα προέρχε-
ται από τη διπλωματική υπηρεσία, στην αμερικανική πρεσβεία των
Αθηνών, γίνονται στην Ουάσινγκτον. Στο παρασκήνιο κυκλοφορ-
ούν διάφορα ονόματα, ενώ δεν αποκλείεται η θέση να δοθεί και σε
Ελληνοαμερικανό. Άγνωστος παραμένει και ο επόμενος προορι-
σμός του νυν πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος πάντως, έχασε τη
μάχη για την κομβική θέση (που σφόδρα επιθυμούσε), του βοηθ-
ού υπουργού για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, που κατέληξε
στην Κάρεν Ντόνφριντ, σήμερα Πρόεδρο της γνωστής δεξαμενής
σκέψης German Marshall Fund. Πάντως, οι προκάτοχοι του Τζέφ-
ρι Πάιατ φαίνεται ότι έχουν… πέραση. Ο άλλοτε ένοικος της Πανα-
γή Κυριακού, Ντάνιελ Σμιθ, που κατέχει τον υψηλότερο βαθμό στην
ιεραρχία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ορίστηκε πρόσφατα επιτετραμμέ-
νος στην Ινδία. Όσο για τον «πολύ» Νίκολας Μπερνς, όλα δείχνουν
ότι οδεύει προς την πρεσβεία του Πεκίνου. 

Απώλεια στη φαρμακοβιομηχανία

Έχασε η φαρμακοβιομηχανία έναν από τους σημαντικότερους
στυλοβάτες της, τον Θανάση Λαβίδα, Πρόεδρο της φαρμακευτικής
εταιρείας Lavipharm, επικεφαλής της οποίας ήταν από το 1976.
Ήταν οραματιστής, εξωστρεφής, ηθικός, ευγενής, ανθρώπινος και
έβαζε πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσφορά στο
κοινωνικό σύνολο. Στην οικογένειά του, θερμά συλλυπητήρια. 

Καλά να είναι το Internet!

Οι 9 στους 10 Έλληνες το χρησιμοποιούν καθημερινά! Το ποσο-
στό είναι εξίσου υψηλό (72%) και στις ηλικίες 65-74 ετών, σύμφω-
να με την έρευνα της Focus Bari. Ακόμη, το χρησιμοποιεί το 91%
των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών, τα δε παιδιά 10-12 ετών το χρησι-
μοποιούν σχεδόν καθημερινά σε ποσοστό 97%.

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι του κορω-

νοϊού

Με βάση τον τζίρο, οι κλάδοι που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες
απώλειες λόγω της πανδημίας και αυτοί που άντεξαν και είχαν
αύξηση είναι:

Μείον: 65,4% καταλύματα, 62,6% ταξιδιωτικά πρακτορεία, 58,8%
ακίνητα, 42,5% αεροπορικές μεταφορές, 28,2% πλωτές μεταφο-
ρές, 21,7% εστίαση και 19,6% χερσαίες μεταφορές.

Συν: 49,4% κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, 26,5%
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, 15% δραστηριότητες προγραμματι-
σμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και 14,4% παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

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”

10 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 20 Μαΐου 2021ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

«Η Ελλάδα σέβεται την ειρη-
νική συνύπαρξη, τις σχέσεις καλής
γειτονίας και το διεθνές δίκαιο,
ταυτόχρονα, όμως, δεν δέχεται
απαράδεκτες διεκδικήσεις και
απειλές από κανέναν», δήλωσε

η πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-

πούλου, από τα ελληνοτουρκικά

σύνορα στον Έβρο, όπου επι-

σκέφθηκε ένα σημείο του απο-

τρεπτικού Φράχτη.

«Βρίσκομαι σήμερα κοντά σε

όλους εκείνους που με αυταπάρνη-

ση υπερασπίζονται την εδαφική ακε-

ραιότητα της χώρας και εγγυώνται

την ασφάλειά της. Η Ελλάδα, ένα

ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, σέβεται

την ειρηνική συνύπαρξη, τις σχέ-

σεις καλής γειτονίας και το διεθνές

δίκαιο. Ταυτόχρονα όμως δεν δέχε-

ται απαράδεκτες διεκδικήσεις και

απειλές από κανέναν», είπε η κ.

Σακελλαροπούλου.

Αναφέρθηκε στα γεγονότα τον
Μάρτιο του 2020 στις Καστανιές και
σε άλλα σημεία της ελληνοτουρκι-
κής μεθορίου στον Έβρο και σημείω-
σε: «Ελπίζω και εύχομαι γεγονότα

όπως αυτά που έζησαν οι ακρίτες

μας το 2020 με την εργαλειοποίηση

της δυστυχίας κατατρεγμένων αν-

θρώπων να μην επαναληφθούν.

Και η καλύτερη εγγύηση για αυτό

είναι η αποφασιστικότητα, η ετοιμό-

τητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης

που διακατέχουν το προσωπικό των

Ενόπλων μας Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν

αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων

μας, που είναι ταυτόχρονα και σύνο-

ρα της Ευρώπης».

Για την πορεία των εργασιών
κατασκευής του Φράχτη την Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας ενημέρωσαν
ο διοικητής του Δ’ Σώματος Στρα-
τού, αντιστράτηγος Άγγελος Χου-

δελούδης και ο υποστράτηγος της

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολι-

κής Μακεδονίας και Θράκης Πασχά-

λης Συριτούδης.

Η κ. Σακελλαροπούλου επισκέ-

φθηκε στρατιωτικό Φυλάκιο στην

περιοχή Νέας Βύσσας όπου συνο-

μίλησε με τους αξιωματικούς και

τους στρατευμένους και μέλη της

Frontex και στη συνέχεια μετέβη σε

σημεία του Φράχτη.
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Η Τουρκία θέλει συμφωνία
με την Παλαιστινιακή Χαμάς
για ΑΟΖ, ώστε να χαλάσει τα
σχέδια Ελλάδας και Κύπρου

Τις βλέψεις της Τουρκίας για την Παλαιστίνη εκφράζει η 
τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Yeni Safak» στο πρωτο-
σέλιδό της με τίτλο «Μοντέλο Λιβύης στην Παλαιστίνη».

Η Τουρκία παρουσίασε νέο χάρτη που την ενώνει με τη Λιβύη
και έχει βλέψεις να κάνει το ίδιο και με την Παλαιστίνη.

«Η υπογραφή συμφωνίας ΑΟΖ Τουρκίας – Παλαιστίνης μπορεί

να αλλάξει ισορροπίες», αναφέρει η εφημερίδα.

Επίσης, ο απόστρατος ναύαρχος Γιαϊτζί προτείνει άμεση υπο-
γραφή συμφωνίας με την Παλαιστίνη. «Εάν υπογραφεί αυτή η συμφ-

ωνία, θα διασφαλίσουμε ότι η Παλαιστίνη θα έχει δικαίωμα για φυ-

σικό αέριο. Καθώς υποστηρίζουμε την Παλαιστίνη, χαλάμε επίσης

το παιχνίδι της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς».

«Αν και το Ισραήλ αντιτίθεται λόγω των συμμαχιών του στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, δεν θα αντιδράσει πολύ έντονα σε μια τέτοια συμφ-

ωνία που θα γίνει από την Παλαιστίνη. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφ-

έλη τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι

καιρός για μια τέτοια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία θα συμβάλει

σημαντικά στη διεθνή αναγνώριση της Παλαιστίνης», επισημαίνει.
Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ

Τσαβούσογλου, ρίχνει λάδι στη φωτιά λέγοντας πως «το Ισραήλ
κάνει εθνοκάθαρση».

Δηλώνει, επίσης, ότι η Τουρκία θέλει να ηγηθεί στον ισλαμικό κό-
σμο. «Ήρθε η στιγμή να δείξουμε την ενότητα και την αποφα-
σιστικότητα μας. Η παγκόσμια κοινότητα των Μουσουλμάνων
περιμένει από εμάς να ηγηθούμε. Η Τουρκία είναι έτοιμη να
κάνει οποιοδήποτε βήμα. Δεν πρέπει να κάνουμε μόνο δηλώσεις».

Jerusalem Post: Αυτό σημαίνει πόλεμο
Σε τροχιά απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης της Τουρκίας με

το Ισραήλ οδηγεί το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας της Άγκυρ-
ας με την Χαμάς για ΑΟΖ στα πρότυπα της Λιβύης, προειδοποιεί η
Jerusalem Post αναπαράγοντας τα τους ισχυρισμούς των τουρ-
κικών ΜΜΕ.

«Το μοντέλο βασίζεται σε συμφωνία που προώθησε η Τουρκία

στη στριμωγμένη από τους αντιπάλους της κυβέρνηση της Λιβύης

το 2019, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να στείλει Σύρους

μισθοφόρους και drones στη Λιβύη κατά παράβαση του εμπάργκο

όπλων», σημειώνει η ισραηλινή εφημερίδα.
«Το σενάριο που προωθείται από το τουρκικό μέσο ενημέρωσης,

πιθανώς με την υποστήριξη της κυβέρνησης, ισχυρίζεται ότι η 

Τουρκία μπορεί να υπογράψει συμφωνία με τους Παλαιστινίους και

να αυξήσει τη στήριξή τους διά θαλάσσης. Αυτό θα έβαζε το Ισρ-
αήλ και την Τουρκία σε πορεία στρατιωτικής σύγκρουσης. Η
Τουρκία φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς και υποστηρίζει τη Χαμάς. 

Το δυνητικό της σχέδιο για τη σύνδεση Τουρκίας και Γάζας διά 

θαλάσσης θα βλάψει τα σχέδια αγωγών φυσικού αερίου του Ισρα-

ήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα», προσθέτει η Jerusalem Post. 
Όπως αναφέρει εξηγώντας τις προθέσεις της Τουρκίας, η Άγκυρα

θα τραβήξει μια γραμμή από την τουρκική ακτή απευθείας στη Γά-
ζα, φαινομενικά διαιρώντας τη θάλασσα και δημιουργώντας έναν
διάδρομο. Αυτό θα αποκόψει το Ισραήλ από την Ελλάδα και τον
αγωγό της Ανατολικής Μεσογείου που θέλουν να χτίσουν το Ισρα-
ήλ η Ελλάδα και η Κύπρος.

«Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Κύπρος δεν υπάρχει και ότι τα ελ-

ληνικά νησιά δεν έχουν δικαιώματα κυριαρχίας γύρω τους. Η Ελλά-

δα και η Κύπρος βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, υποστηρίζον-

τας ότι μεγάλο μέρος της Μεσογείου γύρω από την Κύπρο και τα

ελληνικά νησιά συνδέεται με αυτά. Η Κύπρος έχει συμφωνίες με την

Αίγυπτο και το Ισραήλ, ενώ και η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχουν υπο-

γράψει συμφωνίες και διατηρούν καλές σχέσεις», γράφει σε άλλο
σημείο η Jerusalem Post.
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Ουπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας

μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη που διορ-

γάνωσε την Τρίτη η Ένωση Εξωτερικής Πο-

λιτικής και Ηνωμένων Εθνών της Αυστρίας

(Foreign Policy and United Nations Associa-

tion of Austria), κατήγγειλε την Τουρκία ότι

προσπαθεί να αντικαταστήσει τη νομιμότητα

με την παρανομία μέσα στο πλαίσιο του ορά-

ματός της για αναβίωση ενός νεο-οθωμανι-

κού καθεστώτος.

Κατά την παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη

ο κ. Δένδιας διαμήνυσε πως στόχος της Ελλά-

δας είναι να εδραιώσει μια νοοτροπία διάλογου,

φιλίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην Ανα-

τολική Μεσόγειο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Ειδι-

κή αναφορά έκανε στα διάφορα σχήματα συνερ-

γασιών που συμμετέχει η Ελλάδα, στις περισσό-

τερες περιπτώσεις μαζί με την Κύπρο, υπογραμ-

μίζοντας πως η Ελλάδα έχει δεσμευτεί στην προ-

ώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, στον διάλογο

και στην κατανόηση σε μια περιοχή που έχει υπο-

φέρει πολύ στο παρελθόν από την έλλειψη αυ-

τών.

Εστιάζοντας στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμ-

φαση στις προκλήσεις και τα διακυβεύματα που

αντιμετωπίζει, όχι μόνο για την ελληνική εξωτερι-

κή πολιτική, αλλά και για τη σταθερότητα της πε-

ριοχής, ανέφερε πως είναι ένα μέρος στο οποίο

οι καταστάσεις σταθερότητας και ασφάλειας, ακόμη

και καταστάσεις απειλής της ειρήνης, έχουν έναν

κοινό παρονομαστή: την Τουρκία. Ειδικότερα,

σημείωσε πως η Τουρκία παίζει ένα πολύ επικίνδυνο

παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμε-

νος μεταξύ άλλων στην παραβίαση της κυρια-

ρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλά-

δας και της Κύπρου, στην επιδίωξη του νεο-οθω-

μανικού οράματος με το όνομα Γαλάζια Πατρίδα,

στην εισβολή της στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη,

στο Κυπριακό, στην απειλή πολέμου αν η Ελλά-

δα ασκήσει τα δικαιώματά της που απορρέουν

από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επεκτεί-

νει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, στην εργα-

λειοποίηση του μεταναστευτικού, στο παράνομο

τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και στη χειραγώγηση μει-

ονοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξω-

τερικών υπογράμμισε πως «αυτή η τουρκική

προσπάθεια να αντικαταστήσει τη νομιμότητα

με την παρανομία σε όλη την Ανατολική Μεσό-

γειο, αποτελεί την κύρια πρόκληση για την ελ-

ληνική εξωτερική πολιτική».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές πως

αυτό δεν είναι ένα ελληνικό, αλλά ένα σοβαρό

περιφερειακό πρόβλημα και ως εκ τούτου πρό-

βλημα της ΕΕ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατήρησε ότι η ΕΕ στο

σύνολό της ήταν διστακτική να χαρακτηρίσει την

Τουρκία αυτό που είναι: ανεύθυνη, αποσταθερ-

οποιητική, αναθεωρητική, με παράνομη συμπε-

ριφορά εναντίον κρατών-μελών της και των

ίδιων των συμφερόντων της ΕΕ.

Περαιτέρω, επισήμανε πως δεν είναι η Ελλά-

δα που θέλει να απομονώσει την Τουρκία, αλλά

η Τουρκία που έχει απομονωθεί με τη συμπεριφ-

ορά της, και σημείωσε με σαφήνεια πως η Ελλά-

δα θα ήταν πολύ χαρούμενη μια μέρα να δει την 

Τουρκία να μεταμορφώνεται στον στρατη-γικό

εταίρο και στην αξιόπιστη υποψήφια χώρα της

ΕΕ που θέλουμε να είναι. «Αυτός ο μετασχημα-

τισμός δεν έχει ακόμη συμβεί, αν και εμείς πι-

στεύουμε ότι θα ήταν προς το συμφέρον της

Τουρκίας και των Τούρκων. Από αυτήν την

άποψη, εκτιμούμε τη στάση της Αυστρίας όλο

αυτό το διάστημα, σχετικά με τις προκλήσεις

που η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη αντι-

μετωπίζουν, με ευθύνη της Τουρκίας», προ-

σέθεσε.

Σημειώνεται πως πρόεδρος της Ένωσης Εξω-

τερικής Πολιτικής και Ηνωμένων Εθνών της

Αυστρίας είναι ο Αυστριακός πρώην καγκελάριος

Βόλφγκανγκ Σούσελ, ο οποίος προλόγισε τον

Έλληνα υπουργό Εξωτερικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η Τουρκία προσπαθεί να αντικαταστήσει
τη νομιμότητα με την παρανομία»

Σκληρή επίθεση εξαπολύει ο

εκπρόσωπος του Τούρκου προ-

έδρου, Ιμπραχίμ Καλίν κατά

του πρωθυπουργού του Ισρα-

ήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου για

τη σύρραξη στην Παλαιστίνη,

χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου

«δολοφόνο βρεφών», ενώ

σημειώνει πως ο Ταγίπ Ερν-

τογάν φέρει το Παλαιστινιακό

ως «ιερό λείψανο».

«Το να αναφέρουμε τον πρ-

όεδρό μας, ο οποίος φέρει την

παλαιστινιακή υπόθεση ως ιερό

λείψανο, και τον Νετανιάχου, τον

δολοφόνο βρεφών, στην ίδια πρ-

όταση, μόνο τους Σιωνιστές κά-

νει χαρούμενους. Αυτή η ιερή

αναλογία δεν είναι πολιτική, αλ-

λά αφορά στον νου και την

συνείδηση», είπε χαρακτηριστι-

κά ο Καλίν. 

Της δήλωσης του είχε προη-

γηθεί οργισμένη αντίδραση του

Τούρκου προέδρου στις ανα-

κοινώσεις για πώληση όπλων

από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Επικρίνοντας την αμερικανι-

κή κυβέρνηση, ο Ερντογάν δή-

λωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν «έχει
τα χέρια του βαμμένα με αίμα»,
ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι

«εξαπολύει δυσανάλογες επιθ-

έσεις κατά της Λωρίδας της Γά-

ζας».

Παράλληλα, αποκάλεσε το

Ισραήλ «δολοφόνο» Παλαιστινίων

όλων των ηλικιών.

«Οι άλλες χώρες που υπο-

στηρίζουν όσα έχει κάνει το Ισρα-

ήλ στην Ιερουσαλήμ και τη Γά-

ζα θα μείνουν στην ιστορία καθώς

θα μοιράζονται τις αμαρτίες των

δολοφόνων παιδιών και αυτού

του εγκλήματος κατά της αν-

θρωπότητας», επισήμανε ο Τούρ-

κος πρόεδρος, ενώ πρότεινε να

δημιουργηθεί ανεξάρτητη κυβέρν-

ηση για την Ιερουσαλήμ, υπό

την αιγίδα των τριών μεγάλων

θρησκειών της πόλης.

Ο Ερντογάν έστρεψε επίσης

τα βέλη του και κατά της Αυστρίας,

την οποία και καταράστηκε(!)

γιατί ύψωσε τη σημαία του Ισρα-

ήλ το οποίο εκείνος χαρακτήρι-

σε κράτος – τρομοκράτη.

«Καταριέμαι το Αυστριακό
κράτος το οποίο ύψωσε τη ση-
μαία του Ισραήλ στο κτίριο της
πρωθυπουργίας. Σε ένα κρα-
τικό κτίριο το να υψώνεις τη
σημαία αυτού του κράτους -
τρομοκράτη, σημαίνει πως
ζεις ζωή ίδια με την τρομοκρα-
τία. Το Αυστριακό κράτος φαί-
νεται πως τον λογαριασμό 
της Γενοκτονίας που έκανε
στους Εβραίους  θα τον χρε-
ώσει στους Μουσουλμά-
νους», ανέφερε χαρακτηριστι-

κά.

Στο πρωτοσέλιδό της η φι-

λοκυβερνητική εφημερίδα «Γενί
Σαφάκ» καταθέτει σχέδιο προ-

στασίας της Παλαιστίνης και προ-

τείνει να στείλουν δυνάμεις στην

περιοχή η Τουρκία, το Ιράν, το

Πακιστάν και το Κατάρ. Προτείνει

επίσης να σταλούν δυνάμεις αν

χρειαστεί στον Λίβανο και την

Ιορδανία και να δημιουργηθεί

μια βάση που να προστατεύει

την Παλαιστίνη.

Ο Ερντογάν κατηγορεί τον Μπάιντεν ότι
έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα...

...ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ



Την ανάγκη ανάληψης πρω-

τοβουλίας για το Μεσανα-

τολικό, με στόχο την άμεση κα-

τάπαυση του πυρός και την

εξεύρεση λύσης επί τη βάσει

των ψηφισμάτων του Συμβου-

λίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-

νων Εθνών, υπογράμμισε ο

Έλληνας Υπουργός Εξωτερι-

κών, Νίκος Δένδιας, σε δηλώ-

σεις του μετά την ολοκλήρω-

ση της επίσκεψής του στο Ισρα-

ήλ και τα Παλαιστινιακά εδά-

φη.

Αναφερόμενος στις επαφές
που είχε κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του, ο κ. Δένδιας

σημείωσε ότι «συναντήθηκα σή-

μερα το πρωί (Τρίτη) στα Ιερ-

οσόλυμα με τον Πατριάρχη Ιερο-

σολύμων Θεόφιλο, για να δηλώσω

με τον πιο καθαρό τρόπο το εν-

διαφέρον της ελληνικής Κυβέρ-

νησης και του Πρωθυπουργού

Κυριάκου Μητσοτάκη για το Ελ-

ληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερο-

σολύμων, ένα από τα πιο ιερά

καθιδρύματα του Χριστιανισμού».

«Αμέσως μετά συναντήθηκα

με τον Ισραηλινό συνάδελφό μου,

τον Gabi Ashkenazi, πήγα στη

Ραμάλα, όπου συναντήθηκα με

τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό

Mohammad Shtayyeh και μετά

ενημέρωσα μέσω τηλεδιάσκε-

ψης το Συμβούλιο Υπουργών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επα-

φές μου αυτές. Σε λίγη ώρα (Τε-

τάρτη) μετακινούμαι στο Αμμάν

για να συναντηθώ με τον Ιορδανό

συνάδελφό μου, τον κ. Safadi»,

συμπλήρωσε.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτε-

ρικών υπογράμμισε ότι κατά τις
συναντήσεις που είχε στην πε-

ριοχή υπογράμμισε την ανάγκη
άμεσης κατάπαυσης του πυρός,
προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και προστασίας της
ανθρώπινης ζωής.

«Καταδίκασα με τον πιο καθα-

ρό τρόπο την εκτόξευση χιλιάδων

ρουκετών από την Χαμάς κατά

του Ισραήλ. Είναι ενέργεια απο-

λύτως και καθολικά καταδικαστέα.

Δήλωσα, επίσης, ότι το Ισραήλ,

όπως και κάθε χώρα του κόσμου,

έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Από εκεί και πέρα, δήλωσα ότι

οφείλει να αναληφθεί πρωτο-

βουλία για το Μεσανατολικό. Το

κενό, δηλαδή η μη ύπαρξη πρω-

τοβουλίας, δημιουργεί ζητήματα

τα οποία βλέπουμε μπροστά μας»,

ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η λύση

στην οποία πρέπει να καταλήξο-

υμε είναι σαφής. Είναι η λύση, την

οποία προβλέπουν το διεθνές

δίκαιο και τα ψηφίσματα του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-

μένων Εθνών. Δύο κράτη στα

σύνορα του 1967 με την Ιερου-

σαλήμ πρωτεύουσα και των δύο

κρατών».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «η

ανθρωπιστική κατάσταση στη Γά-

ζα είναι απολύτως προβληματι-

κή και χρειάζεται να κάνουμε ό,τι

μπορούμε για να βοηθήσουμε.

Επαναλαμβάνω, όμως, η Χαμάς

είναι απολύτως καταδικαστέα για

την εκτόξευση των χιλιάδων ρου-

κετών εναντίων αμάχων πολιτών».

Τέλος, ερωτηθείς για τον ρόλο
που διαδραματίζει η Τουρκία, ο
κ. Δένδιας απάντησε ότι «οι εμ-

πρηστικές δηλώσεις και οι μονο-

μερείς τοποθετήσεις σε μια ιδιαίτε-

ρα ευαίσθητη κατάσταση, σε μια

ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή δεν

βοηθούν».

ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΙΑΪΡ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ:
«Είστε Ανατολίτες που
ιδρύσατε την Τουρκία

πάνω σε μια γενοκτονία
Ελλήνων χριστιανών»
Πληρωμένη απάντηση στα «τουρκικά bots» έδωσε ο γιος του

Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιαΐρ, ο οποίος θέλησε να παραδώσει

«μαθήματα ιστορίας» στον Τούρκο πρόεδρο μέσω Διαδικτύου.

Ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού σήκωσε το γάντι που

πέταξε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση εναντίον

του Ισραήλ για τις επιθέσεις σε Παλαιστίνιους κάνοντας λόγο για

«κράτος τρομοκρατίας».

«Είστε Ασιάτες κατακτητές – Δεν είναι Ιστανμπούλ 

αλλά Κωνσταντινούπολη»

«Σε όλα τα τουρκικά bots που με ακολουθούν εδώ – ένα
γρήγορο μάθημα ιστορίας. Δεν είστε γηγενείς στην Ανατολία,
ήρθατε από την Κεντρική Ασία και διαπράξατε γενοκτονία εις
βάρος του τοπικού ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού» έγρα-

ψε αρχικά στο Twitter o Γιαΐρ Νετανιάχου.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η Ιστανμπούλ είναι στην πραγ-

ματικότητα η Κωνσταντινούπολη την οποία «καταλάβατε παρά-
νομα».

«Διαπράξατε επίσης γενοκτονία εις βάρος των Αρμενίων.
Κατέχετε τώρα παράνομα τη βόρεια Κύπρο, τη βόρεια Συρία
και το Κουρδιστάν» πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο γιος του Νετανιάχου δεν δίστασε να χαρακτηρίσει

τον Ερντογάν δικτάτορα, ο οποίος «θέλει να ανακαταλάβει και
να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο, όπως επί των ημερών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

Λίγο αργότερα, ο Γιαΐρ επανήλθε με νέα ανάρτηση, στην οποία

παρουσίαζε γράφημα με την ανάπτυξη του μουσουλμανισμού στην

Τουρκία από τον 13ο μ.Χ. αι. μέχρι το 2010, έναντι του χριστιανι-

σμού. «Η Τουρκία ιδρύθηκε πάνω σε μια γενοκτονία Ελλήνων
χριστιανών», γράφει.
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ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛ 

ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Κάθε κράτος έχει
δικαίωμα στην αυτοάμυνα»

ΖΗΤΗΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ: «Ο Ερντογάν κλιμακώνει την
κρίση στη Μέση Ανατολή»

 «ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Ασκώντας έντονη κριτική στον «κλιμακούμενο» ρόλο της Τουρκίας στη

Μέση Ανατολή, «ο οποίος σίγουρα δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση, αλ-

λά στην κλιμάκωση», ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ

– του Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς – κατηγόρη-

σε σε συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν (ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ ως «τρομοκρατικό κρά-

τος») ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Ο Καρλ Νέχαμερ επεσήμανε πως ήδη το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν

«σαφείς ενδείξεις ότι η Τουρκία είχε επηρεάσει τις ταραχές στη Βιέννη στην

περιοχή Φαβορίτεν», όπου, υποστηρικτές των υπερ-εθνικιστών τουρκικών

Γκρίζων Λύκων επιτέθηκαν σε κουρδική διαδήλωση κατά της βίας εναντίον

των γυναικών, και είχαν επί ημέρες προκαλέσει ταραχές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Τουρκία ασκεί και τώρα επίσης επιρροή στις διαδη-

λώσεις κατά του Ισραήλ, και, εκτός από τις δηλώσεις του Ερντογάν, παρέ-

πεμψε στο γεγονός της παρουσίας πολλών τούρκικων σημαιών στις διαδη-

λώσεις, για να επισημάνει ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για διε-

ξαγωγή ξένων συγκρούσεων στην Αυστρία».

Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι οι αυστριακές

Αρχές θα αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά των αντισημιτικών και 

αντι-ισραηλινών υποκινήσεων στις διαδηλώσεις, τόνισε ότι «η δέσμευσή μας

προς το Ισραήλ αποτελεί ιστορική ευθύνη».
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

Το ότι, εξάλλου, η οικογένεια του Ρήγα

Φεραίου, και συγκεκριμένα η μητέρα του

και ο αδελφός του ο Κωστής, αν όχι και άλλοι

συγγενείς του, βρίσκονταν μόνιμα εγκατε-

στημένοι στο κτήμα του στη Βλάσκα, το

συμπεραίνουμε αφενός από μια γραπτή ανα-

φορά του μεγάλου φιλέλληνα Francois

Pouqueville (1770-1838) ότι ο Ρήγας είχε

όντως έναν αδελφό ονόματι Κωστής, ο οποίος

και μετείχε στην Ελληνική Επανάσταση του

1821.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Αφετέρου δε, και από ένα άλλο έγγραφο

του 1792, το οποίο, όπως και τα προηγούμενα,

βρίσκεται στη Ρουμανική Ακαδημία στο Βου-

κουρέστι, το οποίο μας πληροφορεί ότι κά-

ποιος Μολδοβλάχος από το Βουκουρέστι

παραπονέθηκε στον Ηγεμόνα της Βλαχίας

Μιχαήλ Δράκο Σούτσο (1791-1793) [διε-

τέλεσε τρεις φορές ηγεμόνας της Βλαχίας:

1783-1786, 1791-1793 και 1801-1802] ότι

«ένας Κωστής, αδελφός του Ρήγα του γραμ-

ματικού», δεν του έχει ακόμη εξοφλήσει ένα

οφειλόμενο παλαιό χρέος. Από άλλα επίσης

επίσημα έγγραφα της εποχής εκείνης πληρο-

φορούμαστε ότι ο Ρήγας αφ’ ενός διέθετε

χρήση πολυτελούς κατοικίας σε αριστοκρα-

τική συνοικία και ότι, μάλιστα, εκπροσω-

πούσε τους γείτονές του σε διάφορες επιτρο-

πές, ενώ ταυτόχρονα επιδιδότανε στο εμπό-

ριο, και αφ’ ετέρου, όπερ και το σπουδαιό-

τερο, ότι διετέλεσε γραμματικός ενός από

τους πλέον διακεκριμένους φιλέλληνες και

σε πολύ μεγάλο βαθμό εξελληνισμένους Μολ-

δαβούς, τον Γρηγόριο Βραγκοβάνο. Ένα

επάγγελμα, άλλωστε, αυτό του γραμματικού,

το οποίο, όπως μας πληροφορεί ένας από τους

βιογράφους του Ρήγα, ο Χριστόφορος Περ-

ραιβός, ήταν και επικερδές και πολιτικώς

έντιμον», συνέβαλε δε αποφασιστικά στην

περαιτέρω ανάμειξη του Ρήγα στους ηγεμο-

νικούς θρόνους της Μολδοβλαχίας όταν στη

συνέχεια τον είχε προσλάβει ως γραμματικό

του ο Νικόλαος Μαυρογένης την περίοδο

1786-1789.

Σ’ εκείνη, όμως, την εξάμηνη και πρώτη,

όπως είπαμε, παραμονή του στην Αυστρια-

κή πρωτεύουσα, η οποία αποτελούσε τότε

ένα διαπρεπές κέντρο εμπορίου, εκπαίδευ-

σης και πολεμικών Ευρωπαϊκών δρώμε-

νων, του δόθηκε η μοναδική σε περιεχόμε-

νο και αξία ευκαιρία αφ’ ενός να εμπλου-

τίσει όσο γίνεται καλύτερα τις γνώσεις του

σε όλα τα θέματα του επιστητού και, αφε-

τέρου, να συγκρίνει την επικρατούσα ακόμη

τότε εν πολλοίς μεσαιωνική συμπεριφορά

των κατοίκων της τουρκοκρατούμενης Βαλ-

κανικής. Την δε ως άνω διπλή και όντως πολυ-

τιμότατη εμπειρία ο κατά κάποιο τρόπο «επα-

ναπατριζόμενος» στη Βλαχία Ρήγας επέπρω-

το να προσπαθήσει να μεταλαμπαδεύσει όχι

μόνο στους πολυπληθείς εκεί ομογενείς, αλλά

και στους Σλάβους, οι οποίοι το ίδιο όραμα

είχε αρχίσει να τους καθοδηγεί για την απε-

λευθέρωσή τους από τα δεσμά της Οθωμα-

νικής δουλείας. Μετέφερε, όμως, ταυτόχρο-

να και τα προαναφερθέντα δύο βιβλία του

«Σχολείον των ντελικάτων εραστών» και

«Φυσικής Απάνθισμα», τα οποία τυπώθη-

καν στη Βιέννη το 1790 κατά τη διάρκεια της

εξάμηνης εκεί παραμονής του.  

Στο δε πρώτο, συγκεκριμένα, το οποίο

περιλαμβάνει έξι ερωτικού περιεχομένου διη-

γήματα, ο Ρήγας γράφει στον πρόλογο, μεταξύ

άλλων, και τα εξής: «Η άκρα έφεσις οπού έχω

εις το να δώσω μίαν αμυδράν ιδέαν των κατά

την Ευρώπην ηδωνικών αναγνώσεων, αι οποίαι

και ευφραίνουσι και τα ήθη τρόπον τινά επα-

νορθούν, με παρεκίνησε να αναλάβω την μετά-

φρασιν των ιστοριών τούτων, οπού ενταυτώ

να ηδύνω και να ωφελήσω τον αναγνώστην

μου. Η μετάφρασίς μου είναι ελευθέρα, ήγουν

μόνον κατά νόημα (επρόσθεσα και μερικά),

επειδή και, αν ακολουθούσα κατά λέξιν τον

συγγραφέα, με φαίνεται πως δεν εγίνετο κατάλ-

ληλος με το ύφος της γλώσσης μας, διατί έχει

η κάθε μία τον ιδιωτισμόν της». 

Προσθέτει, όμως, και τα ακόλουθα ως

δικαιολογία για την απόφασή του να κατα-

πιαστεί με ένα τέτοιο θέμα: «Αλλ’ επειδή και

δεν παύουν πάντοτε οι φιλοκατήγοροι να εφε-

υρίσκουν αιτίας, διά να εξασκούν την γλώσσαν

τους, νομίζω ότι θέλουν μεμφθή και εμέ, πως

έκλεξα ερωτικήν ύλην (πράγμα οπού συνηθίζε-

ται από κάθε τάγμα ανθρώπου εις τον αιώνα

μας, καθώς είναι γνωστόν), ερωτικήν, λέγω,

ύλην διά γύμνασιν της φιλοπονίας μου, και όχι

άλλην. Αποκρίνομαι λοιπόν ότι οι εμπεριεχό-

μενοι τω παρόντι βιβλίω έρωτες εις υπανδρ-

είαν καταντούν, η οποία είναι μυστήριον, και

ας μην πολυλογούν». 

Και ότι, βέβαια, ο Ρήγας δεν ήταν καθό-

λου πουριτανός φαίνεται, άλλωστε, και από

το γεγονός ότι παλαιότερα στη Βλαχία είχε

συνάψει παράνομη ερωτική σχέση με κάποια

υπηρέτρια της μητέρας του, στην οποία και

αναγκάστηκε, όταν εκείνη του κίνησε αγωγή,

να της καταβάλει αποζημίωση είκοσι πια-

στρών! Τα ερωτικά, εξάλλου, σκάνδαλα, τα

οποία είχε προπάντων παρακολουθήσει 

στους φαναριώτικους κύκλους στην Κων-

σταντινούπολη όταν βρισκόταν στην υπηρ-

εσία του (παππού) Αλέξανδρου Υψηλάντη,

αλλά και σε πλείστα άλλα σπίτια διακεκρι-

μένων τότε Ελλήνων και άλλων μεγιστάνων

του πλούτου, τον ώθησαν τελικά στην εν

λόγω απόφασή του να εκδώσει ένα τέτοιο

βιβλίο.

Διαφορετικού εντελώς περιεχομένου είναι

το δεύτερο από τα εν λόγω δύο βιβλία, στον

πρόλογο του οποίου αναφέρει, μεταξύ άλλων,

και τα εξής: «Κάθε νουνεχής φιλόπατρις

λυπείται βλέποντας τους δυστυχείς απογόνο-

υς των ευκλεεστάτων Αριστοτέλους και Πλά-

τωνος ή πάντη γεγυμνωμένους από την ιδέαν

της φιλοσοφίας ή, αφού εγήρασαν επικεκυφ-

ότες εις μόνα τα σπάνια της ελληνικής δια-

λέκτου βιβλία, να εκαρποφορήθησαν πολλά

ολίγον ή παντελώς. Όντας φύσει φιλέλλην, δεν

ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την

κατάστασιν του Γένους, αλλά και συνδρομήν

να επιφέρω επάσχισα, όσον το επ’ εμοί, απα-

νθίζοντας από τε της γερμανικής και γαλλικής

γλώσσης τα ουσιωδέστερα της Φυσικής Ιστο-

ρίας, τα οποία, διά να γένουν πλέον εύληπτα,

συνέπονται κατ’ ερωταπόκρισιν διδασκάλου

και μαθητού, έως εις ένα μέρος. Η αιτία οπού

μετεχειρίσθην απλούν ύφος. ήτο διά να μην

προξενήσω με την γριφότητα του Ελληνισμού

εις τους άλλους εκείνο όπου ο ίδιος έπαθα

σπουδάζοντας…. Όθεν, αφορώντας ο σκοπός

μου εις το να ωφελήσω το Γένος μου, και όχι

προς επίδειξιν να επισωρεύσω λέξεις εις αυτό

μου το απάνθισμα, έπρεπε να το εκθέσω με

σαφήνειαν, όσον το δυνατόν, οπού να το κατα-

λάβουν όλοι και να αποκτήσουν μίαν παρα-

μικράν ιδέαν της ακαταλήπτου Φυσικής». Επι-

λέγει δε τον πρόλογό του με μια έκκληση για

παροχή οικονομικής ενίσχυσης στο «πεπτωκός

Ελληνικόν Έθνος», ώστε «πανταχόθεν βοη-

θούμενο, να αναλάβη»!

Ένα τρίτο δε σύγγραμμά του, με τίτλο «Το

Πνεύμα των Νόμων», το οποίο δεν πρόλα-

βε, όμως, να ολοκληρώσει κι εκδώσει τότε

στη Βιέννη, αποτελούσε μετάφραση του έργου

του Γάλλου φιλόσοφου Μοντεσκιέ (1689-

1755), με περιεχόμενο τον δημοκρατικό φιλε-

λευθερισμό του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,

όπως αυτός θα προβαλλόταν από τη Γαλλι-

κή Επανάσταση του 1789. Ένα έργο, άλλω-

στε, αυτό, το οποίο ο Ρήγας θεωρούσε ως

διδακτικό μάθημα για τον αναγεννώμενο

Ελληνισμό. Και ότι το εν λόγω έργο του Μον-

τεσκιέ με τίτλο «Το Πνεύμα των Νόμων»

[δημοσιεύτηκε το 1748, στο οποίο έθεσε τις

βασικές αρχές των οικονομικών και κοινω-

νικών επιστημών, συγκεντρώνει δε μάλιστα

και όλη την ουσία του φιλελευθερισμού], ο

Ρήγας είχε ήδη αρχίσει να το μεταφράζει, μας

το λέει ο ίδιος στον επίλογο του ως άνω έργου

του «Φυσικής εγκώμιον», όπου γράφει: «Αν

κανένας φιλογενής αγαπά να κοπιάση μετα-

φράζοντας προς όφελος του Γένους κανένα

βιβλίον, ας μην επιχειρισθή το Esprit des Loix

par monsieur Montesquieu, επειδή και είναι

μισομεταφρασμένον υπ’ εμού, και τελειώνον-

τας έχει να τυπωθή».   

Το ερώτημα, βέβαια, που υποβάλλουμε

εμείς σήμερα είναι κατά πόσο τα ως άνω δύο

συγγράμματά του ο Ρήγας τα ετοίμασε απο-

κλειστικά στη Βιέννη, όπου και τα εξέδωσε

στη διάρκεια της εξάμηνης εκείνης παραμο-

νής του, ή αν τα είχε ήδη προετοιμάσει όταν

βρισκόταν ακόμη στο Βουκουρέστι ή στη

Κραϊόβα ως εκπρόσωπος του Νικόλαου Μαυ-

ρογένη και τα ολοκλήρωσε στη Βιέννη. Το

ίδιο, άλλωστε, ερώτημα θα υποβάλλαμε και

για μερικά άλλα συγγράμματά του, τα οποία

εξέδωσε, επίσης, στη Βιέννη μετά τη δεύτε-

ρη εκεί παραμονή του (1796-1798). Συγγράμ-

ματα, όμως, όλα αυτά, τα οποία ήταν άμεσα

επηρεασμένα από την κίνηση του Ευρωπαϊ-

κού Διαφωτισμού για πνευματική ελευθερία

και για τα δικαιώματα του ανθρώπου, κυρίως

δε από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και

τα πρώτα χρόνια της ανόδου του Ναπολέοντα

Βοναπάρτη ως ηγέτη της μετεπαναστατικής

Γαλλίας. 

Είναι δε, ακριβώς, μέσα σ’ εκείνη την από

κάθε άποψη ταραγμένη ατμόσφαιρα που ο

Ρήγας αναπτύσσει στο έπακρο την επανα-

στατική του δραστηριότητα και, όπως γρά-

φει ένας σύγχρονός μας ιστορικός, «συμ-

πυκνώνει τους πόθους των Ελλήνων και των

άλλων Βαλκανικών εθνών για ελευθερία και

δικαιοσύνη» [Απόστολος Βακαλόπουλος,

«Ιστορία του Νέου Ελληνισμού», τ.4ος,

σ.592, Θεσσαλονίκη 1973]. Ενώ ένας επίσης

σύγχρονός μας ιστορικός και, μάλιστα, βιο-

γράφος του Ρήγα γράφει τα ακόλουθα: «Ο

παράφορος ενθουσιασμός του φλογερού 

Εθνεγέρτη εκδηλωνόταν όπου και όταν έ-

πρεπε και δεν είχε συσκοτίσει, φαίνεται, την

ώριμη σκέψη και την πολιτική σύνεση, που

ξέρει ρεαλιστικά να σταθμίζει τα πράγματα»

(Λέανδρος Βρανούσης, «ΡΗΓΑΣ», Βασική

Βιβλιοθήκη ΑΕΤΟΣ, τ. 10, σ. 92, Αθήνα

1953).

Εξαιτίας, λοιπόν, του επαναστατικού κυρίως

κλίματος, το οποίο είχε καλλιεργήσει και

διαδώσει η Γαλλική Επανάσταση του 1789,

αλλά και της δικιάς του ένθερμης επιθυμίας

να ενισχύσει τις προσπάθειες του Μεγάλου

Ναπολέοντα προς απελευθέρωση όχι μόνο

της Ιταλικής χερσονήσου από τους Αυ-

στριακούς και από τη Δημοκρατία της Βενετίας,

αλλά και των υπόδουλων στους Οθωμανούς

λαών της Βαλκανικής και όχι μόνο, ο Ρήγας

επιδίωξε μια άμεση επαφή του με τον πανί-

σχυρο Ναπολέοντα με τη φαεινή ελπίδα ότι

θα τον έπειθε να απελευθερώσει και την Ελλά-

δα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και του έστειλε ειδι-

κή επιστολή, όμως χωρίς να πάρει απάντηση.

Η δε πίστη του, άλλωστε, στο Ναπολέοντα

και τη νέα τάξη πραγμάτων στη Γαλλία στηρ-

ιζόταν αποκλειστικά στο γεγονός ότι, με το

τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-

1792 και την υπογραφή, στις 9 Ιανουαρίου

1792, της Ρωσοτουρκικής συνθήκης ειρή-

νης  στο Ιάσιο της Μολδαβίας, είχε χάσει πια

κάθε ελπίδα για Ρωσική συμβολή στην απε-

λευθέρωση της Ελλάδας, οπότε και στρά-

φηκε ολοκληρωτικά προς τη Γαλλία και τον

Ναπολέοντα. Μια ιδεολογική, άλλωστε,

μετακίνηση, η οποία είχε ήδη αρχίσει όταν

βρισκόταν την πρώτη φορά στη Βιέννη.

Ένας επιπρόσθετος λόγος, συγκεκριμένα,

για την απογοήτευση του Ρήγα και των άλλων

συμπατριωτών του και δη εκείνων της Βιέν-

νης ότι η Ρωσία θα πρωτοστατούσε στην απε-

λευθέρωση της υπόδουλης Πατρίδας τους,

ήταν ότι στις αρχές του 1788 είχε αφιχθεί από

τη Ρωσία στη Βιέννη, μαζί με 6 άλλους

Έλληνες, ο συνταγματάρχης στον Ρωσικό

στρατό Λάμπρος Κατσώνης (1752-1804).

Μια περίοδος, άλλωστε, εκείνη, όταν η Ρωσία

ήταν σύμμαχος της Αυστρίας, η οποία κατείχε

τότε και την περιοχή της Τεργέστης. Σκοπός

δε της άφιξής τους στη Βιέννη ήταν να δημι-

ουργήσουν ναυτική δύναμη με προορισμό

να δράσει ο Κατσώνης, με ορμητήριό του την

Τεργέστη, εναντίον του Οθωμανικού στόλου

στο Αιγαίο και γενικά στη Μεσόγειο. Και

πράγματι η επίσκεψη εκείνη στέφθηκε με

επιτυχία χάρη στην αυτόβουλη γενναιοδωρία

των Ελλήνων της Βιέννης και της Τεργέστης.

Ταυτόχρονα, μάλιστα, οι Έλληνες της Βιέν-

νης, οι οποίοι κάλυπταν συνήθως τα έξοδα

για τις ναυτικές δραστηριότητες του Λάμ-

πρου Κατσώνη, έστειλαν, την άνοιξη του

1790, εκπροσώπους των με γραπτή «ανα-

φοράν του Ελληνικού Γένους» προς την Αικα-

τερίνη Β΄ για να ζητήσουν την πολεμική

συμπαράσταση της Ρωσίας προς απελευ-

θέρωση των υπόδουλων Ελληνικών εδαφών,

στην οποία της έγραφαν:

«Η μικρά φλοτίγλια [=στόλος] και έτεραι

ναυς του Λάμπρου κατεσκευάσθησαν και

ωπλίσθηοαν διά της των ημών χρημάτων

δαπάνης. Είς μόνον εξ ημών εάσας την ειρη-

νικήν αυτού κοίτην, εδαπάνησε δέκα και δύο

χιλιάδας χρυσά νομίσματα εκ των ιδίων αυτού

χρημάτων, οπλίσας δύο ναυς• ένεκεν τούτου

οι Οθωμανοί απέκτειναν τον αδελφόν και την

μητέρα αυτού, του ελεηλάτησαν τα υπάρχον-

τα και του έφθειραν τους αγρούς...». 

Πρόσθεσαν, όμως, στην εν λόγω «ανα-

φοράν» και τα εξής: «Ουκ ητήσαμέν ποτε και

ουκ αιτούμεν τους Σους θησαυρούς• ουκ ητή-

σαμεν, ειμή πύριον κόνιν και σιδηρίους σφαί-

ρας (ά ου δυνάμεθα ωνίζειν) και εν τω οδηγείν

ημάς εις την μάχην…». Φωνή, όμως, και αυτή

βοώντος εν τη ερήμω!

Ο δε Ρήγας όπως, βέβαια, και ο Λάμπρος

Κατσώνης και οι συμπολεμιστές τους, ήταν

όλοι παρόντες το 1790 στη Βιέννη όταν επέ-

στρεψε από την Αγία Πετρούπολη η ως άνω

αντιπροσωπεία με μόνη την χωρίς ουσιαστικό

περιεχόμενο υπόσχεση της Τσαρίνας ότι «όλα

θέλουσιν εκτελεσθή κατά την επιθυμίαν σας»,

ενώ στην σκληρή πραγματικότητα είχαν επι-

στρέψει με άδεια χέρια. Οπότε και όλοι θα

εννόησαν, τότε ότι, αν όντως επιδίωκαν

την απελευθέρωση της υπόδουλης στου

Οθωμανούς Πατρίδας τους θα έπρεπε να

βασιστούν αποκλειστικά και μόνο στις

δικές τους δυνάμεις. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής - Φεραίος και η εποχή του

Η δωδεκάφυλλη “Χάρτα της Ελλάδος” του Ρήγα
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ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΟΓεώργιος Δικαίος, γεννήθηκε στη Πολιανή Μεσ-

σηνίας το 1788. Γονείς του ήταν ο Δημήτριος Δι-

καίος και η Κωνσταντίνα Ανδροναίου. Στα εφηβικά

του χρόνια μάθαινε γράμματα στη σχολή της Δημητσά-

νας, την οποία όμως παράτησε νωρίς, για να μονά-

σει, το 1816, στο μοναστήρι της Παναγιάς της Βελα-

νιδιάς στην Καλαμάτα. Εκεί άλλαξε το όνομά του από

Γεώργιος, σε Γρηγόριος, πράγμα σύνηθες για μο-

ναχούς, ενώ το «Φλέσσας» το έλαβε σαν παραφθο-

ρά ίσως από την φημολογούμενη καταγωγή του, εκ

της ιστορικής ελληνικής πόλεως της Εφέσου. Εξ ου

λοιπόν και το παπά-Φλέσσας! 

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Ο έντονος και αντιδραστικός χαρακτήρας του, τον έφε-
ρε σε σύγκρουση με τον ηγούμενο της μονής και ύστε-
ρα από καβγάδες έφυγε για το μοναστήρι της Ρεκίτσας.
Εκεί ο Παπαφλέσσας απέδειξε πως ο τοπικός Πασάς,
για λογαριασμό του Σουλτάνου, έκλεβε εδάφη από το
μοναστήρι και ξεσήκωσε τους πάντες εναντίον των Τούρ-
κων. Η λύσσα των Οθωμανών εναντίον του αυξήθηκε κι
έτσι αφού πρώτα διέδιδαν πρόστυχες φήμες εναντίον
του, του έστησαν καρτέρι θανάτου, από το οποίο παρά
τρίχα γλύτωσε. Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ για τον Παπα-
φλέσσα και αντιλήφθηκε πως ήρθε η ώρα να φύγει από
την Πελοπόννησο, αφήνοντας όμως την εξής υπόσχε-
ση στους Τούρκους αξιωματούχους: «Εγώ θα ξαναγυ-

ρίσω. Είτε άρχοντας, είτε δεσπότης, είτε παπάς. Και τό-

τε να τρέξετε να κρυφτείτε!». 

Μετά από μια ολιγοήμερη παραμονή του στη Ζάκυν-
θο, όπου και γνώρισε τον Κολοκοτρώνη, μεταβαίνει στη
Κωνσταντινούπολη, όπου μυείται με πάθος στη Φιλική
εταιρεία, από τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο το
1818. Την ίδια εποχή, μάλιστα, χειροτονείται αρχιμαν-
δρίτης από τον πατριάρχη Γεώργιο Β', πράγμα που του
έδωσε ισχυρό κύρος και αδιαμφισβήτητη αξία! Έκτοτε ο
Παπαφλέσσας στάλθηκε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
για να προσελκύσει πολλούς Έλληνες προς τον ιερό
σκοπό. Διοργάνωνε πολλές εκδηλώσεις, ενώ ο παρορ-
μητικός και ενθουσιώδης χαρακτήρας του παρέσυρε πολ-
λούς προς την Φιλική Εταιρεία. 

Παρά λοιπόν τις όποιες ιδιαιτερότητες του ευέξαπτου
και λάγνου χαρακτήρα του, οι πρωτεργάτες της Εταιρ-
είας έκριναν πως είχαν στα χέρια τους έναν σπουδαίο
πατριώτη άνδρα! Ο Παπαφλέσσας με το ψευδώνυμο
«Αρμόδιος», περιόδευσε για μερικά χρόνια και κατάφε-
ρε να συλλέξει διαλεκτούς αγωνιστές με το μέρος του.
Το 1820 συμμετέχει στη σύσκεψη των στελεχών της Φι-
λικής Εταιρείας που συγκάλεσε ο Υψηλάντης στο Ισμα-
ήλιο της Βεσσαραβίας. 

Ο φλογισμένος αρχιμανδρίτης πιέζει να ξεκινήσει η
επανάσταση στο Μοριά, όπου υπάρχει καθάρια Ρω-
μιοσύνη και παρουσιάζει στον Υψηλάντη ένα ψεύτικο χα-
ρτί, δήθεν υπογεγραμμένο από τις ισχυρές Ελληνικές οι-
κογένειες της Πελοποννήσου, πως είναι σύμφωνες με
αυτό. Εκεί επικράτησε σύγχυση και ακούστηκαν διάφο-
ρα, όμως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, διέκρινε την αγάπη
του παπά για τον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγώνα κι
έτσι τον έστειλε στη Πελοπόννησο ως επίσημο εκπρό-
σωπό του. Προς τα τέλη του 1820, ο Παπαφλέσσας κα-
ταφθάνει με τη προσωπική του φρουρά στη Πελοπόν-
νησο και διαδίδει σε όσους περισσότερους μπορεί το
μήνυμα της εθνικής αφύπνισης.

Στη μυστική σύσκεψη της Βοστίτσας (το σημερινό
Αίγιο) στα τέλη Ιανουαρίου 1821, οι προύχοντες και σημαν-
τικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας, μεταξύ των οποίων
ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός,

δεν πείθονται από τα λεγόμενά του, κι εκείνος τους προ-
ειδοποιεί πως αν δεν πάρουν τα άρματα τώρα, οι Τούρ-
κοι θα τους κόψουν το κεφάλι! Στη συνέχεια καταφέρνει
να ξεσηκώσει την οικογένεια των Δεληγιανναίων κι έρχε-
ται σε επαφή με τον Νικηταρά, τον Πετρόμπεη και τον
Κολοκοτρώνη. Η δίψα και το πάθος για πόλεμο που είχε
και που μετέφερε με τόση μεταδοτικότητα στους άλλους
του έδωσαν ορθώς το όνομα «Ο μπουρλοτιέρης των
ψυχών».

Η ώρα έχει φθάσει. Ο Δικαίος σχίζει τα ράσα του, ντύνε-
ται πολεμιστής και εισέρχεται στα πεδία των μαχών.
Συμμετέχει επιτυχώς στην απελευθέρωση της Καλαμά-
τας στις 23 Μαρτίου 1821, στην Κόρινθο διατάζει σκληρά
αντίποινα εναντίον των σεραγιών του Κιαμήλ Μπέη,

κλείνεται και πολεμά στο κάστρο του Άργους και το κα-
λοκαίρι σκορπίζει το βαρβαρικό αίμα στα Δερβενάκια. Τα
κομματικά και εμφύλια πάθη όμως θα βρουν τον ήρωα

στο επίκεντρο. Ενώ στην αρχή τάσσεται στο πλευρό των
καπεταναίων, μεταπηδά στη παράταξη των πολιτικών. 

Στις 27 Απριλίου του 1823, αναλαμβάνει το Υπουρ-
γείο των Εσωτερικών και έναν μήνα μετά το υπουργείο
της Αστυνομίας. Θα έρθει σε σκληρή σύγκρουση με τον
Κολοκοτρώνη και την οικογένειά του και θα επιμείνει στη
φυλάκισή του Αρχιστρατήγου, πράγμα το οποίο έγινε! Το
1824, ο εμφύλιος μεταξύ των Ελλήνων παίρνει την πιο
άγρια μορφή του, με δολοφονίες εκατέρωθεν, γεγονός
που απειλούσε να τινάξει στον αέρα την επανάσταση. Ο
ερχομός του Αιγύπτιου Ιμπραήμ το 1825, ήρθε να αλ-
λάξει τα πράγματα. Ο Παπαφλέσσας, διαβλέπει τον άμε-
σο κίνδυνο που διατρέχει η Ελλάδα, ζητάει να αποφυ-
λακιστεί ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι φυλακισμένοι αγω-
νιστές και ενωμένοι να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί τον εισ-
βολέα. 

Ο εμφύλιος όμως δεν βοήθησε τους Έλληνες να ορ-
γανωθούν κατάλληλα και έτσι ο ηρωικός Παπάς ανα-
λαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη! Με δύο χιλιάδες άν-
δρες κατεβαίνει στη Μεσσηνία, έτοιμος να σταματήσει
τους πολυάριθμους βαρβάρους. Όμως το υπέρ-πολ-
λαπλάσιο ασκέρι του Ιμπραήμ, κατατρόμαξε πολλούς
Έλληνες, με αποτέλεσμα να σκορπίσουν. Έτσι ο Παπα-
φλέσσας με πεντακόσιους περίπου άνδρες ταμπουρώνεται
στο Μανιάκι. 20 Μαΐου 1825, ο τακτικός στρατός των
Αιγυπτίων και των Γάλλων ορμά με κυκλωτικές επιθέ-
σεις εναντίον των λιγοστών Ελλήνων. Οι επαναστάτες
αμύνονται σθεναρά και οι χιλιάδες του Ιμπραήμ κάνουν
πίσω! Οι ενισχύσεις που περίμενε ο Παπαφλέσσας δεν
ήρθαν ποτέ. Οι Έλληνες μετά βίας έφθαναν τους διακό-
σιους. Η τελική εφόρμηση των αντιπάλων υπήρξε καθο-
ριστική. Οι θέσεις των αμυνομένων καταστράφηκαν και
έπεσαν όλοι νεκροί, με τις ψυχές τους να βρίσκονται στου
Άδη τους τόπους, παρέα με τους Θεμοπυλομάχους του
Λεωνίδα! Ο Ιμπραήμ ζήτησε να του βρουν το πτώμα του
άνδρα που του αντιστάθηκε με τόση γενναιότητα και το
ασπάστηκε! Ο Παπαφλέσσας, αυτός ο θρυλικός ρασο-
φόρος, έζησε μια έντονη ζωή με πάθη έριδες και εχθρό-
τητες. Αλλά με μια αξεπέραστη αγάπη. Την πατρίδα και
τον Θεό. 

Η ζωή του και η δράση του μεταφέρθηκαν στη μεγάλη
οθόνη το 1971, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να ενσαρ-
κώνει εντυπωσιακά τον ρόλο του αρχιμανδρίτη. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ο Γεώργιος Γκόζιας γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1771
στη Δημητσάνα Αρκαδίας. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης

Γκόζιας, αγρότης και χρυσοχόος και μητέρα του η Κα-

νέλα Κουκουζοπούλου. Παρότι η οικογένειά του ήταν
πολύ φτωχή, από τα πρώτα χρόνια φαινόταν πως ο Γεώρ-
γιος είχε μέλλον μπροστά του. Αρχικά, φοίτησε στη σχο-
λή της Δημητσάνας και μετά πήγε στο Άργος, όπου ο εκεί
μητροπολίτης Ιάκωβος τον συμπάθησε αρκετά, τον έκα-
νε διάκονο και του έδωσε το όνομα «Γερμανός».

Το 1797 πήγε στη Σμύρνη, κοντά στον μετέπειτα Πα-

τριάρχη και θείο του Γεώργιο Β', τον οποίο ακολούθη-
σε και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, εξέδωσε ένα Ελληνικό
λεξικό, την «Κιβωτό» της ελληνικής γλώσσας, το 1804
και δύο χρόνια μετά χειροτονείται επίσκοπος και εκλέγε-
ται Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών. 

Το κύρος του Γερμανού αυξάνεται, ενώ έρχεται σε επα-
φή με σημαντικά πρόσωπα της ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ο χαρακτήρας του και οι διπλωματικές του ικανότητες,
τον βοήθησαν να επιλύει περίπλοκες και σκληρές δια-

φωνίες μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων. Την διετία 1815-
1817 ήταν μέλος της Πατριαρχικής συνόδου της Κων-
σταντινούπολης, ενώ τον Νοέμβριο του 1818, μυείται στη
Φιλική Εταιρεία και εγκαθίσταται μόνιμα στην Πελοπόν-
νησο. Ο Γερμανός, μυεί πολλά μέλη στην μυστική οργά-
νωση και η δράση του γίνεται αντικείμενο συζήτησης στις
Ευρωπαικές εφημερίδες!

Στα τέλη Ιανουαρίου όμως, εκφράζει την επιφυλα-
κτικότητά του απέναντι στον Παπαφλέσσα, θεωρώντας
πολύ πρόωρη την ημερομηνία έναρξης της εξέγερσης.
Τα γεγονότα όμως τον συμπαρέσυραν κι έτσι στις 17 

Μαρτίου τέλεσε δοξολογία, όπου φημολογείται πως
ευλόγησε τα όπλα του αγώνα και όρκισε προεστούς και
επισκόπους του Μοριά! 

Το 1822, έπειτα από την τρομερή οικονομική δυσχέρ-
εια των Ελλήνων, ο Μητροπολίτης αποστέλλεται στην
Ιταλία για να βρει οικονομικούς πόρους για τον αγώνα.
Συναντάται με πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Με
τον ηγεμόνα της Βερόνας, τον εξόριστο μητροπολίτη
Ιγνάτιο και πολλούς εύπορους Έλληνες εμπόρους.

Παρότι δεν κατάφερε να συνάψει δάνειο από τις τρά-
πεζες του εξωτερικού, ούτε να συναντηθεί με τον Πάπα,
ο οποίος πιέστηκε από τους Αυστριακούς, εν τέλει ενη-
μέρωσε και προέτρεψε πολλούς φιλέλληνες να βοηθή-
σουν! Τον Ιούλιο του 1824, ύστερα από απουσία δύο
ετών επιστρέφει στην Ελλάδα, η οποία σπαράσσεται από
τον εμφύλιο πόλεμο. Τάχθηκε στο πλευρό των Αχαιών
και συνελήφθη, το 1825, από τον Ιωάννη Γκούρα. Κα-
τά τη διαδρομή του προς τις φυλακές, ένας απ' τους φύλα-
κες πέθανε, γεγονός που έκανε τον Γκούρα, ο οποίος πι-
στεύει στις δεισιδαιμονίες να το θεωρήσει κακό οιωνό και
να τον αφήσει ελεύθερο. 

Εγκαθίσταται στο Ναύπλιο με την υγεία του να μην
είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Το 1826 εκλέχθηκε
μέλος της Γ' Εθνοσυνέλευσης και ανέλαβε τις εργασίες
των συνεδρίων. 

Ο ενδημικός εξανθηματικός τύφος όμως, που θέριζε
κυριολεκτικά εκείνη την εποχή στο Ναύπλιο, προσέβα-
λε τον ήδη εξασθενημένο Γερμανό και στις 30 Μαΐου του
1826 αφήνει την τελευταία του πνοή! Η κηδεία του έγινε
με μεγαλοπρέπεια στη γενέτειρά του, ενώ δύο σπουδαία
αγάλματα υψώθηκαν προς τιμήν του στον Πειραιά και
στην Πάτρα. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Τα τιμημένα ράσα
της Εθνεγερσίας

Παπαφλέσσας                                       Παλαιών Πατρών Γερμανός
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Business στη 
σοβιετική Μόσχα

Ήταν η εποχή που το σοβιετικό καθεστώς είχε πάρει την κάτω

βόλτα και αναθυμίαζε έντονα. Ε, λέω, ας πάμε στην Ρωσία να

είμαστε από τους πρώτους που θα πάρουμε τις αντιπροσωπείες.

Μια και δυό, με τον Ρωσόγλωσσο συνεργάτη μου Αντώνη αρι-

βάραμε στο Βνούκοβο. Από κει κατευθείαν στο ξενοδοχείο

“Beograde”. Μεσημέρι, ένα ωραίο γεύμα με βούτυρο και ψωμί

που θύμιζαν τις γνήσιες γεύσεις του 1960. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Την επομένη ξεκινήσαμε από την πρώτη εταιρεία που που-

λούσε είδη για την ναυτιλία. Στο γραφείο απέναντί μας κάθισε ένας

κύριος καλοκουστουμαρισμένος, με γραβατιά παριζιάνικη με τα

όλα της. Δίπλα του μια κυρία τριανταπεντάρα που λιποθύμαγε και

ο πιο ψύχραιμος. Του ζητήσαμε τα είδη που ψάχναμε για τα πλοία,

ναυτικά κλειδιά και συρματόσχοινα. Μας είπε πως δεν ήξερε αν

μπορούσε να μας τα προσφέρει και πως θα ρώταγε τα εργοστά-

σιά τους στα Ουράλια για να μας δώσει τιμές όταν θα επιστρέ-

φαμε στην Ελλάδα. Φαντάζεστε, επιχείρηση που δεν ήξερε τι

πούλαγε. Με κάψαν τα κρεμμύδια. Ύστερα μας έδειξε σε φωτο-

γραφίες κάτι σιδερένιες βάρκες μήκους πέντε μέτρων που ζύγι-

ζαν 10 τόνους η κάθε μία. Τον ρώτησα πώς θα μπορούσε ένας

ερασιτέχνης ψαράς να την μεταφέρει στη θάλασσα με το βάρος

που είχαν. Του εξήγησα ότι οι σιδερένιες βάρκες είχαν καταργη-

θεί στην Ελλάδα πριν τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επέμενε πως θα

μας τις πούλαγαν σε καλή τιμή. Συνεννόηση υπό του μηδενός.

Μετά πήγαμε σε έναν άλλον οργανισμό για να αγοράσουμε

σωλήνες υδρεύσεως. Για να τους εντυπωσιάσω (έτσι μας είχαν

συμβουλεύσει), τους είπα πως θα αγοράζαμε ποσότητα πολλών

εκατομμυρίων δολλαρίων. Ωραία, μας είπαν, αλλά σήμερα λείπει

ο υπεύθυνος υπάλληλος, αν θέλαμε να τηλεφωνούσαμε την επο-

μένη. Εμείς, όχι εκείνοι! Πραγματικά το κάναμε, αλλά ο υπεύθυ-

νος είχε πάει στο σπίτι του γιατί αρρώστησε η γυναίκα του. Την

μεθεπομένη τους ξανατηλεφωνήσαμε για τα πολλά εκατομμύρια

δολλάρια, αλλά πέσαμε απάνω στο διάλειμμα και ο υπεύθυνος

τούς είχε πεί πως δεν θα ξαναγύριζε την ίδια μέρα. Πολύ κέφι για

δουλειά... 

Την άλλη ημέρα πήγαμε σε ένα προάστιο της Μόσχας για να

συναντήσουμε μία εταιρεία που πουλούσε σκαπτικά είδη, φτυά-

ρια, κασμάδες κλπ. Εκεί μας είπαν πως πραγματικά κατασκεύα-

ζαν αυτά τα προϊόντα (δόξα σοι ο Θεός) αλλά δεν ήξεραν τιμές και

θα μας τις έστελναν αργότερα ταχυδρομικά. Ουδέποτε λάβαμε

κανένα γράμμα. 

Όταν βγήκαμε στον δρόμο διαπιστώσαμε πως δεν πέρναγε

λεωφορείο ή ταξί, φαίνεται πως είχαν σχολάσει. Τηρούσαν πιστά

το ωράριο. Ξαφνικά νάσου μπροστά μας μία τεράστια Βόλγα. Την

σταματήσαμε και τον παρακαλέσαμε να μας πάει στο ξενοδοχείο,

αλλά αρνήθηκε, διότι πήγαινε σε άλλη κατεύθυνση, έτσι έβαλε την

πρώτη και απομακρύνθηκε. Λέω τότε στον Αντώνη, φώναξέ του

«πέντε ρούβλια». «Πετς Ρουβλ». Αν και είχε κάπως απομακρυ-

νθεί, φρενάρει και καταφθάνει με την όπισθεν. Επιβιβαζόμαστε

και αναχωρούμε. Τώρα ήταν το αυτοκίνητο του Μπρέζνιεφ; Ήταν

του Γκρομύκο; δεν το διευκρινίσαμε ποτέ. Πάντως επιστρέψαμε

με υπουργικό κύρος, με την βενζίνη πληρωμένη από τον ρώσι-

κο λαό. Κουβαρντάς λαός.

Στην Μόσχα μείναμε μία εβδομάδα από εταιρεία σε εταιρεία.

Δεν κάναμε δουλειά ούτε ένα δολάριο, το μόνο που διαπιστώσα-

με ήταν πως αυτό το υπαλληλικό μπάχαλλο κάποιοι επιτήδειοι το

ονόμαζαν «Αρκούδα». Το μόνο που καταλάβαμε ήταν πως ήταν

ένα αθώο, άκακο, τεμπέλικο κακομαθημένο, πάμφτωχο λαγου-

δάκι. Αυτό θα συνέβαινε και σε μας αν αντιγράφαμε κατά γράμ-

μα το προοδευτικό μοντέλο της καφέ Αρκούδας. Αναμφισβήτητη

πρόοδος με την όπισθεν, όπως η κρατική Βόλγα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε διευθυντά, 

Στην Κύπρο μας – σε όση απέμεινε από
τη δράση διαφόρων «εθνικοφρόνων» και
«πατριωτών» - διατηρείται και μάλιστα
ενισχύεται η λαϊκή παράδοση. Μερικοί
από τους πούρους (καθαρούς) «πατριώ-
τες», όπως τους ονόμαζε ο Γεώργιος Σου-
ρής, θα χαρούν όταν μάθουν ότι τουλά-
χιστον τα κυπριακά τραγούδια και οι πα-
ραδοσιακοί χοροί είναι δημοφιλείς στην
κατεχόμενη Κύπρο, αλλά στην τουρκική
γλώσσα. Φυσικά, οι αδελφοί μας Τουρ-
κοκύπριοι υπό την καθοδήγηση της 
Τουρκίας το κάνουν για να αποδείξουν
στους καλούς μας φίλους και εταίρους σε
Ευρώπη και Αμερική, ότι ήταν δική τους
η παράδοση, αλλά τους την «κλέψαμε»,
όπως στην Αμερική έκλεψαν τη «νίκη»
του Ντόναλντ Τραμπ. 

Τα τουρκικά κανάλια, όπως και σε διά-
φορες άλλες εκδηλώσεις, τα παρουσιά-
ζουν, αλλά εμείς δεν προσέχουμε τίποτα.
Ας όψεται ο καταραμένος ο γέριμος πα-
ράς, που τυφλώνει ηγέτες και λαό και δεν
μας αφήνει να δούμε τι γίνεται πέρα απ’
αυτόν. 

Ο μεγάλος ποιητής Κ. Καβάφης σε ένα
ποίημά του λέγει ότι όταν ο λαός κοιμά-
ται ήσυχα, οι ηγέτες προαισθάνονται τη
μεγάλη καταιγίδα που πλησιάζει, αγρυ-
πνούν και τον προσέχουν. Ο Καβάφης
όμως θυμόταν άλλες εποχές, που έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Στη σύγχρονη ελ-
ληνική ιστορία, οι ηγέτες μας βλέπουν την
εξουσία ως μία καλή «τεγνούα» (τέχνη,
δουλειά), όπως έλεγαν οι παλιοί, που προ-
σφέρει τηλεθέαση και καλό μισθό. Ακο-
λουθούν την... παράδοση. 

Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούν την πα-
ρουσία τους στην Ε.Ε. για να παίρνουν
αποφάσεις ενάντια στις «έκνομες» ενέρ-
γειες της Τουρκίας και κυρώσεις που
συνεχώς αναβάλλονται και έγιναν το «για-
λέλι του αράπη». Χρησιμοποιούν τα εθ-
νικά ζητήματα είτε ως σανίδα σωτηρίας
από τα σκάνδαλα που οι ίδιοι δημιούρ-
γησαν είτε ως εφαλτήρα για να κάνουν
νέα κόλπα. 

Ο λαός, όμως – ή η αγέλη, όπως την
ονομάζουν υπουργοί της κυβέρνησης Ανα-
στασιάδη τελευταία – διψά για ωραία λό-
για και πομπώδεις εξαγγελίες. Έτσι, πρώτος
και καλύτερος ο νουνεχέστατος και λαλίστα-
τος Αβέρωφ Νεοφύτου αναδείχτηκε ως ο
μεγαλύτερος ρήτορας της Κύπρου και το
μεγαλύτερο αστέρι της κυπριακής τηλε-
όρασης, επειδή πλησιάζουν εκλογές. Είναι
πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.
Ξεπέρασε και τον φτεροπόδαρο θεό Ερμή.
Βγάζει ωραίους λόγους γεμάτους αισιο-
δοξία, αν φυσικά τον ψηφίσουν, βλέπει
απελευθέρωση και κάνει τον λαό (ή την
αγέλη σύμφωνα με τους υπουργούς του
κ. Αναστασιάδη) να βλέπει το μέλλον γε-
μάτο σούβλες και ζιβανία, όπως κάποιος
στην έρημο της Σαχάρας βλέπει λίμνες
δροσερού νερού, όταν το μόνο που υπάρχει
είναι ξερή άμμος. 

Ο άλλος «σοφός» άντρας, ο οποίος

είναι και πολύ δημοφιλής, είναι ο ΥΠΕΞ
Ν. Χριστοδουλίδης, ο οποίος μέσα – μέ-
σα προσφέρει «βαρυσήμαντες» δηλώσεις
που μοιάζουν με το ευχολόγιο ιερέα. Εύχε-
ται ο άγριος λύκος που λέγεται Ερντογάν
να μεταλλαχθεί σε πρόβατο. Είναι χαμη-
λών τόνων και τον θαυμάζουν όλοι. Εγώ
θαυμάζω αυτούς που τον θαυμάζουν, γιατί
τον θαυμάζουν...

Πολλοί θεώρησαν την «Πενταμερή»
μεγάλο λάθος, μεγάλη αποτυχία ή σπα-
τάλη χρόνου. Στην πραγματικότητα, όσον
αφορά την κυβέρνηση Αναστασιάδη, ήταν
τεράστια επιτυχία και τη στιγμή που τη
χρειαζόταν τα μέγιστα. 

Ακόμα μια φορά ήρθε το εθνικό και πα-
τριωτικό να βγάλει ηγέτες μας από μια
πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Τα σκάν-
δαλα των «χρυσών διαβατηρίων» σαν
ένα τσουνάμι θα έπνιγαν την κυβέρνηση
Αναστασιάδη, παρά τη ρητορική δεινό-
τητα του Αβέρωφ Νεοφύτου και το μαθη-
ματικό δαιμόνιο του Κυβερνητικού Εκπρο-
σώπου κ. Κούσιου, ο οποίος ξεπέρασε
και τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στις εξισώσεις.
Έκανε μια πρωτοποριακή εξίσωση, όπου
πέντε διαβατήρα τα οποία έδωσε ο Τάσ-
σος και τα 128 του Χριστόφια ξεπέρασαν
τις... εφτά χιλιάδες που έδωσε ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης. 

Έτσι, ο Πρόεδρος με την Πενταμερή
βγήκε από τα σκάνδαλα χωρίς καν να 
βραχεί, κανόνισε ακόμη μία στο μέλλον
και κατάφερε να παρουσιαστεί για ακόμα
μία φορά ως ένας δυναμικός και αδιάλ-
λακτος ηγέτης!!!

Πρέπει να θυμίσω ότι όλοι οι κανόνες
έχουν τις εξαιρέσεις τους. Εκτός από 
τους παραδοσιακούς ηγέτες, είχαμε και
τρεις άλλους. Οι Πρόεδροι Σπύρος Κυ-
πριανού και Τάσσος Παπαδόπουλος 
έφτασαν στο σημείο να παραμελήσουν
και τα εγγόνια τους (αυτό ενοχλούσε τον
κ. Αναστασιάδη πριν γίνει Πρόεδρος) και
να ενδιαφερθούν πώς να κάνουν γερή οι-
κονομία και μεγάλα αποθέματα.

Ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης πάλι δεν ακο-
λούθησε την παράδοση της εξυπηρέτη-
σης των αμερικανικών και δυτικών συμφε-
ρόντων και έτσι αυτοί δεν τον άφησαν να
προκόψει αλά ελληνικά και κυπριακά. 

Μετά τον Σπύρο και τον Τάσσο ήρθαν
δύο παραδοσιακοί «ηγέτες», ο Χριστό-
φιας και ο Αναστασιάδης, που έφαγαν όχι
μόνο το μέλι, αλλά και τις κυψέλες. Όπως
ξέρετε, δεν υπάρχει κανένας που να έβα-
λε το δάχτυλο μέσα στο μέλι και να μη το
έγλειψε. Οι ηγέτες μας, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων, δεν άφησαν ούτε κυψέλες!!!

Ας επιστρέψω στην παράδοση, που
τελευταία θάλλει και ανθίζει σε Ελλάδα
και Κύπρο, τουλάχιστον σε τραγούδι, χο-
ρό και φαγοπότι. Στο φιλοσοφικό της μέ-
ρος με τις παροιμίες, τις διδακτικές ιστο-
ρίες και τη σοφία, δεν έχει πολλούς οπα-
δούς. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος
που εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, βρισκό-
μαστε στο κακό χάλι, πνευματικά και πο-
λιτικά. 

Οι Ευρωπαίοι, ύστερα από τα σκοτει-

νά χρόνια του Μεσαίωνα, έτρεξαν στη σο-

φία και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλή-

νων. Τύπωσαν εκατομμύρια βιβλία από

τα έργα των αρχαίων Ελλήνων, μορ-

φώθηκαν και έβαλαν γερά θεμέλια, όπου

τώρα στέκεται η μεγάλη πρόοδος στην

Ευρώπη. Εμείς, οι απόγονοι τους, τους

ξεχάσαμε εντελώς και αφού μας λείπει η

σοφία και η λογική τους, φτάσαμε στο

σημερινό κακό χάλι. 

Οι Νεότουρκοι όχι μόνον έκλεψαν τα

εδάφη Ελλήνων, Κούρδων, Λαζών και

Ασσυρίων, αλλά έκλεψαν και την πολιτι-

στική τους παράδοση, πυο την παρου-

σιάζουν σαν τουρκική, όταν γλώσσα δεν

είχαν και τους ετοίμασαν μία οι καλοί μας

φίλοι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί

το 1930. Κοιτάξτε το αλφάβητο της τουρ-

κικής γλώσσας και θα βρείτε ποιοι είναι

αυτοί που το έκαναν. 

Πάντως, ξέρουμε να διαλέγουμε φί-

λους. Ο καλύτερος φίλος μας, ο Ισραη-

λινός πρωθυπουργός, που τόσο τον αγα-

πά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, απο-

δείχτηκε ο καλύτερος μαθητής του Χίτλερ

και των Ναζί. Εντάξει, έστω και παράνο-

μα κατάφεραν να δημιουργήσουν το κρά-

τος του Ισραήλ, επειδή έδιωξαν τότε από

τα σπίτια τους αθώους Παλαιστινίους

ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια. Έφτα-

σαν στο σημείο να κατηγορούν τους Πα-

λαιστίνιους για... αντισημιτισμό!!!, όταν

αυτοί είναι γνήσιοι Σημίτες, ενώ ο σημιτι-

σμός των Ευρωπαίων και Αμερικανών

Εβραίων είναι αμφίβολος. Έπρεπε να

μείνουν ικανοποιημένοι με ό,τι έκλεψαν,

αλλά αυτοί – όπως έκαναν και οι Τούρκοι

– διώχνουν τους δύστυχους τους Παλαι-

στινίους από τα σπίτια τους και τους δο-

λοφονούν. 

Πάντως, δεν ενοχλήθηκε ο κ. Κούσιος,

ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει

τον φίλο τους κ. Νετανιάχου και τους συνερ-

γάτες του. Είναι εντελώς κατανοητό, επει-

δή «Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια

γράμματα θα μάθεις». Ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης και οι συνεργάτες του διδάχτηκαν

από τους Αμερικανούς. Δεν βλέπουν όμως

ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Κούρδοι δεν είναι

τρομοκράτες επειδή είναι παθόντες σαν

κι εμάς και ζητούν τα δίκαιά τους. Η συλλο-

γική και αδιάκριτη τιμωρία με βομβαρδι-

σμούς και δολοφονίες αμάχων ήταν συνη-

θισμένη μέθοδος τιμωρίας που εφάρμο-

ζαν οι Χιτλερικοί Ναζιστές. Αυτή είναι και

η συνήθης πρακτική των φίλων μας Ε-

βραίων, που ήταν τα θύματα των Ναζί.

Έτσι, οι Ισραηλίτες σήμερα αποδείχτηκαν

οι καλύτεροι μαθητές των Ναζί!!! Μην

ξεχνάτε ότι ακόμη το κράτος του Ισραήλ

δεν έχει αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των

Αρμενίων και των Ποντίων από τους Τούρ-

κους.

Διατελώ, 

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η παράδοση θάλλει με
τραγούδι και φαγοπότι»
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Στις 3 Μαΐου 2021 ο Δρ Γιάννος Χα-

ραλαμπίδης στην ανάλυσή του για

τα τρέχοντα στο κύριο δελτίο ειδήσεων

του Sigma, δήλωσε τα εξής σημαντικά,

τα οποία δένουν με όσα αποκάλυψε ο

Δρ Erol Kaymak το 2017 στο Λονδίνο.

Της Φανούλας
Αργυρού

Ερευνήτριας

- Δημοσιογράφου

Δρ Χαραλαμπίδης: «Τον Οκτώβριο του

2016 είχε καταθέσει ένα έγγραφο η Τουρκία

εντός της ΕΕ που ζητούσε: να προστεθεί

στο πρωτόκολλο 10 ένα νέο πρωτόκολλο

που ακριβώς θα ενέτασσε όχι πλέον την

Κυπριακή Δημοκρατία , θα έβγαζε την ΚΔ

στην ουσία από την ΕΕ, αλλά θα ενέτασσε

το νέο πολιτειακό σύστημα οποιοδήποτε

και να ήταν αυτό, είτε ομοσπονδία είτε συνο-

μοσπονδία θα αποτελείτο από δυο συνι-

στώντα κράτη. Ακριβώς η εκ του μηδενός

συζήτηση, δηλαδή η κατάργηση των ψηφι-

σμάτων του ΟΗΕ και η κατάργηση όλων

αυτών που συζητήθηκαν μέχρι σήμερα, δίνει

την ευκαιρία στη Τουρκία να βγάλει την ΚΔ

ως ενιαίο κράτος από την ΕΕ και να εντά-

ξει με ένα επιπρόσθετο πρωτόκολλο σε αυ-

τό του 10 και τα δύο κρατίδια είτε συνιστώντα

είτε όχι είτε ομοσπονδία είτε όχι είτε συνο-

μοσπονδία…»

Και τόνισε ότι για να μην καταργηθεί το

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, «ο Πρόεδρος (Ανα-

στασιάδης) δεν πρέπει να διεκδικήσει ομο-

σπονδία διότι πουθενά δεν αναφέρεται, δεν

εντάχθηκε η Κύπρος ως ομοσπονδία.

Εντάχθηκε με βάση το Πρωτόκολλο 10 ως

ενιαίο κράτος υπό κατοχή. Αυτό είναι το

πρώτο. Το δεύτερο, η αντιδήλωση της 21ης

Σεπτεμβρίου του 2005 που είναι απάντηση

στην Τουρκία. Οι Τούρκοι είπαν δεν ανα-

γνωρίζουμε την ΚΔ – και ήλθε ολόκληρη η

ΕΕ και είπε ότι στην νήσο Κύπρο, απαν-

τούμε στην Τουρκία, ότι αναγνωρίζουμε το

ενιαίο και όχι το ομόσπονδο κράτος της ΚΔ.

Άρα έχει δύο βασικά όπλα ο Πρόεδρος εν-

τός της ΕΕ. Να μείνει πιστός στο ενιαίο κρά-

τος της ΚΔ και δεύτερον αν η Τουρκία πρ-

οχωρήσει σε αναγνωρίσεις του ψευδο-

κράτους τότε αυτόματα όχι, απλώς να επι-

βληθούν κυρώσεις αλλά να διακοπεί μία και

διά παντός η ενταξιακή διαδικασία της 

Τουρκίας διότι δεν θα καταργεί, αντιλαμβά-

νεστε, μόνο τμήμα της ΚΔ αλλά και την ίδια

την ΕΕ. Δηλαδή θα είναι η μεγαλύτερη ντρο-

πή, η μεγαλύτερη ήττα της ΕΕ από την 

Τουρκία».

Δρ Ερόλ Κεϋμάκ (Erol Kaymak)

Πέντε μήνες μετά, στις 8 Φεβρουαρίου

2017 σε χώρο της Βουλής των Λόρδων στο

Λονδίνο, έλαβε χώρα σεμινάριο με τίτλο

«Το Κυπριακό και οι συνομιλίες για επανέ-

νωση», με προεδρεύοντα (άνευ εκπλή-

ξεως) τον λόρδο Ντέιβιντ Χάνεϊ (David

Hannay) με δύο ομιλητές. Τον Δρα Μιχάλη

Ατταλίδη εκ μέρους της Ε/κ πλευράς και

τον Δρα Erol Kaymak εκ μέρους της Τ/κ

πλευράς. Διοργανώθηκε από το Κέντρο Το-

υρκικών Σπουδών στο Λονδίνο, το οποίο

ιδρύθηκε το 2011.

Ωμές και άνευ ενδοιασμών υπήρξαν οι

δηλώσεις του Δρος Kaymak για το τι δια-

πραγματεύονται και τι επιδιώκουν οι Το-

υρκοκύπριοι με τις συνομιλίες μεταξύ της

κυπριακής Κυβέρνησης και του τότε εγ-

καθέτου της Άγκυρας Μουσταφά Ακιντζί.

Στο σεμινάριο παρευρέθη και ο τότε Ύπα-

τος  Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ευριπίδης Ευρυβιάδης.

«Επανερμηνεία του Πρωτοκόλλου

10 - Η Διζωνική δεν έχει σήμερα 

νομιμότητα δεν συμβαδίζει με τους

νόμους της ΕΕ»

Ξεκίνησε, λοιπόν, ο κ. Κεϋμάκ λέγοντας:

«Τι επιδιώκουμε; Και θα πρέπει να είμαι

πολύ προσεκτικός εδώ, γιατί επιδιώκουμε

μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Η

οποία είναι μια ομοσπονδία με διαμοιρα-

σμό εξουσίας. Δεν επιδιώκουμε μια δημο-

κρατία, δεν επιδιώκουμε σταθερότητα, ή

πολλά άλλα πράγματα που γνωρίζετε, επι-

διώκουμε μια διζωνική, δικοινοτική ομο-

σπονδία.

Όμως, υπάρχουν συγκρουόμενες αξίες

εδώ, κάποιες από αυτές λένε ότι το σύστημα

πρέπει να είναι όσο δυνατόν γίνεται δημο-

κρατικό, ότι το σύστημα πρέπει να σέβεται

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα περισ-

σότερο, με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ,

η λύση πρέπει να συμβαδίζει με το Ευρω-

παϊκό Κεκτημένο… Αλλά στο τέλος της ημέ-

ρας πρέπει να καταλάβουμε ότι η δομή των

διαπραγματεύσεων είναι μια διζωνική, δι-

κοινοτική ομοσπονδία, και το πώς χειριζό-

μαστε το θέμα των περιουσιών και του εδα-

φικού.

Το τι συζητείται σήμερα είναι παρόμοιο

με το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάν, αλ-

λά, λόγω του ότι η Κύπρος έγινε μέλος της

Ε, από τότε και επειδή οι Ελληνοκύπριοι

και η ΕΕ δεν έχουν το στομάχι να επανα-

διαπραγματευθούν την ένταξη της Κύ-

πρου, θα πρέπει να επανερμηνευθεί το 

Πρωτόκολλο 10. Διότι η διζωνική δικοινο-

τική ομοσπονδία παραβιάζει τους νόμους

της ΕΕ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα και οι Τουρκοκύπριοι φοβούνται ότι μπο-

ρούν οι Ελληνοκύπριοι να τους πάνε στα

δικαστήρια και να ανατρέψουν οποιεσδή-

ποτε συμφωνίες.

Γι’ αυτό οι Τουρκοκύπριοι επιδιώκουν να

προσαρμοστεί το Πρωτόκολλο 10, ούτως

ώστε να δίνει νομιμότητα στη Διζωνική που

σήμερα δεν έχει, δεν συμβαδίζει με τους νό-

μους της ΕΕ.

Το Σχέδιο Ανάν ήταν καλύτερο, γιατί ήταν

ξεκάθαρο, ανέθετε το θέμα των περιουσιών

στην “Eπιτροπή Pεριουσιών”. Σήμερα οι

Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να πάνε στον

ίδιο δρόμο και οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν

αβεβαιότητες. Θέλουν να ξέρουν ποιος είναι

ο ιδιοκτήτης εδώ και τώρα των περιουσιών,

ο χρήστης ή ο Ελληνοκύπριος. Οι χάρτες

που δόθηκαν πρέπει να βγουν από εκεί που

τους έκρυψαν και να συζητηθούν».

Τα χρέη των Τ/κ και 

οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

«Ένα άλλο θέμα», είπε, «είναι τα χρέη

των Τουρκοκυπρίων, η "ΤΔΒΚ" έχει πολλά

χρέη σε δάνεια που είναι δεσμευτικά για το

συνιστών κράτος και αυτά είναι θέματα υπό

συζήτηση…»

Ολοκλήρωσε, θεωρώντας ναυάγιο τις

διαπραγματεύσεις και ότι αν δεν έβρισκαν

λύση, οι Τουρκοκύπριοι θα έπαιρναν τον

δρόμο τους. Εννοούσε προφανώς ότι θα

απαιτούσαν «δύο κράτη» όπως κάνουν σή-

μερα.

Όμως, η ιστορική αλήθεια είναι ότι τα δύο

κράτη υποστήριζαν έκτοτε οι Τούρκοι από

τον καιρό του Ραούφ Ντενκτάς. Εξ ού και

τον Νοέμβριο του 1983 προέβη στη μονο-

μερή ανακήρυξη του «κράτους» του. Έχου-

με σωρεία ιστορικών αναφορών για δύο

κράτη από τους Τούρκους και τους Βρετα-

νούς ξεκινώντας από το 1964 και αυτά μέ-

σω της διαιρετικής βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ

και των ψηφισμάτων 649/90 και 750/92 επί

Γιώργου Βασιλείου…

Ο καθηγητής Kaymak είναι ιδρυτικό μέ-

λος του κόμματος (Halkin Partisi). Σύμφω-

να με το βιογραφικό του, που ανήρτησαν

τότε οι διοργανωτές, συνεργάστηκε για εκ-

θέσεις με την ειρηνευτική δύναμη, με το

ΠΡΙΟ Νορβηγίας και άλλους οργανισμούς,

και διετέλεσε σύμβουλος του Τουρκοκύπριου

ηγέτη Ντερβίς Έρογλου, δούλεψε στενά με

τη διαπραγματευτική ομάδα των Τουρκο-

κυπρίων μεταξύ 2010 και 2015, και ήταν

μέλος των τεχνικών επιτροπών το 2004

που δούλεψαν με τα Ηνωμένα Έθνη για

την ολοκλήρωση του σχεδίου Ανάν…

Το Πρωτόκολλο 10 της ΕΕ 
και οι τουρκικές μεθοδεύσεις

Τέλος μου, εσέ θα δώσω!
Με όνειρα που αρμενίζω νύχτας καλοκαιρινής.

Όλα γύρω ευωδιάζουν από αγάπη της ζωής.

Ο έρωτας της ευτυχίας ψιθυρίζει με το αγέρι, 

τη λατρεία της καρδιάς μου στης ψυχής το καλοκαίρι.

Στο ασημένιο το φεγγάρι, στη χρυσή την αμμουδιά, 

μπλε ουρανού μυριάδες άστρα, τη μαγεία στη βραδιά. 

Της καρδιάς μου πεταλούδα, που στολίζεις την ψυχή,

δίχως του έρωταφιλί σου, δεν την θέλω τη ζωή.

Αστερόφερτη ουσία, έννοια θεϊκής μορφής, 

είναι η σκέψη μου στο μύρο κάθε σου αναλαμπής.

Σαν ξυπνάω μακριά σου, με πληγώνεις κάθε τόσο..

Στάσου με τα όνειρά μου. Τέλος μου, σένα θα δώσω.

Μερσίνη MacFarland

Une vie de témoignages
Αυτό το πετραδάκι σφιχτά κράτα το στο χέρι σου

Και καθόλου μην τους φοβηθείς όταν φτάσουν στην εξώπορτα

σου

(Και να’ σαι σίγουρος πως κάποια μέρα θα έρθουν)

Θα σου κλείσουν τα μάτια, αλλά συνέχισε να παρατηρείς

Θα σου κλείσουν τα αυτιά, αλλά συνέχισε να αφουγκράζεσαι

Θα σου κλείσουν το στόμα, αλλά συνέχισε να δικάζεις

Θα σε απειλήσουν, θα σε υπενιχθούν, θα σε ποδοπατήσουν.

Εσύ συνέχισε σφιχτά να το κρατάς

Κι όταν προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι πλέον κάρβουνο κρ-

ατάς

Ότι τα χέρια σου είναι κατάμαυρα

Ότι τα χείλι σου είναι ματωμένα

Ότι το σώμα σου είναι σάπιο

Εσύ ούτε στιγμή μην τους πιστέψεις

Ούτε στιγμή μη το αφήσεις απ’ τα χέρια σου

Τούτο το πετραδάκι.

Bob Zimmer

Καβαλήσανε οι δείκτες
Εβράδυασε και νύχτωσε, μεσάνυχτα η ώρα, 

πάλι μόνος περιμένω – εσένα αναμένω,

με πόνο στην καρδιά!

Συντροφιά μου το ρολόι, της ψυχής μου μοιρολόι,

κάθε χτύπος ένας πόνος – δεν αντέχω άλλο μόνος, 

της ζωής τη μοναξιά!

Καβαλήσανε οι δείχτες, ώρα δώδεκα και πάει, 

το δικό σου το μαράζι σαν σαράκι θα με φάει!

Άκου, κοίταξε τους δείχτες, σου μιλούν σαν νά’μαι εγώ.

Όσο υπάρχω κι αναπνέω, μόνο εσένα θ’ αγαπώ.

Κάθε χτύπος κι αγωνία – μου κρατάνε συντροφιά, 

πώς περνάει τέτοια νύχτα – τόσο δύσκολη βραδιά!

Λύπη, πάθος το ρολόι, πόνος, βάσανο βαρύ.

Μ’ αγωνία βασανίζει, πόσους την καρδιά ραγίζει,

κάθε μέρα στη ζωή!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συνάντηση 8.2.2017 στη Βουλή των Λόρδων
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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 3ον

«Η μυστική εκστρατεία 

των Ψαριανών για την Κύπρο 

και η “Χιώτισσα” – 1821-1823»

1823: Η δράση του Ελληνικού Ναυτικού εκ
ψαριανών πλοίων στην Κύπρο. 

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως, στην Ελληνι-
κή Επανάσταση τον είχαν οι προεστοί των διαφό-
ρων περιφερειών και οι κατά τόπους οπλαρχηγοί,
οι οποίοι διηύθυναν τις χερσαίες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, είχε αρχίσει και ο θαλάσσιος αγώνας
που διηύθυναν έμπειροι ναυτικοί ηγέτες με πλοία
από τρία κυρίως νησιά – την Ύδρα, τις Σπέτσες
και τα Ψαρά. 

Σύμφωνα με επιστολή του Γάλλου Προξένου
στη Λάρνακα, του Mechain Jerome Isaac (Μεσέν
Ζερόμ Ισαάκ), μία από τις περιπτώσεις αυτές συνέ-
βη το 1823, όταν δώδεκα ελληνικά πολεμικά καρά-
βια από τα Ψαρά αφίχθηκαν στη νησί, απ’ όπου
πήραν προμήθειες (Βλέπε Νεοκλή Κυριαζή, «Η
δράση του Ελληνικού Ναυτικού», Κυπριακά Χρο-
νικά, 1930). 

Ο Γάλλος Πρόξενος σε αναφορά του γράφει:
«Τον Σεπτέμβριο του 1823 ελληνικά πλοία από τα
Ψαρά έπλευσαν προς Κύπρο με σκοπό να βοηθή-
σουν τους αδελφούς τους υπό το τουρκικό ξίφος».
Αναφέρει επίσης: «Σαράντα βάρκες από τα ψα-
ριανά πλοία εισήλθαν στο λιμάνι και οι φύλακες
του Πελ-Μελ έτρεξαν στους λόφους. Έτσι οι Έλληνες
Κύπριοι που σώθηκαν από βέβαιο θάνατο μπή-
καν στις βάρκες και αμέσως απέπλευσαν». 

(Βλέπε, F.C.H. Pouqueville, published in 4 vols,
Paris, 1824, “Histoire de la Regeneration de la
Grece”. Re-noted in Claude Delaval Comham’s
book “Excerpta Cypria”, Cambridge 1908, see
pages 454-455).

Οι αδελφικές σχέσεις της Κύπρου μας με τα
νησιά Χίο και Ψαρά είναι βαθιά ριζωμένες από την
αρχαία ελληνική κυπρο-ιωνική εποχή μέχρι και τις
μέρες μας. 

Πάνω από εκατό Κύπριοι αγωνιστές συμμε-
τείχαν κατά την Ελληνική Επανάσταση στις εκστρα-
τείες της Χίου (1821-1829) για την απελευθέρω-
σή της. Τότε η Κύπρος, όπως και η Χίος και τα
Ψαρά, ήταν υπό την κατοχή των Τούρκων, όπως
και άλλα σκλαβωμένα εδάφη των Ελλήνων. 

Οι Ιωάννης Κλίμακας και Αντώνιος Κώστας ανα-
φέρουν επίσης στους Κυπρίους ναυτικούς που
συμμετείχαν στις εκστρατείες της Χίου και τους
Γεώργιο Καλαντζή, Αγγελή Μιχαήλ, Χρήστο

Μιχαήλ, Αντώνιο Παυλή και Αδάμο Μάρκου. 

«Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ κατά το 1821”

Αντάν εκόψαν τους Δεσποτάες

Μες σ’ κ’ είν τα βάσανα τα πολλά,

πούρταν καμπόσοι Αρναουτάες

στην Λεμεσόν με το Χατζιαλάν

κ’ είχαν τον μαύρον Χάρον μιτά τους

κ’ ο κόσμος έτρεμεν τάρματά τους,

πούτουν οι τόποι νεκατσ’ιασμένοι

κάθε καντούνιν κ’αι μαχαλλάς

κ’ ήτουν στα σπίδκια τους τρυπωμένοι

που τα σουρούπκια του φού οι λάς,

(10)

– Πάψε τα δάρκα σου, πκιον κανέι σε

πάνω στες βούκ’κ’ες σου να κ’υλούν

κ’αι πέ μου, κόρη μου, πόθθεν είσαι

κ’αι τώνομάν σου πώς το λαλούν.

– Από την Χίον την μακ’ελλεμένην

κ’αι τώνομάν μου λαλούν μ’ Ελένη.

– Κ’αι πκοιοί, κορούλλα μου, σ’ ετουρκ’έψαν;

κ’αι πκοιοί σου κάμαν τούν’ το κακόν;

γονιούς δεν είχ’ες, κ’ εν σε γυρέψαν;

μαγκου δεν είχες μακροδικόν;

(80)

– Κ’αι που εν κ’είνος ο νούς, α θκειούλλα,

κ’αι κ’είν’ η όρεξη κ’ η ζωή,

κ’αι που εν κ’είν’ η γερή καρτούλλα

πων να τα πή κ’αι να μέν ραή

θωρώ νεκρούς ’κόμα ομπροστά μου

κ’ εν ο βασμός ’κόμα μέσ’ στα φκιά μου

ήτουν της σόρτας μου, θκειά, κ’ εμέναν

να δώ την Χίον μου μακ’ελλειόν,

να ππέσω δίχως γονιούς στα ξένα

κ’αι να με τρώη το νεκαλειόν.

(90)

(Βλέπε, Βασίλη Μιχαηλίδη, «Ποιήματα», Κύ-
προς, 1960. Έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμε-
σού, σελ. 26-37).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

– Βασίλης Μιχαηλίδης (1849-1917): Ο Εθνικός
Ποιητής της Κύπρου μας. Γεννήθηκε στο Λευκό-
νοικο, κωμόπολη της περιοχής Μεσαορίας της ε-
παρχίας Αμμοχώστου. «Η ΧΙΩΤΙΣΣΑ» είναι γραμ-
μένη στην κυπριακή διάλεκτο, που διακρίνεται
μεταξύ άλλων και για την στιχουργική τεχνική της,
και δίνει πολύ παραστατικούς στίχους για τη βαρ-
βαρότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά
και για το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα της
πολυπόθητης λύτρωσης. 

– Κωνσταντίνος Κανάρης (1793-1877): Θρυ-
λικός Ψαριανός πυρπολητής της Ελληνικής Επα-
νάστασης 1821-1829. Ανάμεσα στα κατορθώμα-
τά του υπήρξε η πυρπόληση της τουρκικής ναυα-
ρχίδας στη Χίο, κατά την εορτή του Μπαϊραμιού
(6-7 Ιουνίου 1822), όπου σκοτώθηκε ο Τούρκος
ναύαρχος Καρά Αλή και δύο χιλιάδες άνδρες. 

– Χίος: Μια από τις μεγάλες νήσους του Αιγαίου,
κοντά στις ακτές της Ιωνίας της Μικράς Ασίας, η
οποία με τα Ψαρά και τις Οινούσες αποτελούν τον
Νομό Χίου, με πρωτεύουσα τη Χίο. Η Χίος πήρε

μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821-1829,
αλλά το 1822 έπαθε μεγάλη καταστροφή (από τις
100.000 κατοίκους της σώθηκαν μόνον 15.000).
Αυτή η καταστροφή της Χίου έκανε φοβερή εντύπω-
ση στο εξωτερικό και πολλοί ποιητές και καλλι-
τέχνες εμπνεύστηκαν από αυτό το φρικτό έγκλημα.
Περίφημο είναι το ποίημα του Βίκτορα Ουγκώ, «Το

Ελληνόπουλο της Χίου» (1828) που μεταφράστηκε
στα ελληνικά από τον Κωστή Παλαμά και ο ζωγρα-
φικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Σφαγή

της Χίου», που βρίσκεται στο Λούβρο. 
– Ψαρά: Νησί του Αιγαίου, βορειοδυτικά της

Χίου. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821
συνεργάστηκαν με τους Υδραίους και τους Σπε-
τσιώτες ναυτικούς. Γνωστά είναι τα κατορθώματα
του Ψαριανού Κωνσταντίνου Κανάρη. Το 1824 ο
τουρκικός στόλος του Χοσρέφ Πασά επιτέθηκε στα
Ψαρά και κατέστρεψε τα πάντα. Η τραγωδία του
νησιού ενέπνευσε τον Διονύσιο Σολωμό, που έγρα-
ψε (1825) και το περίφημο επίγραμμα: 

«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, 

περπατώντας η Δόξα μονάχη, 

μελετά τα λαμπρά παλικάρια

και στην κόμη στεφάνι φορεί,

γεναμένο από λίγα χορτάρια

που είχαν μείνει στην έρημη γη».

ΠΗΓΕΣ: 

1. Λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός), «Κύπρ-
ιοι Αγωνιστές», Λευκωσία 1953.

2. Νικόδημος Κωνσταντίνος, «Υπόγνωμα της
νήσου Ψαρών», Αθήνα 1862, τόμ. Β’.

3. Γεώργιος Ι. Κηπιάδης, «Απομνημονεύμα-
τα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών
σκηνών», Αλεξάνδρεια, 1888, β’ έκδοση. 

4. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, «Η Κύπρος εις τον
Αγώνα του 1821», Αθήνα 1971.

5. Εφημερίδα «Νέος Κυπριακός Φύλαξ»,
5/7/1936, άρθρο με τίτλο «Ένας Κύπριος πυρ-
πολητής το δεξί χέρι του Κανάρη και μια θαυμα-
τουργός εικόνα – Η περίφημη χήρα του Κυπριώτη
Πυρπολητού».

6. Κωστής Κοκκινόφτας, «Κύπρος και 1821»,
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία,
2021.

7. Εφημερίδα «Ελευθερία» Λονδίνου, 14/10/2010,
άρθρο του Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο «Η συμμετοχή
των Κυπρίων στην Ελληνική Επανάσταση στη Χίο
(1821-1829)»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
του 1821-1829

1812, «Γυναίκα από τα Ψαρά και Γυναίκα από την Κύπρο”, 
χαλκογραφία του A.L. Castellan. “Moeurs usages costumes des

Othomans”, τόμος 4ος, Παρίσι 1812. 
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Τέσσερις σημαδιακές ημερομηνίες με

συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα που

έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας και αφορούν

τέσσερις διαφορετικές περιοχές του Ελληνι-

σμού, την Κύπρο, τον Πόντο, την Κρήτη και

την Πόλη (αρκετά μάλιστα από αυτά δεν μας

τα είπαν στο σχολείο και ούτε πρόκειται ποτέ

να τα πουν) μνημονεύουμε και τιμούμε κάθε

Μάιο. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Κύπρος, 10 Μαΐου 1956: Το αντάρτικο της
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 για Ένωση και λευτεριά περνά
σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του. Οι Άγγλοι
αποικιοκράτες χρησιμοποιούν τις πιο απάνθρ-
ωπες μεθόδους προκειμένου να κάψουν την
πρωτοφανή αντρειοσύνη του Κυπριακού Ελληνι-
σμού. Φυλακίζουν, βασανίζουν, εξορίζουν, δολο-
φονούν και απαγχονίζουν. Ήταν λίγο μετά τα

μεσάνυχτα της 10ης Μαΐου 1956, όταν δυο λεβέν-
τες νέοι σέρνουν πρώτοι τον χορό της αγχόνης.
Ο Μιχαήλ Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου
πατούν στην καταπακτή του θανάτου με τον ύμνο
προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού στα
χείλη! Την παραμονή της εκτέλεσης τους χιλιά-
δες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους και στις πλα-
τείες σε ογκώδεις, παλλαϊκές, μαχητικές διαδ-
ηλώσεις. 

Στην Ελληνική πρωτεύουσα θα βρεθούν αντι-
μέτωποι με την αστυνομία του «εθνάρχη» Καρ-
αμανλή που θα ανοίξει αδιακρίτως πυρ εναντίον
τους!!! «4 νεκροί και 164 τραυματίαι εις Αθήνας
κατά τας χθεσινάς βίαιας συγκρούσεις», έγρα-
φε, στην πρώτη σελίδα, το μεσημέρι της Πέμ-
πτης της 10ης Μαΐου 1956, η αθηναϊκή εφημε-
ρίδα «Τα Νέα». «Τέσσερις Ελλα-δικοί μας θυσιά-
στηκαν εκείνη την Τετάρτη, στις συγκρούσεις
μεταξύ διαδηλωτών και ελληνικής αστυνομίας,
στην Αθήνα: Ευάγγελος Γεροντής, απ' τον Άγιο
Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, Ιωάννης Κωνσταν-
τόπουλος, απ' το Ράδο Τρίπολης, Φραγκίσκος
Νικολάου, απ' τον Πειραιά και Κωνσταντίνος Γιαν-
νακούρης, απ' το Ευπάλιο Δωρίδας» (Λάζαρος
Μαύρος «Σημερινή», 10 Μαΐου 2014). Για πολ-
λοστή φορά η Αθήνα θέτει τα συμμαχικά συμ-
φέροντα υπεράνω των εθνικών! Άλλη μια εθνι-
κή ντροπή από τους ανθρώπους που η πατρίδα
εμπιστεύτηκε σε καιρούς χαλεπούς.

Πόντος, στα μισά της δεύτερης δεκαετίας

του Εικοστού αιώνα: Οι Νεότουρκοι, γνήσιοι
και άξιοι απόγονοι των Οθωμανών Τούρκων,
δημιούργησαν ένα εν κινήσει Άουσβιτς στέλ-
νοντας κατά χιλιάδες στην εξορία τους Έλληνες

του Πόντου, γνωρίζοντας ότι δεν θα έφθαναν
ποτέ στον προορισμό τους. Τους ανάγκαζαν να
περπατούν μέχρι θανάτου! Όσοι επέζησαν πήραν
το δρόμο της προσφυγιάς. Και η ιστορία επανα-
λαμβάνεται. Το ελλαδικό κράτος αποδεικνύεται
για πολλοστή φορά ανίκανο να τους υποδεχθεί
με το σεβασμό που τους αρμόζει... «Στα ξένα
ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος», τρα-
γουδούν ακόμα και σήμερα με παράπονο οι Πόν-

τιοι αδελφοί μας! Και να ήταν μόνο αυτοί...
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γρά-

φει ο διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών Θεοφ-
άνης Μαλκίδης, αναφέρεται σε σφαγές και εκτο-
πισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην
περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν
από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίο-
δο 1914 - 1923, τονίζοντας ότι «μιλάμε για πάνω
από 800.000 Έλληνες». Και ο Αριστοκλής Αιγίδης
στο σημαντικότατο βιβλίο «Η Ελλάς χωρίς τους
πρόσφυγας», που έγραψε στην Αθήνα το 1934,
για το προσφυγικό ζήτημα κάνει αναφορά για
1.200.000 ψυχές που αποτελούν «τον τραγικόν
εις ανθρώπινας απώλειας απολογισμόν του
αγώνος»!

Η Βουλή των Ελλήνων πολύ καθυστερημένα
(24 Φεβρουαρίου 1994) ψηφίζει ομόφωνα την
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου (ημέρα που ο Μου-
σταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα),

ως «Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλή-
νων στο Μικρασιατικό Πόντο». Εξαιρετικά τρα-
γικό είναι το γεγονός ότι πλην της Ελλάδας, της
Κύπρου και της Αυστραλίας, κανένα άλλο κρά-
τος στον κόσμο έως και σήμερα δεν έχει ανα-
γνωρίσει αυτήν την πρωτοφανή γενοκτονία-εθνο-
κάθαρση!

Κρήτη, 20 Μαΐου 1941: Οι Γερμανοί υπο-
τιμώντας σοβαρά το μέγεθος του πατριωτισμού,
της μαχητικότητας και του ηρωισμού των Κρη-
τών με μια γιγαντιαία αεροπορική επιχείρηση με
συνθηματικό όνομα «Unternehmen Merkur»
(«Επιχείρηση Ερμής») επιτίθενται εναντίον της
Μεγαλονήσου. Και το πλήρωσαν πολύ ακριβά!
Τα παιδιά της Κρήτης αψηφώντας την υπερο-
πλία και την αριθμητικά υπέρτερη χιτλερική πολε-
μική μηχανή, εγκατεστημένοι και αβοήθητοι από
τους «συμμάχους», αντιστέκονται πολεμώντας
ηρωικά για λογαριασμό ολόκληρης της ανθρω-
πότητας, προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό.
Παρά την ηρωική αντίσταση των παιδιών της
Κρήτης όμως, οι Γερμανοί θα καταλάβουν το
νησί, ωστόσο αυτή τους η επιτυχία θα τους κοστίσει
τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη
αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη
διάρκεια του πόλεμου. Η αντίσταση της Κρήτης

θα αποδειχθεί εξίσου σημαντική και
για τους «συμμάχους» που κέρδι-
σαν πολύτιμο χρόνο με αποτέλε-
σμα να προετοιμαστούν καλύτερα
για τις επόμενες δύσκολες πολεμι-
κές επιχειρήσεις, κυρίως στην παγω-
μένη Ρωσία.

Και η 29η Μαΐου, αποφράδα
μέρα του Ελληνισμού κλείνει τον
κύκλο της Μαγιάτικης Εθνικής ενα-
τένισης. Οι βαρβαρικές ορδές των
Ούννων και των τουρκικών Μογ-
γολικών φυλών με σημαντική συμμε-
τοχή γενιτσάρων υπό τον Μωάμεθ
τον Πορθητή, καταλαμβάνουν το

σύμβολο του Βυζαντίου, του Ελληνισμού και της
Χριστιανοσύνης, την προδομένη Κωνσταντι-
νούπολη.

Ο τελευταίος ηρωικός υπερασπιστής της Βασι-
λεύουσας πέφτει μαχόμενος υπέρ πίστεως και
πατρίδος, αρνούμενος να παραδώσει την Πόλη
στον Μωάμεθ με αντάλλαγμα την ελευθερία του
Μοριά. Ο ενσαρκωτής του Λεωνιδίου πνεύμα-
τος δεν εγκατέλειψε ποτέ την βασιλεύουσα
λέγοντας: «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ'
ἐμόν ἐστιν οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν
ταύτῃ• κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως
ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς
ἡμῶν». 

Και ο λαός έκτοτε θρηνεί μαζί με την Παναγιά:
«Σώπασε κυρά Δέσποινα 
και μη πολυδακρύζεις 
πάλι με χρόνους, με καιρούς, 
πάλι δικά μας θα 'ναι».

Μαγιάτικη εθνική ενατένισηΗ Ζωή
Συμβαίνει…

Δεν είμαι καν κοντά

Στον άνθρωπο που ήθελα

Να είμαι.

Συνήθως παραπατώ και πέφτω.

Πολλές φορές,

Συμβαίνουν μόνο αναποδιές.

Αλλά είναι εκείνες οι φορές

Που νιώθω πάθος σε κάθε βήμα.

Πιάνομαι απ’ αυτό και συνεχίζω.

Και τότε, μου αρέσει στ’ αλήθεια

Ο άνθρωπος που γίνομαι,

Με όλες τις ατέλειες.

Και καταλαβαίνω ότι επιτυχία

Δεν σημαίνει τελειότητα.

Η ζωή δεν είναι σενάριο

Χαρούμενης ταινίας

Με happyend!

Το πραγματικό ταξίδι,

Φαίνεται και στη σκηνή

Και στα παρασκήνια.

Ας δεχτούμε ότι μεγαλώνουμε αργά

Όχι γερνάμε, μεγαλώνουμε…

Ας μη βιάζουμε τη ζωή,

Ας μη βιαζόμαστε

Γιατί…

Η βιασύνη είναι βιασμός,

Αστοχία, αμαρτία.

Μετατρέπει το καλό σε κακό...

Εξ άλλου, τίποτα δεν γίνεται

Εν μία νυκτί.

Η ζωή έχει στάσεις,

Πλατύσκαλα…

Ας πάρουμε μιαν ανάσα

Καθώς ανεβαίνουμε,

Στις απογευματινές αγκαλιές,

Στις μεταμεσονύχτιες συζητήσεις,

Στα Κυριακάτικα πρωινά.

Η ζωή συμβαίνει…

Όταν σηκώνεσαι,

Τινάζεις τις στάχτες

και δραπετεύεις

από το καμένο παρελθόν σου.

Η ζωή συμβαίνει…

Στις απλές συζητήσεις

Με αγνώστους γύρω σου,

Επίσης συμβαίνει

Στην καθημερινότητά σου

Και ας παραπονιέσαι συνέχεια

Για κάτι ή κάποιον.

Ζήσε την κάθε μέρα

Με απόλυτη αυτεπίγνωση.

Αποδέξου τα δυνατά 

και αδύναμα σημεία σου.

Ίσως δεν γίνουμε ποτέ τέλειοι,

Αλλά η ζωή δεν παύει

Να είναι ένα μοναδικό

Και αξέχαστο ταξίδι.

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Κλαίρη Αγγελίδου

(1932-2021)

Η Κλαίρη Αγγελίδου γεννήθηκε στην Αμμόχω-
στο το 1932. Μετά το Γυμνάσιο σπούδασε φιλο-
λογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αργότε-
ρα εργάστηκε ως καθηγήτρια και Διευθύντρια Μέσης
Εκπαίδευσης. Μαζί με τον δικηγόρο σύζυγο της
Νίκο Αγγελίδη έλαβε ενεργό μέρος στον αγώνα
της ΕΟΚΑ 1955-59.

Το 1991 εκλέχτηκε βουλευτίνα (αριστίνδην) του
ΔΗΣΥ και για τέσσερα χρόνια 1993-97 ήταν υπουρ-
γός Παιδείας στην Κυβέρνηση του Γλαύκου

Κληρίδη. Με δικές της ενέργειες το Υπουργείο
Παιδείας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού.

Με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε από τα νεανικά
της χρόνια. Έχει εκδώσει πάνω από δώδεκα ποιη-
τικές συλλογές και μερικές από αυτές έχουν μετα-
φραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Kυρίαρχο
στοιχείο του έργου της είναι ο προβληματισμός
και η θλίψη για την πικρή μοίρα της Κύπρου, αλλά
και η αισιοδοξία της για την επιστροφή στα κατεχό-
μενα εδάφη. 

Τον Ιούνιο του 2005 αναγορεύθηκε Επίτιμη
Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και τον Νοέμβριο του ιδίου έτους
Διδάκτωρ του Middlesex University του Λονδίνου.

Μερικά από τα έργα της είναι «Ποιήματα, «Του
ξεριζωμού» και «Στερνός Λόγος». Η ποιητική της

συλλογή «Νόστιμον Ήμαρ» πήρε το πρώτο βρα-

βείο ποίησης στο διαγωνισμό της Εθνικής Εταιρ-

είας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου το 1978.

Δίνουμε μερικούς στίχους από τη βραβευμένη

ποιητική συλλογή «Νόστιμον Ήμαρ» όπου η

συγγραφέας εκφράζει τη μεγάλη της αγάπη και

την ελπίδα της επιστροφής στην αγαπημένη της

Αμμόχωστο:

«Φύλαξε το κλειδί. Είναι του σπιτιού
Όταν θα πας ν’ ανοίξεις.
Σε τόπο φύλαξε το σίγουρο
Και κάπου κάπου να το καθαρίζεις.
Δεν πρέπει να σκουριάσει.
Να ‘ναι έτοιμο, μόλις σας πούνε
Να γυρίσετε…

Έχω κλειδώσει δυο φορές την ξώπορτα.
Πρέπει να την τραβήξεις προς τα έξω,
Μην ξεχάσεις…
Εγώ δε θα γυρίσω, όπως το λογάριαζα.
Εσύ θα πας.
Θα ξαναδείς το περιβόλι και την καρυδιά
Που φύτεψα…
Πρόσεχε το κλειδί.
Η αυλή μας θα μοσκομυρίσει
Γιασεμιά.
Το κλήμα θα ‘χει σίγουρα καρπό…
Μόνο που χρόνια τώρα έμεινε ακλάδευτο.
Όταν θα πας, να φέρεις το Μηνά να το κλα-

δέψει.
Και μην ξεχάσεις τα βασιλικά στη γλάστρα.
Θα ΄ναι όμορφα, χαρά Θεού, μες στην αυλή

μας.
Μην κλαις.
Μονάχα το κλειδί να το φυλάξεις καλά.
Ξέρεις τι δυσκολία θα ‘χεις, αν το χάσεις;
Πού να βρεις μάστορη να σου αλλάξει κλει-

δαριά,
Όταν στην Πόλη θα γυρίσεις».

Τα πιο κάτω ποιήματα της έχουν μελοποιηθεί
από τον Μάριο Μελετίου: «Εκείνο το σπίτι», «Η
πολιτεία με το λουλουδένιο πρόσωπο», «Κοι-
μάσαι χωρίς να υποπτεύεσαι», «Νόστιμον
ήμαρ». 

Εξέδωσε επίσης τα βιβλία: «Στο πλαίσιο του
σχεδίου Ανάν», «Συνομιλία με την αδελφή μου»,
«Ο δρόμος», «Έσοπτρον ψυχής».

Απεβίωσε πρόσφατα, την 1η Απριλίου 2021.

Κυριάκος Χαραλαμπίδης 

(1940 - )

Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στο
χωριό Άχνα το 1940, αλλά μεγάλωσε στην Αμμόχω-
στο. Μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές πήγε στην
Αθήνα όπου σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία
στο πανεπιστήμιο. Αργότερα παρακολούθησε μα-
θήματα θεάτρου στην Αθήνα και ειδικεύτηκε σε
θέματα ραδιοφωνίας στο Μόναχο. Εργάστηκε ως
καθηγητής φιλολογικών μαθημάτων στη Μέση
Εκπαίδευση και για τριάντα περίπου χρόνια εργαζό-
ταν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Αφυπηρέτησε
από το ΡΙΚ ως Διευθυντής Ραδιοφωνίας.

Ασχολήθηκε με την ποίηση από τα νεανικά του
χρόνια. Το 1961 στην ηλικία μόλις 21 χρόνων εξέ-
δωσε την ποιητική συλλογή «Πρώτη Πηγή» και
το 1967 εξέδωσε τη συλλογή «Η άγνοια του
νερού». Οι ποιητικές του συλλογές «Το αγγείο
με τα σχήματα» 1973, «Αχαιών Ακτή» 1978 και

«Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» 1982 τιμήθηκαν
με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κύπρου

Η ποιητική του συλλογή «Θόλος» πήρε το βρα-
βείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1989, και η «Μεθι-
στορία» 1996 το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της
Ελλάδας. Εξέδωσε επίσης τις συλλογές «Δοκίμιν»
2000, «Αιγιαλούσης Επίσκεψις» 2003 και «Κυ-
δώνιον Μήλον» 2006.

Το 2003 η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το
Βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη για το σύνο-
λο του ποιητικού του έργου. Το 2006 του απονε-
μήθηκε το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύ-
κρου Ανθία-Θεοδόση Πιερίδη και το 2007 τιμήθη-
κε από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Αριστείο
Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών.

Οι περισσότεροι κριτικοί τόσο στην Κύπρο όσο
και στην Ελλάδα παραδέχονται ότι το έργο του
«Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» ήταν το αρτιότε-
ρο ελληνικό βιβλίο του 1982. Γενικά η ποίηση του
Κυριάκου Χαραλαμπίδη έχει μεγάλη αισθητική αξία
και αναδεικνύουν τον ίδιο τον ποιητή σαν τον σημαν-
τικότερο ποιητή της μεταπολίτευσης. 

Ποιήματα του έχουν μελοποιηθεί από τους Μάριο

Τόκα, Μάριο Μελετίου, Χρυσόστομο Σταμούλη

κ.ά. τα οποία τραγουδήθηκαν από τον Δημήτρη

Μητροπάνο και άλλους. 
Δίνουμε μερικούς στίχους από την συλλογή

«Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» από το ποίημα
«Για την πόλη που έμεινε πιστή στους συντρό-
φους της»:

Μες στην αμαρτωλή της φορεσιά 
με απομιμήσεις δέντρων και πουλιών 
κοιμάται πλάι στη δύναμη του ονόματός της. 

Με την άμμο του ύπνου στα μαλλιά της 
γαληνεύει τα όνειρα και τα σώματα 
των πρωινών αγαλμάτων. 

Φίδια της μαλακώνουνε τα στήθια. 

Τι έχει να χάσει αυτή που τόσο λίγο νοιάζε-
ται 

για του θανάτου την ιτιά και τα χλωρά σπαθ-
ιά; 

σε λίγο θα γεμίσει στάχτη το δοχείο. 

Και του προσώπου της η φλόγα, κάποτε
ιερή, 

θα πλύνει με βαμπάκι την πληγή της. 

Η άκρη του ματιού της γίνεται αλμυρή. 
Το φόρεμά της λιώνει στον κοιτώνα. 

Ήτανε δροσερή στα πρώτα χρόνια.
Τώρα μουδιάζει στην καρδιά της παλαμίδας. 

Αν έρχεσαι από μακριά, παρακαλώ, 
τίναξε τη βροχή από τα μαλλιά σου
κι εγώ θα καταλάβω τ' όνομά σου. 

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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Κλαίρη Αγγελίδου 
- Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Κλαίρη Αγγελίδου
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NATIONAL FEDERATION OF CYPRIOTS IN THE UK: 

In conversation with Theo Paphitis
On Sunday 23rd May 2021, the National Federation of Cypriots in the UK will

be interviewing Theo Paphitis, one of the most prominent and successful UK

Cypriots. The event will be broadcast live on the Federation's YouTube channel

and will start at 6pm.The interview will cover Theo's early life, his journey from

Cyprus to the UK, his career in retail, his time on “Dragons' Den”, and his pas-

sion for football.

To watch, register at theo.eventbrite.co.uk

Theo Paphitis was born in Limassol, Cyprus in 1959, over the course of his ca-

reer he has become one of Britain's most famous and best-loved entrepreneurs.

He left school at the age of 16 with no qualifications due to his dyslexia, and he

began work as a filing clerk in a Lloyds of London brokerage. His Theo Paphitis

Retail Group encompasses Ryman Stationery, Robert Dyas, Boux Avenue and

London Graphic Centre, acquired in 2016. The combined group comprises over

330 stores and 4,000 employees who serve over 28 million customers a year.

The interview will be conducted by Christos Karaolis, President of the Nation-

al Federation of Cypriots in the UK. The interview will be opened and closed with

remarks from the Presidential Commissioner of the Republic of Cyprus, Mr Pho-

tis Photiou, and the High Commissioner of the Republic of Cyprus to the UK, Mr

Andreas Kakouris.

If I knew myself, 
I should know Thee
Noverim me

Noverimte

O Lord let not blindness

Hinder Thy beloved.

Let not the human self stand

Before Thee in darkness,

Remove the scales

And with the healing

Salve of spiritual

Enlightenment

Cultivate an opening for

‘Divine Discernment’ …

Long gone, long in memory

It has been written:

‘Man know thyself’

An axiom worthy to be

Pursued to this day,

For in humility, to know,

O Lord

Thy path of salvation

Is to know our weaknesses,

For blessed is the poor

In spirit, for theirs is

The kingdom of heaven, *

A hegemony between

God’s Holy Spirit and the

Spirit and soul of man.

* Matt. 5:3       

Jo-Anne Marinakis

On Thursday the 13th of May 2021, at 12:30,

His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira

and Great Britain warmly received representa-

tives of the 'Greek Cypriot Association of the

London Metropolitan Police' to express His grat-

itude for their assistance throughout the recent

period of Holy Week and Pascha. Their sup-

port allowed for the implementation of all of the

governmental directives at the parishes of the

Archdiocese and safeguarded the health and

the safety of the faithful. 

The Association was represented by Thomas

Haji-savva (President) Costas Ioannou (Assis-

tant-Secretary) Kyriacoulla Georgiou (Vice-Sec-

retary) and Zafronis Lawrence (Assistant Trea-

surer). 

The cordial meeting, hosted by His Eminence

Archbishop Nikitas, comprised of discussions

relating to issues and concerns of mutual in-

terest. The meeting was followed by lunch and

concluded at 15:00. 

Archbishop Nikitas thanked the G/c
Association of the Metropolitan Police
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It was a monumental day for one of the

many teams of community grassroots

football club Omonia Youth FC, who are

sponsored by Spector, Constant &

Williams, Vas Barbers and V Jewellers.

Last Sunday victory for the Under 13

White team secured not only three points

but the divisional championship. A won-

derful reward for the coaches, parents

and of course the players.

By Mike Pieri

The team who are coached by Mike Kou-

mi, Adam Broomfield and Pany Panayiotou

got the three points they needed to seal the

title with two games left to play. In a very

nervy game, which had so much riding on

it, saw the boys do everything but play their

usual free flowing football. However, their

class told in the end and two outstanding in-

dividual goals, one a volley from outside the

box saw the Under 13 White go 2-0 up. The

second half was a scrappy affair but boys

stuck at it and sealed the win, eventually run-

ning out 4-1 winners. The celebrations at full

time were great with parents, supporters and

friends joining the coaches and players. Plen-

ty of deserved plaudits were bestowed on

the players and lots of photos taken. 

After their match was over on the adja-

cent pitch, the Under 16 White gave the Un-

der 13 White a guard of honour as they ap-

plauded and congratulated the younger play-

ers on their brilliant achievement. This was

another example that while there are many

teams, Omonia Youth FC is indeed one club.

William got two goals with Davide and Thomas

getting one each. Man of the Match went to

Thomas and Alexie. Huge congratulations

and well done to Mike, Adam, Pany and of

course the players. 

Michael Pieri's Under 16 White lost a keen-

ly contested match 4-2 even though they

took the lead in the first half and dominated

the first period, conceding a late goal before

half time swung momentum to their oppo-

nents who took the lead early in the second

half. The Under 16 White equalised but a

mistake in midfield gifted the opponents their

third. Chasing the game, the Under 16 White

conceded a fourth. The opening goal was

scored by Noel, his fourth in three games

while the second was an own goal as a re-

sult of a wonderful set piece from Yianni.

Man of the Match was awarded by the team

to Andreas Stavrou and Sami Hristov for an

outstanding centre half display. 

Tas Georgiou's Under U14 Green lost 6-

2 and despite another defeat there were

many encouraging signs in the team's at-

tacking play. Overall, they are much improved

with a good team shape as the boys fought

back from 3-0 to 3-2 down just after half time

with goals from Jamie Gordon. The coach-

es are happy with the team spirit and are

hoping for more positivity in their last league

game against the same opponents next Sun-

day. Man of the Match was Ollie Metcalfe. 

Both the Under 16 White and the Under

14 Green matches were refereed by Nick

Nicolaou and both coaching teams praised

the referee for his excellent performance.

Nick showed good control as allowed the

game to flow while communicating effec-

tively with players and managers at all times. 

After a heavy mid-week loss having on-

ly had nine players, Nick Georgiou's Under

18 Gold on Sunday had to play a double-

header with only eight players. A brave per-

formance by the boys saw them lose the first

match 2-1 with Michael Vassiliou scoring. In

the second match they lost 5-2 with Andreas

Georgiou and Jack Nash scoring lovely goals.

In both matches the boys showed amazing

spirit from who despite being three players

short never gave up, kept their heads up and

battled through to the end. Nick was a very

proud coach as he said: "The boys earned

the highest respect from the opposition play-

ers, managers and parents for what they did

today so Man of the Match for both games

goes to all those eight players!" 

The Under 15 Derby between Savva Za-

vros and David Poncia's Under 15 Gold and

Adam Demetri and Evagoras Mandrides'

Under 15 Silver was a great to watch with

the Silver claiming the win thanks to three

unanswered goals. 

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under

13 Green played their match with a full-

strength team since lockdown restrictions

were lifted, and it resulted in a great perfor-

mance, winning the match 9-4. Being able

to rest and rotate player positions meant all

players came off the pitch happy, knowing

they had played football the way they want-

ed. The boys controlled most of the game,

learned from their mistakes as they showed

effort and support for each other for a well-

deserved win. 

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Un-

der 12 White put on another dominant per-

formance as they won 6-0. Against a tough

opponent, the boys needed to be sharp from

the start to get their rewards. By winning their

individual battles and spreading the ball

quickly, their transitional play, is improving

game to game which is very pleasing. Every

player made a huge contribution, front to

back. Leo terrorised their opponents by net-

ting four goals, and could have had more

but for some great goalkeeping. One of his

goals a very cheeky scooped finished after

facing up the goalkeeper one on one was

the highlight! Kleanthis probably played his

best game for the team and got his reward

with a cool finish. Charlie also scored after

a great penetrating run through the middle.

Any one of the boys could have been man

of the match as it needed and got a team ef-

fort. One more game to go after a long hard

season, that sees them breathing down the

necks of the opposition at the top of the table.

Both Myri and Kyri are understandably very

proud of their team. 

Man of the Match was given to Charlie

who was sharp on the right wing. He worked

hard defensively but was so direct in attack

and unselfish with his play, helping create

so many opportunities and finally after a bit

of a drought getting a well-deserved goal

with a cool finish. 

Mary Tryphona's Under 11 White Girls

are showing improvement week by week.

Mahdi and Isabella in goal were amazing.

The girls never gave up and they battled for

each ball with goals being scored in every

game. Mary said: "As the coach I am very

proud of how the team is progressing. I must

also say that the parents are a great sup-

port and they understand we have a big

squad and rotating is a must, so thanks." 

Abdullai Adejumo's under 11 Green Girls

also had a brilliant game and there was a

great turnout despite the threat of storms.

The girls were up against a really strong side

today but dealt with their fairly relentless at-

tacks and had some success from a few

counter attacks of their own with the end of

the match a real nail biter! The girls aware-

ness of space and positioning improves each

week with decision making an area needed

to develop. Abdullai said: "The energy the

girls bring from the start of each game nev-

er ceases to amaze me as does their posi-

tivity. Most importantly, the girls all enjoyed

themselves." 

The Men's team is sponsored by Crown

Mobile Tyres, Athletic Development Club,

The Master Locksmith, CJAZ Consulting

and RAMEK asset management had an-

other tough game in their inaugural season

in adult football. Earlier in the season the

lost to the same opponents 7-2, but Sunday

was their day as they beat Cinar 6-2. The

Men's Team started quickly, putting their op-

ponents on the back foot, creating many

chances, but the first goal was from a cor-

ner headed in by Hadi. The second half start-

ed and before the opposition could blink An-

dreas scored to make it 2-0. The team were

now comfortable and playing some great

football. Nick scored a penalty with Andreas

adding another two before Steven finished

the day with the best goal of the day. 

Man of the Match was given to Dave Hunt-

ingford who put in another fantastic perfor-

mance playing as a sweeper keeper and

was solid in his handling too! The win moves

the into third place in the league. 

Should you feel enthused and want
to know more about Omonia Youth
FC, you can contact the club at
omoniayouthfootballclub@hot-
mail.com, via the contact page on
the club's website www.omoni-
ayouthfc.com as well as follow-
ing the club on twitter @Omoni-
aYouthFC and Instagram @omo-
niayouthfc1994.

A brilliant day for the Under 13 White who won their match and were confirmed as division 
champions! Here with the happy coaches (left and right) Pany Panayiotou, Mike Koumi 

and Adam Broomfield

Omonia Youth FC Under 13 White are champions!

ΑΕΚ YOUTH FC’s NEWS

Good team performances brought AEK U12's wins of 4-1 and 4-3 in a dou-
ble header against Boreham Wood. Goals from Deen, Marcus 2 and Lucca 2.
MoM Marcus and Savva.

Community grassroots football club Omonia Youth FC, sponsored

by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers have

been awarded the Charter Standard Club of the Month for May, by the

Middlesex FA. 

The award is the Middlesex FA's chance to acknowledge the good

work that clubs across the county are doing within their communities.

In announcing the award on their website, Middlesex FA said: 

"Omonia have been at the forefront of our attention this season,

provide a range of excellent guides, programmes and events for their

members throughout this difficult period. This great work has not

ceased, and during the recent lockdown they provided their members

with regular CPD and learning events with guest speakers from across

the world of football. All of which has led to them implementing a "Re-

turn to Football" recovery curriculum to help their players return to

football post the most recent lockdown." 

Being an England Football Accredited Club, Omonia Youth FC are

recognised for having built a strong, sustainable, successful model that

"...supports the community through football..." 

Accredited clubs and leagues lead the game by example and they

are considered to be a safer, stronger, more effective and more en-

joyable place to play football. As the EngandFootball.com website

states: "When you're Accredited you're not just part of it, you're the

beating heart of it." 

On what being an England Football Accredited Club means to Omo-

nia Youth, Chairman, Michael Pieri said, "This accreditation is a bench-

mark, not a goal. It is not a mountaintop where you stop once you

reach the summit. Instead, it is a continual journey where we strive to

improve the provision of football to the children whose football de-

velopment has been entrusted to us. What is required to retain the

accreditation informs us as a club not only what we need to do daily,

but also allows us to strategically plan so that we are always evolving.

We are fully aligned with the values required, especially those sur-

rounding safeguarding and inclusion. Finally we are proud to be able

to use the Three Lions as part of our identity as a football club." 

Michael also went on to talk about what winning this award would

mean to the him and the club, and he said, "Pride. And it would be an

absolute honour. It would be recognition of the hard work, the vision

and application to provide the children at our club with a safe, fun and

happy environment to enjoy their football experience. To be ac-

knowledged that what we do is right and is for the betterment of our

stakeholders and wider community will inspire us to be better still.

Hopefully, as we have learned from other clubs, this will too enthuse

others to learn about and see our journey and know it can be repli-

cated for the good of the children at their club too." 

The club currently has 34 teams from U8-U18 which encompasses

over 430 children including 4 all-girls squads. The club also operate a

development centre for U6 and U7's to get their first taste of football,

disability training sessions, and a men's team to provide a transition

into adult football. The club are also a proud Weetabix Wildcats Provider

supporting the growth of girls' football in the community. 

Omonia Youth FC are Middlesex FA’s
Charter Standard Club of the Month
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PSARI SAVORO
PIQUANT FISH

This is a classic Cypriot fish pan-fried with rosemary and vinegar and served

either as a starter or as part of meze. Sometimes small fish is used like fresh an-

chovies and sprat although usually big fish like red mullet is preferred.

INGREDIENTS (Serves 4)

1.5 kg fish such as red mullet, trout or white fish, whole or fillet
Juice of 1 lemon
Sea salt and freshly ground black pepper
2 tbsp plain flour plus extra for coating
2 tbsp virgin oil, olive oil, plus extra for frying
3 gloves garlic, peeled and crushed
1 tbsp black peppercorns, roughly crushed
3-4 sprigs of fresh rosemary, needles only, roughly chopped or 1 tsp dried rose-

mary
2 bay leaves
1 tsp sugar
3 tbsp red wine vinegar
125ml water
TO GARNISH:

A few sprigs of fresh rosemary
METHOD

– Clean and wash the – fish and then pat dry with a paper towel. Sprinkle both
sides with juice of ½ lemon, salt and pepper and place in a refrigerator for 30
minutes.

– Put the extra flour for coating onto a plate and season with salt and pepper. Coat
the first fish fillet and shake off the excess flour.

– Heat the olive oil in a large heavy-based frying pan and fry the fish until golden
brown. Place on a plate and keep warm.

– In a separate frying pan heat 2 tablespoons of olive oil and add 2 tablespoons
flour to make a roux stirring well until golden brown. Add the garlic, crushed
peppercorns, rosemary, bay leaves and sugar, stir well and cook on a medi-
um heat for a remaining minute or two.

– Add the red wine vinegar, water and juice of the remaining ½ lemon and cook
stirring until the mixture boils and thickens slightly.

– Place the fish in the sauce and cook for 1-2 minutes or more.
– Garnish with sprigs of fresh rosemary and serve hot or cold if you prefer. Ac-

company this with boiled potatoes and seasonal green vegetables. It may
keep in the refrigerator for a few days.

© Copyright George Psarias

THE FAMOUs CYPRIOT COOK AnD REsTAURAnT OWnER GEORGE PsARIAs . . .  COOKs FOR ELEFTHERIA

PsARI sAvORO
PIqUAnT FIsH

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 Πρόσωπα
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Λόλα”
23.10 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Αχαΐρευτος”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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: 

“Μάντεψε Τι Κάνω Τα Βράδια”
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Μπορείς Ξανά”
00.25 Ελληνική Ταινία: 

“Tungsten”

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 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: 

“Στον Αστερισμό 
Της Παρθένου”

22.50 Κυπριακή Ταινία: 
“Ξυντύθου Τζιαι Ούσσου”

KYΡIAKH 23 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: 

“Παντρεμένος Με Πεθερά”

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 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: 
“Βαθειά Γαλάζια Θάλασσα”

22.55 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 25 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: 

“Κατά Λάθος Μπαμπάς”
22.15 Ελληνική Ταινία: 

“Προσπαθώ Αλλά Τίποτα 
- Ο Χασοδίκης”

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 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: 

“Χωρίσαμε Ένα Δειλινό”
22.00 Ελληνική Ταινία: 

“Άλλος Κερνάει, Άλλος
Πληρώνει”

ΠΕΜΠΤΗ 27 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 Βουλευτικές Εκλογές-Κύπρος
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Μάθε Παιδί Μου Γράμματα”
23.05 Ελληνική Ταινία: 

“Κρουαζιέρα Στη Ρόδο”

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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M e e t i n g  u p  a g a i n?

You’re  safest  outdoors .

Around 1 in 3 people who have Covid-19 have no symptoms and can 
spread it without knowing so it’s safest to meet outside because the 

fresh air blows Covid-19 particles away.

Let’s take this next step safely.
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