
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 96ΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΡΧΟΥ

Διαρροή του σχεδίου
για την κηδεία της

Βασίλισσας Ελισάβετ
ΣΕΛΙΔΑ 11

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ

Ταξίδι Κ. Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ

l Τι θα συζητήσει ο Έλληνας
πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο

Τζο Μπάιντεν

l Του ανταποκριτή μας Φ. Χαραλαμπίδη
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Επιπλέον ευρωπαϊκές κυρώσεις
στη Ρωσία και σχέδιο 

απεξάρτησης από το ρωσικό

αέριο μέσα σε ένα χρόνο
ΣΕΛΙΔΑ 9

Υδρογόνο: Η λύση 
για πράσινη

ανάπτυξη;
l Γράφει η Χημικός

Τίνα Λεοντίδου
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1116    ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2022 ΤΙΜΗ: £1,00

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N
R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :
m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  
w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG)

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΤΟ 2023

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η Ελλάδα σημαντικός 
ενεργειακός κόμβος, 

πύλη για τα Βαλκάνια»
n Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
n Σ. ΜΙΣΕΛ: «ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»
n ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

      

      
        
     

 
 

   

         
   

    
  

     
   

    
    

    
    

    
   

    

    
 

      
     

     
   

   
 

    
    

      
    

      
      

  
   
     

       
     

   

    
    
    

      

           

  

Ποιο μήνυμα δίνουν οι 66
τουρκόφωνοι υποψήφιοι 

δημοτικοί σύμβουλοι στο Λονδίνο
ΣΕΛΙΔΑ 4

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Η ΚΥΠΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΗΛΕΙΔΟΥ: Μέχρι το 2026 εξαγωγές
φυσικού αερίου από την Κύπρο
n ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

 ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

n ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Δημοτικές εκλογές 

σήμερα στη Βρετανία
n ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟ

 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

n ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΜΠΑΡΝΕΤ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ;
ΣΕΛΙΔΕΣ 2 & 6



Πραγματοποιούνται σήμερα, 5 Μαΐου,
(από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το

βράδυ) σχεδόν σε όλο το Ηνωμένο Βασί-
λειο Δημοτικές Εκλογές. Αν και αναμένε-
ται τεράστια νίκη του Εργατικού Κόμμα-
τος, λόγω της νέας ηγεσίας του υπό τον
Κίαρ Στάρμερ, οι εκλογές αυτές δεν…
αλλάζουν την κυβέρνηση. Τα μηνύματα,
όμως, που δίνονται έχουν μεγάλη σημασία.
Πολλές φορές είναι και προπομπός
εξελίξεων.

Το ενδιαφέρον των εκλογών αυτών, γενικό-
τερα αλλά και ειδικότερα για την Παροικία
μας, επικεντρώνεται στο Λονδίνο όπου δια-
βιοί και η μεγάλη μάζα των συμπατριωτών
μας. Όλες οι δημοτικές περιφέρειες θα εκλέ-
ξουν νέα Δημοτικά Συμβούλια. Πέντε από
αυτές θα εκλέξουν και απ’ ευθείας Δήμαρχο
με πλήρη θητεία (όχι ετήσια με συμβολικές
αρμοδιότητες που είναι το σύνηθες). Αυτές
οι περιφέρειες είναι: Hackney, Lewisham,
Newham, Tower Hamlets και Croydon.

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2018 στο Λον-
δίνο, το Εργατικό Κόμμα είχε καταγάγει τη
μεγαλύτερη νίκη των τελευταίων 45 ετών
λαμβάνοντας 44+% των ψήφων, εκλέγον-
τας 1,128 Συμβούλους και αποκτώντας από-
λυτη πλειοψηφία σε 21 Δήμους. Το Συντηρη-
τικό Κόμμα υπέστη ταπεινωτική ήττα, αφού
έλαβε το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία
του. Έχασε 92 Συμβούλους μένοντας με
μόνο 508.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αλλά και
κομματικές μετρήσεις, στις τωρινές εκλογές
η νίκη του Εργατικού Κόμματος αναμένεται
να είναι μεγαλύτερη. Εκτιμάται μάλιστα ότι
υπάρχει πιθανότητα το Συντηρητικό Κόμ-
ματα να χάσει τον έλεγχο του Barnet (μετά
από δεκαετίες ανίκανης διοίκησης), το
Wandsworth, το Westminster και το Hillingdon.

Σ’ αυτές τις εκλογές κατέρχονται ως υπο-
ψήφιοι και στα τρία βασικά κόμματα της Βρε-
τανίας αρκετοί Ομογενείς (Ελλαδίτες και
Ελληνοκύπριοι). Ειδικά στο Ένφιλντ, σε
διάφορα διαμερίσματα - wards) υπάρχουν
πέντε υποψήφιοι με το Συντηρητικό Κόμμα:
Στέφανος Ιωάννου, Κρις Ιωαννίδης, Άλεξ
Γεωργίου, Μαρία Αλεξάνδρου και Πήτερ
Χαραλάμπους.

Σε δήλωσή του στην «Ε» ο ήδη Δημοτικός
Σύμβουλος Στέφανος Ιωάννου είπε: «Καλώ

όλους τους κατοίκους του Ένφιλντ και ειδι-

κά του διαμερίσματος Southgate να ψηφίσουν

τους τρεις Συντηρητικούς υποψηφίους. Η

διοίκηση του Δημαρχείου από τους Εργατι-

κούς έχει φέρει το Ένφιλντ στον πάτο, με αύ-

ξηση του εγκλήματος, δρόμοι με ακαθαρσίες

και με λανθασμένα σχέδια ανάπτυξης. Μόνο

ένα Συντηρητικό Δημαρχείο θα καθαρίσει τη

σήψη που αφήνουν οι Εργατικοί».

Στο Μπάρνετ, και συγκεκριμένα στο δια-
μέρισμα Brunswick Ward κατέρχονται ως
υποψήφιοι οι συμπατριώτες μας Τόνυ Βού-
ρου (Εργατικός) και Λίζα Ράττερ (Συντηρη-
τική). Επίσης, άλλοι Ομογενείς είναι υπο-
ψήφιοι σε διαφορετικές εκλογικές περιφέ-
ρειες.

Your vote matters

The 2022 London local elections are tak-
ing place today (5th of May) as part of the
United Kingdom local elections. All London
borough councillor seats will be up for elec-
tions. Mayoral elections are also due to take
place in Hackney, Lewisham, Newham and
Tower Hamlets, with Croydon electing a
mayor for the first time following a local ref-
erendum in October 2021.

The previous borough council elections
in May 2018 saw the London Labour Party
achieve their best result in over 45 years,
winning 44% of the vote, 1,128 councillors
and control of 21 councils. The Conservatives
lost 92 seats to finish with 508 councillors,

its lowest ever tally of seats in a London local
election. 

In the wake of the Westminster lockdown
parties controversy, the Conservatives risked
losing control of Wandsworth, Westminster,
Barnet and Hillingdon Councils.

Candidates from the Greek and Greek
Cypriot Community have been fielded in all
mainstream political parties. In Enfield, five
candidates hoping for election success with
the Conservative Party are Cllr. Alex Georgiou,
Cllr. Stephanos Ioannou, Chris Joannides,
Maria Alexandrou and Peter Charalambous. 

In a statement to «Eleftheria», Southgate
ward Cllr Stephanos Ioannou added: "I urge
the residents of Southgate ward to vote for
all 3 Conservative candidates. The Labour

administration has run Enfield Council to the
ground with dirty streets, rising crime and
inappropriate planning developments. Only
a Conservative Council can reverse the rot

set by Labour".
In Brunswick Ward in Barnet, from our

community there are two candidates: Tony
Vouros (Labour) and Liza Rutter (Conservative).
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ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Δημοτικές εκλογές σήμερα στη Βρετανία

Από αριστερά, Κρις Ιωαννίδης, Στέφανος Ιωάννου και Άλεξ Γεωργίου.
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλου Δήμου Enfield

Μαρία Αλεξάνδρου, υποψήφια Συντηρητικού Κόμματος στο Winchmore Hill Ward
(ENFIELD)

Τόνυ Βούρου, υποψήφιος Εργατικού Κόμματος στο Brunsckwick Ward (BARNET)

Γεώργιος Δρίστας, Συντηρητικός υποψήφιος στο Tottenham Hale Ward (Haringey)

Peter Charalambous, Συντηρητικός υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος στο Ένφιλντ

Γιάννης Βλάντος, Συντηρητικός υποψήφιος στο Hornsey Ward (Haringey)



Η
υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής

Δημοκρατίας Νατάσα Πηλείδου, σε

δηλώσεις της μετά τη Σύνοδο των Υπουρ-

γών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

την περασμένη Δευτέρα, είπε ότι η Κύ-

προς θα μπορέσει να εξαγάγει φυσικό

αέριο προς την Ευρώπη από το 2026.

Πρόκρινε ως πιθανότερο μέσο μεταφ-

οράς του φυσικού αερίου τη διασύνδε-

ση των κυπριακών κοιτασμάτων με αγω-

γούς προς την Αίγυπτο μαζί με τα αποθέ-

ματα του Ισραήλ ή ξεχωριστά. Εμμέ-

σως, πλην σαφώς, απέκλεισε μεταφο-

ρά του αερίου μέσω Τουρκίας.

Το κλίμα στη Σύνοδο ήταν πολύ θετικό

για την Κύπρο, είπε η κα Πηλείδου. Η

Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας της

ΕΕ είχε αντικείμενο συζήτησης τους τρό-

πος απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο.

Η κα Πηλείδου δήλωσε πως η Κύ-

προς αναμένεται να εξάγει φυσικό αέριο

από το τεμάχιο “Αφροδίτη” περί το

2026, ενώ είπε επίσης πως με επιστολή

της προς την Ευρωπαία Επίτροπο για την

Ενέργεια, ανέλυσε τη σημαντική θέση

της Κύπρου στα ενεργειακά της ΕΕ ως

χώρα της Ανατολικής Μεσογείου με κοι-

τάσματα φυσικού αερίου.

Η Υπουργός αφού κλήθηκε να σχο-

λιάσει τα αποτελέσματα από την Έκτα-

κτη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της

ΕΕ, είπε πως το κλίμα στη Σύνοδο δια-

μορφώθηκε πολύ θετικά για την Κύπρο

δεδομένου ότι έγιναν αλλαγές στο λεκτι-

κό της κοινής Διακήρυξης, ούτως ώστε

να συμπεριλαμβάνει τη σημασία εξεύρε-

σης εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθώς

και τη συνεργασία των κρατών μελών

που έχουν τέτοια αποθέματα για να επι-

τευχθεί η απεξάρτηση από το ρωσικό

φυσικό αέριο. «Επομένως θεωρούμε

σημαντικές τις παρεμβάσεις της Κύ-

πρου καθώς και το τελικό αποτέλεσμα»,

είπε.

Η κα Πηλείδου αναφέρθηκε στην πολύ

εποικοδομητική τηλεδιάσκεψη που είχε

με την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ πριν

από μια βδομάδα, κατά την οποία ζητήθη-

κε να καταθέσει η Κύπρος γραπτώς λεπτο-

μερή σχέδια με τον πιθανό ρόλο της Κύ-

πρου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη κατατε-

θεί επιστολή προς την Επίτροπο, η οποία

συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις ευκαιρίες

που πιθανόν να παρουσιάζονται από τα

δικά μας κοιτάσματα και τους τρόπους

με τους οποίους μπορούν να γίνουν εξα-

γωγές προς την ΕΕ, αλλά και το ρόλο της

χώρας ως εταίρος στην τριμερή και πολ-

υμερή συνεργασία με γειτονικά κράτη.

Η κα Πηλείδου είπε πως η Κύπρος

είναι το μόνο κράτος-μέλος που εκπρο-

σωπείται στην ομάδα χωρών της Ανα-

τολικής Μεσογείου και ο ρόλος της είναι

πολύ σημαντικός και ως συνεργάτης και

εκπρόσωπος της ΕΕ στην περιοχή.

Ερωτηθείσα αν η Κύπρος θα αξιο-

ποιήσει τα κοιτάσματά της τώρα που

έχει ανάγκη η ΕΕ από φυσικό αέριο, είπε

πως αυτή είναι η προσπάθεια, ενώ

σημείωσε πως ο αγωγός προς την Τουρκία

είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα

που πιθανόν να αντιμετωπίσει τις ίδιες

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και

άλλοι αγωγοί με τεχνικές και οικονο-

μικές δυσκολίες.

Είπε πως υπάρχουν πολλές επιλογές

όσον αφορά τις υποδομές, σημειώνον-

τας πως η μία είναι τα κυπριακά κοιτά-

σματα να διασυνδεθούν με αγωγούς

προς την Αίγυπτο, είτε μαζί με το Ισρα-

ήλ είτε ξεχωριστά. Γίνονται επαφές με

τις εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αγω-

γούς από διάφορα κοιτάσματα προς τις

υποδομές της Αιγύπτου, και είναι προχωρ-

ημένες οι συζητήσεις και από πλευράς

των εταιρειών, καθώς πρέπει να εμπλα-

κούν και αυτές για να μπορέσουν να ανα-

πτυχθούν οι υποδομές μέσα στο χρο-

νοδιάγραμμα που έχει τεθεί, δηλαδή

των τριών με τεσσάρων ετών.

Πρώτιστος στόχος, συνέχισε, για εξα-

γωγή φυσικού αερίου από την Κύπρο

μέσα σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα

είναι η “Αφροδίτη”. Σημείωσε, παράλ-

ληλα, πως όσο πιο πολλές επιβεβαιω-

μένες ποσότητες φυσικού αερίου προ-

στίθενται στα κοιτάσματα της Κύπρου,

τόσο πιο εύκολη είναι η ανάπτυξη. «Δηλα-

δή και τα αποτελέσματα του “Γλαύκος”

αλλά και τα αποτελέσματα των γεω-

τρήσεων ENI-TOTAL που θα ακολουθή-

σουν θα είναι μεγάλης σημασίας όσον

αφορά την όλη εικόνα», είπε.

Η Κύπρια Υπουργός Ενέργειας είπε

πως το σενάριο ανάπτυξης είναι πολύ

απτό, και σίγουρα ξεκινούν οι σεισμι-

κές μελέτες στο τεμάχιο 5μέσα στο ερχό-

μενο καλοκαίρι καθώς έχουν ολοκληρω-

θεί οι διαδικασίες προσφοράς. «Ανα-

μένουμε και την Chevron την οποία θα

ξαναδούμε μέσα στο επόμενο διάστημα,

13 του μηνός, για να δούμε σε πιο μεγάλη

λεπτομέρεια το πρόγραμμα», είπε.

Για τη θέση της Κομισιόν, είπε πως

εκφράστηκε η αλληλεγγύη προς όλα τα

κράτη μέλη. Σημείωσε πως γίνονται προ-

σπάθειες όσον αφορά την απεξάρτηση

από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και

όσον αφορά θέματα αποθήκευσης φυσι-

κού αερίου και θέματα διατήρησης αποθε-

μάτων, καθώς και την πράσινη μετάβα-

ση που δεν πρέπει να μπει σε δεύτερη

μοίρα λόγω του Ουκρανικού

Η ΚΥΠΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
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Οστόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050,

αναδεικνύει την ανάγκη για δημιουργία μιας νέας
Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Ως απο-
τέλεσμα αυτής της ανάγκης, η αξιοποίηση του
υδρογόνου συγκεντρώνει όλο και περισσότερο
ενδιαφέρον, με το πράσινο  υδρογόνο να προσ-
διορίζεται από την Πράσινη Συμφωνία ως τομέας
προτεραιότητας για την επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας.

Γράφει η
Δρ Τίνα Λεοντίδου

Χημικός

Το υδρογόνο έχει αναγνωρισθεί ως η καλύτερη

επιλογή για να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση τομέων

όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση

σπιτιών. Προβλέπεται ότι το υδρογόνο, ως καύσιμο

κι ως φορέας ενέργειας, θα μπορεί αφενός να καλύψει

το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της παγκό-

σμιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα και δεδομένου

ότι παράγεται με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας, δεν θα προκαλεί έκλυση αερίων του θερ-

μοκηπίου.

Το υδρογόνο χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγο-

ρίες με βάση τον τρόπο παραγωγής του. Το γκρίζο
υδρογόνο είναι υδρογόνο που παράγεται χρησι-

μοποιώντας ορυκτά καύσιμα ως πρώτη ύλη. Η πιο

κοινή μέθοδος παραγωγής είναι μέσω του μετασχημα-

τισμού του φυσικού αερίου.  Κατά τη διαδικασία πα-

ραγωγής του γκρίζου υδρογόνου εκλύονται μεγάλες

ποσότητες αέριων ρύπων.

Το μπλε υδρογόνο είναι υδρογόνο που αν και

παράγεται από ορυκτά καύσιμα, κατά την παραγω-

γή του, οι εκλυόμενοι αέριοι ρύποι συγκρατούνται

και αποθηκεύονται σε διατάξεις φίλτρων. Με αυτή

τη μέθοδο, οι εκπομπές ρύπων μπορούν να μει-

ωθούν μέχρι και 90%, καθιστώντας το μπλε υδρο-

γόνο πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ωστόσο, επει-

δή η τεχνολογία συγκράτησης ρύπων δεν είναι 100%

αποτελεσματική, αυτή η μέθοδος δεν είναι αρκετή

για να επιτευχθεί μηδενική επιβάρυνση του περι-

βάλλοντος.

Το πράσινο ή ανανεώσιμο υδρογόνο είναι 

υδρογόνο που παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης

νερού χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας, όπως η αιολική ή η ηλιακή, ώστε να μην εκλύον-

ται ορυκτοί ρύποι σε οποιοδήποτε στάδιο της παρ-

αγωγής. Γι’ αυτόν τον λόγο, μόνο το πράσινο υδρο-

γόνο μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη κλιματι-

κής ουδετερότητας σε βάθος χρόνου.

Σήμερα, η ποσότητα υδρογόνου που χρησιμο-

ποιείται στην ΕΕ είναι περιορισμένη (9.7 εκατομ-

μύρια τόνοι ετησίως), με κύριο τομέα χρήσης την

βαριά βιομηχανία. Αυτό το υδρογόνο είναι κατά κύριο

λόγο (κατά 95%) γκρίζο υδρογόνο που προέρχεται

από διεργασίες όπως είναι ο μετασχηματισμός φυσι-

κού αερίου. Η παραγωγή πράσινου και μπλε υδρ-

ογόνου δεν έχει ακόμα επιτευχθεί σε μεγάλη κλίμα-

κα και περιορίζεται σε μικρά πιλοτικά προγράμμα-

τα. Στόχος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι επο-

μένως, από τη μία, η απανθρακοποίηση της παρα-

γωγής υδρογόνου και, από την άλλη, η επέκταση

της χρήσης του υδρογόνου σε τομείς στους οποίο-

υς μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.

Έως σήμερα, οι κύριοι λόγοι που εμποδίζουν
την ευρεία υιοθέτηση του πράσινου υδρογόνου
ως ενεργειακής πηγής, είναι το οικονομικό κόστος,
η έλλειψη των απαραίτητων υποδομών, καθώς
και η επικινδυνότητα του υδρογόνου.

Όσον αφορά το οικονομικό κόστος, επί του παρό-

ντος, το κόστος παραγωγής του πράσινου υδρογό-

νου είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος παρα-

γωγής του φυσικού αερίου, αλλά και των άλλων μορ-

φών υδρογόνου. Υπολογίζεται πως σήμερα η παρα-

γωγή πράσινου υδρογόνου κοστίζει 3,5 - 7 ευρώ το

κιλό, σε σύγκριση με το γκρίζο υδρογόνο, το οποίο

κοστίζει μόλις 1 - 1,5 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τις

προβλέψεις ειδικών ωστόσο, η ταχεία μείωση του

κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των

ηλεκτρολυτών που χρειάζονται για την διάσπαση

του νερού, καθώς και η επιτάχυνση των τεχνολο-

γικών εξελίξεων στον τομέα, θα καταστήσουν το

πράσινο υδρογόνο οικονομικά ελκυστικό, σε σύγκρ-

ιση με το γκρίζο και το μπλε υδρογόνο, μετά το 2030.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι μελλοντικές διακυ-

μάνσεις στο κόστος των ορυκτών καυσίμων και η

επίδραση που θα έχουν στο κόστος παραγωγής του

γκρίζου και μπλε υδρογόνου.

Η μεγάλη επικινδυνότητα του υδρογόνου είναι

άλλος ένας παράγοντας που περιορίζει την ευρεία

χρήση του. Το υδρογόνο είναι εξαιρετικά εύ-
φλεκτο. Κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία

εύφλεκτων υλικών από την National Fire Protection

Association, USA, καθώς, έχει πολύ ευρύ φάσμα

ευφλεκτότητας και αναφλέγεται ακόμη και εάν ανα-

μειχθεί με ελάχιστη ποσότητα αέρα (4% κατά όγκο).

Μια διαρροή αερίου υδρογόνου στον εξωτερικό αέρα

μπορεί να αναφλεγεί αυθόρμητα και η φλόγα, αν και

πολύ θερμή, ανιχνεύεται δύσκολα με γυμνό μάτι,

καθιστώντας πιο μεγάλη την πιθανότητα να προ-

κληθούν εγκαύματα. Το υδρογόνο εμπεριέχει επίσης

κι άλλους κινδύνους, όπως είναι οι εν δυνάμει

εκτονώσεις του και η πρόκληση ασφυξίας λόγω

έλλειψης οξυγόνου. Επιπρόσθετα, το υδρογόνο, σε

αντίθεση με άλλα αέρια, διαλύεται σε πολλά μέταλ-

λα, με αποτέλεσμα μεταλλικά εξαρτήματα που έρχον-

ται σε εκτεταμένη επαφή με το υδρογόνο να είναι

πιο εύθραυστα και να υπάρχει αυξημένη πιθανό-

τητα διαρροών.

Ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα που λαμ-

βάνουν χώρα παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια έχουν

ως στόχο να ερευνήσουν τους κινδύνους που

ελλοχεύουν από τη χρήση υδρογόνου σε διάφορο-

υς τομείς, όπως οι μεταφορές και η θέρμανση και να

προτείνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη

σωστή διαχείρισή του. Για παράδειγμα, προγράμ-

ματα σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν

την πιθανότητα της αντικατάστασης του φυσικού

αερίου που χρησιμοποιείται στα σπίτια για θέρμαν-

ση με υδρογόνο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπά-

θειας, εξετάζονται τρόποι για να καταστεί το υδρο-

γόνο τόσο ασφαλές όσο και το φυσικό αέριο, μέσω

μέτρων όπως η προσθήκη οσμής στο υδρογόνο για

πιο εύκολη ανίχνευση διαρροών και η αντικατάστα-

ση μεταλλικών κομματιών στο δίκτυο διανομής φυσι-

κού αερίου για μείωση των διαρροών.

Πιο εκτεταμένη είναι η χρήση του υδρογόνου ως

καυσίμου στις μεταφορές. Τα τελευταία χρόνια, χώρες

όπως η Γερμανία, η Ν. Κορέα και οι ΗΠΑ προχω-

ρούν στη σταδιακή δημιουργία δικτύου διανομής

υδρογόνου για τον ανεφοδιασμό υδρογονοκίνητων

οχημάτων, καθώς και στην παροχή κινήτρων για την

αγορά οχημάτων κυψελών καυσίμου.

Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση του υδρογόνου
προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία απεξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιμα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρ-
μογών. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η μετά-
βαση σε μια οικονομία βασισμένη στο υδρογό-
νο, θα πρέπει πρώτα να ξεπεραστούν τα οικο-
νομικά και τεχνικά εμπόδια που εντοπίζονται.
Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω
συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας
από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα.

Υδρογόνο:  Η λύση για 
πράσινη ανάπτυξη;
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Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η βου-

λευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου (με τις λεγόμενες

Νέες Δυνάμεις, όπου παλιά χώρεσε και ο Λιλλήκας) ομολογεί με

δόση περηφάνιας ότι αν της ζητηθεί από το Κόμμα της να είναι υπο-

ψήφια για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ασμένως,

χωρίς δεύτερη σκέψη θα αποδεχθεί.

Δηλαδή, θεωρεί τον εαυτό της ότι «κάμνει για πρόεδρος», ότι είναι

κατάλληλη να γίνει αρχηγός του κράτους και της κυβέρνησης,

αρχηγός της  Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και να ηγηθεί – συν τοις

άλλοις – των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού.

Τα λόγια περιττεύουν… Φυσικά, ο Κύπριος ψηφοφόρος έχει το

Γνώθι Σ’ αυτόν. Πιστεύουμε ότι και στο ΑΚΕΛ έχουν απομείνει ακόμα

άτομα και στελέχη με σοβαρότητα. Το ότι η κυρία αυτή έρχεται πρώτη

σε σταυρούς προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές, υπερφαλαγ-

γίζοντας στελέχη πρώτης γραμμής του ΑΚΕΛ είναι ένα σοβαρό πολι-

τικό, κομματικό και δεοντολογικό θέμα του Κόμματος, το οποίο τα

αρμόδια κομματικά όργανα έπρεπε να εξετάσουν προ πολλού. Δικό

τους θέμα, βέβαια. Να μη γίνει, όμως, και δικό μας.

Το χειρότερο, φυσικά, το βαρύτερο πλήγμα για το ΑΚΕΛ από αυτή

τη συνέντευξη-ποταμός είναι ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποδό-

μησε τις εσωκομματικές πρακτικές, αμφισβητώντας ευθέως ότι

υπάρχουν και εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες. Μίλησε απρ-

οκάλυπτα για «χειραγωγημένη δημοκρατία» όσον αφορά τις απο-

φάσεις του «κόσμου της αριστεράς». Μαρτύρησε «προειλημμένες

αποφάσεις» στην κοινοβουλευτική ομάδα και επιβολή αποφάσεων

«εκ των άνωθεν», όπως είπε.

Αυτές οι κατηγορίες εκτοξεύονται συχνά από αντιπάλους του

ΑΚΕΛ με πιο… λαϊκή, υποτιμητική έκφραση> Εκτοξεύονται, όμως,

από αντιπάλους. Τώρα έρχεται ένα προβεβλημένο κοινοβουλευ-

τικό τους στέλεχος και τους επιβεβαιώνει!!!

Βέβαια, ξεχνά, φαίνεται, η κυρία Ειρήνη ποιος την ̈ επέβαλε» στο

ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ και με ποιες διαδικασίες. Αυτή κι αν ήταν

«άνωθεν εντολή» επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια.

Καλά ξεμπερδέματα, σύντροφοι. Θα την… ανεχτείτε μέχρι να

τελειώσει η κοινοβουλευτική της θητεία.
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Ο Γιώργος Καμίνης, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, είναι βουλευτής

του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση Μητσο-

τάκη για τους λόγους παραίτησης του Διευθυντή της FRONTEX, «στο

φόντο των καταγγελιών για βίαιες επαναπροωθήσεις (pushbacks) προ-

σφύγων στα ελληνικά σύνορα ξηράς και θαλάσσης». Τις ίδιες ακριβώς

καταγγελίες κάνει δημόσια και η Τουρκία στο πλαίσιο της προπαγάνδας

που ασκεί για να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και να δημιουργήσει

προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το ίδιο και κάποιες λεγόμενες Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες «τρέφονται» από τη λαθρομετανά-

στευση και την εμπορία ανθρώπων. Ο κ. Καμίνης κατηγορεί ευθέως τον

αρμόδιο Έλληνας υπουργό Νότη Μηταράκη και τον καλεί να απαντήσει

για τις… «πρακτικές» της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τις επανα-

προωθήσεις.

Ως γνωστόν, τα σχέδια της Τουρκίας με τη μεθοδευμένη εισβολή στην

Ελλάδα εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών (όχι προσφύγων), ώστε να

υπονομευθούν οι δομές του ελληνικού κράτους και να υπάρξει διάβρω-

ση του κοινωνικού ιστού είναι μια σατανική επιδίωξη της Τουρκίας. Παράλ-

ληλα, στοχεύει η Άγκυρα και στην απειλή προς την Ευρώπη με κατα-

κλυσμό μεταναστών, ώστε να εκβιάσει για οικονομικό όφελος και για

προώθηση της ενταξιακής της πορείας.

Αυτά τα σχέδια «χάλασαν» χάρη στη σθεναρή και αποφασιστική υπε-

ράσπιση των ελληνικών συνόρων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι

ροές μεταναστών μειώθηκαν περίπου κατά 90%. Το 2015 εισήλθαν παρά-

νομα και λαθραία στη χώρα 874 χιλιάδες μετανάστες. Το Μάρτιο του 2022

μόλις 1,907. Οι διαμένοντες σε δομές, εστίες και ξενοδοχεία μειώθηκαν

κατά 70% και στα Κέντρα Υποδοχής η μείωση έφτασε στο 76%. Την ίδια

ώρα οι ελληνικές αρχές διέσωσαν χιλιάδες μετανάστες από πνιγμό

Η διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι

ένα από τα 3-4 μεγάλα επιτεύγματά της. Φυσικά, αυτό δεν άρεσε στους

Ερντογάν, Τσαβούσογλου και άλλους Τούρκους υπουργούς. Έλα, όμως,

που δεν άρεσε και στον κ. Καμίνη;  Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ με τέτοια «αντε-

θνικά» μυαλά φιλοδοξεί να έλθει δεύτερο κόμμα;

Πού πας, κύριε Ανδρουλάκη;
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Η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου κυρία Αννίτα Δημητρίου

είχε πρόσφατα συνάντηση με τα Μέλη της Επιτροπής Δημό-

σιας Υπηρεσίας, τα οποία την ενημέρωσαν για την πορεία υλο-

ποίησης του πλαισίου μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Την κατατόπισαν, επίσης, για το συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας

της ΕΔΥ, για τις προαγωγές και για την αξιολόγηση υποψηφίων για

διορισμό (χωρίς φυσικά να πουν τίποτε για… ρουσφέτι) και άλλα

θέματα. Αντηλλάγησαν απόψεις, φαντάζομαι για όλα. Δυστυχώς

δεν μάθαμε επακριβώς τις φαεινές, υποθέτουμε, ιδέες και προτά-

σεις που έκανε η κυρία Αννίτα! Είναι πράγματα αυτά;
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Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην ανώτατο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

και πρώην  υπουργός, εξαγγέλλει (πάλι) νέο κόμμα… «για μια νέα

απελευθέρωση και ένα νέο ξεκίνημα για τη χώρα». Έτσι λέει…

Για ποια νέα απελευθέρωση μιλάει δεν κατάλαβα. Μήπως εννοεί ότι

η… παλιά απελευθέρωση ήταν εκείνη του κόμματος που δημιούργησε

αφού τον έδιωξαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά συνέπλευσε στις εκλογές με

την «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και απέτυχαν

παταγωδώς; Γιατί δεν σμίγει με την άλλη μεγάαααλη μορφή, τον Γιάνη

(με ένα «ν») Βαρουφάκη να γίνει ένα σύνολο ανεπανάληπτο;

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Ποιο μήνυμα δίνουν οι 66
τουρκόφωνοι υποψήφιοι 

δημοτικοί σύμβουλοι στο Λονδίνο
Μπορεί οι τοπικές εκλογές στη Βρετανία και η ανάδειξη δημο-

τικών συμβούλων να μην επηρεάζει άμεσα την εθνική και

κυβερνητική πολιτική της χώρας (έτσι κι αλλιώς δεν… ιδρώνει

το αυτί του Μπόρις με κάτι τέτοια), όμως έχουν μεγάλη σημασία

επειδή από το αποτέλεσμά τους δίνεται ένα σοβαρό πολιτικό

μήνυμα.

Αυτό το μήνυμα θέλουν να δώσουν και οι Τούρκοι που ζουν

στο Λονδίνο, ότι είναι μια τεράστια και υπολογίσιμη κοινό-

τητα, μια δεξαμενή ψήφων, από την οποία εξαρτάται και η εκλο-

γή βουλευτών. Όσο πιο πολλούς δημοτικούς συμβούλους 

εκλέξουν, τόσο πιο «δυνατοί» φαίνεται να είναι. Χρησιμοποιούν

την εκλογή τους, αλλά και την πληθώρα των υποψηφίων για να

αποδείξουν ότι «η τουρκική ψήφος μετράει».

Κάθε νοήμων πολίτης αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό για το

Κυπριακό και τα άλλα εθνικά μας θέματα. Το βιώσαμε, το μα-

ρτυρήσαμε και στο παρελθόν, απώτερο και πρόσφατο. Βρετα-

νοί βουλευτές – οι οποίοι ήταν υπερασπιστές του δίκαιου αγώνα

του κυπριακού λαού εναντίον της τουρκικής κατοχής – άλλαξαν

θέση ή «γύρισαν» ή «νέρωσαν» τις απόψεις τους για το Κυ-

πριακό φοβούμενοι την τουρκική ψήφο.

Ηδική μας Παροικία, πέραν του Διεθνούς Δικαίου και των θέ-

σεων αρχών που επικαλούμεθα για το Κυπριακό ζητώντας

υποστήριξη από τους Βρετανούς πολιτικούς, τονίζουμε καθη-

κόντως και αληθώς και το μέγεθος της Ομογένειάς μας, για να

δείξουμε ότι νοιαζόμαστε για τη γενέτειρα γη, καταπολεμούμε

την αδικία και την τουρκική κατοχή και αναμένουμε από τους

βουλευτές που ψηφίζουμε να ενστερνίζονται αυτές τις θέσεις

αρχών.

Οι Τούρκοι στο Λονδίνο, φυσικά και δεν είναι όλοι των ιδίων

απόψεων.  Στους 66 υποψηφίους σε όλα τα κόμματα περι-

λαμβάνονται Τούρκοι καταγόμενοι εκ Τουρκίας, τουρκοκυπρια-

κής καταγωγής και Κούρδοι. Όμως, εντέχνως, η τουρκική κοινό-

τητα τους «τσουβαλιάζει» όλους σε ενιαίο σύνολο με σύνδεσμο

κυρίως τη γλώσσα και παρουσιάζεται ως ένα δυναμικό σώμα

ψηφοφόρων.

Στο Ένφιλντ βρίσκονται οι 33 από τους 66 τουρκόφωνους υπο-

ψηφίους, από τους οποίους οι 27 είναι του Εργατικού Κόμ-

ματος. Δεύτερο σε τουρκόφωνους υποψηφίους είναι το Walthham

Forest με 10 υποψηφίους και τρίτο το Hackney με 8 υποψη-

φίους.

Πρόσφατα, στις 15 Νοεμβρίου 2021, είδαμε όλοι τι έγινε στο

δημαρχείο Walthham Forest, όπου ένας τουρκοκυπρια-

κής καταγωγής σύμβουλος κατάφερε να υψώσει τη σημαία του

ψευδοκράτους στο δημαρχιακό μέγαρο.

Στο Ένφιλντ – που είναι ίσωςτο χειρότερο δημαρχείο της Αγγλίας

– η ηγέτις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι Τ/κ καταγωγής.

Στο παρελθόν το κεντρικό Εργατικό Κόμμα ασχολήθηκε με κα-

ταγγελίες κατά ενεργειών της Εργατικής δημοτικής πλειοψηφίας.

Έγινε λόγος για παράτυπους διορισμούς, για αντικανονικές και

αντιδεοντολογικές πράξεις, για οικογενειοκρατία κ.λπ.

Ητουρκική κοινότητα φροντίζει με διάφορους τρόπους να

στηρίζει τους τουρκικής καταγωγής υποψηφίους, ανεξαρτή-

τως κομματικής τοποθέτησης. Όσο πιο πολλούς εκλέξουν, όσο

πιο πολλές ψήφους λάβουν, αυτό «εξαργυρώνεται» με μεγάλο

πολιτικό τίμημα. Δεν έχουν πρωτίστως σημασία γι’ αυτούς οι

ατομικές περιπτώσεις σωστών Δημοτικών Συμβούλων. Η απώτε-

ρη επιδίωξη είναι η συνολική τουρκική ψήφος. Γι’ αυτό κι εμείς

πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ψηφίζουμε, ώστε να

μη «διευρύνεται» άθελά μας η δύναμη και το μέγεθος της τουρ-

κικής κοινότητας. 

“Ε”

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ ΗΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα

Σύντροφε Στέφανε,

ζήτησες την… άδεια

της Ειρήνης 

Χαραλαμπίδου να

χορέψεις καλαματιανό

στο χορό του ΑΚΕΛ

Βρετανίας ενώπιον

και  Συναγερμικών; 

Με ποιες 

δημοκρατικές 

διαδικασίες 

αποφασίστηκε αυτός

ο χορός; 

Ή μήπως ήταν εντολή

«άνωθεν»;



Σε λεπτομερή ανάλυση των

επιτευγμάτων της διακυβέρ-

νησής του στον εργασιακό κυρίως

τομέα, στα όσα κατακτήθηκαν

και στις στρατηγικές προς όφε-

λος των εργαζομένων αναφέρ-

θηκε την Κυριακή ο Πρόεδρος

Νίκος Αναστασιάδης, σε χαιρ-

ετισμό σε εκδήλωση της ΣΕΚ

στον Αμίαντο για τα αποκαλ-

υπτήρια του Μνημείου του Μεταλ-

λωρύχου, με αφορμή την εργα-

τική Πρωτομαγιά.

Ο Πρόεδρος τόνισε πως η

προστασία των δικαιωμάτων των

εργαζομένων υπήρξε προτε-

ραιότητα από την αρχή της ανάλ-

ηψης της διακυβέρνησης του

τόπου και ότι κατά τη διάρκεια

της πανδημίας δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στη διαφύλαξη των

θέσεων εργασίας, υλοποιώντας

μια σειρά μέτρων ύψους πέραν

των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ,

για στήριξη 210.000 μισθωτών

και αυτοτελώς εργαζομένων,

35.000 εργοδοτών και επιχει-

ρήσεων και σειρά χιλιάδων ευά-

λωτων ομάδων.

Σύμφωνα με τον ΠτΔ, μεταξύ

των ετών 2015 και 2019 δημιο-

υργήθηκαν 72.118 νέες θέσεις

εργασίας, μια καθαρή αύξηση

της απασχόλησης της τάξης του

21%, ενώ στο τέλος του 2021 η

ανεργία βρισκόταν στο χαμηλό-

τερο σημείο που έχει βρεθεί από

το 2008, με ποσοστό 5,2% τον

Δεκέμβριο του 2021.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην

υλοποίηση μιας συνεκτικής πολι-

τικής, στην οποία περιλαμβάνε-

ται η εισαγωγή του Ελάχιστου

Εγγυημένου Εισόδηματος, με

δικαιούχους και τους χαμηλά

αμειβόμενους, η ανανέωση συλλο-

γικών συμβάσεων με σταδιακή

επαναφορά των δικαιωμάτων

των εργαζομένων και την κατοχύ-

ρωση νέων ωφελημάτων που

είχαν καταργηθεί το 2012, η επα-

ναφορά του θεσμού της Αυτό-

ματης Τιμαριθμικής Αναπροσα-

ρμογής, μέσα από συμφωνία με

τους κοινωνικούς εταίρους, θεσμός

που προστατεύει τους εργαζό-

μενους από τις ξαφνικές διακυ-

μάνσεις του πληθωρισμού, η

μεταρρύθμιση του Συστήματος

Κοινωνικής Πρόνοιας και η δημι-

ουργία του Ενιαίου Μητρώου

Κοινωνικών Παροχών.

Είπε επίσης πως στην παρ-

ούσα φάση έχουν προκηρυχ-

θεί και υλοποιούνται σειρά Σχεδίων

για την στήριξη της απασχό-

λησης μέσω επιδοτούμενων προ-

σλήψεων και επιδότησης της

κατάρτισης για εργαζόμενους και

άνεργους, με συνολικό προϋ-

πολογισμό ύψους 56 εκατομ-

μυρίων ευρώ, ο οποίος πρόσφ-

ατα αυξήθηκε κατά 31 εκατομ-

μύρια, αφού εξαντλήθηκαν τα

προαναφερόμενα κονδύλια λόγω

αυξημένης αξιοποίησης.

Μίλησε ακόμη για την μείωση

της αδήλωτης εργασίας από 27%

το 2009 σε κάτω του 10% το

2021, ενώ χαρακτήρισε το Σχέ-

διο «Κύπρος-το Αύριο» ως ύψι-

στης σημασίας στην προσπάθ-

εια για αναπτυξιακή δυναμική

της πατρίδας μας και πλήρη

εκσυγχρονισμό των δομών της.

Ο Πρόεδρος είπε σε άλλο

σημείο της ομιλίας του ότι έχουν

τεθεί σε προτεραιότητα πολύ

σημαντικές πολιτικές όπως η

εφαρμογή του Εθνικού Κατώτα-

του Μισθού, η αναθεώρηση του

Συστήματος Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων και της σχετικής Νομοθε-

σίας, η συνταξιοδοτική μετα-

ρρύθμιση για δίκαιες συντάξεις

για το σύνολο του πληθυσμού

και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και διασύνδεσή

τους με άλλα πληροφοριακά

συστήματα.

Σημείωσε εξάλλου πως με την

καθιέρωση του Ελάχιστου Εθνι-

κού Μισθού, επιτυγχάνονται και

άλλοι σημαντικοί στόχοι όπως η

μείωση της μισθολογικής και

εισοδηματικής ανισότητας και

του επιπέδου φτώχειας για τους

εργαζόμενους, η προστασία ομά-

δων εργαζομένων με μικρή δια-

πραγματευτική δύναμη, η μείω-

ση του χάσματος στις αμοιβές

μεταξύ των δύο φύλων, η παρ-

οχή κινήτρου στους εργαζόμε-

νους για αύξηση της παραγω-

γικότητας και η συνεισφορά στη

διόρθωση υφιστάμενων στρεβ-

λώσεων στην αγορά εργασίας,

όπως, για παράδειγμα, η υπο-

δήλωση μισθών.

Μετά από 21 χρόνια, η θαλάσσια επιβατική
σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας γίνεται πραγ-

ματικότητα, καθώς στις 19 Ιουνίου θα πραγματο-
ποιηθεί το πρώτο ταξίδι του M/V Daleela, από το
λιμάνι της Λεμεσού. To πρώτο ταξίδι αναμένεται
να πραγματοποιηθεί από το Λιμάνι Λεμεσού με
προορισμό τον Πειραιά, στις 19 Ιουνίου και θα έχει
διάρκεια 30 ωρών

Σε διάσκεψη Τύπου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας,

Βασίλης Δημητριάδης, ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση

Αναστασιάδη, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτι-

κής, υλοποιεί μια δέσμευση για εναλλακτική συνδε-

σιμότητα της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη».

Υπενθυμίζοντας ότι το τελευταίο ταξίδι είχε γίνει στις

8 Οκτωβρίου 2001 με το πλοίο Salamis Star, ο κ.

Δημητριάδης σημείωσε ότι από τον Ιούνιο «οι συμπολίτες

μας, αεροφοβικοί, φοιτητές, αυτοί που θέλουν να ταξι-

δέψουν στην Ελλάδα με αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή

ποδήλατο ή να μεταφέρουν καταδυτικό εξοπλισμό και

όλοι οι Κύπριοι πολίτες, θα έχουν πλέον την ευκαιρία

για μια εναλλακτική συνδεσιμότητα και μετάβαση στην

Ελλάδα, διά θαλάσσης».

«Ενισχύουμε περαιτέρω τον θαλάσσιο τουρισμό της

Κύπρου, προσελκύοντας και Ελλαδίτες στην Κύπρο

με αυτόν τον τρόπο αλλά και ευρύτερα Eυρωπαίους

πολίτες», ανέφερε και υπέδειξε πως το όλο εγχείρημα

είναι ιδιαίτερα σημαντικό «γιατί συνάδει και με την πολι-

τική που έχουμε εξαγγείλει τα τελευταία χρόνια, για να

καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα της κοινωνίας των

πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ώστε ν'

αγαπήσουν περισσότερο τη θάλασσα, να έρθουν πιο

κοντά στα πλοία, να γνωρίσουν τη ναυτιλία, να βιώσουν

τις θαλάσσιες μεταφορές».

Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι η αναφορά του σε

εγχείρημα δεν είναι τυχαία, αφού πρόκειται για μια

προσπάθεια που γίνεται ξανά μετά από 21 χρόνια, με

κρατική επιχορήγηση, ενώ κάλεσε τους πολίτες να την

αγκαλιάσουν. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η ανά-

δοχος εταιρεία Scandro Holding Ltd, θα προσφέρει

τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, ώστε το εγχείρημα

«να μην είναι πυροτέχνημα» και η υπηρεσία να συνεχίσει

να λειτουργεί και να είναι βιώσιμη και μετά το πέρας

της κρατικής στήριξης.

«Η προσφορά ήταν από την εταιρεία Scandro Holding

Ltd, στην οποίαν κατακυρώθηκε η προσφορά, αφού

αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούσε όλα τα

κριτήρια για το συνολικό ποσό των 16 εκατομμυρίων

425 χιλιάδων ευρώ ή 5 εκατομμυρίων 475 χιλιάδων

ετησίως», συμπλήρωσε.

Το υπό κυπριακής σημαίας επιβατικό οχηματαγωγό

M/V Daleela, πρόσθεσε, έχει επιθεωρηθεί και έχει

κριθεί κατάλληλο, ενώ ο ίδιος θα μεταβεί σύντομα στην

Αίγυπτο για το δοκιμαστικό του ταξίδι προς το λιμάνι

Λεμεσού. Το πλοίο είναι κατασκευής του 1991 με μετα-

φορική ικανότητα 400 ατόμων, διαθέτει 38 καμπίνες

1ης κλάσης για 110 επιβάτες, 68 καμπίνες 2ης κλά-

σης για 180 επιβάτες και 110 αεροπορικές θέσεις, ενώ

θα μπορεί να μεταφέρει πέραν των 100 οχημάτων.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι οι πολίτες

πρέπει να αντιληφθούν πως πρόκειται για επιβατικό

οχηματαγωγό, παρόμοιο με αυτά που συναντούμε

στην Ελλάδα και όχι για πολυτελές κρουαζιερόπλοιο,

όπως εσφαλμένα βλέπουν συνήθως σε ρεπορτάζ

τηλεοπτικών σταθμών, σε σχέση με το θέμα.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές, είπε πως αυτές κρατήθη-

καν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές εκτιμή-

σεις και συγκεκριμένα, για μονή διαδρομή, η καμπίνα

VIP κοστολογείται σε €50 ευρώ το άτομο, το μονόκλι-

νο 1ης κλάσης €30 το άτομο, το δίκλινο 1ης κλάσης

€25 και το τετράκλινο 1ης κλάσης €20 το άτομο. Στα

€10 είναι το κόστος μονής διαδρομής, ανά άτομο, για

καμπίνα 2ης κλάσης, ενώ το αεροπορικό κάθισμα

κοστολογείται στα €8. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβά-

νονται οι φόροι και τα λιμενικά τέλη που ανέρχονται

σε €30,21 το άτομο (για μονή διαδρομή). Για παιδιά

4-12 ετών το κόμιστρο είναι €5 για μονή διαδρομή και

δωρεάν για παιδιά μέχρι τεσσάρων ετών, ενώ οι φόροι

και τα λιμενικά τέλη και στις δυο περιπτώσεις είναι

€23.06.

Όσον αφορά στα οχήματα (μέχρι 5 μέτρα), για μονή

διαδρομή το κόστος μεταφοράς είναι €60 και οι φόροι

και λιμενικά τέλη €41.72, ενώ για μοτοσικλέτες το

κόστος είναι €30, με τους φόρους και λιμενικά τέλη να

διαμορφώνονται στα €32.96. Με απόφαση του ΔΣ της

εταιρείας δεν θα υπάρχει χρέωση για μεταφορά ποδη-

λάτων, πέραν από 47 σεντς, για μονή διαδρομή, που

αφορά φόρους και λιμενικά τέλη.

Όπως μάλιστα σημείωσε κατά τη διάσκεψη Τύπου

ο Διευθύνων Σύμβουλος της Scandro Holding Ltd,

Μάριος Μιχαήλ, έχει προβλεφθεί και η μεταφορά

κατοικίδιων σε συγκεκριμένο αριθμό καμπίνων, με

χρέωση στα €50 ή σε κυνοτροφείο που δημιουργήθηκε

στο πλοίο, με κόστος €35 (για μονή διαδρομή).

Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε, ακόμη, πως η εταιρεία επέ-

λεξε ένα πλοίο με ικανότητα μεταφοράς 400 επιβατών

και όχι το ελάχιστο που προνοούσε ο διαγωνισμός,

δηλαδή 100 επιβατών, καθώς πιστεύει στην επιτυχία

του εγχειρήματος.

Υπέδειξε δε ότι, πέραν από το εστιατόριο, την καφε-

τέρια και το ιατρείο που προβλέπεται στη σύμβαση,

στο πλοίο θα λειτουργούν μπαρ και παιδότοπος, αλλά

και καζίνο, ενώ η τιμή για πλήρες γεύμα δεν θα ξεπερ-

νά τα €12.

Όσον αφορά στα ΑμεΑ, ανέφερε ότι θα υπάρχει

άτομο επί 24ώρου βάσεως για εξυπηρέτηση τους, για

οτιδήποτε χρειαστούν, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα,

όσοι έχουν ανάγκη, να συνοδεύονται και από το σκύλο-

οδηγό τους.

Το σύστημα κρατήσεων ανέλαβε η Top Kinisis Travel

και όπως ανέφερε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της, Άκης
Κελεπέσης, η ιστοσελίδα της εταιρείας άρχισε να δέχε-

ται κρατήσεις.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον Υφυπουργό

Ναυτιλίας, στο πρώτο ταξίδι του M/V Daleela, το μεση-

μέρι της 19ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ειδική τελε-

τή, στις 10:00, στο λιμάνι Λεμεσού, στην παρουσία

του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του, το Κυπριακό Ναυτι-

λιακό Επιμελητήριο καλωσορίζει με ικανοποίηση την

επιτυχή υλοποίηση της νέας θαλάσσιας επιβατικής

σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Αποτελεί, προσθέτει, μια πολύ θετική εξέλιξη, ενός

δημοφιλούς αιτήματος των συμπολιτών μας, δίνοντας

την ευκαιρία σε ταξιδιώτες να ταξιδεύουν στην Ελλά-

δα και με πλοίο, ενώ ταυτόχρονα, δημιουργεί νέες προ-

οπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέ-

σεων των δύο χωρών, καθώς και της οικονομίας γενικό-

τερα, ωφελώντας ουσιαστικά και την περαιτέρω ανά-

πτυξη της ναυτιλιακής και τουριστικής υποδομής της

Κύπρου.

Δραττόμενο της ευκαιρίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό

Επιμελητήριο εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια

στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για την αποφασιστικό-

τητα στην τελική επίτευξη του εγχειρήματος αυτού αλλά

και τις ευχαριστίες του στους φορείς οι οποίοι το στή-

ριξαν.
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Μετά από 21 χρόνια ακτοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Στο 5,2% η ανεργία στην Κύπρο



Ανακοίνωση ΕΔΕΚ Η.Β. 
για τις δημοτικές εκλογές

στη Βρετανία
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Πέμπτη 5 Μαΐου, διεξάγονται εκλογές σε ολόκληρο το

Ηνωμένο Βασίλειο για τη ανάδειξη Δημοτικών Συμβούλων των

διαφόρων περιοχών. Για την Κύπρο και για όλους εμάς που επι-

λέξαμε να ζούμε σε αυτή την χώρα οι εκλογές αυτές έχον μεγάλη

σημασία. Οι σύμβουλοι που θα επιλεγούν θα καθορίσουν τον

τρόπο και τούς νόμους που θα είναι οργανωμένη η περιοχή που

ζούμε, αλλά θα παίρνουν και αποφάσεις για τις σχέσεις που θα

ήθελαν την κυβέρνηση της Αγγλίας να έχει με την Κυβέρνηση

της Κύπρου. Στο πρόσφατο παρελθόν μερικές αποφάσεις που

πάρθηκαν από Συμβούλια όχι φιλικά προς την Κύπρο δυσκό-

λεψαν πολύ και την Κύπρο αλλά και την Ομοσπονδία.

Καλώ όλους τους Κύπριους ψηφοφόρους να ψηφίσουν
Κύ-πριους υποψήφιους στην ενορία που βρίσκονται αδιά-
φορο από ποιο κόμμα προέρχονται. Είναι ανάγκη να έχου-

με πλειοψηφία Δημοτικών Συμβούλων σε όσο το δυνατό πιο

πολλές ενορίες μπορούμε. Αν στην περιοχή που ζούμε δεν

υπάρχουν Κύπριοι υποψήφιοι τότε να ψηφίσουμε φιλοκύπρι-

ους υποψήφιους ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό σχηματισμό ανή-

κουν.

Η ΕΔΕΚ ανήκει στην ομάδα των Κομμάτων που ασπάζονται

τον Σοσιαλισμό, το Εργατικό Κόμμα. Στην περίπτωση αυτή όμως

δεν την πειράζει αν ο φιλοκύπριος σύμβουλος προέρχεται από

ένα άλλο κομματικό σχηματισμό.

Αν έχετε δυσκολία τηλεφωνείστε στο τηλέφωνο της ΕΔΕΚ

ΗΒ 0208387302

Μιχάλης Κασιής
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ
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Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί όλα τα μέλη της παρ-

οικίας μας  να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές
εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών  συμβούλων,  που θα
γίνουν σε πολλά μέρη της Μεγάλης Βρετανίας ΣΗΜΕΡΑ Πέμ-
πτη 5 Μαΐου 2022.  

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί όλους τους συμπα-
τριώτες μας να ψηφίσουν τους Κύπριους υποψήφιους δημοτι-
κούς συμβούλους στην περιφέρεια τους, γιατί αυτοί  θα ακούσουν
με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κατανόηση τα προβλήμα-
τα και τις δυσκολίες που έχουμε με τους τοπικούς δήμους και
θα βοηθήσουν στην επίλυση τους. 

(Μπορούμε να ψηφίσουμε με Χ ή +  τον Κύπριο υποψήφιο
ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκει)

Έχουμε καθήκον και υποχρέωση την Πέμπτη 5 Μαΐου, να
ψηφίσουμε όλους τους ομογενείς  υποψήφιους δημοτικούς

συμβούλους, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουν γιατί

αυτοί  γνωρίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουμε με τους τοπικούς δήμους, θα βοηθήσουν και θα

εργαστούν για  την επίλυση τους.

ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2022 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΑΣ –  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ  
ΚΑΘΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΡΑ – Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Σας καλούμε να φροντίσετε όπως, τόσο εσείς όσο και τα μέλη

της οικογένειά σας, οι συγγενείς, οι  γνωστοί και οι φίλοι σας

και όλοι οι συμπατριώτες μας, ψηφίσουν στις εκλογές,  την Πέμ-

πτη 5 Μαΐου. 

Οι Κύπριοι υποψήφιοι πρέπει 
να λάβουν την ψήφο μας!

Έκκληση της Εθνικής Ομοσπονδίας για ψήφο στους 
Ομογενείς υποψήφιους δημοτικούς Συμβούλους

Στην κοινότητα Τιμίου 
Προδρόμου Shrewsbury 

ο Επίσκοπος Μάξιμος
Την Κοινότητα των 318 Πατέρων της εν Νικαία Α΄ Οικουμενι-

κής Συνόδου και του Τιμίου Προδρόμου Shrewsbury επισκέ-

φθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την

Κυριακή του Θωμά.

Ο Θεοφιλέστατος χειροθέτησε δύο νέους Αναγνώστες και

ομίλησε στο εκκλησίασμα καταλλήλως.

Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προιστάμενος του Ι. Ναού, Πρω-

τοπρεσβύτερος κ. Stephen Maxfield και ο Διάκονος κ. Παντε-
λεήμων Maxfield.

Η Κοινότητα υποδέχθηκε με θέρμη τον Επίσκοπο Μελιτηνής

και μετά τη Θ. Λειτουργία ακολούθησε επίσημο γεύμα.

www.elefther ia .co.uk
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Στον Άγιο Ραφαήλ (Enfield) 
ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας
Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου

και Ειρήνης Enfield North & District του Βορείου Λονδίνου επι-

σκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-

γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, όπου και προέστη της Θείας Λει-

τουργίας.

Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, o Ιερατικώς.

Προϊστάμενος Πρεσβύτερος π. Παύλος Λάμπρου και ο Αρχι-

διάκονος π. Γεώργιος Τσουρούς.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας η κοινότητα παρέθεσε εορ-

ταστικό γεύμα.

Στην εκκλησία Δώδεκα Αποστόλων 
ο Επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ

Στον Ι. Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Hat-

field & Hertfordshire χοροστάτησε του Όρθρου και

προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστα-

τος Επίσκοπος Ιλίου κ. Ραφαήλ, την Κυριακή του

Θωμά.

Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος του

Ι. Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωσήφ Παλιούρ-
ας και ο Οικονόμος κ. Δημητριανός-Χριστάκης
Μελέκης.



Τριπλή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολι-
τείες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του

Κυριάκου Μητσοτάκη τον Μάιο, που κλείνει
με επίσκεψη στο Παρίσι και φυσικά, με
την κρίσιμη Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
στις Βρυξέλλες, στις 30-31 Μαΐου.

Η ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας-ΗΠΑ,

που βρίσκονται ίσως στον κορυφαίο σημείο

τους ιστορικά, ακολούθησε συγκεκριμένο

βηματισμό την τελευταία τριετία, με ορισμέ-

να σημεία-κλειδιά, που άνοιξαν τον δρόμο

για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουρ-

γού στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου και τη

συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά

και την ομιλία που αναμένεται να απευθύνει

(δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα) στις 17

Μαΐου στο Κογκρέσο.

Τα σημεία αυτά ήταν η ψήφιση του νόμου

«Περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εται-

ρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας» των Γερου-

σιαστών Ρούμπιο και Μενέντεζ, η ανα-

θεώρηση και αναβάθμιση της Συμφωνίας

Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA)

μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και η ανάδειξη του

ιδιαίτερου στρατηγικού ρόλου του λιμανιού

της Αλεξανδρούπολης, μετά τη ρωσική εισβο-

λή στην Ουκρανία και τον συνεχιζόμενο πόλε-

μο.

Σε αυτά τα θέματα αναμένεται να επικεν-

τρωθεί και η συζήτηση του Έλληνα πρωθυ-

πουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη

στάση έναντι της Ρωσίας, την οικονομική και

αμυντική σχέση των δύο χωρών, με εξέτα-

ση και της πιθανότητας μελλοντικής προ-

μήθειας από την Ελλάδα μαχητικών αεροσ-

καφών F-35, τη συνέχιση και διεύρυνση των

αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα,

αλλά και το ενεργειακό, με τη δέσμευση των

ΗΠΑ για στήριξη στο έργο Euro-Asia

Interconnector για την ηλεκτρική διασύνδε-

ση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και σε άλλα

σχέδια μεταφοράς ενέργειας στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση επι-

διώκει την ενεργό στήριξη, τόσο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, όσο και των ΗΠΑ, για να

καταστεί η Ελλάδα το σημείο εισόδου του

φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσό-

γειο στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης, επί πρωθυπουργίας του

είχε επισκεφθεί ξανά τον Λευκό Οίκο, με

Πρόεδρο, τότε, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον

Ιανουάριο του 2020.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μπάιντεν «θα

συζητήσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες

με τους συμμάχους και τους εταίρους για την

υποστήριξη του λαού της Ουκρανίας και την

επιβολή οικονομικού κόστους στη Ρωσία, για

την απρόκλητη επιθετικότητά της. Θα συζητή-

σουν τη στενή μας συνεργασία σε παγκό-

σμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης

της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής

ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρ-

όσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Επικεφαλής στους εθνικούς
εορτασμούς στη Βοστώνη

Στις 22 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

θα είναι επικεφαλής στην παρέλαση στο Σικά-

γο και θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις της

πολυπληθούς Ελληνικής Ομογένειας στην

πόλη, για τον εορτασμό της Εθνικής Επε-

τείου της 25ης Μαρτίου. 

Την επομένη, θα μεταβεί στη Βοστώνη,

καθώς αποδέχθηκε την πρόσκληση από το

Boston College, για να εκφωνήσει λόγο στην

τελετή αποφοίτησης. Πρόκειται για ένα από

τα πιο φημισμένα και παλαιότερα (από το

1863) Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, με μότο του

το ομηρικό «Αίεν αριστεύειν». Στη σχετική

ανακοίνωση, μάλιστα, του Πανεπιστημίου,

σημειώνεται μεταξύ άλλων, πως ο Κυριάκος

Μητσοτάκης «έδωσε προτεραιότητα στις άμε-

σες ξένες επενδύσεις και ενίσχυσε την αξιο-

πιστία της Ελλάδας στους Οίκους Αξιολόγ-

ησης. Παρά το επιπρόσθετο βάρος του COVID-

19, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας ανέφ-

ερε ανάπτυξη επτά μονάδων το 2021 και κατ'

εκτίμηση πέντε μονάδων φέτος».

Η τριπλή επίσκεψη του Έλληνα πρωθυ-

πουργού έχει ως στόχο, τόσο την ενδυνά-

μωση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα με

τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και την προ-

σέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, έχει

όμως και τον χαρακτήρα της επαφής με την

Ομογένεια, σε τρεις πόλεις με έντονο το

ελληνικό στοιχείο (Ουάσινγκτον, Σικάγο,

Βοστώνη), ενόψει και της ψήφου των Απο-

δήμων, που κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά

νομοθετικά και θα ισχύσει από τις προσεχείς

εθνικές εκλογές.

Οι διπλωματικές και διεθνείς του επαφές

έχουν συνέχεια, τόσο στο Παρίσι και στο

Συνέδριο του ΟΟΣΑ, όσο κυρίως, και στις

Βρυξέλλες και στη συνεδρίαση του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, από το οποίο ο Κ. Μητσο-

τάκης περιμένει τρεις αποφάσεις: Την αξιο-

ποίηση των αχρησιμοποίητων δανείων, ύψους

230 δις ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, για να αντιμετωπίσουν τα

κράτη-μέλη τις υψηλές τιμές ενέργειας, την

κεντρική προμήθεια φυσικού αερίου, κατά

το πρότυπο της προμήθειας των εμβολίων

για τον κορωνοϊό και –το σπουδαιότερο– η

επιβολή ενός πανευρωπαϊκού πλαφόν στις

τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου.

Φώτης Χαραλαμπίδης

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ

Ταξίδι Κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑΕκατοντάδες εκατομμύρια 
πετάχτηκαν σε βαρέλι δίχως πάτο

Το Αργυρόκαστρο επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυ-
νος για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης. Και στο
πλαίσιο της επίσκεψης αυτής εγκαινίασε, με την Αλβανίδα υπουργό Τουρ-
ισμού, την Εμπορική Έκθεση που διοργανώνουν τα τοπικά Επιμελητήρ-
ια Αργυρόκαστρου-Ιωαννίνων και τις εργασίες επιχειρηματικού φόρουμ.
Ο Κ. Φραγκογιάννης είχε συναντήσεις και με Έλληνες επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και επισκέφθηκε και εγκαταστάσεις
επιχειρήσεων που ανήκουν σε ομογενείς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο πάν-
τως, μιας και ο Κ. Φραγκογιάννης δείχνει να είναι επιμελής, να αναζητή-
σει στα αρχεία του Υπουργείου πόσα χρήματα, πόσα εκατοντάδες εκα-
τομμύρια έχουν δοθεί στη Βόρειο Ήπειρο, με μοναδικό σκοπό να δημιο-
υργηθεί οικονομική και βιοτεχνική δραστηριότητα που θα κρατούσε τους
ομογενείς στα πάτρια εδάφη τους. Και να αναζητήσει μετά, πόσες επιχει-
ρήσεις δημιουργήθηκαν και πόσο κόστισαν. Έτσι, θα διαπιστώσει πολύ
εύκολα ότι μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια πετάχτηκαν στο βαρέλι δίχως
πάτο της διαφθοράς και της διαπλοκής, που συνέδεε πολλούς επαγγε-
λματίες Βορειοηπειρώτες με πολιτικά και επιχειρηματικά κυκλώματα στην
Ελλάδα... Με αποτέλεσμα, ούτε έργα να γίνουν, ούτε υγιείς επιχειρήσεις
να στηθούν, που θα μπορούσαν τότε να συμβάλλουν σημαντικά στην
ανάπτυξη της Βορείου Ηπείρου, προς όφελος όχι μόνο των ομογενών,
αλλά και των παραμεθόριων ελληνικών περιοχών.

«Είμαι και θα είμαι φίλος της Ελλάδας»...

...δηλώνει ο Ντομινίκ Στρος-Καν. Και δεν μένει μόνο σε αυτή την ομο-
λογία. Προχωρεί και παραπέρα... «Η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης,
οπότε θέλει προσοχή. Μια ήπειρος που δεν είναι σε θέση να δεχθεί στε-
ρήσεις και βάσανα, βρίσκεται σε παρακμή. Στη νέα σελίδα της ηπείρου
θα υπάρχει και ένα τεράστιο φαινόμενο κλιματικής μετανάστευσης. Ειδι-
κά από χώρες της Αφρικής, με χιλιάδες ανθρώπους που θα ψάχνουν να
σωθούν και όλοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Η ευτυχισμένη πα-
γκοσμιοποίηση τελείωσε. Να ξέρετε ότι τη Δύση την αγαπούν πολύ λιγό-
τερο από όσο νομίζετε. Η κινεζική οικονομία είναι ίσως η πρώτη στον
κόσμο».

Υποψήφιοι ομογενείς από ΗΠΑ;

Το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργό στις ΗΠΑ, στα μέσα Μαΐου, σε
Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Βοστώνη, προκαλεί μεγάλο ενδια-
φέρον, όχι μόνο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις γεωπολιτικές
εξελίξεις, αλλά και για έναν πρόσθετο λόγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
συναντηθεί με παράγοντες της Ομογένειας. Εκπρόσωποί της θα τοπο-
θετηθούν στην 3η, την 6η και την 9η θέση του Ψηφοδελτίου Επικρατείας.
Είναι πιθανό κάποιες υποψηφιότητες να «κλειδώσουν» σε αυτό το ταξίδι.

Το μήνυμα της Ντόρας

Ένα πολύ σαφές μήνυμα έδωσε, όπως μαθαίνω, η Ντόρα Μπακο-
γιάννη, η οποία φιλοξένησε πριν από το Πάσχα, στο σπίτι της στα Χανιά,
τρεις Αμερικανούς Γερουσιαστές, μέλη των Επιτροπών Άμυνας και Εξο-
πλιστικών, με επικεφαλής τον Σαλούντ Καρμπαχάλ, που εκλέγεται στην
Καλιφόρνια. Στο τραπέζι που τους έκανε, όπου παράλληλα έγινε και μια
πολύ ουσιαστική συζήτηση για τα Ελληνοτουρκικά, η κουβέντα έφτασε
κάποια στιγμή στο αίτημα της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ για πώληση των
μαχητικών F-16. «Αυτά τα F-16 που σας ζητάνε οι Τούρκοι είναι εκείνα
που παραβιάζουν συνεχώς τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας», τους
είπε η πρώην υπουργός Εξωτερικών, μεταφέροντάς τους τι σημαίνει για
την Ελλάδα η τουρκική απαίτηση, που προς το παρόν δεν ικανοποιείται
από την Ουάσινγκτον.

Γιορτή στην ΑΘήνα

Το πρώτο ανοιχτό Φεστιβάλ της Αθήνας, με την υπογραφή του Δήμου
Αθηναίων, κάνει πρεμιέρα τον Μάιο στην πρωτεύουσα. Το «This Is Athens
City Festival» είναι μια γιορτή για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέ-
πτες της πόλης, με περισσότερες από 100 δράσεις από τον χώρο του
πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της γαστρονομίας και του αθλητισμού. Για
τέσσερις εβδομάδες, από την 1η Μαΐου έως και το τέλος του μήνα, το
Φεστιβάλ θα γεμίσει την Αθήνα με εικόνες και ήχους.

Προσκεκλημένος

Στη Μύκονο βρέθηκε ο Έλληνας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ως προσκεκλημένος του Δημάρχου Μυκό-
νου Κωνσταντίνου Κουκά, για τις μέρες του Πάσχα. Η αλήθεια είναι ότι ο
Ευρωπαίους Επίτροπος δεν συνηθίζει τις δημόσιες εμφανίσεις χωρίς
λόγο, και ειδικά με θεσμικούς παράγοντες. Φαίνεται ότι ο Κ. Κουκάς κάτι
κάνει καλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατάφερε να έχει τον Μ. Σχοι-
νά στην εκκίνηση της τουριστικής περιόδου στο νησί του. Οι δυο τους
συνόδευσαν την περιφορά του Επιταφίου μαζί με ντόπιους και επισκέ-
πτες, με τον Επίτροπο να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα τοπικά ήθη και
έθιμα. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κουκάς: «Η ελληνική παράδοση,
ο σεβασμός στο θείο και η μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Μυκόνου
αποτελούν τη δική μας συνεισφορά σε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλά για
να μπορεί να προοδεύσει, χρειάζεται διαχρονικές αρχές και αξίες».

Φ. Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Πάνω από 70% η μείωση μεταναστών σε δομές
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής:

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2022 επιβεβαιώνουν την προσπάθεια

της Ελλάδας να ενισχύσει την επιτήρηση των συνόρων της, που αποτελούν και

εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά και την προστασία της ζωής των μετανα-

στών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μετανάστευσης που παρου-

σιάζει στοιχεία για τις προσφυγικές ροές και για όσους διαμένουν σε δομές.

«Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία καταγράφονται σημαντικά θετικά αποτελέ-

σματα την τελευταία τριετία, μετά και την συνολική αλλαγή στη μεταναστευτική

πολιτική της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, μετά την κρίσιμη περίοδο του Μαρτίου

2020, η χώρα ενίσχυσε την προστασία των συνόρων της, είτε αυτά είναι θαλάσ-

σια είτε χερσαία, με την Τουρκία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τόσο τη μείωση των

μεταναστευτικών ροών και των αφίξεων, όσο και την καλύτερη διαχείριση κατα-

στάσεων κυρίως στη θάλασσα για να προστατεύονται όσο το δυνατό περισσότε-

ρο οι ζωές των ανθρώπων που επιχειρούν να διασχίσουν το Αιγαίο έχοντας ως

αφετηρία την Τουρκία.

Είναι ενδεικτικό πως το 2020 οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 79,5%,

ενώ το 2021 μειώθηκαν κατά 41,1% επιπλέον. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 (ως τις

31 Μαρτίου), στη χώρα είχαν εισέλθει μόλις 1.907 μετανάστες από τα χερσαία ή

τα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Είναι ενδεικτικό πως στην αρχή της μεγάλ-

ης μεταναστευτικής κρίσης, το 2015, είχαν μπει στη χώρα 874.735 μετανάστες,

αριθμός τεράστιος αναλογικά με τα σημερινά δεδομένα.

Παράλληλα, η διεύρυνση της λίστας των «ασφαλών χωρών» την τελευταία

τριετία, έφερε αρκετές επιστροφές μεταναστών στις πατρίδες τους, με αποτέλε-

σμα οι διαμένοντες να μειωθούν δραστικά. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τις 31

Δεκεμβρίου 2019, καταγράφονται μειώσεις άνω του 70%. Συγκεκριμένα, οι δια-

μένοντες σε δομές, εστίες, ξενοδοχεία και ΚΥΤ από 92.838 έφτασαν στους 27.396

με τη μείωση να φτάνει στο 70%. Αντίστοιχα, οι διαμένοντες σε δομές και ΚΥΤ από

63.476 έφτασαν στους 15.463 με τη μείωση να φτάνει στο 76%.

Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων που εφα-

ρμόστηκε από τις ελληνικές Αρχές συνέβαλε αναμφίβολα στην καλύτερη προ-

στασία της ζωής των μεταναστών. Σε περισσότερες από 1.500 περιπτώσεις που

διαχειρίστηκαν οι ελληνικές Αρχές στη θάλασσα κατά την κρίσιμη περίοδο από

τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί ελάχιστες απώλειες ανθ-

ρώπινων ζωών υπηκόων τρίτων χωρών, σε αντίθεση με τους άλλους μεταναστευ-

τικούς διαδρόμους/με τις άλλες μεταναστευτικές οδούς της Κεντρικής και Δυτικής

Μεσογείου. 

Στο 5% οι θάνατοι

Στην Ανατολική Μεσόγειο, την περιοχή όπου επί της ουσίας οι ελληνικές Αρχές

καλούνται να δραστηριοποιηθούν στο μεταναστευτικό, καταγράφηκαν μόλις 111

θάνατοι οι οποίοι μεταφράζονται σε ποσοστό 5%. Αντίθετα, στη Δυτική Μεσόγειο

το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 19% (384 θάνατοι), ενώ στην Κεντρική Μεσόγειο

εκτινάσσεται στο 76% με 1.553 θανάτους υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν

να εισέλθουν στην Ευρώπη από θαλάσσης



Ασφαλή δρόμο για τη συνέχιση της απρόσ-
κοπτης τροφοδοσίας της ΕΕ με ρωσικό φυ-

σικό αέριο αναζήτησαν τα 27 κράτη - μέλη της
ΕΕ, μέσα στο σκηνικό Βαβέλ που έχει διαμορ-
φωθεί στο εσωτερικό της Ένωσης μετά το διά-
ταγμα του Βλαντίμιρ Πούτιν για αλλαγή του τρ-
όπου πληρωμής.

Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρία-

ση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, στις Βρυ-

ξέλλες, όπου εξετάστηκε η ευρωπαϊκή στάση ως

προς τις πληρωμές προς την Gazprom για την αγο-

ρά φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Συμβούλιο κλήθη-

κε να αποσαφηνίσει το μοντέλο των πληρωμών που

δεν παραβιάζει το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων

κατά της Ρωσίας, ενώ επί τάπητος τέθηκε η πρό-

ταση για επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Αδικαιολόγητη η μονομερής αλλαγή 
των όρων πληρωμής της Gazprom

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνο-

δο των Υπουργών Ενέργειας, η Επίτροπος Ενέρ-

γειας Κ. Σίμπσον δήλωσε πως οι «27» κατέστησαν

ξεκάθαρο ότι η πληρωμή που προτείνει η Ρωσία

είναι μια μονομερής αλλαγή που δεν δικαιολογείται

και πρέπει να απορριφθεί.

Ως προς το τι πρέπει να πράξουν οι εταιρείες που

έχουν να καταβάλουν πληρωμές εντός του Μαΐου

προς τη Gazprom, η κ. Σίμπσον τόνισε ότι η μέθο-

δος που προτείνει το διάταγμα Πούτιν αποτελεί πα-

ραβίαση των κυρώσεων και δεν μπορεί να γίνει απο-

δεκτή. “Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι μπο-

ρούμε να βασιστούμε στην καλή θέληση της Ρωσίας”,

ανέφερε.

Παράλληλα, η ίδια χαρακτήρισε αδικαιολόγητη

την απόφαση της Gazprom να διακόψει την παρο-

χή αερίου προς τη Βουλγαρία και την Πολωνία, και

δείχνει ότι οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος μπο-

ρεί να είναι το επόμενο. 

Παραβίαση του συμβολαίου 
η πληρωμή σε ρούβλια

Από την πλευρά της, η προεδρεύουσα του Συμβου-

λίου Γαλλίδα υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Β. Πομπιλί, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συμ-

φωνία από όλα τα κράτη μέλη ότι οι κυρώσεις σε

βάρος της Ρωσίας θα πρέπει να εφαρμοστούν και

ότι το να πληρωθούν οι συμβάσεις του φυσικού αέ-

ριου σε ρούβλια συνιστά παραβίαση των κυρώσεων.

Όπως είπε η κ. Σίμπσον, τις επόμενες ημέρες θα

εκδοθούν πιο λεπτομερείς οδηγίες για το τι μπορ-

ούν και τι όχι να κάνουν οι εταιρείες σε σχέση με το

θέμα της πληρωμής της Gazprom και τι συνιστά πα-

ραβίαση των κυρώσεων και τι όχι.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Ενέργειας, το 97%

των συμβάσεων με τη Gazprom αναφέρει ρητά ότι

οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ ή δολάρια. «Έχο-

υμε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θα πληρώσουμε σε

ρούβλια με τον τρόπο που υπαγορεύει το διά-

ταγμα Πούτιν», κατέληξε η Επίτροπος Ενέργειας. 

Προς εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή, έδαφος κερδίζει η επιβολή εμ-

πάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο με τη Γερμανία να

τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας απόφασης, όπως δή-

λωσε από τις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Οι-

κονομίας και Προστασίας του Κλίματος, Ρόμπερτ
Χάμπεκ, ζητώντας ταυτόχρονα μια μεταβατική πε-

ρίοδο μερικών εβδομάδων.

Προειδοποίησε ωστόσο για τον κίνδυνο αύξησης

των τιμών ενέργειας τόσο για τη βιομηχανία όσο και

για τους καταναλωτές. «Το κράτος δεν μπορεί να

αμβλύνει κάθε επιπλέον βάρος», είπε χαρακτηρι-

στικά.

«Δημιουργήσαμε μια κατάσταση στην οποία η Γε-

ρμανία μπορεί να επιβάλει εμπάργκο στην εισαγω-

γή ρωσικού πετρελαίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι

η διακοπή της προμήθειας θα αφήσει τη χώρα ανεπ-

ηρέαστη – κυρίως δε τις ανατολικές περιοχές», διευ-

κρίνισε ο κ. Χάμπεκ.

Οπως δήλωσαν πάντως δυο αξιωματούχοι της

ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να εξαιρέσει

την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από το εμπάργκο

αγοράς ρωσικού πετρελαίου, καθώς η Επιτροπή

είναι επιφυλακτική για το πόσο εξαρτημένες είναι

αυτές οι δύο χώρες από το ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

από το ρωσικό πετρέλαιο, έχει επανειλημμένα

δηλώσει ότι δεν θα συνυπογράψει κυρώσεις που

θα αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Η Σλοβακία

είναι επίσης μία από τις χώρες της ΕΕ που εξαρτά-

ται περισσότερο από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Για να διατηρήσει ενωμένο το ευρωπαϊκό μπλοκ

των «27», η Επιτροπή ενδέχεται να προσφέρει στη

Σλοβακία και την Ουγγαρία «εξαίρεση ή μια μακρά

μεταβατική περίοδο», δήλωσε ένας από τους αξιω-

ματούχους.

Το εμπάργκο πετρελαίου είναι πιθανό να εφαρ-

μοστεί σταδιακά ούτως ή άλλως, πιθανότατα να τε-

θεί σε πλήρη ισχύ μόνο από τις αρχές του επόμε-

νου έτους, έχουν αναφέρει αξιωματούχοι.

Η Ευρώπη είναι ο προορισμός για σχεδόν τις μι-

σές εξαγωγές αργού και πετρελαϊκών προϊόντων

της Ρωσίας – παρέχοντας στη Μόσχα μια τεράστια

πηγή εσόδων που χώρες όπως η Λετονία και η Πο-

λωνία λένε ότι πρέπει να περικοπεί, για να σταμα-

τήσει η Μόσχα να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική ει-

σβολή της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέρ-

γεια και τον Καθαρό Αέρα, τα κράτη μέλη της ΕΕ

έχουν πληρώσει στη Ρωσία σχεδόν 20 δισεκα-
τομμύρια ευρώ από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν ο

Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη ρω-

σική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία σε αυτό

που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχεί-

ρηση».

Συνολικά, η ΕΕ εξαρτάται από τη Ρωσία για το

26% των εισαγωγών πετρελαίου της, αλλά αυτή η

εξάρτηση ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. 

Η Ελλάδα εισάγει το 29% του πετρε-
λαίου της από τη Ρωσία

Μια τέτοια απόφαση, εμπάργκο δηλαδή του ρω-

σικού πετρελαίου, δεν θα περάσει αψήφιστα από

την Ελλάδα, καθώς η εξάρτηση της χώρας δεν είναι

αμελητέα.

Η Ελλάδα εισάγει από τη Ρωσία το 29% της εγχώ-

ριας κατανάλωσης πετρελαίου, που αντιστοιχεί σε

200.000 βαρέλια/ημέρα. Το 2020 το αντίστοιχο πο-

σοστό ήταν πάνω από 70%.

Η δεύτερη επίπτωση που ανησυχεί την ελληνι-

κή κυβέρνηση είναι πως η απόφαση για εμπάργκο

θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα νοικοκυ-

ριά, καθώς θα σημειωθούν αυξήσεις στις τιμές των

καυσίμων.
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Η ΕΕ απορρίπτει την πληρωμή
σε ρούβλια στον Πούτιν

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΗ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΕΜΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
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Ομόφωνα εκτός Eurovision η Ρωσία
«Η Ρωσία αποκλείσθηκε από

τον διαγωνισμό της Eurovision,

με απόφαση η οποία βασίσθηκε

στις Αρχές της EBU. Δεν ήταν μια

εύκολη απόφαση, αλλά ελήφθη

με πλήρη ομοφωνία», δήλωσαν

την Τρίτη οι εκτελεστικοί παραγω-

γοί της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρα-

σης (RAI) σε συνέντευξη Τύπου προς

τους ξένους ανταποκριτές.

Ως γνωστόν, ο 66oς διαγωνισμός

τραγουδιού της Eurovision, πρόκει-

ται να φιλοξενηθεί στο Τορίνο, από

τις 10 μέχρι τις 14 Μαΐου.

«Στο Τορίνο όλα είναι έτοιμα, για

την μεγάλη αυτή γιορτή. Συνολικά,

έχουν διαπιστευθεί 500 δημοσιο-

γράφοι, και άλλοι 1.000 θα παρα-

κολουθήσουν την μεγάλη αυτή γιο-

ρτή, μέσω υπολογιστή», πρόσθεσαν

οι υπεύθυνοι της Rai.

Εξήγησαν, δε, ότι στις τρεις βρα-

διές του διαγωνισμού, το κύριο συνδε-

τικό στοιχείο, το νήμα της όλης διο-

ργάνωσης, θα είναι η ανάγκη υπε-

ρίσχυσης και υπεράσπισης της ειρή-

νης.

«Δεν είμαστε, φυσικά, μια πολιτι-

κού χαρακτήρα διοργάνωση, αλλά

βασιζόμαστε σε κάποιες σημαντικές

οικουμενικές αξίες, υπερασπιζόμα-

στε την ανοχή και λέμε “όχι” στις δια-

κρίσεις», υπογράμμισαν οι παρα-

γωγοί της ιταλικής δημόσιας τηλε-

όρασης.

Όπως αποκάλυψαν η βραδιά του

τελικού θα ξεκινήσει με ένα πολύ

ισχυρό μουσικό μήνυμα υπέρ της

ειρήνης.

Για να μπορέσει, επίσης, να κυλή-

σει η όλη αυτή διοργάνωση χωρίς

κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, κάθε

ημέρα θα πραγματοποιούνται 1.200

διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό,

ώστε να αποφευχθούν απρόοπτα

και να μπορέσουν να τραγουδήσουν

όλοι οι συμμετέχοντες ζωντανά από

το Pala Olimpico.



ΗΡεπουμπλικανή βουλευτής των ΗΠΑ

Κλόντια Τένι ζητά την επιβολή κυρώσεων

στη Βουλγαρία σε μια προσπάθεια να πει-

στεί για την άρση του βέτο στην έναρξη των

ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρω-

παϊκής Ενωσης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η Αμερικανίδα πολιτικός λέει ότι σκέφτεται να

σχηματίσει συνασπισμό στο Καπιτώλιο και να

εργαστεί για πιθανές κυρώσεις κατά της Βου-

λγαρίας καθώς δεν αίρει το βέτο στις ενταξιακές

συνομιλίες της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ.

Σε συνέντευξή της στη «Φωνή της Αμερι-

κής», η Τένι εκτιμά ότι αρνούμενος τη μακεδο-

νική ταυτότητα, ο Βούλγαρος πρόεδρος Ράντεφ

συμπεριφέρεται όπως ο Πούτιν και είναι ακα-

τάλληλος για το αξίωμα, αλλά αμφιβάλλει, επίσης,

ότι υπάρχουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη

Βουλγαρία.

Η Τένι λέει ότι η επίσημη επιστολή που εστάλη

από ομάδα μελών του Κογκρέσου στον Βούλγα-

ρο πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, Τίχομιρ Στόι-

τσεφ, δεν λειτούργησε και ότι ο σκοπός ενός

τέτοιου συνασπισμού με μέλη της Βουλής των

Αντιπροσώπων και της Γερουσίας θα ήταν να

ενθαρρύνει τη Βουλγαρία να συμμετάσχει σε διά-

λογο.

«Αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο είδος

κυρώσεων που θα ήταν αποτελεσματικές για να

τους φέρουμε στο τραπέζι ή κάτι που θα ενθ-

άρρυνε μια λύση σε αυτή τη σύγκρουση και την

αγενή συμπεριφορά, που θα μπορούσε να οδηγή-

σει σε επιθετικότητα και μελλοντικά προβλήματα

σε αυτή την περιοχή», επισήμανε η Τένι.

Εξέφρασε την ανησυχία της ότι αυτές οι συνο-

μιλίες επισκιάζονται από όσα συμβαίνουν στην

Ουκρανία και ότι δεν είναι τόσο σοβαρές όσο θα

μπορούσαν να είναι.

«Το βουλγαρικό ζήτημα εξακολουθεί να εκκρ-

εμεί. Και προφανώς πρέπει να τους πιέσουμε να

ξεκινήσουν διάλογο, να μιλήσουν και να ελαχι-

στοποιήσουν τις προσπάθειές τους να απο-

σταθεροποιήσουν την κατάσταση για την οποία

πρέπει να βρούμε λύση. Αυτό έχει αρνητικό

αντίκτυπο στα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια», τόνι-

σε.

«Καιρός για πιο επιθετική
δράση των ΗΠΑ»

Ερωτηθείσα να σχολιάσει την επίσκεψη της

βουλγαρικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον

Κίριλ Πέτκοφ στα εγκαίνια του βουλγαρικού

συλλόγου «Βάντσο Μιχαΐλοφ» στο Μοναστήρι,

είπε ότι είναι απογοητευμένη που βλέπει πώς η

Βουλγαρία συνεχίζει να ενεργεί και είναι καιρός

για πιο επιθετική δράση των ΗΠΑ από πλευράς

διπλωματικής πίεσης προκειμένου να τους φέρ-

ουν στο τραπέζι.

«Δυστυχώς, δεν νομίζω ότι θα το πάρουμε αυτό

από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Δεν φαίνεται να

ενδιαφέρονται τόσο για αυτή την περιοχή του

κόσμου, η οποία νομίζω ότι είναι μια από τις πιο

κρίσιμες περιοχές στον κόσμο. Ήταν πάντα μια

πύλη μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και είναι πάντα

πολύ, πολύ σημαντικό για εμάς ως χώρα να υπο-

στηρίζουμε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε αυτήν

την περιοχή. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι όλοι

σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και δεν είναι όλοι στην ΕΕ.

Έχουμε λοιπόν μεγάλη ιστορία και χρόνια αγώνων

σε αυτή την περιοχή», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του

Βούλγαρου προέδρου Ρούμεν Ράντεφ ότι οι Σλα-
βομακεδόνες είναι πλαστοί, δηλαδή όπως λέει

ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ου-

κρανία είναι ένα φανταστικό κράτος, η Τένι δήλω-

σε:

«Δεν είδα αυτά τα σχόλια, αλλά μοιάζουν πολύ

με του Πούτιν. Ακούγεται σαν κάποιος που είναι

δικτάτορας, ή που θέλει να είναι δικτάτορας, που

θέλει να αποκτήσει εξουσία, όχι να παρέχει πραγ-

ματική ηγεσία και να είναι πραγματικός ηγέτης

για να προστατεύει και να προωθεί τα συμφέρ-

οντα των Βουλγάρων. Νομίζω ότι αποδεικνύεται

ανίκανος για δουλειά.

»Δυστυχώς, δεν νομίζω ότι έχουν ελεύθερες

και δίκαιες εκλογές σε αυτή τη χώρα, όπως δεν

έχουν στη Ρωσία, και είμαι βέβαιος ότι έχουν μια

πολύ ισχυρή μηχανή προπαγάνδας που απο-

τρέπει τους ανθρώπους από το να μάθουν πραγ-

ματικά την αλήθεια. Είναι μέρος των προσπαθ-

ειών που θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες

Πολιτείες μέσω ισχυρότερων διπλωματικών σχέ-

σεων και ισχυρότερου διαλόγου για να δώσουν

τους πόρους που χρειάζονται αυτές οι χώρες,

ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν την απο-

σταθεροποίηση και να δώσουν στους πολίτες την

ευκαιρία για ένα καλύτερο, πιο δημοκρατικό

σύστημα διακυβέρνησης».

Ερωτηθείσα από τη VOA εάν η προσέγγιση

των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια άλλαξε μετά τη

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εάν θεω-

ρούν αναγκαία την επείγουσα ένταξη στην ΕΕ

λόγω κινδύνων για την ασφάλεια, είπε ότι πολ-

λές χώρες βασίζονται στην υποστήριξη των ΗΠΑ

ως βασικής συμμάχου.
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Κυρώσεις στη Βουλγαρία για 
το βέτο στην ένταξη της Βόρειας

Μακεδονίας στην ΕΕ ζητά 
Αμερικανίδα βουλευτήςΟ Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς,

δήλωσε την Τρίτη ότι κανείς δεν μπορεί να

θεωρήσει ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε άλλες

χώρες δεδομένης της παραβίασης του διεθ-

νούς δικαίου στην Ουκρανία και πως η Γερ-
μανία θα υποστήριζε τη Φινλανδία και τη
Σουηδία εάν αποφάσιζαν να ενταχθούν
στο ΝΑΤΟ.

“Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έσπα-

σε την τάξη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και

ανάγκασε την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντι-

κή της στρατηγική”, είπε ο Σολτς σε δήλωση

του στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο συνάν-

τησης του με τις πρωθυπουργούς της Σου-

ηδίας και της Φινλανδίας Μαγκνταλένα Άντε-
ρσον και Σάνα Μάριν αντίστοιχα.

Οι δύο πρωθυπουργοί συμμετείχαν στο γερ-

μανικό Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη

της διημερίδας στο Schloss Meseberg για την

κατάσταση ασφάλειας της Ευρώπης.

«Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ότι

ο Ρώσος πρόεδρος και η κυβέρνησή του δεν

θα παραβιάσουν σε άλλες περιπτώσεις το διε-

θνές δίκαιο με τη βία», είπε ο Σολτς.

Σε άλλη συνέντευξη στο περιοδικό Stern,

ο Σολτς φέρεται να είπε ότι η πολιτική του

Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν

ιμπεριαλιστική και θεωρούσε τις γειτονικές

χώρες ως την αυλή της Ρωσίας.

«Θέλει να επεκτείνει την επικράτειά του και

να σπρώξει τα σύνορα με βία», είπε για να

προσθέσει ότι «προσπαθεί απεγνωσμένα

να αποκαταστήσει την παλιά σημασία και

βαρύτητα της Ρωσίας σε έναν κόσμο που

έχει αλλάξει».

«Αυτή δεν θα είναι μια βιώσιμη λύση», είπε.

«Ο Πούτιν πρέπει να συνάψει συμφωνία με

την Ουκρανία».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ: «Ο Πούτιν θεωρεί 
τις γειτονικές χώρες αυλή της Ρωσίας…»



Ο Πάπας ζήτησε συνάντηση με Πούτιν για να
προσπαθήσει να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Πάπας Φραγκίσκος
δηλώνει σε συνέντευξή του σε

ιταλική εφημερίδα, ότι ζήτησε να

έχει συνάντηση στη Μόσχα με

τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαν-
τίμιρ Πούτιν για να προσπαθ-

ήσει να σταματήσει τον πόλεμο

στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει

λάβει απάντηση.

Ο Πάπας δήλωσε επίσης στην

«Corriere Della Sera» ότι ο

Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος,
ο οποίος έχει προσφέρει την

αμέριστη στήριξή του στον πόλε-

μο - και στον οποίο μίλησε -  «δεν

μπορεί να γίνει το παπαδο-

παίδι του Πούτιν».

Ο Ποντίφικας, ο οποίος πραγ-

ματοποίησε μια άνευ προη-

γουμένου επίσκεψη στη ρωσι-

κή πρεσβεία όταν άρχισε ο πόλε-

μος, δήλωσε επίσης στην ιταλι-

κή εφημερίδα ότι περίπου τρεις

εβδομάδες μετά την έναρξη της

σύγκρουσης ζήτησε από τον

πλέον υψηλόβαθμο διπλωμάτη

του Βατικανού να αποστείλει μή-

νυμα στον Πούτιν.

Το μήνυμα αυτό ήταν, σύμ-

φωνα με τον Πάπα Φραγκίσκο,

«ότι προτίθεμαι να πάω στη

Μόσχα. Σίγουρα ήταν απαραίτητο

ο ηγέτης του Κρεμλίνου να επι-

τρέψει ένα άνοιγμα. Δεν έχουμε

ακόμη λάβει απάντηση και επι-

μένουμε ακόμη».

Ο Πάπας πρόσθεσε: «Φοβά-

μαι ότι ο Πούτιν δεν μπορεί και

δεν θέλει να έχει αυτή την συνάν-

τηση αυτή την στιγμή. Αλλά πώς

μπορείς να μην προσπαθήσεις

να σταματήσεις τόση βαναυσό-

τητα;»

Πριν από την συνέντευξη αυτή,

ο 85χρονος Φραγκίσκος δεν είχε

αναφέρει συγκεκριμένα τη Ρωσία

ή τον Πούτιν δημοσίως από τότε

που ξέσπασε ο πόλεμος στις 24

Φεβρουαρίου. Ωστόσο, έχει αφή-

σει ελάχιστες αμφιβολίες σχετι-

κά με το ποια πλευρά επικρίνει,

χρησιμοποιώντας όρους, όπως

αδικαιολόγητη επίθεση και εισβο-

λή, και εκφράζοντας την οδύνη

του για φρικαλεότητες εναντίον

αμάχων.

Στο περιοδικό «Politico» έγινε η διαρροή των

άκρως μυστικών σχεδίων για την κηδεία της 96χρον-

ης βασίλισσας Ελισάβετ. Περιελάμβανε όλες τις

λεπτομέρειες μετά και την αναθεώρηση των σχεδίων

για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πανδημίας.

Στο παρελθόν είχαν υπάρξει διαρροές για την

«Επιχείρηση Γέφυρα του Λονδίνου» όπως είναι η

κωδική ονομασία της, ωστόσο ουδέποτε είχαν δοθεί

στη δημοσιότητα τόσες λεπτομέρειες.

Έντονη ήταν η ενόχληση του Παλατιού για τη

διαρροή, γι’ αυτό ανώτατοι αξιωματούχοι διεξάγουν

έρευνα για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο της διαρ-

ροής, που προκάλεσε πονοκέφαλο σε Παλάτι και

κυβέρνηση, δίνοντας άκρως μυστικές πληροφο-

ρίες στις οποίες υπήρχε εμπάργκο.

«Η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε»

Σύμφωνα με τη διαρροή του σχεδίου «Επιχείρη-

ση Γέφυρα του Λονδίνου», μέσα σε δέκα λεπτά

από την ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας

Ελισάβετ, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες, θα

πέσει «μαύρο» στον ιστότοπο της Βασιλικής Οικο-

γένειας, ενώ ο Βασιλιάς – πλέον – Κάρολος θα

απευθύνει διάγγελμα στο έθνος και θα ξεκινήσει

περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρώτο πρόσωπο εκτός Μπάκιγχαμ που θα

ενημερωθεί για τη θλιβερή είδηση θα είναι ο πρωθυ-

πουργός, τον οποίο θα πάρει τηλέφωνο ο προ-

σωπικός γραμματέας της Βασίλισσας. Παράλληλα,

θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος μέλη του Υπο-

υργικού Συμβουλίου, μέλη ιδιωτικών συμβουλίων

και αξιωματούχοι, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, που

θα σχεδιάζουν τιμητικές τελετές σε όλη τη χώρα

λίγες ώρες αργότερα. Όλοι θα πάρουν το ίδιο μήνυ-

μα: «Μόλις ενημερωθήκαμε για τον θάνατο της

ΑΜ της Βασίλισσας. Η διακριτικότητα είναι απα-

ραίτητη».

Τότε, ο βασιλικός οίκος θα εκδώσει επίσημη ειδο-

ποίηση για την ενημέρωση του κόσμου μέσω τηλε-

όρασης και Τύπου, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι η

κηδεία της βασίλισσας θα γίνει δέκα ημέρες αργό-

τερα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ, πριν ταφεί

στην οικογενειακή κρύπτη δίπλα στον πρίγκιπα

Φίλιππο.
Πριν την κηδεία, που θα γίνει δέκα ημέρες μετά

τον θάνατό της, η σορός της θα εκτεθεί για τρεις

ημέρες σε λαϊκό προσκύνημα στο Παλάτι του Γουε-

στμίνστερ, το οποίο θα είναι ανοιχτό 23 ώρες την

ημέρα όσους θελήσουν να αποτίσουν φόρο τιμής

Το υπουργείο Μεταφορών έχει ήδη ειδοποιηθεί

ότι το Λονδίνο θα γίνει γεμάτο, για πρώτη φορά

τόσο πολύ στην ιστορία του, με τρένα και λεωφο-

ρεία γεμάτα με ανθρώπους που θα ταξιδέψουν

στην πρωτεύουσα για να θρηνήσουν τη βασίλισ-

σα, ενώ γεμάτα θα είναι τα ξενοδοχεία και όλα τα

καταλύματα.

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 96ΧΡΟΝΗΣ
ΜΟΝΑΡΧΟΥ

Διαρροή του σχεδίου για 
την κηδεία της 

Βασίλισσας Ελισάβετ
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Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας

(1) θέσης Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2403.50.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των

ζητημάτων που σχετίζονται με συντήρηση του οικήματος της Ύπατης Αρμοστείας και της Πρεσβευτικής

Κατοικίας και συντονισμό με αρμόδιες εταιρείες, έλεγχο συναγερμού και συστημάτων πυρασφάλειας ΥΑ

και Κατοικίας, συντήρηση μηχανογραφικών συστημάτων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, γενικά γρα-

φειακά καθήκοντα και άλλα.

Απαιτούμενα Προσόντα/ πιστοποιητικά:

• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 

• Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έργα που αφορούν κατασκευή ή συντήρηση κτηρίων και ηλε-

κτρομηχανολογικών συστημάτων. 

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου. 

• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

• Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής, ή Ανώτατης Σχολής/ Σχολής Κολλεγίου με δίπλωμα Τεχνικού ή Τεχνι-

κού Μηχανικού, θα προσμετρήσει ως πλεονέκτημα. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επι-

στολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Απολυ-

τήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, Λευκό Ποινικό Μητρώο, οποια-

δήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές στην πιο κάτω

ταχυδρομική διεύθυνση: 

High Commission for the Republic of Cyprus

13, St James’s Square, London SW1Y 4LB, UK

Attn: Ms D. Kyriakou, Administrative Attaché 

(Θέση Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή για την ΥΑ) 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 16/05/2022. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα
γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε
άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδή-
ποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

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

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-
μένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), μαζί με την
παροικία μας θα γιορτάσει με κάθε λαμ-
πρότητα την 60η επέτειο της Ανεξαρτη-
σίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 6.30μμ,
στο ξενοδοχείο Royal National στο κεν-
τρικό Λονδίνο. Η ομογένεια θα γιορτά-
σει με το επίσημο δείπνο την 60η επέ-
τειο της Κυπριακής Δημοκρατίας (που
αναβλήθηκε το 2020 λόγω του κορω-
νοϊού) καθώς και τη συνεχή σημαντική
προσφορά της Κυπριακής Διασποράς
του Ηνωμένου Βασίλειου στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα μας.

Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι
ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Το Δείπνο θα τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους Βρετανοί υπουργοί και βου-
λευτές, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι
πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων,
πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Κύ-
πρου και εξέχοντα μέλη της Κυπριακής
Διασποράς.

Ο εορτασμός θα αποτελέσει μια μο-
ναδική και ξεχωριστή βραδιά για όλους
μας, και θα μας δώσει την ευκαιρία να
θυμηθούμε τους σκληρούς και άνισους
αγώνες, τις ατομικές και κοινές προ-
σπάθειες όλων μας, για επιβίωση και
επιτυχία σε μια ξένη χώρα που έγινε
δεύτερη μας πατρίδα.

Η ζωντανή μουσική και το πλούσιο

καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμ-
μα θα επανασυνδέσει παλιά και νέα στε-
λέχη της ομογένειας, αυτούς που ίδρυ-
σαν τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα κατα-
στήματα, τις επιχειρήσεις και τα εργο-
στάσια και έθεσαν τα θεμέλια για μια
δυναμική και δημιουργική παροικία με
τη δεύτερη και τρίτη γενεά που κρατεί
με επιτυχία τα ηνία της οικονομικής, κοι-
νωνικής και πολιτιστικής ζωής των απο-
δήμων συμπατριωτών μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρίστος Κα-
ραολής δήλωσε πως: «Με μεγάλη χα-

ρά γιορτάζουμε την 60η επέτειο από την

ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη που θα είναι μαζί μας σε αυ-

τή την εορτή. Καλούμε τους συμπατρ-

ιώτες μας να δηλώσουν συμμετοχή για

να γιορτάσουμε μαζί την Ανεξαρτησία

της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη με-

γάλη και σημαντική προσφορά των

συμπατριωτών στην Κύπρο και το λαό

της και στην ομογένειατο Σάββατο 17

Σεπτεμβρίου».

Τα εισιτήρια κοστίζουν £70 ανά άτο-
μο, το οποίο θα περιλαμβάνει δείπνο 3
πιάτων και ηδύποτο κυπριακό κρασί.
Για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

https://cypriotfederation.org.uk/cypr-
uscelebration/ ή τηλεφωνήστε στο
02084459999.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β

A Celebration of Cyprus: 
Gala Dinner with President

Anastasiades on 
17 September 2022

The National Federation of Cypriots in the UK proud-
ly presents a "Celebration of Cyprus", a Gala evening
on Saturday 17 September at the Royal National Hotel.
The Gala will, belatedly, celebrate the 60th anniver-
sary of the Republic of Cyprus (postponed from 2020
due to COVID) as well as the immense contribution
of the Cypriot diaspora in the UK. His Excellency, the
President of the Republic of Cyprus, Mr Nicos
Anastasiades will be the Guest of Honour.

In addition to the President of the Republic of Cyprus,
other guests at the Gala will include UK Government
Ministers, Parliamentary supporters of Cyprus and
prominent members of the Cypriot diaspora in the
UK.

The Gala will be an evening to remember with live
entertainment, an opportunity to re-connect with
friends and to celebrate both Cyprus and our 300,000-
strong diaspora.

The President of the National Federation of Cypriots
in the UK, Christos Karaolis said: “We are delighted

to be launching this Galaand are grateful to President

Anastasiades for joining us for this celebration. We

hope that you will also be able to join us to celebrate

Cyprus, its people and its diaspora in September”.

Tickets are £70 per person, which will include a 3-
course dinner, wine with meal. 

To purchase your ticket,visit the dedicated page on
our website:https://cypriotfederation.org.uk/cyprus
celebration/

or call 02084459999.
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Τ
ην αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέ-

ση σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 20

μηνών) να απεμπλακεί από την εξάρτησή της

από το ρωσικό φυσικό αέριο και, παράλληλα,

να είναι σε θέση να τροφοδοτεί γειτονικές χώρ-

ες με ενέργεια, εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία

του την Τρίτη στην έναρξη εργασιών για την

υλοποίηση του πλωτού σταθμού αποθήκευσης

και αεριοποίησης LNG, ανοιχτά της Αλεξαν-δρ-

ούπολης.

Χαρακτηρίζοντας τον νέο τερματικό σταθμό LNG

στην Αλεξανδρούπολη ως μια ενεργειακή πύλη για

την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ο κ. Μητσοτάκης εκ-

τίμησε ότι «με το πολύ σημαντικό αυτό έργο, αλλά

και με τα υπόλοιπα έργα τα οποία δρομολογούνται

στη χώρα μας, θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να

υποκαταστήσουμε το φυσικό αέριο από ρωσικές

πηγές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σταθμός

εκπέμπει διπλό μήνυμα σήμερα. Πρώτον το ότι θα

μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε το ρωσικό φυ-

σικό αέριο, δεύτερον ότι οι χώρες μας είναι έτοιμες

να αναλάβουν έναν νέο ρόλο.

«Η Ελλάδα πρωτοστατεί και έχει φροντίσει ήδη

για τη δική ενεργειακή επάρκεια. Πρόκειται για ένα

εξαιρετικά σύνθετο έργο, ενώ είναι μία υψηλής τεχνο-

λογίας κατασκευή», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος επισήμανε πως θα ήθελε να ευχαριστή-

σει όλους τους μετόχους, καθώς «το έργο αυτό έρχε-

ται να προστεθεί σε μία σειρά από επενδύσεις που

καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμ-

βο».

«Η Ελλάδα στους επόμενους 20 μήνες θα μπο-

ρεί να υποδεχτεί σημαντικές ποσότητες φυσικού αε-

ρίου. Αυτή οι σταθμοί LNG μπορούν να αντικατα-

στήσουν ένα σημαντικό τμήμα της προμήθειας φυ-

σικού αερίου στα Βαλκάνια. Φυσικά επιπλέον ποσό-

τητες θα προσπαθούσαν να προωθηθούν και πρ-

ος Μολδαβία και Ουκρανία. Αυτό το πρόγραμμα

δείχνει την ετοιμότητά μας να απαντήσουμε στις 

προκλήσεις του παρόντος αλλά και την αξία της

συμπόρευσης μας και της προσήλωσης στον στόχο

για τις νέες πηγές ενέργειας», ανέφερε.

Σημείωσε ότι ο υπό κατασκευή σταθμός της Αλε-

ξανδρούπολης συνιστά ένα πολύ σημαντικό ανα-

πτυξιακό έργο με σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπω-

μα ως προς την ευρωπαϊκή συνεργασία στον το-

μέα της ενέργειας, ιδιαίτερα υπό το φως της διεθ-

νούς συγκυρίας, με την εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία.

«Πρόσφατοι εκβιασμοί της Μόσχας σε σχέση με

το φυσικό αέριο καθιστούν πλέον αυτή τη συνερ-

γασία όχι απλά αναγκαία αλλά - θα έλεγα - και κα-

τεπείγουσα», επισήμανε ο Έλληνας Πρωθυπουρ-

γός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη φροντίσει

για τη δική της εθνική ενεργειακή επάρκεια και είναι

πρόθυμη να συνδράμει και γειτονικά κράτη, όπως

η Βουλγαρία.

Αναφερόμενος σε μια σειρά έργων που στοχεύουν

να καταστήσουν «την Ελλάδα σημαντικό ενεργει-

ακό κόμβο», σημείωσε ότι η χώρα μέσα στους επό-

μενους 20 μήνες «θα μπορεί να υποδεχθεί σημαν-

τικές, πολύ αυξημένες ποσότητες υγροποιημένου

φυσικού αερίου».

«Η συνολική δυναμικότητα αεριοποίησης θα

είναι 58,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ανά ημέρα)»,

εξήγησε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «οι ελληνικοί σταθμοί

LNG θα είναι σε θέση πια να καλύψουν πλήρως,

όχι μόνο την εθνική αγορά, αλλά να υποκαταστή-

σουν και ένα σημαντικό τμήμα της προμήθειας ρω-

σικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια».

Στη τελετή έναρξης των εργασιών του σταθμού

παρέστησαν ο Προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου Σαρλ Μισέλ, ο Πρωθυπουργός της Βουλγα-

ρίας Κίριλ Πέτκοφ, ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλε-

ξάνταρ Βούτσιτς και ο Πρωθυπουργός της Δημο-

κρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβα-

τσέφσκι.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σα-

ρλ Μισέλ τόνισε τη σημασία της ενεργειακής ανε-

ξαρτησίας της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι ο νέος

τερματικός σταθμός για LNG στην Αλεξανδρούπολη

θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών φυ-

σικού αερίου, στην ενίσχυση των ενεργειακών υπο-

δομών και στη σταδιακή απεξάρτησή της Ευρώπης

από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ

σημείωσε ότι «πρόκειται για ιστορική μέρα για την

Ελλάδα και τη Βουλγαρία», καθώς ο νέος σταθμός

«συνδέεται με την επιδίωξη για ανεξαρτησία στον

τομέα της ενέργειας».

Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς

σημείωσε ότι η χώρα του είναι ευγνώμων για το

συγκεκριμένο έργο, καθώς θα της επιτρέψει να λά-

βει μεγάλες ποσότητες αερίου.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Δημο-

κρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβα-

τσέφσκι σημείωσε ότι πρόκειται για «ιστορικό γε-

γονός», το οποίο θα προσφέρει «μακροπρόθεσμη

ενεργειακή κάλυψη σε μία κρίσιμη περίοδο».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πλωτού

σταθμού παραλαβής, αποθήκευσης και επαναερ-

ιοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου LNG

(FSRU), σε απόσταση 17,6 χιλιομέτρων Νοτιοδ-

υτικά της Αλεξανδρούπολης και 10 χιλιομέτρων από

την πλησιέστερη ακτή. Υπολογίζεται ότι η μονάδα

θα έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει το Εθνικό Σύστημα

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με περίπου 5,5 δισε-

κατομμύρια κυβικά μέτρα καυσίμου ανά έτος.

Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Gastrade.  Συμμε-

τέχουν ο όμιλος Κοπελούζου, η Gaslog Cyprus

Investments Ltd, η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε, η Boul-

fartrabsgaz EAD και ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η Ελλάδα, με τον σταθμό της Αλεξανδρούπο-

λης, γρήγορα και πολύ μεθοδικά, μετατρέπεται σε

έναν ενεργειακό κόμβο της περιοχής, αλλά, ταυ-

τόχρονα, και σε στρατηγική πύλη εισόδου ενεργει-

ακών πόρων προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη συνο-

λικά

Με τον νέο τερματικό σταθμό επιτυγχάνον-

ται τα εξής:

– Ενισχύεται η ενεργειακή επάρκεια και ενεργει-

ακή ασφάλεια της χώρας.

– Διαμορφώνονται εναλλακτικοί τρόποι προ-

μήθειας Φυσικού Αερίου.

– Μειώνεται η εξάρτηση της χώρας από το ρω-

σικό Φυσικό Αέριο.

– Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο και γίνεται

ενεργειακός κόμβος.

– Δημιουργούνται ενεργειακοί διάδρομοι που δεν

διέρχονται από τουρκικό έδαφος.

– Δημιουργούνται εργαλεία περιφερειακής συνε-

ργασίας στα Βαλκάνια με βάση τις συνεργασίες των

χωρών στον τομέα της ενέργειας.

Ευρύτερη στόχευση, εκτός από τη Βουλγαρία

και τη Βόρεια Μακεδονία, είναι  να τροφοδοτήθούν

και άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Ρουμανία και

η Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο, η Αθήνα ενισχύει

τον ρόλο της στην περιοχή και ταυτόχρονα εξασφα-

λίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η ενεργειακή ασφά-

λεια της Ευρώπης.

Καθοριστικός είναι και ο διασυνδετήριος αγωγός

φυσικού αερίου Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας

που υπογράφτηκε το θέρος του 2021. Ειδικότερα,

ο αγωγός αναμένεται να ενώσει το ελληνικό σύστημα

μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Νέα Μεσημβρία

Θεσσαλονίκης μέχρι τα σύνορα με τη Βόρεια Μα-

κεδονία. Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 123 χι-

λιόμετρα, τα 57 θα είναι επί ελληνικού εδάφους,

ενώ το κόστος για την Ελλάδα προσεγγίζει τα 50

εκατομμύρια ευρώ.

Πέραν της ενεργειακής διαφοροποίησης που θα

δώσει ο αγωγός προς τη Βόρεια Μακεδονία (η οποία

μέχρι πρότινος τροφοδοτούνταν μέσω του Δια-

βαλκανικού Αγωγού), το μεγάλο ζητούμενο είναι να

επεκταθεί από τη γειτονική χώρα στο Κόσοβο. Οπως

ανέφεραν αρμόδιες πηγές, η Πρίστινα βλέπει με

θετικό «μάτι» αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο τα δημο-

σιονομικά δεδομένα είναι αυτά που θα καθορίσουν

τις τελικές επιλογές της.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΙΓΥΠΤΟ

Ταυτόχρονα με τους αγωγούς «τρέχει» το μεγά-

λο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και

Αιγύπτου. Το υποθαλάσσιο καλώδιο θα έχει μήκος

950 χλμ. και θα φθάνει από τις αιγυπτιακές ακτές

στην αττική γη. Πρόκειται για έργο κολοσσιαίας γεω-

πολιτικής σημασίας, στο οποίο επενδύει η Αθήνα

στο πλαίσιο τόσο της απεξάρτησης της Ευρώπης

από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες όσο και της

πράσινης μετάβασης.

Ο σχεδιασμός είναι να μεταφέρει 3.000 μεγαβάτ

καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται

στη βορειοαφρικανική χώρα από Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις,

το κόστος του καλωδίου ανέρχεται στα 3,5 δισ. ευρώ.

Για το λόγο αυτόν,  υπογραμμίζεται από έγκυρ-

ες πηγές  η ανάγκη να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος

του έτους η συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων οργα-

νισμών στις δύο χώρες, προκειμένου το έργο να

ενταχθεί στον κατάλογο των Εργων Κοινού Ενδια-

φέροντος (PCIs) και να λάβει κοινοτική χρημα-

τοδότηση.

ΚΑΙ Ο EURO/ASIA INTERCONNECTOR

ΜΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ

Επιπλέον, υπάρχει και ο EuroAsia Interconnector,

ο οποίος θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από το

Ισραήλ στην Κύπρο και από εκεί στην Κρήτη. 

Και το εν λόγω έργο αντιμετωπίζει πάντως

δυσκολίες, καθώς ενώ το κομμάτι Κύπρου – Κρή-

της έχει προχωρήσει, η κατασκευή του τμήματος

Κύπρου – Ισραήλ εμφανίζει σοβαρές καθυστερή-

σεις που απασχόλησαν τους υπουργούς Ενέργει-

ας των τριών χωρών στην πρόσφατη συνάντησή

τους στην Ιερουσαλήμ.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) ΣΤΗΝ
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:«Η Ελλάδα 
σημαντικός ενεργειακός κόμβος,

πύλη για τα Βαλκάνια»
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Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα 
της Κύπρου και ο Γερμανὀς

(συνέχεια)

»Μετά την συνέντευξιν ήν έσχον μετά της Α.Χάριτος

και περί ης ο λόγος εν εκείνη μου, ο Σεβ.αρχιεπίσκοπος

επεκεινώνησε και αύθις μετά του υπουργού των αποι-

κιών. Ούτος επειγόμενος να απέλθη εις την Ανατολ. Αφρ-

ικήν απήντησε συντόμως, ότι «εν προκειμένω ουδέν δύνα-

ται να γίνη πριν ή φθάσωσι πληροφορίαι παρά του Κυβε-

ρνήτου Κύπρου και ότι επιφυλάσσεται να ανακοινώση τω

αρχιεπισκόπω εί τι νεώτερον διά του αναπληρωτού αυτού

υφυπουργού των αποικιών». Μόλις την παρελθούσαν

Πέμπτην, 11 Ιανουαρίου, κατέφθασεν από του υπουρ-

γείου των αποικιών σχετική απάντησις εις το Λάμπεθ,

συνεπεία της οποίας η Α.Χ. με παρεκάλεσε να μεταβώ

παρ’ αυτή ίνα ζητήση, ως λέγει, την φιλικήν μου συμβου-

λήν.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

»Πράγματι μετέβην παρ’ αυτή χθες μ.μ. Και δεν μοι

ανεκοίνωσε μεν η Α.Χ. το κείμενον της υπουργικής απαν-

τήσεως, εκ της επακολουθησάσης όμως συνομιλίας και

των ερωτήσεων, άς μοι απηύθυνεν, ηννόησα ότι το υπο-

υργείον απαντών εις την ένστασιν του Σεβ.αρχιεπισκό-

που ότι άνευ της επιστροφής των δύο εξορίστων Μητρ-

οπολιτών η εκλογή καθίσταται απόλύτως αδύνατος απέ-

στειλε προς αυτόν εν μεταφράσει το Καταστατικόν της

Εκκλησίας Κύπρου. Εν τω 6ω άρθρω τούτω λέγεται ότι

εν περιπτώσει χηρείας απαρτία της συνόδου δύναται να

αποτελεσθή διά της προσκλήσεως του ηγουμένου Κϋκ-

κου, αν ελλέιπη είς, και ενός επισκόπου εξ άλλης Εκκλησίας

αν ελλείπουσι δύο. Η Α.Σ. μοι είπεν ότι το υπουργείον

συμβουλευθέν διακεκριμένους νομικούς των Αθηνών (τοι-

ούτος κατά τας πληροφορίας μου είνε ο εν τη υπηρεσία

της Κυπριακής Κυβερνήσεως διατελών ως γενικός εισαγ-

γελεύς έλλην νομομαθής Πασχάλης) φρονεί ότι ουδέν 

κωλύει, όπως ο τοποτηρητής της αρχιεπισκοπής καλέ-

ση το ν ηγούμενον Κύκκου ή δύο αρχιερείς έξωθεν προς

καταρτισμόν της απαρτίας και συντέλεσιν της εκλογής.

Γινώσκων εκ προηγηθείσης συνομιλίας μου μετά του

Σεβ.Μητροπολίτου Κιτίου ότι ο λόγος, δι’ όν προσετέθη-

σαν αι λέξεις «δι’ άλλους λογους» εις το Καταστατικόν ήτο

όπως προληφθή πάσα κωλυσιεργία συνοδικού ή συνο-

δικών μελών επί σκοπώ να καταστήσωσιν αδύνατον την

συγκρότησιν συνοδικής απαρτίας εμνημόνευσα τούτον

εις τον αρχιεπίσκοπον. Προσέθηκα ότι εν προκειμένω

δεν συντρέχει οιοςδήποτε λόγος κωλυσιεργίας από μέρ-

ους των συνοδικών μελών, καθόσον ταύτα είναι πρόθ-

υμα να μετάσχωσι των συνοδικών εργασιών και διεξα-

γάγωσι την εκλογήν. κωλύονται όμως υπό ανωτέρας βίας,

ήτις ουδεμίαν έχει σχέσιν προς τους Κανόνας ή τας δια-

τάξεις του Καταστατικού. Επομένως ερμηνευομένων των

ανωτέρω λέξεων κατά τον ιστορικόν αυτών λόγων --διότι

πράγματι εγένετο τοιαύτη κωλυσιεργία προς ματαίωσιν

της απαρτίας κατά την επί δεκαετίαν παραταθείσαν εκλο-

γήν μετά τον θάνατον του Σωφρονίου -- δεν δύναται ο

Τοπο-τηρητής αντιπαρερχόμενος τους κανονικούς δικαι-

ούχους να καλέση έξωθεν αναπληρωτάς αυτών. Αφίω,

είπον, ότι ως πληροφορούμαι, ουδεμία των αυτοκεφά-

λων ορθοδόξων Εκκλησιών έσται διατεθειμένη ν’ απο-

στείλη τοιούτους αναπληρωτάς επί προφανεί καταπατή-

σει των δικαιωμάτων και καθηκόντων των κανονικών

Μητροπολιτών.

»Ατυχώς, είπεν η Α.Χ., η χρήσις γενικών λέξεων εν τη

Νομοθεσία συνήθως παρέχει το δικαίωμα ερμηνείας δια-

φόρου ή μνημονευθείσα ιστορική. Καίτοι δε η Α.Χ. εκράτ-

ησε σημείωσιν τον λεχθέντων, ίνα εξ αυτών επιχειρημα-

τισθή κατά την προσεχή μετά του Υπουργού των απο-

κιών συνάντησιν αυτού, ουχ ήττον ανέλαβον ν’ αποστείλω

αυτώ βραχύ υπόμνημα διασαφηνίζον λεπτομερέστερον

την υπ’ εμού διδομένην εις τας λέξεις ερμηνείαν, όπερ

ευγνωμόνως, είπεν, αναμένει η Α.Χάρις.

»Η μετά της Α.Χάριτος συνομιλία εστράφη είτα εις άλλο

σημείον, αν δηλ. εν περιπτώσει επιστροφής των εξο-

ρίστων η Κυβέρνησις δύναται ν’ απαγορεύση την υπό-

δειξιν αυτών ως υποψηφίων αρχιεπισκόπων. Υπέδειξα,

ότι εν Κύπρω δεν συμβαίνει ό,τι αλλαχού δηλ. δεν υπβάλ-

λεται κατάλογος υποψηφίων εις την Κυβέρνησιν, εξ ού

αύτη έχει το δικαίωμα να εξαιρέση τινάς, αλλ’ η εκλογή

είνε άμεσος, γινομένη απ’ ευθείας υπό κλήρου και λαού,

ουδαμού δε του Καταστατικού αναφέρεται ούτε Κυβερν-

ητικόν δικαίωμα εξαιρέσεως υποψηφίων, αλλ’ ούτε τοι-

ούτον αναγνωρίσεως του ήδη εκλεγέντος. Προσέθηκα,

ότι μόνον οι επανερχόμενοι Μητροπολίται θελήσωσι,

δύνανται να αποσύρωσι την ιδίαν υποψηφιότητα. Η Α.Χ.

με παρεκάλεσε να ερωτήσω την Υμ.Θ.Παναγιότητα, αν

θα ηδύνατο να πείση τους εξορίστους, ίνα εν περιπτώσει

επιστροφής υποσχεθώσιν ότι δεν θα γέσωσιν υποψηφ-

ιότητα. Απήντησα ότι θ’ αναφέρω τούτο προς την Υμ.Θ.Πανα-

γιότητα διά τα περαιτέρω.

»Είτα λόγου γενομένου περί της εν επιστολή της

Υμ.Θ.Παναγιότητος μνημονευομένης εγγυήσεως η Α.Χάρις

ηθέλησε να μάθη τι εννοεί διά τούτου η Υμ.Θ. Παναγιότ-

ης, εγώ δ’ επεξηγών είπον, ότι η Α.Θ.Παναγιότης εννοεί

πάντως την αποχήν αυτών εφεξής από πάσης αναμίξεως

εις πολιτικάς διαμάχας. Εις την πρόσθετον ερώτησιν της

Α.Χάριτος, αν η Υμ.Θ.Π. γινώσκη ότι η Α.Χάρις, ό,τι νυν

επιδιώκει είνε η προσωρινή χάριν της αρχιεπισκοπικής

εκλογής μετάβασις αυτών και η εκείθεν αναχώρησις αυτών

μετ’ αυτήν, απήντησεν, ότι η Α.Θ.Π. λόγον ποιουμένη περί

εγγυήσεως υπ’ όψιν είχε πάν ως την και μετά την εκλο-

γήν παραμονήν των Μητροπολιτών εν ταις επαρχίαις

αυτών, καθόσον δεν είχεν έτι λάβει την έκθεσίν μου περί

της μετά της Α.Χ. συνομιλίας μου, ότε έγραφε την επι-

στολήν Αυτής.

»Επειδή δε η Α.Χ. εν τέλει έθιξε και το Ιεροσολυμητικόν

ζήτημα, είπον, ότι καθ’ ά εξ επιστολής του Σ.Τοποτηρη-

τού Ιεροσολύμων επληροφορήθην κατόπι προσωπικής

αυτού μετά του Υπάτου αρμοστού συνεντεύξεωςδιεκα-

νονίσθη η δυναμένη να ανάγη εις παρεξήγησιν 6η παρά-

γραφος του υπό σύνταξιν τροποποιημένου Νομοσχεδίου

και ουδείς υπάρχει λόγος πλέον ν’ αναβάλληται η δημοσίευ-

σις αυτού και επομένως και η εκλογή. Προσέθηκε, ότι αν

η Υπάτη Αρμοστεία ακολουθήση την μέχρι τούδε πολιτι-

κήν, να λαμβάνη εκάστοτε και την γνώμην των αραπο-

φώνων, πολύ φοβούμαι, ότι η εκλογή θα αναβληθή επ’

άπειρον, καθόσον ούτοι θα ανευρίσκωσί τι πάντοτε απα-

ρέσκον αυτοίς, ίνα αναγκάσωσι την Κυβέρνησιν να υποχω-

ρήση εις τας αξιώσεις αυτών και παρεκάλεσα, όπως η

Α.Χ. ασκήση και περί του ζητήματος τούτου την επιρρο-

ήν αυτής επί του Υπουργού των αποικιών προς ταχείαν

αποπεράτωσιν. Η Α.Χ. απήντησεν υποσχεθείσα, ότι άμα

τη επιστροφή του υπουργού περί τας αρχάς του επομέ-

νου μηνός θέλει ίδη αυτόν και πείση να επισπεύση την 

εκλογήν, χαριεζιντόμενος δε προσέθηκεν, ότι η επιρροή

αυτού επί των αποφάσων της Κυβερνήσεως δεν είνε τό-

σον αποτελεσματική, όσον φαντάζονταί τινες μακρόθεν.

»Υποβάλλων τα ανωτέρω και αναμένων ειδήσεις παρά

της Υμετέρας Θ. Παναγιότητος ως προς το σημείον της

υποψηφιότητος των εξορίστων, περί ού ηρωτήθην….».

Ο Πατριάρχης Φώτιος Β΄, όμως, στην ως άνω
λεπτομερή έκθεση του Γερμανού απαντά εν συντομία
ως εξής:

«Αρ.Πρωτ.83

1934, Ιανουαρίου 17.

Ελήφθη και ανεγνώσθη συνοδικώς το τελευταίον γράμ-

μα της υμετέρας φίλης Ιερότητος περί του εκκλησιαστι-

κού ζητήματος Κύπρου. Εις απάντησιν, συνοδική διαγ-

νώμη, γνωρίζομεν αυτή ότι αναγκαία εν πάση περιπτώσει,

κατά την γνώμην της Εκκλησίας, τυγχάνει και η του νέου

διαβήματος διενέργησις, ως σκοπιμότητα ιδιαιτέραν έχον-

τος. Εφ’ ώ προτρέπεται η υμετέρα Ιερότης ίνα προβή εις

αυτό[…]».                        

Ακολουθούν δε οι πιο κάτω δύο εκθέσεις του Γερ-
μανού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο Β΄:

«Αρ.1821 (χειρόγραφο) 

Εν Λονδίνω τη 5 Φεβρουαρίου 1934 

Παναγιώτατε Δέσποτα, Είχεν ήδη ταχυδρομηθή η από

15 λήξαντος και υπ’αρ.1809 μακρά επιστολή μου περί

της μετά της Α.Χ. του αρχιεπ. Καντουαρίας δευτέρας

συνεντεύξεώς μου, ότε κατέφθασεν η από 17 παρελθ-

όντος σεπτή Πατρ.Επιστολή. Συμμορφούμενος προς την

συνοδικήν διαγνώμην, θέλω προβή εν καιρώ και εις το

νέον διάβημα, όπερ εκρίθη ως ιδιαιτέρας σκοπιμότητος.

»Τό γε νυν εσωκλείω αντίγραφον Υπομνήματος, όπερ

συνωδά τη υποσχέσει μου απέστειλα ου προ πολλού εις

τον αρχιεπ. Καντουαρίας, χρήζοντος αυτού προς αναίρ-

εσιν της γνωμοδοτήσεως των Νομομαθών της Κυπρια-

κής Κυβερνήσεως ως προς την έννοιαν της διατάξεως

«ή δι’ άλλους λόγους». Ως εκ του περιεχομένου αυτού

δύναταί τις να εικάση το Υπόμνημα εν τοις κυρίοις αυτού

σημείοις συνετάχθη υπό του ενταύθα παρεπιδημούντος

Σ.Μητρ.Κιτίου, γνώστην ου μόνον των σχετικών Κανό-

νων, αλλά και των ιδιαιτέρων συνθηκών, υφ’ άς συνε-

τάχθη το Καταστατικόν της Εκκλησίας Κύπρου, υπεβ-

λήθη όμως ως εξ εμού. Η Α.Χ. αναγνούσα το υπόμνημα

και ευχαριστήσασά μοι διά τούτο, με ηρώτησεν αν δύνα-

ται εν τη προς τον Υπουργόν ρων Αποικιών απαντήσει

αυτού να πέμψη το υπόμνημα αυτούσιον. Παρέσχον

προθύμως τν προς τούτο συγκατάθεσιν και ούτως έχει

το Υπουργείον των Αποικιών εμμέσως ό,τι ώφειλε να

γινώσκη σχετικώς προς την άποψιν, ής έχεται, ότι είνε

δυνατή κανονική εκλογή και άνευ της επιστροφής των

δύο Μητροπολιτών. Γινώσκων εξ άλλων περιπτώσεων

την λεπτολόγον ακριβολογίαν των Αγγλικών Αρχών προ-

κειμένου περί εκκλ.κανον.ζητημάτων, δεν αμφιβάλλω ότι

το εν λόγω υπόμνημα θα τύχη της δεούσης προσοχής

εκ μέρους των εν τω Υπουργαίω.

»Ό,τι, παρόντος έτι ενταύθα και του Σ.Μ.Κιτίου, εφο-

βήθημεν, μήπως δηλαδή ο φόνος του δικηγόρου Τριαν-

ταφυλλίδου, μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής εν

Κύπρω, φέρη πολιτικόν χαρακτήρα, ατυχώς επηλήθευ-

σε. Τα ληφθέντα εκεί νέα αυστηρά μέτρα υπό των πολιτ.

αρχών γεννώσι την υπόνοιαν, ότι υπό ταν νέας δημιο-

υργηθείσας περιστάσεις ενδέχεται ν’ ανακοπή η πρόο-

δος προς λύσιν του ζητήματος της εκλογής Αρχιεπισκό-

που. Και η υπόνοια αύτη συνετέλεσεν όπως ο Σ.Μ.Κιτίου

αναχωρήση εξ Αγγλίας εις Γαλλίαν και εκείθεν εις την

Ανατολήν και πιθανώς εις Κων/πολιν, επί σκοπώ να εντύχη

τη Υμ.Θ.Παναγιότητι, ήτις έχει νυν την περί του Κυπρια-

κού ζητήματος πρωτοβουλίαν και συνεννοηθή μετ’ αυτής.

»Ως γνωστόν, η ευσεβής πηγή απέσχε πάσης επισή-

μου ενεργείας ενταύθα. Ήκουσα όμως παρά του Υπο-

υργού των Εξωτερικών κ.Μαξίμου ότι κατά την τελευταίαν

αυτού εις το ενταύθα Υπουργείον των Εξωτερικών επίσκε-

ψιν έθιξε και το ζήτημα τούτο ακροθιγώς, εκφράσας την

ευχήν υπέρ ταχείας και αισίας αυτού λύσεως. Ο αυτός

με παρεκάλεσεν όπως κρατώ αυτόν ενήμερον διά του

ενταύθα αρμοδίου περί των σχετικών παρά τοις ενταύθα

ενεργειών μου. Υπαβάλλων ταύτα κατά καθήκον..».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΕΡΟΣ 35ον

«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά», 

Λονδίνο 1819 (συνέχεια)

Το δεύτερο κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην αμέ-

σως επόμενη έκδοση των «Ελληνικών Χρονικών», δηλα-

δή στις 5 Ιανουαρίου 1824 και με επικεφαλίδα ‘‘Κοινο-

ποίησις της Ελληνικής εταιρείας (Κομιτάτου) της Λόν-

δρας’’, συνεχίζει ως εξής: 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

»Έως ότου τα πράγματα των Ελλήνων ήσαν περιωρι-

σμένα εις μίαν στενήν περιφέρειαν, και ήτον γνώμη, ότι

έμελλον ευθύς από την έναρξίν των να καταπαυθώσιν από

την οθωμανικήν δύναμιν, εν όσω ήτον αβέβαιον, αν μία

απλή σκιά, ηδύνατο να λάβη δυνατήν έκβασιν κατά της των

Μουσουλμάνων τυραννίας, ημπορούσε και να αμφιβάλλε-

ται, αν ήτον φρονήσεως έργον το να ενδυναμώση τινάς μίαν

σύμπνοιαν, η οποία ήθελε μόνον επιβαρύνει τα δεινά, τα

οποία ήτον σκοπός να διαλυθώσιν. Αλλ’ ο πόλεμος ήλλαξε

τώρα σημεία, και είναι προφανές, ότι δεν ημπορεί να παύση,

παρά ή με την ανεξαρτησίαν, ή με την τελείαν έκλειψιν του

ελληνικού λαού, εάν οι Τούρκοι δεν ημπόρεσαν να σβέσουν

την επανάστασιν εις την αρχήν της, ότε οι Έλληνες ήσαν

άοπλοι, και ανίδεοι της πολεμικής επιστήμης, ότε δεν είχον

κατακυριεύσει φρούρια, και δεν είχον Διοίκησιν τακτικήν,

τί θέλει κατορθώσουν τώρα εναντίον έθνους ανανεωθέν-

τος, και βοηθουμένου από την ενεργητικήν συμπάθειαν των

χριστιανικών λαών. Διά να καταπαύση η αιματοχυσία, διά

να επιστηριχθή έν σύστημα επιμόνου ησυχίας, διά να επα-

υξηνθώσιν αι πρόοδοι των επιστημών και της αρετής, διά

να κατασταθώσιν επιτήδειοι οι Έλληνες εις το να κατακ-

τώνται σταθερώς, και χαίρωνται εν ειρήνη την γην των

προγόνων των, η Ελληνική εταιρεία (Κομιτάτον) επικα-

λείται την συνδρομήν του Βρετανικού έθνους.

»Καθ’ όλους τους τρόπους αναγκαίως επιζητείται διά

την αληθή ύπαρξιν του έθνους τούτου η ενίσχυσις της εν

Πελοποννήσω Γενικής Διοικήσεως, και η συνδρομή των

χριστιανικών λαών της Ευρώπης, οι οποίοι εάν ελλείψω-

σιν από την εκπλήρωσιν των χρεών των ως προς τους

Έλληνας διά το ομόθρησκον θέλει γίνουν αίτιοι να εγκα-

ταλειφθώσι χιλιάδες συναδέλφων μας Χριστιανών εις την

διάκρισιν της απανθρωπότητος των Τούρκων, και θέλομεν

ιδεί νέας τραγικάς σκηνάς παρομοίας με την της Χίου, και

Κύπρου, όπου ολόκληροι χριστιανικοί λαοί εθυσιάσθησαν.

»Η Ελληνική εταιρεία (Κομιτάτον) της Λόνδρας εφρόν-

τισεν αρκούντως διά να ανακινήση ένα σκοπόν τοιούτον

ευγενή. Έδωσεν αρχήν εις μίαν άμεσον αλληλογραφίαν με

όλας τας κατά τόπον Διοικήσεις εν Πελοποννήσω, και με

τας διαφόρους φιλελληνικάς εταιρείας (Κομιτάτα) τας κατά

την Ευρώπην, και με την πλήρη πεποίθησιν οτι θέλει επι-

νοήσει τα πλέον επιτήδεια μέσα προς επίτευξιν του ιερού

τούτου σκοπού, παρίσταται σήμερον ενώπιον του κοινού,

εύελπις ούσα, ότι θέλει απαντήσει την πρόθυμον συνδρο-

μήν και των λοιπών χριστιανικών λαών της Ευρώπης, από

την οποίαν μόνην ελπίζομεν την ποθουμένην έκβασιν».

Στην έκδοση τώρα των «Ελληνικών Χρονικών» της

9ης Ιανουαρίου 1824, γίνεται η πιο κάτω αναφορά σε δύο

διάσημους Φιλέλληνες και συνιδρυτές της «Φιλελληνι-

κής Επιτροπής Λονδίνου», τον προαναφερθέντα Leicester

Stanhope και τον φιλόσοφο, μεταμορφωτή και συγγρα-

φέα πλείστων όσων έργων νομικού και εν γένει ανθρωπι-

στικού περιεχομένου βιβλίων, τον Jeremy Bentham (1748-

1832):

«Μανθάνομεν ότι ο Συνταγματάρχης κύριος Στάνχοπ

επεφορτίσθη παρά του σοφού Βενθάμου να διευθύνη εις

Αγγλίαν δύο νέους Έλληνας, διά των οποίων την καλήν

αγωγήν, ο σοφός ούτος ανήρ θέλει καταβάλει την όσον

ενδέχεται μεγαλυτέραν φροντίδα• δικαίως λοιπόν πρέπει

να ελπίζωμεν, οτι ο κύριος Στάνχοπ θέλει αναλάβει την

χρεωστουμένην φροντίδα περί της εκλογής των ρηθέντων

νέων συμβουλευόμενος κατά τούτο και άλλους συνετούς

και ειδήμονας άνδρας, ώστε να σταλώσιν όχι μόνον υιοί

πατριωτών, οίτινες συνεισέφερον εις το να απαλλαγή η

Ελλάς από τον βδελυρόν των Οθωμανών δεσποτισμόν, αλλά

ανδρών, οίτινες κατά συνέχειαν εφάνησαν συντελεστικοί

εις την πρόοδον της ελευθερίας εις την Ελλάδα, και ότι θέλει

επιμεληθή να είναι οι ανωτέρω δύο νέοι στολισμένοι από

την φύσιν, με ελεύθερα φρονήματα, με υγιή κράσιν και με

ευθές πνεύμα, διά να αποκατασταθώσιν εν καιρώ εις την

πατρίδα των χρήσιμοι.

»Νομίζομεν μεγίστην των πατριωτών μας ευτυχίαν του

σοφού Βενσάμου την φιλίαν• από την πρώτην αρχήν του

ιερού αγώνος μας ο ένδοξος ούτος ανήρ ενησχολήθη μεγά-

λως εις όσα ευκόλυναν την ευτυχή αυτού έκβασιν, συνέγρα-

ψε και υπόμνημα υπέρ του πολιτικού ημών συντάγματος το

οποίον είναι τόσον πλέον λαμπρόν διά του σοφού Βενθά-

μου τον χαρακτήρα, καθ’ όσον ο σεβάσμιος συνήγορός μας

είναι ο μέγιστος των νομοδιδασκάλων του αιώνος τούτου

ίσως και των παρελθόντων• και κατά χρέος τον δοξάζει ο

κόσμος ως κοινόν ευεργέτην».

Δέκα ημέρες, όμως, αργότερα, και συγκεκριμένα στην

έκδοση των «Ελληνικών Χρονικών» της 19ης Ιανουα-

ρίου 1824, δημοσιεύονται τα πιο κάτω δύο συνεχόμενα

σχόλια, αμφότερα ασφαλώς εν γνώσει αν όχι και υπαγό-

ρευση του Λόρδου Βύρωνα. Τα οποία σχόλια, έμμεσα

πλην σαφέστατα, αντανακλούν τη διάχυτη ήδη αδημονία

των ξένων Φιλελλήνων για την επικρατούσα τότε εθνική

διχόνοια στις ηγετικές τάξεις των Ελλήνων και για την

επείγουσα ανάγκη δημιουργίας και κυκλοφορίας εφημε-

ρίδων ελεύθερης και οπωσδήποτε αντικειμενικής ανάλ-

υσης των λόγων, για τους οποίους η αγωνιζόμενη Ελλά-

δα κινδύνευε όχι μόνο να χάσει όσα είχε ήδη κερδίσει με

την επανάσταση, αλλά και να καταποντισθεί και πάλι στα

απύθμενα βάθη της βάρβαρης Οθωμανικής δουλείας:

α) «Η δημοσίευσις είναι ψυχή της δικαιοσύνης

Ήλθεν ο καιρός καθ’ όν αι αλήθειαι ακούονται, και τόσον

τρομερώτερον αντηχούν, καθ’ όσον βραδυτέρα συμβαίνει

η διασάλπιγξίς των. Η διά του τύπου δημοσίευσις διαλευ-

καίνει και διασαφηνίζει α πάντα, και δίδει το ακριβέστα-

τον μέτρον των πραγμάτων όλων· της δε επωφελεστάτης

ταύτης δημοσιεύσεως όργανα είναι αι εφημερίδες». Και

β) «Περί της ελευθερίας του Τύπου

Οι Έλληνες έχουν εις το να γράφωσιν ελευθέρως το αυτό

επίσης δικαίωμα, καθώς και εις το να πνέωσι και να ζώσι·

και από κανένα νόμον το τοιούτον δεν απαγορεύεται. Οι δε

περί του τύπου νόμοι πρέπει να είναι όμοιοι με τους περί

προφορικού λόγου, διότι και η γραφή δεν είναι και αυτή

άλλο τι, ειμή τρόπος, καθ’ όν εκφράζομεν τα διανοήματα

της ψυχής μας. Έκαστος πολίτης, οποιασδήποτε καταστά-

σεως, υπόκειται εις ευθύνας, των έργων και των λόγων του.

Αι θύραι των δικαστηρίων μας είναι ανεωγμέναι· και οι

νόμοι θεωρούν τον δυστυχέστερον χωρικόν εξ ίσου με τον

πλουσιώτερον άρχοντα της Ελλάδος. Τουλάχιστον τοιου-

τρόπως εκφράζεται το εξαίρετον πολιτικόν ημών σύνταγ-

μα».

Όπως, όμως, όλοι εμείς σήμερα γνωρίζουμε, στα ολο-

κληρωτικά καθεστώτα όλων των χωρών και όλων εποχών,

οι περί ελευθερίας του Τύπου νόμοι όχι μόνο δεν τη-

ρούνται, αλλά και όσοι εκδότες και δημοσιογράφοι τολμούν

να εκφράσουν ελεύθερα και αντικειμενικά τη γνώμη τους

για τις κάθε είδους κυβερνητικές αδυναμίες και ατασ-

θαλίες των δικτατόρων, διατρέχουν ακόμη και τον άμεσο

κίνδυνο απώλειας της ζωής τους. Ας μην ξεχνάμε πόσα

αθώα θύματα είχαν προξενήσει οι αδυσώπητοι Πάπες της

μεσαιωνικής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, οι Μουσουλμάνοι ιερ-

ωμένοι της Ασίας και της Αφρικής όλων των εποχών, και

οι κατά καιρούς δικτάτορες της Ανατολής και της Δύσης

με προταγωνιστές στην Ευρώπη τουλάχιστον του εικο-

στού αιώνα τους δικτάτορες Χίτλερ και Στάλιν, και όσους

είχαν κακώς στεφθεί την κορώνα του απόλυτου μονάρχη,

ή φέρουν τα ένσημα του αρχηγού θρησκείας.     

Στις 17 Μαρτίου 1824, εξάλλου, και με επικεφαλίδα

‘‘Οι φιλέλληνες: το αγγλικό Κομιτάτο και η βοήθειά του

προς τους Έλληνες’’, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο

Φίλος του Νόμου» των αδελφών Κουντουριώτη στην

Ύδρα η ακόλουθη ανακοίνωση, με ημερομηνία και τόπο

αποστολής της το ‘‘Μεσολόγγιον, 30 Ιανουαρίου 1824’’:

«Ο πρώτος και κυριώτερος σκοπός της αγγλικής Φιλελ-

ληνικής Εταιρείας (Κομιτάτου) είναι το να δώση εις τους

Έλληνας εκείνας τας πολιτικάς και πολεμικάς γνώσεις, των

οποίων εστερήθησαν εις το διάστημα του βδελυρού ζυγού

των Οθωμανών• ο δεύτερος σκοπός της είναι ν’ αποκατα-

στήση στερεόν όλον εκείνο, το οποίον ήθελε συστήσει.

»Διά να αυξήση τας των Ελλήνων πολεμικάς γνώσεις,

εσύστησε πολεμικόν μηχανουργείον εις Μεσολόγγιον, διά

ν’ αποκαταστήση δε στερεάν την αυτού σύστησιν επιθυμεί

ν’ απολαύση δώδεκα μαθητάς. ηλικίας 16 έως 20 ετών, οι

οποίοι θέλουν προσκολληθή εις αυτό, ή ως διυλισταί, ή ως

πολεμικοί μηχανουργοί, ή ως ξυλουργοί, ή ως μεταλλοχω-

νευταί, ή ως παφιλοτεχνίται, ή ως σιδηροχαλκοτύποι, ή ως

τροχοποιοί και αμαξοποιοί. Οι αρχάριοι ούτοι θέλουν απο-

λαμβάνει την καθημερινήν τροφήν των και 15 γρόσια μι-

σθόν κατά μήνα, εν όσω η διαγωγή των είναι ενάρετος».

Ο φιλελληνισμός στην Αγγλία δεν περιοριζόταν, βέβαια,

μόνο στο Λονδίνο. Και αυτό το συμπεραίνουμε, συν τοις

άλλοις και από μια είδηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην

εφημερίδα και πάλι της Ύδρας «Ο φίλος του Νόμου», ημε-

ρομ. 21 Μαρτίου 1824 με τίτλο ‘‘Οι φιλέλληνες: εισφο-

ρές για τον Αγώνα’’. Μια είδηση, όμως, αυτή, η οποία

αναδημοσιεύτηκε από την Αγγλική εφημερίδα του Λον-

δίνου ‘‘Ο Ταχυδρόμος’’, ημερομ. 20 Φεβρουαρίου 1824,

και η οποία έχει ως εξής:

«Το περασμένον Σάββατον έγινεν εις το Λίβερπουλ πολ-

υάριθμος συνέλευσις, εις την οποίαν επροτέθη εις επεξερ-

γασίαν η ανάγκη τινός καταγραφής εις βοήθειαν των Ελλή-

νων• η καταγραφή αμέσως ανοιχθείσα έφθασεν εις τας 150

στερλίνας πριν διαλυθή η συνέλευσις, την ακόλουθον ημέ-

ραν ήτον εις τας 370 στερλίνας.

»Μεταξύ των δημηγόρων οίτινες ωμίλησαν εις την συνέ-

λευσιν ταύτην παρετηρήθη ο κύριος Γλαδστόνε, μέλος της

Αγγλικής Βουλής, όστις, αφού ανέφερε τας κυριωτέρας πρά-

ξεις του αειμνήστου τούτου πολέμου, αισθάνομαι, είπεν,

ότι η Αγγλική Διοίκησις ευρίσκεται εις τοιαύτην θέσιν, ώστε

δεν δύναται να λάβη μέρος εις τον αγώνα τούτον και πρέ-

πει να περιορισθή εις στενήν ουδετερότητα• ότι, αφού η

Ρωσία έδειξε φρονήματα εναντία εις τα συμφέροντα της

Αγγλίας, η πολιτική της Αγγλίας ήτον ν’ αντιτάξη εναντίον

της την Τουρκίαν, διά να ολιγοστεύση την επιρροήν της εις

τα πράγματα της Ευρώπης, ότι επομένως, εάν η μεγάλη Βρε-

τανία ανακατωθή ενεργητικώς εις τα πράγματα της Ελλά-

δος, είναι το αυτό και να εγκαταλείψει την Τουρκίαν εις την

Ρωσίαν, επειδή δεν δύναται να υπερασπισθή τους Έλληνας,

χωρίς να φερθή εχθρικώς κατά του Τούρκου, πράγμα το

οποίον ήθελε δώσει αφορμήν την Ρωσίαν να λάβη μέρας

εις τον πόλεμον».

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

Jeremy Bentham, 
διά χειρός Henry William Pickersgill 



Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Ο Τζέιμς Κάλλαχαν, οι 8,500 Τ/κ στη βάση Ακρωτηρίου,
ο Πανίκος Δημητρίου και τα «ηττημένα μυαλά»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Το 1975 στις ενδοκοινοτικές συνο-

μιλίες που είχαν επαναρχίσει με πρω-

ταγωνιστές τους Γλ. Κληρίδη και Ρ. Ντεν-

κτάς, ο τελευταίος αρνήθηκε να συζητή-

σει την επιστροφή των προσφύγων στα

σπίτια τους επιμένοντας ότι το θέμα τους

ήταν «πολιτικό» παρά ανθρωπιστικό.

Απαίτησε από τη Βρετανία, (όπως και

η Τουρκία επισταμένα από τον Σεπτέμ-

βριο του 1974) να στείλει στην Τουρκία

όλους τους Τουρκοκύπριους (ακριβής

αριθμός 8,500 σύμφωνα με τα βρετα-

νικά έγγραφα) που είχαν καταφύγει στη

βρετανική βάση Ακρωτηρίου. Και ξεκα-

θάρισε ότι αυτοί θα επέστρεφαν στη

συνέχεια στα κατεχόμενα.

Τελικά, στις 15 Ιανουαρίου 1975 ο

τότε Εργατικός Υπ. Εξωτερικών και Κοι-

νοπολιτείας, ο πολύς Τζέιμς Κάλλαχαν,

αποφάσισε μονομερώς να δεχθεί το

τουρκικό αίτημα και, σε συνεργασία με

τους Τούρκους, τους έστειλε στην Τουρκία

(Άδανα) αεροπορικώς (με τουρκικά αε-

ροπλάνα). 

Γνωρίζοντας ότι παραβίαζε τις πρό-

νοιες της Συμφωνίας Εγκαθίδρυσης σε

σχέση με τη χρήση των βρετανικών

βάσεων. Με το ... απίθανο επιχείρημα

ότι η Τουρκία θα απαντούσε με κάποια

ενέργεια καλής θέλησης για τους Πρό-

σφυγες... 

Στις 16 Ιανουαρίου 1975 έγιναν οι δι-

ευθετήσεις να αποχωρούσαν από το

Ακρωτήρι προς Άδανα κατ’ αρχήν περί

τους 300 ημερησίως αυξάνοντάς τους

εν τω μεταξύ σε 450 ημερησίως...

Ψήφισμα της Βουλής 
των Αντιπροσώπων

Στις 16 Ιανουαρίου 1975 η Βουλή των

Αντιπροσώπων με ομόφωνο ψήφισμά

της καταδίκασε με αγανάκτηση την πρό-

θεση της κυβέρνησης του Ηνωμένου

Βασιλείου να ενεργήσει σε συμπαιγνία

με τους Τούρκους κατακτητές για την

μεταφορά των Τουρκοκυπρίων από το

νότιο μέρος της νήσου στο βόρειο μέρος

(της νήσου) με σκοπό να αρπάξουν πε-

ριουσίες των Ελλήνων εκτοπισμένων

για αλλαγή της δημογραφικής σύνδε-

σης ορισμένων περιοχών για υλοποίηση

του σχεδίου διχοτόμησης, ενώ σύμ-

φωνα με την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης

στις 16.8.1960 το ΗΒ ως εγγυήτρια

δύναμη ανέλαβε την υποχρέωση να

εμποδίσει οιανδήποτε διχοτομική λύση...

Προειδοποίησε την βρετανική κυβέρν-

ηση ότι είναι αδιανόητο να διατηρεί και

να απολαμβάνει τη χρήση των βάσεων

και τις διευκολύνσεις που χαίρει σε ένα

κυρίαρχο, ενιαίο ανεξάρτητο κράτος εφό-

σον υποστηρίζει διχοτομικές λύσεις επο-

μένως παραβιάζει το ενιαίο, ανεξάρ-

τητο, κυρίαρχο κράτος που εγγυήθηκε.

Το ψήφισμα κοινοποιήθηκε στον Βρετ.

Ύπ. Αρμοστή στη Λευκωσία S.J.L. Olver

στις 23.1.1975 από τον τότε Πρόεδρο

της Βουλής Τάσσο Παπαδόπουλο.

Η κακοήθεια του Τζέιμς
Κάλλαχαν

Ο Κάλλαχαν, όμως, από τις 21 Δεκεμ-
βρίου 1974 είχε ενημερώσει για την
ΜΟΝΟΜΕΡΗ του απόφαση τον Αμερ-
ικανό ΥΠΕΞ Δρ. Χένρι Κίσινγκερ. «...Αντι-
λαμβάνομαι (του έγραψε) ότι αυτό δεν
θα αρέσει στους Έλληνες και ίσως να
τους κάνει πιο αδιάλλακτους , ειδικά και
εφόσον θα τους αφαιρούμε ένα από τα
όπλα στην διάθεσή τους να προσπαθ-
ήσουν να εξασφαλίσουν κάποιες παρ-
αχωρήσεις για τους εκτοπισμένους...
Θα στείλω μήνυμα στον Μακάριο και
τον Μπίτσιο (Έλληνα ΥΠΕΞ) ζητώντας
τους να κάνουν σίγουρο ότι το θέμα των
προσφύγων συζητηθεί επειγόντως με
τους Κληρίδη/Ντενκτάς και αν δεν συμφ-
ωνήσουν σε ένα σταδιακό πρόγραμμα,
δεν μπορούμε να αναβάλουμε την απόφ-
αση πέραν των 14 ημερών, θα προχωρή-
σουμε εμείς (Βρετανοί) με τους Τούρ-
κους εντός του επόμενου μήνα...να τους
στείλουμε. Θα διαβεβαιώσω τους
Ελληνοκύπριους ότι αναμένω από τον
Εσεμπέλ (Τούρκος ΥΠΕΞ) να προβεί
σε παράλληλη καλή θέληση σε σχέση
με τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες...»

Αργότερα ο Roy Hattersley, τότε υφυ-
πουργός στο Φόρεϊν Όφις , δικαιολόγ-
ησε την «πράξη» τους στη Βουλή των
Κοινοτήτων λέγοντας πως «ήλπιζαν η
πράξη συμπόνιας και ανθρωπισμού
από πλευράς τους θα τύγχανε ανταπό-
κρισης από τους Τούρκους στο βορρά
αλλά αντίθετα δεν έτυχε»! (Ιστορίες για
αγρίους).

Διαμαρτυρίες Ελλήνων
σ΄όλη την Κύπρο

«…Στο Τρόοδος διαμαρτυρία 300
νεαρών, αναποδογύρισαν δύο αυτοκίνητα

land-rover και τραυματίστηκαν δύο παι-
διά. Στη Δεκέλεια επίσης διαμαρτυρήθηκαν
μαθητόπαιδες, όπως και στη Λευκωσία...
αλλά το χειρότερο περιστατικό έλαβε
χώρα στη βάση Ακρωτηρίου. Όταν ένα
πλήθος 500 και πλέον διαδηλωτών έφθα-
σαν στη είσοδο της βάσης, προσωπικό
της ΡΑΦ τους επιτέθηκε και έκανε χρήση
αερίου CS. Οι διαδηλωτές κατάφεραν
να πάρουν το έλεγχο της εισόδου. Έφθα-

σαν περαιτέρω στρατιωτικές ενισχύσεις,
χρησιμοποίησαν περισσότερο CS gas
αλλά δεν κατάφεραν να διαλύσουν το
πλήθος. Στις 15.10 πλησίασαν τέσσε-
ρα οχήματα από το βρετανικό από-
σπασμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (δύο τεθωρα-
κισμένα, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο
και ένα land-rover) το υπηρεσιακό
αυτοκίνητο και το ένα από τα τεθωρα-
κισμένα κατάφεραν και πέρασαν αλλά
το δεύτερο κτύπησε διαδηλωτή και πέρα-
σε από πάνω του με τον ένα τροχό, τον
πλάκωσε.. . ΄Ηταν ένα αγόρι 18 ετών
προσφυγόπουλο από την Αμμόχωστο
που γλύτωσε και ήταν στη Λεμεσό. Μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο Ακρωτηρίου
αλλά πέθανε στις 15.30... Σύνολο 10
υπηρεσιακά αυτοκίνητα κάηκαν..» (Από
βρετανικό έγγραφο 17.1.1975).

Ο δολοφονηθείς ήταν ο Πανίκος
Δημητρίου 17,5 ετών, από τον Άγιο Μέμ-
νονα Αμμοχώστου τελειόφοιτος του Λανι-
τείου Γυμνασίου Λεμεσού, όντας πρό-
σφυγας από την Αμμόχωστου έκανε τον
τελευταίο του χρόνο στο Λανίτειο.

Δικηγόρος στην θανατική ανάκριση
σε δικαστήριο των Βάσεων αντιπρο-
σωπεύοντας την οικογένεια του Π.
Δημητρίου ήταν ο νυν Πρόεδρος της ΚΔ
Νίκος Αναστασιάδης. Για τον μ. Πανίκο
Δημητρίου έγραψε ο αγαπητός πρώην
συνάδελφος Φίλιππος Στυλιανού. (Ευχα-
ριστώ τον αγαπητό Λάζαρο Μαύρο για
τις επιπρόσθετες πληροφορίες).

Στις 21 Ιανουαρίου 1975 ο Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της ΚΔ στον ΟΗΕ κατέ-
θεσε δριμεία επιστολή ημερ. 20.1.1975

η οποία κυκλοφόρησε στο Συμβούλιο
Ασφαλείας ως επίσημο έγγραφο, καταγ-
γέλλοντας την βρετανική ενέργεια
υποκύπτοντας στις τουρκικές αξιώσεις,
ως κατάφωρη παραβίαση των ψηφι-
σμάτων του ΟΗΕ , του διεθνούς δικαίου,
της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 και
της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960...

Η αιώνια διγλωσσία των
δικών μας «ηττημένων

μυαλών»

Στα παρασκήνια, όμως, σύμφωνα με
τα βρετανικά έγγραφα, βρίσκουμε ότι
παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες, τον θάνατο
του νεαρού Π. Δημητρίου, το ΟΜΟΦΩΝΟ
ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων,
η ηγεσία της ΚΔ συνθηκολογούσε με
την βρετανική απόφαση πριν ακόμα ο
μ. Ζήνωνας Ρωσσίδης καταθέσει την
καταγγελία του στο Σ.Α.!

Στις 15 Ιανουαρίου 1975, ο Υπ. Εξω-
τερικών Χριστοφίδης κάλεσε τον Βρε-
τανό ΄Υπ. Αρμοστή να του παραπονε-
θεί για την απόφαση μεταφοράς των
Τουρκοκυπρίων από τη βάση Ακρωτη-
ρίου. Έγραψε ο κ. Όλβερ σε τηλεγρά-
φημά του προς το Φόρεϊν Όφις 16.1.1975:
«... Μετά από ένα σκληρό ξεκίνημα ο
Χριστοφίδης ήταν φιλικός, φοβόταν
δυναμική αντίδραση από τον λαό.
Συζητώντας πώς να λιγοστέψουμε τις
αντιδράσεις, τρία σημεία λέχθηκαν. 1)
Επείγουσα ανάγκη μιας τουρκικής χει-
ρονομίας και το σημαντικό να φαίνεται
ότι εργαζόμαστε πάνω σ΄ αυτή, μια χει-
ρονομία θα εξουδετέρωνε κάθε αντίδρ-
αση. 2) Ανάγκη για ταχεία δράση: Αμφ-
ότεροι Μακάριος και Κληρίδης με
συμβούλευσαν η κίνηση (μεταφορά
Τουρκοκυπρίων προς Τουρκία) να ολοκ-
ληρωθεί όσο γρήγορα μπορούσε... 3)
Μια ευνοϊκή ανταπόκριση στο αίτημα
της ΚΚ τουλάχιστον ως προκαταρτική
οικονομική βοήθεια. Ο Χριστοφίδης
πιστεύει ότι αυτό θα βοηθήσει να εξου-
δετερωθεί η αντίδραση... εφόσον το
θέμα εδώ είναι οι βρετανικές βάσεις...».

Την ίδια μέρα 16.1.1975 σε δεύτερο
τηλεγράφημά του προς το Φόρεϊν Όφις
ο Βρετανός ́ Υπ. Αρμοστής επανέλαβε
μεταξύ άλλων πως : «...Συζητώντας
χθες με αμφότερους Μακάριο και Κληρίδη
για περιορισμό της ζημιάς εδώ, αμφό-
τεροι με προέτρεψαν όπως η επιχείρη-
ση έτσι και αρχίσει, να ολοκληρωθεί όσο
γρήγορα είναι δυνατό. Ο Κληρίδης προ-
τιμά να ολοκληρωθεί σε ένα δύο μέρες.
Αμφότεροι Κληρίδης και Χριστοφίδης
(τότε ΥΠΕΞ) στους οποίους έθεσα το
θέμα, συμφώνησαν ότι η παρουσία τουρ-
κικών πλοίων στο νότο θα ήταν προκ-
λητική και να αποφευχθεί...»

Την ίδια μέρα (16.1.75) ο Κάλλαχαν
ενημέρωνε τους Τούρκους μέσω του
Πρέσβη του στην Άγκυρα ότι δεχόταν
όλες τις διευθετήσεις που πρότειναν οι
Τούρκοι, και επιβεβαίωσε ότι δεν θα τους
χρέωναν ούτε τέλη προσγείωσης!

Η συνέχεια στο επόμενο

Μία από τις εκθέσεις για τις διαμαρτυρίες και τον θάνατο του Π. Δημητρίου

Οι τουρκικές διευθετήσεις για τις πτήσεις από Ακρωτήρι προς Άδανα –
Ύπ. Αρμοστής - Μακάριος και Κληρίδης ζητούν ταχεία ολοκλήρωση...



Κάθε χρόνο αυτές τις γιορτινές μέρες του Πάσχα,
όπως και των Χριστουγέννων, πιο πολύ έρχονται
βασανιστικές μα και ευφρόσυνες οι μνήμες από τα
παιδικά και εφηβικά μας χρόνια στον τόπο μας, την
κωμόπολη του Λευκονοίκου, που απλώνεται στην
καταπράσινη πεδιάδα της Μεσαορίας μας, σαν σε
πράσινη θάλασσα…

Γράφει η 

Ζήνα 
Λυσάνδρου-Παναγίδη,

Δήμαρχος Λευκονοίκου

Ευωδιάζει το Πάσχα. Καθαρίσαμε και φέτος τα
σπίτια μας και μοσχομύρισαν από κουλούρια με σι-
σάμι, κουλουράκια πασχαλινά, σμυρνέϊκα τελευ-
ταίως, και τις απαραίτητες φλαούνες. Βάψαμε και
τα αυγά μας τα κόκκινα!

Όμως, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. «Οι μνήμες
διαχέονται παντού. Γύρω μου και μέσα μου». Μου
λείπουν οι γονείς μου. Οι γιαγιάδες μου και οι παπ-
πούδες…

«Το παρελθόν βάφει το σπίτι με τα χρώματα της
παιδικής ηλικίας. Ανακαλεί στιγμιότυπα και κινήσεις
ανθρώπων, κινηματογραφημένα στη μνήμη».

Τη μανούλα μου τη Χριστινού με τη γιαγιά μου
τη Μαρή να ασπρογιάζουν από νωρίς το σπίτι, από
το μέρος της αυλής, γιατί το εξωτερικό ήταν 
«σπριτ», όπως το λέγαμε τότε.

Έπρεπε να μυρίζει το σπίτι καθαριότητα. Οι 
προίκες να συντηρηθούν. Καθαρίζονταν ντουλά-
πια, ερμάρια, έβγαιναν σεντόνια μεταξωτά, κου-
κουλάρικα, ταϊστά, μάλλινα, βαμβακερά, καντζιελ-
λωτά και αερίζονταν, άνοιγε και το μεγάλο χρωμα-
τιστό σεντούκι με τα σχέδια στην πρόσοψη και τα
λευκονοικιάτικα υφαντά μέσα, προίκες από τη για-
γιά και τη μανούλα μου που ύφαιναν, κάνοντας
ολονυκτία. Πού τα πήγαν όλα αυτά τα υπέροχα
δημιουργήματα που άρπαξαν οι ξένοι, που δια-
γούμισαν, Θεέ μου; Τόσοι κόποι χαμένοι!

Επιπρόσθετα, έπρεπε να λάμπουν οι βιτρίνες
με τα γυαλικά, με τα πορσελάνινα πιάτα, πιατέλες,
βάζα, φλυντζανάκια, πιατάκια, όλα αυτά που έβλε-
πα μετά για χρόνια στον ύπνο μου. Επειδή είχαμε
και πολλά από τη γιαγιά μας, τα λέγαμε «αρχαία».
Ήταν κινέζικες και εγγλέζικες πορσελάνες. Καθα-
ριζόταν και το μπουφέ, η απαραίτητη ασημοθήκη.

Έπρεπε τότε αυτές τις άγιες μέρες όλα να λά-
μπουν. Μοσχομύριζε η γειτονιά καθαριότητα μα και
πασχαλινές μυρωδιές. Όλοι οι φούρνοι της γειτο-
νιάς άναβαν και έψηναν ψωμιά, σισαμένα κου-
λούρια, χρισταρκές, κουλουράκια με σισάμι, και τέ-
λος, το Μεγάλο Σάββατο, τις απαραίτητες φλαούνες.
Ακόμη αναδύονται οι μυρωδιές της Μεγάλης Εβδο-
μάδας: βανίλια, γλυκάνισσος, μαστίχι και μέχλεπι.

Πέρα από αυτά, κάθε Μεγάλη Εβδομάδα, θυμά-
μαι και τις πρόβες που κάναμε για τα Εγκώμια της
Μεγάλης Παρασκευής με τον θεολόγο μας, τον π.
Παρασκευά Παρασκευά, ο οποίος ανεβαίνει αυτό
τον καιρό τον δικό του Γολγοθά. Θυμάμαι ως Μυρο-
φόρες που ραντίζαμε στην κεντρική πλατεία μας
τον Επιτάφιο της Πάνω Γειτονιάς, μετά το τέλος της
λειτουργίας, όταν γινόταν η περιφορά των επιτα-
φίων, ενώ οι Μυροφόρες της Πάνω Γειτονιάς ρά-
ντιζαν τον δικό μας Επιτάφιο, και ήμασταν όλες σί-
γουρες για την υπεροχή του δικού μας Επιταφίου.

Πρωί-πρωί γυρίζαμε τις γειτονιές για να μαζέ-
ψουμε τα λουλούδια από τους ανθισμένους κή-
πους μας. Οι κρίνοι οι κατάλευκοι είχαν την τιμητι-
κή τους. Με πόση περηφάνεια στολίζαμε τον Επι-
τάφιό μας. Μα και πόση κατάνυξη και συγκίνηση
ψάλλαμε τα Εγκώμια της Παναγίας μας!

Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα είχε μια μαγεία αλ-
λιώτικη. Οι ακολουθίες είχαν αλλιώτικο άρωμα. Θες
η ανοιξιάτικη φύση μας με τις μυρωδιές της, θες οι
γλυκόλαλοι ψάλτες μας που συναγωνίζονταν τον

δάσκαλό τους, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, Θεό-

δουλο Καλλίνικο, θες οι ιερείς μας, ο παπα-Νικό-

λας στην κάτω και ο παπα-Δημήτρης στην πάνω

γειτονιά, μας οδηγούσαν στον ουρανό! Πού να 

βρούμε τέτοιο συνδυασμό! Γι’ αυτό και κάθε χρόνο

μένουμε με το παράπονο… Τίποτα δεν μας ικανο-

ποιεί…

Πώς να ξεχάσουμε τον παπα-Νικόλα με τη στε-

ντόρεια φωνή του, που υποδυόταν τον Χριστό, και

τον Μήτσιο που στεκόταν πίσω από την εξώπορ-

τα της εκκλησίας μας και υποδυόταν τον Άδη! Αυτό

το «Άρατε πύλας» από τον 23ο ψαλμό του Δαβίδ;

Τι χαρά ήταν εκείνη, όταν ο ευθυτενής παππούλης

μας κτυπούσε την πόρτα και αυτή άνοιγε διάπλα-

τα, συμβολίζοντας τη νίκη του Χριστού πάνω στον

θάνατο! Τι συγκίνηση σε εκείνα τα χρόνια τα ευ-

λογημένα που ζούσαμε στον τόπο μας! Κι ύστερα,

τσουγκρίζαμε τα κόκκινα αυγά μας και τρώγαμε τη

φλαουνίτσα μας που είχαμε μαζί μας. Η νηστεία τε-

λείωνε.

Παρ’ ολίγο να ξεχάσω και τα αστεράκια που ανά-

βαμε και ρίχναμε στο κυπαρίσσι της αυλής του Σω-

τήρα μας, στα παιδικά μας χρόνια!

Οι θύμισες δεν τελειώνουν…

Κυρίως, θυμάμαι, το Μεγάλο Σάββατο, μόλις έ-

βγαιναν πρωί-πρωί οι φλαούνες από τον φούρνο,

που ξεκινούσαμε μαζί με τον παπά μας για να πά-

ρουμε στα αδέλφια του σε Λευκωσία και Αμμόχω-

στο, αλλά και σε κάποιους φίλους, ζεστές φλαούνες

και κουλούρια και χρισταρκές και κουλουράκια και

αυγά κατακόκκινα, μαζί με φρέσκα κοτόπουλα, γιατί

έτσι έπρεπε. Έπρεπε ό,τι κάναμε, να το μοιραζό-

μαστε με τους γύρω μας! Έτσι, μάθαμε. Και το

συνεχίζουμε και σήμερα. Γιατί αυτή είναι η παρά-

δοσή μας! Να προσφέρουμε και στους άλλους.

Κάθε γιορτή ζωντανεύουν οι γονείς μας και οι 

πρόγονοί μας, οι άνθρωποι της γειτονιάς μας, της

κωμόπολής μας, αυτοί που κουβαλούμε μέσα μας.

Τους ευγνωμονούμε για όλα όσα μας κληροδό-

τησαν. Τρόπους, ήθη και έθιμα, συνήθειες, αρχές,

ιδανικά και αξίες.

Δόξα τω Θεώ και στην προσφυγιά συντηρούμε

τις συνήθειές μας και τους τρόπους μας. Και πάλι

ευωδιάζουν τα σπίτια μας από τα φρεσκοψημένα

κουλούρια, τις χρισταρκές, τα κουλουράκια, τις φλα-

ούνες, έστω και από τον ηλεκτρικό φούρνο. Και πά-

λι μυρίζει η μέχλεπι και το μαστίχι, ο γλυκάνισσος

και η βανίλια. Τα τριαντάφυλλα, και οι άσπροι κρίνοι

άνθισαν στον κήπο μας για να στολίσουμε τον τά-

φο τους…

Τελικά, όπως γράφει και μια φίλη μου από την

άλλη άκρη του Αιγαίου, που με ξεσήκωσε σήμερα

να καταγράψω για άλλη μια φορά τις θύμισές μου,

η Ραλλού Κράλη από τον αδελφοποιημένο Μόλυ-

βο, τη Μήθυμνα της Λέσβου,

«Τίποτα δεν χάνεται, 

εάν δεν το καταχωνιάσουμε στη λήθη».

Καλή Ανάσταση και στην πατρίδα μας!

Καλή επιστροφή στη γη που μας γέννησε!

Χριστός Ανέστη, αδέλφια μας!
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Η θέση της Αθήνας ως προς την ουκρανική κρίση

έχει τις θετικές έχει όμως και τις αρνητικές της πλευ-

ρές. Ο Χρόνος σίγουρα θα δείξει, αν πραγματικά,

όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός,

η Ελλάδα έχει βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστο-

ρίας. Και δεν αναφέρομαι ασφαλώς στην καταδίκη

της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (ορθότατη από-

φαση), αλλά στα όσα τραγελαφικά (σε ό,τι αφορά τις

οικονομικές κυρώσεις και την απέλαση Ρώσων δι-

πλωματών) την ακολούθησαν. 

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί αλήθεια μια

απόφαση επιβολής οικονομικών κυρώσεων σε ένα

κράτος (χωρίς να ακουμπούμε το φυσικό αέριο), όταν

μια τέτοια ενέργεια προκαλεί περισσότερο κόστος σε

σένα παρά στο κράτος που επιβάλλονται οι κυρώσεις!

Αυτό, σε μικρότερο βαθμό ίσως, ισχύει και για την

Κύπρο. Η Κύπρος έκλεισε τα αεροδρόμια στις ρωσι-

κές αερογραμμές, όταν οι Ρώσοι εδώ και πάρα πολλά

χρόνια (όχι πάντα κάτω από άπλετο φως) κρατούν

ζωντανή την οικονομία της!

Τα παραπάνω είναι η μια όψη του νομίσματος. Στην

άλλη πλευρά του οποίου βρίσκεται η Δύση. Η Ελλά-

δα (συνεπακόλουθα και η Κύπρος) υπήρξαν ανέκαθεν

πιστοί σύμμαχοι της Δύσης. Αμερικανοί και οι Άγγλοι,

ωστόσο, βρίσκονται πίσω από κάθε μελανή σελίδα

της σύγχρονης ιστορίας μας. Εμφύλιος πόλεμος στην

Ελλάδα, εμφύλιος πόλεμος στην Κύπρο, απριλιανή

δικτατορία, εισβολή των τούρκων στην Κύπρο και

συνεχιζόμενη κατοχή με όπλα νατοϊκά! Και σήμερα

Αμερικανοί και Άγγλοι λυσσομανούν και πάλιν, παρά

την τυχοδιωκτική συμπεριφορά της Άγκυρας, για επι-

βολή απαράδεκτης λύσης, λύσης τουρκικών προ-

διαγραφών στο Κυπριακό.

Και η Ρωσία; Είδαμε ποτέ κάποια ουσιαστική βοή-

θεια από την Ρωσία των Τσάρων ή την Ρωσία των

κομμουνιστών, όπως υποστηρίζει η εκπρόσωπος του

ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα;

Όχι είναι η απάντηση, αρχής γενομένης από την

Ελληνική Επανάσταση κατά των Οθωμανών έως και

τις μέρες μας. Ο Καποδίστριας για τον οποίο έκανε

αναφορά η Μαρία Ζαχάροβα δεν ήταν Ρώσος αλλά

Έλληνας, εκ μητρός Κύπριος μάλιστα. Ούτε το «το

ελληνικό κράτος», δημιουργήθηκε, όπως δήλωσε,

«χάρη στη βοήθεια της Ρωσίας». «Σας βοηθήσαμε

να απελευθερωθείτε κι εσείς απελαύνετε Ρώσους δι-

πλωμάτες», είπε.«Κι αυτό παρά το γεγονός ότι μοι-

ραζόμαστε την ίδια πίστη με τους Έλληνες, κληρο-

νομούμε την ίδια παράδοση και γενικά δεν αρνηθή-

καμε ποτέ να βοηθήσουμε τους Έλληνες φίλους

μας…». Και με τους Ουκρανούς την ίδια πίστη μοι-

ράζονται οι Ρώσοι αλλά τους ισοπέδωσαν…

Για την αποκατάσταση της αλήθειας ας βάλουμε

σε μια τάξη στα πράγματα. Η Ρωσία ουδέποτε βοήθη-

σε πρακτικά τον Ελληνισμό. Ούτε τον καιρό των Τσά-

ρων, ούτε όταν η Ρωσία αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά

της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1821 οι Ρώσοι χλεύαζαν

την Επανάσταση και οι μπολσεβίκοι το 1922 ανέ-

στησαν τον Κεμάλ που ξεπάστρεψε τον Ελληνισμό

της Μικράς Ασίας. Πρώτοι οι Σοβιετικοί μίλησαν για

λύση ομοσπονδίας στο Κυπριακό, το 1964! Και το

1974 έτριβαν περιχαρείς τα χέρια τους, αφού μια χαρά

τους βόλεψε η τουρκική εισβολή και η κατοχή που

ακολούθησε, μιας και έθεσε την ταφόπλακα στον ενω-

τικό πόθο των Κυπρίων! Την Ένωση που τόσο πολέμη-

σαν οι Ρώσοι!!!

Συμπέρασμα: Ελλάδα και Κύπρος θα μπορούσαν

σίγουρα να κρατήσουν μια πιο ισορροπημένη στάση

ως προς τις κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία

με αφορμή την καταδικαστέα δίχως άλλο στρατιωτι-

κή εισβολή στην Ουκρανία. ‘Όχι όμως γιατί είναι φίλοι

μας οι Ρώσοι. Ούτε γιατί θυμώνει η Ρωσία που δεν

της λέμε «εύγε» όταν ισοπεδώνει μια ολόκληρη χώρα

και φτιάχνει πρόσφυγες με τα εκατομμύρια. Ούτε γιατί

έχουν έστω και ίχνος αληθείας τα όσα υποστηρίζει η

κυρία Ζαχάροβα… Ελλάδα και Κύπρος θα μπο-

ρούσαν να κρατήσουν μια πιο ισορροπημένη στάση

ως προς τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην Ρωσία

γιατί αυτό επιβάλλει το εθνικό συμφέρον.

Υστερόγραφο: Σε αντίθεση με μας η Άγκυρα προ-

σαρμόζεται αναλόγως των καταστάσεων. Δεν προ-

τείνω ασφαλώς να γίνουμε κι εμείς (όπως η Τουρκία)

χαμαιλέοντες, αλλά κάποτε πρέπει να δούμε το πραγ-

ματικό συμφέρον μας. Ο θυμός των Ρώσων δεν είναι

ό,τι καλύτερο να ξέρετε…

Η ανιστόρητη κυρία Ζαχάροβα

Απαλά ο μανδύας κυματίζει στους ανέμους…

Ένα πέπλο τρυφερότητος,

Χάδι πνοής της Ζωής.

Είτε με την καρδίαν ανά χείρας

Είτε δια της επεκτάσεως του νου,

Κατοικείς εις τας ψυχάς,

Ημών των ιδικών Σου Κύριε!

Είθε η ψυχή του Ανθρώπου

Να ευλογεί τον Κύριο,

Με άπαντα τα γνώριμα,

Αλλά και με τα μυστήρια

Των δώρων της θερμής παρηγορίας…

Καθώς το Πνεύμα ψιθυρίζει

Μεταδίδοντας μία πνευματική σιγή,

Ο Μανδύας μας ενδύει

Με την Αγάπη του Αγίου Πατρός.

Το μυστήριον του Φωτός,

Η λάμψις του Πνεύματος,

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ προσέλευσης

Με αυτοπεποίθηση

Εις την πιστότητά Σου.

«Καθώς ενδιαφέρεσαι δια τους ιδικούς Σου,

Ευλόγησέ ημάς Ω Κύριε

Και είθε οι Αγγελικές οντότητες

Που κατοικούν ενώπιόν Σου,

Ψάλλουν ημίν ψαλμούς αίνου,

Ως προσφορά προς το Μαγευτικό,

Το Απερινόητο Μεγαλείο Σου,

Αμήν»

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

Ο Αόρατος Μανδύας

«Πασχαλινές θύμισες»
(Αφιερωμένο στους προγόνους μας!)
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Ατιμούλια Έλληνες
Εθνικά σύνορα είναι εκείνα που δείχνουν τα γεωγραφικά σημεία

στα οποία φθάνουν τα συμφέροντα και οι διεκδικήσεις ενός κράτους

ή ενός έθνους. Τα σύνορα των ΗΠΑ είναι προς νότον το Μεξικό, προς

βορράν ο Καναδάς και εκατέρωθεν είναι οι δύο μεγάλοι ωκεανοί. Τα

σύνορα της Γερμανίας είναι στο κέντρο της Ευρώπης ανάμεσα στις

άλλες ευρωπαϊκές χώρες και προς βορράν με την Βαλτική θάλασσα.

Είπαν οι άνθρωποι να κάνουν ένα κράτος και το συμμάζεψαν σαν νοι-

κοκυραίοι, να ξέρουν τι κάνουν και τι ορίζουν να μην τσαλαβουτάνε

όπου βρούνε. Εμείς πάλι είμαστε το τελείως αντίθετο. Όπου φθάνου-

με απλώνουμε την αρίδα μας. Ντροπής πράγματα.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Η εγγονή ντου Ποσειδώνα κάλυψε με το όνομά της όλη την Ευρώπη

με τις ματάρες της, μέχρι και τον Δία διέφθειρε. Η Λιβύη ήταν εγγόνα

του Δία και κόρη του Έπαφου και της Ιούς. Η Αίγυπτος είχε κι αυτή

νονό το Αιγαίο, αφου βγαίνει το όνομα από το «υπτίως του Αιγαίου».

Μετά ήταν εκείνος ο Βασιλιάς Δάρδανος με τα γνωστά του Δαρδανέ-

λια. Κονόμαγε πολλά λεφτά από τα στενά και τα καραβάκια που παίρ-

ναγαν και γύρευε μια μεγαλύτερη αναγνώριση για να βρεί καλή νύφη

για τον γυιό του τον Άσιο και είπε όλη την αχανή ήπειρο Ασία. Τώρα

η Ιαπωνία ετοιμαζόταν να βγάλει τα αυτοκίνητα Toyota και προς ανα-

γνώριση της τεχνολογικής ανωτερότητάς της την είπαμε Άπω Ιωνία.

Εμ, δεν σήκωνε να την πούμε Άπω Σούρμενα. Ντροπή, με τέτοιους

κινητήρες που κατασκευάζει! Διαμάντια, ειδικά στο πετρέλαιο.

Με την ξηρά καλά τα πήγαμε, αλλά στους αρχαίου Έλληνες άρεσε

πιο πολύ η Θάλασσα. Το σκεφτήκαν καλά και πρίν στο Μόναχο δημι-

ουργηθεί η εταιρεία BMW και κατακλύσει τον κόσμο, είπανε τις θάλασ-

σες Ωκεανό, αυτοί τις διέσχιζαν, ό,τι θέλανε κάνανε. Ωκεανός-Ωκεία

ναύς-γρήγορο καράβι. Δεν μπορείς να πάς από το Λίβερπουλ στο

Χάλιφαξ με κανά μικρό καραβάκι. Μην το πείτε πουθενά και μας πά-

ρουν με τις λεμονόκουπες, να είστε σοβαροί. Νάσου το και το 73%

του πλανήτη που καλύπτεται από θάλασσα με Ελληνικό όνομα.

Μετά δεν μας χώραγε ο πλανήτης. Νάσου ο Αρης που ήταν και

κατακόκκινος πλανήτης. Οι δύο δορυφόροι του πήραν κι αυτοί τα ονό-

ματα Φόβος και Δήμος. Μετά, στα καλά καθούμενα, βρεθήκαμε μπρο-

στά στον πλανήτη Ποσειδώνα. Ε, σαν Θεός κι αυτός είχε ακόλου-

θους πολλά φεγγάρια, την Νηρηίδα, την Θάλασσα, τον Ιππόκαμπο,

Τον τρίτωνα και την Ναϊάδα, όλοι οι δορυφόροι Έλληνες υπήκοοι. Από

κοντά έφτασε και ο πλανήτης Δίας μεγάλος για να δείχνει το κύρος

του. Τα φεγγάρια του αξιολάτρευτα και ευγενέστατα, η Αμάλθεια, ο

Γανυμίδης, η Ιώ, η Ευρώπη, η Καλλιστώ, η Υγεία, η Αδράστεια και

μερικοί ακόμη συνοδοί χαμηλότερου επιπέδου και άνευ δικαιώματος

ψήφου. 

Έχει το ηλιακό μας σύστημα κι άλλους ωραιότατους πλανήτες και

όλοι με Ελληνικά ονόματα. Ο Κρόνος ας πούμε έχει δορυφόρους τον

Τιτάνα, τον Εγκέλαδο, την Τυθή, τον Ιαπετό, Διώνη, Πάνα, Επιμυθέα

και Υπερίωνα. 

Γιατί, βρε εγωϊστές Έλληνες, δεν αφήσατε έναν πλανήτη για την

Βενεζουέλα και το Λιχτενστάιν; Κρίμα γιατί σας εκτιμούσαμε! Στον ου-

ρανό υπάρχουν και άλλα ηλιακά συστήματα όπως ο Ωρίων, η Μεγάλη

Άρκτος, και η Κασσιόπη. Αυτή η τελευταία η ρουφιάνα είναι σύνορο

(εκατομμύρια των εκατομμυρίων χλμ μακριά από τους αστερισμούς

Κηφέα, Σαύρα, Ανδρομέδα και Περσέα). 

Γιατί, βρε παλιοτόμαρα, δεν σκεφθήκατε λίγο την Τανζανία και την

Οκλαχόμα; Μοναχοφάηδες, φασίστες Έλληνες, και το διάστημα δικό

σας το θέλετε. Τι θα σας πείραζε, δηλαδή, αν τον Πλούτωνα τον έλε-

γαν Σουλεϊμάν; Αφήστε και κάτι για την Ουγγαρία και την Ιαπωνία, η

μοβοριά σας θα σας φάει, παλιοτόμαρα!!!

Μιλήσαμε για τα κοντινά μας, γιατί στο σύμπαν υπάρχουν τρισε-

κατομμύρια αστερισμοί και όλοι με Ελληνικά ονόματα. Εκεί ακριβώς

είναι τα σύνορα του Ελληνισμού. Όλος ο ουρανός καταυγάζεται από

Ελληνικά ονόματα και ούτε ένα από Τουρκικό ή Γαλλικό όνομα.

Δυστυχώς, στο σχολείο δεν μας δίδαξαν τα σύνορα της Ελλάδος, και

με το δίκιό τους, αφού Ελλάδα είναι το αόρατο σύμπαν και μάλλον

ίσως και πέρα από αυτό. 

Μην το μαρτυράτε, θα μας το πάρουν οι Τούρκοι. Το μόνο αδύνα-

το σημείο μας είναι τα γιγάντια και αχανή σύνορά μας. Η Αμερική και

η Ρωσία είναι ασήμαντα κρατίδια μπροστά μας!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Το 1967, η τέως βασιλική οικογένεια εγκατέλειψε το Τατόι και το 1973

με ΝΔ το κτήμα απαλλοτριώθηκε. Το Τατόι αφέθηκε να ρημάξει. Το 1974,

το 69.2% του ελληνικού λαού ψήφισε υπέρ της κατάργησης της μοναρ-

χίας. Το 1945, το Τατόι παραδόθηκε στις φλόγες μετά από εμπρησμό.

Το 1974 κάηκαν 13.500 στρέμματα και το 1977, 4.000 στρ. 

Το 1992, με εγκληματική απόφαση επετράπη να απομακρυνθεί μέρ-

ος της «οικοσκευής» με αποτέλεσμα να φύγουν για πάντα από την

Ελλάδα θησαυροί από το ανάκτορο. Το 2000, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

επιδίκασε αποζημίωση στην τ. βασιλική οικογένεια, 13.7 εκατ. ευρώ –

έναντι 161 εκατ. ευρώ που εκείνη διεκδικούσε. 

Σε όλες τις πολιτισμένες πρωτεύουσες οι εισπράξεις από τα παλά-

τια ανέρχονται σε δις. π.χ στη Βιέννη το Χόφμπουργκ, ένα από τα δύο

μεγάλα παλάτια που είναι αφιερωμένα στη Σίσι, είναι κομμάτι της του-

ριστικής βιομηχανίας της πόλης. Στα ανακαινισμένα παλάτια γίνονται

δεξιώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, κλπ. με αστρονομικά έσοδα. Ας αναλογι-

στούμε πόσα δις χάσαμε τα 48 αυτά χρόνια. 

Δυστυχώς, η κα Μενδώνη μετά το παγκόσμιο ρεζιλίκι στην «Πύλη

των Λεόντων», δεν έβαλε μυαλό και ζήσαμε πάλι εικόνες βιβλικής κα-

ταστροφής και απόγνωσης στο Τατόι τον περασμένο Αύγουστο. Από

τότε θα μπορούσε να είχε ζητήσει 20 στρατιώτες να ελέγχουν τις εισό-

δους στο παρακείμενο δάσος, οι οποίοι κατέγραφαν αριθμό Ι.Χ και ταυ-

τότητα οδηγού. Την πρόταση αυτήν την κάνω κάθε χρόνο – επί είκοσι

χρόνια- αλλά σε ώτα μη ακουόντων. Έτσι θα είχε αποφευχθεί η βιβλι-

κή καταστροφή του ιστορικού τοπίου-μνημείου. Το κτήμα Τατοΐου βρέθη-

κε για 4η φορά στο έλεος της φωτιάς. Οι εγκαταστάσεις των πρώην Βα-

σιλικών Ανακτόρων που ρήμαξαν εδώ και δεκαετίες από την αφασία

των Υπουργών Πολιτισμού, επλήγησαν από τις φλόγες που έφτασαν

στον περίβολο του βασιλικού κοιμητηρίου. Η τραγωδία είναι ότι κάηκαν

χιλιάδες στρέμματα δάσους εντός του ιστορικού πυρήνα του κτήματος. 

Η παραλυσία των Υπουργών οδηγεί πάντα σε τραγωδίες. Εάν οι εκά-

στοτε Υπουργοί ΥΠΠΟ είχαν στοιχειώδη ελληνική ευαισθησία και δεν

βρίσκονταν σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο θα έπρεπε συνεχώς να σκέ-

φτονται τον τεράστιο κίνδυνο για το Τατόι στην περίπτωση πυρκαγιάς.

Είναι αυτονόητο ότι εδώ και δεκαετίες θα έπρεπε να είχαν επανδρώσει

τη συγκεκριμένη περιοχή με μόνιμη παραμονή αμφιβίων αεροσκαφών

κλπ. Προφανώς θα έπρεπε οι Υπουργοί Πολιτισμού (Σαμαράς, Μπαλ-

τάς, Κονιόρδου, Μενδώνη, κλπ) να πληρώσουν οι ίδιοι τα διαφυγόντα

δις. από τη μη αξιοποίηση του Τατοϊου ως μουσείου. Αναμένω με εν-

διαφέρον το σχόλιο της κας Μενδώνη.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Πειραιά

Τατόι: Ευθύνες για τα διαφυγόντα δις

Χαιρετισμός του Ζαννέτου Τοφαλλή
στον Νίκο Λύτρα με την ευκαιρία 

των 60 χρονών του
Τον Νίκο τον γνώρισα από κοντά όταν μου

ζήτησε να μεταφράσω και μετά να παρουσιά-

σω το βιβλίο του αδελφού του Χριστάκη Λύτρα

με τίτλο «Η ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Και ήταν τότε μεγάλη η χα-

ρά και η συγκίνησή μου που γνώρισα και τον

αδελφό του, τον Χριστάκη και την υπέροχη

σύζυγό του την Μιράντα.

Αγαπητέ μου Νίκο, δεν βρίσκω αρκετά λό-

για για να σε περιγράψω και να εκφράσω τη

χαρά μου που απόψε συμπληρώνεις τα 60χρο-

νά σου. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω ότι όταν ήμου-

να στο Νοσοκομείο του Μπάρνετ, με επισκε-

φτόσουν και μια φορά ήρθες μαζί με τον εξά-

δελφό σου, τον πατέρα Γεννάδιο. Αργότερα,

δεν περνούσε εβδομάδα που να μην τηλεφω-

νήσεις ή να μη μας επισκεφτείς. Ιδιαίτερα, σ΄

αυτό τον χρόνο που μας πέρασε, όταν πραγ-

ματικά ήμασταν φυλακισμένοι στα σπίτια μας.

Εσύ, Νίκο μου, σκεφτόσουνα για μας. Μας ρω-

τούσες, «Θέλετε να σας φέρω τίποτα»; Και πή-

γαινες και στον Κίκη τον χασάπη και στην Δέ-

σποινα να μας τα φέρεις. Αξέχαστες ήταν οι

ώρες που περνούσαμε μαζί. Και περνούσα τις

πιο ευχάριστες μέρες της ζωής μου. Από σέ-

να έμαθα τόσα πολλά. Υπήρξες για μένα ένας

σωστός Δάσκαλος.

Και κουβεντιάζαμε τα πάντα. Για πολιτικά,

για φιλοσοφία, θρησκεία, για κοινωνικά θέμα-

τα. Τα πάντα. Και πρέπει να σου πω ότι υπήρ-

ξες ένας σοφός συνομιλητής. Μπορεί εγώ να

πήγα σχολεία πολλά, να δίδαξα για χρόνια, να

γνώρισα πολύ κόσμο, να γνώρισα ανθρώ-

πους παγκόσμιας ακτινοβολίας – όπως τον

φιλόσοφο Μπέρτραντ Ράσσελ, τον Λόρδο Χέ-

ιλσαμ, τον Μανώλη Γλέζο, τον Μίκη Θεοδωράκη

και τελευταία τον Αλέξη Τσίπρα, και πολλούς

άλλους – αλλά εσύ πρώτος και καλύτερος συνο-

μιλητής. Είσαι έξυπνος, απλός, καλλιεργημέ-

νος, αυτομόρφωτος. Έχεις το θάρρος της

γνώμης σου. Είσαι μια σωστή εγκυκλοπαίδεια!

Βλέπεις 50 χρόνια μπροστά. Γνήσιος Υδρο-

χόος! Ευγενικός, καλοσυνάτος, γενναιόδω-

ρος, προοδευτικός.

Υπάρχουν τρεις λέξεις στα ελληνικά που

δεν μεταφράζονται μονολεκτικά σε καμιά γλώσσα

του κόσμου – αυτές είναι οι λέξεις ΛΟΓΟΣ,

ΦΙΛΟΤΙΜΟ και ΛΕΒΕΝΤΗΣ. Εσύ περικλείεις

το νόημα όλων. Ποτέ μου δεν ξέχασα εκείνη

την ώρα που σε αποκάλεσα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΜΟΥ ΓΙΟ. Γιατί εκπροσωπείς το ωραιότερο,

το ευγενέστερο, το ύψιστο δημιούργημα του

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ, όπως μας το παρέδωσαν οι

αρχαίοι Έλληνες για τους οποίους η ανθρ-

ωπότητα είναι περήφανη!

Αnd now a few words for his beloved wife

Eleftheria and his wonderful children and grand-

children. I want you to feel proud and you should

be happy to have Nikos as your husband, fa-

ther and grandfather. I met thousands of peo-

ple in our community – but Nikos is unique. He

is kind, generous, hospitable, self-educated

and forward looking. Full of humanity! He

worked hard with his beloved Eleftheria to bring

you material pleasure and comfort. He loved

you enormously and he is proud of you. I am

sure he is so happy tonight when he is cele-

brating with you his 60th birthday.

Αγαπητέ μου Νίκο, η Βασούλλα κι εγώ, σου

ευχόμαστε, με την ευκαιρία των γενεθλίων σου,

Χρόνια πολλά – να τα εκατoστήσεις ή να τα χι-

λιάσεις! – πάντα με υγεία, χαρά και ευτυχία.

Η Αραδίππου που σε γέννησε, η Παροικία

μας και η Κύπρος είναι περήφανοι για σένα

και σε ευγνωμονούν! 

Χρόνια Πολλά, αγαπητέ μου Νίκο!

Δρ Ζαννέτος Τοφαλλής

Τη ζωή μας γεμίζεις
Μέρα νύχτα φτερωτή ταξιδεύεις απ’ ουράνια ύψη φερμένη.

Θεού δώρο! Εξαίσια ουσία, ψυχής έαρ, θνητών παινεμένη.

Τη ζωή μας γεμίζεις… ΦΑΝΤΑΣΙΑ.

Στο Σύμπαν γυρνάς κι ό,τι ασύγκριτο φέρνεις.

Αμαζόνα του Νου. Σε ύψη ή βάθη με παίρνεις…

Θεσπέσια ζήσης, θρηνωδώ, γι’ αν ποτέ Συ μ’ αφήσεις.

Πλάνα αιθερια, με φτερά σου πετά κι η καρδιά μου…

Ταπεινά έχεις γίνει σκιά μου… σεπτή φαντασία.

Αξιόλογη νεράιδα στον Ήλιο, απ’ το απόκοσμο τρανό σου βασίλειο.

Εξοικειώνομαι κι υπάρχω μαζί σου. Ευτυχία η κάθε στιγμή σου… 

Αναθάλλησης αιώνια ουσία – Απολλώνια – θνητών παρουσία.

Τη ζωή μας γεμίσεις – ΕΣΥ – Φαντασία!

Μερσίνη MacFarland



∆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».
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Η Ουσία της Ζωής
Είμαστε θνητοί, Το ξέρουμε.

Ας το γνωρίσουμε κιόλας
Χωρίς φόβο, με πάθος.

Ας εξερευνήσουμε, πέραν, μακριά …
Είναι στη φύση μας, η εξερεύνηση.

Η δύναμη του είδους μας.
Η φιλοσοφία, η ικανότητά μας.

Ας δούμε προσεκτικά, σε βάθος
Ας προσεγγίσουμε Ζωή και θάνατο,

από ψηλά, με επίγνωση!
Ο θάνατος δεν είναι αφαίρεση ζωής.

Η ζωή είναι σκέψη,
Με σάρκα και οστά

Αλλά δεν υπάρχει χωρίς τον θάνατο.
Υπάρχει, όμως και μετά απ’ αυτόν!

Αν τον θάνατο κοιτάξεις
κατάματα, με θάρρος,

αν νιώσεις την ανατριχίλα
της ανάσας του, για λίγο,

σ’ αυτό το λίγο,
θα αισθανθείς πρωτόγνωρα…

Οι ακτίνες του ήλιου
που ξεπροβάλει,

σαν όλη τη ζωή τη φευγαλέα,
κάνουν όλα να φαίνονται πιο ζωντανά.

Οι εκφράσεις των γύρω,
ο τρόμος που προσπαθείς

να κρύψεις πίσω
από μια επίφαση γενναιότητας.

Σκέψεις και συναισθήματα
γίνονται κρυστάλλινα.

Συγκλονισμένος από την εμπειρία
ξαναγεννιέσαι για πάντα.

Μαζί γεννώνται και απύθμενα βάθη
ενσυναίσθησης και οξυδέρκειας.

Συνήθως ζούμε αφηρημένοι,
σαν υπνοβάτες, εσωστρεφείς.

Με φαντασιώσεις και δυσαρέσκεια,
που έχουν ελάχιστη σχέση

με την πραγματικότητα.
Η απειλή, μας ξυπνά.

Νιώθουμε την αδρεναλίνη
να ρέει ορμητικά

σε ολόκληρο το είναι μας.
Τότε, βλέπουμε τα πρόσωπα

με άλλο μάτι και συνειδητοποιούμε
πόσο εφήμερα είναι όλα.

Διαλογιζόμενοι τον θάνατό μας
τον μετατρέπουμε σε κάτι
πραγματικό και φυσικό.

Δεν υπάρχει λόγος φόβου.
Αντίθετα, απαλλασσόμαστε
από το άγχος του θανάτου

και κάθε λογής άγχος.

Μας λέει ο Κένκο,
Ο Ιάπωνας του 14ου αιώνα:
«Αν ο άνθρωπος δεν έσβηνε

σαν τις δροσοστάλες του Αντασίνο,
αν δεν σκόρπιζε ποτέ
σαν τον καπνό πάνω
από το Τοριμπεγιάμα,

αλλά έμενε για πάντα στον κόσμο,
πώς θα έχαναν τα πράγματα

τη δύναμή τους να μας συγκινούν!
Το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή

είναι η αβεβαιότητα».
Ας το κατανοήσουμε,

ας το συναισθανθούμε,
και κάθε φόβος και φοβία,

θα χάσουν κάθε υπόσταση…
(΄Εμπνευση από τον Robert Greene, 

«Οι νόμοι της ανθρώπινης φύσης»)

Αλέξανδρος Μαρινάκης

ΜΕΡΟΣ 39ον

«Φάλαγγα Κυπρίων Αγωνιστών
στην εκστρατεία για την 

απελευθέρωση της Λακωνίας
(1826-1828)»

1) Ιωσήφ Κύπριος, μπουλουκξής. Πολέμη-
σε κατά την Λακωνίαν εν Μπαρδουνοχωρίοις
και πολυαράβων μάχας.

«Πιστοποιητικόν

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι άμα εξερ-

ράγη ο υπέρ ελευθερίας ιερός αγών ο εκ Παλαι-

οχωρίου του δήμου Φάριδος της Λακεδαίμο-

νος, ο Ιωσήφ Κύπριος πολέμησεν κατά τε των

εντοπίων και των Αράβων εχθρών. Εις τα εν

Δαβιανή Μενιμέταγα κ.λπ. ως και εις τας κατά

την Λακωνίαν εν Μπαρδουνοχωρίοις και πολυ-

αράβων μάχας εν γενναιότητι και άκρα τοις ανω-

τέροις του υπακοήν και άμεμπτον διαγωγήν. 

Κατ’ αίτησιν αυτού τού δίδομεν το παρόν προς

χρήσιν του και υποφαινόμεθα,

Εν Αθήναις την 8η Μαΐου 1846

Πέτρος Μαυρομιχάλης

Παναγιώτης Γιατράκος

Νικήτας Σταματελόπουλος

Χατζή Χρήστος»

2) Γεώργιος Δ. Οικονομίδης, Κύπριος, από
τη Λεμεσό. Νομάρχης. Αφίχθη εν Ελλάδι κατά
τον Οκτώβριον του 1821. Μετατεθείς ακολούθως
εις τον νομόν Λακωνίας εκπληρών έργα Νο-
μάρχου. Καταργηθείσης τότε της θέσεως αυτού
διά λόγους οικονομικούς.

3) Καπετάν Ιωάννης Κύπριος
«Η Ελληνική Γραμματεία της Επικρατείας

Αριθμ. 17313

Δηλοποιείται ότι το πολεμικόν πλοίον γαλέτ-

τα ονομαζόμενον «Αθηνά», ωπλισμένον με τα

αναγκαία κανόνια ψιλά όπλων και εφόδια πολε-

μικά και εφόδια και κυβερνώμενον παρά του

Ιωάννου Κυπρίου πέμπεται παρά της κυβε-

ρνήσεως διά να πλεύση όλα τα παράλια της

Σπάρτης και εις τον Μεθωκόρωνα και να εμποδίση

τας καταχρήσεις και να βοηθή τα κινήματα των

ημετέρων.

Ειδοποιούνται λοιπόν άπαντες οι ναύαρχοι

κ.λπ. 

Εδόθη εκ της επί των Ναυτικών Γραμματείας

το παρόν, ον ισχύει διά μήνας δύο.

Εν Αιγίνη, 26η Οκτωβρίου 1827

Ο Προσωρινός επί των Ναυτικών 

Γραμματεύς της Επικρατείας

Γ. Γλαράκης»

«Πιστοποιητικόν

Πιστοποιώ ότι ο καπετάν Ιωάννης Κύπριος,

επονομαζόμενος εις τον Ιερόν της Πατρίδος

Αγώνα το έτος 1826 εκυβερνούσεν ωπλισμέ-

νον πλοιάριον «Μυστικόν», ονομαζόμενον

«Ποσειδών» παρά την εμφορίαν της Σπάρτης.

Περιεφέρετο μετ’ αυτού κατά των εχθρών εις τα

παράλια της Σπάρτης φρουρίων. Το οποίον ο

ειρημένος και υστερήθη και ζημειωθείς αρκετά

ότε έλαβον αυτά τα εχθρικά πλοία ως λάφυ-

ρον. 

Τούτου ρηθέντος ο υποφαινόμενος έδωσα

και έθεσα αυτόν Διευθυντήν εις ιδιόκτητήν μου

γαλέραν, ονομαζομένη «Αθηνά», την οποίαν

και αφώπλισα παρά την αυτοκυβερνητικήν Επι-

τροπήν της Ελλάδος το 1827. Έτος κατά το ανά

χείρας αυτού έγγραφα εις τον εχθρόν ερχομέ-

νας τροφάς και βοηθώντας αυτόν τα των ημε-

τέρων. 

Ενθαρρυμένος διά την γενναιοψυχίαν αυτού

περιέπεσεν εις το μέσον των του εχθρικού στό-

λου πλοίων και αναφερόμενος αιχμαλωτισθείς.

Διό έχω χρέος να εφοδιάσω αυτόν με το

παρόν μου ενδεικτικόν δυνάμει της αληθείας

του οποίου θα δυνηθή να απολαύση παρά της

σεβαστής ημών Β. Κυβερνήσεως τον ανάλο-

γον αυτού βαθμόν ως και αντιβραβεύσεις του

και υποσημειούμαι.

Εν Ναυπλίω την 10η Ιουλίου 1833

Ηλίας Καντζάκος»

4) «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι κάτοι-

κοι της Αρειουπόλεως ότι ο Κύπριος Κων-
σταντίνος Ν. Κυπριώτης, καταγόμενος εκ

μητρός από την πόλιν μας. Ελθών εκ Τριεστίας

κατά το 1826 και επαγγελόμενος τον διδάσκα-

λον μέχρι της εποχής καθ’ ην ο Ιμπραήμ εισέ-

βαλεν εις την Λακωνίαν, έλαβε τα όπλα και εις

την περίστασιν ταύτην και συνετέλεσεν μεθ’

ημών εις τας μάχας Δυρρού και αλλαχού.

Ένεκα τούτου δίδομεν κατ’ αίτησίν του το

παρόν διά να του χρησιμεύση όπου δει.

Εν Αρειουπόλει την 10η Αυγούστου 1843»

«Ο υποφαινόμενος πιστοποιώ ότι ο Κύ-

πριος Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης, ευρεθείς

μετ’ εμού κατά την εις Αλμυρόν της Λακωνίας

μάχην κατά του Ιμπραήμ, έδειξεν αρκετόν ζήλον

και γενναιότητα. 

Διό κατ’ αίτησίν του δίδεται το παρόν ενδεικ-

τικόν διά να του χρησιμεύση όπου δει.

Εν Ναυπλίω την 20η Αυγούστου 1843

Π. Κοσονάκος

Συνταγματάρχης»

5) Αντώνιος Χατζηχρήστου, Κύπριος.
Πολέμησε στο Νεόκαστρον και αλλού.

6) Χαράλαμπος Μάλης. 
«Οι υπογεγραμμένοι μαρτυρούμεν ενσυνει-

δήτως ότι ο Χαράλαμπος Μάλης ήλθεν εις

Πελοπόννησον μετά του εξοχωτάτου υπουρ-

γού των Εσωτερικών κυρίου Γ. Δικαίου και το

έτος 1820, τέλη Δεκεμβρίου, το μεν πρώτον έτος

του πολέμου ήτον υπό την οδηγίαν της εξοχό-

τητός του, περιφερόμενος μετ’ αυτού εις πολι-

ορκίας και τους πολέμους.

Εις όλον αυτόν το διάστημα των τεσσάρων

χρόνων τον εγνωρίσαμεν τον διαληφθέντα ως

άνθρωπον τιμίου χαρακτήρος, σώφρονα, φιλα-

λήθην και αφιλόκερδον. Δεν ηκούσαμεν τινα να

ειπή τι εναντίον του και εκ του εναντίον μάλιστα

πάντες επαινούμεν τον πατριωτισμόν και την

χρηστοήθειαν του ανδρός.

Εν Ναυπλίω την 3η Ιανουαρίου 1825.

Πανούτζος Νοταράς

Ο Καρύστης Νεόφυτος

Θεόφιλος Λαίρης»

7) Ο Δημητσάνης Φιλόθεος. Κατήγετο εκ

Κύπριου. Ήτο εκπαιδευτικός, δραστήριος και

χρηστός ανήρ, κατά τον Τρύφωνα Ευαγγελίδη

(Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΚΔ’,

σελ. 7). Εις την επαρχίαν του κατωρθώθη ένα

μοναδικόν φαινόμενον καθ’ όλον τον Ελληνι-

σμόν – προ του Αγώνος σύσσωμος η Δημητσά-

να εμυήθη εις τα της Φιλικής Εταιρείας, πράγ-

μα το οποίον εξυπηρέτησε κατά τρόπον μονα-

δικόν τον Αγώνα, διότι διηυκολύνθη η κατα-

σκευή και αποθήκευση της αναγκαίας πυρίτι-

δος υπό των αδελφών Νικολάου και Σπυρίδω-

νος Σπηλιωτοπούλων (αυτόθι σελ. 345-348).

Κατά τας αρχάς του 1821 συνελήφθη μετά των

Μητροπολιτών Μονεμβασίας, Χριστιανουπό-

λεως, Ωλένης, Ναυπλίου, Άργους και Αν-

δρούσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Λακωνία: Περιοχή της Πελοποννήσου. Η

Λακωνία απελευθερώθηκε το 1828.

2) Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης, Κύπριος:

Ήταν διδάσκαλος. Αμέσως μετά την επίθεση

του Ιμπραήμ, κατέβηκε στην Πελοπόννησο.

Πολέμησε σε Δυρρό, Αλμυρόν και αλλαχού.

3) Η ελληνική Επανάσταση του 1821 σήμα-

νε για την Κύπρο (όπως βέβαια και για τα άλλα

ελληνικά νησιά, όσα κυρίως ήταν απομακρυ-

σμένα από την κυρίως Ελλάδα) μια μαζική

έξοδο…

4) Χαράλαμπος Μάλης: Ήταν δάσκαλος και

Φιλικός. Παρών σε πολλές εκστρατείες. Έγινε

Γενικός Γραμματέας υπουργείου Θρησκείας.

Αξιωματικός Δ’ (ΑΜ 328 ΑΧΕΒ).

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)



ΜΕΡΟΣ 10ον

Η απόφαση Ζαχαριάδη διχάζει την ηγεσία
της Κυπριακής Αριστεράς

Οι απόψεις του Νίκου Ζαχαριάδη Γ.Γ. του ΚΚΕ, υπε-
ρίσχυσαν από τις απόψεις του Βρετανού κομμουνιστή
ηγέτη Χάρρυ Πόλιτ. Η δήλωσή του ότι «το ΚΚΕ σε δυο

μήνες θα βρίσκεται στην εξουσία στην Αθήνα» και ότι «η
Ένωση πρέπει να είναι ο άμεσος στόχος και όχι η
Αυτοκυβέρνηση» οδήγησε στη διάσπαση της ηγεσίας
της Κυπριακής Αριστεράς. Όσοι διαφωνούσαν ή τολμούσαν
να εκφέρουν αντίθετη γνώμη απ’ αυτή του Ζαχαριάδη
στιγματίζονταν ως «οππορτουνιστές, εχθροί της εργα-
τικής τάξης και προδότες». Ο Πλουτής Σέρβας ανα-
φέρει στο βιβλίο του «Ευθύνες» ότι και ο ίδιος υπήρξε
θύμα προσωπικών επιθέσεων από τον Ζαχαριάδη ο
οποίος τον περιέγραψε ως «οππορτουνιστή, μικρο-
αστάκο, ψοφοδεή και ψιλικατζή!» (Π. Σέρβας: Ευθύνες,

τόμος 1ος , σελ. 134). 
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε στην Κεντρική Επι-

τροπή του ΑΚΕΛ, 12 μέλη συμφώνησαν με τις απόψεις
του Ζαχαριάδη δηλαδή να αγωνιστούν μόνο για την
Ένωση. Μόνο πέντε μέλη ψήφισαν υπέρ της Διασκε-
πτικής (για Αυτοκυβέρνηση). Αυτοί ήταν οι Πλούτης Σέρ-
βας, Αδάμος Αδάμαντος, Βάσος Βασιλείου, Μιλτιάδ-
ης Χριστοδούλου και Κώστας Παρτασίδης. Ορισμέ-
νοι από αυτούς αργότερα αποβλήθηκαν από το ΑΚΕΛ. 

Η προθυμία του Πλουτή Σέρβα, του Αδάμου Αδά-
μαντος και ορισμένων άλλων ηγετικών στελεχών του
ΑΚΕΛ να αποδεχθούν συνταγματικές αλλαγές οι οποίες
τελικά θα οδηγούσαν στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης,
στάθηκαν η αιτία να χάσουν τη θέση τους στο κόμμα.
Στιγματίστηκαν από τη νέα ηγεσία του ΑΚΕΛ, από το νέο
Γ.Γ. Εζεκία Παπαϊωάννου ως «οππορτουνιστές, υπεύθυ-
νοι για φράξιες και πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους
ιμπεριαλιστές!». Αυτή ήταν η συνηθισμένη σταλινική
«ορολογία» που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή για

τους «διαφωνούντες». 
Τόσο ο Πλουτής Σέρβας, πρώην ηγέτης του ΚΚΚ και

του ΑΚΕΛ, όσο και ο δήμαρχος Αμμοχώστου Αδάμος
Αδάμαντος, ο δεινός ρήτορας της Αριστεράς και μερικοί
άλλοι που είχαν βοηθήσει στη δημιουργία του ΑΚΕΛ το
1941, με σκοπό να δοθεί στο κόμμα μια ευρύτερη βάση
και απήχηση, το 1952 αποβλήθηκαν από τη νέα ηγεσία
(Παπαϊωάννου, Φάντη κ.α.) από το κόμμα που οι ίδιοι
ίδρυσαν!

Ποια η επιλογή : Αυτοκυβέρνηση τώρα ή
ανένδοτος αγώνας για την Ένωση;

Η Διασκεπτική του 1947 παρουσιαζόταν για τους
Κυπρίους μια επιλογή. Οι Κύπριοι είχαν να επιλέξουν:
Είτε να προχωρήσουν σε μια ανελικτική πορεία, που
μελλοντικά θα οδηγούσε στην αυτοδιάθεση (όπως εκείνη
που ακολούθησε η Μάλτα) ή να συνεχίσουν τον ανέν-
δοτο αγώνα για την Ένωση, σ’ ένα αγώνα που οπωσ-
δήποτε δεν θα συμμετείχε το σύνοικο στοιχείο (οι Τουρ-
κοκύπριοι).

Η Εθναρχία και οι οργανώσεις της Δεξιάς παρέμεναν
ανένδοτες, συνέχιζαν την εκστρατεία για την Ένωση και
παρόλο που η νέα ηγεσία του ΑΚΕΛ υποστήριζε τον
αγώνα για την Ένωση, συνέχιζαν να την κατηγορούν για
την πρόσφατη συμμετοχή της στη Διασκεπτική και ότι
τάχα συνεργαζόταν με τα όργανα της Αποικιοκρατίας.

Νέο Πολιτικό Σκηνικό 

Μετά τον «τορπιλισμό» της Διασκεπτικής το πολιτικό
σκηνικό στην Κύπρο αλλάζει. Το 1948 ένας νεαρός 35-
χρονος κληρικός εκλέγεται Μητροπολίτης Κιτίου. Αυτός
είναι ο Μακάριος ο οποίος όπως θα δούμε στη συνέχεια
διαδραμάτισε τον πιο σημαντικό ρόλο στην πορεία του
Κυπριακού. Το 1949 ο Andrew Wright αντικατέστησε
τον Reginald Fletcher (Lord Winster) και παρέμεινε
Κυβερνήτης της Κύπρου μέχρι το 1954. Το 1949 ο Εζεκίας
Παπαϊωάννου αντικατέστησε τον Φιφή Ιωάννου σαν
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και παρέμεινε στην ηγεσία του κόμματος

μέχρι το θάνατο του το 1988, δηλαδή για 39 χρόνια. Στην
Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο 1952, η μια κυβέρνηση δια-
δεχόταν την άλλη και η κάθε μια παρέμενε στην εξουσία
μόνο για μερικούς μήνες!

Το Εθναρχικό Συμβούλιο του 1948

Στις 13 του Ιούλη 1948 σχηματίστηκε ένα νέο Εθναρ-
χικό Συμβούλιο το οποίο αποτελούσαν η ηγεσία της
Εκκλησίας, οι δεξιοί δήμαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι
δήμαρχοι της Δεξιάς που απέτυχαν στις δημοτικές εκλο-
γές του Μαρτίου 1946. Ο Μακάριος Β’ δεν κάλεσε κανέ-
να αριστερό δήμαρχο να συμμετάσχει σ’ αυτό το Συμβούλιο.
Το εθνικό θέμα το θεωρούσαν δικό τους «προνόμιο» και
είχαν αναθέσει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες στο «Γρα-
φείο της Εθναρχίας». Αυτό το «Γραφείο» ήταν ένα τετρα-
μελές σώμα και το αποτελούσαν οι ακόλουθοι: πρόεδρ-
ος ανέλαβε ο Μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος, αντιπρό-
εδρος ο Μητροπολίτης Κερυνείας Κυπριανός, ενώ οι
Πολύκαρπος Ιωαννίδης και Ξενοφών Κουμπαρίδης,
ανέλαβαν τη Γραμματεία. Στόχος του Εθναρχικού Συμβου-
λίου ήταν η προβολή του αιτήματος για την Ένωση. 

Η Ιερά Σύνοδος για το Δημοψήφισμα

Σε μια εγκύκλιο που έβγαλε η Ιερά Σύνοδος καλούσε
την αποικιακή κυβέρνηση να διενεργήσει Δημοψήφισμα
και σε περίπτωση που αρνιόταν θα διενεργούσε η ίδια
το Δημοψήφισμα στις 15 Ιανουαρίου 1950. Η εγκύκλιος
κατέληγε με την πιο κάτω έκκληση:

«Κυπριακέ λαέ, Καλείσαι όπως ηνωμένος και αδιά-
σπαστος υπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν, επιτελέ-
σης και τώρα το προς την δούλην Πατρίδα καθήκον
σου μετ’ ενθουσιασμού. Δι’ Ένωσιν και μόνον Ένω-
σιν ηγωνίσθης επί τόσα έτη. Ένωσιν και μόνον Ένω-
σιν καλείσαι να επισφραγίσης δια της ψήφου σου.
Σύνθημα μοναδικόν έστω δια πάντας: Ένωσιν και
μόνον Ένωσιν. Και δι’ αυτήν να δοθή η ψήφος και
του τελευταίου Κυπρίου».

Το 95,7% ψηφίζει υπέρ της Ένωσης

Όπως ήταν επόμενο ο Κυβερνήτης αρνήθηκε να διε-
ξάγει το Δημοψήφισμα γιατί εξυπηρετούσε και ανταπο-
κρινόταν στα συμφέροντα και στις εντολές των αφεν-
τικών του και όχι της Εθναρχίας. Ο Μακάριος Β’ και η
Εθναρχία αποφάσισαν να οργανώσουν το δικό τους
Δημοψήφισμα. Ο απλός τίτλος του Δημοψηφίσματος
έλεγε: «Αξιούμεν την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλά-
δα» και έγινε από τις 15 - 22 Ιανουαρίου 1950 σε όλες
τις Ελληνικές Εκκλησίες. Από τους 224,757 Ελληνοκύ-
πριους που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν οι 215,108
δηλαδή το 95,7% υπόγραψαν το Δημοψήφισμα. Ένας
σημαντικός αριθμός από αυτούς που ψήφισαν (ιδιαίτε-
ρα στα χωριά) ήταν αναλφάβητοι και απλά έβαζαν ένα
σταυρό δίπλα από το όνομά τους.

Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος τα γνωστο-
ποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’ στον Κυβερνήτη
στις 4 Φεβρουαρίου 1950, αλλά η αντίδραση του τελευ-
ταίου ήταν ότι «από Βρετανικής πλευράς το θέμα της
Ένωσης είναι κλειστό». 

Κλειστό ήταν το θέμα της Ένωσης από τον Κυβερ-
νήτη, κλειστό ήταν και από την Ελληνική Κυβέρνηση!
Αμέσως μετά το Δημοψήφισμα, μια τετραμελής αντιπρο-
σωπεία της Εθναρχίας που την αποτελούσαν ο Μητρο-
πολίτης Κερυνείας Κυπριανός, ο Νικόλας Λανίτης, ο
Σάββας Λοϊζίδης και ο Ζήνων Ρωσίδης αναχώρησε
για την Αθήνα για να παραδώσει τους τόμους με τις υπο-
γραφές των Ελληνοκυπρίων στον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό Νικόλαο Πλαστήρα. Προς κατάπληξη της αντι-
προσωπείας ο Έλληνας πρωθυπουργός αρνήθηκε να
τους δεχτεί και να λάβει τους τόμους του δημοψηφίσματος!

Ο Πλαστήρας ήταν «όμηρος» των βρετανικών και
αμερικανικών πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων. Δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
μόλις είχε λήξει πρόσφατα (1949) και ότι ο Πλαστήρας
χρωστούσε την νέα του θέση ως Πρωθυπουργού στους
Βρετανούς και στους Αμερικανούς οι οποίοι είχαν επι-
κρατήσει στον Εμφύλιο Πόλεμο και επέβαλαν το μοναρ-
χικό καθεστώς καθώς και τις κυβερνήσεις της αρε-
σκείας τους. Για τον Πλαστήρα, οι Βρετανοί και οι Αμερ-
ικάνοι ήταν τα νέα του «αφεντικά» και συνεπώς δεν μπο-
ρούσε να τους δυσαρεστήσει… για χάρη της Κύπρου!
Έτσι, η απογοητευμένη κυπριακή αντιπροσωπεία παρέ-
δωσε τους τόμους με τις υπογραφές των Κυπρίων στο
Δ. Γόντικα, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου για τους 
«ξένους πνεύμονες»!

Αργότερα, ο Γεώργιος Παπανδρέου (πρώην πρωθυ-
πουργός 1888- 1968) εξήγησε στον τότε Δήμαρχο της
Λευκωσίας Θεμιστοκλή Δέρβη γιατί η Ελλάδα δεν μπο-
ρούσε να βοηθήσει την Κύπρο. Του είχε δηλώσει ότι: «Η
Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονας, τον μεν αγγλικόν
το δε αμερικανικόν και δι’ αυτό δεν ημπορεί λόγω
του Κυπριακού, να κινδυνεύσει να πάθη από ασφυ-
ξίαν».

Ο Μακάριος Γ’ εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος

Στις 28 Ιουνίου 1950 πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάρ-
ιος Β’. Ο Μακάριος, ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου, εκλέχτηκε
ως διάδοχός του και ενθρονίστηκε ως ο νέος Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος Γ’ τον Οκτώβριο του 1950, στη νεαρή
ηλικία των 37 ετών. Όταν ο νέος Αρχιεπίσκοπος παρα-
πονέθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό Πλαστήρα για το
δισταγμό του να υποστηρίξει την Ένωση, η απάντηση
του Πλαστήρα ήταν η εξής: «Άκουσε, Μακαριώτατε, αν
ήρχεσο εις την πτωχικήν μου καλύβην και μου ζητούσες
να πάω να πολεμήσω διά την Κύπρον, θα το έκαμ-
να ευχαρίστως διότι είμαι στρατιώτης. Αλλά έρχεσαι
εις το Γραφείον του πρωθυπουργού της Ελλάδος
και μου ζητάς να κάψω την Ελλάδα, χωρίς να ημπο-
ρώ να βοηθήσω την Κύπρο. Κάθησε, λοιπόν, ήσυχα».

Ο Μακάριος ωστόσο, ούτε την προθυμία είχε, ούτε
τη διάθεση για να «καθήσει ήσυχα» όπως τον συμβού-
λευε ο Έλληνας πρωθυπουργός. 

Το 1951 και το 1952 ο Μακάριος πλησίασε τον φιλε-
λεύθερο Έλληνα πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο και
τον παρότρυνε να εγείρει το θέμα της Κύπρου στα Ηνω-
μένα Έθνη. Την ίδια ώρα τον απειλούσε ότι αν αρνιόταν
να το πράξει τότε θα προσέγγιζε την Συριακή κυβέρ-
νηση να εγείρει το θέμα και θα τον κατάγγελνε δημόσια
στον ελληνικό λαό. 

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος θυμωμένα του απάντησε λέγον-
τας: «Ημπορείτε να κάμετε ότι θέλετε. Να με καταγ-
γείλετε όπου θέλετε, αλλά δεν πρόκειται σεις να διευ-
θύνετε την εξωτερικήν πολιτικήν της Ελλάδος…» 

(Αυτή τη δήλωση την έκανε ο Σοφοκλής Βενιζέλος
κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Κύπρο στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο στις 25 Απριλίου 1956).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο εμφύλιος πόλεμος είχε λήξει
μόλις πρόσφατα και οι ελληνικές κυβερνήσεις ήταν υπο-
ταγμένες και δέσμιες στα βρετανικά και αμερικανικά συμφ-
έροντα. Επομένως κάθε προσδοκία διαφορετικής στά-
σης εκ μέρους τους, όπως ο Μακάριος ανέμενε από
αυτούς, ήταν απλά εξωπραγματική.

Η ιδέα του ένοπλου αγώνα για την Ένωση

Ο Γεώργιος Γρίβας αναφέρει στα «Απομνημο-
νεύματα του Αγώνος της ΕΟΚΑ» πώς ξεκίνησε η ιδέα
για τη διεξαγωγή ένοπλου αγώνα για την Ένωση. Ανα-
φέρει ότι από το 1950 είχε συσκέψεις στην Αθήνα με τον
δικηγόρο Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, τον εκδότη της
«Εστίας» Αχιλλέα Κύρου και τον Στρατηγό Γ. Κοσμά.
Ο Γεώργιος Στράτος (πρώην Υπουργός Στρατιωτικών)
και οι αδελφοί Σάββας και Σωκράτης Λοϊζίδης πρότει-
ναν στον Γρίβα τον Μάϊο 1951 την ανάληψη του ένοπ-
λου αγώνα. Ο Γρίβας ζήτησε από τον Στρατηγό Γ. Κοσμά
να μεταφέρει τις απόψεις του στον Στρατάρχη Παπάγο
για την διεξαγωγή ένοπλου αγώνα για την Ένωση και η
απάντηση του Παπάγου ήταν ότι ένα απελευθερωτικό
κίνημα στην Κύπρο ήταν πρόωρο.

Στις 5 Ιουλίου 1951 ο Γρίβας πήγε στην Κύπρο «προς
μελέτην του εδάφους» όπως αναφέρει ο ίδιος. Κατά την
εκεί παραμονή του συναντήθηκε δυο φορές με τον Μακά-
ριο. Την πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου 1951 όπου ο Μακά-
ριος τού «εφάνη λίαν συντηρητικός και με σκεπτικι-
σμόν ήκουσε την πρότασιν μου, διότι αμφέβαλλε διά
την δυνατότητα επιτυχίας μαχητικής δράσεως εν
Κύπρω».

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στις 3 Αυγούστου 1951
όπου είχε παρουσιάσει στον Μακάριο το πόρισμα της
αναγνωρίσεως του… «Ο Αρχιεπίσκοπος φαινομε-
νικώς ανεγνώρισε ως ορθά όσα του εξέθεσα περί
δυνατότητας αναλήψεως επαναστατικής δράσεως,
εν τη πραγματικότητι όμως αντελήφθην σοβαρούς
δισταγμούς τούτου». (Βλ. Γ. Γρίβα: «Απομνημονεύματα
Αγώνος ΕΟΚΑ», σελ. 16-17).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

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

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

ktofallis@gmail.com
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαμάχες στην κυπριακή Αριστερά - Το Ενωτικό Δημοψήφισμα
του 1950 - Συζητήσεις για ένοπλο αγώνα



As is well known, one of the most powerful

"weapons" of a hybrid or an actual war, is

the untrue news that is properly channeled by

a state’s propaganda techniques in order to

shape and/or influence the public opinion in the

direction of its objectives.

By
Leonidas 

Koumakis*

Turkey widely uses fake news on many dif-

ferent levels (political, diplomatic, military, cul-

tural, economic, etc.) in order to accomplish its

diverse goals.

This "weapon" has been used against Greece

and Cyprus relentlessly over the years and in

the present, with gross distortion of the truth,

faithfully following the principal of Paul Joseph

Goebbel who was Nazi Germany's Propagan-

da Minister from 1933 to 1945: "The bigger the

lie and the more it is repeated, the more be-

lievable it becomes."

Turkey has been using this tactic for decades

with unilateral actions or decisions that ignore

the internationally guaranteed sovereign rights

of its neighbors. It was dangerously escalated

after the sudden hybrid war that Turkey de-

clared against Greece in February of 2020 at

the Evros’ boarder. Right after that it targeted

islands in the Aegean using a cynical "weapon":

an entire ‘army’ of suffering people, including

jihadists, the vast majority of them being from

Asia and Africa pretending to be refugees from

Syria. 

Since then and for two whole years (2020-

2022) Turkey used, almost on a daily basis,

fake news coming from government officials:

R.T. Erdogan, Ibrahim Kalın , Hulusi Akar, Mevlüt

Çavuşoğlu, Devlet Bahceli, Ömer Çelik, Sü-

leyman Soylu and many others.

A classic example is the post on Twitter made

by Turkish Interior Minister Süleyman Soylu on

March 3, 2020: "9:15 am. It is time for 130,469

migrants to leave Turkey for Greece through

Edirne”. (Edirne is the Turkish name given to

Andrianoupolis in 1930, a Greek city that be-

longs to Turkey since 1922).

The war in Ukraine and the urgent visit of the

Greek Prime Minister to Istanbul (March 13,

2022), had the temporary effect of "suspend-

ing" or weakening the Turkish daily practice of

fake news.

However, after a short time, Turkey gradu-

ally began to return to the known rhythms of

unilateral actions and fake news:

On March 17, 2022, only four days after the

meeting of the Greek Prime Minister with the

Turkish President, the Minister of National De-

fence of Turkey met with the Greek Minister of

National Defence in Brussels in the framework

of the NATO Defence Ministers' Meeting. The

Turkish Foreign Minister Hulusi Akar did not

miss the opportunity to indulge in the favorite

habit of the Turks, saying among others the fol-

lowing: "The meeting was positive... it’s im-

portant for the well-being of the peoples of the

two countries, to be sharing the beauties and

wealth of the Aegean. There is tourism and fish-

ing, and other sources of wealth. We are for the

common exploitation of all as we have already

stated…". The response by the Greek Minis-

ter of National Defence was swift:"No such is-

sue, as the ‘co-exploitation of the Aegean’ was

raised, and it certainly could not have been

raised”.

On March 21, 2022, in order to sway the pub-

lic opinion in Turkey and abroad, and give the

impression that Turkey is the key player in re-

solving the war in Ukraine, the Presidential

Spokesman İbrahim Kalın declared: "Turkey is

ready to accommodate a Putin - Zelensky meet-

ing", and then the Turkish Foreign Minister

Mevlüt Çavuşoğlu declared: "The two sides are

close to agreement ".

On March 23, 2022, the Turkish Foreign Min-

ister took the opportunity at the Organization

of Islamic Cooperation‘s (OIC) meeting of For-

eign Ministers held in Pakistan (Islamabad), to

broadcast gross lies, aka fake news, with no

shame whatsoever: "Muslim Turks, who have

been in Western Thrace for seven centuries

and in Cyprus for five, are deprived of their ba-

sic rights in the 21st century ".

On March 30, 2022, the Turkish Foreign Min-

ister posted on social media the following: "I re-

mind Greece that respect for the elected Muftis,

is a condition in the Treaty of Lausanne." Well,

no such term exists in the Treaty of Lausanne

and the Greek Foreign Minister rushed to re-

store the truth: "The Greek Ministry of Foreign

Affairs is always willing to send the Turkish Min-

istry of Foreign Affairs the text of the Treaty of

Lausanne, strongly urging it to show Greece

the article where it is stated that the Muftis of

the Muslim Minority are… ‘elected’. As is well

known, there is no such a provision in the Treaty

of Lausanne."

On April 1, 2022, Süleyman Soylu, the Turk-

ish Minister of Interior, also known as the polit-

ical leader of the Turkish underworld, outraged

by the impossibility of uninterrupted "transfer-

ring” of Muslim populations from Pakistan,

Afghanistan and Africa to Greece, he once again

made unbelievable false statements, as is the

traditional Turkish custom: "The West is silent

when immigrants freeze to death after the ‘push-

backs’. This is covered by Frontex, an organi-

zation set up by the EU that looks like a terror-

ist organization. They have no mercy. Don’t as-

sume they have compassion or even a speck

of humanity." And only a few months earlier, he

had declared: " The Frontex organization must

be abolished, it is a black institution of our cen-

tury ", and naturally not leaving out Greece by

saying: The ‘pushbacks’, especially by Greece,

are a crime against humanity."

On April 4, 2022, the Turkish Ministry of Na-

tional Defence officially announced that "Greece

has violated the demilitarized status of the is-

lands 423 times". Shortly afterwards, the ba-

ton was given to İsmail Hakkı Pekin, the retired

head of the Turkish Armed Forces Intelligence

Service, who declared: "These islands are a

threat to Turkey because they have armed them

and we don't see the other side of the islands,

meaning their west side. If you don't have so-

phisticated satellites, you don't know the kind

of their military preparedness and the number

of their military forces”. 

On April 5, 2022, it became known that Turkey

is advertising a new rocket with the commer-

cial name "Çakır". In the promotional video for

the new rocket, its target is a Greek island in

the Aegean! 

On April 6, 2022, Abdullah Ağar, the special

security analyst of CNN TURK, proposed a mil-

itary operation against Greece similar to the

one against Syria that took place against the

will of the USA, with the excuse… the arming

of the Greek islands” threatens Turkey".

On April 7, 2022, the Turkish Minister of Jus-

tice Bekir Bozdağ, accused the Committee of

Ministers of the Council of Europe that although

“the European Court of Human Rights had is-

sued judgments that Muslims' (calling them

‘Turks’) rights were being violated in Western

Thrace, the Committee of Ministers did not even

check the matter, even years later, despite the

proper notifications sent to the Committee of

Ministers of the Council of Europe". The fact

though, that Turkey itself has thrown hundreds

of judgements issued against it by the Euro-

pean Court, into the garbage can, refusing to

implement them, does not seem to matter at

all to the Turkish minister.

On April 8, 2022, Turkey issued a completely

illegal NAVTEX "blocking” areas located in the

heart of the Aegean and in areas clearly under

Greek jurisdiction, "for the provision of search

and rescue" during the period 6,7,12,13 May

2022. The internationally established practice

that “the area of responsibility of each state co-

incides with the corresponding FIR (in this case

the Athens FIR)”, is systematically ignored by

Turkey and refuses to sign an agreement with

Greece “for cooperation in matters of maritime

search and rescue”, so that Turkey can arbi-

trarily “draw maps” as its own "areas of re-

sponsibility".

CONCLUSIONS: Greece and Cyprus don’t

have not even a slightest moment of compla-

cency in the face of the ever-renewing expan-

sionism and revisionism of present-day Turkey.

With the official inflation being over 60% (in

March 2022 the official inflation in Turkey reached

a staggering 61.1%), with growing dissatisfac-

tion toward the Erdogan - Bahceli alliance and

the Turkish mafia (according to Özgür Özel,

vice-president of a parliamentary group of the

official opposition), the "way outs" that remain

until the next Turkish "elections" are becoming

more and more limited, with two options to be

appearing as the most possible developments:

Either a military operation against Greece or

Cyprus (exiled Turkish professors and analysts

consider this scenario possible), or an internal

operation just before the elections to terrorize

the population with "terrorist attacks" leaving

many dead - a similar, successful precedent

already exists. The objective, of course, re-

mains the same: to rally around the palace.

The increase in the intensity of the repeat-

ed Turkish fakes news must be taken for grant-

ed, just as Goebbels said: "The bigger the lie

and the more it is repeated, the more believ-

able it becomes."

*Leonidas Koumakis was born in Constantino-

ple (Istanbul, Turkey). He had to leave Constan-

tinople when his father was deported from Turkey

in 1964. In Greece, he graduated from Athens Uni-

versity Law School. Since 1967, he had been work-

ing for a major wine producer for an uninterrupted

period of 30 years, as International Sales Director

and Deputy General Manager. During the decade

2003–2013 he dealt with printed and electronic pub-

lications. He has published hundreds of articles and

analyses on Turkey, on Scopia of Former Yugoslavia,

on the Greek and international food and beverage

market, as well as on various other issues. He is

the author of the following books: "The Miracle - A

True Story" (first edition, in Greek & in English, 1993-

last edition 2020 on Amazon), "Farewell" (in Greek,

1996), "Glances at the Roots of Hellenism" (in Greek,

1997), "Turkey in Flames" (in Greek, 2017 on Ama-

zon).

A LETTER TO THE BRITISH PROME MINISTER
BY THE ASSOCIATION OF RIZOKARPASSO

«Russia is
following
Turkey's 

example...»
Dear Prime Minister,

It is right that the UK has taken a lead on sanctions against

Russia for its invasion of Ukraine. I followed with great interest

the video link speech you gave today to the Ukraine Parliament.

However, the UK, and other democratic nations, failed to im-

pose sanctions on Turkey for occupying northern Cyprus after

Turkey's invasions in July and August 1974. Turkey still occu-

pies northern Cyprus and has installed a puppet regime there.

The UK and the democratic nations allowed Turkey, a large, un-

democratic, aggressive neighbour to invade and still occupy its

smaller neighbour, Cyprus, without any sanctions being imposed

on it even though Turkey is a member of NATO and the UK is a

guarantor power of the sovereignty and territorial integrity of

Cyprus and has 2 bases on the island. Russia is following Turkey's

example since Putin's rationale for the invasion, among other

things, was to back a separatist group of citizens, mostly Russ-

ian speakers, living in the Donetsk and Luhansk areas of east-

ern Ukraine, whose self-proclaimed independence in 2014 was

not recognized by Ukraine or the international community. 

On Monday 21st February 2022, President Putin recognized

these areas as independent states and called on the Duma to

allow him to move military forces into the area in order to put an

end to the genocide allegedly going on for years. Hence, it was

under this pretext that the invasion of Ukraine was justified. So

it was no wonder that when Russian Foreign Minister Sergei

Lavrov spoke at the Security Council meeting on February 21st,

where he sought to justify Moscow's decision to recognize the

"People's Republics" of Donetsk and Luhansk, he referenced

"The Turkish Republic of Northern Cyprus" without qualifying it

as a "pseudo-state". He said, "The only conflict where one of

the parties refuses to talk to the other, and this is fully support-

ed by the West, is the conflict in eastern Ukraine. Just look at

Cyprus and the Turkish Republic of Northern Cyprus. There is

a negotiation process there, mediated by the United Nations.

"Moreover, on February 22nd, through a Facebook post by the

Russian Foreign Ministry, Lavrov again refers to the occupied

side as "The Turkish Republic of Northern Cyprus" again with-

out qualifying it as a "pseudo-state". The post read: "Look at

Cyprus. The "Turkish Republic of Northern Cyprus" has been

unilaterally declared in the North. It refuses to comply with UN

Security Council resolutions, but no one denies the represen-

tatives of 'Northern Cyprus' the right to participate in the dia-

logue."

Surely, the UK should also take a lead in taking measures to

persuade Turkey to withdraw from northern Cyprus, which it has

occupied with thousands of troops and hundreds of thousands

of illegal settlers from Turkey. This would allow the Republic of

Cyprus full control over its territory and refugees and legal own-

ers of properties to return, enjoy, and benefit from their homes

and properties throughout the island.

I look forward to hearing your response to this letter.

Yours faithfully

Mrs Mary Helen Karaolis, ΟΒΕ,
BEd(Hons), MA, NPQH, FCollT

President of the Association of Rizokarpasso in Britain

on behalf of the Executive Committee & Members
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Fake News “Made in Turkey”



Omonia Youth FC in seven Cup finals 
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With the grassroots football season
approaching its final weeks, the

many teams of Omonia Youth FC, spon-
sored by Spector, Constant & Williams,
Vas Barbers and V Jewellers, still have
plenty to play for. 

By Mike Pieri

Mike Koumi, Adam Broomfield and Pan-
ny Panayiotou's Under 14 White won their
latest league match 2-1 away. Setting up in
a 4-4-1-1 the boys started very brightly and
took the lead through a wonderful goal.
Three simple passes from back to front and
with a lovely cut back into the box fell at the
feet of Chris who dispatched it with a one
touch pass into the top corner. The oppo-
sition responded within two minutes via a
speculative shot that deflected and left the
Under 14 White deputising keeper with no
chance. The Under 14 White continued
dominating possession and played some
delightful football with quick passing and
movement whilst being smart by exploiting
the space in behind the full backs. At half
time the team switched formation to strength-
en the midfield and it was evident that the
switch worked very well. Straight from the
kick off the boys applied the ideas they spoke
about at half time and along with 100% com-
mitment, it was only a matter of time before
they took the lead. An unbelievable goal
line clearance denied them the lead early
in the second half. Patience was required;
for all the team's dominance and the chances
created they could not get the second goal.
However, with eight minutes to go, the Un-
der 14 White put together a blistering at-
tack that saw them get down the left-hand
side with link up play and passes that start-
ed from the left back into the holding mid-
fielder who then released the left sided cen-
tral midfielder to glide into the open space
in behind their full back. He drove into the
box and a lovely square pass took out their
two centre halves and Nick was at hand to
slot the ball past the 'keeper. A wonderful
goal and more than deserving of all three
points. Man of the Match was awarded to
Andrew for the character in taking on goal-
keeping duties. After the match coach Pan-
ny said: "A 2-1 win and three points are just
scratching the surface as it was a dominant
display by every single one of the 14 play-
ers. They were superb. Well done to them
all." 

Zeno Vryonides, Mario Georgiades, Elias
Neocleous and Vas Simou's Under 14 Green
played their last league match of the sea-

son and secured a 3-2 to confirm a top 3
place in the division. The team have had a
great run this season considering many in-
juries and lack of players at the beginning
of the season. The boys have shown a mas-
sive improvement and have all developed
well. After the match, manager Zeno said:
"There is a clear passion for the game and
desire to do well as a team which has helped
the boys focus to achieve their goal this
season. Fingers cross we get to move up
a division. The lads are up for the challenge
and are now looking to further their devel-
opment to the next level."

Robert Protei and George Constanti-
nou's Under 14 Gold played superbly well
last weekend in the Mitre Cup in Clapton.
The finished second place. It was a great
experience for the boys playing all their
games in a nice stadium! 

Peter Jordanou, Sadat Say-

eed and Pavlos Under 9 Green

played their final game of the

season it what has been a re-

ally enjoyable year. Coach Sa-

dat said: "The journey that the

children, coaches and parents

have been on this season has

been an absolute joy to be part

of and what a brilliant way to

cap off the season this morn-

ing, with what was clearly our best perfor-

mance of the season. Today we achieved

what we strive for every week, which is to

have every player in the squad switched on

for the whole game, to try hard throughout,

to win the ball when out of possession, and

when with the ball, to drive forward as a

team, with purpose and intelligence. We

got all of those things today, and it resulted

in us scoring a hatful of goals in a really su-

perb all-round performance." 

After two seasons, the most gratifying
thing of all is how the Under 9 Green both
individually and as a team have grown and
developed. This really is the essence of de-
velopment football. 

A special thank you to Pani Demetriou,
one of the parents who has stepped for-

ward to referee all of the team's home games,
with skill, a calm approach, and most of all
a genuine understanding that at this stage,
football is about ensuring the development
and enjoyment of all the children on the
pitch. Pleasingly, beyond football, the group
have bonded. Friendships have emerged
and there is a genuine camaraderie among
the group. 

Finally, Sadat said: "Myself, Pavlos and
Peter feel really privileged to have this won-
derful group of kids under our wings, backed
up by a fantastically supportive set of par-
ents. We already cannot wait for next sea-
son." Onwards and upwards for the Under
9 Greens! 

Last Sunday, Jason Plysi's Under 9 girls
played their first full match against another
team. They were all very excited and could

not wait to get started. The team gave it their
all right from the start and there were many
tired legs early on. Fortunately, having sub-
stitutes allowed for plenty of rotation through-
out the match. After the match Jason said:
"I was really pleased to see the girls com-
municating with one another during the
match, working really hard to win back pos-
session and running into space to receive
a pass. I could see all the girls' confidence
growing as the match progressed. We all
(coach, supporters and players) enjoyed
the experience and cannot wait to play our
next match." 

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's
Under 14 Girls won 2-1 away from home.
The team went into the game knowing this
would be a tough match. The girls were ad-
vised to preserve their energy and pace
themselves for the full 70 minutes. Their
task was made more difficult in the second
as they had to play the second half play a
player down. As a team the girls recognised
that perhaps things could have gone bet-
ter at times but the girls did not disappoint
in bouncing back from a goal down and
showing a good response. Goals were
scored by Shekhinah and Mea B. Player of
the match was awarded to Anika who bat-
tled for every ball and made great contri-
butions to the attack. 

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.omoniay-
outhfc.com as well as following the
club on twitter @OmoniaYouthFC
and Instagram @omoniayouth-
fc1994. 

Grassroots season edges to its 
conclusion for Omonia Youth FC teams 

Over the next two weeks, community grassroots football club Omonia
Youth FC are involved in seven Cup Finals; a fantastic achievement for
all those involved. 

The Cup Final details are below. All the cup finals will be played at
Harevester FC, Oaklands Lane, Smallford, AL4 0HR. The club, its play-
ers and coaches would be delighted if the community can come out and
support the teams. 

On Sunday 8 May, there are three finals. Michael Pieri and Jason Plysi's
Under 18 White will play in the Junior League Cup Final. Kick-off is at
9am. Chris and Jimmy Mousicos's Under 18 Gold will play in the League
Cup Final. Kick-off is also at 9am. Adam Demetri and Evagoras Man-
drides' Under 16 Silver will compete for the League Cup. Kick-off is at
11.30am. 

On Sunday 15 May, there are four Cup Finals. Chris and Jimmy Mou-

sicos's Under 18 Gold will play their second cup final in two weeks as

they compete for the Challenge Cup. Kick-off is at 9am. Adam Demetri

and Evagoras Mandrides' Under 16 Silver are also playing their second

cup final as they compete for the Spring Cup. Kick-off is at 1pm. Two

teams will be playing to complete a brilliant League and Cup Double.

Bekim and Vas Demetri's Under 13 Green are playing in the Spring Tro-

phy. Kick-off is 1pm while Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 15

White compete for the Spring Plate. Kick-off is at 2pm. 

The Men's Team, who are sponsored by Crown Mobile Tyres and The

Master Locksmith, will be hoping seven finals are eight as they play

Panathinaikos in the KOPA Challenge Cup Semi-Final on Sunday 8 May.

Kick-off is at 12pm. That match will take place at Enfield Grammar 3G

pitch. 

Under 9 Girls

Under 9 Green



Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

EKMEK KADAIFI

This is an easy recipe to make al-

though it takes a little time to pre-

pare. It is a traditional syrupy sweet

with a shredded pastry at its base,

covered with a layer of smooth and

frothy pastry cream and topped with

whipped cream and ground pista-

chios. This is a popular, superb

dessert served in households, fies-

tas and during celebrations. 

INGREDIENTS
Makes 10-12 pieces

FOR THE SYRUP:
400g water

400g granulated sugar

1 stick of cinnamon

4 cloves

juice of ½ a lemon

rind of 1 lemon

1 tsp thyme honey

FOR THE BASE:
500g kadaifi pastry (shredded

pastry)

250g butter, melted

50g walnuts, ground

100g pistachios, ground

¼ tsp cloves, finely ground

1 tsp cinnamon, ground

FOR THE CRÈME PATIS-
SERIE:

1 litre whole milk or single cream

1 vanilla pod or 1 ½ vanilla

essence

2 whole free-range eggs

6 free-range egg yolks – medi-

um size at room temperature

150g granulated sugar

100g cornflower, sifted

75g unsalted butter cubes

FOR THE WHIPPED CREAM:
500 ml cold double cream

50g icing sugar

1 tsp vanilla essence

FOR DECORATING:
100g pistachios, coarsely

grounded

¼ tsp cinnamon

METHOD
– In a large casserole, put the

water, sugar, cinnamon stick,

cloves, juice and rind of a

lemon and heat over a medi-

um heat until it comes to the

boil. Simmer for 2-3 minutes,

take off the heat, add the hon-

ey and stir. Set aside to cool

off completely, take out the

lemon rind and cinnamon

stick.

– Grease your hands with a little

melted butter and open the

kadaifi pastry, gently tearing it

apart to separate the threads.

The volume of the kadaifi pas-

try will double and treble in

size. Grease a tray of

25cmx35cmx6cm with butter

and cover the bottom of the

tray with kadaifi pastry. Add the

melted butter and ensure it

covers all the surface of the

pastry. Add the walnuts and

pistachios and sprinkle with

the cloves and cinnamon.

– Pre-heat the oven to

180⁰C/160⁰C fan/ gas 4. Place

the tray in the oven and bake

for 30 minutes until its golden

brown. Remove from the oven.

– Pour the cold syrup on top of

the hot kadaifi base and let the

kadaifi absorb the syrup. Cov-

er with a kitchen towel and

leave it on the side to cool.

– To prepare the crème patis-

serie, place the milk or single

cream in a small saucepan.

– Cut the vanilla pod length

wise, scrape its seeds with a

small knife and place both the

bean and the seeds into the

milk. Cook on a low heat and

bring to a simmer. Turn off the

heat, cover the saucepan with

a lid and leave to infuse for 

10-12 minutes.

– In a mixing bowl, tip the whole

eggs and egg yolks. Add the

sugar and combine with a

whisk. Whisk vigorously until

pale and fluffy.

– Add the sifted corn flour and

whisk until incorporated and

smooth.

– Boil the milk, pour on top of the

egg mixture and combine well

by whisking continuously.

– Cook over a low-medium heat

for 4-5 minutes, stirring con-

stantly. Whisk for 30 seconds

more after the first bubble ap-

pears. Make sure the cream

does not stick to the bottom of

the pan.

– Add the butter cubes and

whisk until incorporated.

– Tip the crème patisserie on top

of the kadaifi and level it with a

spatula.

– Beat the cold single cream

with the icing sugar and vanilla

essence for 3-4 minutes until it

stiffens.

– Again, tip the whipped cream

on top of the kadaifi.

– Sprinkle the ground pistachios

and cinnamon on top.

– Place the ekmek kadaifi in the

fridge for 1-2 hours and cut in-

to pieces and serve.

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

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Αλαλούμ
23.30 Ελληνική Ταινία: 

Νυχτοπερπατήματα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Ο Κυρ-Γιώργης Εκπαιδεύεται
22.50 Ελληνική Ταινία: 

Πρόβα Γάμου
00.10 Ελληνική Ταινία: 

Και Όπου Μας Βγάλει

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ

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

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

Ο Ακάλυπτος
21.00 Ελληνική ταινία:

Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια
22.35 Ελληνική Ταινία: 

Γκαρσονιέρα Για Δέκα

KYΡIAKH 8 ΜΑΪΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με 

την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Ο Πεθερόπληκτος

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ

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

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

20.00 GreekStories με 
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο

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

21.00 Ελληνική Ταινία: 
Ελευθέριος Βενιζέλος

22.50 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ

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

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

20.05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.35 Με τον Φακό του Hellenic TV
22.00 Ελληνική Ταινία:  

Περάστε Την Πρώτη Του Μηνός

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ

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

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

20.05 Ταινίες της εβδομάδας 
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.55 Ελληνική Ταινία: 
Ο Πουλημένος Άνθρωπος

22.25 Ελληνική Ταινία: 
Κερατάς Και Δαρμένος

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ

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

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

20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Συντρίμμια Ζωής

22.45 Ελληνική Ταινία: 
Γαμήλιες Περιπέτειες

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

E K M E K  Κ Α DA I F I
(SHREDDED PASTRY SWEET WITH A TOPPING OF CRÈME PATISSIERE, 

WHIPPED CREAM AND GROUND PICTACHIOS)




	1116-page-01
	1116-page-02
	1116-page-03
	1116-page-04
	1116-page-05
	1116-page-06
	1116-page-07
	1116-page-08
	1116-page-09
	1116-page-10
	1116-page-11
	1116-page-12
	1116-page-13
	1116-page-14
	1116-page-15
	1116-page-16
	1116-page-17
	1116-page-18
	1116-page-19
	1116-page-20
	1116-page-21
	1116-page-22
	1116-page-23
	1116-page-24

