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ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ 

Δυο Κύπριοι φοιτητές ανέμισαν τη σημαία μας 

στο ματ.ς Ελλάδα - Τουρκία 

Οι νέοι της Κύπρου ποτέ δεν ξεχνούν τη 

βάρβαρα μοιρασμένη πατρίδα, μήτε τα 

τουρκοπατημένα χωριά τους, έστω κι αν 

τάχουν γνωρίσει μόνο μέσα από τις αφη-

των μανάδων και των 

τους. Δεν τα όπου κι αν βρίσκονται 

και η τους πικρία ι<.ι αγανά-

κτηση κάθε που βλέπουν μια 

σημαία ν· ανεμίζει προκλητικcί σ' ελληνικό 

χιiψα. 

Έτσι ένιωσαν κι οι δυο φοιΊητές μας 

στην Αθ1Ίνα, ο Μιχάλης απ6 την 

Κυθρ{;α και ο Γιώργος Παπίχης από την 

της Μόρφου, όταν 

Στάδιο είδαν 

κυματίζουν πάνω 

τη διαβάσαμε 

στις 

«Δυο μπΙiκαν στο 

ντρόπιασαν τον Αττίλα'·'· 

Ο βρiσκεται αυτές 

στην Κύπρο για να περάσει 

τους δικούς του: ενώ ο 

στην Ελλάδα. το 

Μιχ<Ίλη και του να μας διηγηθεί τι 

έγιν~ στις 29 του Μάρτη, στο 
Στάδιο όταν ο ποδο·· 

'·''+'~''"'"'~" nvιιJ\I'CJ(• '-"'"'·"'C'V"- Τοuρι<ίας. 

πως θα γινόταν '"'''η'''"' 
ανάμεσα στην Ελλάδα ιωι την απο-

vα πάμε μαζί μ~ το φiλο μου το 

μια 

ζωγραφισμ~:νη πάνω την 

σαμε στο γήπεδο είκοσΙ. 

ηριν ο ιιv<ι"""' 

Όταν φτάσαμε στο Ολυμπιακό στάδιci 
αντιιφύσαμε την τουρκική σημαία να κυμα

τίζει. Αυτό μας αναστάτωσε και ο Γιώργος 
€i:πε αμέσως: «Αυτή η σημαiα να 

~<;ατεβiΨ•. Πράγματι όταν μπήκαμε μέσα 

στο στάδιΟ προσπαθήσαμε να πλησιά--

Της ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗ 

cοuμε εκεί που ήταν η σημαία, αλλά ση;- · 

κόvτουσαν τρεις ένοπλοι αστυνομικοί γι 

αυτό και δεν δοκιμάσαμε να το κάνουμε. 

Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, η τούρκικη 

ομάδα μπι)κε στο για προθέρμανση 

και την ίδια (.ίφα όλοι οι φiλαθλοι 

άρχισαν να κυματίζουν σημαίες 

από τις κερδίδες. Αυτό μας έκανε να 

μας 

τους σrην Κύηρο, η 

μας ... 

από εκεί που 

είδε. 'Ολα έγιναν 

καμε στο γήπεδο, από το σακκάκι 

σημαία με Π1V και 

τα. 

Το πιο συγκινητικό ήταν πως αυθόρμητα 

όλοι οι και Κύπριοι φίλα~ 

θλοι άρχισαν να φωνάζουν κι αυτοί σuνθrΊ

ματα από ης κερκίδες. 

--·--Κι αμtσως μετά σος συνέλαβαν; 

Συνέλαβαν εμένα γιατί ο Γιώργος 

να τους ξεφύγει Με οδήγησαν 

στο κρατητήριο του σταδίου και σε 

λεπτά έφεραν και το Γιώργο. Μας Ο",(ημάη

ι;αv μας έπιασαν τα αηοτυπι.ίJΨ 

ματΟ κοι μας ρωτοuσαν γιατί ro κάναμε. 
Τους cπαν~ήσαμε, βέβαια, πως είμαστ-ε 

Κuπριοι κ,:Ίι νιώσαμε αγαvόκτηση. Ένας 
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Ένα τέταρτο πpιν ο.ρχίσε; το ματς, δυο Έλληvεc:, ψ[.λαθλaι, με τη σημαια rτou fiλt.πετ-ε-. ~nov 

αγωνωηκ6 χιiφο. 1<ατιuθύνθηκαν ηρος το μέρος όποuς τρε~ς-τέσσεμις ΤΌύρκοι f;στισαν ης Οικ.f:.(; 

τους crημαϊ~ς. ΊΌ γf)Ίτεδο Φti>ν<1ζε «η Ι(~ύnρος είνσι ελληνtκή~ι 

από τους πως οι 

δεν πρέπει να ηρο~ 

στην Ελλάδα με αυτό τον τρόποο 

όμως. μας αντι-

μετιi}ηισε με πολλι'Ι κατανόηση και 

τερα μας αποκάλυψε πως συγγενή nou 
το 1974 στην και 

είναι αγvοούμενσςο 

-Στον iδιο 

τρεις Τούρκους; 

-- Ναι, ήταν και δυο αρι-

που ζουν στην Ελλάδα. Κι αυτοί 

μπήκαν στο γήπεδο μετά από μας και 

φώναζαν συνθήματα εναντίον του καθε-

- Μιχάλη αυτό rιou έκανες θα το 

καvες αν σου δινόταν η ευκαιρία; 

-- Φuσικό θα το ξανάκανα. Δεν το κάναμε 
για να δημιοuργt'Ίσοuμε φασαρία αλλό. γιατί 

θέλαμε να περάσουμε ένα για την 

απάνθρωπη κατοχι) σιην πατρίδα μας. 


