
 Πολλά… 

                                                  Εν ολίγοις 

                                                                  του Λευτέρη Μαυρουδή 

*** ‘’ Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον 

ενδοξότερον γεγονέναι’’.  

(Ο τίμιος άντρας πρέπει να φεύγει από την αρχή, όχι πλουσιότερος, αλλά 

ενδοξότερος).  

                                                                                   ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ  

1.Απόλλων Λεμεσού: «Ζήτω η 1η Απριλίου» 

Η 1η Απριλίου 1955 σήμανε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα για να αποτιναχτεί ο 

βρετανικός ζυγός με στόχο την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

 
Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Λεμεσού: 

Η 1η Απριλίου 1955 σήμανε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για να 

αποτιναχθεί ο βρετανικός ζυγός με στόχο την «Ένωσιν» με τη μητέρα-πατρίδα Ελλάδα. 

O Απόλλωνας Λεμεσού και η ένδοξη ιστορία του είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τους αγώνες 

των ΗΡΩΩΝ μας και ιδιαίτερα τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. 

Η ποδοσφαιρική μας ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1954, υπήρξε το καμουφλάρισμα της δράσης 

της ΕΟΚΑ στην επαρχία Λεμεσού. 



Δράση την οποία ανέπτυξε το σωματείο κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Όλα 

τα μέλη και όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ήταν στρατευμένοι στις τάξεις της ΕΟΚΑ, 

αφοσιωμένοι στη μεγάλη Ιδέα για ένωση με τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα. 

Το σωματείο μας αποτελούσε το φυτώριο, το προπύργιο και το ορμητήριο της οργάνωσης στη 

Λεμεσό. Μάλιστα, στις αρχές του 1956 οι αποικιοκρατικές αρχές έκλεισαν το οίκημα του 

σωματείου χαρακτηρίζοντας το ως «χώρο συγκέντρωσης ταραχοποιών στοιχείων». 

Στην οδό Γλάδστωνος όπου στεγαζόταν το πρώτο οίκημα του σωματείου μας σημειώθηκαν οι 

μεγαλύτερες και πιο αιματηρές διαδηλώσεις κατά των αποικιοκρατών στην επαρχία μας. 

Πρωταγωνιστές μέλη και αθλητές του Απόλλωνα Λεμεσού που έδωσαν το αίμα τους για την 

ελευθερία της πατρίδας μας. 

ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 

 

2.Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου 

Ήταν 25 Οκτωβρίου του 1822 όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της μάχης του Πέτα, ο Ομέρ Βρυώνης και ο Κιουταχής μαζί με 11.000 

άνδρες κατέβηκαν χωρίς αντίσταση την κοιλάδα του Μεσολογγίου, την οποία απέκλεισαν από 

ξηράς. Μαζί τους βρέθηκαν και οι Γεώργιος Βαρνακιώτης, Γιαννάκης Ράγκος, Γώγος 

Μπακόλας, Γεωργάκης Βαλτινός και Ανδρέας Ίσκος, που είχαν δηλώσει υποταγή στους δύο 

πασάδες. 

Από ελληνικής πλευράς η δύναμη των πολεμιστών δεν ξεπερνούσε τους 700 άνδρες κάνοντας 

δύσκολο το έργο της υπεράσπισης των τειχών. Παράλληλα, στους προμαχώνες δεν υπήρχαν παρά 

μόνο 14 πυροβόλα, ενώ τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα μόλις που έφταναν για έναν μήνα. Στον 

αντίποδα, οι πολιορκητές διαφωνούσαν στον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η κατάκτηση του 

εδάφους. Ο Κιουταχής και ο Γιουσούφ υποστήριζαν την άμεση έφοδο, αλλά ο Ομέρ Βρυώνης ήταν 

της γνώμης να το καταλάβουν διά συμβιβασμού, προκειμένου να διατηρηθεί η πόλη αλώβητη για τις 

ανάγκες του στρατού, μετά την ερήμωση της Αιτωλοακαρνανίας. 

3.Οι επιστήμονες, κατά καιρούς, έχουν αναδείξει έρευνες, που δείχνουν την αναγκαιότητα 

διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Συγκεκριμένα μιλούν για ευκολότερη κατανόηση των 

θετικών επιστημών, από όσους έχουν διδαχθεί ελληνικά. Πολλά είναι και τα παραδείγματα σε 

μεγάλες μουσικές σχολές του κόσμου, όπου οι μαθητευόμενοι διδάσκονται αρχαία ελληνικά, 

γιατί έτσι αυξάνεται η αίσθηση της μουσικής, προς αυτούς. Δείτε παρακάτω ποιές χώρες στο 

κόσμο διδάσκουν στους μαθητές τους αρχαία ελληνικά: Γερμανία: Στη χώρα που θα περίμενε 



κανείς να μισούν τα ελληνικά, τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται σε 16 Ομόσπονδα κρατίδια 

της Γερμανίας ως υποχρεωτικό μάθημα. Ιταλία: Τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε όλα τα 

λύκεια κλασικής παιδείας. Βαλκάνια: Στα πανεπιστήμια θεολογικής κατευθύνσεως και στα 

εκκλησιαστικά λύκεια, διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία: Διδάσκεται ως 

μάθημα επιλογής. Ρωσία: Στη Μόσχα τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται στο Κρατικό 

Πανεπιστήμιο Μόσχας Λομονόσοφ, καθώς και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών 

Σπουδών (RGGU), στο Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης, στο Πανεπιστήμιο Πετροζαβόντσκ, 

στη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας και σε όλα τα εκκλησιαστικά λύκεια. Κίνα: Στους μαθητές 

άνω των 14 ετών τα ελληνικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής, με τα ποσοστά κινέζων που 

γνωρίζουν ελληνικά να ξεπερνάει το 6%. Ομογένεια: Φυσικά προσθέστε όλα τα ελληνικά 

σχολεία που λειτουργούν ανά το κόσμο, και διδάσκουν τα ελληνικά σε ομογενείς και μη. Στην 

Ελλάδα; Όλα στο μηδέν!!!

4.Ερντογάν: Το σχέδιο ‘’κατάκτησης’’ της Σελήνης το 2023  

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει μεγαλεπήβολα σχέδια αφού έχει βάλει ως στόχο να στείλει αποστολή στη 

Σελήνη μέχρι το 2023 κατά τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της τουρκικής 

δημοκρατίας. 

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία πλήττεται από οικονομική κρίση, η οποία επιδεινώθηκε εξαιτίας 

της πανδημίας, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε τα σχέδιά του με το 

φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα της χώρα διάρκειας 10 ετών, το οποίο υπογραμμίζει τις 

προσπάθειες της Τουρκίας να ανταγωνιστεί άλλες χώρες και να γίνει μία από τις κορυφαίες σε αυτόν 

τον τομέα. 

 
Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε μία εκδήλωση, η οποία συνδυάστηκε και από ειδικά εφέ, 

υποστήριξε ότι ο πρώτος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η Τουρκία να βρεθεί στη Σελήνη 

το 2023, έτος το οποίο θεωρείται ορόσημο καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της 

τουρκικής δημοκρατίας. Ακόμα προσέθεσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο 

στάδια, το πρώτο είναι η αποστολή στη Σελήνη και η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για 

το δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο έχει ως στόχο η Τουρκία μέχρι το 2028 να στείλει τη δική 

της ερευνητική αποστολή με τους πυραύλους που θα έχει αναπτύξει η ίδια. 

Παράλληλα το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει να καταφέρει η Τουρκία να είναι μία χώρα η 

οποία θ’ ανταγωνίζεται τις κορυφαίες στον τομέα του διαστήματος, ενώ τα φιλόδοξα σχέδια του 

Ερντογάν περιλαμβάνουν συνολικά δέκα επιμέρους στόχους όπως την αποστολή αστροναυτών στο 

διάστημα, να δημιουργήσει η Τουρκία το δικό της κοσμοδρόμιο καθώς και την ανάπτυξη 

δορυφόρων και τεχνολογίας μετεωρολογίας. 

Μάλιστα ο απώτερος και δέκατος στόχος του Ερντογάν είναι η Τουρκία να στείλει και έναν 

πολίτη στη Σελήνη με δική της επιστημονική αποστολή. 

‘’Τα πόδια μας είναι στη Γη αλλά τα μάτια μας θα είναι στο διάστημα. Οι ρίζες μας θα βρίσκονται 

στη Γη αλλά τα κλαδιά μας θα φτάσουν στον ουρανό. Εφόσον ένας από τους πολίτες μας πάει στο 

διάστημα, θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις για ν' αντικαταστήσουμε τις λέξεις 

https://www.reader.gr/search/content/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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αστροναύτης και κοσμοναύτης. Καλώ τους γλωσσολόγους μας να βρουν την κατάλληλη λέξη για 

τους Τούρκους που θα ταξιδέψουν στο διάστημα’’. 

 Ήδη προτάθηκε η λέξη ‘’cacabey’’, καθόσον η λέξη ‘’αστροναύτης’’ είναι ελληνική και θα 

πρέπει να αντικατασταθεί. Η λέξη ‘’cacabey’’ αναφέρεται στον αξιωματούχο της αυτοκρατορίας 

των Σελτζούκων Τούρκων και αστρονόμο του 13ου αιώνα, Nurettin Cibril Bin Cacabey. 

5.Η Νορβηγία είναι έτοιμη να κάνει πράξη την ιδέα μιας υπόγειας σήραγγας για πλοία, που 

εκτείνεται για πάνω από 1.700 μέτρα κάτω από τα νορβηγικά βουνά, κι η οποία θα είναι η πρώτη 

του είδους της. 

 
Η νορβηγική παράκτια διοίκηση έδωσε στη σήραγγα Stad Ship το ‘’πράσινο φως’’. Το έργο 

αναμένεται να κοστίσει 330 εκατομμύρια δολάρια. Θα ξεκινήσει το 2022 και θα ολλοκληρωθεί σε 

περίπου τέσσερα χρόνια. Η σήραγγα θα έχει πλάτος 40 μέτρα και ύψος 54 μέτρα, υποστηρίζοντας 

σκάφη που ζυγίζουν έως και 16.000 τόνους. 

Η σήραγγα Stad Ship επιτρέπει στα σκάφη να αποφεύγουν μέρος της χερσονήσου Stadlandet. Η 

ακτογραμμή έξω από αυτήν τη χερσόνησο είναι η πιο θυελλώδης περιοχή στη Νορβηγία, με τους 

τυφώνες. Έχει πολλά παράξενα ρεύματα. Η σήραγγα θα κάνει τα ταξίδια με πλοίο ασφαλέστερα 

και πιο ομαλά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα υπηρεσία υψηλής ταχύτητας και 

θα ενισχύσει τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. 

 

6. ΟΙ 15 ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Οι οκτώ βρίσκονται στην Ελλάδα και πρόκειται για την Μυτιλήνη, την Χαλκίδα, τη Θήβα, τα 

Τρίκαλα, την Πάτρα, τα Χανιά, την Αθήνα και το Άργος.  

• Γερεβάν- ΑΡΜΕΝΙΑ, 782 π.Χ 

• Ζαντάρ- ΚΡΟΑΤΙΑ, 900 π.Χ 

• Μτσκέτα- ΓΕΩΡΓΙΑ, 1000 π.Χ 

• Σεντίζ- ΙΣΠΑΝΙΑ, 1100 π.Χ 

• Μυτιλήνη- ΕΛΛΑΣ, 1100 π.Χ 

• Λισαβόνα- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 1200 π.Χ 

• Χαλκίδα- ΕΛΛΑΣ, 1300 π.Χ 

• Λάρνακα- ΚΥΠΡΟΣ, 1300 π.Χ 

• Θήβα- ΕΛΛΑΣ, 3000 π.Χ  

• Τρίκαλα- ΕΛΛΑΣ, 3000 π.Χ 

• Πάτρα- ΕΛΛΑΣ, 3.500 π.Χ 

• Χανιά- ΕΛΛΑΣ, 4000 π.Χ 

• Πλοβντίβ [Φιλιππούπολη]-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 4000 π.Χ 

• Αθήνα- ΕΛΛΑΣ, 5000 π.Χ 

• Άργος- ΕΛΛΑΣ, 5000 π.Χ 



 

 


