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

EMAIL: info@anthealettings.com
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

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

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

ΕΠΛΗΞΕ 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Η ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ

Κρανίου τόπος 
το αποτέλεσμα της φονικής

πυρκαγιάς στην Κύπρο

l ΝΕΚΡΟΙ 4 ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

l ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ

ΣΕΛΙΔΑ 3

Στην «Κόκκινη» λίστα η
Βρετανία για την Κύπρο
n ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Στο FA Cup 
θα αγωνιστεί 

ο Άγιος Παντε-
λεήμονας FC!

ΣΕΛΙΔΑ 23

Τα τουρκικά σχέδια για Βαρώσι,
φυσικό αέριο, λύση 

του Κυπριακού και εμείς
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Για την Κύπρο δεν θα είναι ήρεμο καλοκαίρι
n ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ ΒΑΣΗ DRONES ΚΑΙ

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΟΥ ΒΑΡΩΣΙΟΥ ΜΕ «ΣΥΜΠΡΑΞΗ»
ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ

n ΤΑΤΑΡ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΣΕΛΙΔΑ 9

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

«Πέφτουν οι μάσκες» στις 19
Ιουλίου, ο κορωνοϊός μένει...

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΥΝΕΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Από το Ίδρυμα Κρις Λαζαρή
£25.000 και την Εθνική 

Ομοσπονδία Η.Β. £5.000
n ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΕΡΑΝΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

n ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 5

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΙΣ ΓΙΑ 50
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ JAVID ΓΙΑ 100 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

n ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  ΣΤΙΣ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ

n ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
18 ΕΤΩΝ ΑΠΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

n ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
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

Ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την Αμμόχωστο
ΣΕΛΙΔΑ 11



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021Eπικαιρότητα

Π
αρότι αναμένονταν οι κυβερνητικές απο-

φάσεις για κατάργηση των περιοριστικών

μέτρων λόγω της πανδημίας, και παρά την

ικανοποίηση και… ευφορία με την οποία

πολίτες και επιχειρήσεις υποδέχθηκαν την

απελευθέρωση από τους περιορισμούς, εν

τούτοις, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδω-

να του κινδίνου ένεκα την ινδικής μετάλλα-

ξης «Δέλτα», προειδοποιώντας ότι η κατά-

σταση μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου αν όλα

αφεθούν ελεύθερα ταυτοχρόνως. Ο πρωθυ-

πουργός Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι τα

κρούσματα αυτό το καλοκαίρι ίσως φθάσουν

τις 50 χιλιάδες,  ο δε υπουργός Υγείας Sajid

Javid μίλησε για 100 χιλιάδες κρούσματα

ημερησίως. Ο αρχηγός των Εργατικών Κ.

Στάρμερ υπογράμμισε ότι η απότομη κατάργ-

ηση όλων των μέτρων διαμιάς είναι «ριψο-

κίνδυνο εγχείρημα».

Η παρούσα ραγδαία (πάνω από 30 χιλιάδες)

αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων δεν αντα-

νακλάται στο ίδιο ποσοστό αύξησης με τους

θανάτους και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η

αύξηση είναι μικρότερη και, πάντως, ελεγχόμενη

λόγω του υψηλότατου ποσοστού εμβολιασμών

(γύρω στο 87% των ενηλίκων με τουλάχιστον

μία δόση και περίπου 64% με δύο δόσεις).

Από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι αυτοί

που νοσούν και εισάγονται στα νοσοκομεία

και στις εντατικές είναι σχεδόν όλοι ανεμ-

βολίαστοι.

Από τις ανακοινώσεις που έγιναν, στις 19 Ιου-

λίου καταργούνται όλα τα μέτρα, προσεκτικά

αλλά αμετάκλητα, σύμφωνα με τον πρωθυπο-

υργό.  Η ευθύνη για τον κορωνοϊό περνά στους

πολίτες. Κάθε Βρετανός  να λάβει ο ίδιος τα

μέτρα του και να αντιμετωπίσει την Covid-

19 όπως αντιμετωπίζει τη γρίπη.

Η υποχρέωση για καραντίνα όσων είναι πλή-

ρως εμβολιασμένοι ή κάτω των 18 ετών και ήλθαν

σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αίρεται

στις 16 Αυγούστου.

Επίσης, τα σχολεία από τις 15 Ιουλίου αλλά-

ζουν τρόπο λειτουργίας σε σχέση με τα μέτρα,

αφού δεν θα υφίστανται πλέον τα λεγόμενα

Bubles (διαφορετικές ομάδες μαθητών), απο-

στάσεις, μάσκα κλπ.

Για τα διεθνή ταξίδια σε χώρες της πορ-

τοκαλί κατηγορίας, καταργείται – ΑΠΌ ΤΙΣ 16

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – για τους εμβολιασμένους η

υποχρέωση 10ήμερης καραντίνας άμα τη

επιστροφή στη Βρετανία.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παρ-

ουσίασε τη Δευτέρα, σχέδια για τον τερματισμό

στις 19 Ιουλίου στην Αγγλία των κοινωνικών και

οικονομικών περιορισμών που έχουν επιβλη-

θεί εξαιτίας της Covid-19.

Ο κ. Τζόνσον τόνισε, ωστόσο, ότι η τελική

απόφαση θα ανακοινωθεί στις 12 Ιουλίου, όταν

και οι αρμόδιες Αρχές της χώρας θα έχουν στα

χέρια τους τα τελευταία επιδημιολογικά δεδο-

μένα, στα οποία θα αποτυπώνεται και ο βαθμός

εξάπλωσης της μετάλλαξης «Δέλτα».

Παρόλο που ο Μπόρις Τζόνσον αναγνώρισε

πως η πανδημία «σίγουρα δεν θα τελειώσει»

έως τις 19 Ιουλίου, η βρετανική κυβέρνηση δεν

θα εκδίδει οριζόντια μέτρα και οι πολίτες θα πρέ-

πει να χρησιμοποιήσουν την κοινή τους λογική

για να διαχειριστούν τους κινδύνους.

«Πρέπει να εξισορροπήσουμε τους κινδύ-

νους: τους κινδύνους της νόσου και τους κιν-

δύνους να συνεχίσουμε τους περιορισμούς. Εάν

δεν μπορούμε να ανοίξουμε ξανά την κοινωνία

μας τις επόμενες εβδομάδες, πότε θα μπορέσου-

με να επιστρέψουμε στην κανονικότητα;» διε-

ρωτήθηκε. 

Από τους περιορισμούς που θα αρθούν

ξεχωρίζει η χρήση της μάσκας, η οποία πλέον

δεν θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα αλλάξουν οι

κανόνες για τις συγκεντρώσεις ατόμων σε εσω-

τερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Στο ανακοινωνηθέν σχέδιο περιλαμβάνονται

τα εξής:

– Η χρήση μάσκας θα είναι προαιρετική,

αλλά η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει οδηγίες σχε-

τικά με το «πού θα μπορούσε κάποιος να τη

βάλει».

– Από τις 19 Ιουλίου θα αρθούν όλοι οι

περιορισμοί ατόμων στις συγκεντρώσεις σε

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και θα

επαναλειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις, συμπε-

ριλαμβανομένων των νυχτερινών κέντρων δια-

σκέδασης και παμπ.

– Ο κανόνας της κοινωνικής αποστασιο-

ποίησης του ενός μέτρου θα καταργηθεί,

όπως και οι περιορισμοί στις συναυλίες, θέατρα

και αθλητικές εκδηλώσεις

– Τα πιστοποιητικά COVID για είσοδο σε

δημόσιες εκδηλώσεις δεν θα είναι υποχρ-

εωτικά, με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να χρη-

σιμοποιήσουν την υπάρχουσα βάση δεδομένων

από το υπ. Υγείας.

– Το διάστημα μεταξύ της πρώτης και δεύτε-

ρης δόσης θα μειωθεί από 12 εβδομάδες σε

οκτώ, με στόχο να επαναεμβολιαστούν πλήρ-

ως όλοι οι άνω των 18 ετών έως τα μέσα Σεπτεμ-

βρίου με προτεραιότητα στα ευάλωτα άτομα

– Το όριο επισκεπτών στα κέντρα φρον-

τίδας αίρεται. 

– Η προτροπή σε εργαζόμενους να δου-

λεύουν από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν,

δεν θα ισχύει.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ, ανα-

κοίνωσε ότι από τις 16 Αυγούστου θα καταρ-

γηθεί στην Αγγλία η υποχρέωση δεκαήμερης

απομόνωσης για όσους έρχονται σε επαφή με

επιβεβαιωμένο φορέα του κορωνοϊού, εφόσον

θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Κοι-

νοτήτων, ο κ. Τζάβιντ πρόσθεσε ότι από την ίδια

ημερομηνία θα πάψει να ισχύει και υποχρέωση

απομόνωσης για τους ανήλικους που έρχονται

σε επαφή με κρούσματα.

Αυτό σημαίνει ότι με την νέα σχολική χρο-

νιά θα μπει τέλος στις «φούσκες» ανά τάξη

ή σχολικά τμήματα, ένα σύστημα που προέ-

βλεπε απομόνωση για όλα τα μέλη της φού-

σκας αν εντοπιζόταν ένα κρούσμα κορωνο-

ϊού.

Η πολιτική αυτή είχε οδηγήσει σε απουσίες

πολλών μαθητών, που την τελευταία εβδομάδα

του Ιουνίου είχαν φτάσει στο 5,1% του συνόλου

των μαθητών σχολείων του δημοσίου στην Αγγλία.

Ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι για να θεω-

ρείται κάποιος πλήρως εμβολιασμένος, θα πρέ-

πει να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την

δεύτερη δόση του εμβολίου.

Η μόνη εκκρεμότητα από την κυβέρνηση είναι

η ανακοίνωση της οριστικής άρσης της καραν-

τίνας για τους πλήρως εμβολιασμένους που θα

επιστρέφουν από ταξίδια σε χώρες της πορτο-

καλί λίστας.

Επίσης, σε δηλώσεις του στο Sky News, ο κ.

Javid είπε ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να

σκέφτεται μόνο για την COVID-19 και να αδια-

φορεί για άλλα σοβαρά ζητήματα υγείας, για τα

οικονομικά προβλήματα και για τις προκλήσεις

στο πεδίο της εκπαίδευσης που προέκυψαν στη

διάρκεια της πανδημίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Με δεδομένο ότι από τις 19 Ιουλίου, βάσει των

σχεδίων της βρετανικής κυβέρνησης, ανοίγουν

θέατρα και κλαμπ χωρίς περιοριστικά μέτρα, η

Κριστίνα Πέιγκελ από το Πανεπιστημιακό Κολ-

λέγιο Λονδίνου κάνει λόγο σε ανάρτηση στο

Twitter για «εφιαλτικό σχέδιο». Η ειδικός σημειώνει

ότι «μοιάζει σαν να είμαστε η μόνη χώρα, η

οποία αποφασίζει να στηριχθεί αποκλειστι-

κά και μόνο στο τείχος των εμβολιασμένων,

ελπίζοντας ότι θα αντέξει».

«Είναι λάθος να μιλάμε για μονόδρομο»,

δηλώνει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

dpa ο γιατρός και ειδικός σε ζητήματα Δημόσιας

Υγείας Αζίμ Ματζίντ. Θεωρεί ότι κανείς δεν είναι

σε θέση να προβλέψει με βεβαιότητα ποιες

εξελίξεις ή μεταλλάξεις θα προκύψουν και αν θα

χρειαστούν στο μέλλον νέα περιοριστικά μέτρα.

Ο Βρετανός γιατρός πιστεύει θα ήταν προτιμό-

τερο η κυβέρνηση να περιμένει να εμβολιαστούν

περισσότεροι και μετά να ξεκινήσει σταδιακά η

άρση των περιοριστικών μέτρων.

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ 

ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ...

«Πέφτουν οι μάσκες» στις 19 

Ιουλίου, ο κορωνοϊός μένει

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ:

«Αμαρτωλοί όσοι 
δεν εμβολιάζονται»

Η ισχυρή Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας προειδοποίησε

εκείνους που αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της COVID-19,

λέγοντας πως είναι αμαρτωλοί και θα πρέπει να προσπαθούν

να εξιλεωθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η Ρωσία κατέγραψε νέο άλμα σε μολύνσεις και θανάτους, αυτή

την εβδομάδα.

Η Εκκλησία προέτρεψε όλους τους πιστούς της να εμβολια-

στούν, καθώς σημειώθηκαν 24.353 νέα κρούσματα τη Δευτέρα.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Μητροπολίτης Ιλαρίω-

νας, επικεφαλής του τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέ-

σεων του Πατριαρχείου της Μόσχας, δήλωσε ότι όσοι αρνούνται

να εμβολιαστούν διαπράττουν «μια αμαρτία και θα πρέπει να

προσπαθούν να εξιλεωθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους».

Επίσης, είπε: «Βλέπω καταστάσεις κάθε μέρα όπου οι άν-

θρωποι επισκέπτονται έναν ιερέα για να ομολογήσουν ότι είχαν

αρνηθεί να εμβολιάσουν τον εαυτό τους ή τους στενούς τους και

προκάλεσαν άθελά τους τον θάνατο κάποιου».

ΤΟΥΡΚΙΑ

Θύελλα αντιδράσεων για το
θέρετρο του Ερντογάν, ενώ

«παιδιά πάνε για ύπνο νηστικά»...

40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Τουρκία, όπου 40

εκατομμύρια άνθρωποι με τις οικογένειές τους βρίσκονται κάτω

από το όριο της πείνας, το θέμα με το υπερπολυτελές θέρετρο του

προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Η εξοχική κατοικία του Ερντογάν, έχει κατασκευαστεί εδώ και

δύο χρόνια, ωστόσο μόλις τώρα ο αρχιτέκτονας,  έδωσε στη δημο-

σιότητα τα σχέδια του «παλατιού» με τα 300 δωμάτια, τις πισίνες

και την ιδιωτική παραλία!

Φωτογραφίες από το εξοχικό Ερντογάν στη Μαρμαρίδα έδειξε

ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού

κόμματος μιλώντας για τα μέτρα λιτότητας στο δημόσιο και για τα

παιδιά που πάνε νηστικά για ύπνο στην Τουρκία. 

Σε ομιλία που έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα, του κόμματός

του ο Κιλιτσντάρογλου, τόνισε:

«Αυτή είναι η εγκύκλιος εξοικονόμησης πόρων που δημοσίευ-

σε ο Ερντογάν. Ένα νέο παλάτι! Βγάζει τέτοιες οδηγίες αλλά εξαι-

ρεί τον εαυτό του… Γίνε παράδειγμα για τον λαό σου. Έχει 13 αε-

ροσκάφη, έχει στόλο με τα πιο ακριβά αυτοκίνητα. Χάνουμε τα λογι-

κά μας. Τα παιδιά στη χώρα πάνε να κοιμηθούνε πεινασμένα, κοι-

τάξτε το κέφι που έχει ο πρόεδρος».

Σημειώνεται ότι η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας είναι

δραματική. Ο επίσημος πληθωρισμός βρίσκεται στο 17,53% ωστό-

σο οι πολίτες είναι δύσπιστοι και καταγγέλλουν ότι ο πληθωρισμός

είναι άνω του 40% και η κυβέρνηση το αποκρύπτει για να μην

προχωρήσει σε αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους και τους

συνταξιούχους.



Ηταν η πιο καταστροφική πυρκαγιά
του τελευταίου μισού αιώνα στην

Κύπρο…Τέσσερις εργάτες, προσπαθώντας
να γλιτώσουν από τον πύρινο δράκο κάη-
καν ζωντανοί, σπίτια καταστράφηκαν
εντελώς και άλλα υπέστησαν εκτεταμέ-
νες ζημιές, επιχειρήσεις έγιναν στάχτη,
τεράστια οικολογική καταστροφή.

Η εστία της φωτιάς, που ξεκίνησε από το

χωράφι του 67χρονου ο οποίος τελεί υπό

8ήμερη κράτηση, δίπλα από καλαμιώνες, σε

συνδυασμό με τους  σφοδρούς ανέμους που

έπνεαν όλο το Σάββατο στην περιοχή, ήταν

αρκετά για να προκληθεί η καταστροφή. Ο

κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα και δίδει

ισχυρισμούς που αντικρούονται από μαρ-

τυρίες που κατέχει η Αστυνομία. 

Σε πέντε ώρες η πύρινη λαίλαπα επεκτά-

θηκε αστραπιαία σε 8 κοινότητες. Κατέκαψε

έκταση που υπολογίζεται πέραν των 60 τετρα-

γωνικών χιλιομέτρων. 

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες κατέκα-

ψε την τριπλάσια έκταση από εκείνη που

έκαψε σε τέσσερις μέρες η προηγούμενη

μεγάλη πυρκαγιά της Σολέας.

Από τον Αρακαπά, προς την Συκόπε-
τρα, την Οδού, τη Μελίνη και τους Αγίο-
υς Βαβατσινιάς, απειλώντας και το δάσος
του Μαχαιρά. Αλλά και προς την Επτα-
γώνεια και ακολούθως την Ορά, τους Αγίο-
υς Βαβατσινιάς και την Βαβατσινιά. Η
φωτιά εισχώρησε στην καρδιά έξι χωριών.

Σπίτια, υποστατικά, καλλιέργειες, αλλά και

δασική γη, παρανάλωμα του πυρός.

Δύσκολη νύχτα Σαββάτου… 
μαύρο ξημέρωμα Κυριακής

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τέθηκαν από

νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου σε κατά-

σταση έκτακτης ανάγκης. Έτρεχαν από το

ένα σημείο στο άλλο. Μάχη με τους ανέ-

μους αλλά και τον χρόνο να καταφέρουν να

περιορίσουν το κακό τα πτητικά μέσα πριν

πέσει το σκοτάδι. Μάταια...

Κινητοποιούνται όλες οι αρμόδιες υπηρ-

εσίες, στήνεται συντονιστικό κέντρο στη Βαβα-

τσινιά. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκινά το από-

γευμα του Σαββάτου από την Κοφίνου. Οι

αρμόδιοι Υπουργοί φτάνουν επί τόπου. Όλες

οι υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού.

Ολονύχτιες συσκέψεις και ασκήσεις επί χάρ-

του. Αξιολογούν δεδομένα, μελετούν με τη

βοήθεια του Διευθυντή της Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας τις καιρικές συνθήκες. Ζητείται

συνδρομή από το εξωτερικό. Γίνεται χαρτο-

γράφηση της περιοχής. Επί ποδός και η ΑΗΚ

αφού τα χωριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότ-

ηση.

Το δύσβατο της περιοχής που έπληξε η

φονική πυρκαγιά αντιμετώπισαν οι πυρο-

σβεστικές δυνάμεις. Χρειάστηκαν μέχρι 10

ώρες για να πλησιάσουν τα πεζοπόρα τμή-

ματα το πιο δύσκολο μέτωπο. Πυροσβέστες

εξαντλημένοι δεν σταματούν στιγμή να

παλεύουν… Στο πλευρό τους η Πολιτική

Άμυνα. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησι-

μοποιήθηκαν και δούλεψαν σκληρά τα 11

πτητικά μέσα που διαθέτει η Κυπριακή Δημο-

κρατία, τα δύο ελληνικά αεροσκάφη Cana-

dair και τα δύο αεροπλάνα από το Ισραήλ.

Ακόμα επιχείρησαν περισσότερα από 70

πυροσβεστικά οχήματα, 12 ερπυστιοφόρα

και 20 βυτιοφόρα, αριθμός ρεκόρ για την

κατάσβεση μιας πυρκαγιάς που ήταν εφιάλ-

της, αφού εξαπλώθηκε σε 8 χιλιόμετρα οριζόν-

τια απόσταση».

Το Σάββατο έφτασε και η πρώτη πληρο-

φορία που έμελλε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Τέσσερις Αιγύπτιοι εργάτες αγνοούνταν. Είχαν

μιλήσει στο τηλέφωνο με τον εργοδότη τους.

Η φωτιά πλησίαζε… «Ερχόμαστε στο χωριό»,

είπαν. Και μετά σιωπή. Ξεκίνησαν έρευνες

εντοπισμού και διάσωσης. Βρέθηκε καμένο

το αυτοκίνητο τους λίγο πιο πέρα από το σπι-

τάκι τους, σε χωράφι που βρίσκεται 5-6 χιλι-

όμετρα έξω από το χωριό της Οδού. Τα ξημε-

ρώματα οι έρευνες σταμάτησαν.

Και το πρωί της Κυριακής ήρθαν τα μαύρα

μαντάτα. Οι τέσσερις Αιγύπτιοι που ήρθαν

στην Κύπρο με όνειρα για ένα καλύτερο αύριο,

βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Σε μη αναγνω-

ρίσιμη κατάσταση… Έτρεχαν να σωθούν

από τις φλόγες όπως κατέδειξαν οι πρώτες

εξετάσεις στη σκηνή.

Εκτός από την τεράστια απώλεια των ανθ-

ρώπινων ζωών, το πρωινό της Κυριακής

αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής.

Με τις εννέα εστίες φωτιάς που έμειναν

ενεργές πάλευαν το πρωί της Κυριακής οι

πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχυμένες πλέον

και με πτητικά μέσα. Όσο ο χρόνος περνούσε

και ο αέρας δεν δυνάμωνε, η ελπίδα ανα-

πτερωνόταν. Ο στόχος για περιορισμό της

πύρινης κόλασης όλο και πιο κοντά. Τελικά

η μάχη κερδήθηκε, αν και το τίμημα βαρύ.

Στις 10 το πρωί της Κυριακής, στο Κέν-

τρο Συντονισμού Βαβατσινιάς φτάνει ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης. Ενημερώνεται ενδε-

λεχώς από Υπουργούς και τους υπεύθυ-

νους αρμόδιων τμημάτων για την κατάστα-

ση. Γίνονται οι πρώτες εκτιμήσεις. Ο Πρόε-

δρος περιοδεύει σε πληγείσες κοινότητες.

Διαβεβαιώνει τους κατοίκους ότι η Πολιτεία

θα σταθεί αρωγός και στέλνει αυστηρό μήνυ-

μα προς όσους είτε ακούσια είτε ακόμη περ-

ισσότερο ηθελημένα, σκορπούν τον πύρινο

όλεθρο ότι δικαιοσύνη θα είναι αμείλικτη εφό-

σον υπάρχουν αποδείξεις.

«Μια τραγωδία που δεν υπάρχει προη-

γούμενη της, πλην της τουρκικής εισβολής»,

είπε ο Πρόεδρος. 

Λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Κυρια-

κής, Τμήμα Δασών και Πυροσβεστική Υπηρ-

εσία ανακοινώνουν ότι δεν υπάρχει ενεργό

μέτωπο σε εξέλιξη, ενώ οι μικρές αναζωπυ-

ρώσεις αντιμετωπίζονται από επίγειες και

εναέριες δυνάμεις.

Στο μεταξύ, επιχειρούν και τα δύο πυρο-

σβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε το Ισρ-

αήλ, ενώ στην Κύπρο καταφτάνει και δεύτε-

ρο Canadair από την Ελλάδα, η οποία προ-

σφέρθηκε για αποστολή και άλλων αεροσ-

καφών καθώς και πεζοπόρων τμημάτων.

Λίγο πριν τις έξι το απόγευμα της Κυρια-

κής, με την ολοκλήρωση νέας κυβερνητικής

σύσκεψης η Αναπληρώτρια Κυβερνητική

Εκπρόσωπος Νιόβη Παρισσινού, ανα-

κοινώνει ότι όλες οι κοινότητες κηρύχθηκαν

ασφαλείς και οι κάτοικοι επιστρέφουν στα

σπίτια τους. Μονοψήφιος αριθμός φιλοξε-

νήθηκε σε ξενοδοχεία τη νύχτα της Κυρια-

κής σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών

Νίκο Νουρή.

Η καταγραφή των ζημιών ξεκίνησε άμεσα

και η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τα πρώτα μέτρα

στήριξης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Κυβέρνησης:

1. Μεταφορά όσων έχουν ανάγκη στέγα-

σης σε ξενοδοχειακές μονάδες, πέραν των

28 ατόμων που, ήδη, φιλοξενούνται σε ξενο-

δοχεία της Λευκωσίας.

2. Ολοκλήρωση της καταγραφής και της

εκτίμησης όλων των ζημιών στα οικιστικά,

αλλά και εμπορικά υποστατικά μέχρι την

ερχόμενη Τρίτη και υποβολή των σχετικών

εκθέσεων στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε

να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων.

3. Καταβολή εφάπαξ ποσού στους πληγέν-

τες στη βάση κριτηρίων που θα υποβληθ-

ούν στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπο-

υργό Εσωτερικών.

4. Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτρ-

οδότησης, αφού αναμένεται να έχει αντικα-

τασταθεί σύντομα η παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος στις κοινότητες Επταγώνια, Κλω-

νάρι και Ακαπνού, ενώ εγκαταστάθηκαν ηλεκ-

τρογεννήτριες στις κοινότητες Αγίων Βαβα-

τσινιάς, Οδού, Οράς, Αρακαπά και Διερώνας.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Έπαρχο

Λεμεσού, κ. Μάριο Αλεξάνδρου, στις Κοινότ-

ητες Αρακαπά και Επταγώνειας, σύμφωνα

με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστησαν ζημι-

ές 20 κατοικίες, δύο επαγγελματικά υπο-

στατικά, καφενείο και μικρό σουπερμάρκετ,

τρία ιδιωτικά οχήματα, 1 μοτοσικλέτα και 1

τετράτροχη. Την Τρίτη ξεκίνησε ο υπολογι-

σμός του ύψους των ζημιών και η καταγρα-

φή στις κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας

που επλήγησαν.

Με απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη

ανοίκτηκε ειδικός λογαριασμός στην Κεντρ-

ική Τράπεζα Κύπρου υπέρ των πληγέντων. 

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκιν-

ητική. Τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος, απλοί

άνθρωποι, επιχειρηματίες, οργανώσεις προ-

σφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας.

Στην έκκληση για ενίσχυση των πληγέν-

των απάντησε σύσσωμος ο Απόδημος Κυπρ-

ιακός Ελληνισμός - και όχι μόνο. 

(Περισσότερα στη σελίδα 5).
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Ο νους μας...
Πολύ εύστοχα έγραψε ο Νίκος Κατσουρίδης στο Twitter για την πρό-

σφατη φονική πυρκαγιά στην Κύπρο: «Άλλη μια τραγωδία ήρθε να προ-

στεθεί στον κατάλογο του μαύρου Ιούλη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ευθύνε-

ται για την πυρκαγιά ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, ΠΑΛΙ ο νους

μας...»

Καιρός τα κυπριακά δικαστήρια να εξαντλούν όλη την αυστηρότητα

του νόμου και όχι να βάζουν ποινές... χάδια!

Ο Στέφανος
Διαβάζοντας ένας την ομιλία του απελθόντα Γενικού Γραμματέα του

ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού, εκεί που αναφέρεται στην ανάλυση των διε-

θνών περιφερειακών εξελίξεων και την αποτίμηση που κάνει, σού’ρχε-

ται «να χτυπάς την κκελλέ σου στον τοίχο»! Ωσάν να μην υπάρχει η

Τουρκία στην περιοχή,  βρίσκεται… απόμακρη από τις ταραχές σε Συρία,

Ιράκ, Λιβύη, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ωσάν να είναι... ειρηνευτική δύναμη,

ενώ είναι γνωστόν και στις... κότες , ότι η Τουρκία είναι ο ταραξίας της

περιοχής. Λες και η Τουρκία δεν απειλεί την Ελλάδα με διεκδίκηση μέ-

ρους του Αιγαίου. Καμία αναφορά από τον κ. Κυπριανού, καμία ενόχληση.

Αλλά και για την επεκτατική πολιτική του Ερντογάν στην Κύπρο και

για τα νέα τετελεσμένα, για τα οποία ακόμα και οι ξένοι αντιδρούν (μέχρι

και η Μέρκελ!), ο κ. Κυπριανού προέβη απλώς σε... διαπιστώσεις!

Δυστυχώς, την ίδια γραμμή όσον αφορά την Τουρκία φαίνεται να ακο-

λουθεί και ο νέος Γ.Γ. του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου. Σε συνεντεύξεις

μετά την εκλογή του, δήλωσε σε κυπριακά κανάλια ότι «η Τουρκία προ-

βάλλει ως επιχείρημα για τη λύση δύο κρατών το φυσικό αέριο και ρίχνει

τις ευθύνες της μη λύσης στους Ελληνοκύπριους».

Και ακούστε τι εισηγείται: «Εμείς μπορούμε να αναστρέψουμε το επιχεί-

ρημα της Τουρκίας, συνδυάζοντας τη λύση του Κυπριακού με το φυσικό

αέριο».

Επιμένει, δηλαδή, ο κ. Στεφάνου στην πρόταση του ΑΚΕΛ να προ-

τείνουμε συζήτηση συνεκμετάλλευσης του φυσικού αερίου της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας με την Τουρκία, μέσω προφανώς του Τατάρ, και να

δεχτούμε μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη με αγωγό μέσω

Τουρκίας!!!

Αυτό δεν είναι μόνον αυτογκόλ, κύριε Στεφάνου. Είναι αυτοκτονία. Και

ενταφιασμός της λύσης του Κυπριακού για πάντα.

Ο... υποψήφιος
Κάθε τόσο επανέρχεται με συνεντεύξεις και άρθρα του για το Κυ-

πριακό ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, προβάλλοντας θέσεις για το

εθνικό μας θέμα, ώστε να συγκινήσει το ΑΚΕΛ, να τον... λυπηθεί και να

τον χρίσει υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας!

Πάμε, λέει, στην Ε.Ε. και δεν τους λέμε ότι θέλουμε διζωνική ως λύση

πάνω στο πλαίσιο των 6 σημείων της Γενεύης και έτσι χάνουμε την αξιο-

πιστία μας. Δηλαδή, δεν λέμε στην Ε.Ε. ότι, ούτε εμάς μας δεσμεύουν τα

Ψηφίσματα του Σ.Α., αλλά μόνον το πλαίσιο των 6 σημείων του Γκου-

τέρες!

Είναι καλά ο άνθρωπος;

Αλλά, λέει και το εξής αξεπέραστο: «Να δείξουμε μαγκιά και να συμπλεύ-

σουμε με την Τουρκία, να υποστηρίξουμε τη θετική ατζέντα της με την

Ε.Ε., να πούμε ναι στη χρηματοδότηση (του Ερντογάν) και να ζητούμε

ως αντάλλαγμα την αρχή της συζήτησης για συνολική λύση του Κυ-

πριακού, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Καλά, δηλαδή, τι κάναμε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Βάλα-

με μήπως βέτο; Δεν συγκατανεύσαμε στη θετική ατζέντα, με την προϋπό-

θεση η Τουρκία να προσέλθει σε συζητήσεις για λύση του Κυπριακού

στη βάση της Διζωνικής;

Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι αποδέχονται (και δεν ξέρουν πώς να το

πουν) παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, εποίκων, διατήρηση των

εγγυήσεων και δεν ενοχλούνται ούτε με τη διχοτόμηση, αρκεί να δίνεται

έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα...

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Τα τουρκικά σχέδια για Βαρώσι, φυσικό
αέριο, λύση του Κυπριακού και εμείς

Εχουμε γράψει απ’ αυτήν εδώ τη στήλη

και υπερτονίζουμε εδώ και μήνες (μετά

την εκλογή Μπάιντεν στις ΗΠΑ) ότι η πολι-

τική «προσέγγιση» της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ερ-

ντογάν με έναν φαινομενικά πιο διαλ-

λακτικό και «ήρεμο» τρόπο, εξαιρούσε το

Κυπριακό από την πολιτική της ύφεσης

και το κρατά στο κέντρο των επεκτατικών

σχεδιασμών του. Απομόνωσε την Κύπρο

από τα υπόλοιπα προβλήματα με την

Ελλάδα και την Ευρώπη, θεωρώντας ότι

οι αντιδράσεις που θα συναντήσει θα είναι

μικρότερες και το «κόστος» πιο ήπιο.

Βέβαια, φρόντισε ο Ερντογάν  να στείλει

πρώτα ένα μήνυμα σχετικά με τα

ελληνο-τουρκικά. Υποσχέθηκε ότι θα στα-

ματήσει τις αφόρητες προκλήσεις στο

Αιγαίο αφού – ούτως ή άλλως – δεν μπο-

ρεί να πετύχει τίποτα πέραν των «επι-

πτώσεων» από τη συνεχή επιφυλακή των

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για το

παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο κρατά

μια «παγωμένη» στάση, διότι ούτε σ’ αυτό

το θέμα μπορεί να προχωρήσει. Θα μείνει

στα χαρτιά για πολλούς λόγους.

Για το προσφυγικό – μεταναστευτικό

δεν μπορεί, επίσης, να πιέσει με εισβο-

λή μεταναστών στην ελληνική επικράτεια,

επειδή διαπίστωσε την αποφασιστικό-

τητα της Αθήνας – της κυβέρνησης Μητσο-

τάκη – να αποκρούει επιτυχώς κάθε τέτοια

εισβολή διά ξηράς και θαλάσσης. «Έφαγε

τα μούτρα του» ο Ερντογάν σ’ αυτό το

θέμα. Άρα το «όπλο» εργαλειοποίησης

προσφύγων και μεταναστών δεν του βγαίνει

πλέον ως απειλή προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, προσπάθησε ο Τούρκος

πρόεδρος να επικεντρώσει τις συνεν-

νοήσεις με την Ελλάδα για τα διάφορα

προβλήματα στο επίπεδο του Έλληνα

πρωθυπουργού και του ιδίου. Νομίζει ότι

ο... εύσχημος τρόπος «παραμερισμού»

του Νίκου Δένδια θα τον ωφελήσει, αφού

ο «αδύναμος» Τσαβούσογλου δεν τα  βγά-

ζει πέρα με τον Έλληνα ομόλογό του.

Νομίζει ότι η Σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη

είναι πιο... αντιμετωπίσιμη από τον δικό

του Σύμβουλο Καλίμ.

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης «διέγνω-

σε» εδώ και καιρό τα τουρκικά

«παιχνίδια». Κι αυτό φαίνεται από τις

δηλώσεις του τότε, αλλά και από την επι-

μονή του να τεθεί το θέμα Βαρωσιού στα

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου, πράγμα που κατάφερε. Σωστά χει-

ρίστηκε, επίσης, το όλο ζήτημα ο υπο-

υργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,

όχι μόνο με τις επαφές με υπουργούς Εξω-

τερικών σημαντικών κρατών, αλλά και με

το «Φόρουμ Συνεργασίας» επτά χωρών

της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτό το «Φόρουμ» είναι μια έμμεση

απάντηση στην πρόταση Ερντογάν

για «Μεσογειακή Διάσκεψη», που σκοπό

έχει να αποκλείσει την Κυπριακή Δημο-

κρατία και να προωθήσει το ψευδοκρά-

τος με συμμετοχή σ’ αυτή τη «Διάσκεψη»,

των «δύο κοινοτήτων της Κύπρου». Δεν

θα τα καταφέρει. Την χρησιμοποιεί, όμως,

ως διπλωματικό εργαλείο για να πείθει

αδαείς Ευρωπαίους ηγέτες.

Νομίζει, λοιπόν, ο Ερντογάν ότι έχει

πεδίο να δράσει στην Κύπρο. Ορ-

γανώνει «πανηγυρική» μετάβαση στα

κατεχόμενα, μετά πολυπληθούς κουστωδίας

στις 20 Ιουλίου, για να... «γιορτάσει» με τ’

αδέλφια του  την εισβολή και κατάκτηση

της μισής Κύπρου.

Το φερέφωνό του στα κατεχόμενα

ομολόγησε δημόσια προχθές ότι το

ψευδοκράτος είναι σημαντικό για την προ-

στασία των ακτών της Τουρκίας. Δεν  νοι-

άζει τον Τατάρ ποσώς η λύση του Κυ-

πριακού, εκτός αν προστατεύεται η Τουρ-

κία. Αλήθεια, από ποιους κινδυνεύει; Απει-

λούνται ή απειλήθηκαν καμιά φορά οι ακτές

της Τουρκίας από τους Ελληνοκύπριους

ή την Ελλάδα; Ή μήπως εννοεί το Ισρα-

ήλ;

Μεταβαίνει ο Ερντογάν στην Κύπρο

(πάντα μια τέτοια επίσκεψη είναι

παράνομη με βάση το Διεθνές και το Ευρ-

ωπαϊκό Δίκαιο, διότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία είναι ενταγμένη στην Ε.Ε. με ολό-

κληρη την επικράτειά της) για να εξαγ-

γείλει νέα τετελεσμένα. Πρώτος στόχος

του το Βαρώσι και η «αξιοποίησή» του,

όχι απαραίτητα με εποικισμό σε πρώτο

στάδιο. Ξέρει ότι τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ

(550 και 789) μιλούν για επιστροφή της

πόλης στους νομίμους κατοίκους της υπό

τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι

Τούρκοι (δηλώσεις Τσαβούσογλου – Τατάρ)

αναφέρουν ότι θ’ ανοίξουν το Βαρώσι με

«νόμιμο και διαφανή τρόπο».

Πρώτη τους ενέργεια είναι να αποδείξουν

ότι νόμιμος ιδιοκτήτης της πλειο-

ψηφίας των περιουσιών είναι ο θρη-

σκευτικός οργανισμός διαχείρισης μου-

σουλμανικών περιουσιών (ΕΒΚΑΦ) και

όχι οι εκδιωχθέντες το 1974 Ελληνοκύπρ-

ιοι. Αυτό ισχυρίζονται από το 1980. Και

λένε ότι οι ισχυρισμοί τους «δικαιώθηκαν»

το 2012, όταν... βρέθηκαν σε διαμέρισμα

12 χιλιάδες «εγκαταλειφθέντα έγγραφα»,

που δεν πρόλαβαν – τάχα – να πάρουν

μαζί τους οι... κλέφτες Ελληνοκύπριοι!

Θα «αναπτύξουν», λοιπόν, τις περι-

ουσίες του «νόμιμου ιδιοκτήτη»

ΕΒΚΑΦ! Παράλληλα, θα καλέσουν και

Ελληνοκύπριους, τους οποίους εκείνοι

αναγνωρίζουν ως ιδιοκτήτες, να «αδρά-

ξουν την ευκαιρία» να πάρουν τις περι-

ουσίες τους και να τις αναπτύξουν υπό τη

διοίκηση του ψευδοκράτους, δηλαδή της

Άγκυρας, ώστε να... επιτευχθεί στην πράξη

η «συνεργασία Ε/κ και Τ/κ», όπως επι-

τάσσει και το πνεύμα των Ψηφισμάτων

του ΟΗΕ. Ίσως, μάλιστα, καλέσουν και τα

Ηνωμένα Έθνη να συνδράμουν στην επι-

τήρηση της περιοχής!

Με αυτές τις δολοπλοκίες, οι Τούρκοι

θέλουν ν’ «αξιοποιήσουν» και εποι-

κίσουν το Βαρώσι. Αν βρεθούν συνεργά-

τες τους Ελληνοκύπριοι που θα πουλή-

σουν την πατρίδα τους για 10 αργύρια,

τότε οι Τούρκοι αυξάνονται στην Κύπρο.

Φυσικά, ο Ερντογάν ίσως δεν αρκεστεί

μόνο στο Βαρώσι. Η αεροπορική

βάση στο κατεχόμενο Λευκόνοικο θα μετα-

τραπεί σε βάση πολεμικών drones. Αν θα

το εξαγγείλει ή όχι, είναι υπό συζήτηση.

Πιθανόν στις εξαγγελίες να προστε-

θούν και νέες έρευνες στην κυπρια-

κή ΑΟΖ στο εγγύς μέλλον, πριν τον Νοέμ-

βριο, όταν θ’ αρχίσουν να επαναδρα-

στηριοποιούνται οι νομίμως αδειοδο-

τημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία

εταιρείες.

Πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση; Τα

πράγματα είναι όντως δύσκολα. Δεν

έχουμε στρατό ξηράς, αεροπορία και ναυ-

τικό για να προασπίσουμε αποτελεσμα-

τικά τα εδάφη μας και τη θάλασσά μας.

Στο πολιτικό – διπλωματικό, όμως πεδίο

έχουμε δυνατότητες Να τις αξιοποιήσο-

υμε στο έπακρον. Αλλά, η κυβέρνηση να

μη μείνει μόνη. Απαιτείται καθολική συστρά-

τευση. Ως τώρα οι πολιτικές δυνάμεις δεν...

πολυασχολούνται με την επεκτατική πολι-

τική της Τουρκίας. Και όταν το κάνουν –

πολύ σπάνια – είναι για να... κατηγορή-

σουν την κυβέρνηση ότι δεν χειρίζεται

καλά το θέμα κ.λπ. Κανένα κόμμα, του

ΔΗΣΥ συμπεριλαμβανομένου, δεν σηκώθη-

κε να απαντήσει ευθέως στην Τουρκία και

στον Τατάρ στα όσα ανιστόρητα λένε και

στα όσα παράνομα πράττουν. Άλλοι...

παραχαϊδεύουν την Τουρκία και τους «αδελ-

φούς» Τουρκοκύπριους του Τατάρ και

άλλοι δειλά-δειλά κάνουν... διαπιστώσεις.

ΜΙΑ φωνή πρέπει να βγαίνει αυτές τις

ώρες από την Κύπρο. Το Δημοτικό

Συμβούλιο Αμμοχώστου ορθώς αντιδρά

και σωστά αναλύει την κατάσταση σχετι-

κά με τις τουρκικές μεθοδεύσεις. Είναι εθνι-

κή ανάγκη να διατρανωθεί ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

ότι δεν αποδεχόμαστε τις τουρκικές ενέρ-

γειες και αντιδρούμε έντονα σ’ αυτές. Δρα-

στηριοποιούμεθα και εντός και εκτός 

Κύπρου. Έχουμε τη δύναμη να αποτρέ-

ψουμε τα νέα τετελεσμένα, εφόσον όλοι

το θελήσουμε. Ιδού η Ρόδος...

“Ε”

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Οαπόδημος Ελληνισμός, ειδικά
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ευαι-

σθητοποιήθηκε από τη φονική, κατα-
στροφική πυρκαγιά στην Κύπρο και
ενεργοποιήθηκε αμέσως για παροχή
χρηματικής βοήθειας. Τόσο η Εθνι-
κή Κυπριακή Ομοσπονδία όσο και
η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
Θυατείρων ανταποκρίθηκαν αμέσως
σε αυτό το ανθρωπιστικό κάλεσμα
για ανακούφιση των πληγέντων αδε-
λφών μας. 

Ανακοίνωση του Επιτρόπου Προ-

εδρίας Κύπρου αναφέρει σχετικά:

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδή-

μων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), η Παγκόσμια

Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού

Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και η Νεολαία της Παγ-

κόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων

Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) σε συνεργασία

με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

θέλοντας να εκφράσουν έμπρακτα την

αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους

αποφάσισαν όπως στηρίξουν αυτούς

που έχουν πληγεί συνεπεία της πρω-

τοφανής αυτής πυρκαγιάς στην ορεινή

περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού. 

Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση αυτή,

η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία στο

Ηνωμένο Βασίλειο έχει συντονίσει τις

αρχικές εισφορές από το Ηνωμένο Βα-

σίλειο, συμπεριλαμβανομένης μιας δω-

ρεάς £5.000 από την Ομοσπονδία και

άλλων Οργανώσεων, συμπεριλαμβα-

νομένου του KOPA (Κυπριακό Πρωτά-

θλημα Ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο

Βασίλειο). Επιπλέον, το Ίδρυμα Christos
Lazari προσφέρει γενναιόδωρα £25.000

στις προσπάθειες ανακούφισης των

πληγέντων. 

Απευθυνόμενος στους Κύπριους της

Διασποράς μας ανά την υφήλιο, ο Επί-

τροπος Προεδρίας, Φώτης Φωτίου,
είπε: «Είμαστε πολύ ευγνώμονες και

περήφανοι για όλες τους συμπατριώτες

μας που ζουν στο εξωτερικό γιατί πάν-

τοτε στις δύσκολες στιγμές δηλώνουν

ένα μεγάλο παρόν. Τους ευχαριστούμε». 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, κ. Ανδρέας
Παπαευρυπίδης, στηρίζοντας την προ-

σπάθεια είπε: «Εμείς οι Κύπριοι, γνωρίζο-

υμε τι σημαίνει καταστροφή, προσφυ-

γιά, ανθρώπινα θύματα και ανθρώπινος

πόνος. Για αυτό ολόψυχα στεκόμαστε

αλληλέγγυοι στις οικογένειες και τους

συγγενείς των θυμάτων και πληγέντων

της πύρινης λαίλαπας». 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚΑ,

Φίλιπ Κρίστοφερ, αναφέρει: «Ενώνου-

με τις δυνάμεις μας με τον Κυπριακό λαό

και τις κυπριακές αρχές, δηλώνοντας

πρόθυμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθ-

εια προκειμένου έμπρακτα να βοηθή-

σουμε στην κατά το δυνατό αποκατά-

σταση των ζημιών και να απαλύνουμε

τον πόνο των αδερφών μας που έχουν

πληγεί». 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, κ. Χρί-
στος Τούτον, εκφράζοντας τη βαθύτατη

του θλίψη για τα γεγονότα, ανάφερε ότι

«Αποδίδουμε φόρο τιμής στους αν-

θρώπους που εργάστηκαν σκληρά στον

συντονισμό της τεράστιας αυτής προ-

σπάθειας και είμαστε έτοιμοι να προ-

σφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους

νέους συμπολίτες μας που έχουν υπο-

στεί ζημιές απόρροια της τραγωδίας

αυτής». 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, έχει

δώσει οδηγίες για άνοιγμα λογαριασμού

στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

ώστε άτομα να κάνουν εισφορές προς

στήριξη των πληγέντων, μετά την τρα-

γική δασική πυρκαγιά του Σαββατο-

κύριακου. 

Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογα-

ριασμού παρατίθενται πιο κάτω: 

Δικαιούχος: Κυπριακή Δημοκρατία
Όνομα Λογαριασμού: Support to

affected victims of the fire in
mountains area of Larnaca and
Limassol

Λογαριασμός (σε συντομία):
SUPP.AFF.VICTMS-FIRE-LCA-
L/SOL

Τράπεζα: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρ-
ου

Αριθμός Λογαριασμού: 6001027
IBAN:CY42 0010 0001 0000 0000 0600

1027
Swift (BIC) Code: CBCYCY2N

Diaspora Cypriots join
efforts to help those

affected by the fires in
Cyprus

The President of the Republic of

Cyprus, Nicos Anastasiades has given

instructions for an account to be opened

in the Central Bank of Cyprus for indi-

viduals to make donations for the relief

effort, following this weekend’s tragic

forest fire.

The fire broke out on Saturday after-

noon in Arakapas and swept through

the surrounding villages in Limassol and

Larnaca district, as the country grap-

pled with a blistering heatwave. The

blaze killed four workers, destroyed 50

homes, damaged farms and power lines,

and forced the evacuation of 10 villages.

More than 20 sq miles of forest and farm-

land has been destroyed.

Presidential Commissioner, Mr Photis

Photiou, in coordination with POMAK

(World Federation of Overseas Cypriots),

PSEKA (International Coordinating

Committee Justice for Cyprus) and

NEPOMAK (World Organisation for

Young Overseas Cypriots) have launched

an appeal for the diaspora to contribute

to the relief effort.

In response to the appeal, the National

Federation of Cypriots in the UK has

coordinated initial donations from the

UK, including a £5,000 donation from

the Federation and other associations

including KOPA (Cypriot Football League

in UK). The Trustees of the Christos

Lazari Foundation have also generously

agreed to donate £25,000 to the relief

effort.

Speaking at the launch of the appeal

The Presidential Commissioner said:

“We are very grateful to all those in the

diaspora who have already donated to

the relief effort. We encourage every-

one in the diaspora to donate whatev-

er they can afford, to help our compa-

triots through this difficult time.” 

ΕΡΑΝΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
Ιδιαίτερα επαινετέα είναι η ενέργεια

του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα να προκ-
ηρύξει έρανο σε όλους τους ορθόδο-
ξους ναούς της Αρχιεπισκοπής και το
ποσό που θα συγκεντρωθεί να απο-
σταλεί στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής ανα-

φέρει:

Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021 να τελε-

σθούν σε όλους τους Ιερούς Ναούς της

Ι. Αρχιεπισκοπής, πάνδημα Μνημόσυνα

για τους νεκρούς της Κυπριακής Τρα-

γωδίας του Ιουλίου-Αυγούστου 1974

λόγω της εισβολής και συνεχόμενης

κατοχής του βόρειου τμήματος της Μεγα-

λονήσου.

Την ίδια ημέρα να περιαχθεί δίσκος,

σε κάθε κοινότητα της Ι. Αρχιεπισκοπής,

υπέρ της στήριξης και οικονομικής

ενίσχυσης των πληγέντων της πρόσφ-

ατης καταστροφικής πυρκαϊάς στην

Κύπρο.

Το προϊόν του δίσκου να αποσταλεί

με επιταγή ή τραπεζική μεταφορά στα

γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής το

συντομότερο δυνατόν.

On Sunday the 18th of July 2021, a

Memorial (Mnimosino) Service is to take

place at each parish of the Archdiocese,

in memory of all who passed away, dur-

ing the tragic events of 1974 on the Island

of Cyprus, as a result of the invasion and

illegal occupation of the Island.

On the same day a collection will be

taken throughout the parishes of the

Archdiocese for those affected by the

recent and catastrophic fires on the Island.

The collection should be conveyed,

by cheque or through a bank transfer, to

the offices of the Archdiocese at your ear-

liest convenience.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΥΝΕΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Από το Ίδρυμα Κρις Λαζαρή £25.000 και την Εθνική Ομοσπονδία Η.Β. £5.000
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Το Υπουργείο Υγείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας

προέβη αυτή τη βδομάδα σε
επαναξιολόγηση της επιδημιο-
λογικής κατάστασης χωρών
σχετικά με τη νόσο COVID-19
και επικαιροποίησε τις κατηγο-
ρίες στις οποίες ανήκουν διάφ-
ορα κράτη.

Σύμφωνα με αυτή, το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο από την Πορτοκαλί

κατηγορία «υποβιβάζεται» στην

Κόκκινη (όπως και η Ισπανία).

Όπως είναι φυσικό, η αλλαγή

αυτή επηρεάζει πολλούς συμπα-

τριώτες μας οι οποίοι θα επισκε-

φθούν την Κύπρο αυτό το καλο-

καίρι.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ

Οι επιβάτες που προέρχονται

από τις χώρες της Κόκκινης Κατ-

ηγορίας, απαιτείται: 

α) να έχουν προβεί σε εργα-
στηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών
προ της αναχώρησής τους και
να έχουν πιστοποιητικό, που
να αποδεικνύει αρνητική εξέ-
ταση PCR για τον ιό και

β) να προβαίνουν σε εργα-
στηριακό έλεγχο κατά την άφιξή
τους στην Κυπριακή Δημοκρ-
ατία.

Το κόστος των εξετάσεων κα-

λύπτεται από τους ίδιους και επι-

πλέον τα άτομα αυτά θα πρέπει

να παραμείνουν σε κατ’ οίκον
περιορισμό μέχρι την έκδοση
του αποτελέσματος.

Οι ακόλουθες κατηγορίες δύνα-

ται να εισέλθουν στην Κυπριακή

Δημοκρατία από χώρες της Κόκ-

κινης Κατηγορίας έχοντας πραγ-

ματοποιήσει, με ιδία έξοδα, εργα-

στηριακό έλεγχο μόνο κατά την

άφιξη τους στην Κυπριακή Δημο-

κρατία:

1. Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη

της οικογένειας τους (οι αλλοδα-

ποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα

τέκνα αυτών),

2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη

Δημοκρατία πρόσωπα, και

3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται

να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμ-

φωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα
άτομα που αναφέρονται στα
σημεία 1-3 πιο πάνω, παραμέ-
νουν σε καθεστώς υποχρεωτι-
κού αυτοπεριορισμού για 72
ώρες μετά την άφιξή τους και
μετά το πέρας των 72 ωρών
υποβάλλονται εκ νέου σε μορ-
ιακή εξέταση (PCR), με ιδία έξοδα.
Εφόσον το αποτέλεσμα της επα-
ναληπτικής εξέτασης είναι αρν-
ητικό, αποδεσμεύονται από τον
αυτοπεριορισμό.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

Πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκο-

ότητας, που κατέχουν έγκυρο πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού για την ασθέ-

νεια του COVID-19 και αφικνούνται

στην Κύπρο από το εξωτερικό,

ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρη-

σης, θα εξαιρούνται, για σκοπούς

εισόδου, της υποχρέωσης διε-

νέργειας εργαστηριακών εξετά-

σεων, καθώς και της υποχρέωσης

για αυτοπεριορισμό/καραντίνα,

εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω

προϋποθέσεις:

1. Κατέχουν έγκυρο πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού από διά-

φορα κράτη όπως: Χώρες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, Βρετανία,

Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ, Σαουδική

Αραβία, Αίγυπτος, Αραβικά Εμιρά-

τα, Ισραήλ, Καναδάς, Ιορδανία,

Λίβανος, Κουβέιτ, Μπαχρέιν. 

2. Έχουν εμβολιαστεί είτε με

ένα από τα εγκεκριμένα εμβό-

λια του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Φαρμάκων (Pfizer/BioN

Tech, AstraZeneca, Moderna,

Janssen), είτε με το εμβόλιο

Sputnik V, είτε με το εμβόλιο

Sinopharm (BBIBP COVID-19)

με ισχύ από τις 21 Μαΐου και

έχουν ολοκληρώσει το εμβο-

λιαστικό σχήμα. Σημειώνεται ότι

στις περιπτώσεις εμβολίων δύο

δόσεων το άτομο θα πρέπει να

έχει εμβολιαστεί και με τις δύο

δόσεις, ενώ στην περίπτωση του

εμβολίου Janssen (εμβόλιο μίας

δόσης) θα πρέπει να έχουν παρέ-

λθει 14 ημέρες μεταξύ της χορήγ-

ησης της δόσης εμβολίου και της

ημερομηνίας ταξιδιού. 

Τονίζεται δε πως όλοι οι επι-

βάτες, ανεξαρτήτως κατηγορίας

χωρών, συμπεριλαμβανομέ-

νων και των ατόμων που

κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό

εμβολιασμού, οφείλουν υποχρ-

εωτικά να υποβάλουν αίτηση

στο CyprusFlightPass εντός 48

ωρών πριν την αναχώρηση της

πτήσης τους. 

Επιπλέον, για σκοπούς δια-

σφάλισης της Δημόσιας Υγείας και

εποπτείας της επιδημιολογικής

εικόνας, το Υπουργείο Υγείας δύνα-

ται να διενεργεί δειγματοληπτικά

εργαστηριακό μοριακό έλεγχο

COVID-19 σε επιβάτες (συμπερ-

ιλαμβανομένων και ατόμων που

κατέχουν πιστοποιητικό εμβολια-

σμού) επιλεγμένων πτήσεων.

Ο Στέφανος Στεφάνου 
νέος Γενικός Γραμματέας

του ΑΚΕΛ με 72% των
ψήφων της Κ.Ε.

Νέος Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ εξελέγη την Κυριακή ο Στέφανος Στεφάνου,
βουλευτής και πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επί
προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια.

Ο κ. Στεφάνου (φωτό) διαδέχεται τον Άντρο Κυπριανού,
ο οποίος παραιτήθηκε εξ αιτίας του κακού αποτελέσματος

για το ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου. 

Τον νέο ΓΓ ανέδειξε η νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμμα-

τος η οποία απαρτίζεται από 105 μέλη.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Στέφανος Στεφάνου από τις 103

έγκυρες ψήφους πήρε 74 ψήφους ή 71,84%, ενώ ο ανθυ-

ποψήφιός του, Γιώργος Λουκαΐδης πήρε 29 ψήφους ή

28,16%.

Επίσης, το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εξέλεξε τη νέα 105μελή

Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. 36 από τα μέλη της Κ.Ε.

εκλέγονται για πρώτη φορά, με ποσοστό ανανέωσης το 34%

ενώ ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 47 χρόνια. Οι γυναίκες στην

Κ.Ε. είναι 24. Στην Κεντρική Επιτροπή από το ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας εξελέγη μόνο ο Γραμματέας Ανδρέας Γρηγορίου.

Στην «Κόκκινη» λίστα η Βρετανία για την Κύπρο
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Δύο αιγυπτιακά ελικόπτερα 

πυρόσβεσης μόνιμα στην Κύπρο

Έμπρακτη είναι η στήριξη της Αιγύπτου στην προσπάθεια της

Κύπρου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς ο Πρόε-

δρος της χώρας, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, εξέδωσε διαταγή για

την αποστολή δύο ελικοπτέρων, πλήρως εξοπλισμένων για να

συνδράμουν στις προσπάθειες των κυπριακών Αρχών στην κατά-

σβεση των πυρκαγιών, πάντοτε σε συντονισμό με τις αρμόδιες

Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η απόφαση αυτή του Προέδρου Αλ Σίσι, Ανώτατου Διοικητή

των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, λήφθηκε στα πλαίσια της

αιγυπτιακής στήριξης που παρέχεται σε φιλικές και αδελφές χώρες

για να αντιμετωπίσουν όλες τις κρίσεις που συμβαίνουν, σημειώνει,

μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της

Αιγύπτου. 
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Ελευθερία στους εμβολιασμένους
Σ

ε θερινό θρίλερ εξελίσσεται η προσπά-

θεια για τη δημιουργία του τείχους ανοσίας

στην Ελλάδα, καθώς η ταχύτητα εξάπλω-

σης της μετάλλαξης Δέλτα της COVID-19,

σε συνδυασμό με την αναμενόμενη υποχώρη-

ση του ρυθμού των εμβολιασμών, διαμορ-

φώνει μια ανησυχητική συνθήκη. 

Ο προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου

για την πορεία της πανδημίας δεν κρύβεται. Οι

εσπευσμένες ανακοινώσεις κινήτρων εμβο-

λιασμού τις προηγούμενες ημέρες, αφενός με

την παροχή των κουπονιών των 150 ευρώ προς

τους νέους 18-25 ετών και αφετέρου με τη δια-

βάθμιση των κλειστών χώρων ψυχαγωγίας και

εστίασης σε αμιγώς για εμβολιασμένους και σε

μεικτούς, όπου θα συνευρίσκονται εμβολια-

σμένοι και μη, προκάλεσαν πολλές συζητήσεις

και διάφορα σχόλια. 

Ευκολότερο η ζωή με το εμβόλιο 

«Ποια είναι τα δεδομένα; Πρώτον, πρέπει να

προστατεύσεις τη δημόσια υγεία στους κλει-

στούς χώρους, όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτε-

ρη μετάδοση. Δεύτερον, θα πρέπει να δώσεις

ένα πολύ ισχυρό κίνητρο σε εκείνον που δεν

έχει ακόμη πειστεί να εμβολιαστεί, γιατί με τον

τρόπο αυτόν καθίσταται η κοινωνική του ζωή

δικαιολογημένα πολύ ευκολότερη», επισημαίνει

ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-

τρίτης (φωτό), στον απόηχο των πρόσφατων

κυβερνητικών ανακοινώσεων. 

Οι αντιρρήσεις και οι επιφυλάξεις για τα συγκε-

κριμένα μέτρα ήταν αρκετές αλλά φαίνεται από

τις δημοσκοπήσεις ότι η μεγάλη πλειψηφία της

κοινωνίας τα επικροτεί. Όπως, μεταξύ άλλων,

υποστηρίχθηκε, υπάρχει μια αντίφαση, καθώς

ακόμη και σε χώρους αποκλειστικά για εμβο-

λιασμένους, θα υπάρχουν ανεμβολίαστοι εργαζό-

μενοι. 

«Είναι τελείως λάθος προσέγγιση», λέει ο

υπουργός Επικρατείας και προσθέτει: «Οι

εργαζόμενοι υπόκεινται σε ένα καθεστώς ευρέος

ελέγχου. Φορούν υποχρεωτικά μάσκα, ενώ οι

πελάτες όχι. Επιπλέον υποβάλλονται σε τεστ,

άρα έχεις ένα πλέγμα πρόληψης και προφύλαξης

για τους εργαζόμενους. Διαβαθμίζουμε μη

ουσιώδεις δραστηριότητες. Για εμένα και για

εσάς, το να πάμε στο καφενείο είναι μη αναγ-

καία δραστηριότητα. Για τον εργαζόμενο όμως,

είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή του.

Θα είναι, συνεπώς, προφυλαγμένες περιοχές,

γιατί θα έχεις εμβολιασμένους πελάτες και προ-

φυλαγμένους, κατά το δυνατόν, εργαζόμενους.

Διασφαλίζουμε, λοιπόν, ότι και ο εργαζόμενος

θα δουλέψει και ο εμβολιασμένος θα βρει τη

διέξοδο προς την κοινωνική του ζωή». 

Προβληματισμός

για τον τουρισμό

Ο τουρισμός είναι ένα πεδίο μεγάλου προ-

βληματισμού, δεδομένου ότι οι τελευταίες εξελίξεις

απειλούν με ματαίωση το σενάριο για το 2021,

ενώ έντονη είναι και η ανησυχία για τις επιδ-

ημιολογικές επιπτώσεις. 

«Είναι προφανές, ότι δεν θα αποκαταστή-

σουμε τα επίπεδα του τουρισμού πριν από την

επιδημιολογική κρίση», εκτιμά o κ. Γεραπετρίτης

και συμπληρώνει: «Ελπίζουμε ότι θα έχουμε

μια σημαντική αύξηση τον Ιούλιο και πολύ περ-

ισσότερο τον Αύγουστο και θα κάνουμε μια προ-

σπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίο-

δο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εφετινή είναι μια

απρόβλεπτη χρονιά. Δεδομένης όμως και της

δημοσιονομικής μας υπερ-εξάρτησης από τον

τουρισμό, αυτή τη στιγμή δεν αντέχουμε να τον

κρατήσουμε κλειστό. Θα προχωρήσουμε με τη

μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην υποδοχή

τουριστών. Αισθάνομαι ότι θα έχουμε μια ικα-

νοποιητική αναπλήρωση. Εάν δεν συμβεί κάποια

επώδυνη ανατροπή, φαίνεται ότι θα έχουμε

ρυθμό ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρω-

παϊκό μέσο όρο για το 2021 και για την επόμενη

διετία θα είμαστε στα ανώτατα επίπεδα μεταξύ

των ευρωπαϊκών χωρών. Νομίζω ότι ο συνδυα-

σμός μιας ικανοποιητικής χρονιάς με την επεν-

δυτική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει καλές συνθ-

ήκες στην αγορά, θα διατηρήσει τις θέσεις

εργασίας, που είναι ο πιο κρίσιμος δείκτης και

για την κοινωνική συνοχή και για την οικονομία.

Εκτιμώ ότι από το τέταρτο τρίμηνο του 2021, αν

δεν έχουμε σημαντικές ανατροπές, θα πάμε σε

ένα σημαντικό αναπτυξιακό άλμα». 

Αγωνία για το τείχος ανοσίας

Υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να μην

επιτευχθεί στον κατάλληλο χρόνο το προσ-

δοκώμενο τείχος ανοσίας. «Ήδη έχουμε φρά-

σει σε έναν πολύ υψηλό απόλυτο αριθμό εμβο-

λιασμών, γύρω στα 8 εκατομμύρια και μονα-

δικών δόσεων γύρω στα 5 εκατομμύρια», λέει

ο στενός συνεργάτης του Έλληνα πρωθυ-

πουργού και συμπληρώνει: «Αυτό, βεβαίως,

απέχει από το τείχος ανοσίας, το οποίο είναι

μάλλον μια μεταβλητή, δεν είναι μια σταθερά.

Έχει να κάνει και με τις μεταλλάξεις και με την

περίοδο και με τη μεταδοτικότητα. Σήμερα λέμε

ότι απαιτείται ένα ποσοστό εμβολιασμού γύρω

στο 70% για την επίτευξη της ανοσίας στον

πληθυσμό και αυτό όμως είναι κυμαινόμενο».

Χάθηκε μια ευκαιρία να φέρει η Ελλάδα 

πιο κοντά τους ξενιτεμένους της

Ο εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, δυστυχώς,

έχει μετατραπεί σε μια παρέλαση ορισμένων επισήμων σε πόλεις και

χωριά της Ελλάδας, όπου περισσότερο προβάλλονται οι συμμετέχοντες,

παρά τιμώνται οι πρωταγωνιστές του Απελευθερωτικού Αγώνα και χάνε-

ται η ευκαιρία να μεταλαμπαδευθεί, μέσω των εκδηλώσεων, ένα πνεύμα

αισιοδοξίας και δημιουργίας, αλλά και αγάπης για την πατρίδα. Δυστυχώς,

το ίδιο συμβαίνει και σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κομμάτι του Ελληνισμού,

στη Διασπορά, αφού μόνο κάποιες αμφιβόλου αισθητικής και επιπέδου

εκδηλώσεις οργανώθηκαν, χωρίς κανένα πραγματικά ίχνος αυτού που

έχει ανάγκη ο Ελληνισμός της Διασποράς, δηλαδή μια ένεση εθνικής αυτο-

πεποίθησης και υπερηφάνειας. Έτσι, είδαμε και μια εκδήλωση στη Νέα

Υόρκη, όπου μια ομάδα παραγόντων των Ελληνοαμερικανών έκανε έναν

περίπλου του Αγάλματος της Ελευθερίας με ένα ιστιοφόρο, έχοντας φέρει

και μερικούς καλεσμένους από την Αθήνα, θεωρώντας ότι έτσι έκαναν το

καθήκον τους για να τιμήσουν την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνι-

κή Επανάσταση… Κρίμα, γιατί χάνεται μια ευκαιρία σημαντική, ώστε να

φέρει η Ελλάδα πιο κοντά τα ξενιτεμένα παιδιά της και εκείνους που αισθά-

νονται και είναι περήφανοι ακόμη και ως Έλληνες δεύτερης, τρίτης ή και

τέταρτης γενιάς. 

Άφησε ισχυρό στίγμα ο Αδαμάντιος Βασιλάκης

Ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, ευπατρίδης, και της... πιάτσας όταν το

απαιτούσαν οι συνθήκες, έφυγε αφήνοντας μια σημαντική παρακατα-

θήκη στους νεότερους διπλωμάτες. Ο Αδαμάντιος Βασιλάκης – Ντίμης

για τους φίλους του – που υπηρέτησε στη Διπλωματική Υπηρεσία με συνέ-

πεια από το 1972, «έφυγε» την περασμένη Τετάρτη, βυθίζοντας στη θλίψη

την οικογένειά του και τους πολυάριθμους φίλους του. Υπηρέτησε επί

μακρόν ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη και

μάλιστα την περίοδο που η Ελλάδα κατείχε θέση μη μόνιμου μέλους του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όμως, ο Αδαμάντιος Βασιλάκης σφρά-

γισε με την παρουσία του τις συνομιλίες για το Σκοπιανό, καθώς εκπρ-

οσώπησε την Ελλάδα επί σχεδόν 12 χρόνια. Είχε πικραθεί από τον παρα-

γκωνισμό του από τον Νίκο Κοτζιά, που είχε επιλέξει τότε να παρακάμψει

και τους μεσολαβητές και τον Μάθιου Νίμιτς, θεωρώντας ότι έτσι θα παρα-

καμφθούν και τα εμπόδια για τη λύση του προβλήματος. Όπως και έγινε

με τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία ο Αδαμάντιος Βασιλάκης,

ως συνεπής δημόσιος λειτουργός, απέφυγε δημοσίως να εκφράσει τη

γνώμη του. Αφήνει παράδειγμα για τις νεότερες γενιές διπλωματών το

ήθος του, τους διπλωματικούς τρόπους του, την αγάπη για τη δουλειά του

και τον σεβασμό και την προσήλωση στα εθνικά συμφέροντα…. 

Τα φορολογικά κίνητρα φέρνουν ξένους

συνταξιούχους στην Ελλάδα!

Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να αξιοποιείς τα… θέλγητρά σου. Αυτά,

έστω και καθυστερημένα, προβάλλει η Ελλάδα στην Ευρώπη, αλλά και

πέραν του Ατλαντικού, με την… προσφορά της δυνατότητας μεταφοράς

της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, που λειτουργεί σαν μαγνήτης

για τους αλλοδαπούς, αλλά και για τους Έλληνες που πήραν τον δρόμο

της μετανάστευσης, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, έχει

αρχίσει ήδη ο επαναπατρισμός εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων

και μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 167 αιτήσεις, από τις οποίες οι 113 αφο-

ρούν μισθωτούς, οι 39 ελεύθερους επαγγελματίες και οι 15 ατομικές επιχει-

ρήσεις. Επίσης, έχουν κατατεθεί πάνω από 200 αιτήσεις από συντα-

ξιούχους για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα. 

Θα μας τρελάνουν με την πανδημία

Έχει παρατηρηθεί από νωρίς ότι οι άνδρες νοσούν βαρύτερα και

νοσηλεύονται συχνότερα λόγω Covid-19 σε σύγκριση με τις γυναίκες. Η

παρατήρηση αυτή έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι η ορμόνη του φύλου,

η τεστοστερόνη, μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου, ενώ τα γυναι-

κεία οιστρογόνα μπορεί να είναι προστατευτικά. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις

της τεστοστερόνης στους άνδρες είναι μεταβλητές και εξαρτώνται από

ποικίλους παράγοντες. 

Μια μελέτη από τις ΗΠΑ διερεύνησε τη σχέση των ορμονών του φύλου

με τη σοβαρότητα της φλεγμονής και νόσησης από Covid-19. Η μελέτη

συμπεριέλαβε 90 άνδρες και 62 γυναίκες, μέσης ηλικίας 63 ετών, που

προσήλθαν με Covid-19 στο νοσοκομείο. Στους συμμετέχοντες μετρήθη-

καν, μεταξύ άλλων δεικτών, η τεστοστερόνη και η οιστραδιόλη. Σε 66 άν-

δρες με σοβαρή Covid-19, οι μέσες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης ήταν

χαμηλότερες την ημέρα εισαγωγής, συγκριτικά με 24 άνδρες με ήπια νόσο.

Για σκέψου…

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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ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας

στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Δήμαρχοι και ιερείς από πόρτα σε πόρτα 
για τους εμβολιασμούς σε πόλεις και χωριά
Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρατεύσει δημάρχους, αντιδημάρχους,

προέδρους κοινοτήτων και λοιπούς αιρετούς, καθώς, ως γνώστες των

τοπικών κοινωνιών, μπορούν ευκολότερα να εντοπίσουν σε ποιες κατ-

ηγορίες πολιτών παρατηρούνται ενδοιασμοί έναντι των εμβολίων και σε

ποιες περιοχές υπάρχει δυσκολία πρόσβασης των κατοίκων στα εμβο-

λιαστικά κέντρα.

Τον συντονισμό ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις εμβολιαστικές υπηρ-

εσίες ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός σε συγκεκριμέ-

νες περιοχές της χώρας ανέλαβε από τον πρωθυπουργό ο αναπληρω-

τής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που αποφασίστηκε στην ευρεία σύσκεψη

στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο εξής θα υπάρχει

στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και

των ΟΤΑ, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

κάθε περιοχή, ώστε να γίνει πιο στοχευμένη η προσπάθεια πειθούς των

πολιτών που είναι καχύποπτοι έναντι των εμβολίων. 

Η εκστρατεία αποφασίστηκε να γίνεται σε κάθε συνοικία και γειτονιά

ακόμα και πόρτα – πόρτα και θα αφορά όσους πολίτες για διάφορους

λόγους δεν έχουν λάβει ακόμη την απόφαση να εμβολιαστούν. Στη

συνέχεια, ανάλογα με την κοινωνική ή ηλικιακή ομάδα των ανεμβολία-

στων, θα αναλαμβάνουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στις τοπικές

κοινωνίες, μέσα από τον διάλογο και την πειθώ να άρουν τους δισταγ-

μούς έναντι των εμβολίων.

Στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, που οι λόγοι απροθυμίας είναι θρη-

σκευτικοί, θα προσπαθεί ο τοπικός ιερέας να μεταπείσει το ποίμνιό του.

Εάν καταγράφονται χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών σε άτομα νεαρής

ηλικίας, το σχετικό έργο θα καλούνται να αναλάβουν άτομα ιδιαίτερα

αγαπητά στη νεολαία.

Ο δεύτερος άξονας της προσπάθειας αφορά τους πολίτες που είναι

θετικοί στον εμβολιασμό, αλλά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εμβο-

λιαστικό κέντρο, είτε γιατί μένουν σε δυσπρόσιτες, ορεινές και νησιωτι-

κές περιοχές είτε γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και εδώ η συμβο-

λή της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται αναγκαία για την στοχευμένη παρ-

ουσία των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλά

ποσοστά εμβολιασμών, όπως είναι η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακε-

δονία, η Θράκη, η Στερεά Ελλάδα και ορισμένες περιοχές της Κρήτης.

Στόχος είναι τα ποσοστά των εμβολιασμένων σε όλη τη χώρα να είναι

σε υψηλά επίπεδα ώστε έως τα τέλη Αυγούστου να έχει επιτευχθεί το

λεγόμενο «τοίχος ανοσίας» έναντι της Covid-19 και των μεταλλάξεων.
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Ενα θερμό καλοκαίρι για την Κύπρο φαίνε-
ται να προετοιμάζει ο Τούρκος πρόεδρος

με εξαγγελίες νέων τετελεσμενων, ώστε να
καθίστανται τα κατεχόμενα βάση στρατιωτικών
εξορμήσεων της Τουρκίας στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Η αναμενόμενη παράνομη επίσκεψη Ερντο-
γάν στο ψευδοκράτος στις 20 Ιουλίου για να «γιο-

ρταστεί» η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβο-

λής μαζί με τους “αδελφούς” του Τουρκοκύ-

πριους, θα συνοδευτεί με εξαγγελία δημιουργίας

τουρκικής βάσης drones καθώς και «αξιοποίησης»

του Βαρωσιού με έναν ιδιότυπο εποικισμό. Στόχος

της Τουρκίας είναι να αναλάβει την εκτέλεση έρ-

γων υποδομής και, μαζί με επιχειρηματίες εκ 

Τουρκίας, να κληθούν και Ελληνοκύπριοι ιδιοκ-
τήτες να «συμπράξουν» στην ανάπτυξη της
περιοχής, αφού όμως κάποιοι απ΄αυτούς ανα-

γνωρίσουν ότι η κυριότητα της γης ανήκει στο

ΕΒΚΑΦ και σε αυτούς (τους Ε/κ) θα δοθεί η επι-

καρπία. Όλη αυτή η δραστηριότητα θα γίνεται υπό

την «σκέπη» του ψευδοκράτους με την επιστασία

της Τουρκίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκος
Δένδιας, σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε

ότι η Κύπρος δεν θα έχει ήρεμο καλοκαίρι. Ο κ.

Δένδιας εκτίμησε εκτίμησε ότι πιθανόν στο πεδίο

των ελληνοτουρκικών σχέσεων να υπάρξει ένα

ήρεμο καλοκαίρι, ωστόσο δεν μπορεί να προβλέ-

ψει ότι το ίδιο θα συμβεί και στο Κυπριακό. 

«Ευελπιστώ ότι θα έχουμε ένα σχετικά ήρε-

μο καλοκαίρι στο Αιγαίο, δίχως νέες προκλή-

σεις. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που προέ-

κυψε από την πρόσφατη συνάντηση του 

πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δυ-

στυχώς, όσον αφορά την Κύπρο και ενόψει

της επετείου της εισβολής στις 20 Ιουλίου, δεν

θα μπορούσα να πω το ίδιο. Πρέπει να βρι-

σκόμαστε σε διαρκή επιφυλακή», υποστήριξε

ο κ. Δένδιας.

Υπογράμμισε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός

έχει καταστήσει σαφές ότι «η Ελλάδα απορρίπτει

οποιαδήποτε πρόταση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο

που ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφ-

αλείας του ΟΗΕ, ήτοι δικοινοτική, διζωνική ομο-

σπονδία. Τη θέση αυτή συμμερίζονται όλα τα κράτη

του ΟΗΕ, με εξαίρεση την Τουρκία». 

«Δυστυχώς, τόσο η τουρκική στάση όσο και η

στάση της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν αφή-

νουν περιθώρια αισιοδοξίας», υποστήριξε.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη επιστολή που απέ-

στειλε η Τουρκία στον ΟΗΕ, ο κ. Δένδιας σημείω-

σε ότι με τη συγκεκριμένη επιστολή η Τουρκία «επα-

ναλαμβάνει τις πάγιες μονομερείς διεκδικήσεις της

εναντίον της χώρας μας τις οποίες απορρίπτουμε

στο σύνολό τους. Θα απαντηθεί καταλλήλως ως

είθισται».

Όπως σημείωσε, μπορεί η συνάντηση του ‘Ελληνα

Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο όσο και

οι επαφές του ιδίου με τον κ. Τσαβούσογλου να

επέτρεψαν «να σπάσει ο πάγος», αλλά «δεν επή-

λθε καμία σημαντική πρόοδος στις σχέσεις

των δύο χωρών». 

«Οι θέσεις μας παραμένουν εκ διαμέτρου

αντίθετες. Η διαφορά μας υπήρχε και εξακο-

λουθεί να υπάρχει: η Τουρκία αρνείται να σε-

βαστεί τους βασικούς κανόνες του Διεθνούς

Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας των σχέ-

σεων καλής γειτονίας και να αποσύρει την απει-

λή πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Δεν τρέ-φο-

υμε αυταπάτες», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών της 

Τουρκίας, Μελβούτ Τσαβούσογλου, που την πε-

ρασμένη βδομάδα πήγε στο ψευδοκράτος, σε

δηλώσεις του κάλεσε την ΕΕ να κάνει τα απα-

ραίτητα βήματα στο θέμα του «δίκαιου διαμοιρ-

ασμού» των πόρων της Κύπρου.

«Αγνοούμε πλήρως τη νοοτροπία που αντι-

μετωπίζει τους Τουρκοκύπριους σαν μειονό-

τητα στην Κύπρο. Η πρόταση του προέδρου

μας για μια περιφερειακή σύνοδο, βρίσκεται

ακόμα στο τραπέζι, όπως και οι προτάσεις της

“ΤΔΒΚ” για δίκαιο διαμοιρασμό των πόρων.

Καλούμε την ΕΕ να κάνει τα απαραίτητα βή-

ματα, διαφορετικά θα τα κάνουμε εμείς», είπε

ο Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνέχισε λέγοντας ότι «ο ορι-

σμός ενός ειδικού εκπροσώπου από τα Ηνω-

μένα Έθνη για την Κύπρο, δεν έχει καμία αξία,

καθώς δεν θα έχει καμία δικαιοδοσία στις συζητή-

σεις».

ΚΑΙ ΠΙΟ ΤΟΥΡΚΟΣ Ο ΤΑΤΑΡ…
Το φερέφωνο της Άγκυρας στην Κύπρο, ο Ερσίν

Τατάρ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με βετε-

ράνους του Αττίλα, είπε ότι το ψευδοκράτος είναι

«σημαντικό για την ασφάλεια των ακτών της 

Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «οι

ενεργειακοί πόροι της περιοχής είναι σημαντικό

στρατηγικό ζήτημα για την Τουρκία».

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κυπριακή κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει δραστηριοποι-

ηθεί έντονα και προς κάθε κατεύθυνση. Ειδικά πέτ-

υχε το θέμα του Βαρωσιού να καταγράφεται στα

Συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυ-

φής της ΕΕ. Παρεμβάσεις προς τον Τούρκο πρό-

εδρο έκανε προσωπικά ο πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου. Η απάντηση του Ερντογάν

περιφρονητική και απαξιωτική προς όλους: Δεν

θα μου πείτε τι θα πω και τι θα κάνω στην Κύπρο,

δηλώνει!!!

Παράλληλα, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Χριστοδουλίδης είναι σε συνεχή επαφή

με ομολόγους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

και της Ευρώπης για αντιμετώπιση της τουρκικής

προκλητικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Για την Κύπρο δεν θα είναι ήρεμο καλοκαίρι

Μοτοπορεία μνήμης για τους Τάσο Ισαάκ
και Σολωμό Σολωμού στην Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με 
τον ηγέτη των Εβραίων στις ΗΠΑ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εκτε-

λεστικό Διευθυντή του American Jewish Commit-

tee (AJC), David Harris (φωτό).

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι

εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με αιχμή την Ανα-

τολική Μεσόγειο. Τονίστηκε ιδιαιτέρως η συμβο-

λή της Ελλάδας στην εδραίωση της περιφερεια-

κής σταθερότητας και την προώθηση της ανά-

πτυξης μέσω των αμοιβαία επωφελών συμμαχιών

με χώρες της περιοχής που μοιράζονται ίδιες αρχές

και πεποιθήσεις.

Κατά τη συζήτηση με τον κ. Harris επιβεβαιώθηκε

η στενή συνεργασία του AJC με την ελληνική ομο-

γένεια στις ΗΠΑ καθώς και το άριστο επίπεδο των

διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, οι οποίες ανα-

πτύσσονται και επεκτείνονται διαρκώς.

Υπογραμμίστηκε ακόμη η σημασία της τριμερ-

ούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και

του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ,

ενώ εξετάστηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση

των σχετικών δράσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευ-

ράς η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του

Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και η

Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Μοτοσικλετιστές από την Κύπρο, με τριάντα μο-
τοσικλέτες, ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο (3/7)
το πρωί, από τη Θεσσαλονίκη για τις Καστανιές του
Έβρου, πρώτο σταθμό της μηχανοκίνητης πορείας
μνήμης με αφορμή τα εικοσιπέντε χρόνια από τις
δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολω-
μού από όργανα του κατοχικού καθεστώτος της
Κύπρου, στη Δερύνεια.

Την μοτοπορεία ακολουθούν και δύο αυτοκίνητα, σε

ένα εκ των οποίων επιβαίνουν η μητέρα του δολοφον-

ημένου Τ. Ισαάκ, Τασούλα και η αδελφή του, Αναστασία.
Με συνθήματα όπως «Δεν Ξεχνώ» και «Η Μνήμη

Τρέχει Ξανά», η «Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ - Σολω-

μού», η οποία και διοργανώνει τη μοτοπορεία, πραγ-

ματοποίησε εκδήλωση μνήμης, στο πλακόστρωτο του

Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσία της

μητέρας και της αδελφής του Τ. Ισαάκ, τιμώντας, εκτός

από τη θυσία των Τ. Ισαάκ και Σ. Σολωμού και τα διακό-

σια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Σκοπός της πορείας είναι η ανάδειξη των ευθυνών

για τη δολοφονία των Ισαάκ και Σολωμού, καθώς και του

αιτήματος σύλληψης των υπαιτίων.

«Είναι ένα οδοιπορικό μνήμης, ελευθερίας και ιστορ-

ικής συνείδησης», δήλωσε εκ μέρους της πρωτοβου-

λίας, ο μοτοσικλετιστής Αλέκος Μιχαηλίδης και πρό-

σθεσε: «Να μεταφερθεί σε όλο τον Ελληνισμό το αίτημα

εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης των δολοφόνων,

που παραμένουν ελεύθεροι στα κατεχόμενα εδάφη της

Κύπρου».

Οι μοτοσικλετιστές κράτησαν στα χέρια μια μεγάλη

ελληνική σημαία μπροστά στον Λευκό Πύργο για να ανα-

δείξουν «την ανάγκη ενότητας του Ελληνισμού», ενώ

σκοπός τους είναι ξεκινώντας από τον Έβρο και την Αλε-

ξανδρούπολη, να περάσουν διαδοχικά από τις πόλεις:

Κομοτηνή, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μεσολόγγι,

Ναύπλιο, Σπάρτη, Καλάβρυτα και από τον Πειραιά, να

μεταβούν στην Κρήτη. 

Στις 10 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Αθήνα, για να επι-

στρέψουν στις 11 Ιουλίου στην Κύπρο, ώστε να συμμε-

τάσχουν στις 17 του μηνός σε μεγάλη εκδήλωση μνή-

μης στη Λευκωσία.
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Έκθεση πεπραγμένων της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων για το 2020-2021

ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ…

«Το Καραβάκι 
της Αριάδνης»

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που ξεκίνησε

την 14η Σεπτεμβρίου 2020 έληξε με τις προαγω-

γικές και πτυχιακές εξετάσεις που έγιναν την Πα-

ρασκευή 25η και Σάββατο 26η Ιουνίου 2021.

Σε σύνολο 65 εγγεγραμμένων μαθητών έδω-

σαν εξετάσεις 47 μαθητές, οι οποίοι στην πλειο-

ψηφία τους αρίστευσαν.

Επίσης, εφέτος μετά από πολύ καιρό δόθηκαν

2 Πτυχία Ιεροψάλτου.

Τόσα τα ενδεικτικά όσο και τα πτυχία, λόγω των

περιορισμών της πανδημίας, θα δοθούν σε ειδική

τελετή μετά τον αγιασμό της νέας Σχολικής Χρο-

νιάς που θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Μαζί με τους κεντρικούς χώρους όπου λειτουρ-

γεί η Σχολή μας, στους χώρους της Παναγίας του

Wood Green, λειτούργησαν παραρτήματα και σε

άλλους Ιερούς Ναούς, των Αγίων Δώδεκα Απο-

στόλων, Αγίου Παντελεήμονα, Αγίας Σοφίας, Αγίων

Πάντων στο Λονδίνο και σε Κοινότητες του

Birmingham, Brighton, Leicester&Mansfield,

Cheltenham στην επαρχία.

Τα μαθήματα εφέτος, λόγω της Πανδημίας, μετά

τον Νοέμβριο έγιναν εξ αποστάσεως μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, όπως και οι προ-

αγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις.

Τα μαθήματα εφέτος δίδαξαν οι: Διευθυντής της

Σχολής Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας,

Παναγιώτης Σταυρινίδης, Παναγιώτης Προ-

κοπίου, Σίμος Ελευθεριάδης, Αχτινούδης Άγγε-

λος, Αθανάσιος Χαραλαμπόπουλος, Αλέξαν-

δρος Προκοπίου και Γεώργιος Προκοπίου.

Η Νέα Σχολική χρονιά 2021-2022 θα ξεκινήσει

με εγγραφές την Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021

και τα μαθήματα την Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου

2021.

Ο Αγιασμός για την νέα Σχολική Χρονιά θα ανα-

κοινωθεί λίγο αργότερα κατόπιν συνεννόησης με

τον Σεβασμιώτατο Αριχεπίσκοπο, κ.κ. Νικήτα.

Παρακαλούμε, οδηγήστε τα παιδιά σας στην

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. 

Είναι η μοναδική ευκαιρία να μάθουν την πατρώα

μας Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και να την

σπουδάσουν φτάνοντας μέχρι και το Δίπλωμα

Διδασκάλου.

Ο Διευθυντής της Σχολής

Πρωτοπρεσβύτερος

Ιωσήφ Παλιούρας

Το βιβλίο αυτό του Ηλία Παντελίδη (στα ελληνι-

κά και στα αγγλικά) απευθύνεται σε νέα άτομα...

ηλικίας από 10 μέχρι 100 χρόνων. Είναι παιδικό

παραμύθι για παιδιά, έφηβους και νέους. Είναι

γεμάτο με φωτογραφίες, εικόνες και σχέδια. Είναι

μυθιστόρημα, σύντομο, λακωνικό, με τον μύθο να

γεννά την ιστορία, και την ιστορία αενάως να ανα-

γεννάται από τον μύθο.

Είναι διήγημα με απλή πλοκή, δύο βασικούς

χαρακτήρες και εκτυλίσσεται σε ένα γεωγραφικό

χώρο μοναδικό. Η χρονική περίοδος καλύπτει μια

μέρα ή αιώνες, ανάλογα με τις γνώσεις και φαν-

τασία του αναγνώστη. Στο τέλος παρατίθενται

κάποια γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα... για

μεγαλύτερα παιδιά.

Η Αριάδνη γεννήθηκε στο κέντρο, στην καρδιά

ενός μεγάλου καταπράσινου λαβύρινθου. Τα μονο-

πάτια του στρωμένα με πολύχρωμα θαλασσινά

χαλίκια και βότσαλα. Τα τείχη του δυνατά, ψηλά,

πράσινα κυπαρισσάκια, γονατιστά πευκάκια, μικρές

ελιές, ανθισμένες αμυγδαλιές, λεμονιές και πορ-

τοκαλιές. Χαμηλά, δίπλα από τις ρίζες τους, ένα

πανέμορφο χαλί δημιουργημένο από τη φύση, με

πανέμορφα άσπρα και κόκκινα κυκλάμινα, ματσικό-

ριδα και ανεμώνες.

Η Αριάδνη είναι ένα όμορφο, ψηλό κοριτσάκι,

με μαύρα, σγουρά μαλλάκια, έξυπνα καστανά ματά-

κια και ένα στοματάκι πάντοτε χαμογελαστό. Ένα

προσωπάκι βγαλμένο από την κλασική μυθολογία.

Όταν γεννήθηκε, ψηλά στον γαλανό ουρανό πετούσαν

αετοί και πιο χαμηλά γλάροι. Ντροπαλά αηδόνια,

κρυμμένα μέσα στα πράσινα φύλλα του λαβύριν-

θου, κελαηδούσαν ασταμάτητα.

Η συγγραφική δεινότητα του Ηλία Παντελίδη

«έπλασε» αυτό το κοριτσάκι με το «καραβάκι» του

για να κάνουν ένα μαγικό ταξίδι στις κατεχόμενες

κωμοπόλεις της Κύπρου μας Καραβά και Λάπηθο,

κι από ’κει να μας ταξιδέψουν σε άλλα μέρη της

πατρίδας μας, σε «ονειρικούς κι αγαπημένους

τόπους, κλεισμένους στην καρδιά πολλών Κυπρίων. 

Κι όπως αναφέρεται με αλληγορικό αλλά πολύ

ενδεικτικό τρόπο σε κεφάλαιο του βιβλίου:

«Μία μεγάλη μέρα τελείωνε.

Το μαγικό ηλιοβασίλεμα ταξίδευε, τα Μάτια, τον

Νου και την Ψυχή. Κάθε ανατολή και δύση του

ήλιου, στον ορίζοντα της κυπριακής θάλασσας είναι

μαγεία.

Το Καραβάκι και το Κοριτσάκι έδιναν υπόσχεση

να συνεχίσουν μαζί ένα νέο ταξίδι, μια άλλη νέα

μέρα.

Ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα τη Γη της λεμο-

νιάς, της αγκαλιάς και της χαράς.

Τη Γη του πεύκου και του κυπαρισσιού.

Να γνωρίσουν το χρυσοπράσινο φύλλο, το ριγ-

μένο στο πέλαγο.

Τη Γη των κοριτσιών που γελούν και των αγορ-

ιών που δεν… μεθούν.

Να γνωρίσουν την Κύπρο, των Κυπρίων.

Την Κύπρο μας, της αγάπης και του ονείρου».

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ηλίας Παντελίδης γεννήθηκε το 1953, στη Για-

λούσα. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο της γενέτει-

ράς του και στην Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από τον Ιούλιο

του 1973 μέχρι τον Αύγουστο του 1975. Μετά

σπούδασε Οικονομικά και ακολούθως Λογιστική

στο Λονδίνο. Κατοικεί κοντά στη Λευκωσία από το

1982. 

Είναι νυμφευμένος, από το 1977, με την Κατε-

ρίνα (Πασχαλίδη), πρώην βουλευτή Κερύνειας

με καταγωγή από Καραβά - Κερύνειας και Πρα-

στειό Αμμοχώστου. Έχουν τέσσερα παιδιά και μία

εγγονή• την Αριάδνη. 

Βίωσε και μελέτησε τη σκοτεινή ιστορική περίο-

δο, Ιουλίου-Αυγούστου 1974. Αποτέλεσμα ήταν η

έκδοση ενός βιβλίου σε τρεις γλώσσες. Στα αγγλι-

κά [LaconicTales. Cyprus 1974] στα τουρκικά

[SavasveBiz], και στα ελληνικά [ΒΙΩΜΑΤΑ Κύ-

προς 1974].

Από την παρουσίαση του βιβλίου “Το Καραβάκι της Αριάδνης” στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

Προκόπη Παυλόπουλο. Από αριστερά: Ηλ. Παντελίδης, η σύζυγός του Κατερίνα 

και ο Γεώργιος Γεωργίου. 
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Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση

από το Σύνδεσμο Αμμοχώστου Η.Β.:

Το παρακάτω το Ψήφισμα για τα 60 χρό-

νια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και για την

Αμμόχωστο που εγκρίθηκε και κατατέθηκε

στο Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από τις

επίμονες προσπάθειες της επιτροπής του

Συνδέσμου Αμμοχώστου Μ.Β και του προέδρ-

ου της Δρ. Βασίλη Μαύρου που συνέβαλαν

στην διατύπωση του.

Το ψήφισμα συγκέντρωσε τις προαπαι-

τούμενες 20 υπογραφές στο Συμβούλιο της

Ευρώπης και θα συζητηθεί στο Προεδρείο

της Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται

για μια μεγάλη επιτυχία που κατάφερε να

φέρει εις πέρας ο Σύνδεσμος μας με την

αρωγή του βουλευτή των Εργατικών της

Μεγάλης Βρετανίας Geraint Davies, ο οποίος

και το κατέθεσε, την πολύτιμη βοήθεια που

μας παρείχε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη

την οποία και ευχαριστούμε καθώς και η

Ελληνική και η Κυπριακή αντιπροσωπεία.

Υπενθυμίζουμε ότι ουδέποτε έχει κατατε-

θεί αντίστοιχο ψήφισμα στο Συμβούλιο της

Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δρ

Βασίλης Μαύρου, ο οποίος αυτό το διάστημα

βρίσκεται στην Κύπρο, έχει συναντήσεις με

όλους τους αρχηγούς των κόμματων και τους

έχει ενημερώσει σχετικά με αυτό το θέμα.

Το ψηφίσμα που εγκρίθηκε είναι το ακό-

λουθο (στα αγγλικά):

Call for Famagusta's return 
to its lawful inhabitants

As Cyprus celebrated its 60th anniversary

of independence last year, the Parliamentary

Assembly should reaffirm its support for a

comprehensive settlement of the Cyprus

problem, on the basis of an agreed frame-

work for a bi-communal, bi-zonal federation

with a single sovereignty, single citizenship

and international personality and political

equality, as set out in the relevant UN Security

Council Resolutions and the High Level

Agreements, noting however that this has

yet to be achieved.

Since the invasion by the Turkish troops

in 1974, a section of Famagusta (Varosha)

was sealed off and remains since then unin-

habited, under the direct control of the Turkish

military, despite UN Resolutions that provide

for the return of the city's lawful inhabitants,

under UN auspices.

The Assembly should join the European

Parliament which, in its Resolution of 26

November 2020 on Varosha, condemned

Turkey's illegal activities in Varosha and

warned that the city's partial "opening" weak-

ens prospects of a solution exacerbating divi-

sions and entrenching the permanent parti-

tion of the island.

Underlining the UN Secretary-General's

call for the resumption of negotiations on the

basis of the Common Declaration of 11

February 2014 and his Six Point Framework

of 30 June 2017 and the convergence achieved,

the Assembly should:

• call on Turkey to act according to the UN

Security Council resolutions and return

Famagusta to its lawful inhabitants;

• reaffirm the Republic of Cyprus sovereign

right to exploit its natural ressources to the

benefit of all people of Cyprus;

• urge Council of Europe member States to

exert pressure on Turkey to co-operate and

refrain from actions that are inconsistent

with international law and relevant UN res-

olutions.

Mr Geraint DAVIES, United Kingdom,
SOC

Ms Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR,
Iceland, SOC

Mr Sos AVETISYAN, Armenia, SOC
Ms Theodora BAKOYANNIS, Greece,

EPP/CD
Ms Petra BAYR, Austria, SOC

Mr Anastasios CHATZIVASILEIOU,
Greece, EPP/CD

Mr Titus CORLĂŢEAN, Romania, SOC
Ms Christiana EROTOKRITOU, Cyprus,

SOC
Mr Sokratis FAMELLOS, Greece, UEL
Mr Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland,

SOC
Mr Dimitrios KAIRIDIS, Greece, EPP/CD
Ms Marietta KARAMANLI, France, SOC
Mr George KATROUGALOS, Greece,

UEL
Mr George LOUCAIDES, Cyprus, UEL

Baroness Doreen MASSEY, United
Kingdom, SOC

Mr George PAPANDREOU, Greece,
SOC

Mr Ion PRIOTEASA, Romania, SOC
Mr Jacek PROTASIEWICZ, Poland,

EPP/CD
Mr Theodoros ROUSOPOULOS,

Greece, EPP/CD
Mr Stefan SCHENNACH, Austria, SOC

Mr Nicos TORNARITIS, Cyprus,
EPP/CD

Mr Alexandros TRIANTAFYLLIDIS,
Greece, UEL

Ο Βασίλης Μαύρου (δεξιά) και ο Ανδρέας Γεωργίου του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η.Β.

Ψήφισμα στο Συμβούλιο της
Ευρώπης για την Αμμόχωστο
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Η καλοκαιρινή γιορτή του ελληνικού

σχολείου Αγίου Νικολάου (Acton)
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Σάββατο στις 3 Ιουλίου 2021 οι λι-

λιπούτειοι μαθητές του Ελληνικού Παρ-

οικιακού σχολείου του Αγίου Νικολάου

αποχαιρέτησαν τη φετινή σχολική χρο-

νιά πραγματοποιώντας στο χώρο του

σχολείου την καλοκαιρινή γιορτή χωρίς

την παρουσία γονέων και με την τήρηση

των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της

Προδημοτικής, που μας ταξίδεψαν με τρ-

αγούδια και εικόνες στο ελληνικό καλο-

καίρι, και οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης

που συμμετείχαν στην καταπληκτική πα-

ράσταση «Το καλοκαίρι που χάθηκε»,

καταχειροκροτήθηκαν από τους δασκά-

λους και τους μεγαλύτερους μαθητές που

παρακολούθησαν τη γιορτή. 

Στη γιορτή παρέστησαν, επίσης, ο Αι-

δεσιμότατος π. Σταύρος και η Διευθύντρια

του σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος.
Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα παρου-

σίαζαν φέτος την καλοκαιρινή γιορτή με

θέμα τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο

και οι ετοιμασίες μέχρι και την τελευταία

στιγμή ήταν πυρετώδεις. 

Δυστυχώς, όμως, λόγω των αυξημέ-

νων κρουσμάτων αλλά και των καιρικών

συνθηκών δεν μας επετράπη η γιορτή να

γίνει σε κλειστό χώρο. 

Ανανεώνουμε, όμως, το ραντεβού μας

για του χρόνου ελπίζοντας σε πιο ασφα-

λείς και καλύτερες συνθήκες!

Η Διευθύντρια και το Εκπαιδευτικό πρ-

οσωπικό του ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου

εύχονται Καλή Πρόοδο και χαμόγελα σε

όλα τα παιδιά και ένα όμορφο και ξε-

κούραστο καλοκαίρι σε όλους!
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Οπως είναι, ασφαλώς, γνωστό, οι προαναφερ-

θείσες στις δύο προηγούμενες εκδόσεις δημώδεις

παραδόσεις, οι σχετικές με την Άλωση και την ταυ-

τόχρονη ακατάλυτη επιθυμία των Ελλήνων για την

όσο γίνεται πιο σύντομη αναγέννηση του Γένους,

είχαν ως θετικό αποτέλεσμα το γεγονός ότι, στην

Ευρώπη πριν και κυρίως κατά τον 18ο και στις

αρχές του 19ου αιώνα, οι εγκατεστημένοι εκεί

Έλληνες, επηρεασμένοι προφανώς τόσο από αρκε-

τές παρόμοιες Ευρωπαϊκές μυστικές Εταιρείες με

ιδεολογία φιλελεύθερη και ως επί το πλείστον εθνι-

κιστική δράση, όπως αργότερα, για παράδειγμα,

και μάλιστα πολύ πιο αποφασιστικά η Γαλλική Επα-

νάσταση του 1789, ίδρυσαν και οι ίδιοι οι Έλληνες

τέτοιες οργανώσεις ή «Εταιρείες», όπως τις ονό-

μαζαν, μιας και οι κάπως ανώτερης μόρφωσης ιδρυ-

τές και κυρίως οι χορηγοί τους ήταν κατά κύριο

λόγο ευκατάστατοι απόδημοι έμποροι. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Τέτοιες δε «Εταιρείες» υπήρξαν όντως αναρίθ-

μητες, από τις οποίες, όμως, επιλέγουμε μόνο τρεις,

οι οποίες ιδρύθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα και,

μάλιστα, την ίδια σχεδόν χρονιά, όταν ιδρύθηκε και η

καθαρόαιμα πλέον επαναστατική «Φιλική Εταιρεία»,

για την οποία περισσότερα στα επόμενα. 

Ως πρώτη δε στη σειρά, από χρονολογική άποψη

ίδρυσής της, υπήρξε η ως συνήθως επονομαζόμενη

«Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον» (Hotel Hellenophone)

ή και «Εταιρεία των Φίλων». Η οποία ιδρύθηκε μεν

στο Παρίσι το 1809, ενώ η προεργασία της ίδρυσής

της προηγήθηκε μάλλον μερικά χρόνια νωρίτερα. Οι

άλλες δύο «Εταιρείες» και, μάλιστα με τον ίδιο τίτλο,

«Φιλόμουσος», ιδρύθηκε η μία στην Αθήνα το 1812

και η άλλη στη Βιέννη το 1814 (την ίδια χρονιά που

ιδρύθηκε και η «Φιλική Εταιρεία»). 

Παραθέτουμε, λοιπόν, μερικές ενδιαφέρουσες πληρ-

οφορίες για τους πρωτεργάτες στην ίδρυσή τους και

τους απώτερους στόχους για τους οποίους είχαν μεν

ιδρυθεί, αλλά τελικά τις υπερκέρασε η «Φιλική Εται-

ρεία». 

ΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ» ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ,

1809 (Hôtel Hellénophone)

Ως πρώτη, λοιπόν, στη σειρά, από χρονολογική

άποψη, είναι η επονομαζόμενη «Ελληνόγλωσσον

Ξενοδοχείον» (Hotel Hellenophone) ή και «Εται-

ρεία των Φίλων», ιδρύθηκε δε στο Παρίσι το 1809,

ενώ η προεργασία της ίδρυσής της πιθανότατα προη-

γήθηκε μερικά χρόνια νωρίτερα. Οι άλλες δύο Εται-

ρείες και μάλιστα με το τον ίδιο τίτλο «Φιλόμουσος»,

ιδρύθηκε η μία στην Αθήνα το 1812 και η άλλη στη

Βιέννη το 1814 (την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε και η

«Φιλική Εταιρεία»). 

Ιδρυτής του «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου» θεω-

ρείται ότι ήταν ο καταγόμενος από τη Θεσσαλονίκη

Γρηγόριος Ζαλύκης ή Ζαλίκης ή Ζαλίκογλου (1785-

4/10/1827 Παρίσι), λόγιος, συγγραφέας και διπλω-

ματικός εκπρόσωπος του ηγεμόνα της Βλαχίας (Φε-

βρουάριο - Ιούνιο 1821), Σκαρλάτου Καλλιμάχη

[Μέγας Δραγουμάνος (1801-1806) και ηγεμόνας Μολ-

δαβίας κατά διαδοχικά διαστήματα (1806 και 1819)].

Μετά τις σπουδές του στο Βουκουρέστι με δάσκαλό

του τον διάσημο Λάμπρο Φωτιάδη, όπου και τελειο-

ποίησε τα Ελληνικά και Λατινικά του, ο Ζαλίκης το

1802 στάλθηκε στο Παρίσι από τον Καλλιμάχη για

πολιτικές υποθέσεις, όπου κι εγκαταστάθηκε εργαζό-

μενος αρχικά ως γραμματέας του Γάλλου φιλέλληνα,

ελληνιστή και αρχαιολόγου Auguste de Gouffier

(1752-1817) [είχε διατελέσει Πρεσβευτής της Γαλ-

λίας στην Κωνσταντινούπολη (1784-1792)], βοηθώντας

τον στην έκδοση του κλασικού περιηγητικού του

συγγράμματος «Voyage Pittoresque en Grece», ενώ

ταυτόχρονα ασχολούνταν με τη σύνταξη κι έκδοση

δύο λεξικών, ένα ελληνικό σε απλή γλώσσα και ένα

γαλλικό, όπως επίσης και με τη συγγραφή άλλων έργων,

όπως για παράδειγμα τη μετάφραση του «Κοινωνικού

Συμβολαίου» του Ρουσσώ, τον «Διάλογο περί της

Ελληνικής Επαναστάσεως», τα «Απομνημονεύμα-

τα ιστορικά της υπ’ αυτού εν 1809 συσταθείσης εν

Παρισίοις Ελληνικής Εταιρείας Ελληνόγλωσσον

ξενοδοχείον», την «Ευμέθοδον Γραμματικήν της

Ελληνικής Γλώσσης» (στα Γαλλικά), επιστολές και

ποιήματα. 

Στο μεταξύ, λόγω και της τότε παντοδυναμίας του

Ναπολέοντα στην Ευρώπη, πολλοί Έλληνες, απο-

γοητευμένοι όπως ήταν από την αποτυχία των «Ορλο-

φικών» το 1770, όταν μάλιστα όλοι και κυρίως η Ρωσία

είχαν αποδώσει την αποτυχία εκείνη αποκλειστικά και

μόνο σε βάρος των Ελλήνων, οι μορφωμένοι, του-

λάχιστον, Έλληνες του εξωτερικού έστρεψαν πια τις

ελπίδες τους όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά κυρίως και

προπάντων στις δικές τους κατάλληλα οργανωμένες

επαναστατικές προετοιμασίες. Οπότε, λοιπόν, και οι

έχοντες άμεση επαναστατική εμπειρία και συγκεκρι-

μένα οι εν Γαλλία Έλληνες, συνεπικουρούμενοι και

από φιλέλληνες, όπως ο προαναφερθείς Gouffier, προέ-

βησαν στην ίδρυση της «Εταιρείας των Φίλων», η

οποία μετονομάσθηκε και είναι, όπως είπαμε, πολύ

πιο γνωστή ως «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον». Και

αυτό, επειδή οι συνεδριάσεις γίνονταν πια, για λόγο-

υς ασφάλειας των μελών τους, σε ξενοδοχεία και όχι

σε ιδιωτικά σπίτια, όπως αρχικά στην οικία της Ελληνο-

κυπρίας Ελισάβετ Σάντη Σενιέ, της οποίας ο πρε-

σβύτερος υιός και διακεκριμένος ποιητής Αντρέ Σενιέ

είχε καρατομηθεί το 1794.

Ορίσθηκε δε ως Πρόεδρός του ο ως άνω Gouffier,

ταμίας ο έμπορος στο Παρίσι Στέφανος Μόσχος και

γραμματέας και αντιπρόσωπος του Προέδρου ο Γρη-

γόριος Ζαλύκης, ο οποίος και αποτέλεσε τον ουσια-

στικό μοχλό των δραστηριοτήτων της εταιρείας, γι’

αυτό και του δόθηκε το προσωνύμιο «ξενοδόχος».

Συμμετείχαν, όμως, ως ενεργά μέλη και οι Σακελλα-

ρόπουλος, Πέτρος - Ομηρίδης Σκυλίτσης (Pierre-

Homéridi Schilizzi, μεγαλέμπορος στην Μασσαλία),

Θεόδωρος Πρασακάκης (Théodore Prassacachi),

ο Κλερμόν Τονέρ, ο Δημήτριος Αμιρά (Démétrius

Amira), ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και η Ελληνοκύ-

πρια λόγια-διανοούμενη Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη

(ή Μαμάκη ή Λομάκα) Σενιέ (1729-6/11/1808),

μητέρα των δύο φημισμένων Γάλλων ποιητών της

εποχής, του Αντρέ Σενιέ (1762-1794), ο οποίος καρα-

τομήθηκε την παραμονή της πτώσης του Ροβεσπιέ-

ρου, και του Ιωσήφ Σενιέ (1764-1811). 

Δεν είναι δε καθόλου απίθανο ότι η ιδέα και η έμπνευ-

ση για την ίδρυση του «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου»

οφείλεται ακριβώς σε αυτή την περίφημη, για την

εποχή της, «Μαντάμ Nτε Σενιέ» και ότι στο «φιλολο-

γικό σαλόνι» της στο Παρίσι, γνωστό κέντρο της φιλελ-

ληνικής κίνησης, έγιναν οι πρώτες συναντήσεις των

μελών της οργάνωσης.

Η Ελισάβετ Σάντη-Λομάκα Σενιέ (Chenier), συγκε-

κριμένα, γεννήθηκε στην Κύπρο, πιθανότατα στη Λάρ-

νακα, το 1729 απεβίωσε δε στ Γαλλία στις 6 Νοεμ-

βρίου 1808. Πατέρας της ήταν ο Αντώνης Λομάκας

(ή Λομάκης), έμπορος. Κλάδος της οικογένειάς της

είχε μεταναστεύσει από την Κύπρο γύρω στα 1650 κι

εγκαταστάθηκαν στη Χίο. Η ίδια η Ελισάβετ μετανά-

στευσε μαζί με τους γονείς της στην Κωνσταντινούπολη

κι εγκαταστάθηκαν στον Γαλατά. Λέγεται ότι ήταν

πολύ όμορφη και μορφωμένη, ενδιαφερόταν δε ιδιαίτε-

ρα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τους αρχαίο-

υς Έλληνες συγγραφείς. Ήταν Καθολική το θρήσκευ-

μα και πιθανότατα απόγονος Φράγκων ευγενών του

Μεσαίωνα. 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία

Η Ελισάβετ Σενιέ
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ΤΣΑΜΗΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ

Ο Δημήτρης Καρατάσος γεννήθηκε το 1798, στη

σημερινή Στενήμαχο, του νομού Ημαθίας. Πατέρας του,

ο θρυλικός Μακεδόνας οπλαρχηγός Αναστάσιος Κα-
ρατάσος. Ο μικρός Δημήτρης, ο πρωτότοκος από τα

συνολικά οκτώ παιδιά του πατέρα του, ακολούθησε τον

τελευταίο από πολύ μικρός στα βουνά. Έγινε κλέφτης

και εκπαιδεύτηκε στα όπλα. Σύντομα γίνεται και εκείνος

οπαδός της Ελληνοσερβικής συμμαχίας, με σκοπό την

αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Ο Καρατάσος, από νεαρός ακόμη διέθετε επιβλητική

εμφάνιση και οξύτατο βλέμμα, ενώ οι πολεμικές του

ικανότητες ήταν κάτι παραπάνω από άριστες! Παρότι δεν

γνώριζε γράμματα πολλά, ήξερε πως η πατρίδα και η

ελευθερία της ήταν πάνω από όλα κι έτσι σε ηλικία είκο-

σι ετών μυείται στη Φιλική Εταιρεία. 

Την άνοιξη του 1822 η Νάουσα επαναστατεί. Ο σκλη-

ρός Τούρκος βαλής της Θεσσαλονίκης, Εμπού Λουμπούτ,
ορμά για πολιορκία της πόλης με 20.000 ασκέρι. Τους

Έλληνες υπερασπίζονται περίπου τέσσερις χιλιάδες παλ-

ληκάρια με επικεφαλής τον Ζαφειράκη, τον Γάτσο και

τον πατέρα Καρατάσο. Ο Δημήτρης, διακρίθηκε καθόλη

τη πορεία των μαχών. Τις πρώτες μέρες του Απριλίου

του 1822 τα φοβερά Τουρκικά κανόνια θέριζαν τις πύλες

της πόλης, όμως, ο ηρωικός Μακεδόνας έριχνε με ιερή

μανία εναντίον των βαρβάρων. Οι Καρατασαίοι με 

τριακόσια παλικάρια αμύνονται νηστικοί επί τρεις ημέρ-

ες σε έναν πύργο! Μάχες επί μαχών! 

Τη νύχτα, όμως, της 12ης Απριλίου η πόλη κυριεύε-

ται από τον Οθωμανικό στρατό και οι βάρβαροι έκαψαν

τα πάντα. Η μητέρα του Καρατάσου, Μαρία, και ένας εκ

των αδελφών του συνελήφθησαν και αποκεφαλίστηκαν,

ενώ ο ίδιος με τον πατέρα του και άλλους αγωνιστές κα-

τέφυγαν στο Βέρμιο. Έξι χρόνια, μετά τη καταστροφή της

Νάουσας ο Δημήτρης Καρατάσος θα βρεθεί να πολεμάει

για την Ελλάδα στην Ανατολική Στερεά, αποδεκατίζον-

τας Τούρκους κι Αλβανούς. 

Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους ο Καρατάσος

ένοιωθε σαν κάτι μεγάλο να έλειπε. Ήταν το κενό της ανε-

λεύθερης ακόμη πατρίδας του, της Μακεδονίας. Ενθυ-

μήθηκε, λοιπόν, τις παλιές του σχέσεις με τους ομοδό-

ξους Σέρβους και πραγματοποίησε πολλά ταξίδια εκεί,

προς βοήθεια του αγώνα. Μετά την ανάληψη της εξου-

σίας από τον Όθωνα, ο Καρατάσος γίνεται υπασπιστής

του και του γνωρίζει την ανάγκη για έναν καινούριο αγώνα

για την Μακεδονία. Το 1847, μάλιστα, όταν χρειάστηκε

να του δοθεί επίσημο διαβατήριο για να ταξιδέψει στην

Κωνσταντινούπολη, ο εκπρόσωπος της Υψηλής Πύλης

στην Αθήνα αρνήθηκε να του το παραχωρήσει, τονίζον-

τας πως ο Καρατάσος, εξαιτίας των επαφών του και των

επιδιώξεών του να ελευθερώσει τη Μακεδονία, ήταν 

πρόσωπο μη αποδεκτό! 

Αρνούμενος να βλέπει την αγαπημένη του πατρίδα,

ακόμη υπό σκλαβιά, το 1854 υποκίνησε την εξέγερση

στη Χαλκιδική. Εκεί έλαβε από τους συμπολεμιστές του

και το προσωνύμιο «Τσάμης». Το 1859, διακήρυττε με

όλους τους τρόπους την ανάγκη για απελευθέρωση της

Μακεδονίας και το 1861, θα μεταβεί στο Βελιγράδι για

να υπογράψει επίσημες συμφωνίες, ανάμεσα στο δύο

κράτη, σχεδιάζοντας παράλληλα κοινή επίθεση εναντίον

των Τούρκων. Εκεί, όμως, ο «Γερο-Τσάμης», θα αφήσει

την τελευταία του πνοή, πιθανώς από κάποια αρρώστια.

Έζησε 63 χρόνια, πολεμώντας με το καριοφίλι στο χέρι

για το Έθνος. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ο Ζαφείριος Θεοδοσίου γεννήθηκε στη Νάουσα της

Μακεδονίας το έτος 1772. Ο Ζαφειράκης, όπως τον απο-

καλούσε χαιδευτικά η μητέρα του, προερχόταν από αρι-

στοκρατική οικογένεια της περιοχής με σημαντική κτημα-

τική περιουσία. Το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με

την έφεση που είχε στα γράμματα τον βοήθησαν να απο-

κτήσει πλούσια μόρφωση και να αναδείξει σπάνια χα-

ρίσματα για την εποχή εκείνη. 

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των νεανικών του χρό-

νων στα Ιωάννινα, σπουδάζοντας. Ο Αλή Πασάς, μάλι-

στα, τον διέκρινε, ως τον πιο μορφωμένο νεαρό Έλληνα

που είχε δει και προσπάθησε αρχικώς να τον προσεται-

ριστεί. 

Το 1804, όμως, ο Πασάς λεηλάτησε τη Νάουσα, κάτι

που γέννησε το μίσος του ήρωα, απέναντι στον τύραν-

νο. Έκτοτε εργάστηκε υπογείως εναντίον του. Το 1806

ο Αλής τον συλλαμβάνει, ο Ζαφειράκης αποδρά στη Θεσ-

σαλονίκη και κατόπιν στο Άγιο Όρος, ώσπου να εξορι-

στεί εν τέλει στη Κωνσταντινούπολη κατόπιν διαταγής.

Εκεί ο Θεοδοσίου θα πετύχει κάτι σπουδαίο. Καταφέρ-

νει να αποσπάσει διαταγή, με σουλτανικό φιρμάνι μάλι-

στα, από τον Μεχμέτ τον Β' να επιστρέψει εκείνος άρχον-

τας της πόλης, εκδιώκοντας τον Αλή. Επιστρέφει το 1818,

διοικητής της Νάουσας. Κατασκεύασε σχολεία, εκκλησίες,

έκανε έργα υποδομής κι έστησε βιομηχανικές μονάδες

οπλισμού. Πέραν όμως από όλα αυτά, ο Ζαφειράκης έγι-

νε αγαπητός για το εξαίρετο ήθος του, την απλότητά και

την ανιδιοτέλειά του. Χάρη μάλιστα και στην υψηλή μόρ-

φωσή του, οι Ναουσαίοι τον αποκαλούσαν τιμητικά «Λο-

γοθέτη». 

Το 1820 μυείται στη Φιλική Εταιρεία, έρχεται σε επα-

φή με τον Καρατάσο και τον Γάτσο και ορκίζονται πίστη

στην ελευθερία! Έτσι, ο Ζαφειράκης, στις 22 Φεβρουα-

ρίου 1822, υψώνει το λάβαρο της εξέγερσης στην πόλη

του. Παρά την αποτυχία απελευθέρωσης της Βέροιας,

ο Μακεδόνας πρόκριτος επιστρέφει στη Νάουσα για να

οργανώσει την άμυνα της πόλης απέναντι στην πολ-

υάριθμη στρατιά του Εμπού Λουμπούτ. Ο Τούρκος βα-

λής πρότεινε την παράδοση των Ελλήνων, έναντι υψηλού

χρηματικού τιμήματος, κάτι που ο Ζαφειράκης αρνήθη-

κε! Μετά από μέρες τιτάνιων μαχών, η πόλη πέφτει και

ο Ζαφειράκης οργανώνει τρόπο διαφυγής για όσα περ-

ισσότερα γυναικόπαιδα μπορεί. Στην πόλη ακολούθησε

σφαγή. Μεταξύ των σφαγιασθέντων η οπλαρχηγός

σύζυγος του, Ζωή Ζαφειράκαινα, η οποία έγινε σύμβο-

λο του αγώνα και ένας εκ των γιών του, ο Φίλιππος. 
Ο Ζαφειράκης κυνηγήθηκε άγρια κι εν τέλει θανατώθηκε

στην Επισκοπή Βέροιας. Τα αιμοβόρα ισλαμιστικά κτήνη,

έκοψαν την κεφαλή του αγωνιστή και την περιέφεραν επί

μέρες πάνω σε κοντάρι, για εκφοβισμό του ελληνικού

πληθυσμού. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΓΓΕΛΗΣ 
ΓΑΤΣΟΣ

Ο Αγγελής Γάτσος γεννήθηκε στους Σαρακηνούς

Αλμωπίας, του νομού Πέλλας, το έτος 1771. Καταγόταν

από φτωχή, σλαβόφωνη, οικογένεια της περιοχής. Πα-

τέρας του ήταν ο Δημήτριος (Μήτρος) Γάτσος και είχε

δύο αδελφούς και μια αδερφή. Στην εφηβική ηλικία των

δεκαέξι ετών ο Αγγελής, για βιοποριστικούς λόγους, με-

τακινήθηκε στο γειτονικό Λουτράκι. Εκεί ανέλαβε τη φύλαξη

ενός κοπαδιού βουβαλιών για λογαριασμό ενός ντόπιου

προύχοντα. Ο νεαρός Αγγελής, μαθαίνοντας πως ένας

αγριεμένος μπέης της περιοχής θέλησε να δολοφονήσει

τον εργοδότη του, τον πρόλαβε και τελικά τον εξόντωσε,

καταφεύγοντας έπειτα κλέφτης στα βουνά.

Νυμφεύεται μικρός, αποκτώντας πέντε κόρες και δύο

γιούς. Εξαιτίας της δράσης του, οδηγεί την οικογένειά

του για περισσότερη ασφάλεια στη Νάουσα κι ο ίδιος εν-

τάσσεται στους αρματολούς του Ολύμπου, σημειώνον-

τας εξαιρετική δράση. Τον Φεβρουάριο του 1822 συμμε-

τέχει στην ένοπλη εξέγερση της Νάουσας, μαζί με τον

Ζαφειράκη Θεοδοσίου, τον Τάσο Καρατάσο και τον

Τσάμη Καρατάσο. Ύστερα από μέρες ηρωικών μαχών,

η Νάουσα κυριεύεται από τα οθωμανικά στρατεύματα.

Η γυναίκα του συλλαμβάνεται και στέλνεται σκλάβα, στα

παζάρια της Θεσσαλονίκης, κι επειδή δεν δέχτηκε να αλ-

λαξοπιστήσει, ο Εμπού Λουμπούτ την στέλνει εξορία στις

φυλακές της Ιερουσαλήμ. Οι κόρες του βιάζονται και φο-

νεύονται, ενώ ένας εκ των γιών του θα κρατηθεί αιχμά-

λωτος. 

Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Μακεδόνας ήρωας θα

συνεχίσει τη πολεμική του δράση. Συνδράμει τον Μπό-
τσαρη, τον Βλαχόπουλο και άλλους Σουλιώτες και θα

πολεμήσει τον Ιούνιο του 1822 στη μάχη της Πλάκας 

Πραμάντων, όπου θα χάσει τον αδερφό του, Πέτρο. Τον

Αύγουστο θα πολεμήσει στη μάχη του Πέτα και στη

συνέχεια, επικεφαλής 100 Μακεδόνων, παίρνει μέρος

στις επιχειρήσεις στη Κορινθία και στη μάχη των Δερβε-

νακίων. 

Ψηλός, ξανθός και δασύτριχος, ο Γάτσος, διακρίνεται

σε όλες τις μάχες για την αποτελεσματικότητά του. Το

1823 θα πολεμήσει πλάι στον Καραϊσκάκη στη Θεσσαλία

και ένα χρόνο μετά θα μεταβεί από τις Βόρειες Σπορά-

δες, στην Ύδρα, για να αποκρούσει ενδεχόμενη τουρκι-

κή επίθεση. Το λαίμαργο σπαθί του θα σκορπίσει εχ-

θρικό αίμα και στις μάχες της Ακρόπολης και του Μεσο-

λογγίου. Οι άνδρες του και άλλοι Πελοποννήσιοι στρα-

τιώτες θαυμάζονται από τον εθνικισμό και τον ζήλο του!

Τον Μάρτιο του 1825 ο Αγγελής Γάτσος θα τσακίσει με

ακλόνητη δύναμη τις Αιγυπτιακές δυνάμεις του Ιμπρα-
ήμ, στη μάχη της Σχινόλακας. Χαρακτηριστική έμεινε η

βροντώδης ιερή πολεμική ιαχή που έβγαζε, σκορπίζον-

τας τον φόβο και τον πανικό στους βαρβάρους! 

Τον Νοέμβριο του 1826 θα χτυπηθεί από υπέρτερες

τουρκικές δυνάμεις στη Λοκρίδα, όμως θα καταφέρει να

αντέξει και να κρατήσει άμυνα. Αεικίνητος και ορμητικός,

θα λάβει μέρος και στην κατάληψη του Τρικερίου, μαζί

με άλλους αγωνιστές το 1827. 

Με την άφιξη του Καποδίστρια, ο γενναιότατος Γά-

τσος θα συνταχθεί μαζί του. Θα μείνει μακριά από τις πο-

λιτικές μηχανορραφίες και τις δολοπλοκίες, με μοναδική

χάρη να ζητήσει την απελευθέρωση του μικρού του γιού

που κρατείτο ακόμη αιχμάλωτος, από το 1822! Εν τέλει

ο γιός του απελευθερώθηκε το 1830. 

Ο Αγγελής, όπως και αρκετοί Μακεδόνες, εγκατα-

στάθηκε μόνιμα στην Αταλάντη. Έζησε το υπόλοιπο της

ζωής του πάμφτωχος, με την πενιχρή τιμητική σύνταξη

του συνταγματάρχη της Φάλαγγας. Απεβίωσε το 1839,

σε ηλικία 68 χρονών. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι υπερασπιστές της Νάουσας

“Η Καταστροφή της Νάουσας”



Η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
για το Κυπριακό, Αμερικανίδα κα Τζέιν Χόλ Λούτ (Jane
Holl Lute), μεταξύ άλλων θέσεων που διατηρεί σε εται-
ρείες, στις 19 Μαΐου 2021 ανέλαβε καθήκοντα ως «Ανε-
ξάρτητη Μη-εκτελεστική Σύμβουλος» (Independent Non-
executive Director) της πετρελαϊκής εταιρίας Royal Dutch
Shell plc. H οποία (δηλαδή η εταιρεία) έχει στενές διαχρο-
νικά συνεργασίες με την Τουρκία και την τουρκική πετρ-
ελαϊκή TPAO ενώ παράλληλα είναι και στην κοινοπραξία
του οικοπέδου 12 για το κοίτασμα Αφροδίτη στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ (μεζί με Chevron και Delek).

Η κα Λούτ μόλις ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθη-

κόντων της ως Μη-Εκτελεστική Σύμβουλος της Royal Dutch

Shel lplc, συγκεκριμένα στις 22 Ιουνίου 2021, επισκέφθηκε το

Προεδρικό Μέγαρο ως «Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ», και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο

Νίκο Αναστασιάδη για τη λύση του Κυπριακού. 

Η Royal Dutch Shel lplc είναι βρετανο-ολλανδική πολυε-

θνική εταιρεία γνωστή ως Shell με κεντρικά γραφεία στη Χάγη,

εγγεγραμμένη ως public limited company στον Έφορο Εται-

ρειών (Companies House) στο Ηνωμένο Βασίλειo και με κα-

ταχωρημένο γραφείο στο Λονδίνο. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου Επεν-

δύσεων της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, η Royal

Dutch Shell plc όμως, έχει στενά και μεγάλα συμφέροντα με

την κατοχική Τουρκία.

«Η Shell λειτουργεί στη Τουρκία από το 1923, εργάζεται

συνεχώς για να οδηγήσει την τουρκική βιομηχανία ενέργειας

με τις καινοτομίες και ανώτερα πρότυπά της καθώς συνεισ-

φέρει στην τουρκική οικονομία… Το 2006, ίδρυσε την Shell&Tur-

cas Petrol… Η Shell συνεισφέρει στην τουρκική οικονομία,

αλλά επίσης στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη (στην

Τουρκία)…» (Από την ιστοσελίδα της Τουρκικής Προεδρίας).

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2012, η επίσημη ιστοσελίδα του Γρα-

φείου Επενδύσεων της τουρκικής Προεδρίας αποκάλυψε τα

ακόλουθα στην δήλωσή της με τίτλο «Η Shell ξεκινά εξερευ-

νήσεις φυσικού αερίου στο Αστέρι της Τουρκίας» («Shell starts

shale gas exploration in Turkey Star»: 

Προσπαθώντας να ελαττώσει την εξάρτησή της από ει-

σαγόμενη ενέργεια, η Τουρκία ερευνά για πετρέλαιο και φυ-

σικό αέριο στην περιοχή της… Η Royal Dutch Shell, σε συνερ-

γασία με την τουρκική κρατική εταιρεία TPAO, ξεκίνησε εξε-

ρευνήσεις για φυσικό αέριο στην νοτιο-ανατολική επαρχία της

Ανατολίας. 

Σύμφωνα με μια συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο

του 2011, οι δύο εταιρείας θα εξερευνούν από κοινού για πε-

τρέλαιο και φυσικό αέριο στην Μεσόγειο Θάλασσα και νοτιο-

ανατολικά της Τουρκίας. «Η Shell είναι ευχαριστημένη να εργά-

ζεται με την TRAO για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικό αε-

ρίου στην Τουρκία, μια χώρα (Τουρκία) στην οποία είμαστε

ενεργοί για 89 χρόνια», δήλωσε ο CEO της Shell Peter Voser

μετά από συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, Tan-

er Yildiz. Ο Voser έγινε επίσης δεκτός από τον Πρωθυπουργό

Ρ. Τ. Ερντογάν, τον οποίο επαίνεσε ως έναν δυναμικό ηγέτη…»

Η οικειότητα των δεσμών μεταξύ της Royal Dutch Shell plc

και της τουρκικής κυβέρνησης ενισχύθηκε με τη δήλωση της

τουρκικής προεδρίας στις 10.7.2017. Την ημέρα εκείνη «ο 

Πρόεδρος Ρ.Τ. Ερντογάν δέχθηκε τον Εκτελεστικό Σύμβουλο

της Royal Dutch Shell, Benvan Beurden στο Προεδρικό στο

Yildiz Palace στην Κωνσταντινούπολη. 

Στην σελίδα 58, της ετήσιας έκθεσής της για το 2020, η Ro-

yal Dutch Shell plc παραδέχεται ότι έχει «συμφέροντα» στην

Τουρκία. Στην σελίδα 50, η εταιρεία αποκαλύπτει ότι «έχουμε

35% συμφέρον στο Κυπριακό Τεμάχιο 12, όπου είναι η ανα-

κάλυψη του Αφροδίτη, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση». 

Τα αβίαστα ερωτήματα 

Ο διορισμός της κας Τζέιν Χολ Λούτ στη βρετανο-ολλανδι-

κή πολυεθνική πετρελαϊκή εταιρεία με τεράστια συμφέροντα

και συνεργασίες με την κατοχική Τουρκία, δεν προκαλεί σύγ-

κρουση συμφερόντων ή δεν φαίνεται ως να έχει σύγκρουση

συμφέροντος με τα καθήκοντά της ως Απεσταλμένη του ΓΓ

του ΟΗΕ για το Κυπριακό; Δεν προβληματίζει για την “αμερο-

ληψία”της; Και γιατί ο διορισμός της στην Shell δεν προστέθηκε

στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ για το βιογραφικό της, που αναρ-

τήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2016; 

Αν η κα Λούτ ήταν αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ηνω-

μένου Βασιλείου, δεν θα της επιτρεπόταν να διατηρεί τέτοια θέ-

ση σε μια εταιρεία, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός του Στέμ-

ματος. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του Υπουργικού Κώδι-

κα, ως αυτός ανανεώθηκε τον Αύγουστο του 2019: «Οι Υ-

πουργοί πρέπει να κάνουν σίγουρο ότι δεν υπάρχει σύγκρου-

ση συμφέροντος, ή να φαίνεται ότι υπάρχει, μεταξύ των δημό-

σιων καθηκόντων τους και των ιδιωτικών συμφερόντων τους». 

Ερευνώντας την ιστοσελίδα του ΟΗΕ βρήκαμε ότι και 

στους Κανονισμούς Προσωπικού του ΟΗΕ υπάρχουν αναφ-

ορές για σύγκρουση συμφέροντος οι οποίες καλύπτονται στον

Κανονισμό Regulation 1.2(m), (q) and (r).

Καθώς επίσης και κάποια αναφορά στις οδηγίες για το UN

Ethics Office.

Μη εκτελεστική Σύμβουλος

στην Shell η Λουτ - Yπάρχει

σύγκρουση συμφέροντος;

«Να απαιτούμε από τη 
Βρετανία αναγνώριση των
τουρκικών γενοκτονιών»
Κύριε Διευθυντά, 
Γιατί άραγε δεν λύνεται το Κυπριακό 47 χρόνια τώρα; 

Η πραγματική ρίζα του Κυπριακού, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, έχει τις ρίζες

του στο 1914, όταν οι λεγόμενο Νεότουρκοι άρχισαν τις γενοκτονίες όλων των χρι-

στιανών (την απόφαση την πήραν το 1911 στο συνέδριό τους στη Θεσσαλονίκη).

Μετά απ’ αυτούς συνέχισε ο Μουσταφά Κεμάλ, λεγόμενος και Ατατούρκ. 

Δυστυχώς, τότε, δεν τιμωρήθηκαν (όπως έγινε με τους Ναζί). Λόγω της Σοβιετι-

κής Επανάστασης, έτσι και η Τουρκία έγινε το «μήλον της έριδος» μεταξύ των Σο-

βιετικών από τη μια μεριά και των Δυτικών από την άλλη. Αν τιμωρούνταν τότε για

τα απεχθή τους εγκλήματα των γενοκτονιών και αν οι Μεγάλες τότε Δυνάμεις τούς

ανάγκαζαν να δώσουν πίσω τα εδάφη των Ελλήνων και των Αρμενίων και να γίνει

και το Κουρδικό κράτος, όπως προνοούσαν οι συμφωνίες των Σεβρών – οι πιο

δημοκρατικές και προοδευτικές για όλους τους λαούς που κατοικούσαν χιλιάδες

χρόνια στην Μικρά Ασία –δεν θα άφηναν τους Τούρκους, που στην πραγματικό-

τητα ήταν εισβολείς και αποικιοκράτες στην περιοχή αυτή, να συνεχίζουν την ίδια

πολιτική με τα εθνικά ξεκαθαρίσματα και τις γενοκτονίες μέχρι σήμερα. 

Όσο για το Κυπριακό, οι «δύο κοινότητες τάχα να βρουν λύση», αυτά είναι ανοη-

σίες – θα το πω καθαρά τρέλες – ότι τάχα θα έβρισκαν λύση με τον τάδε Τουρ-

κοκύπριο ή τον άλλο Τουρκοκύπριοι ηγέτη. Αυτά λέγονται από ηγεσίες που δεν

έχουν ιδέα τι σημαίνει Τουρκία. Για να λυθεί το Κυπριακό, αλλά και να σταματήσει

η Τουρκία να επιτίθεται σε όλους τους γείτονές της, η Άγκυρα πρέπει ν’ αναγνωρίσει

τις γενοκτονίες που έχουν γίνει και οι Τούρκοι ν’ αναγνωρίσουν την πολιτική ισότη-

τα με όλους τους άλλους λαούς που ζουν στην «Τουρκία» (πιο σωστά στην Μικρά

Ασία) – Κούρδους, Λαζούς, Τσερκέζους και άλλους – και να δοθεί το δικαίωμα στα

εκατομμύρια Ελλήνων, Κούρδων, Αρμενίων, Αράβων που εξαναγκάστηκαν με το

ζόρι να γίνουν μουσουλμάνοι, αν θέλουν να επανέλθουν στις ρίζες τους και στις

θρησκείες τους. 

Οι πραγματικοί Τούρκοι είναι μόλις το 9% του πληθυσμού της λεγόμενης Τουρ-

κίας. Αυτό δεν το λέγω εγώ, αλλά τα αρχεία τους. Οι Τούρκοι είναι εισβολείς σ’ αυ-

τή την περιοχή. Αλλά είναι ρατσιστές και θέλουν να επιβληθούν στους γηγενείς

πληθυσμούς, να επιβάλουν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους σ’ αυτούς τους ντό-

πιους λαούς, αφού τους χριστιανούς τους έχουν κατακρεουργήσει.

Οι ελληνικές ηγεσίες – κυβερνήσεις και όλα τα πολιτικά κόμματα – έπρεπε να

διεκδικούν από την Τουρκία την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, όλων

των Ελλήνων της Ιωνίας, Ανατολικής Θράκης, του Πόντου, και όπου δολοφονήθη-

καν ενάμισι εκατομμύριο Έλληνες, όπως τους Αρμενίους. Και όμως, μέχρι τώρα, οι

ελληνικές ηγεσίες δεν τα διεκδικούν αυτά, όταν έπρεπε να τα έχουν θέσει στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη και παντού στον κόσμο. Π.χ. έχουμε φιλικές

σχέσεις με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Η. Αρ. Εμιράτα και δεν τους ζητάμε να ανα-

γνωρίσουν τις γενοκτονίες των Ελλήνων, αλλά και των Αρμενίων, διότι αν οι πε-

ρισσότερες χώρες του κόσμου αναγνωρίσουν αυτές τις γενοκτονίες, μόνον έτσι θ’

αλλάξει η Τουρκία και θα σέβεται τους διεθνείς νόμους και το διεθνές δίκαιο. 

Τώρα, για το Κυπριακό. Πάμε σε πενταμερείς και η Τουρκία και οι υποτακτικοί

της Τουρκοκύπριοι θέλουν – λέει – δύο κράτη. Αν είχαμε ικανές και μυαλωμένες

ηγεσίες σε Κύπρο και Ελλάδα, θα τους έλεγαν «Εφαρμόστες εσείς ό,τι προτείνετε

για την Κύπρο και στους Κούρδους και αν είναι καλή λύση, θα ακολουθήσουμε κι

εμείς». Αν το έθεταν αυτό από την αρχή και μπροστά στα Ηνωμένα Έθνη, τότε δεν

θα τολμούσαν οι Τούρκοι να θέλουν δύο κράτη και όλα τα άλλα που ζητάνε. 

Είναι καιρός Ελλάδα και Κύπρος να θέσουν το Κουρδικό ζήτημα στον ΟΗΕ. Το

Ανώτατο Δικαστήριο του Βελγίου απεφάνθη ότι το ΡΚΚ δεν είναι τρομοκρατική οργά-

νωση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Πρέπει ν’ ακολουθήσουν και οι άλ-

λες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι καιρός να το πράξουν Ελλάδα και Κύπρος. 

Όπως εξηγώ – και δεν είναι ο μόνος – μόνον αν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες και

αναγνωρίσει την πολιτική ισότητα με τους άλλους λαούς που ζουν στα εδάφη που

κατέχει η Τουρκία θ’ αλλάξει και θα σέβεται τους γείτονές της και τους διεθνείς νό-

μους. 

Θα εισηγούμην η Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία και άλλες οργανώσεις της Πα-

ροικίας, ως και οι οργανώσεις Αμερικής, Αυστραλίας κ.λπ. να προειδοποιήσουν τα

πολιτικά κατεστημένα Ελλάδας και Κύπρου, πως αν συνεχίσουν να μη θέτουν το

ζήτημα των γενοκτονιών από τους Τούρκους αποικιοκράτες στον ΟΗΕ, την ΕΕ και

ΗΠΑ καθημερινά, τότε εμείς – ο Ελληνισμός του εξωτερικού – θα πάψουμε να 

τους βοηθούμε, διότι με την πολιτική που ακολουθούν, θα τουρκοποιήσουν τελικά

τις πατρίδες μας. 

Εμείς εδώ πρέπει, όταν βλέπουμε Βρετανούς επίσημους, βουλευτές και υπουρ-

γούς, να απαιτούμε από τη βρετανική κυβέρνηση ν’ αναγνωρίσει τις γενοκτονίες

των Χριστιανών μετά από εκατό χρόνια, που είναι ένα από τα δύο φοβερότερα και

απαίσια εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλα-

δή, οι γενοκτονίες από τους Ναζί εναντίον των Εβραίων και η γενοκτονία των Αρ-

μενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. 

Αφού, προπάντων τώρα που η Αμερική αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων

από τους Τούρκους, δεν υπάρχει λόγος να μην την αναγνωρίσει και η Βρετανία. Αν

«θυμώσει» η Τουρκία, ας πιεί ξύδι, όπως συμβουλεύει κι ο Προφήτης Μωάμεθ γι’

αυτές τις περιπτώσεις. Στις συμβουλ΄ρς του ο Προφήτης θεωρούσε ότι το ξύδι ήταν

πολύ καλό φάρμακο για διάφορα προβλήματα. Ας το χρησιμοποιήσει και ο Ερντο-

γάν, που ισχυρίζεται ότι είναι και πολύ θρήσκος μουσουλμάνος. 

Διατελώ, 
Γιάννης Τσαγγάρης
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Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

www.eleftheria.co.uk



Να τό’χεις πάντα στο μυαλό – να κυνηγάς ένα λαγό, 

τους δύο θα τους χάσεις. 

Κι όποιος θέλει τα πολλά – του φεύγουν και τα λιγοστά,

αυτό μην το ξεχάσεις!

Είναι απλό και λογικό – πως το παιχνίδι το διπλό, 

δύσκολα θα κερδίσει.

Στόχος, μονά εις τον σκοπό – προσεχτικά, είν’ πονηρό, 

παγίδα θα σου στήσει!

Ο νόμος απαράβατος, 

ζωή μας είναι μία, 

πορεία μας Μονόδρομος, 

καμία αμφιβολία!

Αγάπες δύο δεν χωρούν – να κοιμηθούνε δεν μπορούν

στο ίδιο το κρεβάτι. 

Η μια θα είναι επίσημη – κι η άλλη ανεπίσημη,

αισθήματος απάτη!

Καλές δουλειές δεν γίνονται – ζυμώνονται και ψήνονται

κι οι δυο την ίδια ώρα. 

Συννεφιασμένος ουρανός – δεν είναι καλοκαιρινός,

ούτε Γαλήνη – Μπόρα!

Ένα πιθάρι στη ζωή – ο Διογένης έχει πει, 

για να μας προστατεύει,

Πνεύμα σοφό, αειθαλές – αποδειγμένες συνταγές, 

αρκεί και περισσεύει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
28 Ιουνίου 2021-07-07
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Λένε πως οι πιο όμορφες βραδιές της ζωής μας

είναι και θα ΄ναι πάντα οι καλοκαιρινές. Μια τέτοια

βραδιά ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε το Σάββατο 26 Ιου-

νίου 2021 στο Δεύτερο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας*

για να παρακολουθήσουμε τη μουσική συναυλία με

διοργανωτή το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

Μια πραγματική νότα δροσιάς μέσα στην αφόρητη

ζέστη από το «Σμήνος Μουσικής της Πολεμικής Αε-

ροπορίας», ένα από τα μακροβιότερα μουσικά σύνο-

λα στην Ελλάδα, με έτος ίδρυσης το 1947,το οποίο

έχει ως αποστολή την παροχή μουσικής υποστήρι-

ξης διαφόρων εκδηλώσεων με χαρακτήρα στρατιω-

τικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και ψυχα-

γωγικό. Το μουσικό πρόγραμμα που μας χάρισε

δικαίωσε απόλυτα την αποστολή του. Το χειροκρό-

τημα που εισέπραξε αυθόρμητο, ζεστό, αληθινό και

παρατεταμένο.

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

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Το μουσικό πρόγραμμα ήταν μια πραγματική μου-

σική πανδαισία. Η μπάντα του «Σμήνους Μουσικής

της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας», μας ταξίδε-

ψε σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους. Στη μου-

σική συναυλία κυριάρχησαν κινηματογραφικά θέμα-

τα από ελληνικές και ξένες ταινίες, ενώ Χατζηδάκης,

Θεοδωράκης, Πλέσσας, NinoRota και Nicola Piovani

ήταν μεταξύ των συνθετών που η μουσική ορχήστρα

ερμήνευσε δικές τους ξεχωριστές επιτυχίες. Τα 34

μέλη της Μπάντας διηύθυνε ο μαέστρος επισμηναγός

Αλέξανδρος Λιτσαρδόπουλος, ενώ συνέπραξαν με

τις ξεχωριστές φωνές τους η σοπράνο Ευδοκία

Μωϋσίδου και ο τενόρος Χαράλαμπος Βελισσάριος.

Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομη ομιλία του ο

Αρχηγός Α.Τ.Α.(Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) Αντι-

πτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς (ένας πράος,

απλός, προσιτός, ταπεινός και σεμνός άνθρωπος,

χαρακτηριστικά που διακρίνουν όλους τους ιπταμέ-

νους αξιωματικούς της Πολεμικής μας Αεροπορίας)

κάνοντας αναφορά στον σπουδαίο ρόλο που επιτε-

λεί η Πολεμική Αεροπορία σε όλους τους τομείς. Τα

πολεμικά μας αεροπλάνα – είπε μεταξύ άλλων –

πετούν ακατάπαυστα πάνω από τη Λάρισα. Ο θόρυ-

βος τους, παρότι ενοχλητικός, αποτελεί Ήχο Ελευ-

θερίας που εγγυάται τα εθνικά μας σύνορα.

Αυτές οι δυό λέξεις, ο «Ήχος Ελευθερίας», είναι

που με έκανε να πάρω μολύβι και χαρτί και να μοι-

ραστώ μαζί σας κάποιες από τις σκέψεις μου σήμε-

ρα. Ο «Ήχος Ελευθερίας» στον οποίο αναφέρθηκε

ο Αρχηγός Μπουρολιάς στην εισαγωγική ομιλία του,

όταν θέλησε να «απολογηθεί» για τον θόρυβο που

προκαλούν τα ελληνικά μαχητικά που καθημερινά

πετούν πάνω από τη πόλη μας. Αυτός ο θόρυβος

που προσωπικά με καθήλωσε και έφερε στο μυαλό

μου τις άσχημες εμπειρίες από τον πόλεμο του 1974,

ήταν το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε όταν

βρέθηκα, δεκαπέντε ακριβώς μήνες μετά από εκείνο

το μαύρο Ιούλιο στη Λάρισα. 

Στη μνήμη μου αναπόφευκτα επανήλθε ο θόρυ-

βος των τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών και οι

σφοδροί βομβαρδισμοί που δεχθήκαμε όντας μάχι-

μοι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου

(ήταν το πρώτο βάπτισμα τους πυρός που δεχθή-

καμε στον προδομένο πόλεμο του ‘74, που θα συνο-

δεύει όσους τον βιώσαμε μέχρι τον θάνατο μας), την

ίδια ώρα που με τα μάτια στραμμένα στους ουρανούς

αναμέναμε από στιγμή σε στιγμή τα γαλανά φτερά

να μας απαλλάξουν από την παρουσία τους. Και

δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ! Προδοσία! Τα αποτελέ-

σματα αυτής της προδοσίας τα ξέρετε φαντάζομαι

όλοι σας…

Σήμερα ασφαλώς τα πράγματα είναι εντελώς δια-

φορετικά. Σήμερα η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

και το σύνολο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

βρίσκονται σε στιβαρά χέρια, και δηλώνουν έτοιμοι

να προασπιστούν κάθε σπιθαμή ελληνικού εδά-

φους και ασφαλώς και της Κύπρου. Η Κύπρος δεν

«κείται μακράν», όπως μας έλεγαν τότε οι κυβερνώντες

στην Ελλάδα, πολιτικοί και στρατιωτικοί.

Υστερόγραφο: Εκδηλώσεις όπως η προχθεσινή

(παρόμοιες δράσεις είχαμε και παλαιότερα αλλά και

κατά το πρόσφατο παρελθόν από τονΑντιπτέραρχο

(Ι) Γεώργιο Μπλιούμη, τους Αντιστράτηγους Φλώρο

Κωνσταντίνο και Ζερβάκη Δημόκριτο και τους συνε-

ργάτες τους) σίγουρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη

όλων μας προς το στράτευμα και ενδυναμώνουν τους

δεσμούς των Ενόπλων μας Δυνάμεων με τους πολίτες,

πράγμα ιδιαιτέρως σημαντικό από κάθε άποψη.

*  Το Δεύτερο αρχαίο θέατρο Λάρισας βρίσκεται

στο λόφο «Πευκάκια» όπου ήταν θεμελιωμένο

το θέατρο, σύμφωνα με τις επιγραφές υπήρχε

ιερό της Δήμητρας. Το θέατρο επισημάνθηκε

τυχαία το 1978 και ανασκάφηκε συστηματικά το

1985 και 1986. Με τις έρευνες αυτές απο-

καλύφθηκαν η σκηνή, η ορχήστρα, το κοίλο, η

δεξιά πάροδος και τμήμα της αριστερής παρό-

δου. Χτίστηκε στο τέλος του 1ου αι. π.Χ. στα

χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού

Αυγούστου.

Ήχος ελευθερίας
Ο συνταξιούχος που ασκεί την επιμέλεια των

τέκνων ή των εγγονών βαρυνόμενος με την ανα-
τροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευ-
σή τους μέχρι ως ότου τουλάχιστον αυτά φτάσουν
το 18ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούται προσαύξηση
οικογενειακών βαρών στην σύνταξη του.

Γράφει η 
Δικηγόρος Αθηνών 
Αναστασία 
Χρ. Μήλιου*

Συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις περί συντά-

ξεων, οι συντάξεις γήρατος και αναπηρίας που χορη-

γεί το ΕΦΚΑ «... προσαυξάνονται κατά 20% δια το

πρώτον τέκνον, 15% δια το δεύτερον τέκνον και 10%

δια το τρίτον τέκνον, εφόσον είναι άγαμα και δεν ασκούν

επάγγελμα ή δεν λαμβάνει δι' αυτά προσαύξησιν ο

έτερος των συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος, ή δεν

λαμβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ ασφαλιστικού οργανι-

σμού ή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ».

Περαιτέρω, οι προσαυξήσεις των συντάξεων για

παιδιά χορηγούνται μέχρι το χρόνο συμπλήρωσης

των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στο νόμο, δηλα-

δή το δικαίωμα αυτό στην πρόσαυξη επί τέκνων, εγγό-

νων και προγονών λήγει στο τέλος του μήνα, κατά τον

οποίο συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή

πριν από αυτό συνήψαν γάμον και ότι, κατ' εξαίρεση,

το δικαίωμα σε σύνταξη των παιδιών, εγγονών ή προ-

γονών, εφόσον δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο

επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους

εργασία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε

φορέα κύριας ασφάλισης, παρατείνεται μέχρι το τέλος

του μήνα που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας

τους αν, μεταξύ άλλων, φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτα-

τες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η προβλεπόμενη προσαύξηση στη σύνταξη γήρ-

ατος ή αναπηρίας συνταξιούχου του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που

έχει τέκνο συντηρούμενο κυρίως από τον ίδιο, απο-

τελεί πρόσθετη κοινωνικοασφαλιστική παροχή, η οποία

χορηγείται για την ενίσχυση του οικογενειακού εισο-

δήματος του συνταξιούχου ενόψει του ότι αυτός, επω-

μιζόμενος το σχετικό οικογενειακό βάρος, θεωρείται

ασθενέστερος από οικονομική άποψη, για το λόγο δε

αυτό δεν χορηγείται προσαύξηση στη σύνταξη συντα-

ξιούχου που, δεν φέρει το βάρος αυτό όπως, μεταξύ

άλλων, στην περίπτωση που το ως άνω τέκνο λαμ-

βάνει το ίδιο σύνταξη. Κατ' αναλογία, ενόψει του ως

άνω σκοπού ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήμα-

τος, η εν λόγω προσαύξηση δύναται να χορηγηθεί και

στο συγγενικό ή τρίτο πρόσωπο, στο οποίο αποδε-

δειγμένως έχει ανατεθεί δικαστικώς, λόγω ανικανότ-

ητας των γονέων, η άσκηση της γονικής μέριμνας και

ως εκ τούτου και της επιμέλειας του τέκνου, και το

οποίο, στα πλαίσια της ως άνω υποχρέωσης, βαρύνε-

ται με κάθε αναγκαία βιοτική δαπάνη για την ανατρο-

φή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή

του, ακόμη και μετά την ενηλικίωση του τέκνου και έως

τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, εφό-

σον το παραπάνω πρόσωπο εξακολουθεί να φέρει τα

ίδια βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι

ειδικώς αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις που η

εν λόγω προσαύξηση χορηγείται στο συνταξιούχο

γονέα ενήλικου τέκνου βάσει των κείμενων διατάξεων.

Αυτό συνέβη σε συνταξιούχο παππού όπου, ο Διε-

υθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. του απένειμε

πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς και προσαύξηση

οικογενειακών βαρών. Η παραπάνω σύνταξη προ-

σαυξήθηκε στη συνέχεια και για τη γεννηθείσα ανή-

λικη εγγονή του, καθώς αυτός ασκούσε την επιμέλειά

της από το 1999 και τη γονική μέριμνά της από το 2007

με δικαστικές αποφάσεις. Η καταβολή της εν λόγω

προσαύξησης διακόπηκε όταν η εγγονή του συμπλήρ-

ωσε το 18ο έτος της ηλικίας της. Ακολούθως, με αίτησή

του προς το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο συντα-

ξιούχος παππούς ζήτησε την παράταση της χορήγ-

ησης της προσαύξησης οικογενειακών βαρών για την

παραπάνω εγγονή του, λόγω των σπουδών της στο

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επι-

στήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. Το αίτημά του έγινε δεκτό και παρ-

ατάθηκε η προσαύξηση της σύνταξής του για την εγγο-

νή του για όσο χρόνο πληρούνται στο πρόσωπό του

οι νόμιμες προϋποθέσεις, με την αιτιολογία ότι προβ-

λέπεται καταβολή της προσαύξησης οικογενειακών

βαρών και μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της

ηλικίας του τέκνου ή εγγονού για το χρονικό διάστημα

που συνεχίζει τις σπουδές του σε Ανώτερες ή Ανώτα-

τες Σχολές, με απώτατο χρονικό όριο τη συμπλήρω-

ση του 24ου έτους της ηλικίας του. Ωστόσο, κατόπιν

οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρ-

εσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η παραπάνω απόφαση

ανακλήθηκε, μετά από δύο έτη, με την αιτιολογία ότι,

κατά το άρθρο 1538 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέρ-

ιμνα παύει με την ενηλικίωση του τέκνου. Κατ' αυτής

της απόφασης του ΙΚΑ, ο συνταξιούχος παππούς

άσκησε ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επι-

τροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.ΚΑ-

Ε.ΤΑΜ., η οποία απορρίφθηκε, με την ίδια αιτιολογία.

Ο συνταξιούχος παππούς προσέφυγε στο Διοικητικό

Δικαστήριο που τον δικαίωσε και δέχτηκε ότι έπρεπε

να συνεχίσει να λαμβάνει την προσαύξηση στην σύντα-

ξή του για την ενήλικη σπουδάστρια-εγγονή του.

* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: natmil@otenet.gr,  info@legalaction.gr
www.legalaction.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επαύξηση σύνταξης παππού, ασκούντος

την επιμέλεια της εγγονής του

Ο Νόμος του Ενός
Διαβάστε

την ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε” 

με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8
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Ο απέραντος κόσμος

της αγάπης
Η αγάπη ως γνωστόν είναι αγάπη, δεν είναι ποντικοκούραδα, μην

τα μπλέκετε. Η αγάπη δημιουργεί την συμπόνια, τον ατέρμονα συναι-

σθηματισμό και κάποιες φορές, όχι σπάνια, τον ανεγκεφαλισμό. Ασθέ-

νεια πολύ διαδεδομένη από αρχαιοτάτων χρόνων και μηνών. Θέλο-

υμε να προστατεύσουμε τους οδηγούς από τα μηχανάκια που μετα-

φέρουν στα σπίτια πίτσες, τηγανιτές πατάτες και κυρίως καλοψημέ-

να σουβλάκια – όλα στα κάρβουνα. Όταν η νύχτα είναι φεγγαρόφωτη

δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Τα παραγγέλνουμε και κατά την πα-

ραλαβή δίνουμε και ένα φιλοδώρημα κατά το δοκούν. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ο συναισθηματικός μας όμως κόσμος διεγείρεται όπως ο νεφε-

ληγερέτης Δίας κατά τις μέρες των βροχών, των ανέμων και των χιο-

νοπτώσεων. Τότε λυπούμαστε όλοι τους ντελιβεράδες και δεν πα-

ραγγέλνουμε για να μην τους ταλαιπωρήσουμε. Κατανοητόν κατά

50%, το υπόλοιπο πενήντα μας διαφεύγει ηθελημένα ή αθέλητα. Προ-

παγανδίζουμε την αποφυγή παραγγελιών με την σκέψη πιθανού κρυο-

λογήματος του ντελιβερά. 

Εμάς μας ενδιαφέρει το καλό αυτό αγόρι να μη βραχεί και πλευ-

ριτώσει, να περάσει κι αυτός στο σπίτι του με ζέστη και θαλπωρή.

Αυτό έχει προτεραιότητα κατά τον ευαίσθητο συνταξιούχο κυρίως του

υπερηφάνου Δημοσίου τομέως. Ο ευγενής συνταξιούχος της ΔΕΗ και

του ΟΣΕ εισπράττει κατ’ αρχήν την παχυλή του σύνταξη και ακο-

λούθως (κατόπιν, όχι όλα μαζί) ευαισθητοποιείται για τον πτωχό και

πενιχρά αμοιβόμενο μεταφορέα της πίτσας caprese ή 4 τυριά. Και οι

δύο νοστιμότατες!

Εν τω μεταξύ, ο ντελιβεράς είναι φρεσκοπαντρεμένος με μωράκι

δύο μηνών και μάνα καρδιοπαθή. Καλά, ποιος του’πε να παντρευτεί

εν μέσω κρίσης και πελατειακής ακρισίας; Ποιος; Ο ευτραφής μι-

σθωτός του Δημοσίου δεν έχει καμία υποχρέωση να σκεφθεί το οικο-

νομικό μέρος του μεταφορέα εδεσμάτων παρά μόνο να συνδράμει

ψυχικά τον ατυχή άμυαλο πτωχό νέο. Παροτρύνει λοιπόν να μην παρ-

αγγέλνουμε πίτσες τα κρύα βράδια του χειμώνα και ας αδιαφορήσο-

υμε για το γάλα που λείπει του μωρού και οι σερβιέτες της νεαρής

συζύγου. 

Εμάς η ευθύνη μας είναι μέχρι τα σύνορα έκφρασης της συμπα-

ράστασής μας, για το οικονομικό είναι υπεύθυνη η Δημαρχία, η Νομαρ-

χία, η Κυβέρνηση και ο ΟΗΕ. Κυρίως ο τελευταίος οργανισμός που

εδρεύει στην πολύβουη Νέα Υόρκη. Εμείς αγάπη για τα μηχανάκια

μεταφοράς και είσπραξη του μηνιαίου μισθού μας από το συμπαθέ-

στατο και ροδομάγουλο Δημόσιο ταμείο. 

Έχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας. Υπάρχει η πληροφορία πως ο

σύλλογος των συνταξιούχων του Δημοσίου θα καταβάλει από την

σύνταξή του στους ντελιβεράδες ένα σοβαρό ποσό όταν θα βρέχει

και θα χιονίζει. Χε χε χε χε. Ευαισθησία, καημένε!!

Άλλωστε, θα πρέπει να αποδοθούν και ευθύνες στον νεόνυμφο

ντελιβερά. Πού είχε το μυαλό του όταν οι αξιότιμοι κκ Βουλευτές διόρι-

ζαν κατά γεωμετρική πρόοδο στο Δασαρχείο, στο Φρουραρχείο, στο

Υπουργείο και στο Λιμεναρχείο; Έχουν και οι νέοι τις ευθύνες τους για

την πλημμελή παρακολούθηση των διαγωνισμών εις τον ευρύστερ-

νον Δημόσιον τομέα. Τώρα ας γευτούν την ανεμυαλιά τους και ας

καταντήσουν ψήστες ή ντελιβεράδες να τους τρώει το αγιάζι. 

Οι διορισμένοι παραγγέλνουν, παραλαμβάνουν, απολαμβάνουν

και συμπαρίστανται ολοψύχως μέσα στο χειμωνιάτικο ψύχος εις τους

ατυχείς νέους δικυκλιστές ντελιβεράδες! Από μας θα εισπράττετε

πάντα αγάπη, όχι χαρτονομίσματα!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 
«Όποιος εν θέλει να πάει στο μύλο, πέντε

μήνες κοσκινίζει», έλεγαν οι παλιοί. Οι κυβε-

ρνήσεις Ελλάδας και Κύπρου όλο και παίρνουν

αποφάσεις για να εξαναγκάσουν την Τουρκία

να σεβαστεί τους διεθνείς νόμους και πάντα δι-

στάζουν να εφαρμόσουν κάποια μέτρα ή του-

λάχιστον να δοκιμάσουν κάτι. Για έναν περίε-

ργο λόγο, οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας προ-

σπαθούν να ξεγελάσουν τους λαούς τους. Έτσι,

στην περίπτωση ειδικά της Κύπρου, οι «πέν-

τε μήνες» έχουν γίνει σχεδόν πενήντα χρόνια

από την ημέρα της τούρκικης εισβολής και όσον

αφορά ολόκληρον τον Ελληνισμό έγιναν αιώνες... 

Οι Τούρκοι σύμφωνα με τον πρόεδρο Ερν-

τογάν – που έχει καλή γνώση ιστορίας, ενώ οι

δικοί μας ηγέτες κι εμείς δεν έχουμε – ήρθαν

στην Μικρά Ασία από τη βορειοδυτική περιοχή

της Κίνας Ξινγιαγκ και το γειτονικό Τουρκμενι-

στάν, πριν πολλούς αιώνες, την εποχή της

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με άλλα λόγια, έπρ-

επε όλοι μας να γνωρίζουμε τι σημαίνει Τούρ-

κος, επειδή είχαμε τραυματικές και πολύ άσχημες

εμπειρίες από τις σχέσεις μας μ’ αυτούς και στο

μακρινό παρελθόν, και στο παρόν και οπωσ-

δήποτε και στο μέλλον.

Το περίεργο είναι ότι οι ηγέτες μας και ο λα-

ός μας πάντα ξεχνούν την ύπαρξη των Τούρ-

κων με ένα όνομα ή άλλο, και οδηγούμεθα

σχεδόν πάντοτε σε τραγωδίες. Η Τουρκία είναι

δίπλα μας, μερικά χιλιόμετρα από την Κύπρο.

Πώς συμβαίνει οι ηγέτες μας περισσότερο και

εμείς λιγότερο να την αγνοούμε; Στην περίπτωση

του Αγώνα της ΕΟΚΑ ξεχάσαμε δύο, τα σημαν-

τικότερα πράγματα. Το ένα, ότι η Ελλάδα – με

την οποία αγωνιζόμασταν να ενωθούμε – βρ-

ισκόταν υπό την «κατοχή» των Αγγλοαμερι-

κανών. Με άλλα λόγια, θα πηγαίναμε από τη

Σκύλλα στη Χάρυβδη και γι’ αυτό οι ελληνικές

κυβερνήσεις δεν ήθελαν την Κύπρο, αφού έκα-

ναν ό,τι τους έλεγαν οι «κύριοί» τους, δηλαδή

η Αγγλία. 

Το άλλο, όχι λιγότερο σημαντικό, είναι πως

είχαμε ξεχάσει την Τουρκία, που είχε σχέδια

επανάκτησης της Κύπρου. Όταν ο Κεμάλ Ατα-

τούρκ δημιούργησε τη νέα Τουρκία στην τότε

Μικρά Ασία, ετοίμασε και τα σχέδια για την

Κύπρο και έπρεπε από τότε οι ηγέτες μας να

τα γνωρίζουν. Αυτό, επειδή – σύμφωνα με σο-

βαρούς ιστορικούς – πολλοί Τουρκοκύπριοι (όχι

από πατριωτισμό) που είχαν πολλά χρέη, πή-

γαν τότε στην Τουρκία. Ο Μουσταφά Κεμάλ το-

υς έστειλε πίσω στην Κύπρο, λέγοντάς τους ότι

θα τους χρειαστούν σύντομα στην Κύπρο. Οι

ηγέτες μας είχαν απεριόριστες φιλοδοξίες (και

έχουν και τώρα) και πολύ περιορισμένες γνώσεις

πολιτικής και ιστορίας. Έχουν πολύ μεγάλες

γνώσεις στο... βόλεμα «ημετέρων», την κερ-

δοσκοπία και τη... μάσα. Παραδοσιακά, βλέ-

πουν το επάγγελμά τους σαν «κερδοσκοπική

επιχείρηση» και όχι σαν λειτούργημα.

Οι Συνθήκες Λωζάννης – Ζυρίχης ήταν γνω-

στό ότι έγιναν για να ικανοποιηθεί η Τουρκία.

Το ίδιο ήταν και το Σχέδιο Ανάν και έπρεπε οι

ηγέτες μας από την αρχήν να μην το δεχτούν,

επειδή θα ικανοποιούσε καταρχάς την Τουρκία

και στο μέλλον θα άρπαζε περισσότερα, όπερ

και εγένετο. Η ιστορία της Τουρκίας – με όλα τα

ονόματα που εμφανίζεται – αποδεικνύει ένα

κράτος ξεκάθαρα άκρως φασιστικό, ρατσιστικό,

άκρως ισλαμιστικό και άκρως εγκληματικό. Έτσι

έπρεπε να το είχαμε δει και να το βλέπουμε

πάντοτε και έπρεπε να το υπονομεύουμε συνεχώς,

με όποιον τρόπο μπορούμε. Αλλά οι ηγέτες

μας, λόγω της άγνοιας της ιστορίας και κυρίων

λόγω των φιλοδοξιών τους για θέσεις, τα «δέχον-

ται» όλα και προσποιούνταν (και τώρα) ότι δεν

βλέπουν. 

Η αλήθεια είναι η μόνη σωτηρία μας. Ζητούμε

από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους

εταίρους να μας σώσουν, όταν γνωρίζουμε πως

η σημερινή Τουρκία είναι «χρήσιμος σύμμαχός»

τους εναντίον της Ρωσίας. Ξέρουμε, επειδή το

λέγουν παντού, ότι ο καημός των καλών μας

συμμάχων και φίλων είναι η Κίνα και η Ρωσία. 

Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν θέλουμε να

δούμε το Κυπριακό Ζήτημα με ειλικρίνεια, επει-

δή δεν θέλουμε να... ενοχλήσουμε κανέναν.

Εμείς χρειαζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή και πα-

τριωτική, που να ενδιαφέρεται για τον Ελληνι-

σμό και όχι για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει έλλειψη ηγετών

με ιδανικά, αφού ο λαός έχει εκλέξει ηγέτες που

δεν εμπνέονται από πατριωτισμό, αλλά ενδια-

φέρονται μόνο για το προσωπικό τους συμφ-

έρον και τις δικές τους φιλοδοξίες. Την πατρίδα

την έχουν γράψει προ πολλού στα παλιά τους

τα παπούτσια. 

Πρέπει να σοβαρευτούμε όχι για τα συμφ-

έροντα του Αβέρωφ Νεοφύτου ή του Άντρου

Κυπριανού, αλλά για να αποκτήσουμε ηγέτες

σε Ελλάδα και Κύπρο που θα αγωνιστούν για

τον Ελληνισμό.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η Τουρκία είναι άκρως φασιστικό

και εγκληματικό κράτος»

Άνευ αρχής 
και τέλους

Ω Κύριε, προσευχόμεθα

Διάνοιξον τας πύλας

Της ανθρωπίνης αντίληψης…

Ίνα ο νους εξερευνήσει

Την πληρότητα της

Αγάπης Σου.

Η καρδία αναζητά 

Ενότητα μετά του πνεύματος,

Δια να μη γηράσει

Ψύχος την ψυχή.

Η διάρκεια της ζωής ημών,

Δάκρυ, εν μέσω έναστρου Ουρανού,

Και μολονότι είμεθα 

απείρως ελάχιστοι 

μας αγαπάς ως την κορωνίδα

της δημιουργίας Σου.

Ούτω γνωρίζομεν δια του Σταυρού

Της σωτηρίας ημών,

Ξύλο βαρύτατο έως την σήμερον

Ω Κύριε.

Ουδέν κρυπτόν από Σε,

Διότι βλέπεις την ανθρωπίνηνκαρδίαν

Και πέραν αυτής…

Η Ζωή μετά θάνατον, αναμένει

Καθώς διαβαίνουμε

Δια της σήραγγος του χρόνου

Προς την άχρονο 

Χάρη αναπαύσεως,

Ουχί πλέον ως δάκρυ,

Αλλά πλέοντες, επί τέλους,

Ως Εν μετά πλήθους υδάτων,

Εξαγνισμένων από τα δάκρυα

Του Κυρίου ημών 

Ιησού Χριστού,

Αμήν

Jo-Anne Colombo-Marinakis

Μας παιδεύει 
(Κύπρος 1974 – 2021)

Βαριόμοιρη, δεν άφησαν φτερά,

μηδέ τη Νίκη να στεριώνει το πλευρό σου.

Μόνον φαντάσματα τους θρύλους, που γυρνούν

τις αλυσίδες στο λαμπρό το παρελθόν σου.

Αν κι ο Θεός λέμε πως είναι λογικός,

Στο μισοφέγγαρο χάρισε τα στολίδια,

σ’ αυτό που λάμιες κι αλεπούδες ξαγρυπνούν

κι αυτές υπνώτισαν παράξενα τα φίδια. 

Μ’ αυτά οι λάμιες σε τραβούν στα σκοτεινά,

σ’ άγνωστο μέλλον δίχως νέους Παρθενώνες. 

Ένα λουλούδι μαδημένης λεβεντιάς,

σε άφθαστους πάντοτε ελληνικούς αγώνες. 

Μια φλέβα ματωμένου Ελληνισμού,

με μισοφέγγαρο σ’ αγκάθινο στεφάνι, 

για το δελφίνι του αφρόλουστου νερού, 

της Αφροδίτης και του Έρωτα σεργιάνι.

Ω Κύπρο, της σκληρής υπομονής!

Πόσοι κακόφωνοι τον ύπνο σου ζαλίζουν. 

Άξεστοι σέρνονται στα πόδια σου γαμπροί.

Αγροίκοι σπέρνουνε, άσπλαχνοι σε θερίζουν.

Μα σαν τον φοίνικα πετάς απ’ τη φωτιά,

εχθρός ανίκητος στ’ αλήθεια δεν σε πιάνει. 

Σαν κύμα σιγοπνίγεις τα βουνά. 

Στη δόξα σου η λησμονιά δεν φτάνει. 

Η όψη της γενιάς σου δεν αλλάζει.

Ο νόμος της Αλήθειας τη σκεπάζει. 

Μονάχα ο πόνος πιο βαθύς,

λάβωμα δεν γιατρεύει. 

Κάτι στην καρδιά μας η φωτιά...

Πατρίδα να λατρεύει.

Νησί, αστέρι μιας περήφανης φυλής,

Θεός θεμέλιωσε κι άνθρωπος ζηλεύει.

Εσύ ο Φοίνιξ από στάχνες της σκλαβιάς,

Φλέβα Ελλήνων ψυχικά να μας παιδεύει...

Μερσίνη MacFarland



Οι Στυλλιώτες θυμούνται 
το κατεχόμενο χωριό τους
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 47 χρόνων από τις μαύρες

επετείους του '74 και την εορτή του Προφήτη Ηλία, του πο-

λιούχου αγίου του χωριού, οι ξενιτεμένοι Στυλλιώτες θα τιμή-

σουν και φέτος στις 20 Ιουλίου τον άγιο του χωριού τους – τον

Προφήτη Ηλία – και να θυμηθούν και να διατρανώσουν την

επιθυμία τους να επιστρέψουν στους Στύλλους σε μια ελεύθε-

ρη πατρίδα.

Του δρος Ζαννέτου Τοφαλλή

Σήμερα, εμείς οι Στυλλιώτες θυμούμαστε και ονειροπολούμε

εκείνες τις όμορφες μέρες που γιορτάζαμε την ημέρα του Προ-

φήτη Ηλία. Εδώ και 47 χρόνια, το χωριό μας - όπως και πολλά

άλλα μέρη του νησιού μας - βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και όνει-

ρό μας και επιδίωξή μας είναι να το δούμε ελεύθερο και πάλι.

Οι Στύλλοι είναι πολύ κοντά στην προϊστορική Αλάσια, την

ένδοξη και ιστορική Σαλαμίνα και το μοναστήρι του Αποστόλου

Βαρνάβα, του ιδρυτή της Κυπριακής Εκκλησίας.

Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία στους Στύλλους

Δεν ξεχνούμε αυτή την ημέρα του Προφήτη Ηλία – ήταν η πιο

χαρούμενη μέρα του χρόνου για τους Στυλλιώτες. Από τα γύρω

χωριά κατέφθαναν προσκυνητές για να τιμήσουν τον Άγιο της

Βροχής. Οι γεωργοί τέλειωναν τις γεωργικές τους εργασίες. Με-

τά τη λειτουργία, ακολουθούσε η φιλοξενία. Όλοι προσκαλούνταν

στα φιλόξενα σπίτια του χωριού μας. Εδώ δεν υπάρχουν ξένοι

είναι όλοι μια οικογένεια. Οι παναϋρκώτες διαλαλούν τα προ-

ϊόντα τους. Οι νιοι και πο νιες περπατάνε στον δρόμο του χω-

ριού δείχνοντας τα καινούργια τους ρούχα και την ομορφιά της

νιότης. Και το απόγευμα μαζεύονταν στην πλατεία του χωριού,

χορεύοντας λεβέντικους χορούς.

Και ήταν ανήμερα του Άη Ηλία, το 1974. που ακούστηκαν τα

τουρκικά αεροπλάνα που εισέβαλλαν στην πατρίδα μας, και

έμελλαν να φέρουν τη μεγαλύτερη συμφορά, την χειρότερη κα-

ταστροφή στην πατρίδα μας.

Το 40% της πατρίδας μας περιήλθε κάτω από την τούρκικη

κατοχή. Χιλιάδες οι σκοτωμένοι, 1619 αγνοούμενοι, 200.000

πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους. Και οι Στυλλιώτες – σαν

καλαμιά στον κάμπο – πήραν των ομματιών τους – και βρήκαν

καταφύγιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελεύθερης Κύπρου.

Εμείς οι ξενιτεμένοι τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν και

έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία της

πατρίδας τους. Τελούμε μνημόσυνο ιερό, σεμνό: να μην ξεχνά-

με την ιστορία μας. Για να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν

οι νέοι μας το δράμα της χώρας μας. Γιατί, λαοί που δεν ξεχνούν,

δεν πρόκειται να πεθάνουν. Και με τηv ελπίδα ότι τoυ χρόvoυ

θα γιoρτάσoυμε μαζί τηv ημέρα τoυ Προφήτη Ηλία στους ελεύ-

θερους Στύλλους, σε μια ελεύθερη και εvωμέvη Κύπρo!
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∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

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

Στρατηγού Νικηταρά
Νικηταράς: Προσωνύμιο του Νικήτα Σταμα-

τελόπουλου (1781-1849). Ένα από τα πιο δρα-

στήρια μέλη της Φιλικής Εταιρείας και από τους

σημαντικότερους αγωνιστές του 1821-29. Ήταν

ανηψιός του Στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

και πολύτιμος βοηθός του. Πήρε μέρος σε πολ-

λές μάχες έως το τέλος του Αγώνα. Επέφερε τέτοια

καταστροφή στους Τούρκους, ώστε να του προσ-

δώσουν το παρατσούκλι «Τουρκοφάγος» και έμει-

νε ιστορικό το γεγονός ότι δεν δέχτηκε να πάρει

ως λάφυρο από την κατάκτηση της Τριπολιτσάς

ένα αδαμαντοκόλλητο σπαθί που του έδωσαν και

το χάρισε στην κυβέρνηση. 

«Η μεγαλοψυχία 
του Νικηταρά»

Το 1822, στον μεγάλο χαλασμό στα Δερβενά-

κια, καμία τριανταριά Τούρκοι με επικεφαλής έναν

μπέη, κατάφεραν να κρυφτούν όλη τη νύχτα κάτω

από ταμπούρι του Νικηταρά. Μόλις έφεξε, έτρε-

ξαν να φύγουν να γλυτώσουν. Ο Νικηταράς με τα

παλικάρια του τους είχαν και τους κυνήγησαν. Σκό-

τωσαν τους δέκα και οι άλλοι έφυγαν. 

Ξαναγυρίζοντας στο ταμπούρι, ο Νικηταράς

άκουσε βογκητά. Πήγε και βρήκε λαβωμένο έναν

Τουρκοαρβανίτη που είχε πληγωθεί στη μάχη.

Μόλις είδε τον Νικηταρά, του ζήτησε να τον σκοτώσει

για να γλυτώσει από τους μεγάλους πόνους που

είχε. Αλλά ο Νικηταράς του απάντησε: 

«Εγώ είμαι πολεμιστής και όχι δήμιος. Θα σε

πάρω στο στρατόπεδο που είναι ο γιατρός μας

να σε κάμει καλά». 

Τον περιποιήθηκε πρόχειρα, τον φορτώθηκε

και ανηφόρισε για τον γιατρό. Στον δρόμο ο Τουρ-

κο-αλβανός άκουσε να τον φωνάζουν Νικηταρά

και τον ρώτησε αν είχε συγγένεια με τον Νικητα-

ρά τον Τουρκοφάγο – έτσι τον ήξεραν οι Τούρκοι

– και σαν το άκουσε, άρχισε να τρέμει από τον

φόβο του. 

Σαν φτάσανε στο στρατόπεδο, ο Νικηταράς τον

παρέδωσε στον γιατρό, αλλά ο τραυματίας δεν

άντεξε και σε λίγες μέρες πέθανε. 

Ορισμένοι από τους 
Κύπριους αγωνιστές 

στο Σώμα του Νικηταρά

1) Ο Κύπριος αγωνιστής Σταύρος Χατζηαν-

τωνίου, προσωπικός φίλος του Νικηταρά, από

την Κυθραία. Υπαξιωματικός, πολέμησε από το

1822 έως το 1828 (Α.Μ. 5938 ΑΧΕΒ).

2) Μιχαήλ Μάρκου, Κύπριος. Πήγε στην Ελλά-

δα από την Κύπρο και υπηρέτησε καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του αγώνα. Πήρε μέρος σε πολλές όσο και

σημαντικές μάχες υπό τον αρχηγό Νικηταρά, ως

αξιωματικός.

3) Θεόδωρος Ιωάννου, Κύπριος. Αξιωματικός.

Πολέμησε υπό τον Στρατηγό Νικηταρά (Α.Μ. 1380

ΑΧΕΒ). 

4) Γεώργιος Κύπριος. Δεκανέας. Πολέμησε

υπό την οδηγία του Νικηταρά εναντίον του Δρά-

μαλη.

5) Αντώνης Χατζηχρήστου (ή Κυπραίος ή

Κύπριος). Υπηρέτησε με τον Νικηταρά (Α.Μ. 177

ΑΧΕΒ).

6) Ιωάννης Δημητρίου, Κύπριος. Την υπη-

ρεσία του πιστοποίησε ο Στρατηγός Νικηταράς.

7) Ιωσήφ Κυπραίος. Την υπηρεσία του πιστο-

ποίησε ο Νικηταράς. Ο Ιωσήφ πολέμησε έπικε-

φαλής μερικών συμπατριωτών του. 

8) Καπετάν Ιωάννης Κύπριος. Λοχαγός της

Φάλαγγος. Την υπηρεσία του πιστοποίησε ο 

Στρατηγός Νικηταράς.

9) Χαράλαμπος Μάλης, Κύπριος. Φιλικός,

δάσκαλος και αγωνιστής. Την υπηρεσία του πιστο-

ποίησε ο Στρατηγός Νικηταράς.

10) Ιωάννης Κυπριώτης. Την υπηρεσία του

πιστοποίησε ο Στρατηγός Νικηταράς.

11) Χρήστος Μιχαήλου, Κύπριος. Την υπη-

ρεσία του πιστοποίησε ο Στρατηγός Νικηταράς.

12) Παντελής Γεωργίου Ορφανός, Κύπριος.

Την υπηρεσία του πιστοποίησε ο Στρατηγός Νι-

κηταράς.

13) Γεώργιος Κυπραίος. Πολέμησε υπό τον

Στρατηγό Νικηταρά.

14) Σταύρος Χ’Αντωνίου, Κύπριος από την

Κυθραία. Την υπηρεσία του πιστοποίησε ο Στρα-

τηγός Νικηταράς.

Πιστοποιητικά 
και άλλα έγγραφα

«Ο Υπουργός της Θρησκείας Ανδρούσης Ιωσήφ

Ο Γεν. Γραμματεύς Δανιήλ Γεωργόπουλος.

Ο υποφαινόμενος, ομολογώ ότι ο κύριος Νικό-

λαος Θησεύς, εμφανισθείς από τους πρώτους χρό-

νους εις τον ιερόν ημών αγώνα, τιμώμενος μεταξύ

των πρώτων αυτού φίλων και ακολούθως παρά

πάντων ημών, εχρησίμευσεν εις την Πατρίδα ου

μόνον στρατιωτικώς, αλλά και διά της καλής του

διαγωγής απεμάκρυνεν ουκ ολίγας διχονοίας μεταξύ

των ημετέρων και τινας έξωθεν παρασπειρωμέ-

νας ραδιορυργίας. Πλην των όσων άλλων συνήρ-

γησεν εις ευσεβή και φιλάνθρωπα έργα.

Περιπλέον δε όσον αφορά την παρά του αοιδίμου

Κυβερνήτου προς αυτόν εμφανισθείσα ψυχρό-

τητα, ως αντιπολιτευομένου, είμαι ο μόνος όστις

κατά συνείδησιν δύναμαι να μαρτυρήσω ως εύ-

θετος διά να γνωρίζω με πάσαν ακρίβειας, ότι ο

κύριος Θησεύς ήτο μακράν πάσης αντιπολιτεύσεως,

αλλά πριν δυνηθώμεν να εξάγωμεν τον Κυβερ-

νήτην από την απάτην, ο κύριος Θησεύς δεινο-

παθών ανεχώρησεν εκ της Ελλάδος και δεν εφάνη

παρά μετά την έλευσιν του βασιλέως. 

Εν Αθήναις, τη 10η Μαΐου 1839

Νικήτας Σταματελόπουλος»

«...Αυτός (Θησεύς) δε διά ξηράς ορμήσας απήν-

τησεν την φυγήν τοων σωμάτων και εκράτησεν το

προς δυσμάς εν ταις πεδιάδαις στρατόπεδον έως

ου συναντηθείς μετά του αρχηγού της πολιορκίας

κυρίου Νικηταρά, συνεβουλεύθησαν και έβαλον

τα πράγματα εις τάξιν. Εις την περίστατιν ταύτην,

καθ’ ην το αιφνίδιον της εισβολής των εχθρών είχεν

ταράξει το παν, ο κύριος Θησεύς έδειξεν ανδρείαν

και φρόνησιν απαντήσας αμέσως την χασμωδίαν,

τας λιποταξίας και την φυγήν. 

Ταύτα πάντα γνωρίζων προφανώς ομολογώ

διά του παρόντος και υπογράφομαι. 

Εν Αθήναις τη 18η Μαρτίου 1841

Ι. Αλιπάτης»

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1) Λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός), «Κύπρ-

ου Αγωνισταί», Λευκωσία 1953. 

2) Μιχαήλ Δ. Χριστοδουλίδης (Εκπαιδευτικός

από Οίκο Μαραθάσας), «Ιστορικά Ανέκδοτα Ελληνι-

κής Επανάστασης 1821» (Διασκευή) – Λευκωσία,

2009. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
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Πάνος Ιωαννίδης
(1935 – )

Ο Πάνος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αμμόχω-

στο τον Φεβρουάριο 1935. Μετά την αποφοίτησή

του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο πήγε πρώτα στην

Αμερική όπου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Συρα-

κουσών Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στη συνέχεια

πήγε στο Τορόντο του Καναδά όπου σπούδασε

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δημοσιογρά-

φος και από το 1965 μέχρι το 1995 εργαζόταν στο

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ως διευθυντής προ-

γραμμάτων στην τηλεόραση. Ασχολήθηκε συστημα-

τικά με τη πεζογραφία, το θέατρο και την ποίηση

και συνέβαλε στην ίδρυση διαφόρων λογοτεχνικών

οργανώσεων, όπως της Εταιρείας Θεατρικών

Συγγραφέων, του λογοτεχνικού περιοδικού «Κυ-

πριακά Γράμματα» κ.ά. Ίδρυσε επίσης το Κυ-

πριακό Κέντρο ΠΕΝ και ήταν πρόεδρος του για

αρκετά χρόνια.

Το 1969 μαζί με τον πρώην διευθυντή του ΡΙΚ

Ανδρέα Χριστοφίδη εξέδωσε την «Ανθολογία

Κυπριακού διηγήματος» και τρία χρόνια αργό-

τερα το 1972 μαζί με τον Μίκη Φοινικαρίδη εξέ-

δωσε την «Ανθολογία του Κυπριακού Αγώνα

1955-1959».

Ο Πάνος Ιωαννίδης είναι πολυγραφότατος. Στον

τομέα της πεζογραφίας ο Ιωαννίδη εξέδωσε τα

ακόλουθα διηγήματα και νουβέλες «Στην Κύπρο

την αέρινη» 1964, «Κύπρια Έπη» 1968, «Κρό-

νακα» 1970, το μυθιστόρημα «Απογραφή» 1973,

«Η αθέατη όψη» 1979.

Εξέδωσε επίσης τα ακόλουθα θεατρικά έργα:

«Συ που σκοτώθεις για το φως» 1964, «Γκρέγ-

κορυ» 1973, «Η βαλίτσα και ντράϋ μαρτίνι» 1984

και «Πέτρος Α΄» 1990, καθώς και την ποιητική

συλλογή «Τραγούδια για το Συγκέροϋ και άλλα

ποιήματα» 1966. Μερικά από τα έργα του βρα-

βεύτηκαν με τέσσερα πρώτα κρατικά βραβεία πεζο-

γραφίας και μεταφράστηκαν σε διάφορες ευρω-

παϊκές γλώσσες.

Το έργο του «Κρόνακα» αποτελείται από πέντε

διηγήματα και ο συγγραφέας γράφει για τις εμπει-

ρίες του που άντλησε από τις μελέτες του για την

ιστορία της Κύπρου. Σε ένα από αυτά τα διηγή-

ματα που φέρει τον τίτλο «Ονήσιλος», αναφέρε-

ται στην επανάσταση των Κυπρίων κατά των

Περσών και στον χρησμό που πήραν οι Αμα-

θούσιοι «να θάψουν με τιμές το κεφάλι του Ονή-

σιλου».

Ρήνα Κατσελλή
(1938 – )

Η Ρήνα Κατσελλή γεννήθηκε στην Κερύνεια

το Μάρτιο 1938. Μετά τις Γυμνασιακές της σπου-

δές αναμείχθηκε στον απελευθερωτικό αγώνα του

1955-59 και μετά την ανεξαρτησία ήταν μέλος του

ΕΔΜΑ (Ενωμένου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδ-

δημιουργίας). Ήταν παντρεμένη με τον πρώην

δήμαρχο της Κερύνειας Στέλιο Κατσελλή.
Το 1973 ίδρυσε τις «Εκδόσεις Χρυσοπολίτισ-

σα» και εκδίδει διάφορα βιβλία και παίρνει ενεργό

μέρος στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κερύνειας.

Η μακρόχρονη συνεργασία της με τον «Λαογρα-

φικό Όμιλο Κερύνειας», ήταν Γενικός Γραμματέας

του Ομίλου για σαράντα χρόνια, φανερώνουν όχι

μόνο τη μεγάλη της αγάπη για την πόλη της αλλά

και την ακοίμητη προσήλωση της στα πάτρια εδάφη.

Το έργο της αποτελεί ένα ζωντανό υπόδειγμα πνευ-

ματικής επιμονής και αντίστασης.

Μετά την τουρκική εισβολή και τον εκτοπισμό

της από την Κερύνεια, εγκαταστάθηκε πρώτα στη

Λεμεσό και μετά στη Λευκωσία. Συνέχισε να γρά-

φει και να ασχολείται με την λογοτεχνία και να

προωθεί τους αγώνες των Κυπρίων προσφύγων

για επιστροφή.

Το 1978 εντάχθηκε στο Δημοκρατικό Κόμμα και

τρία χρόνια αργότερα, το 1981 ήταν η πρώτη

γυναίκα βουλευτής που εκλέχτηκε στην Κύπρο και

αντιπροσώπευε την αγαπημένη της πόλη και επα-

ρχία της Κερύνειας. Παρέμεινε βουλευτής για τρεις

θητείες μέχρι το 1996. 

Ως βουλευτής η Ρήνα Κατσελλή πρωτοστάτησε

στην ψήφιση του θεσμού του Πολιτικού γάμου και

προώθησε πολιτιστικά θέματα καθώς και την ισο-

μισθία ανδρών και γυναικών.

Το συγγραφικό της έργο περιστρέφεται γύρω

από τις παραδόσεις, τη λαογραφία και τα προ-

βλήματα των εκτοπισμένων της επαρχίας της

Κερύνειας. 

Η Ρήνα Κατσελλή ασχολήθηκε με όλα τα είδη

του λογοτεχνικού λόγου: μυθιστόρημα, θέατρο και

ποίηση. Έγραψε τα πιο κάτω μυθιστορήματα: «Τα

τετράδια της αδελφής μου», «Στην Εφτάλοφη»,

«Στα Βουνά της Τραμουντάνας», «Γαλάζια

φάλαινα», «Μη γένοιτο», «Τα φτερά του αετού»,

«Κερύνεια – εκ στόματος γερόντων», «Κερύνεια

– Ο άνθρωπος / τόπος», «Τζιερυνιώτισσες».

Έγραψε επίσης το Χρονικό «Πρόσφυγας στον

τόπο μου» και τα Λαογραφικά / δοκίμια «Κερύνεια»

(Ιστορική Λαογραφική έρευνα), «Γνώμες ταπει-

νής γνώσης», «Ο ραγιάς – ο άνθρωπος και το

φύλλο» και «Ανδρέας Χριστοφίδης – Βίος, Πολι-

τεία». Το ποιητικό της έργο συμπεριλαμβάνει τις

συλλογές «Χειρόγραφα Ποιήματα» και «Ποιή-

ματα από πεζές σελίδες».

Τον Απρίλιο 2010 σε μια τιμητική εκδήλωση για

την Ρήνα Κατσελή ο τότε Πρόεδρος της Βουλής

Μάριος Καρογιάν ανέφερε ότι «διερμηνεύει, κατα-

γράφει και εκφράζει με μια ιδιαίτερη ευαισθησία

τους καημούς, τα πάθη και τους πόθους του πρό-

σφυγα Κερυνειώτη και του κάθε πρόσφυγα, βρίσκε-

ται σε ένα συνεχή νοερό διάλογο με την Ιστορία και

τους προγόνους μας αλλά, παράλληλα, καταθέτει

σκέψεις, στοχασμούς και προβληματισμούς για το

σήμερα και προτείνει δρόμους προς το αύριο».

Τον Οκτώβριο 2010 η Ρήνα Κατσελλή βρα-

βεύτηκε για την εξέχουσα προσφορά της στα πολι-

τιστικά δρώμενα της Κύπρου με το Αριστείο Γραμ-

μάτων που της επέδωσε ο τότε Πρόεδρος της

Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.
Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύ-
ρος Ζένιος, αναλύοντας το σκεπτικό της βρά-

βευσης χαρακτήρισε τη Ρήνα Κατσελλή ως «εξέχου-

σα μορφή των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύ-

πρου, σημειώνοντας πως έχει τη χάρη να λει-

τουργεί σε δύο επίπεδα, αφενός στο καθαρά δημιο-

υργικό ή συγγραφικό (κυρίως μυθιστορήματα και

θεατρικά) και αφετέρου στην έρευνα, την περι-

συλλογή και τη διάσωση του υλικού της μνήμης».

Παύλος Κριναίος 
(1902 – 1986)

Ο Παύλος Κριναίος γεννήθηκε στην Πάφο το

1902 και το πραγματικό του όνομα ήταν Χαρίλα-
ος Νεοφύτου Μιχαηλίδης. Σπούδασε στο Παγ-

κύπριο Γυμνάσιο και μετά πήγε στην Αθήνα όπου

σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του

Πανεπιστήμιου της Αθήνας 1923 – 1926. Διέκοψε

όμως τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους.

Συνέχισε την παραμονή του στην Αθήνα όπου

εργαζόταν αρχικά ως αθλητικός δημοσιογράφος

σε διάφορες εφημερίδες αλλά συνεργάστηκε και

με κυπριακές εφημερίδες και περιοδικά. Η Γερ-

μανική κατοχή (1941 – 44) τον βρήκε στην Ελλά-

δα και είχε υποστεί διώξεις από τους Ιταλούς και

Γερμανούς φασίστες.

Στην Αθήνα γνωρίστηκε με τον κορυφαίο ποιη-

τή Κωστή Παλαμά. καθώς και με την ποιήτρια

Μαρία Πολυδούρη. 
Η λογοτεχνία τον τραβούσε από τα μαθητικά

του χρόνια και τα πρώτα του ποιήματα τα δημοσίευ-

σε στο περιοδικό «Νέα Εστία», που διεύθυνε τότε

ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. 
Εξέδωσε τα ακόλουθα έργα: «Φρυγικοί αυλοί»

1932, «Μωσαϊκά και επιγράμματα» 1934, «Τετρά-

δια των αγγέλων» 1970, «Το χρυσό δισκοπό-

τηρο» 1972, «Το μανουάλι με τα 63 κεριά» 1974,

«Αλληλογραφία με τον Άγιο Φραγκίσκο» 1976

και άλλα. Εξέδωσε, επίσης, δύο ποιητικές συλλο-

γές για παιδιά, όπου και βραβεύτηκαν. 

Η ποίηση του γεμάτη λυρισμό και τρυφερότητα

περιστρέφεται στον άνθρωπο, τις ανησυχίες του

με φυσιολατρικούς ήχους και πλούσιες εικόνες. Σε

μερικά ποιήματα του είναι σατιρικός και αλλού ει-

ρωνικός. Σε ένα ποίημα του σατιρίζει και καυτηρ-

ιάζει τη στυγνή χουντική δικτατορία του 1967-74.

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του

«Ο εισαγγελέας του 1967 διατάσσει…»

Να συλληφθεί ο αναρχικός σκορδαλός

διακηρύσσει τη λευτεριά τ’ ουρανού του•

εναντιώνεται στη βία του ανέμου.

Ν’ απελαθούνε στον Αη-Στράτη ή στη

Μακρόνησο

οι ανυπότακτοι προλετάριοι σπουργίτες,

συνωμοτούνε στα πεύκα, διαδηλώνουν

στο ύπαιθρο•

είναι πολύ επικίνδυνοι…

Να σταματήσει ο Τυρταίος καταρράχτης

ν’ αφροκρεμάει από βράχο σε βράχο

τα λαοκρατικά του εμβατήρια.

Να φυλακισθεί ο θεσσαλικός πελαργός•

περιπολεί σε λιβάδια, χαμοπετάει σε

βάλτους,

καμακίζει τα φίδια.

Είναι θρασύς και παράνομος…

Ν’ απαγορευθεί η αποδημία κι η έξοδος

στον μελισσουργό, στο ψαρόνι, στον

κούκο•

προαναγγέλουν την άνοιξη,

προετοιμάζουν την ώρα του ήλιου!

Και τέλος, στο τελευταίον εδάφιον:

Να σφαγεί, ν’ ανασκολοπισθεί το κοκόρι•

σαλπίζει εγερθείτε!

Ποδοπατεί το σκοτάδι,

αναγγέλλει ένα νέο ξημέρωμα…

Ο Παύλος Κριναίος πέθανε στην Αθήνα το 1986.

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˜
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We were travelling east

towards Saint Andrew’s monastery. 

Just before the uphill drive,

three miles short of our destination,

we turned shar pright heading for

Pahy-ammos,

where now stands a restaurant

and holiday bungalows.

“When I saw her,

from the very first glance,

I fell madly in love – 

Love at first sight!

I sat down to rest and 

To admire her. 

What a magnificent view! 

What a sight to behold – 

absolute magic!

Never had I seen

such a beautiful beach!

Golden sand as far as the eye can see.

The waves breaking on the shore, 

decorating the sand with white lacey froth.

The sparkling silvery surface of the sea

tinged with the sun’s rays,

dancing like small ballerinas – 

shimmering playful little stars.

It truly was a blessing from above.

“Later I learned that the previous owner

was selling this land,

along with the coffee bar.

I bought them both and 

built what you now see and enjoy.”

I stopped reading the menu intro,

enhanced with 

the young manager’s photo. 

“What seaside and what land

are you talking about, young man?

I’m not sure I understand.”

I carried on reading. 

“Our vegetables are 

organically grown in our village,

in the garden of our home,

freshly picked, daily.”

Again I stopped reading.

“What place are you talking about,

young man?

What garden and home? 

And what village

are you calling your own?

I can’t quite follow.

“What you call your home and

your village, they are

my home and my village 

and this here, land, is mine.

The land of my fathers and forefathers,

usurped with guns and bombs,

before you were even born.

And this here, shore,

belonged to no one!

Whoever sold it to you, he tricked you.

It was never his to sell – he stole it!

They’re all usurped, all taken by force –

an unjust and illegal act.

“Are you ready to order, or 

shall I come back?” 

The polite young manager asked.

“You have done a great job here,

congratulations!”

“Thank you madam,” said he, 

smiling happily, his face gleaming.

I asked only for coffee,

I was full with what I had read. 

I needed to be alone –

so, I distanced myself from the group.

Sadness, anger, indignation…

but also, unforgettable,

joyous memories flooded

my heart and soul.

I was born in Rizokarpasso, 

where I lived until my early teens.

The summers were spent in Kampos

in Makrou, just before the rough 

Galouni area and its rocky shore.

I played and laughed and ran there, 

all summer long.

I would often go with Gran,

to fetch fresh water from the well at

the Pahy-ammos sands. 

It was such fun riding to and fro, 

on the donkey’s back.

Further west, along the sandy shore,

as far as the eye can see,

is the noted landmark, Kofinari,

a well known mountain with a plateau – 

extending into the Mediterranean 

like an ocean liner,ready to set sail.

The flowering pink oleanders 

on the sandy shore, smelled so sweet. 

It truly was a blessing from God.

Beloved land, stolen, usurped land …

for how long more 

shall we be coming to see you as visitors?

A cause to lament or not…

Nina Spanovangelis 
This July marks 47 years since Turkey illegally

invaded and occupied over a third of Cyprus. Now,

Turkey is actively pushing for the permanent par-

tition 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 local

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 Geneva at the end of April, concluded with "not

yet enough common ground for the resumption of

negotiations", in the words of the United Nations

Secretary General (UNSG). During his final com-

ments at the informal meeting, the UNSG outlined

that the Greek Cypriot position was for reunifica-

tion "based on a bi-zonal, bi-communal federation

with political equality on the basis of relevant Unit-

ed Nations Security Council resolutions". He said

that the Turkish Cypriot position 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 Sec-

retary General said that he would not give up on

efforts to reach a solution to the Cyprus issue. He

said that he will “fight for the security and wellbe-

ing of Cypriots… who deserve to live in peace and

prosperity together.”

Our message is simple: reunification in line with

UN resolutions is the only solution for Cyprus to

end Turkey's ongoing 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 at-

tempts to drill for hydrocarbons in the Republic of

Cyprus' Exclusive Economic Zone (EEZ).

British MPs, must speak out against Turkey's il-

legal actions against Cyprus. They, and the UK

Government, must unequivocally tell Turkey to take

its #HandsOffCyprus.

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

CHURCH MEMORIAL SERVICE TO REMEMBER
THOSE WHO FELL DEFENDING CYPRUS

SUNDAY 18 JULY,  10AM
St John the Baptist Church, Wightman Road, London, N8 0LY

Speakers:
– His Eminence Archbishop Nikitas of Great Britain and Thyateira
– H.E. the High Commissioner of the Republic of Cyprus, Mr Andreas Kakouris
– The President of the National Federation of Cypriots in UK, Mr Christos Karaolis
On Sunday 18 July, the National Federation of Cypriots in the UK is organising a memorial ser-

vice to remember those who fell defending Cyprus during the coup d’état of 15 July 1974 and Turk-
ish invasion of 20 July 1974. His Eminence, Archbishop Nikitas of Great Britain and Thyateira will
officiate the service and there will be speeches from the High Commissioner of the Republic of
Cyprus to the UK, Mr Andreas Kakouris and the President of the National Federation of Cypriots
in the UK, Mr Christos Karaolis.

Love at First Sight
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RIZOGALO
This is a classic Greek dessert.

It is a gorgeously creamy pudding

which the Greeks traditionally serve

it with a sprinkle of cinnamon. 

INGREDIENTS

Serves 4

125g pudding rice

Pinch of salt

1 litre full fat milk or 500ml full fat

milk and 500ml cream 

75 g sugar or 1 tbsp honey 

Peel of ½ a lemon

¼ mastic from Chios, ground (op-

tional)

1 tsp vanilla essence 

1 free-range egg yolk, lightly beat-

en 

1 tbsp cornflower diluted with 2 tb-

sp of milk 

FOR SPRINKLING
Cinnamon 

Rose water (optional)

METHOD 

1. Place the rice and salt in a medi-

um saucepan with 300ml of wa-

ter. Cook over a low heat un-

covered, stirring continuously

until the rice has absorbed all

the water, about 10 minutes.

2. Over a medium heat in a second

saucepan with a heavy base, put

the milk, sugar or honey, the

lemon peel and mastic if using

and bring to the boil. 

3. Lower the heat, add the rice and

let it simmer, stirring all the time,

until the rice absorbs all the milk,

about 20-25 minutes.

4. Remove from the heat and let it

rest for 5 minutes before adding

the vanilla essence, the egg yolk

and cornflower.

5. Return the saucepan to the heat

and cook over a low heat for a

further 2-3 minutes to thicken. 

6. Take the saucepan off the heat

and with a ladle pour the rizo-

galo into four individual bowls.

7. When cold, sprinkle generously

with cinnamon and a few drops

of rose water if you prefer. Ri-

zogalo tastes better when served

cold. It can be eaten anytime of

the day.

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

RIZOGALO
Rice pudding

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

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: 

“Τα Παλικάρια Της Φακής”
23.00 Ελληνική Ταινία: 

“Βαράτε Με, Αντέχω”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι’ Αρώματα-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: 

“Αύριο Θα Ξέρουμε”
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Επικίνδυνες Μαγειρικές”
00.20 Ελληνική Ταινία: 

“Μια Τολμηρή Ιστορία”

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

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
20.30 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.25 Ελληνική Ταινία: 

“Μπροστά Στον Θεό”
22.40 Ελληνική Ταινία: 

“Ένα Ξέγνοιαστος Καβαλλάρης”

KYΡIAKH 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

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 Ελληνική Ταινία: 

“Ψηλός, Λιγνός και Ψεύταρος”

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

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: 

¨Το Καφενείο”

22.45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

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 Ελληνική Ταινία: 

“1922 - Η Καταστροφή της

Σμύρνης”

22.40 Ελληνική Ταινία: 

“Παύλος Μελάς”

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

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: 

“Ξεριζωμένη Γενιά”

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

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: 

“Δολοφονείστε τον Μακάριο”

23.05 Ντοκυμαντέρ:

“Έτσι Προδόθηκε Η Κύπρος -

1974”

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

Αφήνοντας την επίθεση και παίζοντας το κλασικό αμυ-

ντικό της παιχνίδι, η Ιταλία δεινοπάθησε μεν απέναντι

στην Ισπανία, αλλά θα αγωνιστεί στον τελικό του EURO 

αφού επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι.

Η Ιταλία προηγήθηκε 1-0 στο 60’ με τον Κιέζα. Ο
Αλβάρο Μοράτα ήρθε από τον πάγκο και στο 80′ ισο-

φάρισε για την Ισπανία στο 1-1. 

Έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, αλλά δεν

πρόσφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις κυρίως λόγω της κού-

ρασης. Ντοναρούμα και Σιμόν αγκαλιάστηκαν πριν από

τη διαδικασία των πέναλτι σε μια στιγμή ποδοσφαιρικής

και συναδελφικής αλληλεγγύης αλλά νικητής θα ήταν

μόνο ένας.

Ο Ιταλός έπιασε δύο από τα τέσσερα πέναλτι που εκ-

τέλεσαν οι Ισπανοί, ο Μοράτα από… ωραίος στην κα-

νονική διάρκεια έγινε μοιραίος στη διαδικασία των πέ-

ναλτι και οι Ιταλοί ήταν εκείνοι που με 4-2 στη διαδικασία

των πέναλτι θα… μείνουν Λονδίνο και θα αγωνιστούν

στον τελικό της Κυριακής, περιμένοντας μία εκ των Αγγλίας

ή Δανίας, που αγωνίζονταν χθες το βράδυ. 

Στον τελικό του EURO 

η Ιταλία!
ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ (4-2)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Ο Άγιος Παντελεήμονας FC στο FA Cup!
Η ομάδα της ομώνυμης ελληνικής ορθόδοξης

κοινότητας του Βορειοδυτικού Λονδίνου, η St. Pan-
teleimon F.C., είναι μία από τις 16 ομάδες που θα
πρωτοεμφανιστούν στη διοργάνωση του Κυπέλλου
Αγγλίας! Όχι, δεν είναι… fake news!

Η γνωστή μας ομάδα, που αγωνιζόταν στην αρχή της

δημιουργίας της και στο παροικιακό μας πρωταθλημα

ΚΟΠΑ, Άγιος Παντελεήμονας F.C., της ελληνικής ορθό-

δοξης κοινότητας του Λονδίνου, είναι μία από τις 16 ομά-

δες που θα πρωτοεμφανιστούν στη διοργάνωση του

Κυπέλλου Αγγλίας!

Μια ιστορική στιγμή, αν μη τι άλλο, για τον σύλλογο,

που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 από μία ιδέα του Ναυ-

πλιώτη ιερέα και προϊσταμένου τότε του ομώνυμου Ιε-

ρού Ναού στο Harrow, πρωτοπρεσβύτερου Αναστά-
σιου Σαλαπάτα.  

Η Αγγλική Ομοσπονδία, λοιπόν, έδωσε το πράσινο

φως και οι «Άγιοι», όπως είναι το παρατσούκλι του συλλό-

γου, θα είναι μία από τις 16 πρωτοεμφανιζόμενες ομά-

δες στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό.

Ο Άγιος Παντελεήμονας F.C. πήρε φέτος την άνοδο

για την Combined Counties League (Premier Division

North), που αποτελεί, ουσιαστικά, την 9η κατηγορία, αλ-

λά φέτος θα ζήσει για πρώτη φορά και την εμπειρία του

Αγγλικού Κυπέλλου!

Είναι η πρώτη ομογενειακή ομάδα που αγωνίζεται

στα αγγλικά πρωταθλήματα και αποτελείται κυρίως από

Έλληνες και Κύπριους ποδοσφαιριστές (μετανάστες ή

φοιτητές) και αγωνίζεται στο 2.500 θέσεων «Queen Eliz-

abeth II Stadium».

Η «Ε» συγχαίρει την ομάδα του Αγίου Παντελεή-

μονα και της εύχεται κάθε επιτυχία.
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