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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

Τ/κ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Απευθείας πτήσεις… «γιοκ»!

l ΤΟ FOREIGN OFFICE ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΟΤΙ H ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ

42 χρόνια από την έναρξη
του ευρωπαϊκού μας 

ταξιδιού!
l Γράφει ο Μιχάλης Αράπης,

Νομικός, Πρόεδρος ΕΚΟ 

Επιστημόνων Η.Β.

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο πρωτομάρτυρας του Γένους

Ρήγας Βελεστινλής - Φεραίος 

και η εποχή του
n Γράφει: Χάρης Μεττής  ΣΕΛΙΔΑ 12

Τα Λιοντάρια της Ρούμελης!
n Γράφει ο Σεραφείμ Καραχάλιος ΣΕΛΙΔΑ 13

Το «καλό κλίμα» Δένδια – 
Τσαβούσογλου και τι επιδιώκει

η Άγκυρα για την Κύπρο
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠO COVID-19

Αμφιβολίες για το πλήρες άνοιγμα στις 21 Ιουνίου
n Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΕΤΑΙ Ο «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ»... ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

n ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΕΤΡΕΨΑΝ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Πρωτιά ΔΗΣΥ αλλά
με απώλειες (-3%)

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ Ν. ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ… ΑΝΑΚΩΧΗ

Προκλήσεις στη Θράκη,
αγκαλιές στην Αθήνα…

n ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΔΙΜΕΡΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

n ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ

ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 8

n ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΑΜΗΛΟ (22,3%)

n ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟ ΕΛΑΜ (6,78%) 

n ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΧΗ ΗΤΑΝ 45%
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Στιγμιότυπο από 

το εκλογικό κέντρο

στο Wood Green



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021Eπικαιρότητα

Γρίφος εξακολουθεί να περιβάλλει την

εφαρμογή του τέταρτου σταδίου του

«οδικού χάρτη» που ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός Μπόρις Τζόνσον στις 22 Φεβρ-

ουαρίου και ο οποίος έκτοτε ακολουθείται

απαρέγκλιτα.

Σε απάντηση αμφιβολιών αν θα πρέπει να
αρθούν πλήρως τα μέτρα στις 21 Ιουνίου λόγω
της ινδικής μετάλλαξης – ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΔΕΙΞΕ – κυβερ-
νητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι: «Επί του πα-
ρόντος δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα
που να δικαιολογούν αναθεώρηση των
εξαγγελθέντων σχεδίων».

Όμως, ο υπουργός Περιβάλλοντος, George

Eustice, δήλωσε σχετικά με την πιθανότητα
καθυστέρησης άρσης των μέτρων ότι «δεν
μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα».

Ο καθηγητής Ravi Gupta, μέλος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής για τις Αναπνευστικές
Επιπτώσεις από τον κορωνοϊό, δήλωσε: «Το
Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στα πρόθυ-
ρα ενός πρώιμου τρίτου κύματος λόγω της
ινδικής μετάλλαξης, γι’ αυτό η κυβέρ-νηση
πρέπει να καθυστερήσει το άνοιγμα της
21ης Ιουνίου κατά μερικές εβδομάδες».

Σύμφωνα με νέα δεδομένα που δημο-
σιεύθηκαν, η παραλλαγή που εντοπίστηκε για
πρώτη φορά στην Ινδία, γνωστή ως B.1.617.2,
εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε όλη την Αγγλία.

Πιστεύεται ότι είναι από τις πιο μεταδοτικές
παραλλαγές που εντοπίστηκε για πρώτη φορά
στο Κεντ, με τα εμβόλια Covid να δείχνουν
κάποια μειωμένη αποτελεσματικότητα έναν-
τι αυτής, ειδικά μετά από μόνο μία δόση.

Η κατάσταση αυτή ανησυχεί ιδιαίτερα κι
άλλους επιστήμονες, που έχουν προειδο-
ποιήσει ότι ένα τρίτο κύμα μπορεί να είναι ήδη
σε εξέλιξη. Προς το παρόν, έως και τα τρία
τέταρτα των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού
στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύεται ότι προέρχον-
ται από αυτήν την παραλλαγή.

Κι ενώ η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
νοσηλειών και των θανάτων στη Βρετανία,
αλλά και σε όλες τις χώρες που έχουν χτίσει
το πρώτο τείχος ανοσίας τους, οι ειδικοί έχουν
προειδοποιήσει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφα-
νιστεί εντελώς.

Σύμφωνα με την επιστημονική Συμβου-

λευτική Ομάδα  Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγ-

κης (SAGE), είναι «μια ρεαλιστική πιθ-

ανότητα» ότι η παραλλαγή θα μπορούσε να

είναι έως και 50% πιο μεταδοτική από την

παραλλαγή Β.1.1.7 [Κent] που είχε προηγου-

μένως κυριαρχήσει.

Σε αυτήν την περίπτωση, η μοντελοποίηση

από το Πανεπιστήμιο του Warwick δείχνει ότι

θα μπορούσε να υπάρξει ένα τρίτο κύμα Covid

με μέγιστο αριθμό νοσηλειών 10.000 την

ημέρα.

Ο  Αρχίατρος στην Αγγλία, ο καθηγητής

Chris Whitty σε  ενημέρωση της Downing

Street ανέφερε ότι «Η άποψή μας είναι ότι

αυτή είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική πα-

ραλλαγή, τουλάχιστον εξίσου μεταδοτική

με την παραλλαγή B117. Είναι πιθανό να

είναι πιο μεταδοτική, αλλά θα πρέπει να

το δούμε».

Τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν

επίσης ότι η παραλλαγή αυξάνεται στη Βρε-

τανία, αντιπροσωπεύοντας ένα αυξανόμενο

ποσοστό περιπτώσεων και έως και 40% στο

Λονδίνο. 

Η καθηγήτρια του University College London,

Christina Pagel, δήλωσε ότι μπορεί να «ξεπε-

ράσει» την παραλλαγή του Kent, ενώ επικε-

φαλής της Δημόσιας Υγείας στην Αγγλία πα-

ραδέχτηκε ότι «μπορεί να την έχει αντικατα-

στήσει ήδη σε κάποιο βαθμό».

ΜΗΔΕΝ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ Η.Β.

Την Τρίτη, για πρώτη φορά από την ένα-

ρξη της πανδημίας, που δεν καταγράφηκε

κανένας θάνατος. Αυτό ανακοίνωσαν οι Αρχές

της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή ανακοινώθη-

καν 3,615 νέα κρούσματα, μειωμένα κατά 200

περίπου σε σύγκριση με τη Δευτέρα..

Σημειώνεται, πάντως, ότι τη Δευτέρα ήταν

αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχόμε-

νοι θάνατοι που συνέβησαν σε αυτό το διά-

στημα, οι οποίοι θα καταγραφούν τις επόμε-

νες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι και στις 10 Μαΐου, δεν

είχαν καταγραφεί θάνατοι σε Αγγλία, Σκωτία,

Βόρεια Ιρλανδία και μόλις τέσσερις στην Ουαλία.

Στο πεδίο των εμβολιασμών, την πρώτη

δόση έχουν κάνει πλέον σχεδόν 40 εκ. κάτοι-

κοι, δηλαδή το 75% του ενήλικου πληθυσμού

του Ηνωμένου Βασιλείου και τη δεύτερη δόση

γύρω στα 26 εκ. πολίτες ή το 49% των ενηλίκων.

Ο λόγος που οι θάνατοι τείνουν πλέον στο

μηδέν ή σε μονοψήφιο αριθμό οφείλεται σε

δύο βασικά παράγοντες. Πρώτον, οι μαζικοί

εμβολιασμοί και, δεύτερον, η αποτελεσματι-

κή θεραπεία με νέες μεθόδους. Όπως παρ-

αδέχθηκαν γιατροί στο BBC, τώρα ξέρουν

καλύτερα πώς να αντιμετωπίσουν τον ιό διότι

απέκτησαν εμπειρία. Επιπλέον, χρησιμο-

ποιούν καινούργιους αναπνευστήρες.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠO COVID-19

Αμφιβολίες για το πλήρες
άνοιγμα στις 21 Ιουνίου

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ Τ/ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Απευθείας πτήσεις… «γιοκ»!
«Πήγαν για μαλλί και βγήκαν... κουρεμένοι» οι Τουρκοκύπριοι του

Ηνωμένου Βασιλείου, αφού η βρετανική κυβέρνηση απορρίπτει κάθε

πιθανότητα για απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα, ως απάν-

τηση σε διαδικτυακό αίτημα Τουρκοκυπρίων που αναρτήθηκε στην

επίσημη ιστοσελίδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Μαζί τους, απο-

στομώθηκαν και οι …τσαρλατάνοι βουλευτές και πολιτευτές που υπο-

στήριζαν αυτή την παρανομία, όπως ο βουλευτής, πρώην υπουργός

και τέως αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος Ίαν Ντάνκαν Σμιθ,

καθώς και ο δεδηλωμένος φιλότουρκος πρώην Εργατικός ΥΠΕΞ

Τζακ Στρο. Μάλιστα ο Ίαν Ντάνκαν Σμιθ είχε υποσχεθεί στους Τουρ-

κοκύπριους ότι μετά το Brexit θα γίνονται απευθείας πτήσεις διότι δεν

θα υπάρχουν οι δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε πει,

μάλιστα, ότι και ο Μπόρις Τζόνσον συμφωνούσε γι’ αυτό!!! 

Τώρα, όμως, το Λονδίνο κατέστησε σαφές πως «δεν σχεδιάζει
να εξουσιοδοτήσει απευθείας πτήσεις μεταξύ του Ηνωμένου
Βασιλείου και του βορείου τμήματος της Κύπρου», σημειώνον-

τας παράλληλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει μόνο την

Κυπριακή Δημοκρατία ως την κυρίαρχη Αρχή για το νησί της

Κύπρου.

Το αίτημα έχει συγκεντρώσει 12.400 υπογραφές τις τελευταίες τέσ-

σερις εβδομάδες. Κάθε αίτημα με τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτές

λαμβάνει απάντηση από την κυβέρνηση.

Οι αξιωματούχοι του Foreign Office τονίζουν στην επίσημη απάν-

τηση ότι, όπως και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, με την εξαίρεση

της Τουρκίας, η Βρετανία δεν αναγνωρίζει την αυτοαποκαλούμενη

«ΤΔΒΚ» ως ανεξάρτητο κράτος.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρα-
τία ως την κυρίαρχη Aρχή για το νησί της Κύπρου», τονίζεται και

γίνεται επίκληση βρετανικής δικαστικής απόφασης από το 2009 που

ορίζει ότι οι απευθείας πτήσεις θα συνιστούσαν παραβίαση των διε-

θνών υποχρεώσεων του Λονδίνου και πράξη «παράνομη».

Αυτή η δήλωση του Foreign Office είναι η ίδια με προηγούμενη

απάντηση σε παρόμοιο αίτημα για έναρξη απευθείας πτήσεων.

Ο Μπόρις παντρεύτηκε κρυφά!
Ενώ όλοι περίμεναν ότι ο τρίτος γάμος για τον

πρωθυπουργό της Βρετανίας θα γινόταν στις 30

Ιουνίου, αυτός παντρεύτηκε στα κρυφά με την

Κάρι Σίμοντς στον Καθεδρικό Ναό του Ουεστ-

μίνστερ το περασμένο Σάββατο, 29 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει στον Τύπο,

ο γάμος θα γινόταν στις 30 Ιουνίου, ωστόσο ο

56χρονος πρωθυπουργός και η 33χρονη σύντρο-

φός του παντρεύτηκαν στον Καθεδρικό ναό του

Καθολικού Γουεστμίνστερ, όπως δημοσίευσε

πρώτη η «Daily Mail». Η τελετή ήταν τόσο μυστι-

κή που έδωσαν το παρόν ελάχιστα άτομα, μεταξύ

των οποίων στενοί φίλοι της οικογένειας.

Σημειώνεται πως ο Μπόρις Τζόνσον γίνεται

ο δεύτερος εν ενεργεία πρωθυπουργός που παν-

τρεύεται μετά τον Λόρδο Λίβερπουλ ο οποίος

είχε παντρευτεί τη Μαίρη Τσέστερ το 1822.

Μάλιστα ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε έξι

μόλις μέρες αφότου το πρωθυπουργικό ζεύγος έστει-

λε κάρτες save the date. Η ταυτότητα των 30 καλε-

σμένων ήταν επίσης μυστική, ωστόσο ο Στάνλεϊ

Τζόνσον, πατέρας του Μπόρις Τζόνσον, φάνηκε να

χαμογελάει έξω από τον ναό.

Όλοι οι προσκεκλημένοι προσκλήθηκαν την τελευ-

ταία στιγμή και συμμετείχαν μόνο λίγοι υπάλληλοι

της εκκλησίας. Ακόμη και οι υπάλληλοι του αριθμού

10 της Downing Street πιάστηκαν κυριολεκτικά στον

ύπνο, σύμφωνα με πηγές. Η γαμήλια τελετή πραγ-

ματοποιήθηκε από τον πατέρα Daniel Humphries.

Μάλιστα ο ίδιος ιερέας πέρυσι βάπτισε τον γιο του

ζευγαριού. Ακολούθησε δεξίωση στους κήπους της

πρωθυπουργικής κατοικίας, ενώ σύμφωνα με πληρο-

φορίες, η νύφη φόρεσε νοικιασμένο(!) νυφικό του

Έλληνα σχεδιαστή Κωσταρέλλου.

Ο ΑΙΜΟΣΤΑΓΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΠΟΥ

ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Εκτελέστηκε άνδρας 
που πουλούσε CD με νοτιοκορεατικές
ταινίες μπροστά στην οικογένειά του...

ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ…

Την εκτέλεση ενός άνδρα στη Βόρεια Κορέα μπροστά σε 500 άτομα για

παράνομη πώληση μουσικής και ταινιών, φέρεται να διέταξε ο Κιμ Γιον-

γκ Ουν.

Ο μηχανικός, του οποίου το επώνυμο ήταν Λι, εκτελέστηκε μπροστά

στην οικογένειά του και σε άλλα 500 άτομα, 40 ημέρες μετά τη σύλληψή

του στο Γουόνσαν, της επαρχίας Γάνγκγουόν. Ποιο ήταν το έγκλημά του;

Πωλούσε κρυφά CD και USB με νοτιοκορεατικό περιεχόμενο.

Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, ο Λι πυροβολήθηκε από εκτελε-

στικό απόσπασμα και στη συνέχεια το «άψυχο σώμα του μεταφέρθηκε σε

ένα σάκο από τσουβάλι και φορτώθηκε σε ένα κουτί, όπου μεταφέρθηκε

κάπου», ανέφερε μια πηγή στην Daily ΝΚ, την ιστοσελίδα που εστιάζει σε

θέματα που σχετίζονται με την Βόρεια Κορέα.

«Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση στην επαρχία Γκανγκγουόν για αντισο-

σιαλιστικές πράξεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους». Οι Αρχές χαρα-

κτήρισαν τον Λι, που εργάζεται στην Wonsan Farming Management

Commission ως «αντισοσιαλιστικό στοιχείο» για την εμπορία περιεχομέ-

νου της Νότιας Κορέας. Η πηγή εξήγησε: «Στο παρελθόν, άνθρωποι όπως

ο Λι, στέλνονταν σε στρατόπεδα εργασίας ή επανεκπαίδευσης. Ήταν σοβα-

ρό λάθος να πιστεύεις ότι θα λάμβανες ελαφριά τιμωρία. Μια τέτοια αντι-

δραστική συμπεριφορά βοηθά τον κόσμο που προσπαθεί να καταστρέψει

τον σοσιαλισμό της Βόρειας Κορέας»...

Η εκτέλεση έγινε παρουσία της συζύγου και των παιδιών του
Και συνεχίζει η πηγή: «Η σύζυγος, ο γιος και η κόρη του Λι κατέρρευ-

σαν παρακολουθώντας την εκτέλεσή του από την πρώτη σειρά. Κι ενώ

όλοι παρακολουθούσαν, αξιωματούχοι του υπουργείου Ασφαλείας πήραν

την οικογένειά του και την φόρτωσαν σε ένα φορτηγό για να τους μεταφέ-

ρουν σε ένα στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων. Οι γείτονες της οικογέ-

νειας ξέσπασαν σε κλάματα όταν είδαν τους 4 φρουρούς να σηκώνουν τη

σύζυγο του Λι και να την ρίχνουν στο φορτηγό σαν ένα τσουβάλι, αλλά 

έπρεπε να κρατήσουν κλειστό το στόμα τους, υπό τον φόβο πως μπορεί

να συμμερίζονται τις απόψεις του Λι».
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Για τις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου την περασμένη Κυ-

ριακή σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις έπεσαν... έξω. Ιδίως

αυτή του Sigma TV, που παρουσίαζε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να διεκδικούν

την πρώτη θέση με ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια ποσοστά, αποκαλώντας αυτό

το ενδεχόμενο «σενάριο του τρόμου». Τελικά, ο... τρόμος έμεινε

στο κανάλι.

Ο ΔΗΣΥ ήρθε πρώτος με σχεδόν 28% και διαφορά περίπου 6
μονάδων από το ΑΚΕΛ. Οι λόγοι είναι πολλοί. Όχι επειδή έκανε κάποια
έξυπνη κίνηση ο Αβέρωφ, ούτε γιατί είχε... σαΐνια υποψήφιους.
Βασικός λόγος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Χτυπούσαν αλύπητα τον
Πρόεδρο και την κυβέρνηση και όταν ο Αναστασιάδης βγήκε μπρο-
στά μαζί με τους συνεργάτες του στο Προεδρικό, επήλθε η διαφο-
ρά.

Άλλος λόγος ήταν γιατί στη «διαπλοκή και τη διαφθορά» οι ψηφο-
φόροι είδαν ότι όλοι «είχαν χέρι». Ιδίως το ΑΚΕΛ. Δεν υπάρχει σκάν-
δαλο στην Κύπρο – ακόμα και λεφτά για την πανδημία καρπώθη-
καν, τα οποία προορίζονταν για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις – που να
μην έφτανε «πλοκάμι» του ΑΚΕΛ. Ιδίως στο βίντεο της ντροπής της
«Αλ Τζαζίρα», όπου πρωταγωνιστούσε βουλευτής του. Στην πλε-
υρά του ΑΚΕΛ, οι άσχημες εμφανίσεις του Άντρου Κυπριανού στα
τηλεοπτικά debate στοίχισαν. «Ξύλινος λόγος», τυποποιημένες φρά-
σεις. Η σχέση του ΑΚΕΛ με τους υπονομευτές και πολέμιους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τους «Ως δαμέ», που διακινούσαν φωτο-
γραφίες πουλιών να... αφοδεύουν στην κυπριακή σημαία, η ταύτι-
σή τους με αυτές τις καταστάσεις, τους κόστισε.

Από την άλλη, το ΔΗΚΟ πέρασε την εικόνα μη σοβαρού κόμμα-
τος, που στόχευε σε μελλοντική συνεργασία με τον ΑΚΕΛ και έκανε
«γαργάρα» τις τεράστιες διαφορές στο εθνικό πρόβλημα και σε κοι-
νωνικο-οικονομικά θέματα. Επιπρόσθετα, η άστοχη προεκλογική
εκστρατεία, όπως το περίφημο φιλμάκι με τον «Μάκη», που έγινε
μπούμεραγκ και δόθηκε αφορμή για σατιρικά σχόλια και εμπαιγμό.
Υπάρχουν, φυσικά, και άλλοι λόγοι για την πτώση του ΔΗΚΟ. Η φυγή
προς το κόμμα Καρογιάν κόστισε.

Άλλος μεγάλος αποτυχημένος των εκλογών ήταν η ΕΔΕΚ. Κατά
τεκμήριον, κατήλθε στις εκλογές με τη Συμμαχία του Λιλλήκα, που
πήρε στις εκλογές του 2016 περίπου 6%. Δηλαδή, είχε μία βάση η
ΕΔΕΚ γύρω στο 12% και έλαβε το... μισό! Και για πρώτη φορά έχασε
την 4η θέση. Ούτε η κηδεία Β. Λυσσαρίδη τους βοήθησε... Αυτό
το…προσπέρασε ο Σιζόπουλος!

Οι άλλοι, οι «μικροί», εκμεταλλεύτηκαν τις καταστάσεις και... κέρ-
δισαν. Το ΕΛΑΜ έλαβε όσο δεν έπρεπε, διότι οι ακρότητες της αντίπε-
ρα όχθης με την υποστήριξη των τουρκικών σχεδίων ως «λύση» του
Κυπριακού και την αποδοχή της αλλοίωσης του δημογραφικού χαρα-
κτήρα της ελεύθερης Κύπρου με πρόσφυγες και μετανάστες, έφερ-
αν αντίδραση. Και ώθησαν πολλούς προς το ΕΛΑΜ.

Το Κόμμα Καρογιάν, η ΔΗΠΑ, ένωσε ευκαιριακά όσους είχαν λό-
γους να φύγουν από το ΔΗΚΟ – προσωπικούς ή κομματικούς.

Η έκπληξη για μας είναι οι Οικολόγοι. Οι τρεις βουλευτές που εξέ-
λεξαν είναι πολλοί. Αν, μάλιστα, δει κάποιος ποιοι εξελέγησαν, θα
καταλάβει την... τραγωδία.

Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες επέλεξαν, δεν υπάρχει καμία δικαι-
ολογία αν αύριο αυτή η Βουλή μιμηθεί τις δύο προηγούμενες. Να μη
μέμφονται οι πολίτες τους πολιτικούς, αν κάτι πάει στραβά. Το 2013
η Βουλή έφερε το «κούρεμα» για να δώσει... μάθημα στη Μέρκελ
και αρνήθηκε να ψηφίσει τη συμφωνία που πέτυχε ο Αναστασιά-
δης για ένα «τέλος», μια φορολογία 9.9% επί όλων των καταθέσεων
πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ σε όλες τις τράπεζες. Για να ψηφίσει
μετά... «κούρεμα» 50% για τους καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου
και της Λαϊκής.

Θα δούμε και τη νέα Βουλή...
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Όπως γράψαμε καις την περασμένη έκδοση, η προε-

δρία της Βουλής φαινόταν να κινείται γύρω από δύο

άτομα. Τον Μαρίνο Σιζόπουλο της ΕΔΕΚ με βασικό στήριγ-

μα τον ΔΗΣΥ και τον Άντρο Κυπριανού με τη στήριξη του

ΔΗΚΟ. Αν δεν πετύχουν ψήφου  από άλλα κόμματα, ευνο-

είται ο Άντρος Κυπριανού κατά την τρίτη διαδικασία εκλο-

γής, όπως το 1985 που εκλέχθηκε ο Λυσσαρίδης. Δηλαδή,

15 ΑΚΕΛ και 9 ΔΗΚΟ έναντι 17 ΔΗΣΥ και 4 ΕΔΕΚ, νοουμένου

ότι όλοι οι άλλοι θα επιμείνουν στην υποψηφιότητά τους ή

θα απέχουν. Ελπίζουμε να υπάρξουν καθαρές λύσεις και να

μην επαναληφθεί το φαινόμενο «εκβιασμού» του 2016, που

μας έφερε τον Συλλούρη στην προεδρία της Βουλής με τα

γνωστά επακόλουθα.

Φαίνεται ότι αν ο Μάριος Καρογιάν κρατήσει την έδρα της

Λεμεσού (για μας είναι πάρα πολύ πιθανόν, το λέγαμε και

προεκλογικά), τότε θα είναι μια λύση για όλους. Ο ΔΗΣΥ δεν

μπορεί να μην τον ψηφίσει, αφού αν βρίσκεται ο Αναστα-

σιάδης και οι υπόλοιποι στην εξουσία από το 2013, οφείλε-

ται στο ΔΗΚΟ και κυρίως στον Καρογιάν. Το ΑΚΕΛ δεν έχει

λόγους να εναντιωθεί, διότι τον ψήφισε για πρόεδρο της

Βουλής και το 2009. Εξάλλου, ο Άντρος δεν νομίζουμε να

έχει τώρα «όρεξη» για προεδρίες. Θα τον αφήσουν οι...

«σύντροφοί» του, που εποφθαλμιούν τη θέση του στο κόμμα;

Εκεί κι αν θα γίνει πόλεμος!

Γράφτηκε ότι πρώτος εξήγγειλε την υποψηφιότητά του

την Τρίτη ο Χρ. Χρίστου του ΕΛΑΜ και μετά ο Θεοπέμπτου

των Οικολόγων. Λάθος. Πρώτος «εξήγγειλε» υποψηφιότη-

τα ο Μαρίνος Σιζόπουλος της ΕΔΕΚ από την Κυριακή το βράδυ,

πριν κλείσουν καλά – καλά οι κάλπες. Φρόντισε στις δημό-

σιες δηλώσεις του πρώτα να «υπενθυμίσει» στο ΕΛΑΜ ότι

οι θέσεις τους στο Κυπριακό είναι οι πιο κοντινές (εναντίον

της Διζωνικής) και, δεύτερον, αρνήθηκε να απαντήσει ευθέ-

ως στην ερώτηση αν ανησυχεί για την άνοδο της Ακροδε-

ξιάς. Έριξε το μπαλάκι στα άλλα κόμματα...

Επίσης, ο Σιζόπουλος δεν παρέλειψε να συγχαρεί τη ΔΗΠΑ

του Καρογιάν για την είσοδό της στην Βουλή!!!  Έχουν 4 βου-

λευτές...
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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην πρώτη του δήλωση την Κυριακή

το βράδυ φρόντισε να δώσει την εντύπωση ότι η νίκη του

ΔΗΣΥ οφείλεται σ’ αυτόν που είναι κατ’ ευθείαν πολιτικός απόγονος

του Γλαύκου Κληρίδη. Και ευχαρίστησε και τον Χάρη Γεωργιάδη,

που ήταν υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας.

Αν έμενες, Αβέρωφ μου, με τον Χάρη, θα ερχόσουν δεύτερος.

Κάθε φορά που μιλούσε, έχανες ψήφους. Το ότι δεν έκανες καμία

αναφορά στον Αναστασιάδη και στους υπουργούς δεν σε τιμά.
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Ο Παύλος Μυλωνάς είναι ένας από τους καλύτερους

βουλευτές. Έχει σταθερές θέσεις στο Κυπριακό και δεν

είναι διεφθαρμένος. Εξελέγη με το ΔΗΚΟ στη Λεμεσό.

Το βράδυ, όμως, της Κυριακής ευχαρίστησε μόνο την οικο-

γένειά του και τους φίλους του που τον έβγαλαν βουλευτή...

Αγνόησε τον – κατά τον Νικόλα – «περήφανο ΔΗΚΟϊκό

κόσμο»!!!!

Αυτό δεν τον τιμά. Δείχνει οίηση και αγνωμοσύνη.

m
Η Άννα Θεολόγου, αρχηγός της «Νέας Γενιάς» δεν εξελέγη

και τα έβαλε με τον κόσμο. Ψήφισαν τη διαφθορά, είπε. Δηλα-

δή, αν εκλεγόταν η ίδια, ο κόσμος θα έπαιρνε άφεση αμαρτιών από

την Άννα ότι δεν ψήφισε διαφθορά.

Κυρία Άννα, ο κόσμος δεν ψηφίζει μαϊντανούς ως αρχηγούς κομ-

μάτων...

m
Ξύπνησε και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να τονίσει ότι

δεν έχει πολιτικό αξίωμα στο ΑΚΕΛ και θα διεκδικήσει

την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, που το 2016 δεν την

άφησε το κόμμα της να την πάρει, «διότι έδωσε προτεραι-

ότητα σε άλλες Επιτροπές».

Και τι θα γίνει, αν πάλι σου πουν όχι, κυρία Ειρήνη; Το λες

δημόσια για τους... προειδοποιήσεις; Αν  κατέβεις μόνη σου

στις εκλογές, θα εκλεγείς; Άρα, δεν έχεις επιλογή. Ό,τι σου

πουν θα κάνεις και μη μιλάς. Τα προβλήματα του ΑΚΕΛ είναι

πίσω...Με εσένα θα ασχοληθούν;

m
Καιρός για γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, γράφουν κάποιοι.

Φανταστήκατε πρόεδρο την Αλεξάνδρα!!!! Αυτοκτονείς ή όχι;

m
Η κυρία Αννίτα του ΔΗΣΥ, που πάντα πάει και στέκει

δίπλα από τον Αβέρωφ όταν γίνονται δηλώσεις για να

φαίνεται καλά στο τηλεοπτικό πλάνο, δήλωσε ότι στο Πολι-

τικό Γραφείο του ΔΗΣΥ δεν συζήτησαν για την προεδρία της

Βουλής. Σιγά να μη σου πει εσένα τι «μαγειρεύει» ο Αβέ-

ρωφ, κυρία Αννίτα.

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Το «καλό κλίμα» Δένδια – 
Τσαβούσογλου και τι επιδιώκει 

η Άγκυρα για την Κύπρο
Ηεπίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μελβέτ Τσαβούσογλου, στην

Ελλάδα έτυχε πολλών αναλύσεων και ερμηνειών. Όλοι κατατείνουν σε ένα
σημείο: Οι διαφορές επί σοβαρών ζητημάτων παραμένουν, αλλά δημιουργήθηκε
ένα «εύκρατο κλίμα» διαλόγου, το οποίο «εγγυάται» ένα ήσυχο καλοκαίρι. Κάποιοι
μίλησαν για «ανακωχή». Η λέξη έχει τη σημασία της. Ιδίως σε εμπόλεμες καταστά-
σεις...

ΟΤσαβούσογλου πήγε στην Αθήνα με το βλέμμα στραμμένο αλλού. Βλέπουν οι
Τούρκοι προς Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες. Αντικειμενικά, οι ελληνοτουρκικές δια-

φορές δεν αφορούν πλέον μόνον τις δύο χώρες. Αφορούν και την Ε.Ε. αλλά και τις
ΗΠΑ. Η προσπάθεια εκ μέρους της Άγκυρας για  δημιουργία θετικού κλίματος και
δήθεν προσήλωσης της Τουρκίας στο Διεθνές Δίκαιο, ήταν ενέργεια απόκτησης
«διαπιστευτηρίων» έναντι των Ευρωπαίων αλλά και του Προέδρου Μπάιντεν.

ΟΕρντογάν – όπως φάνηκε ξανά και από την προχθεσινή συνέντευξή του στην
τουρκική κρατική τηλεόραση – ενδιαφέρεται υπερβαλλόντως να πλησιάσει τον

Μπάιντεν. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Έχουν να κάνουν με την επεκτατική πολιτική της
Τουρκίας σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη και στην καταπολέμηση των Κούρδων. Οι ρωσο-
τουρκικές σχέσεις με τους S-400 και η κατά κράτος υποστήριξη Ερντογάν στην παλαι-
στινιακή Χαμάς – την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση – είναι φοβε-
ρά αγκάθια στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις. Η εχθρότητα με το Ισραήλ του Νετα-
νιάχου θέτει την Τουρκία σε δυσμενέστατη θέση.  Σίγουρα, αν αντικατασταθεί ο Νετα-
νιάχου (πολύ πιθανόν), ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να πλησιάσει τους Ισραηλι-
νούς, όπως κάνει τώρα με τον «αιγυπτιακό λαό», όπως λέει, αφήνοντας κατά μέρος
τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι, τον οποίο καθύβριζε, αλλά στην ουσία μαζί του
συνδιαλλέγεται έστω και σε κατώτερο επίπεδο.

Αρχίζει, λοιπόν, «ομαλοποίηση» των σχέσεων πρώτα με την Αθήνα, δίνοντας την
ψεύτικη εικόνα του ειρηνοποιού. Επίσης για το θεαθήναι στέλνει, τάχα, πίσω

στους Ρώσους κάποιους χειριστές / εκπαιδευτές των S-400, θέλοντας να ξεγελάσει
τους Αμερικανούς ότι αρχίζει να... συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τους. Η Ελλά-
δα είναι κρίσιμη χώρα για την Τουρκία, «κλειδί» θα έλεγε κάποιος, διότι στην Σύνο-
δο Κορυφής της Ε.Ε. αυτόν τον μήνα οι ευρω-τουρκικές σχέσεις είναι επί τάπητος.
Το Ευρωκοινοβούλιο, με την όποια βαρύτητα έχει, έλαβε ξεκάθαρη θέση κατά της
Τουρκίας. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Σύνοδος Κορυφής θα πάρει αποφάσεις, δεν
μπορεί να αναβάλλει συνεχώς το θέμα «Τουρκία». Άρα, η Άγκυρα ελπίζει ότι η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη θα πάρει μια ήπια στάση στις ευρω-τουρκικές σχέσεις. Αυτός ήταν
και ο βασικός στόχος της επίσκεψης στην Αθήνα.

Ηπροηγηθείσα, την Κυριακή, επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Θράκη απευθυνόταν
και προς το εσωτερικό της χώρας του, επιδιώκοντας να υπογραμμίσει ότι το

«καλό κλίμα» της Αθήνας δεν εξυπακούει υποβάθμιση των τουρκικών θέσεων,
γενικώς, έναντι της Ελλάδας. Βεβαίως, η Αθήνα έχει τονίσει υπερθετικώς ότι οι δια-
φορές με την Τουρκία, που αφορούν μόνο την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες
ζώνες, μπορούν να συζητηθούν και να επιλυθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Την ίδια ώρα που η Τουρκία προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει συνεν-
νόηση με την Ελλάδα και, άρα, αναμένει ηπιότερη στάση στη Σύνοδο Κορυφής,

στο θέμα της Κύπρου η Άγκυρα όχι μόνο δεν κάνει πίσω, αλλά εξαγγέλλει νέες προκ-
λητικές ενέργειες. Θα δημιουργήσει βάση drones στα κατεχόμενα και θα ξαναρχίσει
τις έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Από την πρόσφα-
τη συνέντευξη Ερντογάν έγινε γνωστό ότι οι έρευνες θα γίνουν στην ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Θα τις κάνει – είπε – μαζί με τους... Τουρκοκύπριους! Εν τω
μεταξύ, θ’ αρχίσει και ο εποικισμός του Βαρωσιού. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλω-
σε απερίφραστα ότι αν  η Τουρκία επαναλάβει τις προκλήσεις της, όχι μόνο δεν πάει
σε νέα Πενταμερή, αλλά θα θέσει και βέτο στη Σύνοδο Κορυφής.

Μπορεί η Τουρκία να...καθυστερήσει τις «προκλήσεις» για μετά τη Σύνοδο Κορυ-
φής. Αν όχι, ποια στάση θα κρατήσει η Αθήνα; Αν παρέλθει η Σύνοδος και η

Τουρκία ξεκινήσει να θέτει σε εφαρμογή τα σχέδιά της εναντίον της Κύπρου, το «καλό
κλίμα» στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις θα διατηρηθεί;

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελευταία επίσκεψή του στην
Κύπρο, είχε δηλώσει ότι η ελληνική κυβέρνηση διακατέχεται από «μηδενική

αφέλεια» σε σχέση με τις κινήσεις της Τουρκίας. Θα αναμείνουμε να δούμε. Πάντως,
ως τώρα τόσο ο πρωθυπουργός, ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας όσο και γενικά η κυβέρνηση
απέδειξαν ότι δεν είναι αφελείς. Σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στο μεταναστευτικό και
στις περιφερειακές συμμαχίες, οι κινήσεις τους είναι αποτελεσματικές και με σχε-
διασμό.

“Ε”
Υ.Γ.: Δεν ξέρουμε πού αποσκοπούσε ο υπερονισμός της «20χρονης» –  όπως είπαν
–  «φιλίας» Δένδια – Τσαβούσογλου, στην οποία «προσκολλήθηκε» εσχάτως και ο
ΥφΕξ Μ. Βαρβιτσιώτης από μόνος του. Δηλαδή, σε ποια ακριβώς θέματα είναι φίλοι,
έστω και σε προσωπικό επίπεδο. Τι τους ενώνει ως φίλους; Είναι δημόσια πρό-
σωπα και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να γνωρίζουν.

“Ε”

Οι βουλευτικές εκλογές, οι... παρενέργειες και παραλειπόμενα

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΤΤ ΑΑ



Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνω-
σηαπό τον Μητροπολίτη Αθανάσιο:

Διερχόμεθα τήν πέμπτη δεκαετία ἀπό
τότε πού τό 40% τῆς ἰδιαιτέρας μας πα-
τρίδος Κύπρου στενάζει ὑπό κατοχήν.
Ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα σέ
συνεργασία μέ τόν Σύνδεσμο τῶν
Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, ὅπως
κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος, παράλληλα
πρός τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου, ἑορτάζει τήν
ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ καί καλεῖ ὅλους ὅπως
συμμετέχουν.

Μέσα στήν πορεία τῶν αἰώνων ἕνεκα
τοῦ μικροῦ μεγέθους τοῦ τόπου καί τῆς
στρατιωτικῆς σημασίας τῆς νήσου μας,
πολλοί κατακτητές διαδοχικά, ὁ ἕνας
μετά τόν ἄλλο, μᾶς ἐσκλάβωσαν, κα-
τέφαγαν τούς κόπους τῶν προγόνων
μας καί ἐσύλησαν τόν ὑλικό καί
πνευματικό πλοῦτο τῆς γῆς μας.

Τίς δύο τελευταῖες χιλιάδες χρόνια,
ὅπου ἡ Κύπρος ἐγνώρισε τό φῶς τοῦ
Εὐαγγελίου μέ τήν ἐπίσκεψη τῶν
Ἀποστόλων Βαρνάβα, Παύλου καί
Μάρκου - Ἰωάννου, δέν ὑστέρησε στήν
ἐμβάθυνση καί καλλιέργεια τῆς πίστεως
στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων της.
Ἐπεδόθηκε στό κτήσιμο ναῶν καί
μοναστηριῶν, στήν ἀνάπτυξη τῶν
χριστιανικῶν καί ἑλληνικῶν γραμμάτων
καί στήν ἀνάδειξη ὁσίων, μαρτύρων καί
ἁγίων. 

Σήμερον πλησιάζει νά συμπληρωθεῖ
μισός αἰώνας, σχεδόν, ἀπό τήν παρουσία
τῆς μπότας τοῦ Τούρκου κατακτητή. Ὁ

λαός ἔχει πληρώσει ἀκριβά τόν ἐρχομό

τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἀττίλα. Ἀνθρω-

πίνως, ὁ τόπος ζεῖ μέσα στήν ἀβεβαιότητα.

Γιά τοῦτο μεταξύ τοῦ λαοῦ ὑπάρχουν οἱ

ἀπογοητευμένοι, οἱ κουρασμένοι, οἱ μή

ἐλπίζοντες. Ὅμως ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος

ἀγαπᾶ ὅλον τόν κόσμο, νομίζουμε ὅτι

μᾶς ἔχει ξεχάσει. Μᾶς ἔχει διαγράψει.

Ὄχι! Δέν εἶναι καθόλου ἔτσι. Ἐκεῖνος

εὑρίσκεται ἔξω ἀπό τήν πόρτα τῆς ψυχῆς

μας καί τήν κρούει καθημερινά. Γιατί δέν

τοῦ ἀνοίγουμε; Μερικοί ἔχουν στραφεῖ

πρός τήν ἀπόκτηση ἐφήμερου πλούτου

καί μόνο. Ἄλλοι ὡς ἀπελπισμένοι καί

ἀφήνοντας τίς ἀξίες ἔξω ἀπό τή ζωή

τους, ρουφοῦν τήν ἁμαρτία ὡς ἀδηφάγα

τρωκτικά.

Ὄχι, ἀδελφοί μου. Δέν προχωροῦμε

ὀρθά. Δέν σκεπτόμεθα ὡραία καί ὡς

ὑψιπέτες ἀετοί, τό ὁποῖο συνιστᾶ ἡ πίστη

καί ἡ καταγωγή μας. Χρειάζεται νά

στραφοῦμε στή μετάνοια. Νά βροῦμε

τούς ἑαυτούς μας. Νά προσευχηθοῦμε.

Νά συνομιλήσουμε μέ τούς ἁγίους μας.

Ὁ δρόμος μπορεῖ νά φαίνεται μακρύς

καί ἀτελείωτος σήμερα μέ τά ἀνθρώπινα

μέτρα. Γιά τό Θεό ὅμως μιά μέρα ὡς

χίλια ἔτη καί χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

Θά σᾶς περιμένουμε νά συνεορτά-

σουμε, νά συμπροσευχηθοῦμε καί νά
παρακαλέσουμε τόν Ἅγιο Θεό νά
ἀποτρέψει ἀπό ἐμᾶς «πᾶσαν ὁργήν καί

νόσον τήν καθ’ ἡμῶν δολίως κινουμένην». 

Μέ πλούσιες εὐλογίες 

καί ζώπυρες εὐχές,

Ἰούνιος 2021

† Ὁ Κολωνείας Ἀθανάσιος

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜOY

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ,

ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

08η Ἰουνίου Τρίτη. 
_Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τοῦ

Πάσχα ὥρα 5.00 μ.μ. 

_Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία

Λειτουργία ὥρα 6.00 – 8.30 μ.μ.

09η Ἰουνίου Τετάρτη. 
_Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως ὥρα

6.00 μ.μ.

10η Ἰουνίου Πέμπτη. Ἡ Ἀνάληψη τοῦ

Κυρίου. 

_Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτο-

κλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Ἰουνίου Παρασκευή. Ἁγίων
Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολο-
μαίου. 

_Τήν παραμονή (10/6) θά τελεσθεῖ

πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
καί Ἀρτοκλασία, ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

_Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς θά τελεσθοῦν

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί
Ἀρτοκλασία, ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

_Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές,
ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους,
ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές,
βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, δι-
δασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς,
προστάτες καί εὐεργέτες τῆς κοινότητος
καί τῶν Ἱδρυμάτων αὐτῆς. 

_Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ ὁποῖες
θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ
Ἀποστόλου Βαρνάβα, θά προεξάρχει
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κολωνείας κ. Ἀθανάσιος, συμπαρα-
στα-τούμενος ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους.

12η Ἰουνίου Σάββατο. 
_Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
13η Ἰουνίου 
Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων

Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου.

ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00
– 12.00 μ.μ.

_Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία,
Ἀρτοκλασία καί δέηση γιά τήν Κύπρο,
τούς Ἄρχοντες καί τόν λαό της. 

_Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας
θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος
Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀνδρέας

Κακουρῆς

This July marks 47 years since Turkey illegally invaded
and occupied over a third of Cyprus. Now, Turkey is actively
pushing for the permanent partition of the island. Cyprus
needs all the support it can get from the UK, especially from
Members of Parliament. You can help ensure that your lo-
cal MP is speaking up for Cyprus and opposing Turkey's
partition plans. Click the button below to email your MP, it
takes less than 30 seconds. It's time that Turkey finally takes
its #HandsOffCyprus.

Turkey's partition plans

The recent informal 5+UN meeting on Cyprus in Gene-
va at the end of April, concluded with "not yet enough com-
mon ground for the resumption of negotiations", in the words
of the United Nations Secretary General (UNSG). During
his final comments at the informal meeting, the UNSG out-
lined that the Greek Cypriot position was for reunification
"based on a bi-zonal, bi-communal federation with political
equality on the basis of relevant United Nations Security
Council resolutions". He said that the Turkish Cypriot posi-
tion was "two states cooperating with each other". In fact,
just several weeks ago President Erdogan of Turkey said
about Cyprus, "there is no longer any solution but a two-
state solution".

Despite Turkey's partition plans, the UN Secretary Gen-
eral said that he would not give up on efforts to reach a so-
lution to the Cyprus issue. He said that he will “fight for the
security and wellbeing of Cypriots… who deserve to live in
peace and prosperity together.”

Our message is simple: reunification in line with UN res-
olutions is the only solution for Cyprus to end Turkey's on-
going occupation. We want peace not partition.

Turkey's push for permanent partition comes just months
after the illegal 'opening' of part of the Varosi beachfront,
as well as Turkey's illegal attempts to drill for hydrocarbons
in the Republic of Cyprus' Exclusive Economic Zone (EEZ).

British MPs, must speak out against Turkey's illegal ac-
tions against Cyprus. They, and the UK Government, must
unequivocally tell Turkey to take its #HandsOffCyprus.

What can I do?

We have created a user-friendly email template (which
you can amend), on our website (www.cypriotfedera-
tion.org.uk/mp), allowing you to automatically email your
local MP in just 30 seconds. The email urges your MP to
speak up for Cyprus, advocate for reunification and oppose
partition.
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Ημέρα Αποστόλου Βαρνάβα-
Ημέρα Κύπρου

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

Campaign by the National Federation 
of Cypriots UK against Turkey’s 

“two state solution”
APPEAL TO THE GREEK CYPRIOT COMMUNITY TO URGE BRITISH MPs 

TO SPEAK UP FOR CYPRUS AND OPPOSE PARTITION



Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών

της περασμένης Κυριακής διέψευσε τις

δημοσκοπήσεις και τα προγνωστικά που ήθ-

ελαν τον ΔΗ.ΣΥ και το ΑΚΕΛ να διαγωνίζον-

ται για την πρώτη θέση με ίσες πιθανότητες.

Η λαϊκή ετυμηγορία έφερε ανατροπές στα έδρ-

ανα της Βουλής. Πρώτος τερ-μάτησε ο ΔΗΣΥ

με σχεδόν 28%. Όμως, τα τρία μεγάλα κόμ-

ματα έχασαν ψήφους και ποσοστά γύρω στο

3% το καθένα! Το ΑΚΕΛ έφερε το χαμηλότερο

ποσοστό στην ιστορία του κόμματος, με ανα-

μενόμενες έντονες εσωκομματικές διαμάχες.

Μεγάλος χαμένος ήταν και η ΕΔΕΚ αφού για

πρώτη φορά από το 1981 δεν είναι τέταρτο

κόμμα. Κερδισμένοι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, που

ήλθε τέταρτο και το κόμμα του Μάριου Καρο-

γιάν. Οι Οικολόγοι, παρά τις φρούδες ελπίδες

ότι θα είναι τέταρτο κόμμα, τελικά περιορίστηκε

στην έβδομη θέση.

Επτακομματική πλέον η σύνθεση της νέας Βου-

λής των Αντιπροσώπων για την πενταετία 2021-

2026. Η πρωτιά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό

συνοδεύτηκε με απώλεια 9,000 ψήφων, το ΑΚΕΛ

έχασε 10,200 ψήφους και το ΔΗΚΟ έχασε 10,500

ψήφους.

Η μάχη για την τέταρτη θέση συνεχιζόταν μέχρι

τέλους, με το ΕΛΑΜ και την ΕΔΕΚ να χωρίζουν

τελικά μερικές εκατοντάδες ψήφοι. Η ΕΔΕΚ, που

συνεργάστηκε με τη Συμμαχία Πολιτών του Λιλ-

λήκα, που το 2016 έλαβε ποσοστό 6%, δεν κα-

τάφερε να καρπωθεί ένα ποσοστό 12,5%, πε-

ριορισθείσα τελικά στο 6,72%. Η Αλληλεγγύη με

2,31% δεν κατάφερε να καταλάβει έδρα, ενώ εκ-

τός Βουλής έμεινε και το Κίνημα Ενωμένων

Κυπρίων Κυνηγών, αν και πλησίασε αρκετά το

κατώφλι της εισόδου. 

Στους χαμένους της Κυ-ριακής είναι και η Αλλα-

γή Γενιάς (Άννα Θεολόγου), που με ποσοστό

2,82% δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή.

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εγγεγραμμένοι: 557.836

Έγκυρα: 357.712 (97.57%)

Ψήφισαν: 366.608 (65.12%)

Άκυρα: 6.826 (1.86%)

Αποχή: 191.228 (34.28%)

Λευκά: 2.070 (0.56%)

ΔΗΣΥ: 99,328 - 27.77% (17 ΕΔΡΕΣ)

ΑΚΕΛ: 79,913 - 22.34% (15 ΕΔΡΕΣ)

ΔΗΚΟ:40,395 - 11.29% (9 ΕΔΡΕΣ)

ΕΛΑΜ: 24,255 - 6.78% (4 ΕΔΡΕΣ)

ΕΔΕΚ: 24,022 - 6.72% (4 ΕΔΡΕΣ)

ΔΗΠΑ: 21,832 - 6.10% (4 ΕΔΡΕΣ)

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 15,762 - 4.41% (3 ΕΔΡΕΣ)

Τα πραγματικά ποσοστά των κομμάτων επί

του συνόλου των 557,836 ψηφοφόρων είναι:

ΔΗΣΥ: 17.80%

ΑΚΕΛ: 14.32%

ΔΗΚΟ: 7,24%

ΕΛΑΜ: 4.34%

ΕΔΕΚ: 4.30%

ΔΗΠΑ: 3.91%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 2.82%

Οι Βουλευτές που εξελέγησαν

ΛΕΥΚΩΣIΑ

ΑΚΕΛ

Κυπριανού Άντρος

Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Στεφάνου Στέφανος

Δαμιανού Άριστος

Λουκαΐδης Γιώργος

Χριστοφίδης Χρίστος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Τρυφωνίδης Αλέκος

Μουσιούττας Μαρίνος

ΔΗΚΟ

Παπαδόπουλος Νικόλας

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα

Παντελίδης Χρύσης

ΔΗΣΥ

Νεοφύτου Αβέρωφ

Δημητρίου Δημήτρης

Τορναρίτης Νίκος

Γεωργιάδης Χάρης

Ορφανίδου Σάβια

Ε.ΛΑ.Μ.

Χρίστου Χρίστος

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος

Ατταλίδου Αλεξάνδρα

ΕΔΕΚ

Ευσταθίου Κωνσταντίνος (Κωστής)

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΚΕΛ

Κώστα Κώστας

Καυκαλιάς Αντρέας

Νικολάου Μαρίνα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Καρογιάν Μάριος

ΔΗΚΟ

Μύλωνας Παύλος

Λεωνίδου Πανίκος

ΔΗΣΥ

Δίπλαρος Ευθύμιος

Τσιρίδου Φωτεινή

Σύκας Νίκος

Ε.ΛΑ.Μ.

Θεμιστοκλέους Ανδρέας

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 

Παπαδούρης Σταύρος

ΕΔΕΚ

Σιζόπουλος Μαρίνος

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΑΚΕΛ

Κέττηρος Νίκος

Κουκουμάς Γιώργος

Γαβριήλ Γιαννάκης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Γιακουμή Μιχάλης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Σενέκης Χρίστος

Κουλίας Ζαχαρίας

ΔΗΣΥ

Χατζηγιάννης Κυριάκος

Κάρουλλας Γιώργος

Κουλλά Ονούφριος

Γεωργίου Νίκος

Ε.ΛΑ.Μ.

Παπαγιάννης Λίνος

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΚΕΛ

Πασιουρτίδης Αντρέας

ΔΗΚΟ

Ορφανίδης Χρίστος

ΔΗΣΥ

Δημητρίου Αννίτα

Αλαμπρίτης Πρόδρομος

Ε.ΛΑ.Μ.

Ιωάννου Σωτήρης

ΕΔΕΚ

Αποστόλου Ανδρέας

ΠΑΦΟΣ

ΑΚΕΛ

Φακοντής Βαλεντίνος

ΔΗΚΟ

Σαββίδης Χρύσανθος

ΔΗΣΥ

Πάζαρος Χαράλαμπος

ΕΔΕΚ

Μυριάνθους Ηλίας

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΑΚΕΛ

Χριστόφιας Χρίστος

ΔΗΣΥ

Μαυρίδης Μάριος

Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
στο Λονδίνο (Υπάτη Αρμοστεία και

Κοινοτικό Κέντρο)

Για τις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου στήθη-

καν και στο Λονδίνο τέσσερις κάλπες, δύο στην

Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία και δύο στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στην περιοχή Wood
Green βορείου Λονδίνου, με ίσο περίπου αριθμό

εκλογέων.

Ενεγράφησαν για να ψηφίσουν συνολικά 1864
Κύπριοι ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμέ-

νοι στους εκλογικούς καταλόγους της Κύπρου.

Τελικά, άσκησαν το δικαίωμα της ψήφου 1026

άτομα. Η αποχή έφθασε στο 45%.

Επικεφαλής των τεσσάρων εκλογικών κέν-
τρων ήταν δημόσιοι υπάλληλοι από την Κύπρο.

Κατά την ψηφοφορία τηρήθηκαν όλα τα μέτρα

προφύλαξης από τον κορωνοϊό, γι’ αυτό και στο
Κοινοτικό Κέντρο υπήρξε σε ώρες αιχμής μεγάλη

ουρά αναμονής. Αυτό προκάλεσε την έντονη

δυσφορία ψηφοφόρων, κάποιοι από τους οποίο-
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υς προτίμησαν να φύγουν χωρίς να ψηφίσουν.

Πάντως, στην όλη κατάσταση οι δύο κυρίες, επι-

κεφαλής των εκλογικών κέντρων, δεν ήταν κα-

θόλου «βοηθητικές». Αντιμετώπιζαν ψηφοφό-

ρους και εκπροσώπους κομμάτων με απόλυτο

τρόπο, λες και τους ζητούσε κανείς να… παρα-

νομήσουν!!!

Τα συγκεντρωτικά, επί τοις εκατόν, αποτελέ-

σματα και στα δύο εκλογικά κέντρα για τα κόμ-

ματα που τελικά εισήλθαν στη Βουλή είναι: 

ΑΚΕΛ: 45%

ΔΗΣΥ: 23%

ΔΗΚΟ: 8%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 5,5%

ΕΔΕΚ: 4%

ΔΗΠΑ: 3,5%

ΕΛΑΜ: 2%

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά επαρχία και εκ-

λογικό μέτρο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπο-

υργείου Εσωτερικών της Κύπρου.

Δήλωση Προέδρου Αναστασιάδη 
για τις εκλογές

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο

Προεδρικό Μέγαρο μετά την οριστικοποίηση των

αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής

Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είπε: «Θέ-

λω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση μου

για τον άψογο τρόπο διεξαγωγής των καθορι-

στικών, για το αύριο, εκλογών. Ο λαός έδωσε την

ετυμηγορία του, το αποτέλεσμα είναι απόλυτα σε-

βαστό αλλά και καθοριστικό της ευθύνης των όσων

έτυχαν της εμπιστοσύνης του. Συγχαρητήρια στα

κόμματα που έτυχαν της ψήφου εμπιστοσύνης

του λαού.

«Ξεχωριστά συγχαρητήρια στην κάθε μια και

στον καθένα που εξελέγησαν, αλλά και σ’ όσους

με την υποψηφιότητα τους έχουν συνεισφέρει

στην εκλογική διαδικασία. Αυτό που θέλω να επι-

σημάνω είναι πως άλλο η προεκλογική διαδικασία

και άλλο η επόμενη μέρα των εκλογών. Η πρώτη

χαρακτηρίζεται από μια δεδομένη έντονη προ-

βολή θέσεων ή σε μια εντός ή εκτός ορίων κριτι-

κή. Η επόμενη όμως των εκλογών θα πρέπει να

χαρακτηρίζεται από το αίσθημα αυξημένης ευθύνης

έναντι της πατρίδας μας.

Γι’ αυτό και επικαλούμαι τον πατριωτισμό που

διακρίνει ή πρέπει να διακρίνει την κάθε πολιτική

δύναμη, προκειμένου, πέραν προεκλογικών σκο-

πιμοτήτων, να ανταποκριθούμε στην εντολή του

λαού. Σε αυτήν την κατεύθυνση είμαι αποφασι-

σμένος να κινηθώ. Ήδη έχω την πρόθεση να κα-

λέσω τους αρχηγούς των κομμάτων της νέας Βου-

λής, ώστε να αναζητήσουμε από κοινού, σε κλίμα

συναίνεσης και συνεννόησης, τον οδικό χάρτη για

το αύριο της πατρίδας μας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Οφεί-

λουμε να δράσουμε άμεσα για την προκοπή και

την ευημερία του κυπριακού λαού. Να ανταπο-

κριθούμε στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κά-

θε πολίτη, ανεξάρτητα τι έχει ψηφίσει, τι έχει επι-

λέξει. 

Τέλος, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο

Υπουργείο Εσωτερικών και σε όλες τις άλλες

Υπηρεσίες που συνέβαλαν στην καθ’όλα άψογη

εκλογική διαδικασία. Σας καλώ από αύριο, όλοι

μαζί, να προχωρήσουμε για το καλό της πατρίδας

μας, για την Κύπρο του Αύριο». 

Κληθείς να σχολιάσει αν θεωρεί το αποτέλε-

σμα των εκλογών ως μια προσωπική δικαίωση

στα όσα επικριτικά δέχθηκε ο ίδιος ως τις τελευ-

ταίες εβδομάδες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

είπε ότι «δεν θέλω να είμαι αντιπαραθετικός με

δεδομένο το αποτέλεσμα, αλλά και το τέλος μιας

εκλογικής διαδικασίας. Όμως, αυτό που θα μπο-

ρούσε να παρατηρήσω είναι ότι δεν δικαιώθηκαν

όσοι με υπερβολικό και χωρίς να αιτιολογείται, 

τρόπο, θέλησαν, ακολουθώντας μια πορεία, να

αποδώσουν ευθύνες ή και χαρακτηρισμούς στην

Κυβέρνηση. Ο λαός απάντησε».
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Στιγμιότυπα από την προσέλευση των Κυπρίων ψηφοφόρων στο Κυπριακό Κέντρο 

Wood Green και στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία στο κεντρικό Λονδίνο



Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ Ν. ΔΕΝΔΙΑ
ΚΑΙ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ…ΑΝΑΚΩΧΗ

Προκλήσεις στη Θράκη, 
αγκαλιές στην Αθήνα…

Μετά τις προκλητικές δηλώσεις κατά την

ιδιωτική επίσκεψη την Κυριακή στη

Θράκη περί τουρκικής μειονότητας (αντί

μουσουλμανικής, όπως πρβλέπει η Συνθ-

ήκη της Λωζάννης) και την έντονη για τούτο

αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξω-

τερικών, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μελβούτ Τσα-

βούσογλου μετάβη τη Δευτέρα στην Αθήνα

όπου έγινε δεκτός από τον Έλληνα ομό-

λογό του Νίκο Δένδια με εναγκαλισμούς και

φιλοφρονήσεις…

Στις συνομιλίες που έγιναν, επί της ουσίας
συμφώνησαν ότι διαφωνούν στα καίρια και
σημαντικά θέματα. Μόνο σε δύο ζητήματα κατόρ-
θωσαν να βρουν κοινή θέση. Συμφώνησαν
στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών
Covid-19, ώστε οι Έλληνες και Τούρκοι πολίτες,
που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ,
να μπορούν να επισκεφθούν τις δύο χώρες.
Κατά μία έννοια αυτό είναι μια παραχώρηση
της Ελλάδας, καθώς θα αναγνωρίσει το ρωσικό
και κινεζικό εμβόλιο τα οποία έχει προμηθευ-
τεί η Τουρκία και τα οποία στην Ευρώπη ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου δεν τα έχει
εγκρίνει ακόμα.

Το δεύτερο θέμα συμφωνίας είναι η ημε-
ρομηνία συνάντησης του Έλληνα πρωθυπο-
υργού με τον Τούρκο πρόεδρο στις 14 Ιουνίου
στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνάδου
του ΝΑΤΟ.

Οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών Μεβ-

λούτ Τσαβούσογλου με τον Κυριάκο Μητσο-

τάκη και τον Νίκο Δένδια, επιβεβαίωσαν τις
υφιστάμενες διαφωνίες ανάμεσα σε Αθήνα και
Άγκυρα. Όπως προκύπτει όμως και από τις
δημόσιες δηλώσεις, δεν είχαν την ένταση προη-
γούμενων προσπαθειών επανεκκίνησης του
διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν και
ελάχιστα φιλόδοξη, καθώς περιλαμβάνει ζητή-
ματα που συζητούνται από τη δεκαετία του
1990, η «θετική ατζέντα» οικονομίας και εμπο-
ρίου, που επίσης συζητήθηκε, αποτελεί μια
προσπάθεια οι διαφωνίες των δύο πλευρών
να μη μονοπωλούν το διάλογο. 

Στις συναντήσεις διαπιστώθηκε η από-

σταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Καμία

πλευρά δεν υποχώρησε από τις υφιστάμε-

νες θέσεις. Η τουρκική πλευρά έθεσε όλα τα
ζητήματα που συνηθίζει. Σε σχέση με τις συνο-
μιλίες στην Άγκυρα, έγιναν πιο αναλυτικές
συζητήσεις για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσό-
γειο αλλά και το Κυπριακό και η τουρκική πλευ-
ρά εξέφρασε τις γνωστές θέσεις της. Διπλω-
ματικές πηγές αναφέρουν ότι «τα προβλήμα-

τα δεν μπήκαν κάτω από το τραπέζι», ωστόσο
το ύφος και η μεθοδολογία έχουν σημασία.
Σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους
στην Άγκυρα, η κάθε πλευρά εξέφραζε τις θέ-
σεις της, ενώ στην Αθήνα υπήρχε προσπά-
θεια δημιουργίας κλίματος συνεργασίας και εξο-
μάλυνσης των διαφορών. 

Πάντως η ατζέντα, τόσο η τουρκική όσο και
η ελληνική ήταν σαφής και συζητήθηκε πίσω
από τις κλειστές πόρτες, ωστόσο οι δύο πλε-
υρές δεν θέλησαν να βγάλουν προς τα έξω τα
σημεία της διαφωνίας τους αλλά τα σημεία της
συνεννόησής τους.

Υπήρξε σύγκλιση για ένα καλοκαίρι με «ήρεμα
νερά» στο Αιγαίο που να μην έχει καμία σχέση
με το περσινό όπου λόγω του Oruc Reis οι δύο
χώρες έφτασαν ένα βήμα πριν από το θερμό
επεισόδιο. Αυτό που ήταν διακαής πόθος της

Ελλάδας ικανοποίηθηκε, καθώς και η Τουρκία
για τους ίδιους λόγους (τουριστικούς και οικο-
νομικούς) κρίνει ότι δεν την συμφέρει αυτή τη
στιγμή η επανάληψη ενός σκηνικού ανεξέλεγ-
κτης έντασης.

Η τουρκική πλευρά έθεσε όλα τα ζητήματα
που συνηθίζει. Σε σχέση με τις συνομιλίες στην
Άγκυρα έγιναν πιο αναλυτικές συζητήσεις για
το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το
Κυπριακό και η τουρκική πλευρά εξέφρασε τις
γνωστές θέσεις της. Προσπάθεια της Τουρκίας
είναι οι ελληνοτουρκικές διαφορές να συζητούν-
ται μόνο μεταξύ των δύο χωρών και να μη γίνε-
ται ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερι-
κών της Ελλάδας αναφέρθηκε εκτενώς τόσο
στις διμερείς σχέσεις όσο και στις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές
είναι αλληλένδετες. Ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι
η κυβέρνηση Μητσοτάκη τάσσεται υπέρ ενός
εποικοδομητικού διαλόγου με την Τουρκία,
πάντα, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. 

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών τονίζουν ότι ο κ. Δένδιας υπογράμμισε
το απαράδεκτο της εμμονής στο «casus

belli» εφόσον η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά
της ύδατα στο Αιγαίο, κάτι που επανέλαβε και
ο ίδιος ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε πρόσφατη συνέν-
τευξη του. Επίσης, τον μη σεβασμό στις δια-
τάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της
Θάλασσας, η οποία αποτελεί μέρος του Εθιμι-
κού Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανε ότι
το «τουρκο-λιβυκό μνημόνιο» είναι παράνομο
και ανυπόστατο. 

Τόνισε το απαράδεκτο της παραβίασης της
Ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών
δικαιωμάτων σε αέρα και θάλασσα, της εργα-
λειοποίησης του μεταναστευτικού, καθώς και
τη συνέχιση της επιθετικής ρητορικής που
προέρχεται από ορισμένους κύκλους στην
Τουρκία. 

Υπογράμμισε εκ νέου ότι η συνέχιση της
ρητορικής αναφορικά με ζητήματα που άπτον-
ται της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θρά-
κη είναι προκλητική και αδικαιολόγητη.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στην
ανησυχία που προκαλεί η συνέχιση της κατασ-
κευής του πυρηνικού σταθμού στο Akkuyu, σε
μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή. Τόνισε την
ανάγκη ενημέρωσης των άλλων κρατών της
περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας
και της Κύπρου. 

Η τουρκική πλευρά συμφώνησε να παρ-
ασχεθούν σχετικές πληροφορίες μέσω της

ρωσικής κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε να
γνωρίζει η ελληνική πλευρά ότι η κατασκευή
είναι ασφαλής παρά το σεισμογενές της περ-
ιοχής.

Μοναδικό πλαίσιο επίλυσης 
του Κυπριακού η ΔΔΟ

Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε εκτενή ανα-
φορά στα διάφορα διεθνή και περιφερειακά
ζητήματα, αρχής γενομένης από το Κυπριακό.
Το μοναδικό πλαίσιο για την επίλυση του Κυ-
πριακού είναι η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία
όπως ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Η εμμονή σε προτά-
σεις εκτός του πλαισίου αυτού αποτελούν πα-
ραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, των συναφών
αποφάσεων και των σχετικών Συμπερασμά-
των του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπογράμμισε την ανάγκη σταθεροποίησης
της κατάστασης στη Λιβύη με τη διοργάνωση
εκλογών τον προσεχή Δεκέμβριο και κάλεσε,
εκ νέου, για την αποχώρηση όλων των ξένων
στρατευμάτων και μισθοφόρων από το έδα-
φος της χώρας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου μπορεί να μην
μετέβη τελικά στα Χανιά όπου υπήρχε πρότα-
ση να φιλοξενηθεί από τον Πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και να ξεκίνησε την επίσκεψη
του στην Ελλάδα από την Θράκη. Έτσι έγινε
δεκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό στο
Μέγαρο Μαξίμου. Όμως η μεγάλης κυκλοφο-
ρίας «Χουριέτ», που πλέον είναι φιλοκυβερ-
νητική, θυμήθηκε, ανήμερα της επίσημης συνάν-
τησης, να εκθειάσει την πρόθεση Μητσοτάκη
να τον υποδεχθεί στην οικογενειακή κατοικία
ως κίνηση με νόημα που σημαίνει φιλία.

Ο τουρκικός Τύπος εστιάζει στον εναγκαλι-
σμό Τσαβούσογλου-Δένδια στο εστιατόριο
«Διόνυσος», το άνοιγμα των συνόρων για τους
Τούρκους πολίτες και φυσικά την επικείμενη
συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη. Γενικά η
τουρκική διπλωματία δηλώνει άκρως ικανο-
ποιημένη για την φιλοξενία και την αντιμετώπιση
καθ’ όλη την επίσκεψη. 

Αν κανείς αναλογιστεί ότι επί της ουσίας οι
δυο πλευρές στις συνομιλίες διαπίστωσαν για
μια ακόμη φορά ότι διαφωνούν σε όλα τα σημαν-
τικά ζητήματα, η μεγάλη αυτή στροφή δείχνει
ότι η Άγκυρα επιθυμεί να φανεί στα μάτια κυρίως
των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων ότι
επιδιώκει τον διάλογο.

Από 250.000 μέλη στην Πόλη, σήμερα 

είμαστε μόλις 1.000 άτομα!

Μιας και οι κ.κ. Δένδιας και Τσαβούσογλου συναντήθηκαν τη Δευτέρα
31/5, αφού ο Τούρκος υπουργός είχε περιοδεύσει στη Θράκη και ο τουρ-
κικός Τύπος δεν κρύβει την πρόθεση του Τούρκου υπουργού να θέσει
θέμα μειονότητας στις συνομιλίες, έχει ιδιαίτερη σημασία στις συνομιλίες,
έχει ιδιαίτερη σημασία να προβάλλουμε την επιστολή που έστειλε στον
Μ. Τσαβούσογλου η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
(ΟΙΟΜΚΩ), απαντώντας ουσιαστικά σε όσα είχε πει για την ελληνική
κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
που είχε δώσει με τον Νίκο Δένδια στην Άγκυρα. 

Η ΟΙΟΜΚΩ επισημαίνει στον Μ. Τσαβούσογλου, ότι «για να γίνεται
συζήτηση για τον σεβασμό των δικαιωμάτων μιας μειονότητας, θα πρέ-
πει να υπάρχει αυτή ως φυσική οντότητα. Εάν τα καταπιεστικά μέτρα που
εξαφάνισαν σχεδόν μια μειονότητα δεν τύχουν θεραπείας και οι βιολογι-
κοί νόμοι οδηγήσουν στην πλήρη εξαφάνισή της, οι συζητήσεις περί σεβα-
σμού της είναι κενά περιεχομένου». Και υπενθυμίζει στον Τούρκο υπουρ-
γό Εξωτερικών ότι «οι Κωνσταντινουπολίτες, ενώ είμαστε πολίτες της
Τουρκίας, έχουμε εκριζωθεί σε ποσοστό 98%, πλήρως ενάντια στη θέλ-
ησή μας, συνέπεια μιας μακροχρόνιας πολιτικής σε όλη τη διάρκεια του
20ου αιώνα, από τις προκάτοχες κυβερνήσεις της Τουρκίας. Ενώ έπρε-
πε να ήμασταν τουλάχιστον 250.000 μέλη σήμερα στην Πόλη, Είμαστε
σχεδόν 1.000 άτομα. Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη,
ιδιαίτερα τα έτη 1940-41, στα Tάγματα Eργασίας των ηλικιών άνω των
20, με το Βαρλίκ Βεργκισί 1942-44, τη νύχτα της 6-7/9/1955, που ακόμα,
οι πραγματικοί υπαίτιοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, και το 1964-66, με τις
απελάσεις των Εταμπλί μελών της Κοινότητάς μας». Στην ίδια επιστολή,
υπενθυμίζονται οι υποσχέσεις που είχε δώσει ο Ταγίπ Ερντογάν, που
όμως έχουν μείνει στα χαρτιά. 

Η Ελλάδα δεν ξεχνά τα παιδιά της…

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Ανάπα και στο Γκελεντζίκ – έστω
και με καθυστέρηση τριών δεκαετιών, η πρώτη επίσκεψη εκπροσώπου
του ελληνικού κράτους στο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού στον Εύξει-
νο Πόντο – ήταν σημαντική, κυρίως γιατί η Ελλάδα δείχνει ότι δεν ξεχνά
τα παιδιά της. Και αν ζητούν απλώς δασκάλους για να λειτουργούν τα σχο-
λεία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, δείχνει πόσο δυνατός είναι ο
Ελληνισμός σε αυτές τις περιοχές, αλλά και πόσο μεγάλη είναι η υποχρέω-
ση της Πολιτείας να μην επιτρέψει την εξαφάνιση ενός σημαντικού τμή-
ματος της Διασποράς, το οποίο αντιστάθηκε και επιβίωσε από κακουχίες,
διωγμούς και γενοκτονίες. Ο Νίκος Δένδιας υποσχέθηκε ότι θα σταλούν
σύντομα δάσκαλοι για τα σχολεία. 

Θα πληρώνουμε για χρόνια την πανδημία!

Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι θα πληρώνουν για
πολλά χρόνια την πανδημία. Τις επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων που
πάρθηκαν στο βωμό του κορωνοϊού. Ήδη αυτή η ανησυχία έχει γίνει…
συγκάτοικος του κάθε καταναλωτή. Απόδειξη, η έρευνα της MRB, στην
οποία το 59% των Ελλήνων δηλώνει ότι ο φόβος της πανδημίας θα είναι…
παρέα μας! Ήδη σήμερα το 60% ξοδεύει λιγότερα και το 43% αγοράζει
μόνο τα απαραίτητα. Το σημαντικότερο δε κριτήριο αγοράς για το 67%
είναι οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών! Και κάτι ακόμη, ενδει-
κτικό της ανησυχίας που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός στα περισσότερα
σπίτια: Για 3 στους 4 Έλληνες (75%) έχει αλλάξει ο τρόπος που διατη-
ρούν τη σωματική και την ψυχική τους υγεία, ενώ παρόμοιο ποσοστό
δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για την υγεία του και θα κάνει υγιεινές επι-
λογές μακροπρόθεσμα. 

Ποιοι «παίζουν» για διάδοχοι του Ιερώνυμου…

Κάποιοι από τους Άγιους Ιεράρχες βιάζονται να καταλάβουν τον θρόνο
του Αρχιεπισκόπου. Ήδη, στους διαδρόμους της Εκκλησίας ακούγονται
ως διάδοχοι του Ιερώνυμου ο Σύρου Δωρόθεος, ο Μεσογαίας Νικόλαος,
ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Πατρών Χρυσόστομος. Ισχυρό αου-
τσάιντερ, που ίσως να κάνει την έκπληξη, είναι ο Νέας Ιωνίας και Φιλα-
δελφείας Γαβριήλ, ο οποίος εκλέχθηκε Μητροπολίτης με τις ευλογίες του
Αρχιεπισκόπου. 

Έχουμε τα καλύτερα πενήντα χρόνια 

ανάμεσα στα διακόσια!

Ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, πρώην αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλω-
σε πρόσφατα: «Η θεσμική αποτίμηση της Μεταπολίτευσης, θα έλεγα ότι
αναδεικνύει έναν μεγάλο θεσμικό πυρήνα, ένα μεγάλο “θεσμικό νησί” που
περιλαμβάνει το Σύνταγμά μας, το Κράτος Δικαίου, όλες αυτές τις κατακ-
τήσεις, το οποίο περιβάλλεται όμως από ένα “πέλαγος λαϊκισμού”, αμφι-
βολιών, αμφισημιών και βεβαίως από ένα “πέλαγος δυστοκιών”, που
εμποδίζει την παραδοχή αυτού που για μας επιστημονικά είναι προφα-
νές, ότι εδώ έχουμε τα καλύτερα πενήντα χρόνια ανάμεσα στα διακόσια,
που είναι όλα μαζί μια ιστορία επιτυχίας, ένα “success story”. Εις πείσμα
του συλλογικού εαυτού μας και της επιμονής μας να αρνούμαστε να προσ-
λάβουμε αυτό που οι ίδιοι έχουμε καταφέρει». 

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Απάντηση στις κατηγορίες κομμάτων της

αντιπολίτευσης, αναφορικά με τους χειρ-

ισμούς της κυβέρνησης ως προς την πάταξη

του οργανωμένου εγκλήματος, έδωσε με δή-

λωσή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός, «όπως

το 2018, έτσι και σήμερα, το οργανωμένο έγκλημα

ξεκαθαρίζει λογαριασμούς. Τέσσερις ανθρωπο-

κτονίες έγιναν σε 2 μήνες. Αυτά τα άγρια εγκλήμα-

τα δίκαια συνταράσσουν την κοινή γνώμη. Γιατί δεν

είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Είναι πάντα, από

μηδενικά έως πολύ λίγα. Αλλά μέχρις εδώ», τονίζει.
Προσθέτει πως η Ελλάδα «δεν έγινε ξαφνικά

χώρα με μειωμένη ασφάλεια για τους πολίτες
και τους τουρίστες της», επισημαίνοντας ότι πα-
ραμένουμε σταθερά «στο τέλος κάθε σχετικής λίστας

του ΟΗΕ και της Ευρώπης στους σχετικούς δείκτες».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπενθυμίζει ότι πρόσφατα,
κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  με-
λέτη με συγκεκριμένα στοιχεία για την εξέλιξη και
διάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος.

Και υπογραμμίζει ότι ο πρώτος κίνδυνος από το
οργανωμένο έγκλημα δεν είναι τα όσα φαίνονται:
«Όπως με την τρομοκρατία, όπως με την Χρυ-
σή Αυγή, ο βασικός κίνδυνος είναι από τα όσα
δεν φαίνονται, και αφορούν στη δημοκρατία»,
ανέφερε, προσθέτοντας πως το οργανωμένο έγ-
κλημα «δεν έχει ιδεολογικές αναφορές, αλλά έχει

πολύ χρήμα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το

νομιμοποιεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Τονίζει, μάλιστα, πως εάν έτσι εισέλθει στους θε-
σμούς, «θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας».

Γι’ αυτό, αναφέρει, «η δημοκρατία οφείλει να

απαντήσει γρήγορα Οργανωμένη, ενωμένη, συντο-

νισμένη».

«Μην μπερδεύετε τους δολοφόνους 

με τα Πανεπιστήμια»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποστηρίζει με τη
δήλωσή του πως, «όποιος ψάχνει κομματικά 
οφέλη, φοβίζοντας τον κόσμο και μπερδεύει το-
υς δολοφόνους με τα Πανεπιστήμια, πριονίζει
το κλαδί που στεκόμαστε όλοι».

Και προσθέτει: «Όποιος μιλά για Άγρια Δύση,
όποιος ειρωνεύεται με σφαίρες, χαλάζια και
τίτλους ταινιών, για να καταλήξει πως δεν 
χρειάζεται Αστυνομία στα Πανεπιστήμια, τίπο-
τε δεν κατάλαβε! Κι από συνήθεια κινδυνολο-
γεί ασύστολα και λαϊκίζει απεριόριστα».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λό-
γο για «αυγό του φιδιού» και καλεί να μην το αφή-
σουμε, «τυφλωμένοι από άλλα μικρά, να γίνει ε-

φιάλτης μας».

Διευκρινίζει ότι «η Αστυνομία δεν ολιγωρεί»,
τονίζοντας πως, μόνο στις δύο τελευταίες εβδο-
μάδες, «έγιναν έλεγχοι σε 65 «μαγαζιά» και 25
«στοχευμένοι» έλεγχοι σε στέκια της νύχτας», ενώ
προσθέτει πως οι έλεγχοι συνεχίζονται και ενισχύον-
ται. «Εξίσου ενισχύονται και οι περιπολίες στις γει-

τονιές και το κέντρο της Αθήνας, για να ενισχυθεί

το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών», αναφέρει.
Τέλος, επισημαίνει πως, με το οργανωμένο έγ-

κλημα, «κανείς να μην αμφιβάλλει», όπως λέει χα-
ρακτηριστικά, «θα έχουμε πόλεμο. Όχι της
Αστυνομίας μόνο, αλλά της δημοκρατίας», κα-
ταλήγοντας πως «όσο πιο γρήγορα το καταλά-
βουμε, τόσο πιο γρήγορα θα νικήσουμε»

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: «Μην μπερδεύετε τους δολοφόνους
με τη φύλαξη των Πανεπιστημίων»

Στην προκήρυξη των θέσεων για την πανεπιστημιακή

Αστυνομία αναφέρθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός

κατά την εισηγητική του τοποθέτηση στο υπουργικό

συμβούλιο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο ότι η δημοσίευ-

ση της προκήρυξης αναμένεται σε πολύ λίγο επεσή-

μανε ότι «όχι μόνο να δρομολογούμε στα Υπουργικά

μας Συμβούλια καινούργιες μεταρρυθμιστικές δράσεις,

αλλά πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι υλοποιούμε

εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων αυτά

τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει».

Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός απαντάει και στα

όσα του καταλόγισε η αντιπολίτευση με αφορμή δημο-

σιεύματα για αναστολή της εφαρμογής του μέτρου.

«Σε λίγο δημοσιεύεται η προκήρυξη για τις θέσεις

των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημίων. Το επι-

σημαίνω αυτό διότι πρέπει όχι μόνο να δρομολογούμε

στα Υπουργικά μας Συμβούλια καινούργιες μεταρ-

ρυθμιστικές δράσεις, αλλά πρέπει να είμαστε και σίγου-

ροι ότι υλοποιούμε εντός των καθορισμένων χρονο-

διαγραμμάτων αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει»,

τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Και η προστασία των πανεπιστημίων μέσω της

δημιουργίας αυτών των Ομάδων, σε συνεννόηση πάν-

τα με τις διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-

μάτων αποτέλεσε μία κεντρική δέσμευση της κυβέρ-

νησης, η οποία θα γίνει πράξη χωρίς περαιτέρω καθυ-

στέρηση».

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Προκηρύσσονται οι θέσεις 
για διαφύλαξη της ελευθερίας

στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ

Κατά κακή, όμως, τύχη, η επιστολή προς

τον Κορωνιό στην Τεργέστη, με την οποία

τον ενημέρωνε ο Ρήγας ότι τα κιβώτια με τα

έντυπά του, τα οποία του έστελνε, θα βρίσκον-

ταν στα καταστήματα του Νιώτη, ο Κορω-

νιός απουσίαζε για δουλειές του στη Δαλματία,

οπότε την επιστολή εκείνη την παρέλαβε ο

υφιστάμενος ή συνεργάτης του Κορωνιού, ο

Δημήτριος Οικονόμου. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Ο οποίος, όμως, όταν παρέλαβε τα κιβώτια

και τα άνοιξε στο γραφείο του, και είδε

έκπληκτος το περιεχόμενό τους και, παρόλο

που ήταν και αυτός μέλος της επαναστατι-

κής οργάνωσης του Ρήγα, κατέδωσε αμέσως

τα πάντα στον διοικητή της αυστριακής

Αστυνομίας στην Τεργέστη Πιττόνι, ζητώντας

του, βέβαια, να του παράσχει και την ανα-

γκαία προστασία. Αυτές, τουλάχιστον, τις

λεπτομέρειες πληροφορούμαστε από τα δια-

σωθέντα επίσημα αυστριακά αρχεία. Και το

έκανε αυτό ο Οικονόμου είτε επειδή φοβήθη-

κε τη σύλληψή του και τη συνακόλουθη

τιμωρία του, είτε για να ξεφορτωθεί τον Κο-

ρωνιό κι έτσι να παραμείνει πια απόλυτος

ιδιοκτήτης της εμπορικής επιχείρησής τους. 

Όποια, όμως, και να είναι η δικαιολογία

για την αποτρόπαιη εκείνη πράξη, ο εν λόγω

Δημήτριος Οικονόμου αποδείχθηκε αναμ-

φίβολα ένας από τους χυδαιότερους προδό-

τες στην ιστορία του Ελληνισμού. Στη συνέχεια,

βέβαια, ο Πιττόνι επικοινώνησε με τον Διοικ-

ητή της Τεργέστης Κόντε Πομπήιο Μπρι-

γκίντο, ο οποίος κι έδωσε αμέσως την εντο-

λή να συλληφθούν οι συνωμότες. Με μόνη

εξαίρεση τον Χριστόφορο Περραιβό, ο οποίος

αφέθηκε αμέσως ελεύθερος, ίσως δε και άλλο-

υς, οι οποίοι δεν ήταν μωαμεθανοί υπήκοοι.

Και είναι εδώ ακριβώς που οι μεταγενέστε-

ροι ιστορικοί εκφράζουν αμφιβολίες ως προς

το ποιος ακριβώς υπήρξε ο πραγματικός

καταδότης. Για παράδειγμα, είχε δημοσιευ-

τεί το 1803 στο Γερμανικό περιοδικό Neue

Berninische Monatschript η χωρίς κανένα

απολύτως αποδεικτικό έγγραφο και συνεπώς

αβάσιμη φήμη ότι προδότης δεν ήταν ο Δημή-

τριος Οικονόμου αλλά ο Μητροπολίτης Βελι-

γραδίου Μεθόδιος. Εξάλλου, όμως, είχε ήδη

ευρύτατα κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι

προδότης του Ρήγα και των επτά συντρό-

φων του δεν ήταν άλλος από τον εν λόγω

έμπορο Δημήτριο Οικονόμου. Όσο δε για την

άμεση απελευθέρωση του Περραιβού, η εξή-

γηση που μας δίνει ο ίδιος είναι ότι τάχα

συνάντησε τυχαία τον Ρήγα στην Τεργέστη

και ότι δεν τον γνώριζε προηγουμένως!  

Πολύ πιο κατηγορηματικός στο θέμα αυτό

υπήρξε ο σύγχρονος και γνωστός του Ρήγα,

ο Κοζανίτης Μιχαήλ Περδικάρης (1766-

1828), γιατρός το επάγγελμα (ήταν προσω-

πικός γιατρός του γιου και του γαμπρού του

Αλή πασά, για παράδειγμα) και συγγραφέας

αρκετών εργασιών, μερικά από τα οποία

εκδόθηκαν όταν ζούσε, ενώ τα περισσότερα

είχαν παραμείνει χειρόγραφα. Ένα δε, μάλι-

στα, από τα χειρόγραφα αυτά περιέχει και το

προαναφερθέν χυδαίο λιβελλογράφημα εναν-

τίον του Ρήγα Βελεστινλή, το οποίο γρά-

φτηκε το 1811 στην Αχρίδα, φέρει τον τίτλο

«Ο Ρήγας ή κατά ψευδοφιλελλήνων». Και

δεν το εξέδωσε τότε, επειδή ήθελε προηγου-

μένως να έχει τη γνώμη άλλων πρεσβύτε-

ρων λογίων της εποχής του, είχε δε επιλέξει

γι’ αυτόν τον σκοπό τους Ιωάννη Δ. Σχινά

και Θεόδωρο Νέγρη, οι οποίοι ζούσαν και

δρούσαν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά

άγνωστο αν τελικά τους είχε στείλει το χει-

ρόγραφο. 

Αφορμή, πάντως για τη συγγραφή του

έργου αυτού υπήρξε ένα ποίημα, απόσπασμα

του οποίου δημοσιεύουμε στη συνέχεια, το

οποίο έφερε τον τίτλο «Η Ελλάς δεινοπα-

θούσα» και το οποίο του το είχε δώσει ένας

συμπατριώτης του από την Κέρκυρα. Περι-

λαμβάνεται δε μάλιστα το ποίημα αυτό και

στο εν λόγω χειρόγραφο κι έχει ως έναν από

τους στίχους του τον προδότη Δημήτριο

Οικονόμου: 

«Δημήτριε, υιέ Οικονόμου αθλίου,

Ιούδα άλλε, και Κάιν μιαιφόνε!...

Δαίμον προδότα, ωμέ Κέρβερε, δράκον,

ανθρωποφάφε, τίγρης αγριωτάτη!...

Έστι Θεός δίκαιος, έστι και Γένος

της σης αμείψαι τον τρόπον κακουργίας!...» 

Για δε τον Ρήγα Βελεστινλή σημειώνει,

μεταξύ άλλων ότι «εν Βουκουρεστίω της

Δακίας τον άνδρα παρά Βραγκοβάνω τω μεγά-

λω, όντα τότε γραφέα» και ότι όταν ο Ρήγας

«εξέπεσε της ευνοίας του Βραγκοβάνου» έμαθε

(ο Περδικάρης) ότι ο Ρήγας πήγε στη Βιέν-

νη όπου είχε και αυτός πάει επίσης κι έμεινε

εκεί μέχρι το 1795 όταν έφυγε για την Πάν-

τοβα για να σπουδάσει γιατρός. Για την προ-

δοσία, εξάλλου, του Οικονόμου σημειώνει

ότι «εστάθη του των Ελλήνων έθνους η σωτη-

ρία», αλλά παράλληλα γράφει ότι ο προδό-

της Οικονόμου, ο οποίος ήταν, μάλιστα, και

συμπολίτης του, ήταν ένας «φιλοκερδής και

ανάξιος πολίτης», επειδή «διά την φιλοκέρ-

δειάν του και τότ’ έγινε προδότης και πάντα

εφάνη και προς το Γένος και την πατρίδα παν-

τελώς αδιάφορος καθώς και οι αυτάδελφοί

του…αχρείοι και άχρηστοι, θεοστυγείς, ανθ-

ρωπόμορφα τέρατα…». Η ετυμηγορία, όμως,

των ιστορικών για τον Περδικάρη δεν είναι

επίσης καθόλου επαινετική, ιδιαίτερα όσο

αφορά τα εντελώς αδικαιολόγητα εκείνα

λιβελλογραφήματα εναντίον του Πρωτο-

μάρτυρα Ρήγα.   

Ο Ρήγας, δυστυχώς, ο οποίος σκόπευε να

ζητήσει αυτοπροσώπως προστασία από τον

Γάλλο Πρόξενο στην Τεργέστη Μπρεσέ, δεν

πρόλαβε, επειδή την ίδια ημέρα, δηλαδή στις

19 Δεκεμβρίου 1797, συνελήφθη από τους

άντρες του Πιττόνι σε ξενοδοχείο στην Τεργέ-

στη όπου είχε καταλύσει μαζί με τον Χρι-

στόφορο Περραιβό. Μετά δε τη σύλληψη

αυτού και των συνεργατών του και αφού για

δέκα περίπου ημέρες είχαν υποβληθεί σε

ανάκριση, θα οδηγούνταν, κατόπιν εντολής

του αστυνομικού διοικητή, σιδηροδέσμιοι

στη Βιέννη. Τη νύκτα όμως της 30ής προς

την 31η Δεκεμβρίου 1797, ο Ρήγας προσπά-

θησε ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει με ένα

μικρό μαχαιρίδιο, καταφέρνοντας ένα πλήγ-

μα στο υπογάστριό του με ένα μικρό μαχαι-

ρίδιο. Και το έκανε αυτό είτε επειδή σκε-

φτόταν ότι θα υποβαλλόταν σε περαιτέρω

βασανιστήρια και συνεπώς  θα υπήρχε φόβος

μήπως ενδώσει και προδώσει τα επαναστα-

τικά σχέδια και τους στενούς συνεργάτες.

Μεταφέρθηκε, όμως, τραυματισμένος αρκε-

τά  σοβαρά όπως ήταν, σε νοσοκομείο όπου

παρέμεινε μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 1798.

Στη δε διάρκεια της νοσηλείας του και προ-

φανώς με την ανέχεια των φυλάκων του, επι-

κοινώνησε γραπτώς με τον Γάλλο Πρόξενο,

ο οποίος, όμως, δεν ανταποκρίθηκε προφ-

ανώς πριν έχει την άδεια των ανωτέρων του.

Στις δε 14 Φεβρουαρίου 1798, ο Ρήγας με

τους επτά συντρόφους του μεταφέρθηκαν

στη  Βιέννη, όπου φυλακίστηκαν σε ένα παλιό

γυναικείο μοναστήρι, στο οποίο στεγαζόταν

τώρα η Αυστριακή Αστυνομία. Εκεί υπο-

βλήθηκαν και πάλιν σε εντατικές ανακρίσεις,

μετά τις οποίες, αφού προηγουμένως υπήρ-

ξαν σχετικές συνεννοήσεις Αυστριακών Αρχών

με τον Σουλτάνο Σελήμ Γ΄, όσοι από τους

κρατούμενους δεν ήταν υπήκοοι της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, θα δικάζονταν από

τις Αυστριακές Αρχές. Όσοι, όμως, ήταν Οθω-

μανοί υπήκοοι οδηγήθηκαν στην Οθωμανι-

κή επικράτεια για να δικαστούν εκεί. Μια

τέτοια, όμως, δίκη δεν έγινε ποτέ!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής 
- Φεραίος και η εποχή του

«Ο Pήγας Φεραίος ψάλλει τον Θούριο του Aγώνα».
Tου Peter von Hess (1792-1871). Δωρεά Aντωνίου

και Eλένης Xρηστομάνου (ΓΕ 8993) στο Ίδρυμα
Ελληνικού Πολιτισμού, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
Ο Αθανάσιος Γραμματικός γεννήθηκε το 1788 και

είδε το πρώτο φως του ήλιου είτε στο χωριό Άνω Μου-
σουνίτσα, είτε στην Αρτοτίνα της Φωκίδας. Ήταν το πέμ-
πτο παιδί του Νικολάου και της Χρυσούλας Γραμμα-

τικού και το όνομά του το πήρε από τον περίφημο αρ-
ματωλό παππού του! Ο βοσκός πατέρας του, λόγω των
οικονομικών προβλημάτων της οικογένειας, έστειλε τον
δωδεκάχρονο Θανάση να ζήσει στο μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου στην Αρτοτίνα Φωκίδας. Εκεί ο
Γραμματικός διακρίθηκε για την σωφροσύνη και την εν-
τιμότητά του, ασχολήθηκε με την ανάγνωση Ιερών κει-
μένων και πέντε χρόνια μετά, σε ηλικία δεκαεπτά ετών,
χειροτονήθηκε διάκονος (ιερατικός βαθμός της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας). Έτσι έλαβε το παρατσούκλι «Διάκος»
απ' το διάκονος, το οποίο και κράτησε. 

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Η αφορμή που του δόθηκε για να δείξει πλέον έμπρ-
ακτα την αγάπη του για τη πατρίδα και να παρατήσει την
καλογερική ζωή ήρθε σύντομα. Λέγεται πως κάποια φο-
ρά, ένας πλούσιος Τούρκος Αγάς επισκέφθηκε τη μονή
και έκπληκτος από το εντυπωσιακό παρουσιαστικό του
Διάκου, ζήτησε να εκπληρώσει τις αρρωστημένες του
ορέξεις επάνω του. Ο Διάκος ένοιωσε πως ο Τούρκος
έθιξε την τιμή και τον ανδρισμό του και τον σκότωσε, με
αποτέλεσμα κυνηγημένος να πάει κλέφτης στα βουνά!
Διακρίνεται σε όλες τις συμπλοκές με τους Τούρκους,
ενώ σε μια μάχη σώζει τον αρχηγό της ομάδας του, Γούλα,

ο οποίος τον υποδεικνύει ως τον επόμενο αρχηγό. Μια
μέρα ο Διάκος μαθαίνει ότι οι Τούρκοι συνέλαβαν και σκό-
τωσαν άγρια τον πατέρα του και έναν απ' τους αδελ-
φούς του και ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση! Χαρισματικός
και ακούραστος, σακάτευε με μανία οποιοδήποτε οθω-
μανικό ασκέρι συναντούσε στο διάβα του με αποτέλε-
σμα να γίνει ο νούμερο ένα καταζητούμενος του Σουλ-
τάνου! 

Το 1814 μεταβαίνει στα Γιάννενα και υπηρετεί σκοπίμως
στη σωματοφυλακή του Αλή Πασά για δύο χρόνια. Εκεί
έχει την ευκαιρία και γνωρίζει σπουδαίους αγωνιστές
όπως τον Καραϊσκάκη και τον Πανουργιά, ενώ ανα-
πτύσσει αδερφική φιλία με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.

Το 1819 μυείται παθιασμένα στη Φιλική Εταιρεία και την
επόμενη χρονιά συγκεντρώνει δικό του στρατό από εκ-
λεκτά παλληκάρια για να είναι έτοιμος την ώρα του γενι-
κού ξεσηκωμού! 

Στις 27 Μαρτίου 1821 οι εξεγερμένοι Στερεο-Ελλαδίτες
υπό τον Διάκο, συγκεντρώνονται έξω από την εκκλησία
του Οσίου Λουκά στη Λιβαδειά και ύστερα από οκταή-
μερη πολιορκία ελευθερώνουν τη πόλη από την πολύχρο-
νη τυραννία του Μιρ Αγά. Τις αμέσως επόμενες μέρες
ο Διάκος θα απελευθερώσει την Θήβα, την Αταλάντη και
την Μενδενίτσα. Η τουρκική Διοίκηση θορυβημένη από
την εξέγερση των Ελλήνων στέλνει οκτώ χιλιάδες έμ-
πειρους στρατιώτες με βαρύ οπλισμό, υπό τις διαταγές
του Ομέρ Βρυώνη για να καταστείλουν την Επανάστα-
ση. Χίλιοι πεντακόσιοι Έλληνες υπό τις διαταγές του Δυο-

βουνιώτη, του Πανουργιά και του Διάκου χωρίζονται
σε Γοργοπόταμο, Χαλκωμάτα και Αλαμάνα αντίστοιχα,
για να αμυνθούν ενάντια στη φοβερή τουρκαλβανική στρ-
ατιά! Η μάχη ξεκινά και ως τις 23 Απριλίου οι Τούρκοι κα-
ταφέρνουν να κάμψουν την αντίσταση των δύο ελληνικών
σωμάτων. Όχι όμως και του Διάκου! Μένει με 48 παλ-
ληκάρια και ακολουθεί μια λυσσώδης μάχη σώμα με
σώμα! Οι συναγωνιστές του πέφτουν νεκροί και ο ίδιος
τραυματισμένος συλλαμβάνεται. Οδηγείται στη Λαμία και
ο Ομέρ Βρυώνης του προτείνει την ελευθερία, αν προ-
σκυνήσει το Ισλάμ. «Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας, μο-
υρτάτες, να χαθείτε! Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός
θε να πεθάνω!», απάντησε με αυταπάρνηση. 

Ο Χαλήλ Μπέης όμως και ο Κιοσσέ Μεχμέτ, απαι-
τούσαν σκληρή τιμωρία και αποφάσισαν τη θανάτωσή
του δια ανασκολοπισμού! Τη νύχτα ακολούθησαν φρι-
καλέα βασανιστήρια με μαστιγώματα, καυτό λάδι και πυ-
ρωμένα καζάνια να ξεσκίζουν το κορμί του ήρωα. Το 
πρωί της 24ης Απριλίου 1821 σουβλίστηκε ζωντανός
μπροστά στα έντρομα μάτια της γριάς μητέρας του στη
πλατεία της Λαμίας. Ο ατρόμητος Έλληνας υπέμεινε βου-
βά το βάρβαρο αυτό μαρτύριο. Αγέρωχος, βάδισε ως το
τέλος στην αιώνια αθανασία! 

Αφότου εξέπνευσε, οι Τούρκοι πέταξαν το πτώμα του
σε ένα χαντάκι. Κάποιοι ντόπιοι Έλληνες το βρήκαν κρ-
υφά το βράδυ και τον έθαψαν. Η θυσία του Διάκου απο-
τελεί «Ευαγγέλιο» για όλους εκείνους που προτιμούν τη
θυσία από το συμβιβασμό, την ελευθερία από την υπο-
ταγή και το φως από το σκοτάδι. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γεννήθηκε το 1788 στην

Ιθάκη, τόπο καταγωγής του ομηρικού Οδυσσέα, από
τον οποίο λέγεται πως έλαβε το όνομα! Πατέρας του ήταν
ο Ανδρέας Βερούσης, ο περίφημος «Καπετάν Αν-
δρούτσος», ξακουστός αρχικλέφτης, αρβανίτικης κατα-
γωγής, από τις Λιβανάτες Φθιώτιδας και μητέρα του η
Πρεβεζανή Ακριβή Τσαρλαμπά, κόρη ενός προύχοντα
της περιοχής. Βαπτίστηκε, κρυφά, σε μυστική ελληνορ-
θόδοξη βάπτιση αρματολών, με ανάδοχους (νονούς) τον
θαλασσόλυκο συνταγματάρχη του ρωσικού ναυτικού
Λάμπρο Κατσώνη και τον Ιθακήσιο Ιωάννη Ζαβό! 

Σε ηλικία 8 ετών, ο μικρός Οδυσσέας έμεινε ορφανός,
καθώς οι Ενετικές Αρχές εντόπισαν τον πατέρα του και
τον παρέδωσαν στους Τούρκους, οι οποίοι τον αποκεφ-
άλισαν! Έτσι η μητέρα του τον πήρε και πήγαν για λί-
γους μήνες στη Λευκάδα κι από κει στη Πρέβεζα, όπου
ο Ανδρούτσος έμεινε ως το 1806. Τότε, εξαιτίας της γνωρι-
μίας του Αλή Πασά με τον πατέρα του, ο Οδυσσέας λαμ-
βάνει πρόσκληση να φοιτήσει στη στρατιωτική σχολή
του πρώτου στα Γιάννενα. Στην αυλή του Πασά, ο Οδυσσέας
σκληραγωγειται, εκπαιδεύεται στα όπλα και στο ιππικό,
ενώ παράλληλα γίνονται φανερές οι εκπληκτικές σωμα-
τικές του ικανότητες! Παρά τον αυθάδη και αντιδραστικό
χαρακτήρα του, ο Αλή Πασάς τον συμπαθούσε αρκετά
και απέτρεψε τον εξισλαμισμό του! Λίγο καιρό μετά, σε
ηλικία μόλις δεκαέξι ετών ο Πασάς τον διορίζει αρχηγό
της προσωπικής του σωματοφυλακής και ο Οδυσσέας
τον βοηθά στις μάχες απέναντι στον Σουλτάνο. 

Το 1818 μυείται στην Φιλική Εταιρεία και ένα χρόνο
μετά αναλαμβάνει δερβέναγας της Ανατολικής Στερεάς.
Με την Επανάσταση να πλησιάζει ο Ανδρούτσος ανα-
λαμβάνει δράση. Το 1820 συναντιέται στην Αράχωβα με
Αλβανούς, σκοπεύοντας να τους πείσει να πολεμήσουν
μαζί με τους Έλληνες για την ελευθερία. Οι τελευταίοι
αρνήθηκαν κι έτσι τον Ιανουάριο του 1821 ο Οδυσσέας
μεταβαίνει στη Λευκάδα και συμμετέχει σε σύσκεψη με
σημαντικούς οπλαρχηγούς του αγώνα. Οι αδιαμφισβήτη-
τες ηγετικές ικανότητές του, τον έθεσαν επικεφαλής του
στρατού της Ανατολικής Στερεάς! Στέλνει εκατοντάδες
επιστολές προς όλους να πάρουν άμεσα τα όπλα. «Η
πατρίς είναι ιδέα, ωρέ, είναι έρωτας!», τους έλεγε! 

Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Διάκου, με τον οποίο
είχαν στενή φιλία, ο Ανδρούτσος ορκίστηκε εκδίκηση!
Έτσι στις 8 Μαϊου 1821, ο Οδυσσέας με 100 περίπου
άνδρες ταμπουρωνεται στο Χάνι της Γραβιάς και επί
πολλές ώρες αντιμετώπισε τους οκτώ χιλιάδες Τουρκαλ-
βανούς του Ομέρ Βρυώνη με επιτυχία! Εξαγριωμένος ο
Ομέρ διατάζει να φέρουν κανόνια για να καταστρέψουν
το Χάνι και ο Οδυσσέας αντιλαμβανόμενος τι επρόκειτο
να συμβεί, διέταξε μυστική και ήσυχη αποχώρηση το
βράδυ, ανάμεσα από τις εχθρικές γραμμές! Η στρατηγι-
κή επιτυχία του Ανδρούτσου, καθυστέρησε την κάθοδο
των πολυάριθμων Οθωμανών στην Πελοπόννησο και
έδωσε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στους επα-
ναστάτες! 

Γεννημένος πολεμιστής, ασυγκράτητος, ευθύς και
δίκαιος ο Οδυσσέας συνέχισε να πολεμά τους Τούρ-
κους και συνέβαλε αποφασιστικά στη καταστροφή του
Δράμαλη! Η αγάπη και ο θαυμασμός που έδειχνε ο λα-

ός προς το πρόσωπό του, όμως, δεν άργησε να γεννή-
σει το φανατικό μίσος των Φαναριωτών και των πολι-
τικών εναντίον του. Ένας από τους εποφθαλμιούντες την
εξουσία, ο Ιωάννης Κωλέττης, τον κατηγόρησε το 1822
ως προδότη! Στις 27 Αυγούστου 1822 ο Ανδρούτσος ει-
σέρχεται θριαμβευτής στην Αθήνα, ως διοικητής της Ακρό-
πολης μαζί με άλλους σημαντικούς οπλαρχηγούς και ο
κόσμος παραληρεί από ενθουσιασμό και λατρεία στο
πέρασμά του! Πολλοί μάλιστα Ευρωπαίοι φιλέλληνες
γοητεύτηκαν από τη προσωπικότητά του και τον εκθεία-
σαν σε κάποια έργα τους. 

Με το επίσημο ξέσπασμα του εμφυλίου, το 1824, Κω-
λέττης, Μαυροκορδάτος και η κυβέρνηση Κουντου-

ριώτη γίνονται σκληροί διώκτες του. Έστειλαν μάλιστα
μέχρι και ολόκληρο στρατό για να τον βγάλουν από τη
μέση! Ο Ανδρούτσος μη θέλοντας να χυθεί αίμα ελληνικό,
κρύβεται προσωρινά. Εξαιτίας της έχθρας απέναντί του,
οι πολιτικάντηδες αρνούνται να του αποστείλουν στρατό
και χρήματα για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους στη Στε-
ρεά, γεγονός που τον ωθεί να έρθει σε συνεννόηση με
τους εχθρούς έτσι ώστε να τους καθυστερήσει και να το-
υς ξεγελάσει, διενεργώντας αντεπίθεση στην Εύβοια! Η
κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό, τον κατη-
γόρησε για συνεργασία με τους Τούρκους και εξαπολύεται
ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.
Ο Ανδρούτσος παραδίδεται, με τον όρο να δικαστεί και
να αποδείξει την πλήρη αθωότητά του! Σιδεροδέσμιος,
λοιπόν, φυλακίζεται στην Ακρόπολη. 

Ο έμπιστος και πρωτοπαλίκαρό του στις μάχες, Ιωάν-

νης Γκούρας, ο οποίος είχε λάβει πολλές χιλιάδες γρό-
σια από τον Κωλέττη, διέταξε να εισέλθουν πέντε μάχι-
μοι άνδρες στο κελί του για να τον θανατώσουν! Έτσι, τη
νύκτα της 5ης προς 6η Απριλίου 1825 εισέρχονται στο
κελί. Ο Ανδρούτσος παρότι καταβεβλημένος μόλις τους
είδε, σηκώθηκε και άρχισε να βρίζει. «Ξέρω, ωρέ, πολύ

καλά ποιοι είστε και ποιος σας έστειλε εδώ. Λύστε μου το

ένα χέρι να δείτε και ποιος είμαι εγώ!». Παρότι δεμένος
και μόνος εναντίον πέντε, ο Ανδρούτσος ήταν εξαιρετι-
κά χειροδύναμος και για ώρες δεν μπορούσαν να τον αν-
τιμετωπίσουν. Τελικά, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του
στριψίματος των γεννητικών οργάνων με αποτέλεσμα
να ακινητοποιήσουν το θύμα και στη συνέχεια παραμόρ-
φωσαν το πρόσωπό του με τσεκουριές. Πέταξαν το πτώμα
από το κελί και για 30 ολόκληρα χρόνια οι κυβερνητικές
εφημερίδες τον αποκαλούσαν «προδότη», διέδιδαν ψευ-
τιές πως αυτοκτόνησε από τύψεις, διασύροντας την οι-
κογένεια του αγωνιστή! Η μνήμη του ως ήρωα της Εθ-
νεγερσίας αποκαταστάθηκε από το Ελληνικό κράτος μό-
λις το 1872.

Ο Ανδρούτσος περιφρονούσε τους επίδοξους ηγε-
μονίσκους της Ελλάδας! Δεν ήταν χειραγωγήσιμος! Δεν
ήταν σαν τα μούτρα τους! Ήταν άξιος, ακάματος εργάτ-
ης της πατρίδος!«Εγώ πολεμώ για την Ελλάδα και μό-
νο! Και ο αγώνας μου αυτός, είναι ιερός!» Τα οστά του
ήρωα βρίσκονται στη βάση του αγάλματός του στην Πρέ-
βεζα, στην ομώνυμη πλατεία. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Τα λιοντάρια της Ρούμελης!

Αθανάσιος Διάκος Οδυσσέας Ανδρούτσος
Πίνακες του Διονυσίου Τσώκου, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας



Φαίνεται ότι είναι πλέον ανάγκη καθημερι-

νά να υπενθυμίζουμε την ιστορική πρό-

βλεψη του μεγάλου δασκάλου Δρoς Νεοκλή

Σαρρή.

Αναφέρομαι σε ένα άρθρο του κ. Χρήστου Πα-

ναγιωτίδη στην «Αλήθεια» 30.5.2021 με τίτλο

«Ξεχάστε το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».

Ο αρθρογράφος μάς ζητεί (όπως και οι Τούρ-

κοι στο Λονδίνο την δεκαετία του 2000) να ξεχά-

σουμε το γνωστό έμβλημα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ». Το

οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1974 από

τον επικοινωνιολόγο κ. Νίκο Δήμου, όπως γρά-

φει και ο ίδιος, κατά την δεύτερη φάση της βάρ-

βαρης τουρκικής εισβολής, που είχε ως αποτέλε-

σμα να βρίσκεται για 47 χρόνια υπό τουρκική κα-

τοχή το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημο-

κρατίας.

Το θεωρεί γράφει, «αχρείαστο». «...’Ηταν α-

χρείαστο και έχει προκαλέσει ζημιά στην εθνική

μας υπόθεση»!!! Επειδή – γράφει – «δεν υπάρχει

περίπτωση κάποιος που έζησε από κοντά την 

τουρκική εισβολή να ξεχάσει ποτέ τις τραγικές

εκείνες ημέρες»!

Ναι, «αχρείαστο», κύριε Παναγιωτίδη, είναι για

τους Τούρκους που τους προσβάλλει και 

τους θυμίζει τις δύο βάρβαρες εισβολές τους. Τη

συνεχιζόμενη κατοχή της μισής μας πατρίδας.

«Αχρείαστο», κύριε Παναγιωτίδη, είναι για 

τους συνεργάτες των Τούρκων εισβολέων Βρετα-

νούς και pen holders στον ΟΗΕ για το Κυπριακό,

γιατί εμποδίζει την «λύση» - διάλυση που επεξε-

ργάζονται για αναγνώριση «δύο κρατών» στο νησί

και διάλυση της ΚΔ. «Αχρείαστο», κύριε Πανα-

γιωτίδη, είναι για τους Τούρκους και τους συμμά-

χους των γιατί θυμίζει το αιματοκύλισμα που προ-

κάλεσαν σε χιλιάδες συμπατριώτες μας, θυμίζει

τα εγκλήματά τους για τα οποία δεν τιμωρήθηκαν,

δεν βρέθηκαν ενώπιον Διεθνούς Δικαστηρίου, για

τους βιασμούς, δολοφονίες, εξαφανίσεις, εξον-

τώσεις, ξεριζωμούς, και όλες τις παραβιάσεις των

Συμβάσεων της Γενεύης του 1949.

Φανταστείτε να λέγει κάποιος με τέτοια ελα-

φρότητα στους Εβραίους να μην αναφέρονται στο

Ολοκαύτωμα, να μην χρησιμοποιούν εμβλήματα

που θυμίζουν την γενοκτονία, ειδικά όταν ελάχι-

στοι, μετρημένοι ζούν ακόμα από όσους είχαν την

ατυχία να ζήσουν τις ατιμίες και δολοφονίες των

Ναζί! Δηλαδή να ξεχάσουν το Ολοκαύτωμα, γιατί

κάνει... ζημιά στην υπόθεσή τους!

Δυστυχώς η επίθεσή του κ. Παναγιωτίδη εναν-

τίον τού ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ταυτίζεται πλήρως με την

τουρκική εκστρατεία που έκανε στο Λονδίνο την

δεκαετία του 2000 η ρατσιστική οργάνωση «Em-

bargoed!». Η οποία ιδρύθηκε για να προωθήσει

την αναγνώριση του ψευδοκράτους και απευθείας

πτήσεις προς τα κατεχόμενα, μετά το ΟΧΙ μας στο

επαίσχυντο βρετανο-τουρκικό «Σχέδιο Ανάν» (Βλέ-

πε λόρδου Χάνει). Στην συνέχεια εκδηλώθηκε και

στην Κύπρο μια τέτοια εχθρική επιθετικότητα ταυ-

τισμένη με εκείνη των Τούρκων στο Λονδίνο και

έγραψα στην «Σημερινή» στις 20 Αυγούστου 2009

με τίτλο «Σύμβολο... μίσους το “Δεν Ξεχνώ”». Αντι-

γράφω:

Με την ευκαιρία της βεβήλωσης του αυτοκόλ-

λητου της «Αδούλωτης Κερύνειας» «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»

και του αιματοβαμμένου χάρτη (που συμβολίζει τη

ζωντανή μας μνήμη για την τουρκική βάρβαρη ει-

σβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της μισής μας πα-

τρίδας), από μια λεγόμενη «Αντιφασιστική δρά-

ση» (βλέπε «Σημερινή» και «Φιλελεύθερος» 18

Αυγούστου, 2009), θα πρέπει να αποκαλύψουμε,

για ευρύτερη ενημέρωση πλέον, τι ακριβώς κρύβε-

ται πίσω από αυτήν την καταδικαστέα πράξη λεγό-

μενων αντιφασιστών.

Αυτούς, δηλαδή, που τόλμησαν να χαρακτηρίσουν

τους πρόσφυγες, που υποστηρίζουμε την απελευ-

θέρωση της πατρίδας μας και αγωνιζόμαστε για

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ως... εθνικιστές /φασίστες.

Θρασεία απαίτηση 

Τ/κυπρίων Λονδίνου

Στις 17 Οκτωβρίου 2006 η τουρκοκυπριακή

οργάνωση «Εμπάργκοτ!», που ιδρύθηκε στο Λον-

δίνο το 2005, ακριβώς μετά το ΟΧΙ μας εναντίον

του εκτρώματος Ανάν/Χάνεϊ, και ανέλαβε εκστρα-

τεία υπέρ της αναγνώρισης και των απευθείας

πτήσεων (με βρετανικές υψηλά ιστάμενες ράχες

εκτός των τουρκικών), με επιστολή της προς τον

τότε Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων

Βρετανίας κ. Χάρη Σοφοκλείδη απαιτούσε όπως

εγκαταλείψουμε πάραυτα τον αιματοβαμμένο χάρτη

και το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».

Οι άνθρωποι ξεδιάντροπα επικαλούνταν στην

επιστολή ότι εμείς οι Ελληνοκύπριοι διαστρε-

βλώνουμε τα γεγονότα, ότι το σύμβολο με τον αι-

ματοβαμμένο χάρτη και το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» προ-

σβάλλει τους Τουρκοκύπριους, και πως δεν... 

προσφέρει στη συμφιλίωση. Το σύμβολο αυτό,

έγραψαν οι Τουρκοκύπριοι της ρατσιστικής «Εμπάρ-

γκοντ!» προκαλεί θυμό και εχθρότητα μεταξύ των

δύο πλευρών! Την επιστολή, που έφερε τον τίτλο

«Drop the logo!», υπέγραψε ο τότε πρόεδρος της

οργάνωσης, Μπουλέτ Οσμάν, και ακόμα βρίσκε-

ται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εν λόγω οργά-

νωσης πλαισιωμένη με τη φωτογραφία του Χάρη

Σοφοκλείδη.

Ο Χάρης Σοφοκλείδης δεν ανταποκρίθηκε στις

απαιτήσεις των Τουρκοκυπρίων τότε. Οι οποίοι

είχαν επίσης αποταθεί στις βρετανικές Αρχές

απαιτώντας την απαγόρευση του χάρτη μας από

τις διαφημίσεις μας. Οι βρετανικές Αρχές ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ

το τουρκικό αίτημα. Το 2007 ο κ. Σοφοκλείδης

αποσύρθηκε από πρόεδρος της ΕΚΟ και την 

προεδρία ανέλαβε ο κ. Πίτερ Δρουσιώτης, ο οποίος

επιλέχθηκε και υποστηρίχτηκε από το ΑΚΕΛ Βρε-

τανίας.

Στις 24 Ιουνίου 2008 η ΕΚΟ απέκτησε ιστο-

σελίδα, που μέχρι τότε δεν είχε. Προς έκπληξη

όλων, είδαμε ότι ο αιματοβαμμένος χάρτης

ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ από το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» και αντι-

καταστάθηκε από έναν χάρτη της Κύπρου, με το

κατεχόμενο μέρος σε πράσινο σκούρο χρώμα και

το ελεύθερο σε γκρίζο-πράσινο. Δίχως καν να διευ-

κρινίζεται ότι το σκούρο πράσινο είναι ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ,

και το υπόλοιπο η ελεύθερη Κυπριακή Δημο-

κρατία.

«Σύμβολα μίσους»!

Στις 27 Νοεμβρίου 2008 η δημοσιογράφος Σου-

ζάν Νουρί, αρχισυντάκτρια της τουρκικής εφημε-

ρίδας «Λόντρα Γκαζέτ», στο Λονδίνο, και μέλος

της οργάνωσης «Εμπάργκοντ!», έγραψε ίσως το

χειρότερο από τα άρθρα της με τίτλο «Σύμβολα

μίσους».

Στο άρθρο της η Νουρί υποστηρίζει τη νέα εκ-

στρατεία της «Εμπάργκοντ!» για εξουδετέρωση

του “αιματοβαμμένου χάρτη”. 

Έγραψε μεταξύ άλλων: «...Σύμβολο μίσους ο

αιματοβαμμένος χάρτης της Κύπρου με το Βορρά

να στάζει από αίμα, που χρησιμοποιούν κάποια

μέλη της ελληνοκυπριακής κοινότητας εδώ στο Η.

Βασίλειο... Η εικόνα είναι προσβλητική για τους

Τουρκοκύπριους όπως η Swastika για τους Εβρ-

αίους... Επειδή αγνοούσαμε τόσο καιρό αυτήν την

εικόνα του μίσους δεν σημαίνει ότι πρέπει να

συνεχίζουμε να το κάνουμε. Πώς θα αλλάξουν τα

πράγματα αν δεν τα βάλουμε με τέτοιες εικόνες,

τη διαστρέβλωση και κραυγαλέα προπαγάνδα;».

Σήμερα, η λεγόμενη αυτή αντιφασιστική δρά-

ση, που επιχείρησε να βεβηλώσει το αυτοκόλλητο

της «Αδούλωτης Κερύνειας» φαίνεται να ενισχύει

καθαρά προκλητικές και απαράδεκτες τουρκικές

απαιτήσεις». (Επίσης www.eleftheria.co.uk 29.7.2009

«Η ρατσιστική Τ/κ οργάνωση «Embargoed!»

απαίτησε την κατάργηση του αιματοβαμμένου

χάρτη της Κύπρου»).

Τουρκία – κατεχόμενα

Η Τουρκία μετατράπηκε σε τεράστια φυλακή

δημοσιογράφων, διανοουμένων και κράτος τρο-

μοκρατίας...

Μετέτρεψαν τα κατεχόμενα σε τόπο οργανω-

μένου εγκλήματος όπου ο ΟΗΕ και οι Βρετανοί

κλείνουν τα μάτια. Σωρεία αναφορών στις ετήσιες

εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για εγκλήματα, εμ-

πορία ανθρώπων, ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμι-

κου χρήματος, καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων και μοντέρνας σκλαβιάς μεταξύ των οποίων

και παιδιών. Και όλα αυτά γιατί η Βρετανία, Αμε-

ρική, ΟΗΕ και ΕΕ δεν τολμούν να παραδεχθούν

ότι υπάρχει κατοχή που απαιτεί την εφαρμογή του

Χάρτη της Νυρεμβέργης του 1945, των Συμβά-

σεων της Γενεύης του 1949 και ένα Διεθνές Δικα-

στήριο για την Τουρκία. 

Η επανένωση της πατρίδας μας, κύριε Πανα-

γιωτίδη, θα έλθει με την γνήσια ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ,

για όλους τους νόμιμους κατοίκους της νήσου, και

όχι με την διαιρετική, ρατσιστική βρετανο-τουρκι-

κή ύπουλη ερμηνεία της «επανένωσης δύο

κρατών»!...

Εξού και δεν εξοργίζει όσους υποστηρίζουν την

συνομοσπονδιακή «επανένωση δύο κρατών» το

έκτρωμα στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Ούτε το

σοβινιστικό του λεκτικό πόσο περήφανος είναι ο

Τούρκος που κατάφερε τόσα εγκλήματα και δύο

τουρκικές εισβολές δίχως τιμωρία μέχρι σήμερα...

Δεν ξεχνούμε το «Δεν Ξεχνώ»

Γιατί ψυχή γυρεύω
Με ήλιο και με θάλασσα ζυμώθη το κορμί μου,

μα δεν ζυμώθη και ψυχή που να δεθεί μαζί μου. 

Είμαι παιδί της ερημιάς, κρασί που να μεθύσεις...

Είμαι ανέμου η βουή στη λησμονιά της ζήσης,

και η νεφέλη που γυρνά των ουρανών τα βάθη

κι είμαι το πλοίο που ζητά τον ναυαγό που εχάθη,

κι είμαι μιας όμορφης φυλής τ’ ολόδροσο χορτάρι,

μ’ ολόλευκο της μάρμαρο και από μαργαριτάρι...

Τα πλούτη δεν λαχτάρησα. Γι’ αγάπη έχω δακρύσει.

Τη σαρκική δεν εκτιμώ – ούτε θα με κερδίσει. 

Ψυχής ψάχνω τον έρωτα... Κι ο νους με ταξιδεύει

σ’ αγνώστων κόσμων ουρανούς. Το τέλειο να γυρεύει.

Μα είμαι γήινης γενιάς. Στης Άρτεμης τους στόχους.

Το θύμα... Ο πηλός κορμί... που γαλουχεί... ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

Κι όταν δεν προσκυνώ σιωπή... και με καρδιά χορεύω,

με κυνηγούνε άσκοπα... Γιατί... Ψυχή... γυρεύω!

Μερσίνη MacFarland
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«Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν 
τους Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι και

αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας ήττα» 
Δρ Νεοκλής Σαρρής

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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«Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», δια-

βεβαίωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλώντας στους δημο-

σιογράφους λίγο προτού αναχωρήσει από την

Τουρκία. Το πόσο θετική ήταν η ατζέντα του το δια-

πιστώσαμε μόλις πάτησε το πόδι του επί ελληνι-

κού εδάφους (στην Αλεξανδρούπολη και όχι στην

Αθήνα, όπως θα έκανε κάθε ξένος υπουργός που

επισκέπτεται επίσημα την χώρα μας), όπου επα-

νέλαβε το ίδιο γνωστό τουρκικό τροπάριο. Έγρα-

ψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

«Στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της “Τουρ-

κικής μειονότητας” στη Δυτική Θράκη και να συζητή-

σουμε τις διμερείς μας σχέσεις». Αλυτρωτικές διεκ-

δικήσεις και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους από

την Τουρκία που διαχρονικά επιχειρεί να εντάξει

την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης κάτω

από τη δική της διοίκηση!

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Είχε προηγηθεί συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε

την ημέρα της άφιξης του στην Ελλάδα στην εφημε-

ρίδα «Βήμα», στην οποία έθεσε όλο το πλαίσιο

των ελληνοτουρκικών, κατηγορώντας την Αθήνα

ότι αγνόησε τις προσπάθειες της χώρας του για

διάλογο, την περίοδο της κρίσης του «Ορούτς

Ρέις». Πάει στη Χάγη, δήλωσε ο κ. Τσαβούσο-

γλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση να προη-

γηθούν συνομιλίες (συνομιλίες στις οποίες η τουρ-

κική πλευρά θεωρεί δεδομένο ότι θα της δοθεί το

25% του Αιγαίου, έτσι ονειρεύονται την Χάγη οι

Τούρκοι!), ενώ χαρακτηρίζει «παράλογη» την ελληνι-

κή θέση για την ΑΟΖ του Καστελόριζου.

Όσον αφορά το Κυπριακό, επανέλαβε τις τελευ-

ταίες απαράδεκτες θέσεις που κατέθεσε στην Πεν-

ταμερή ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ (μίσθαρ-

νο όργανο της Άγκυρας) για λύση δύο κρατών. Τα

ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ξεπε-

ρασμένα και μας οδηγούν μόνο σε φαύλο κύκλο,

δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Απύθμενο δίχως άλλο

το θράσος του!

Αναφέρθηκε και σε δήθεν καταπίεση των μου-

σουλμάνων της Θράκης ο κ. Τσαβούσογλου! Η

Αθήνα απαντά: «Η Ελλάδα θα επιθυμούσε την

βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Απαραί-

τητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός του Διε-

θνούς Δικαίου. Οι συνεχείς προσπάθειες δια-

στρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την

Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προ-

στασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή

περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσι-

μες και απορρίπτονται στο σύνολό τους. Στο πλαίσιο

αυτό, καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τους θεμε-

λιώδεις κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένης

της συνθήκης της Λωζάννης, την οποία επίσης

υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει».

Στην ελληνική πρωτεύουσα Δένδιας και Τσα-

βούσογλου στο μόνο που συμφώνησαν είναι η

συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο

της συνόδου του ΝΑΤΟ. Αυτός άλλωστε φαίνεται

πως ήταν και ο μοναδικός λόγος της επίσκεψης

του Τούρκου ΥΠΕΞ στην Αθήνα! Απευθείας διά-

λογος πάντως δεν έγινε! Και σε τίποτε το ουσια-

στικό δεν συμφώνησαν. Έφαγαν και ήπιαν με

φόντο την Ακρόπολη και αρκέστηκαν μόνο σε φιλο-

φρονήσεις και χαμόγελα! Διάλογος έγινε μόνο μέσω

των εφημερίδων και των άλλων ΜΜΕ! 

Υστερόγραφο 1: Ποιος καταπιέζει ποιόν αλή-

θεια, κ. Τσαβούσογλου; 200.000 χιλιά-

δες ‘Έλληνες μετά την Λωζάννη στην

Τουρκία, 2.500 χιλιάδες σήμερα! Είχαν

προηγηθεί οι γνωστές γενοκτονίες

στην Τουρκία όλων των Χριστιανικών

πληθυσμών. Όσοι δε γλύτωσαν από

την τούρκικη χατζάρα, υπέστησαν τα

πάνδεινα προκειμένου να εξαναγκα-

σθούν να εγκαταλείψουν το τουρκικό

έδαφος. Αντιθέτως, οι Έλληνες μου-

σουλμάνοι στην Θράκη, από 60.000

τότε, σήμερα αριθμούν 150.000!

Υστερόγραφο 2: Άκουσα τον Πρόεδρο των

Πομάκων της Θράκης κ. Ιμάμη Αχμέτ

να δηλώνει ότι για τους Πομάκους ο

Τσαβούσογλου είναι ανεπιθύμητος.

Οι Πομάκοι είναι Έλληνες μουσου-

λμάνοι, δήλωσε. Και η Αϊσέ Ιμάμ έγρα-

ψε στην προσωπική της σελίδα στο

διαδίκτυο: Είμαστε Έλληνες Πομά-

κοι, όχι Τούρκοι… Κάθε φορά που

μιλάτε για την Ελλάδα μας θα σάς

παρακαλούσα να μην σηκώνετε το

δάχτυλό σας, ξέρετε τι λέω, κύριε Τσα-

βούσογλου… Με λένε Αϊσέ Ιμάμ από

τα ελληνικά πομακοχώρια της Θρά-

κης και όχι τουρκικά… Είστε ανεπι-

θύμητος εδώ στη Θράκη μας, είμαστε

ελληνικά πομακοχώρια και όχι τουρ-

κοχώρια, εδώ είναι Ελλάς και έτσι θα

παραμείνει. Θράκη, ελληνική γη και

όχι τουρκική, καλημέρα και πάλι αγαπη-

μένη μου μάνα πατρίδα, ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΣ!!!

Επίσκεψη Τσαβούσογλου:
Την τιμή μας έσωσαν 
οι Έλληνες Πομάκοι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ

42 χρόνια από την έναρξη 
του ευρωπαϊκού μας ταξιδιού!

Φέτος συμπληρώνονται 42 ολόκληρα

χρόνια από την επίσημη τελετή υπο-

γραφής της Συνθήκης Προσχωρήσεως της

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό-

τητα (Ε.Ο.Κ.) ως 10ο μέλος της. Η ιστορική

αυτή στιγμή στις 28/05/1979 οδήγησε την

Πατρίδα μας στην ανάπτυξη, την ευημερία,

την ασφάλεια και την πρόοδο των τελευ-

ταίων δεκαετιών. Ως πολίτες οφείλουμε να

μελετούμε την ιστορία μας και να τιμούμε

τους ηγέτες που πήραν ιστορικές αποφά-

σεις για την εθνική μας πορεία.

Του Μιχάλη 

Αράπη* 

– LLB, LLM, MA

Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 

Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 

Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Ωστόσο, αυτή η απόφαση πάρθηκε σε μια
δύσκολη πολιτικά εποχή με τεταμένο κλίμα και
δεν ήταν μια αυτονόητη εξέλιξη όπως ίσως θεω-
ρείται σήμερα. Άρα, το γεγονός ότι πάρθηκε,
παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, έχει ακόμα
μεγαλύτερη βαρύτητα και ιστορική αξία. Επο-
μένως, πρέπει πάντα να μνημονεύουμε την ηγε-
τική ομάδα και να τιμούμε τον οραματιστή Πρωθυ-
πουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή που παίρ-
νοντας αυτή την γενναία απόφαση μάς άφησε
αυτή την ανεκτίμητη παρακαταθήκη!

Η ένταξη μας την 01/01/1981 στην τότε Ε.Ο.Κ.
που μετεξελίχτηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ
(Maastricht) την 01/11/1993, είναι το σημαν-
τικότερο γεγονός της σύγχρονης ιστορίας της
χώρας μας. Μπορεί για τις νεότερες γενιές η
συμμετοχή μας στους Ευρωατλαντικούς θεσμούς
να θεωρείται αυτονόητη και δεδομένη, όμως
αυτά τα σπουδαία κεκτημένα δεν υπήρχαν για
τις προηγούμενες γενιές. Το γεγονός ότι ανή-
κουμε στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης,
ότι συναποφασίζουμε με άλλες 26 χώρες για την
πορεία και το μέλλον της Ε.Ε. και ότι μπορούμε
να ασκήσουμε veto σε κάποια απόφαση που
είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα και εθνικά
δίκαια μας, είναι απόρροια της διαδρομής που
ξεκίνησε εκείνη την ημέρα.

Επομένως, κανείς συμπατριώτης μας δεν
πρέπει να τα θεωρεί δεδομένα και πόσο μάλ-
λον να τα υποτιμά. Αν κάποιοι λόγω έλλειψης
γνώσεων, παιδείας, οράματος και αντίληψης ή
λόγω ιδεοληψιών, μισαλλοδοξίας και οπισθο-
δρομικότητας επιλέγουν συνειδητά, μικρόνοα

και σκόπιμα να υποτιμούν την πορεία των 40
ετών και την βελτίωση της χώρας μας, δεν έχουν
παρά να κάνουν μια σύγκριση. Μπορούν απλά
να συγκρίνουν την αντίστοιχη οικονομική ανά-
πτυξη και πρόοδο καθώς και το επίπεδο διαβίω-
σης των πολιτών άλλων Βαλκανικών κρατών
κατά την ίδια περίοδο. Θα διαπιστώσουν τις χαο-
τικές διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με χώρες
με παρόμοιο πληθυσμό, υποδομές και οικονο-
μική κατάσταση κατά την αφετηρία της τεσσα-
ρακονταετίας.

Σε ό,τι αφορά τις νεότερες γενιές πρέπει να
γίνει συνείδηση ότι είμαστε αντικειμενικά πάρα
πολύ τυχεροί. Εμείς ειδικά που γεννηθήκαμε
μετά την 01/01/1981 και γεννηθήκαμε πολίτες
όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, επιβάλλεται να έχουμε διαφορε-
τικό πνεύμα και αντίληψη. Ακόμη και με τις
δυσκολίες της κρίσης από το 2008 και μετά, της
πτώχευσης της Ελληνικής οικονομίας το 2010
και την εφιαλτική περίοδο των μνημονίων, παρα-
μένουμε μια από τις πιο αναπτυγμένες οικο-
νομίες του κόσμου.

Είναι πολύ σημαντικό ως Έθνος να σταμα-
τήσουμε τη μεμψιμοιρία και την αυτομαστίγω-
ση για τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθ-
όντος και να αναγνωρίσουμε με υπερηφάνεια
τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα μας.

Πρέπει να μας κινητροδοτεί η εμφανής πρόο-
δος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και να
μας γεμίζει αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ώστε
να επιτύχουμε περισσότερα στο μέλλον. Ως νέοι
οφείλουμε απέναντι στις προηγούμενες γενιές,
που μόχθησαν για να βάλουν τις βάσεις της
Ελλάδας του σήμερα, να εργαστούμε εντατικά
και μεθοδικά. Πρέπει να κοπιάσουμε ώστε να
χτίσουμε πάνω στα θεμέλια που παραλάβαμε.
Οφείλουμε αξιοποιώντας τις δυνατότητες, τις
ευκαιρίες και τα εργαλεία που μας δίνει η ενερ-
γή παρουσία και συμμετοχή μας στην Ε.Ε., δηλα-
δή της ισχυρότερης οικονομικά ομάδας κρατών
στον κόσμο, να δημιουργήσουμε την Ελλάδα
του αύριο.

Εν κατακλείδι, εορτάζοντας 40 χρόνια συμμε-
τοχής, η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και είναι αξιό-
πιστος παράγοντας σταθερότητας, ασφάλειας
και συνεργασίας. Η Ελλάδα ανήκε, ανήκει και
θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό
ήταν, είναι και θα είναι το συμφέρον του Έ-
θνους μας!

* Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές Εμπο-
ρικό Δίκαιο και στον τομέα του ηλεκτρονικού
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον Κυβερ-
νοχώρο.

∆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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Πήγαινε γυρεύοντας
ο Σουηδός...

Έχω μια μανία με τις νυχτερινές αφίξεις στα αεροδρόμια, μην μου πείς
να φθάσω μέρα, το απεχθάνομαι. Φθάσαμε λοιπόν στο αεροδρόμιο Arlanda
της Στοκχόλμης κατά τις εντεκάμιση το βράδυ. Τελείως παιδαριωδώς δεν
είχαμε κλείσει ξενοδοχείο. Ψάξαμε στο αεροδρόμιο το Hotel Reservation,
αλλά λόγω Χριστουγέννων εις μάτην. Ψιλο-απελπιστήκαμε, αλλά τελικά
ένας ευγενικός ταξιτζής μας είπε πως γνώριζε κάποιο σπίτι στην νότια
μεριά της Στοκχόλμης που νοίκιαζε δωμάτια. Κόρακας να το πάρει, πάμε
σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Στον δρόμο μάς ρώτησε από πού είμαστε και φυσικά του το απο-
καλύψαμε. Εγώ, μας είπε ο ταξιτζής, είμαι οδοντίατρος, αλλά δεν μπορώ
να πάρω άδεια εργασίας εύκολα στη Σουηδία, γι’ αυτό κάνω τον ταξιτζή
μιάς και είμαι από την Περσία. Τον είδα πως ανέφερε την πατρίδα του με
μια κάποια συστολή. Ύστερα ανέφερε τον Μαραθώνα και την Σαλαμίνα,
φαινόταν μορφωμένο παιδί με μια εγκράτεια στον λόγο του και την συμπε-
ριφορά του. Μας νικήσατε, μας είπε, αλλά και εμείς είχαμε μεγάλον πολι-
τισμό. Δεν του έφερα αντίρρηση, αφού κι εκείνος ήταν ιδιαίτερα κόσμιος.

Φθάσαμε λοιπόν στα νότια της πόλης και μας υποδέχτηκε ένα ζευγάρι
ηλικιωμένων Σουηδών. Την άλλη ημέρα πιάσαμε κουβέντα και ο κύριος
μας είπε πως ήταν εδώ και δέκα χρόνια συνταξιούχος δάσκαλος. Τα πέντε
πρώτα χρόνια της σύνταξης μάς διευκρίνησε πως έκανε το επάγγελμα
του ταξιτζή γιατί του άρεσε να κυκλοφορεί τη νύχτα στην παγωμένη Στοκχόλ-
μη.

Την άλλη μέρα, λίγο μετά το μεσημέρι γύρισε το ζευγάρι και μας είπαν
πως είχαν πάει στο θέατρο και παρακολούθησαν ένα δράμα του Ντο-
στογιέφσκι. Φαίνονταν μορφωμένοι και καλοσυνάτοι άνθρωποι. Το ίδιο
βράδυ μας κάλεσε ο Δάσκαλος στο γραφείο του για ένα ποτό. Ο χώρος
του γραφείου δεν ήταν μεγάλος αλλά ιδιαίτερα συμπαθητικός με όλους
τους τοίχους μέχρις επάνω γεμάτους βιβλία. Ήταν τότε το τέλος του 2003
και πηγαίναμε προς τους Ολυμπιακούς της Αθήνας του 2004. Μας έδει-
ξε πως είχε αρκετές τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, πως είχε
στην βιβλιοθήκη του την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια» του Όμηρου και
ακόμη τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη. Μας τα έδειχνε με τέτοιον
τρόπο που πρόδιδε το μειονεκτικό της θέσης του. Βέβαια αναφέρθηκε και
στον δικό τους Αύγουστο Στρίμπεργκ, αλλά και πάλι τα μεγέθη δεν του
έβγαιναν, ήταν ελλιποβαρή, έλλειπαν ουσιώδεις τόνοι.

Με ρώτησε πώς έβλεπα τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και
άρχισε η κουβέντα να παίρνει τον ανήφορο. Αλήθεια, μου είπε, πόσα μετάλ-
λια θα πάρετε, ένα, δύο; Στην αρχή δεν συνειδητοποίησα το υποτιμητικό
της ερώτησης και δεν έδωσα σημασία. Σε λίγο επανήλθε με τον συλλογι-
σμό του αναφέροντας, μπά, δεν νομίζω να πάρετε περισσότερα από δύο
μετάλλια. Εκεί, πήρε στροφές η τσακμακόπετρα και φούντωσε μέχρις
απάνω το καμινέτο. 

Ακούστε, κύριε – του είπα – εμείς όταν επινοούσαμε τους αγώνες, δεν
το κάναμε για να συλλέγουμε τσιγκάκια, το κάναμε για να δώσουμε στην
ανθρωπότητα ιδέες ειρήνης, συμφιλίωσης, αλτρουισμού, ευγενούς άμιλ-
λας, δεν το κάναμε για να συλλέγουμε ιχνοστοιχεία και μέταλλα. Αφού σας
δώσαμε τις τεράστιες έννοιες και τα νοήματα της ζωής, δεν χρειάζεται να
συλλέξουμε μέταλλα, εμείς δεν έχουμε κατάστημα ειδών κιγκαλερίας, εμείς
δεν είμαστε έμποροι αγαθών αλλά διακινητές ιδεών. Ορίστε, πάρτε άνευ
ουδενός κόστους την φιλοσοφία της συνύπαρξης των εθνών και των λαών.
Τα τσιγκάκια επινοήθηκαν για εσάς και όλους τους άλλους λαούς της γης,
όχι για μας. Το μέταλλο έχει ψυχρή όψη, εμείς αρκούμαστε σε ένα φρέσ-
κο κλαδί ελιάς, σε έναν κότινο. Απολαύστε, λοιπόν, τα μέταλλα, τα δικαιώμα-
τα των διαφημίσεων και τα χιλιοστά των δευτερολέπτων, μη διστάζετε,
άλλωστε τσιγκάκια είναι, δεν είναι δα και η Πολιτεία του Πλάτωνα.

Η επόμενη ήταν η προγραμματισμένη ημέρα αναχώρησης.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 

Στην Κύπρο – το νησί των θαυμάτων –

σε ό,τι απέμεινε από την «πατριωτική»

δράση των φίλων τού ήρωά μας, Αβέρωφ

Νεοφύτου, τα θαύματα έχουν πραγματο-

ποιηθεί επειδή πλησίασαν πολύ οι βου-

λευτικές εκλογές. Όπως διατυμπανίζει ο

«ήρωάς» μας, είναι κρίσιμες (οι εκλογές)

επειδή, ξαφνικά, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας

έχουν γίνει κουβαρντάδες και μας προσφ-

έρουν πολλά εκατομμύρια ευρώ, αν γίνο-

υμε σοβαροί και ψηφίσουμε ΔΗΣΥ. 

Σύμφωνα με τον... μεγάλο πολιτικό της

Κύπρου κ. Νεοφύτου, ο πολυμήχανος, κο-

ψονούρης και μάγος στα οικονομικά Πρ-

όεδρος Αναστασιάδης βρήκε το «κουμπί»

των τσιγκούνηδων μέχρι τώρα Ευρωπαίων

εταίρων μας και ως εκ θαύματος τους με-

τάλλαξε σε μεγάλους κουβαρντάδες. Έτσι

άνοιξαν τα ταμεία τους, επειδή ανακάλυ-

ψαν ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη γνωρίζει

πώς ν’ απορροφάει ή μάλλον να καταβρο-

χθίζει όχι εκατομμύρια αλλά δισεκατομ-

μύρια ευρώ, λίρες ή δολάρια. Αυτό είναι

λογικό, αφού «ουκ έστιν αριθμός» των

«ημετέρων» που ζητούν λιπαρές θέσεις.

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι τόσοι που

είναι έτοιμοι να «μηδίσουν» και να αλλά-

ξουν στρατόπεδο, φτάνει να πάρουν τη

σωστή τιμή. 

Με άλλα λόγια, ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης, εκτός του Ηρακλή, στους άθλους

ξεπέρασε και τον Φίλιππο Β’, τον πατέρα

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που χρησιμο-

ποιούσε τα λεφτά για να εξαγοράζει τους

αντιπάλους του. Ο Φίλιππος Β’ ήταν αναμ-

φίβολα μεγάλος στρατηγός, αλλά ανακάλ-

υψε ότι μπορούσε να κερδίζει τις μάχες

χωρίς να «σπάσει μύτη», εξαγοράζοντας

τους αντιπάλους του. Το έκανε με μεγάλη

επιτυχία και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,

λάτρης της παράδοσης, το χρησιμοποίησε

τόσον επιτυχημένα, προσφέροντας λιπα-

ρές θέσεις, ώστε να χάσει το ΔΗΚΟ τα πε-

ρισσότερα παλιά στελέχη του... Με άλλα

λόγια, η σημερινή παραδοπιστία μας είναι

απόδειξη της ελληνικότητάς μας!

Αλλά «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Όλα

τα καλά μοιάζουν με τα φάρμακα που πολ-

λές φορές έχουν παρενέργειες. Έτσι, όπως

λέει ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, αφού «φάγα-

με τον βουν, τι θα πάθουμε αν φάμε και

την ουρά», κάνοντας μερικές παραχωρή-

σεις ακόμα στους Τούρκους; Στο κάτω - κά-

τω της γραφής μπορεί ο βρεγμένος (ως το

κόκκαλο) να φοβάται το νερό; Αλλά οι «κα-

κές γλώσσες» (συνήθως του ΔΗΚΟ), που

μηδενίζουν όλα τα επιτεύγματα του ΔΗΣΥ,

βρήκαν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον

μεγάλο «πατριώτη» κ. Νεοφύτου, ότι ξε-

πούλησε τους πρόσφυγες, οι οποίοι όμως

στη μεγάλη πλειοψηφία τους ψηφίζουν το

κόμμα του. 

Μέχρι τώρα, για κάποιον παράξενο λό-

γο οι πρόσφυγες ψηφίζουν κορδόνι τον

ΔΗΣΥ, όταν αυτός προσπαθεί να παρα-

μείνουν πρόσφυγες με χαμένες πατρίδες.

Αυτό έχουν κάνει και τα αδελφά κόμματα

στην Ελλάδα. Έτσι και σ’ αυτήν την πε-

ρίπτωση βλέπουμε την ελληνικότητά μας.

Μ’αυτόν τον τρόπο ο «ήρωάς» Αβέρωφ

πρόσθεσε στο πρόγραμμά του και την...

«απελευθέρωση» των κατεχομένων. Είπε

ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ ανήκει στη δική

του παράταξη, αλλά αυτός δεν θέλει αιμα-

τοχυσίες – τις αποκλείει – και λέει ότι η

κυβέρνηση του ΔΗΣΥ θέλει μόνον συνο-

μιλίες με την τουρκική πλευρά, «πενταμε-

ρείς» κ.λπ., αλλά όχι ένοπλους αγώνες.

Έτσι, από τη μια δοξάζει τον ένοπλο αγώνα

της ΕΟΚΑ που ισχυρίζεται ότι ανήκει στην

παράταξή του και από την άλλη τον μηδενίζει,

τον καταδικάζει και τον θεωρεί στην ουσία

αχρείαστο. 

Αν μπορείτε να καταλάβετε, πείτε το και

σε μας. Ο κ. Αβέρωφ μοιάζει με τον ήρωα

του Προέδρου Αναστασιάδη, τον Βαρώνο

Μιντχάουζεν, τον οποίοι οι «κακές γλώσσες»

θεωρούσαν ως τον μεγαλύτερο ψεύτη όλων

των εποχών! Τότε φυσικά δεν υπήρχε ο

ΔΗΣΥ, που έκανε τα ψέματα του Βαρώνου

να φαίνονται απλές υπερβολές, αφού ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης κατάφερε να βγά-

λει ψεύτες όλους τους αντιπάλους του, ακό-

μα και πολλούς φίλους του, όπως τον

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου...

Όπως ο ήρωας του Προέδρου Αναστα-

σιάδη σώθηκε από τον πνιγμό πιάνοντας

τα μαλλιά του ο ίδιος μόνος του, έτσι ο Πρό-

εδρος θα απελευθερώσει την Κύπρο χωρίς

αγώνα, πιθανώς με κάποιο... «θαύμα».

Έχει κάνει πολλά «θαύματα». Έκανε «κού-

ρεμα» των τραπεζών, όταν υποσχέθηκε

ότι κατ’ ουδένα λόγο δεν θα το έκανε. Όταν

οι τράπεζες ήταν κατάκλειστές, εκατομ-

μύρια έφευγαν και εξαφανίζονταν από...

θαύμα. Κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι

άρχισαν την ιστορία των «χρυσών δια-

βατηρίων», όταν ο Τάσσος έδωσε πέντε

διαβατήρια, ο Χριστόφιας 128 και ο ίδιος

έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οκτώ!!! Αυτό-

το βρήκε ο φίλος του ο κ. Νικολάτος και όχι

οι αντίπαλοί του. Τον ένα μήνα έδινε δω-

ρεάν μετοχές του Συνεργατισμού και τον

επόμενο τον έκλεισε... Αυτά είναι λίγα από

τα «θαύματα» του Προέδρου. Όταν ο λα-

ός εξαγοράζεται και πάλι, είναι άξιος της

μοίρας του.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η παραδοπιστία αποδεικνύει
την... ελληνικότητά μας»

Εις τον Ιερό Ναό

Η ατμόσφαιρα προαγγέλλει

Αγγελικό άρωμα,

Περιδινούμενο θυμίαμα,

Φορτισμένο προσευχών,

Ανερχομένων

Προς το Ύψιστο

Ατελεύτητο φως.

Εν πνεύματι κινούμεθα

Άνω, εναγκαλίζοντες

Τους αγίους πατέρες ημών

Και τους ευλογημένους

Ημών αγίους.

Υποκλινόμεθα εις την

Γλυκίανευωδίαν

Την εξάπτουσα τας καρδίας…

…Ο Άγιός Σου Λόγος,

Ο Απαλός Παρηγορητής,

Κινεί ψυχή και πνεύμα,

Εις μυστική, άχρονη, ανάπαυση…

Το κληροδότημα της Αγάπης

Του Πατρός

Διεμοιράσθει εις Κύριον

Και εις τους συν Αυτώ.

«Παντοδύναμε Θεέ,

Μετά νήφουσας διανοίας ιστάμεθα,

Ενώπιον της Ουράνιας Τραπέζης.

Είθε να αξιωθούμε

Βαθέως να εισπνεύσουμε

Ιστορικών χρόνων άρωμα ευλογίας

Εκ του χρυσού θυμιατηρίου,

Το διανοίγον την καρδία,

Τον οφθαλμό του νου,

Ίνα αντικατοπτρίζει Σε,

Την θαυμάσια δόξα,

Εις τους αιώνας των αιώνων

Αμήν»

Jo-Anne Μαρινάκη

Άρωμα Ανθοφορίας

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο 020 7195 1787 - 8





Μέρος 17ον

Βάσος Γερμασοΐτης
(1907 – 1963)

Ένας άλλος λαϊκός ποιητής της Κύπρου που άφησε
όνομα και εξέδωσε αρκετές ποιητικές συλλογές ήταν
και ο Βάσος Γερμασοΐτης. Γεννήθηκε, όπως λέει
και το επίθετό του στη Γερμασόγεια το 1907 και πέθα-
νε στο Πέρα Χωριό Νήσου το 1963. Ξεσηκώνουμε
μερικούς στίχους από το ποίημα του «Χαρές από
΄σει η πλάση», όπου καλεί τον κόσμο των πόλεων
να γυρίσουν στην ύπαιθρο και εξυμνεί τις χαρές της
φύσης:

Ελάτε, βάρτε δύναμην να ξαναγεννηθείτε
Στους κάμπους, στα ψηλά βουνά, την πλά-

σην να χαρείτε.
Στο σσιος του πεύκου να ‘βρετε παμόν,

ξηποστασούραν,
Μακρά του κόσμου του πολλύ, που την

νεκατωσούραν.
Ελάτε, ζωντανέψετε τζι εσείς τζιαι τα παιδκιά

σας,
Πα’ σε κορφές, μες σε λαξιές, ν’ αναστηθεί η

καρκιά σας.
Όπου νερόν, κρυόν νερόν, τρεχάτον να ΄ν

δικόν σας
Τζι όπου αέρας τζιαι δροσιά τζι όπου δεντρ-

όν γιατρός σας.

Σε μια άλλη ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα πρω-
τοβρόσια» που έγραψε το 1938 σε ένα ποίημα του
σατιρίζει τη γυναίκα που μόλις χάσει τον άντρα της
ψάχνει να βρει άλλο σύντροφο. Δίνουμε μερικούς
στίχους από το ποίημα «Γεναίκα εν είσαι;»:

Έκλαψες τζι αναστέναξες απού καρκιάς
Πικρός ήταν ο θάνατος τ’ αντρός σου
Όμως τα κλάματα σ’ εσβήσαν μονομιάς,
?κυο τρεις ημέρες ήταν ο καμός σου.
Εχάμνησες το κλάμα τζαι την αντροπήν
Τζι αρκίνεψες να κάμνεις τα δικά σου
Τζι όπου τους χάσεις παίδκιους, γέρους, 

μια κοπή,
Εν ούλλοι μέραν νύχταν συντροφκιά σου.
Γεναίκα εν είσαι; Ο νους σου εν’ νερόν
Εύκολα το κορμίν σου παραδώννεις
Αππώνεσαι, γελιέσαι ούλα το μωρόν,
Με ξέρεις μ’ αν γελάς, μ’ αν μαραζώνεις

Έγραψε επίσης τις ποιητικές συλλογές «Αστρα-
πές τζιαι τραμουντάνες» 1939, «Γιατί σσιερ-
ούμαστιν» 1940, «Πάνω χαρά μας» 1945, «Στο
πόσσιος του λαωναρκού» 1946 κ.ά.

Ευγενία Πετρώνδα-Παλαιολόγου 
(1911 – 1997)

Η Ευγενία Πετρώνδα-Παλαιολόγου ήταν συγκαι-
ρινή του Νίκου Κρανιδιώτη αφού και οι δυο γεν-
νήθηκαν τον ίδιο χρόνο (πέθαναν επίσης την ίδια χρο-
νιά – το 1997). Ασχοληθεί με την ποίηση, την πεζο-
γραφία και το θέατρο και έχει εκδώσει συνολικά σαρά-
ντα έργα που την κατατάσσουν στην πρώτη γραμμή
της σύγχρονης Κυπριακής λογοτεχνίας.

Γεννήθηκε στο Κάϊρο το 1911, σπούδασε πρώτα
στην Αλεξάνδρεια, στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στη Γαλλία. Το 1960 εγκαταστάθηκε στη
Λευκωσία με τον σύζυγο της φιλόλογο Χρήστο

Πετρώνδα. Παρουσιάστηκε στα γράμματα το 1939
στην Αλεξάνδρεια με την ποιητική συλλογή «Δρο-

σοσταλίδες». Ακολούθησαν οι ποιητικές συλλογές
«Λύτρωση» 1943, «Προς το φως» 1945, «Ορατόρ-
ιο της Κύπρου» 1966, «Αντι-ποίηση» 1979,
«Εκσυγχρονισμός» 1988 κ.α.

Η Ευγενία Πετρώνδα σαν καλή παιδαγωγός και
ψυχολόγος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο παιδικό βιβ-
λίο και είχε γράψει δεκατέσσερα βιβλία με παραμύθ-
ια, ποιήματα και ιστορίες που διεισδύουν στις παιδι-
κές ψυχές. Στο λογοτεχνικό της έργο τα μηνύματα
που εκπέμπει είναι η ειρήνη, η αγάπη, η αλληλεγγύη
και η δικαιοσύνη.

Τα συγγράμματα της ήταν το αναγνωστικό «Το
βιβλίο μου» 1950, «Τα παραμύθια μου» 1950, η
ποιητική συλλογή «Παιδική δροσιά» 1966, «Ανοι-
ξιάτικα παραμύθια» 1977, «Στην αγκαλιά της
μανούλας» 1982, «Το παραμυθάκι της Ειρήνης»
1986, «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα και άλλα παρα-
μύθια» 1991, κ.α.

Έγραψε επίσης βιβλία που αποτείνονται στους
νέους όπως «Νίκος Νικολαΐδης ο Κύπριος» 1980,
«Μαρία Ρουσσιά», «Γλαύκος Αλιθέρσης» 1981,
«Στον καιρό του παππού μου» 1983, «Στη χώρα
των Φαραώ» 1986, «Λωτοί του πάθους» 1991 κ.ά.
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η τρα-
γωδία του λαού είχε συγκλονίσει την Ευγενία Πετρώνδα
και έγραψε το ποίημα «Σύθρηνο της Κύπρου».

Δίνουμε μερικούς στίχους όπου η ποιήτρια εκφ-
ράζει το μεγάλο της πόνο για το φοβερό κακό που
βρήκε την Κύπρο:

Κυρά μου χαμηλόβλεπη και 
μαυρομαντηλούσα

Δέσποινα Εσύ Τροοδίτισσα και Παναγιά 
του Κύκκου

Κύπρο μου με τους ροδανθούς και με 
τα πορτοκάλια

Νησάκι αγεροφίλητο κάθε κορφή σου
θρύλος.

Κάποτε σε τραγούδησα, τώρα μιτά σου
κλαίγω

Κλαίγω τους νιους που χάθηκαν 
αδικοσκοτωμένοι

Τις νιες που ντροπιαστήκανε και τα μωρά
τους σκούζουν.

Το δάκρυ σου, το δάκρυ μας ροδόσταμο 
να πλύνει

Αγιάτρευτες, βαθιές πληγές.... 
Άνομοι σε λαβώσαν.

Η Ευγενία Πετρώνδα πέθανε το 1997.

ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΩΤΗΣ
(1911-1997)

– Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Ο Νίκος Κρανιδιώτης όπως και ο Γιώργος Σε-

φέρης ήταν και λογοτέχνης και διπλωμάτης. Ο Κρα-
νιδιώτης ήταν για αρκετά χρόνια στενός συνεργάτης
και σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Για
τη συνεργασία και τη συμβολή του στην Εθναρχία
και στον απελευθερωτικό αγώνα, ο Μακάριος τον
διόρισε Πρεσβευτή στην Αθήνα από την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 μέχρι το 1979.
Παράλληλα ήταν διαπιστευμένος στην Ιταλία, Βουλ-
γαρία, Ρουμανία και Γιουγκοσλαβία.

Ο Κρανιδιώτης γεννήθηκε στην Κερύνεια στις 25
Νοεμβρίου 1911 και μετά το Παγκύπριο Γυμνάσιο
σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
της Αθήνας και μετά στο Κέντρο Διεθνών Μελετών
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Με την επιστρο-
φή του στην Κύπρο εργάστηκε για ένα χρονικό διά-
στημα ως καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και
μετά ως Γυμνασιάρχης στην Κερύνεια. Το 1934 ίδρυ-
σε μαζί με τον Κώστα Προυσσή και τον Αντώνη

Ιντιάνο, το φιλολογικό περιοδικό «Κυπριακά Γράμ-
ματα» και το 1948 ανέλαβε μόνος του την έκδοση
του περιοδικού μέχρι το 1956.

Από το 1949 μέχρι το 1956 διεύθυνε επίσης το
περιοδικό «Ελληνική Κύπρος» που εξέδιδε η Εθναρ-

χία. Το 1953 διορίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρ-
ιο Γενικός Γραμματέας της Εθναρχίας. Είχε εκλεγεί
επίσης Εθναρχικός Σύμβουλος. Από τη θέση αυτή
συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σχεδόν σε όλα
του τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Το 1955 είχε σταλεί από τον Μακάριο ως παρατη-
ρητής στην Τριμερή Διάσκεψη του Λονδίνου και λίγο
αργότερα συμμετείχε στις συνομιλίες του Μακαρίου
με τους Χάρντιγκ και Λένοξ Μπόϋντ. Λίγους μήνες
μετά την εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες, τον
Σεπτέμβριο 1956 συνελήφθη από τις αποικιακές δυνά-
μεις και φυλακίστηκε πρώτα στις φυλακές της Ομορ-
φίτας και μετά στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς.
Με την απελευθέρωση του Μακαρίου, αφέθηκε και
ο Κρανιδιώτης ελεύθερος τον Απρίλη του 1957.

Ο Κρανιδιώτης ασχολήθηκε τόσο με την πεζογρα-
φία όσο και με την ποίηση καθώς και την κριτική.
Αργότερα ασχολήθηκε και με τη συγγραφή ιστορικών
μελετών. Έγραψε τα πιο κάτω έργα: «Χρονικά» διη-
γήματα 1945, τη μελέτη «Το Νεοελληνικό Θέατρο»
1950, τη συλλογή ποιημάτων «Σπουδές» 1951, τα
διηγήματα «Μορφές του Μύθου» 1954, τις μελέτες
«Ο ποιητής Γ. Σεφέρης» 1955, «Ο Εθνικός Χα-
ρακτήρ της Κυπριακής Λογοτεχνίας» 1958, «Η
Κύπρος εις τον αγώνα της ελευθερίας» 1958,
«Εισαγωγή εις την ποίησιν του Γ.Σεφέρη» 1964,
«Κύπρος – Ελλάς» 1966.

Έγραψε επίσης τις πολύ αξιόλογες μελέτες «Δύσκο-
λα Χρόνια Κύπρος 1950 – 1960» και το δίτομο έργο
«Ανοχύρωτη Πολιτεία Κύπρος 1960 – 1974». Τα
έργα αυτά αποτελούν μεγάλη συμβολή στην πρόσ-
φατη ιστορία της Κύπρου γιατί είναι μαρτυρίες μιας
εποχής και γράφτηκαν από έναν στενότατο συνερ-
γάτη και σύμβουλο του Μακαρίου, έναν αυτόπτη μάρ-
τυρα που συμμετείχε στις διάφορες διαβουλεύσεις
και διασκέψεις για το Κυπριακό. Το 1974 τιμήθηκε με
το Βραβείο Ποίησης «Κώστα και Ελένης Ουράνη».
Για τη συμβολή του στα νεοελληνικά γράμματα η Ακα-
δημία της Αθήνας τον εξέλεξε το 1977 αντεπιστέλλον
μέλος της.

Από την ποιητική του συλλογή «Ο μικρός μας
κόσμος» ξεσηκώνουμε μερικούς στίχους από το
ποίημα «Το χώμα», όπου εκφράζει το μεγάλη του
αγάπη για την ιδιαίτερη του πατρίδα:

Λατρέψαμε το χώμα που μας γέννησε.
Γεμάτοι Ελλάδα οι αιώνες πίσω μας.
Γεμάτες μόχτο οι μέρες γύρω μας.
Ευτυχισμένα τα γαλήνια χρόνια μας
Μέσα στην πατρογονική κληρονομιά.
Κάποτε όμως ήρθαν απ’ αντίκρυ 

οι βάρβαροι.
Ήρθαν μ’ αστροπελέκια και καμένο σίδερο
Και σκόρπισαν παντού τον πόνο και το

θάνατο.
Τώρα, στα κάστρα, στα λιμάνια, στα 

οδοφράγματα,
Στέκουν ασάλευτοι, βγαλμένοι από τα

σπλάχνα της
Οι νέοι Διγενήδες κι οι Αντρόνικοι.
Στέκουν όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος.
Στέκουν και μάχονται γι’ αυτή τη γη που τους

ανάστησε.
Στέκουν και πέφτουνε ορθοί στον τόπο που

τους γέννησε.
Κρατάνε ακόμη αυτοί που μείνανε
Το χώμα στη σπασμένη απαλάμη τους,
Το χώμα τ’ ακριβό που τους γιγάντωσε.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης ήταν ο πατέρας του Γιάννου

Κρανιδιώτη,  ο οποίος διετέλεσε Υφυπουργός Εξω-
τερικών της Ελλάδας, αλλά βρήκε τραγικό θάνατο σε
αεροπορικό δυστύχημα το 1999. 

Ο Νίκος Κρανιδιώτης πέθανε στην Αθήνα το 1997
και η ταφή του έγινε στη Λευκωσία.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
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™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

ktofallis@ gmail.com
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TYROKAFTERI
SPICY FETA CHEESE DIP

A delicious piquant and easy to make feta cheese dip which can be

part of a meze and can also accompany any meat and fish dishes. It can

take ten minutes to make and will enthuse your family and friends who

can enjoy its delicate taste. It can be made in such a way, with the ad-

dition of strained yoghurt, that it will create an exquisite creamy dip.

INGREDIENTS

(Serves 4-6)

500g feta cheese, broken into chunks

150g strained yoghurt

2 garlic cloves, crushed

1 tsps paprika

2 red hot chillies, deseeded and cut into chunks

4 tbsp extra virgin olive oil, plus extra for drizzling

½ tsp vinegar

1 tsp dried oregano

TO GARNISH

1 tsp red pepper flakes

1 tsp dried mint or dill

A few olives & 1 lemon, quartered

METHOD

– Crumble the feta.

– Place the feta cheese, yoghurt, garlic, paprika, chillies and olive oil in-

to a blender and blend for 1-2 minutes until smooth.

– Refrigerate for at least 20 minutes before serving.

– Divide into 4-6 serving plates.

– Drizzle with olive oil and sprinkle with the mint or dill and red chilli.

Serve the tyrokafteri dip as part of a meze or with meat or fish. You

may also serve it with a crispy salad, olives and pitta bread.

© Copyright  George Psarias

London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule 
 Monday Tuesday  Wednesday  Thursday Friday Saturday Sunday NEWS 
 

6.00-7.00 

 
Community 
Echo Hour   
[Repeat]  

 
RIK Broadcast  

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast  

 
Travel Log  

 
Music Biography    

 
 
7am- ERT 
 
 

 
7.00-8.00 

 
The Big Greek 
Breakfast 
 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
7am- ERT 
8am- RIK 

 
8.00-9.00 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast   
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
8.30am - 

  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
8am- RIK 
9am- ERT 

 
9.00-10.00 

 

 
The Big Fat 
Greek Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast   

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
9am- ERT 
10am- RIK 

 

 
10.00-11.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

Programme  
Followed by  
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 

 
10am- RIK 
 

 
11.00-12.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 
 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm- RIK 

 
12.00-13.00 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Lunchtime Laika  
 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm- RIK 
1pm- RIK 

 
13.00-14.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Laiko Compoloi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 

 
 

 

Community 
Echo Hour   

 
Lunchtime Laika  
 
 
 

 
The Cypriot Hour / 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 

 
1pm- RIK 
2pm- ERT 

 
14.00-15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
2pm- ERT 
 

 
15.00-16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
  

 
 

4pm- ERT 

 
16.00-17.00 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm- ERT 

 
17.00-18.00 

 
Home-Run  
Drive-Time 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 

 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
6pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

 
Home-Run  
Drive-Time 

 
Home-Run  
Drive-Time 

 
Home-Run  
Drive-Time 

 
Home-Run  
Drive-Time 
 

 
Home-Run  
Drive-Time 

 
#SaturdayShoutOut  

 
#WeekendWindDown  

 
6pm- RIK 
7pm- ERT 

 
19.00-20.00 

 
#CommunityChest 

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

 
Scandalous  
                                                            
  

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 

 
Palia Laika  
 
 

 
#SundayFunday 

 
7pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 
#MondayMayhem 

  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 
 

 
Palia Laika 
 

 
#SundayFunday  

 
9pm- RIK 

 

 
21.00-22.00 

 
#MondayMayhem 
 
 

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom 

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday  

 
#SaturdayShowdown   

 
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
#MondayMayhem 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
#WindDownWednesday    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  
 

 
10pm- ERT  

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
#WindDownWednesday   

 
LGR Music Hour 

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  

 
12am- RIK 

 
0.00-1.00 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
12am- RIK 

 
1.00-7.00 

 
RIK Broadcast 
 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
 

 

Schedule is subject to change.    Enquiries to Pierre Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk   LGR  The Soundtrack of Your Culture.   
 

103.3FM in London, on DAB+ Digital Radio in Birmingham, London, Manchester & Glasgow, on 93FM in Larnaca & Famagusta and 103.1FM in Limassol. 
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TyRokAFTERI
SPIcy FETA cHEESE DIP

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Δεν Πουλάω Την Καρδιά Μου”
23.45 Ελληνική Ταινία: 

“Ερωτικά Παιχνίδια”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 IOYNIOY

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

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Βάλτος”
23.10 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Θαλασσόλυκος”
00.25 Ελληνική Ταινία: 

“Κάτω Από Το Μακιγιάζ Σου”

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

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

“Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω”
23.10 Ελληνική Ταινία: 

“Ένα Μωρό Για Τρεις”

KYΡIAKH 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Κυπριακή Ταινία: 

“Committed”

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 IOYNIOY

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

20:00 Greekstories: 
Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Ιντερμέτζο”

22.40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ηellenic Showroom - με τη
Σεμίνα Τσοκανά

21.00 Ελληνική Ταινία: 
“Ερωτιάρης Από Κούνια”

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Άντα Μουράτη

20.50 Ελληνική Ταινία: 
“Δάκρυα Και Διπλοπεννιές”

22.30 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Μπλοφατζής”

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“180 Μοίρες”

22.50 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Ξεροκέφαλος”

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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