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Π

ρος μια σταθερή πορεία φαίνεται να οδηγείται η
πανδημία στη Βρετανία, με τους επιστήμονες
και την κυβέρνηση να εκφράζουν αισιοδοξία ότι μετά
τον Ιανουάριο θα παρατηρηθεί μείωση των κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία και θα
υπάρξει ένα είδος κανονικότητας από την άνοιξη
αυτού του έτους. Σύμφωνα με τον Βρετανό Υπουργό
Υγείας, τα κρούσματα έχουν αρχίσει να μειώνονται
κατά 6,7% σε σχέση με τη γιορταστική περίοδο.
Ο Δρ Mike Tildesley, μέλος της Επιστημονικής ομάδας “Influanza Modelling” , είπε ότι η Όμικρον είναι ίσως
«η πρώτη ακτίνα φωτός της πανδημίας». Στο μέλλον
θα αντιμετωπίζεται ως μια συνηθισμένη επιδημία, όπως
το κρυολόγημα. Ελπίζουμε, τόνισε, ότι όσο πλησιάζουμε
προς την άνοιξη θα καλυτερεύσουν τα πράγματα και η
οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική μετάλλαξη θα είναι λιγότερο νοσηρή.
Ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εμβολιασμών
της βρετανικής κυβέρνησης Δρ Κλάιβ Ντιξ δήλωσε ότι η
χώρα πρέπει πλέον να περάσει σε μια φάση «νέας κανονικότητας» στην οποία ο κορωνοϊός θα αντιμετωπίζεται
όπως η γρίπη, με εμβολιασμό μόνο των πιο ευπαθών.
Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα είναι «ανούσιο» να εμβολιάζονται διαρκώς και «θα
πρέπει να τους αφήσουμε να αρρωσταίνουν και να το
αντιμετωπίζουν».
Ο καθηγητής Στατιστικής Υγείας Δρ Ντέιβιντ Σπίγκελχαλτερ από το Κέμπριτζ, είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να
συνηθίσουν ότι ίσως στο μέλλον θα προσβάλλονται μία
ή και περισσότερες φορές από τον κορωνοϊό, καθώς θα
είναι μία ενδημική νόσος και ως εκ τούτου θα πρέπει να
βρεθεί ένας οικονομικός τρόπος διαχείρισής της.
Στο Λονδίνο, πρώτο επίκεντρο της Όμικρον, η κατάσταση στα νοσοκομεία μοιάζει να ελέγχεται, καθώς ο
αριθμός των ημερήσιων εισαγωγών μειώθηκε κατά 31%
σε εβδομαδιαία βάση στις 310, αρκετά κάτω από το όριο
ασφαλείας των 400.
Ο περιφερειακός διευθυντής Δημόσιας Υγείας για την
πρωτεύουσα καθηγητής Κέβιν Φέντον είπε ότι μοιάζει
πως η κορύφωση της διασποράς της Όμικρον στο Λονδίνο επήλθε τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, με τα κρούσματα να έχουν αρχίσει να μειώνονται πλέον.
Ο επικεφαλής των φορέων παροχής υπηρεσιών στο
NHS Κρις Χόπσον δήλωσε ότι αν και τα νοσοκομεία
βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στα όρια τους, ο ίδιος θεωρεί ότι η πρώτη γραμμή του μετώπου παροχής ιατρικής
περίθαλψης «θα αντέξει».

ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πάντως, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν
απέκλεισε την πιθανότητα αλλαγών στη διαχείριση της
πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η μείωση της χρονικής
διάρκειας καραντίνας για τους φορείς και η κατάργηση
της δωρεάν διάθεσης τεστ αντιγόνου σε όλους τους
πολίτες.
Ο κ. Τζόνσον είπε ότι η χώρα κάνει «μεγάλη πρόοδο», αλλά προειδοποίησε ότι η μετάλλαξη Όμικρον παραμένει «απίστευτα μεταδοτική».
Είπε πως πλέον 36 εκ. πολίτες έχουν κάνει την
τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά σημείωσε πως από
την άλλη πλευρά ο αριθμός των νοσηλευόμενων έχει
καταγράψει τεράστια αύξηση και συνεχίζει να αυξάνεται.
«Κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Ο αριθμός των ανθρώπων
που έχουν κάνει την ενισχυτική δόση είναι 36 εκατομμύρια, το 90% των άνω των 50 ετών την έχουν κάνει, αλλά
υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια που πρέπει να την κάνουν»,
ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
Ερωτηθείς αν εξετάζεται η περαιτέρω μείωση του χρόνου απομόνωσης εκείνων που διαγιγνώσκονται θετικοί
στον κορωνοϊό από τις επτά στις πέντε ημέρες, κίνηση
που στηρίζουν ορισμένοι Υπουργοί και Βουλευτές του
Συντηρητικού Κόμματος, ο κ. Τζόνσον απάντησε: «Αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάζουμε την επιστήμη.
Την κοιτάζουμε και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με την επιστήμη».
Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου σχολίασε επ’ αυτού ότι «αν είναι εφικτό να πάμε παραπέρα, θα
θέλαμε να δράσουμε γρήγορα, αλλά χρειάζεται να βασίζεται στα νεότερα στοιχεία και αυτή η δουλειά είναι σε εξέλιξη και σίγουρα δεν έχουμε λάβει καμία περαιτέρω σύσταση».
Στο ερώτημα αν εξετάζει ο περιορισμός τη δωρεάν
διάθεσης των γρήγορων τεστ αντιγόνου μόνο σε συμπτω-
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Η αναπληρώτρια ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος της
αντιπολίτευσης Άντζελα Ρέινερ, κατακεραύνωσε τον
Μπόρις Τζόνσον δηλώνοντας ότι «δείχνει συνεχώς πως
δεν υπολογίζει τους κανόνες που θεσπίζει για εμάς
τους υπόλοιπους».
Οι βουλευτές των Συντηρητικών εμφανίζονται έξαλλοι
για το email που διέρρευσε. Ένας είπε: «Νομίζω ότι αυτό
είναι το χειρότερο συμβάν που έχει εκτεθεί ποτέ ο
πρωθυπουργός από αυτές τις διαρροές. Δεν υπάρχει
εξήγηση, δεν υπάρχει τρόπος να αποστασιοποιηθεί. Ο μόνος σωτήρας του είναι αν ο κόσμος έχει σταματήσει να ασχολείται».

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΝ
ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το επίμαχο email
ματικούς πολίτες και σε δομές υγείας ή σχολεία, ο κ. Τζόνσον είπε ότι τα τεστ αυτά θα είναι ελεύθερα για όλους
χωρίς χρέωση «για όσο είναι αναγκαίο».
Ο Υπουργός Στέγασης και Αναβάθμισης Μάικλ Γκόουβ
είπε ότι τα τεστ αντιγόνου θα διατίθενται δωρεάν «για όσο
τα χρειαζόμαστε», αποφεύγοντας να διαψεύσει τα δημοσιεύματα.
Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Απρίλιο η βρετανική κυβέρνηση διέθεσε 6 δις. λίρες για τα δωρεάν Rapid
Test.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ NHS
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή του συστήματος υγείας
NHS, λέγοντας ότι «ίσως το 30% ή παραπάνω» από τους
18.000 νοσηλευόμενους φορείς κορωνοϊού προσβλήθηκαν
αφού εισήχθησαν στο νοσοκομείο.
«Για μένα αυτό είναι απλώς απαράδεκτο. Δεν θα
πρέπει να πηγαίνεις στο νοσοκομείο και μετά να κολλάς Covid. Επομένως είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό του NHS μας να είναι κατάλληλα προστατευμένο, να είναι κατάλληλα εμβολιασμένο και σίγουρα το ενθαρρύνω».
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι όποιος εργαζόμενος στο NHS στην Αγγλία έρχεται σε επαφή με ασθενείς χωρίς να έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου
κατά του κορωνοϊού ως τις 3 Φεβρουαρίου, θα κινδυνεύει να χάσει τη θέση του στα τέλη Μαρτίου.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ
PCR TEST
Από την Τρίτη (11/1/22) όσοι θεωρούνται θετικοί στο
Covid με το LATERAL FLOW TEST θα πρέπει να αυτοαπομονώνονται αμέσως χωρίς να χρειάζεται να κάνουν
PCR τεστ για επιβεβαίωση. Οι επικριτές πιστεύουν χιλιάδες πιθανόν να κλείνονται σε καραντίνα με λανθασμένα
θετικά αποτελέσματα.
To UK Health Security Agency είπε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία» με θετικό LFD να είναι σίγουροι ότι έχουν
τον ιό επειδή τα κρούσματα είναι πάρα πολλά – όμως οι
ειδικοί παραδέχονται ότι ένας στις 3,000 θα βγαίνει θετικός
κατά λάθος.
Υπάρχουν εξαιρέσεις στους νέους κανονισμούς για
άτομα που δικαιούνται Test and Trace Support Payment,
για όσους κάνουν το LFT ως μέρος έρευνας και εκείνους που βρίσκονται θετικοί την δεύτερη ημέρα εξετάσεων
μετά που φθάνουν στην Αγγλία.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Οι Αρχές της Βρετανίας ζήτησαν από το Εθνικό Σύστημα
Υγείας (NHS) Αγγλίας να συνάψει συμφωνίες με ιδιωτικούς νοσοκομειακούς ομίλους προκειμένου να παρέχουν
κρίσιμες θεραπείες, όπως επεμβάσεις σε καρκινοπαθείς, στην περίπτωση που το NHS δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει στην πίεση λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού.
Η συμφωνία, την οποία ζήτησε ο Βρετανός υπουργός
Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, θα επιτρέψει στα νοσοκομεία να
στέλνουν περισσότερους ασθενείς σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για να λάβουν επιπλέον θεραπείες από αυτές
που προβλέπονται από τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες.
«Επίσης θέτει τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών υγείας σε κατάσταση αναμονής προκειμένου να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια, στην περίπτωση που τα νοσοκομεία αντιμετωπίσουν αφόρητα επίπεδα νοσηλειών ή
απουσιών προσωπικού», εξήγησε ο Ντέιβιντ Σλόμαν
επικεφαλής του NHS Αγγλίας.

ΤΑ «ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΑ»
ΚΟΡΩΝΟΠΑΡΤΥΣ
Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη ότι κι άλλες δεξιώσεις
και πικ-νικ – εν μέσω σκληρού εγκλεισμού – είχαν διοργανωθεί στην πρωθυπουργική κατοικία. Οι φωνές, πλέον,
για παραίτηση Τζόνσον είναι εντονότατες.
Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγορείται για μια «εξαιρετικά
εξωφρενική» παραβίαση των κανόνων καραντίνας, καθώς
email που διέρρευσε έδειξε ότι ένας από τους ανώτατους αξιωματούχους του κάλεσε περισσότερους από 100
υπαλλήλους της Ντάουνινγκ Στριτ σε πάρτι κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός εκτιμάται ότι παρευρέθηκε
στο πάρτι στον κήπο του Νο10, στις 20 Μαΐου 2020, μαζί
με την Κάρι Τζόνσον και 30-40 άλλα άτομα.
Την παρουσία του Μπόρις Τζόνσον στο πάρτι της 20ής
Μαΐου επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο πρώην επικεφαλής
σύμβουλος του και νυν σφοδρότατος επικριτής του, Ντόμινικ Κάμινγκς, που πρώτος είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη συγκέντρωση.
Στις 20 Μαΐου μόλις είχε επιτραπεί στους κατοίκους
της Αγγλίας να συναντώνται με ένα μόνο άτομο με το
οποίο δεν συγκατοικούσαν σε ανοιχτό χώρο και με απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους. Συναθροίσεις περισσότερων ατόμων ή ολόκληρων νοικοκυριών δεν επιτρέπονταν, ούτε σε υπαίθριο χώρο.
Ήδη διενεργείται έρευνα για προηγούμενες καταγγελίες για τουλάχιστον έξι ακόμα παράνομα πάρτι ή κοινωνικές συναθροίσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ και σε υπουργεία, οι οποίες προέκυψαν μετά από την αρχική καταγγελία για ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Νούμερο 10
πέρυσι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας, οι
απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών κατά την έναρξη
του Β΄ Τριμήνου την περασμένη βδομάδα, ήταν λιγότερες απ΄ ό,τι αναμενόταν.
Τα αρχικά δεδομένα δείχνουν ότι ένας στους 20 εκπαιδευτικούς (4,9%) και το 2% (ή 159,000) μαθητές έχουν
απουσιάσει από τα σχολεία ένεκα COVID-19. Επίσης,
ποσοστό 5% των βοηθών δασκάλου και λοιπού διοικητικού προσωπικού απουσίασε λόγω καραντίνας.
Σε μερικά, όμως, σχολεία οι απουσίες είναι μεγαλύτερες, φτάνοντας και το 20%.
Ο υπουργός Παιδείας Nadhim Zahawi εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι οι απουσίες θα αυξηθούν τις επόμενες
δύο βδομάδες. Τόνισε ότι το Υπουργείο του έχει έκτακτα
σχέδια αντιμετώπισης φαινομένων απουσιών εκπαιδευτικών μέχρι και 25%.

ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ GCSE & A.
LEVEL
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας,
Nadhim Zahawi, στο SKY News, οι φετινές εξετάσεις
σε όλα τα μαθήματα επιπέδου GCSE και A. Level θα
γίνουν κανονικά αλλά στην τελική βαθμολόγηση των
μαθητών θα ακολουθηθεί ένα μεικτό σύστημα, μια
«μέση οδός», όπως τη χαρακτήρισε ο Υπουργός.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν συμφώνως του προγράμματος αλλά κατά την τελική απονομή βαθμού
θα ληφθεί υπόψη και η αξιολόγηση των μαθητών από
τους δασκάλους τους. Δεν θα επιστρέψουμε αμέσως
στην προ-κορωνοϊού βαθμολόγηση, του 2019, διότι
αναγνωρίζουμε, υπογάμμισε ο κ. Ζαχάουι, ότι η
εκπαίδευση των μαθητών έχει διαταραχθεί λόγω της
πανδημίας.
Θέλουμε, είπε, να πάμε στο προηγούμενο σύστημα
των γραπτών εξετάσεων διότι είναι πιο «εύρωστο/αξιόπιστο» σύστημα, αλλά θα το κάνουμε σε δύο
στάδια. Θα υπολογιστεί, μαζί με το αποτέλεσμα των
εξετάσεων, και η βαθμολόγηση των δασκάλων.
Για το θέμα αυτό, πληροφόρησε, γίνεται προεργασία από το αρμόδιο κρατικό τμήμα (Ofqual) και θα
υπάρξουν ανακοινώσεις σε ένα μήνα (μάλλον στις
7/2/22).
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Παραιτήθηκε και έμμεσα εξήγγειλε
υποψηφιότητα για τις προεδρικές
ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο

Ι ΑΦΟΡΗΤΕΣ εδώ και βδομάδες,
πιέσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να απομακρύνει τον Νίκο Χριστοδουλίδη
από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, το τοξικό κλίμα που δημιούργησαν στην κυβέρνηση δύο υπουργοί που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς
και τα υποβολημιαία εμετικά δημοσιεύματα εναντίον του, ανάγκασαν
τον Νίκο Χριστοδουλίδη να υποβάλει την παραίτησή του από υπουργός.
Η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη
κατά την εξαγγελία πα-ραίτησής του την
περασμένη Κυριακή διατηρήθηκε σε
πολύ υψηλό επίπεδο ήθους, ειλικρίνειας, προσήλωσης στην ανάγκη καθαρότητας στην πολιτική ζωή, μακριά από
«καρχαρίες» και «πρακτικές ζούγκλας»,
αλλά με επικράτηση της θέσης του κάθε
πολίτη να ασκεί τα δημοκρατικά του
δικαιώματα χωρίς φραγμούς και κομματικούς αποκλεισμούς.
Στη διαπίστωσή του ότι η μακρά παρατεταμένη προεκλογική περίοδος προξενεί κακό στην πατρίδα και στο συνολικό κυβερνητικό έργο, ιδιαίτερα σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες, δήλωσε ότι τον
ενδιαφέρει η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά δεν καθόρισε πότε ακριβώς θα την εξαγγείλει.
Η παραίτηση Χριστοδουλίδη, την
οποία είχε θέσει στη διάθεση του Προέδρου εδώ και καιρό, ήλθε και έγινε αποδεκτή μετά τη δήλωση Αβέρωφ ότι δεν
«μπορεί να πατά σε δύο βάρκες».
Ο κ. Νεοφύτου αναγκάστηκε να προβεί σε απρόσμενες δηλώσεις την περασμένη βδομάδα μετά που έλαβε γνώση
μια έγκυρης εμπιστευτικής κομματικής
δημοσκόπησης, η οποία τον θορύβησε
πολύ, λέγοντας ότι οι προεδρικές «δεν
είναι διαγωνισμός δημοφιλίας». Απέδωσε (εμμέσως) τη χαμηλή αποδεκτικότητα του ιδίου ανάμεσα στο κόμμα
του οποίου ηγείται, σε «ψιθύρους ότι
ελέγχει καταστάσεις» κλπ. Παραδέχθηκε ότι, όταν έχει να αντιμετωπίσει... καρχαρίες γύρω του, δεν
ενεργεί ως… χρυσόψαρο (προφανώς
εννοώντας ότι ενεργεί ως καρχαρίας).
Κάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να
υποβάλει υποψηφιότητα στα όργανα
του κόμματος και μετά να απευθυνθούν
στα 51,000 μέλη για την εκλογή προέδρου του κόμματος, ο οποίος θα λάβει
αυτόματα και το χρίσμα του υποψηφίου
για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2023.
Ο κ. Αβέρωφ γνώριζε ότι η πρότασή
του αυτή δεν θα γινόταν αποδεκτή διότι
την είχε υποβάλει και πριν λίγες μέρες
σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν.

Εσέπραξε αρνητική τεκμηριωμένη απάντηση.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
Στη γεμάτη νοήματα και εύστοχες
απαντήσεις δήλωση παραίτησής του, ο
Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ανέφερε
μεταξύ άλλων:
«Η παραίτηση μου είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και
τοποθετήσεων, δημοσίων και άλλων,
που διαδραματίζονται το τελευταίο
διάστημα και που αναπόφευκτα και
δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό
έργο που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Αντιπαρέρχομαι τους όποιους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αναφορές εφόσον διατηρώ την έντονη
πεποίθηση ότι δεν τιμούν και δεν πρέπει να έχουν χώρο στον σύγχρονο
πολιτικό λόγο. Είναι δυστυχώς αυτές
οι προσεγγίσεις που απομακρύνουν
ολοένα και περισσότερους πολίτες
από τα κοινά αλλά και την άσκηση
των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Θέλω να επαναλάβω την άποψη
μου ότι η ενεργοποίηση των σχετικών
εσωκομματικών διαδικασιών για τις
Προεδρικές Εκλογές του 2023, πολύ
πέραν του ενός έτους από τη διεξαγωγή τους, επηρεάζει αρνητικά την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προκλήσεων που ως Πολιτεία και
κοινωνία καλούμαστε να διαχειριστούμε, όπως επίσης την υλοποίηση
και ολοκλήρωση του κυβερνητικού
έργου.
Ειδικότερα την ώρα που η Κύπρος
αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη παγκόσμια πανδημία με πολλαπλές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που βιώνει
ο καθένας από μας. Δυστυχώς τα πρόσφατα γεγονότα στη Βουλή αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Το ίδιο και
η παραίτησή μου την ώρα που υπάρχουν
κρίσιμα ζητήματα στο τραπέζι.
Πρόωρες και μακρές προεκλογικές περίοδοι είναι αντιπαραγωγικές
και δεν ωφελούν τον τόπο και τους
πολίτες. Υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 2021, ο ΔΗ.ΣΥ. ανακοίνωσε
πανηγυρικά τον προσυνεδριακό διάλογο όπως επίσης το πολιτικό και
ιδεολογικό συνέδριο το οποίο, όπως
ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιείτο
στο τέλος της άνοιξης, τα αποτελέσματα του οποίου, πολύ ορθά, θα

αποτελούσαν τα κυρία συστατικά για
τη διακυβέρνηση 2023-2028. Είναι
προφανές ότι η αιφνίδια επίσπευση των
όποιων διαδικασιών, πέραν των όσων
προανέφερα, οδήγησε δυστυχώς σε
εσωστρέφεια και στη σημερινή κατάσταση.
Υπό το φως των όσων προανέφερα, με κάθε ειλικρίνεια δηλώνω ότι
θα με ενδιέφεραν οι Προεδρικές Εκλογές του 2023, ειδικότερα αν μια υποψηφιότητα μου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες συνεργασίες, και
φυσικά μετά από διάλογο με την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και
της βάσης του ΔΗ.ΣΥ., του κόμματος
μου, στης οποίας τη στήριξη φυσιολογικά και αναμενόμενα θα προσέβλεπα. Ένα διάλογο που θα έχει ως
αποτέλεσμα την ετοιμασία ενός συγκεκριμένου προγράμματος επί όλων
των προκλήσεων που ως χώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με
τρόπο σύγχρονο, όπως δικαιωματικά απαιτεί ο πολίτης.
Κρίνω, για τους λόγους που προανέφερα, σήμερα, αλλά και σε προηγούμενες τοποθετήσεις μου, ότι δεν
είναι ακόμη η ώρα για τις όποιες αποφάσεις. Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν
εκδήλωσα προσωπικά ενδιαφέρον για
τις Προεδρικές Εκλογές, παρά τα όσα
εδώ και καιρό ακούγονται. Να σημειώσω
την ίδια στιγμή ότι δεν έχω ποτέ εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την Προεδρία του ΔΗ.ΣΥ.,
που, όπως και η απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη το 2008 αποδεικνύει, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο
για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της
Δημοκρατίας.
Στόχος μου ήταν πάντα η εφαρμογή
πολιτικών χωρίς άγρια θηρία και χωρίς
την επικράτηση αυτών που επιδεικνύουν
αδιακρίτως τα αιχμηρά τους δόντια. Η
Δημοκρατία ως πολίτευμα δεν ευνοεί
συνθήκες ζούγκλας και αναρχίας χωρίς
να εξαφανίζει βεβαίως κανένα είδος, επιτρέποντας την ομαλή συνύπαρξη των
πάντων, με σεβασμό και αρχές.
Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις
υπηρετούν όσους επενδύουν στην πόλωση και τον φανατισμό και δεν αρμόζουν
στις σύγχρονες δημοκρατίες και ήθη.
Λυπούμαι αλλά δεν θα ακολουθήσω.
Πρεσβεύω συνενώσεις και όχι αποκλεισμούς και δεν είναι η πρώτη φορά
που το λέω και αυτός είναι ο τρόπος με
τον οποίο εξαρχής πορεύτηκα.
Επαναλαμβάνω ότι, σε σχέση με τις
Προεδρικές Εκλογές του 2023 θα
προβώ σε ανακοινώσεις όταν λάβω
τις τελικές μου αποφάσεις. Παραμένω ενεργός και παρών όπως ήμουν
εξαρχής. Όχι μέσα σε χρονοδια-

γράμματα που επέβαλαν μεθοδεύσεις
άλλων, των οποίων τις φιλοδοξίες
σέβομαι απόλυτα και έχουν κάθε
δικαίωμα να τις έχουν, όπως δικαίωμα έχω και εγώ, και εσείς, και ο κάθε
πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η κυπριακή κοινωνία δεν έχει ανάγκη από
καρχαρίες, αλλά από έναν καλό καραβοκύρη που θα ενώνει ευρύτερες δυνάμεις και θα χτίζει στέρεες συνεργασίες,
τόσο στο εσωτερικό της Κύπρου, όσο
και στο εξωτερικό που επίσης διαδραματίζει καθοριστική σημασία σε ένα παγκοσμοιποιημένο πλέον περιβάλλον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
«Η παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με
θλίβει ιδιαίτερα, αφού επί σειρά ετών
υπήρξε εκ των στενών συνεργατών
μου», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Δυστυχώς, όπως έχουν διαμορφωθεί οι εξελίξεις, δεν μου επετρέπετο
άλλη από την επιλογή αποδοχής της
παραιτήσεως του. Τον ευχαριστώ θερμά
για την προσφορά του», προσθέτει.

ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Νέος Υπουργός Εξωτερικών διορίστηκε από την Τρίτη ο Ιωάννης Κασουλίδης, με επιτυχή και μακράν υπηρεσία
στο εν λόγω Υπουργείο.
Η τελετή διαβεβαίωσης του νέου
Υπουργού Εξωτερικών στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη, πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 11 Ιανουαρίου στο Προεδρικό
Μέγαρο. Ακολούθησε παράδοση-παραλαβή στο Υπουργείο Εξωτερικών (φωτό).
Ο κ. Κασουλίδης κατά τη σύντομη
αντιφώνησή του στο Προεδρικό είπε
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη πως τον
ανακάλεσε από την εφεδρεία στην ενεργό μάχη.
Τόνισε πως δεν αλλάζει κάτι ως
προς την κατεύθυνση της εξωτερικής
πολιτικής του κράτους, απλώς δίδεται, όπως είπε, έμφαση στις εντός
Κύπρου διπλωματικές αποστολές.
Μιλώντας κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:

«Eνασκώντας τις εξουσίες που μου
παρέχει το Σύνταγμα προχωρώ σήμερα στον διορισμό του κ. Ιωάννη Κασουλίδη στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Μια θέση την οποία υπηρέτησε με
απόλυτη επιτυχία και επαγγελματισμό,
έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την προσφορά, αλλά και την προαγωγή του
καλώς νοούμενου συμφέροντος της
πατρίδας μας, λαμβάνοντας καλά μελετημένες και στοχευμένες αποφάσεις, σε
κρίσιμες για την Κύπρο στιγμές.
Αξίζει να σημειώσω την τεράστια συμβολή του στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συμβολή του στη δημιουργία των τριμερών
συνεργασιών, την ουσιαστική ενίσχυση
των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής, του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ αλλά και της ευρύτερης περιοχής,
καθώς και την απόφαση που έλαβε για
τη διαμόρφωση της πρώτης Εθνικής
Στρατηγικής Ασφάλειας.
Είναι για αυτούς τους λόγους που
θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον κ.
Κασουλίδη, γιατί παρά την απόφαση του
να απέχει από πολιτειακά αξιώματα,
αποδέχθηκε ενόψει των δύσκολων συνθηκών που βιώνει η πατρίδα μας, να αναλάβει και πάλι τα ηνία του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Την ίδια στιγμή, με λύπη αποχωρίζομαι σήμερα τις υπηρεσίες ενός εκ των
στενότερων συνεργατών μου, τον οποίο
θέλω θερμά να ευχαριστήσω για τη στενή
συνεργασία που τα τελευταία χρόνια
αναπτύξαμε, ως επίσης για την αφοσίωση και αποτελεσματικότητα που επέδειξε από τις διάφορες θέσεις που του εμπιστεύτηκα, είτε ως Διευθυντής του Διπλωματικού μου Γραφείου είτε ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ως Υπουργός
Εξωτερικών.
Εύχομαι καλή συνέχεια στον Νίκο και
κάθε καλό σε οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο».

Άποψη - Σχόλια

4 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Α Π Ο Ψ Η

Ρ Ι Π Ε Σ

Οι λαθρομετανάστες στην Κύπρο και
η αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Αρχιεπισκοπή
Θυατείρων
και το ακομμάτιστο…

™

Ε

νώ η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται στη
δίνη της πανδημίας (όπως όλες οι χώρες)
και αγωνίζεται να προστατεύσει τους πολίτες
της από το θανατηφόρο ιό, άλλη μια επιδημία
ήλθε να προστεθεί στα ελεύθερα εδάφη και να
απειλήσει επικίνδυνα το νόμιμο κράτος. Αυτή
της παράνομης εισόδου μεταναστών στο νησί,
τους οποίους προωθεί λαθραία η Τουρκία μέσω της γραμμής αντιπαράταξης. Οι μετανάστες αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία
δεν είναι πρόσφυγες, προέρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής – ανάμεσά
τους και εγκληματικά στοιχεία – με ενδιάμεσο
σταθμό την Τουρκία.

Γ

ράψαμε και στο πρόσφατο παρελθόν για
το θέμα. Τις τελευταίες, όμως, μέρες το πρόβλημα πήρε επικίνδυνη έκταση. Διάφορα έκτροπα από μετανάστες στην Πάφο και αλλού
αποδεικνύουν ότι σήμερα τα θέμα αυτό είναι
μέγιστο. Φαίνεται ότι οι μετανάστες αυτοί δεν
σέβονται ούτε τη χώρα που τους φιλοξενεί
(προσωρινά, θέλουμε να πιστεύουμε) ούτε
τους φιλήσυχους κατοίκους του νησιού.

Η

κυπριακή κυβέρνηση προσπαθεί με όποιο
τρόπο μπορεί να περιορίσει τη λαθρομετανάστευση αλλά, λόγω της έκτασης της
γραμμής αντιπαράταξης και ένεκα της δράσης
Τούρκων δουλεμπόρων και μίσθερνων συνεργατών τους στα ελεύθερα εδάφη, είναι δύσκολο να ελέγξει αποτελεσματικά την κατάσταση.
Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις αγωνιώδεις εκκλήσεις της κυβέρνησης και ειδικά
του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή, επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία. Δεν ανταποκρίνεται ούτε στέλνει δυνάμεις της FRONTEX
να βοηθήσουν τις αρχές του νόμιμου κράτους,
όπως έπραξε στην Ελλάδα, στην Πολωνία και
αλλού. Δεν το κάνει ίσως διότι η Κύπρος δεν
διαθέτει χερσαία σύνορα με ευρωπαϊκές χώ-

ρες για να νοιώθουν οι καρεκλοκένταυροι των
Βρυξελλών ότι κινδυνεύουν άλλα κράτη-μέλη
από την εισροή μεταναστών μέσω Κύπρου.
Όσο ανίκανοι κι αν είναι οι αξιωματούχοι των
Βρυξελλών, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να καταλάβουν τα πλήρη στοιχεία που
τους στέλνει συνεχώς η Κύπρος.

Ο

πως γράψαμε και στο παρελθόν, το πρόβλημα δεν είναι κατά βάση οικονομικό.
Υπάρχει, βέβαια, και εδώ θέμα και ουδείς μπορεί να το αγνοεί. Η Κύπρος ξόδεψε ως τώρα
για τους λαθρομετανάστες, από δικούς της
πόρους, από χρήματα των Κυπρίων φορολογουμένων, 39 εκατομμύρια ευρώ. Το σοβαρό
πρόβλημα, όπως το αναδείξαμε πολλές φορές, είναι η αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές,
την οποία μεθοδεύει η Τουρκία, καθώς πράττει και στην κατεχόμενη περιοχή διά του εποικισμού. Σοβαρότατο, εισέτι, πρόβλημα είναι η
διατάραξη της κοινωνικής συνοχής, η αναταραχή που προκαλείται, η οποία μπορεί να ξεφύγει του πλαισίου της νόμιμης αντιμετώπισης του προβλήματος και να εξελιχθεί σε αυτοδικία. Διότι, όταν ο απλός πολίτης νοιώθει
ότι απειλείται ο ίδιος και η οικογένειά του, το
βιος του, δεν ξέρει ένας μέχρι πού θα φτάσει η
αντίδρασή του για να αυτοπροστατευτεί.

Σ

ίγουρα οι αρμόδιοι της Κομισιόν είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αδιαφορούν εγκληματικά έναντι της μικρής Κύπρου. Ακόμα και ο
πολύς αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Έλληνας
Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος έχει
συναρμοδιότητα για το θέμα των μεταναστών
και τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», περιφρονεί
την Κύπρο. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν ασχολείται
παρά τις έντονες παραστάσεις της κυπριακής
κυβέρνησης. Ο κ. Σχοινάς, ως αντιπρόεδρος
της ΕΕ δεν … βρήκε ακόμα το δρόμο να επι-

σκεφθεί την Κύπρο! Δεν… καταδέχεται να μιλήσει με Κύπριους υπουργούς! Καλό είναι κάποιος, επιτέλους, να υποδείξει στον κ. Σχοινά
ότι είναι ακριβοπληρωμένος αξιωματούχος
των κρατώ-μελών και υποχρεούται υπό την
ιδιότητά του αυτή να φροντίζει για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν βρίσκεται εκεί για να έχει προσωπικές επιλογές.

Κ

αι ενώ όλα αυτά ταλανίζουν τους πολίτες
της Κύπρου και το κράτος, δυστυχώς οι
κομματικές ηγεσίες του νησιού περί άλλα τυρβάζουν. Ασχολούνται με τις προεδρικές εκλογές
που θα γίνου σε ένα και πλέον χρόνο και διοχετεύουν την ενέργειά τους σ’ αυτές. Δεν κατανοούν ότι τώρα το πρόβλημα του κόσμου δεν
είναι οι προεδρικές. Ενδιαφέρει κάποιους προσωπικά το θέμα, αλλά οι πολίτες δεν είναι ούτε
κουτορνίθια ούτε πρόβατα. Έχουν νου και μπορούν να διακρίνουν και να διαχωρίσουν τους
…καρχαρίες από τα «χρυσόψαρα», τους διαπλεκόμενους από τους καθαρούς και γνήσιους. Νοιώθουν την εγκατάλειψη γι’ αυτό και
απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από
τους πολιτικούς του… κουτιού.

Π

ιστεύουμε ότι αν η ΕΕ δεν αναλάβει συντομότατα δράση και βοηθήσει την Κύπρο να
αντιμετωπίσει τη μεθοδευμένη από την Τουρκία και τους δουλεμπόρους λαθρομετανάστευσης, τότε η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει
άλλη επιλογή παρά να ανοίξει τις πύλες εξόδου από το νησί μεταναστών με ό,τι αυτό εξυπακούει «πρακτικά». Δύσκολο το εγχείρημα
αλλά δεν υπάρχει επιλογή. Παρά να «βουλιάξει» το νησί, ας δυσκολευτούν άλλες πλούσιες
και μεγάλες χώρες.

«Ε»

Οι αργίες (Bank holidays) στην Αγγλία για το 2022
Οι επίσημες αργίες (Bank holidays) στην Αγγλία και την Ουαλία
είναι φέτος αυξημένες κατά μία λόγω του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της
Βασίλισσας Ελισάβετ (εορτασμοί για τα 70 χρόνια βασιλείας).
Κάποιες αργίες, όπως των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
είναι σταθερές κάθε χρόνο. Οι υπόλοιπες διαφέρουν ημερολογιακά
αναλόγως της μέρας που πέφτουν ή για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, η πασχαλινή αργία εξαρτάται από την ημέρα του Πάσχα.
Παραδοσιακά το Πάσχα των Καθολικών και Αγγλικανών, που βασίζεται στο Νέο Ημερολόγιο, υπολογίζεται με βάση την εαρινή πανσέληνο.
Οι αργίες στην ΑΓΓΛΙΑ για το 2022 είναι:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
3 Ιανουαρίου (Δευτέρα) – επειδή η αργία της Πρωτοχρονιάς ήταν
Σάββατο

★
★

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
15 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή)
18 Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα)-ως γνωστόν, το Πάσχα των Καθολικών είναι στις 17 Απριλίου
ΜΑΪΟΣ
2 Μαΐου (Δευτέρα)
ΙΟΥΝΙΟΣ
2 Ιουνίου (Πέμπτη)
3 Ιουνίου (Παρασκευή) – Πλατινένιο Ιωβηλαίο Βασίλισσας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
29 Αυγούστου (Δευτέρα)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
26 Δεκεμβρίου (Δευτέρα) – για τη μέρα των Χριστουγέννων που
πέφτει Κυριακή
27 Δεκεμβρίου (Τρίτη) – για την Βoxing Day.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

★
★

Α

πό διάφορες πηγές μάθαμε ότι στο κτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
Και Μεγάλης Βρεταννίας θα διοργανωθεί –
οσονούπω – τελετή κοπής της βασιλόπιτας
της κομματικής οργάνωσης «Συντηρητικοί
Φίλοι της Κύπρου». Εικάζουμε ότι η εκδήλωση θα λάβει χώραν στο «αρχονταρίκι» ας το
ονομάσουμε, της Αρχιεπισκοπής.
Δεν γνωρίζουμε ποιανού… φαεινή ιδέα ήταν
αυτή, αλλά σίγουρα δεν… ακούγεται καλά ανάμεσα στην Ομογένεια. Δίνεται η εντύπωση ότι
«συνταυτίζεται» η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
με έναν κομματικό χώρο, ενώ ξέρουμε ότι δεν
είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην
Ορθόδοξη Εκκλησία.
Οι συμπατριώτες μας έχουν διάφορους ιδεολογικούς και κομματικούς προσανατολισμούς,
κάτι που είναι θεμιτό και αποδεκτό. Ίσως και
επιβαλλόμενο. Ζούμε σε μια χώρα όπου οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν τη ζωή μας, γι’
αυτό και δεν πρέπει να είμεθα αδιάφοροι. Το
ίδιο ισχύει και για τους κληρικούς, ως πολίτες
δικαιούνται να έχουν προσωπική άποψη και
προτιμήσεις.
Όμως, η Εκκλησία ως θεσμός, τύποις και
ουσία, πρέπει να είναι – και να φαίνεται ότι
είναι – υπεράνω όλων. Η Εκκλησία αγκαλιάζει όλους τους πιστούς. Πηγαίνει παντού. Ευλογεί και επιδαψιλεύει τις προσπάθειες όλων. Οι
εκπρόσωποι της Εκκλησίας έχουν την ευχέρεια να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις όλων
των οργανώσεων/κομμάτων/σωματείων.
Από αυτή, βέβαια, τη θεσμική παρουσία μέχρι
την διοργάνωση εκδήλωσης μέσα στο κτήριο
της Αρχιεπισκοπής υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι, οργανώσεις και ιδιώτες ενοικιάζουν κοινοτικούς χώρους εκκλησιών για τις εκδηλώσεις τους. Και επιτρέπεται αυτό, θα λέγαμε επιβάλλεται, διότι ενισχύονται οικονομικά και οι κοινότητες διά της καταβολής ενοικίου.
Το οίκημα, όμως, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής δεν
είναι προς ενοικίασιν, ούτε προς χρήσιν πολιτικών ή κοινοτικών οργανώσεων. Όσες οργανώσεις «ημαρτημένως» πράττουσι το αντίθετο, δεν προσφέρουν καλήν υπηρεσίαν ούτε
στην Εκκλησία ούτε στον Αρχιεπίσκοπο.
Ας δει ο Σεβασμιώτατος και οι άξιοι συνεργάτες του το θέμα. Εμείς μια γνώμη εκφράζουμε.
Στο κάτω-κάτω, με τη διοργάνωση τέτοιων
εκδηλώσεων εντός του κτηρίου της Αρχιεπισκοπής, «το γέρας ήκιστα ζηλευτόν εστί».

“Ε”
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Τα νέα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας που
ισχύουν στην Κύπρο μέχρι 31 Ιανουαρίου
Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από εισήγηση
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα νέα μέτρα προστασίας και ανάσχεσης της πανδημίας, τα οποία ισχύουν
από τις 6 Ιανουαρίου έως τις 31 Ιανουαρίου.
Ο υπουργός Υγείας κ. Χατζηπαντέλας,
ανακοινώνοντας τα μέτρα (φωτό), ανέφερε
μεταξύ άλλων:
«Οι γιατροί και οι επιστήμονες δεν μπορούν από μόνοι τους να νικήσουν την πανδημία. Έχουν κάνει το καθήκον τους προσφέροντας στην ανθρωπότητα τα απαραίτητα
«όπλα», αλλά την πανδημία μπορούν να τη
νικήσουν μόνο οι άνθρωποι, οι απλοί πολίτες
ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστημονικής
και ιατρικής κοινότητας.
Θα νικήσουμε την πανδημία χρησιμοποιώντας τα αποτελεσματικά εφόδια που
έχουμε στα χέρια μας: Αξιοποιώντας τα εμβόλια που σώζουν ζωές και ακολουθώντας ευλαβικά τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό διασποράς του ιού. Μόνο έτσι θα γίνει
το μεγάλο βήμα για την απαλλαγή μας από
τη μεγαλύτερη μάστιγα που ταλαιπωρεί τον
πλανήτη τα τελευταία δύο χρόνια».

Τα νέα μέτρα:
(α) Λειτουργία όλων των δημόσιων και
ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής και Μέσης
εκπαίδευσης κανονικά στις 10 Ιανουαρίου
2022, όπως έχει ανακοινωθεί σε προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι, όλοι ανεξαιρέτως μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό κατά
στην επιστροφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητική εξέταση Rapid test διάρκειας 48 ωρών. Υπενθυμίζεται ότι προδημοτική, νηπιαγωγεία και βρεφοκομικοί
σταθμοί λειτουργούν κανονικά από τις 7 Ιανουαρίου 2022
(β) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά
και δημόσια σχολεία θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test δύο
φορές την εβδομάδα
(γ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, τη μείωση

του αριθμού των συναθροίσεων σε οικίες σε
10 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών μέχρι 12 ετών
(δ) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, τον καθορισμό ανώτατου ορίου σε 200 άτομα για
χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις,
τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά
τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ. Υποχρεωτική εξυπηρέτηση αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων
ανά τραπέζι καθορίζεται στα 8 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι στους πιο πάνω χώρους απαγορεύεται ο χορός
(ε) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, τον καθορισμό ανώτατου ορίου σε 200 άτομα για
εκκλησίες και χώρους θρησκευτικής λατρείας, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων
ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ.
Υπενθυμίζεται πως, όπως ισχύει για όλους
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων την ημέρα των Θεοφανίων, οι πολίτες
υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική
μάσκα και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Συστήνεται να αποφεύγεται η χρήση
υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας.
(στ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την υποχρεωτική επίδειξη αποδεικτικού ταυτοποίησης

Πόσο «ζει» ο κορωνοϊός στον αέρα
και στις επιφάνειες
Η μετάλλαξη Όμικρον είναι η πιο μεταδοτική απ’ όλες τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού, σύμφωνα με
την επιστημονική κοινότητα.
Το γεγονός αυτό θα πρέπει να κάνει όλους ιδιαίτερα προσεκτικούς καθώς ο ιός μπορεί να ζει στον
αέρα και στις επιφάνειες μεταξύ αρκετών ωρών και αρκετών ημερών!
Σύμφωνα με μελέτες, διαπιστώθηκε ότι ο κορωνοϊός και οι μεταλλάξεις του (Όμικρον, Δελτα) «ζεί»
έως και 72 ώρες πάνω σε πλαστικά, 48 ώρες σε ανοξείδωτο χάλυβα, 24 ώρες σε χαρτόνι και 4 ώρες
σε χαλκό. Είναι επίσης ανιχνεύσιμος στον αέρα για τρεις ώρες.
Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, ο κορωνοϊός, ο οποίος μπορεί να επιζήσει σε πλαστικό για 72 ώρες,
ακούγεται πραγματικά τρομακτικό. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό, είναι η ποσότητα του ιού που
παραμένει πάνω στο πλαστικό. Είναι λιγότερο από το 0,1% του αρχικού υλικού του ιού. Η μόλυνση είναι
θεωρητικά δυνατή αλλά είναι απίθανη με την ποσότητα του ιού που απομένει μετά από μερικές ημέρες και οι άνθρωποι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό!
Στο αυτοκίνητό υπάρχουν δεκάδες πλαστικά μέρη τα οποία μπορεί να ακουμπήσει ο οδηγός ή οι επιβάτες και σίγουρα ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει μετά από κάθε μετακίνηση να είναι ιδιαίτερα σχολαστικός
με την καθαριότητα της καμπίνας επιβατών αλλά και τα πλαστικά μέρη με τα οποία έρχεται σε επαφή.
Το κλειδί εκκίνησης του κινητήρα είναι ένα από τα αντικείμενα που χρειάζεται να καθαρίζεται.
Η καθαριότητα των επιφανειών με απολυμαντικό ή σαπούνι είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά χρειάζεται μέτρο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου καθώς μπορεί να δημιουργηθεί μούχλα από την διατήρηση νερού στα καθίσματα ή στις ταπετσαρίες.
Επίσης, η χρήση αλκοόλης (γνωστή και ως οινόπνευμα 99,5%) είναι αποτελεσματική ενάντια στον
κορωνοϊό και δεν θα βλάψει τις κύριες επιφάνειες του αυτοκινήτου. Προσοχή, όμως, να μην χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα, ώστε να αποφύγεται η απορρόφησή του. Η υπερβολική χρήση του μπορεί
να ξεβάψει το υλικό: έτσι λοιπόν να μην τρίβονται έντονα τα καθίσματα ή άλλες επιφάνειες καλυμμένες
με δέρμα.

(ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης)
κατά τη διάρκεια ελέγχου του Safepass στους
χώρους όπου απαιτείται, με τους υπεύθυνους των υποστατικών/επιχειρήσεων να
προχωρούν στην ταυτοποίηση των στοιχείων.
(ζ) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, την αύξηση
του ποσοστού τηλεργασίας σε 50%
(η) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, η διαμονή και η επίσκεψη σε ξενοδοχειακές μονάδες/τουριστικά καταλύματα θα επιτρέπεται
μόνο σε άτομα που άρχισαν ή ολοκλήρωσαν
το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει
παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται
για τη λήψη της 2ης ή της 3ης δόσης εμβολίου
(θ) τη χορήγηση επιπρόσθετης συσκευασίας με 5 self-test στα άτομα ηλικίας 12 ετών
και άνω που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό
τους πρόγραμμα
(ι) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, οι στενές
επαφές ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού
ή νόσησης, να υποβάλλονται την 3η και την
5η ημέρα από την τελευταία ημερομηνία επαφής με το κρούσμα, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test ή σε εργαστηριακή εξέταση PCR
(ια) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την απαγόρευση εξόδων/διανυκτερεύσεων ενοίκων από
κλειστές δομές και γηροκομεία
(ιβ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την άρση
της υποχρεωτικής κρατικής καραντίνας των
επιβατών που προέρχονται από τις χώρες
Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο, Εσουατίνι,
Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι, Μποτσουάνα, καθώς με βάση την επιδημιολογική μας εικόνα η είσοδος της παραλλαγής
Όμικρον στην Κύπρο γίνεται από διάφορες
χώρες
(ιγ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, όσοι αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και
αρνούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση PCR τότε θα οδηγούνται σε κρατική καραντίνα για τη περίοδο 14 ημερών και
θα μπορούν να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα,
νοουμένου ότι διενεργήσουν εργαστηριακή
εξέταση PCR. Τα έξοδα καραντίνας και εξέτασης θα επιβαρύνουν τον πολίτη.
(ιδ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω
που αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους
εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών προ της αναχώρησης
τους προς τη Δημοκρατία.
(ιε) την παράταση της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2022.
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ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

Τραμπουκισμοί μεταναστών
στη Χλώρακα και επίθεση
σε αστυνομικούς και
πολίτες!!!
Ομάδα προσώπων που διαμένουν σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Χλώρακα δημιούργησαν νέο επεισόδιο την
περασμένη βδομάδα στην περιοχή πετώντας πέτρες και ξύλα,
ενώ να έριξαν πέτρες στους αστυνομικούς που έσπευσαν στη
σκηνή, οι οποίοι έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με Εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου
Αστυνομίας, η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ περίπου 100- 150
ατόμων σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Χλώρακα.
Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου μετέβησαν στην σκηνή
γύρω στις 18:50 το απόγευμα όπου εντόπισαν τον μεγάλο αριθμό
ατόμων στο σημείο. Όταν τα μέλη της δύναμης τους προσέγγισαν
δέχτηκαν πετροβολισμό . Οι αστυνομικοί έριξαν στον αέρα προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προκειμένου να τους διαλύσουν.
Στην σκηνή ανακλήθηκε προσωπικό και αντιοχλαγωγική ομάδα
με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου Νίκο Τσαπή.
Με την άφιξη των ενισχύσεων, ωστόσο, οι οχλαγωγούντες είχαν
διαλυθεί. Ακολούθως έγιναν περιπολίες στην περιοχή και ανακοπές προσώπων και οχημάτων. Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκε
24χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα μαχαίρι και συνελήφθη για μαχαιροφορία. Η Αστυνομία Πάφου διερευνά επίσης
κατά πόσο ο συγκεκριμένος ενέχεται στα επεισόδια.
Επίσης τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου σε κοντινή απόσταση εντόπισαν ένα αυτοκίνητο που ήταν αναποδογυρισμένο και είχε υποστεί ζημιές.
Μετά από περαιτέρω εξετάσεις εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του
οχήματος, ο οποίος ανέφερε στην Αστυνομία, ότι αριθμός προσώπων κρατώντας ξύλα και άλλα επιθετικά αντικείμενα, ενώ εκινείτο
ο ίδιος με το αυτοκίνητο του στην περιοχή κινήθηκαν απειλητικά
εναντίον του ανακόπτοντας τον. Επίσης προκάλεσαν ζημιές στο
όχημα και ακολούθως αυτός τράπηκε σε φυγή.
Εξάλλου, ο πρόεδρος του Κ.Σ. Χλώρακας Νικόλας Λιασίδης
σε δηλώσεις του κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει ώστε να κλείσει το συγκρότημα που, όπως είπε, «λειτουργεί
παράνομα και στο οποίο διαμένουν 500 - 600 άτομα εκ των οποίων
κάποιοι αιτητές πολιτικού ασύλου». Σήμερα, είπε, «με τα επεισόδια δυστυχώς ζήσαμε στιγμές τρόμου με όλα τα αρνητικά με επακόλουθα».
Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως για το συγκεκριμένο συγκρότημα
έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα από την Έπαρχο Πάφου για να
κλείσει.
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ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Γιώργος Καραγιώργης: Από τους τελευταίους
των... «Μοϊκανών» της κυπριακής παροικίας
Το όνομα του Γιώργου Καραγιώργη
ήταν συνταυτισμένο με τη ζωή της παροικίας μας στην Αγγλία για δεκαετίες ολόκληρες. Σε όλους τους τομείς – επιχειρηματικό, κοινωνικό, πολιτικό, και κοινοτικό –
ήταν πρωτοπόρος.
Ο μακαριστός Γιώργος ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένος με τη γη που τον γέννησε,
το κατεχόμενο χωριό του Λευκόνοικο της
Κύπρου, και σταθερά προσηλωμένος στην
Εκκλησία (του απενεμήθη ο τιμητικός τίτλος
του Οφφικιάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου – Άρχων Ορφανοτρόφος), έχαιρε
άκρας εκτίμησης και σεβασμού από όλους,
αδιακρίτως προελεύσεως και ιδεολογικής
τοποθετήσεως.
Άνθρωπος ανοιχτόκαρδος, εύχαρις, κοινωνικότατος, με πολλούς φίλους και συνοδοιπόρους. Για πάνω από 40 χρόνια διετέλεσε ταμίας του Παραρτήματος του ΔΗΣΥ
Η.Β. Η ιδιότητά του αυτή δεν τον εμπόδιζε
από του να έχει φίλους και παρέες από
όλους τους χώρους. Δεν υπήρξε ποτέ φανατικός και μισαλλόδοξος. Πρέσβευε την ενότητα και με πάθος την εφάρμοζε στην πράξη.
Το μεγάλο του κόμμα, όμως, ήταν η Κύπρος και ο λαός της. Τον συνέδεε βαθιά
φιλία με τον αείμνηστο Πρόεδρο Γλαύκο

Ακόμα και στα γεράματα, η διασκέδαση ήταν στο αίμα του Γιώργου Καραγιώργη. Όποτε έβρισκε
ευκαιρία, χόρευε τον αγαπημένο παραδοσιακό κυπριακό χορό των «ποτηριών». Ένα χορό που
στα πρώιμα χρόνια του «Ελυζέ» ήταν μέρος του προγράμματος διασκέδασης.

Κληρίδη και τον νυν Πρόεδρο Νίκο Ανα-

Για πάνω από 60 χρόνια «διαφέντευε» της

στασιάδη.

ελληνικής διασκέδασης στην αγγλική πρω-

Το όνομα του Γιώργου Καραγιώργη ήταν

τεύουσα, φέρνοντας αυτούσια μουσικά σχή-

συνώνυμο με το γνωστότατο κοσμικό κέν-

ματα από την Ελλάδα στο «Ελυζέ». Μαζί

τρο «Ελυζέ» στην καρδιά του Λονδίνου.

με τα αείμνηστα αδέλφια του Μιχάλη και

µ∞ƒø™I

Οδυσσέα έγραψαν ιστορία στον τομέα της
ελληνικής διασκέδασης. Με την προσθήκη
και της μακαριστής αδελφής τους Λύδας,
είδαν το «Ελυζέ» να γίνεται πόλος έλξης
όχι μόνο Ελλήνων αλλά και Άγγλων – ακόμα
και μελών της βασιλικής οικογένειας – καθώς
και πολλών ξένων διασημοτήτων. Το έργο
τους συνεχίζουν επαξίως σήμερα οι απόγονοι των τεσσάρων αδελφών.
Ο Γιώργος, ακμαίος πνευματικά μέχρι τα
τελευταία του, έφυγε πλήρης ημερών, στα
92 του χρόνια. Σίγουρα από τον τάφο του
θα αναβλύζει μια ευωδιά αισιοδοξίας, θα
εκπέμπει ένα μήνυμα ντομπροσύνης και
από το μνήμα του θα ακούονται καλόηχα
νότες ελληνικής μουσικής.
Αιωνία του η μνήμη.

Estates
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Θα μας λείψει πολύ ο Κάρολος Παπούλιας
Ένας ευπατρίδης της πολιτικής, με ένα αγωνιστικό παρελθόν και έναν
βίο που αποτυπώνει την πολυτάραχη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας,
από τον αντιναζιστικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση, στο αντιδικτατορικό κίνημα, στην ίδρυση και τη γιγάντωση του ΠΑΣΟΚ, στην άσκηση της
πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, έφυγε από τη ζωή. Ο Κάρολος Παπούλιας, με το ήθος, τον γαλήνιο χαρακτήρα, την ηπιότητα και τη μετριοπάθεια στον πολιτικό λόγο του,
τη βαθιά γνώση των εξωτερικών θεμάτων, τις ισορροπίες που κράτησε,
ακόμη από τα τελευταία χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, με την βαλκανική
πολιτική του, τη φιλία με τους Άραβες, αλλά και την αποκατάσταση των
σχέσεων με το Ισραήλ, έβαλε τη δική του σφραγίδα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενσάρκωσε περισσότερο από κάθε άλλον το αίσθημα ενότητας, αλλά και της υπεράσπισης
των δημοκρατικών θεσμών. Κυρίως, όμως, δίδαξε πολλά στις επόμενες
γενιές πολιτικών, με το ήθος του και τον ακέραιο χαρακτήρα του, καθώς
πάνω απ’ όλα έβαζε το συμφέρον της πατρίδας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τον σκεπάζει…

Γιάννα Αγγελοπούλου: «Είμαι ένας άνθρωπος
που πατάει γερά στα πόδια του»
«Αντί να προσπαθήσεις να αποδείξεις στον εαυτό σου πως είσαι Ναπολέων, κάτι που είναι κουτό, προσπαθείς να εμπλέξεις άλλους που είναι
ειδικοί. Καλείς λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους να καταθέσουν τις
προτάσεις τους, να διατυπώσουν τους προβληματισμούς τους, ακόμα να
σου πουν και την αντίθετη άποψη. Είμαι ένας άνθρωπος που αισθάνεται
πολύ γερά στα πόδια του, όταν μπορεί να συμβουλευτεί ανθρώπους που
είναι πολύ πιο ικανοί, πολύ πιο έξυπνοι, πολύ πιο προχωρημένοι από
εμένα και πραγματικά εξάντλησα το ρεπερτόριο. Δεν περίμενα να κατέβει μια καταπληκτική ιδέα στο μυαλό μου. Αναζήτησα τη συνεισφορά των
άλλων και επιδίωξα τον συγκερασμό ανάμεσα στο μεγαλόπνοο και στο
απολύτως πρακτικό. Άντλησα αυτοπεποίθηση από τον κόσμο. Αισθάνθηκα σιγουριά».
Ήταν μια ανθρώπινη, ζεστή εξομολόγηση της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννας Αγγελοπούλου, η οποία τόνισε στην συνέντευξή της ότι η καρδιά της επιτυχίας της γιορτής για τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του 1821, «οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων,
που είναι πολύ πιο ξύπνιοι, πιο προχωρημένοι από εμένα». Δεν είναι ότι
όλη αυτή η γιορτή ήταν δική της επιτυχία, αλλά ομολόγησε ευθέως στην
συνέντευξή της: «Άντλησα αυτοπεποίθηση από τον κόσμο. Αισθάνθηκα
σιγουριά». Και πρόσθεσε: «Τα καταφέραμε επειδή μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, από όλα τα μορφωτικά
και τα οικονομικά επίπεδα». Πώς να μη νιώθει η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ότι η «αποστολή εξετελέσθη». Και το μήνυμα των
200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, πέρασε σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της Οικουμένης. «Ήταν υποχρέωσή μας να τιμήσουμε το παρελθόν», διακήρυξε προς κάτι κατεύθυνση η Πρόεδρος της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021». Επεσήμανε ακόμα: «Θέλαμε να δείξουμε πως δεν είμαστε ένας αραχνιασμένος όμιλος ανθρώπων, που έχει σκοπό μόνο την
ιστορική έρευνα. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνουμε τι γίνεται,
έχουμε επίγνωση, συμμετέχουμε σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Καταγράφω ως μία από τις επιτυχίες της Επιτροπής το γεγονός πως πολλοί
άνθρωποι αναζήτησαν την κυτταρική τους σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα. Έψαξαν και βρήκαν πώς συνδέεται ο τόπος τους με συμβάντα, επιχείρησαν να τοποθετήσουν την προγονική τους γη σε μια ψηφίδα της μεγάλης Ιστορίας. Είναι σαν να κεντήσαμε όλοι μαζί έναν τεράστιο χάρτη».

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε
ούτε ευρώ!
Χτυπάει την καμπάνα ο Μάνος Ματσαγγάνης, Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου: «Το 2022 βρίσκει την Ελλάδα 25% φτωχότερη από
ό,τι ήταν το 2007, ενώ στα χρόνια που μεσολάβησαν η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της έγινε 11% πλουσιότερη. Για να καλύψει το χάσμα,
η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει τα χαρτιά που διαθέτει όσο πιο επιδέξια
μπορεί. Οι πόροι που θα εισρεύσουν μετά την ιστορική απόφαση των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσουν με γενναιοδωρία ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επούλωσης των πληγών της πανδημίας (και της κρίσης του Ευρώ), αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
και προετοιμασίας της ψηφιακής επανάστασης, είναι το καλύτερο από τα
χαρτιά μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε ούτε ευρώ».

Κυρίαρχοι των θαλασσών οι Έλληνες!
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, δεδομένου ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό της, με
τους Έλληνες πλοιοκτήτες να κατέχουν το 58% της χωρητικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Κατέχουν 4.901 πλοία, ήτοι το 19,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε τόνους. Το 2020, οι ελληνικών συμφερόντων παραγγελίες ναυπήγησης ανήλθαν σε 104 πλοία (άνω των 1.000 gt). Οι
Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχου: το 30,25% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, το 14,64% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών και
παραγώγων πετρελαίου, το 15,58% του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων (LNG/LPG), το 20,04% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου και το 9,53% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μετά την Ελλάδα, η Γερμανία έχει το 14,58% και ακολουθούν η Ιταλία με 7,34%, η Δανία με 6,98%, το Βέλγιο με 4,29%, η Γαλλία με 2,44% και η Ολλανδία με 1,76%, ενώ ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός
στόλος είναι στο 4,54%.

Σενάρια για Πατουλίδου
Πολλά ακούγονται για το μέλλον ταης Βούλας Πατουλίδου. Η ίδια φαίνεται να έχει θέσει κάποιες προτεραιότητες και η πρώτη είναι η συμμετοχή
της στην ομάδα του Απόστολου Τζιτζικώστα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα…
Αν θέλετε δε τη γνώμη κάποιων που γνωρίζουν, η Ολυμπιονίκης, αν τελικά επιλέξει να μεταπηδήσει από την Αυτοδιοίκηση στην πολιτική, θα
καλοέβλεπε πιο πολύ το Ευρωκοινοβούλιο, παρά την Ελληνική Βουλή.

Φ. Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πιο κοντά στην επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα
Ολοένα και πιο κοντά στην πραγματικότητα
αρχίζει να φαντάζει το σενάριο περί επιστροφής του τμήματος που λείπει, όσον αφορά την
επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η
προσπάθεια, που εντάθηκε κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο, όπου είχε
εκτενή διάλογο για το ζήτημα με τον Βρετανό
ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον, ενισχύεται
ακόμη περισσότερο από την πρώτη εβδομάδα του 2022.
Την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, δέκα θραύσματα του γλυπτού διάκοσμου του Παρθενώνα
έφτασαν στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και της
υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Πρόκειται για θραύσματα με μέγιστο ύψος 32 εκατοστά, τα οποία παραχώρησε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στις αποθήκες του οποίου
φυλάσσονταν όταν τα εντόπισε ο αείμνηστος
αρχαιολόγος Γιώργος Δεσπίνης, κορυφαίος
ερευνητής της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.
«Σήμερα είμαστε παρόντες σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, για την Ακρόπολη,
για το Μουσείο της Ακρόπολης, για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Όχι μόνο γιατί δέκα θραύσματα των Γλυπτών του Παρθενώνα ξαναγυρίζουν
στον φυσικό τους χώρο, αλλά και γιατί αυτό το

Δέκα θραύσματα του γλυπτού διακόσμου έφτασαν
στο Μουσείο της Ακρόπολης
ταξίδι της επιστροφής εκπέμπει από μόνο του
ένα ηχηρό μήνυμα επανένωσης όλων των τμημάτων αυτού του μοναδικού μνημείου της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Τα πολύτιμα θραύσματα φυλάσσονταν για
δεκαετίες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τώρα όμως, επανατοποθετούνται εκεί όπου τα
όρισαν οι δημιουργοί τους και η Ιστορία. Και
αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη πως η επανένωση των Γλυπτών της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, δεν αποτελεί θέμα απόστασης, γιατί
είτε αυτά βρίσκονται εδώ, στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στον κόσμο, προορισμός τους είναι μόνο
ο Ιερός Βράχος και το σπουδαίο αυτό Μουσείο», πρόσθεσε.

Για ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα στην
όλη προσπάθεια που κάνει το Μουσείο της Ακρόπολης να συγκεντρωθούν όλα τα μικρότερα
και μεγαλύτερα μέρη του διακόσμου του Παρθενώνα που παραμένουν διάσπαρτα σε διάφορα Μουσεία ανά τον κόσμο, έκανε λόγο από
την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη.
«Τα Μουσεία οφείλουν να συνεργάζονται και
όχι να ανταγωνίζονται για ένα παγκόσμιο αγαθό, το οποίο, τελικά, δεν τους ανήκει», υπογράμμισε αναφερόμενη στην προσπάθεια της
ελληνικής κυβέρνησης για επιστροφή των
Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο και στην
πρόσφατη παρέμβαση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βρετανό ομόλογό
του για την ανάγκη επανένωσής τους.

Ο Boris Johnson και ο θρίαμβος της Μελίνας Μερκούρη
Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ανταποκριτή της αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» στο Λονδίνο
Το 1986, ο Boris Johnson ζήτησε από τη Μελίνα Μερκούρη να μιλήσει σε συζήτηση της Oxford Union, με θέμα την επιστροφή ή μη των Γλυπτών. Η Ελληνίδα
υπουργός Πολιτισμού κέρδισε με 167 ψήφους υπέρ και 85 κατά. Η Δρ Βικτώρια
Σολομωνίδου, μέλος του Δ.Σ. του «Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη», τότε Μορφωτική Σύμβουλος στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο, αποκαλύπτει το παρασκήνιο του θριάμβου:
«Τον Οκτώβριο του 1983, με την ίδρυση της BCRPM (British Committee for the
Reunification of the Parthenon Marbles), ξεκινήσαμε με την αείμνηστη Ελένη
Κιούμπιτ, την προσπάθεια προσεταιρισμού προσωπικοτήτων της Βρετανίας. Το
φθινόπωρο του 1985, ήρθαμε σε επαφή με φοιτητές της Οξφόρδης. Μεταξύ τους,
ο Μπόρις Τζόνσον, τότε γραμματέας της Oxford Union. Όταν εκλέχθηκε πρόεδρος,
του προτείναμε τη διοργάνωση συζήτησης για το θέμα, με ομιλητές τη Μελίνα
Μερκούρη και τον καθηγητή της Λογικής Μάικλ Ντάμετ. Δέχθηκε αμέσως και όρισε
ως εισηγητές της αντίθετης πλευράς, τον ιστορικό Αρχιτεκτονικής Γκάβιν Σταμπ
και τον συγγραφέα Τζόναθαν Μπαρνς. Αν και ο Τζόνσον δεν εξέφρασε ξεκάθαρη
άποψη για την επιστροφή των Γλυπτών, η εντύπωση που αποκομίσαμε ήταν πως
διέκειτο θετικά. Το άρθρο του που αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ» βασίζεται και, εν πολλοίς, αντιγράφει τις σημειώσεις που του είχαμε στείλει για την προετοιμασία της
εκδήλωσης».

Τέσσερις επιφανείς προσωπικότητες της βρετανικής δημόσιας ζωής,
ζητούν από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Όταν ήταν μικρός, έλεγε ότι μια μέρα θα γίνει «βασιλιάς του κόσμου». Αργότερα, ο Μπόρις Τζόνσον κατέβασε τον πήχη: αποφάσισε να γίνει πρωθυπουργός
της Βρετανίας. Το 2019, τα κατάφερε. Η φήμη που τον ακολουθεί, όμως, δεν είναι
αυτή του μεγάλου ηγέτη, αλλά του στρεψόδικου πολιτικού, που δεν θα διστάσει
να πει και να κάνει οτιδήποτε – και αργότερα να το πάρει πίσω – αν κρίνει ότι θα
τον ωφελήσει. Το ίδιο έκανε με τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Το 1986 ήταν διαπρύσιος κήρυκας της επιστροφής τους στην Ελλάδα, ομολογώντας ότι ο Έλγιν τα
έκλεψε, όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ». Σήμερα, ισχυρίζεται το αντίθετο. Θα μπορούσε να αλλάξει –για μία ακόμη φορά– γνώμη και να επιτρέψει στους Έλληνες
να ξαναβρούν την «περηφάνια και την ταυτότητά» τους, όπως είχε χαρακτηρίσει
τα αριστουργήματα του Φειδία η Μελίνα Μερκούρη.
Επιφανείς προσωπικότητες της βρετανικής δημόσιας ζωής του το ζητούν,
μιλώντας στα «ΝΕΑ»:
• Ντέιμ Τζάνετ Σούζμαν, Πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (BCRPM)
Ο νεαρός Μπόρις, στο άρθρο του για την κλοπή των Γλυπτών, παρατηρεί ότι
για να επιστραφούν στην Ελλάδα θα χρειαζόταν να ψηφιστεί ένας νόμος που «θα
μπορούσε να περάσει μέσα σε ένα απόγευμα». Εκεί κρύβεται όλη η ουσία. Αυτό
που λέει είναι ότι όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Όταν η βρετανική
κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει το σωστό και να επιστρέψει τα Γλυπτά στη χώρα
που τα γέννησε, ο νόμος που επέτρεψε την «υιοθεσία» τους θα μπορέσει πολύ
γρήγορα να αλλάξει και η «υιοθεσία» θα ακυρωθεί. Υπάρχει ήδη ένα ανεπαίσθητο αλλά διογκούμενο κύμα υποστήριξης, που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει σύντομα να κάνει μια νέα, αθόρυβη επίσκεψη
στον Μπόρις Τζόνσον, και να τον πείσει ευγενικά να επανορθώσει. Αυτό θα βελτίω-

Οξφόρδη, 12 Ιουνίου 1986.
Από αριστερά:
Βικτωρία Σολομωνίδου, Μπόρις Τζόνσον, Θάλεια Σταθάτου,
σύζυγος του Έλληνα Πρεσβευτή στο Λονδίνο,
Μελίνα Μερκούρη
(Φωτογραφία:
Αρχείο. Β.
Σολομωνίδου)

νε την εικόνα του τελευταίου, η οποία έχει στραπατσαριστεί από αλλεπάλληλες
στρεψοδικίες, για να μην πω ψέματα. Επιστρέψτε, κύριε Μητσοτάκη, και διεκδικήστε το «μωρό» σας!
• Πολ Κάρτλετζ, Ομότιμος Καθηγητής Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Αντιπρόεδρος της BCRPM
Στα 22 του, ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται πως είχε λαμπρότερο όραμα από ό,τι
είχε ως δήμαρχος Λονδίνου, κατόπιν ως υπουργός Εξωτερικών και τώρα, ως πρωθυπουργός. Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τον πρόωρο
χαμό του Κρίστοφερ Χίτσενς, ενός παθιασμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στα τέλη της δεκαετίας του 1960.
Ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της επανένωσης των Γλυπτών
του Παρθενών και μπορώ πολύ καλά να φανταστώ τον τρόπο με τον οποίο θα
σχολίαζε έξω από τα δόντια τις παλινωδίες και τις ανακολουθίες του Τζόνσον, κάποτε φοιτητή Κλασικών Σπουδών στην Οξφόρδη και σήμερα αξιοθρήνητου πρωθυπουργού μας.
• Ίντιθ Χολ, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας στο King’s College London
O Τζόνσον αντιμετωπίζει τα Γλυπτά του Παρθενών ως μια ρητορική ποδοσφαιρική μπάλα στον αέναο αγώνα για την αυτοπροβολή του. Ως φοιτητής, αντλούσε
ευχαρίστηση από το να ερεθίζει το κοινό του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως
έναν ανατρεπτικό αμφισβητία. Τότε, συνέταξε κατά λάθος μια εξαιρετική ηθική
και νομική επιχειρηματολογία υπέρ της άμεσης επανένωσης των Γλυπτών. Σήμερα, ωστόσο, ως καιροσκόπος πολιτικός, εκστομίζει αυτά που πιστεύει ότι θέλουν
να ακούσουν οι πλέον στενόμυαλοι στο κομματικό του ακροατήριο. Ο κυνισμός
του είναι αποκρουστικός. Ο Τζόνσον είναι ένα ηθικό ασπόνδυλο. Αλλά η αποκάλυψη του άρθρου του από τα «ΝΕΑ», ίσως τον κάνει να ντραπεί, έστω για λίγο.
• Σάρα Μπάξτερ, Πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της εφημερίδας «The
Sunday Times»
Ο Τζόνσον έχει στο γραφείο του μια προτομή του Περικλή, η οποία αποτελεί
αντίγραφο της προτομής που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Αντιστοίχως, το
Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να αναθέσει τη δημιουργία αντιγράφων των Γλυπτών
του Παρθενώνα και να επιστρέψει στην Ελλάδα τα αληθινά. Η επανένωση των
Μαρμάρων είναι ηθικά επιβεβλημένη. Σε μια ύστατη ευγενή χειρονομία ως πρωθυπουργός, ο Τζόνσον θα πρέπει να τα επιστρέψει εκεί όπου ανήκουν. Όταν επιχειρηματολογούσε υπέρ της Ελλάδας ως φοιτητής, ο κ. Τζόνσον σημείωσε ότι οι
Έλληνες θεοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να εξαπατηθούν. Να είναι σίγουρος ότι
εάν επιστρέψει τα Γλυπτά, οι θεοί θα του χαμογελάσουν ξανά.
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Οφειλόμενη τιμή στη μνήμη Κάρολου Παπούλια
Ο

ταν ο τότε πρωθυπουργός της
Ελλάδας Κώστα Καραμανλής
ανακοίνωσε (12/12/2004) ότι θα πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας
τον εκ του αντιπάλου κόμματος προερχόμενον Κάρολο Παπούλια, ο
ελληνικός λαός είδε στο πρόσωπό
του έναν άξιο διάδοχο του τελευτήσαντος 10ετή προεδρική θητεία Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος
λάμπρυνε τον προεδρικό θεσμό.
Γι’ αυτό κατά την εκλογή του το 2005
από τη Βουλή των Ελλήνων ο Κάρολος Παπούλιας έλαβε ρεκόρ ψήφων,
279 από τους 300 βουλευτές είπαν «ναι».
Τον ψήφισαν όλα τα κόμματα εκτός από
το Κομμουνιστικό Κόμμα!!! Επανεξελέγη το 2010 λαμβάνοντας και πάλι
ευρύτατη πλειοψηφία, 266 ψήφους από
τους 298 παρόντες και ψηφίσαντες.
Η παρουσία του Κάρολου Παπούλια
στην Προεδρία του κράτους κόσμησε
τον θεσμό. Στη διάρκεια ειδικά της δεύτερης θητείας του, όταν η Ελλάδα πέρασε από χίλια μύρια κύματα, φθάνοντας
στα όρια της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής, με τα μνημόνια να
«κυβερνούν» τη χώρα, ο Κ. Παπούλιας
ήταν μια σταθερή αξία για την Ελλάδα,
το μέτρο της αξιοπρέπειας του Έθνους, της ελπίδας και της λογικής.
Ολιγόλογος ο ίδιος, μετρημένα λόγια,
σαφείς και σοφές παρεμβάσεις και υποδείξεις. Κάποτε (το 2007), μιλώντας για
τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, ο Κ. Παπούλιας είχε πει ότι οι συνέπειες δεν ήταν μόνο οικονομικές και
περιβαλλοντικές, αλλά ήταν πάνω απ’
όλα θέμα δημοκρατίας.
H συσσωρευμένη σοφία του από την
πλούσια εμπειρία του στις επί δεκαετίες
υπουργικές θέσεις που κατείχε επί διακυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου
(κυρίως ως Υπουργός Εξωτερικών αλλά
και βουλευτής Ηπείρου του ΠΑΣΟΚ από
το 1977 έως το 2004) τον έκαναν να
βλέπει την ενότητα του έθνους, την
συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων
και την κοινωνική ισορροπία και συνοχή
ως τα ακαταμάχητα «όπλα» αντιμετώπισης των εξωτερικών κινδύνων
και των εσωτερικών προβλημάτων. Η
ενεργός αντικατοχική του δράση κατά
των Γερμανών στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η αντιδικτατορική του στάση κατά
της επταετία των Συνταγματαρχών, του
χαλύβδωσαν μια άδολη αγάπη για την
Πατρίδα. Σε συνδυασμό με τις πλούσιες
Νομικές Σπουδές του (Αθήνα, Μιλάνο,
Γερμανία) και την ικανότητά του να διακρίνει την ουσία από τους τύπους και
να προτάσσει το εθνικό συμφέρον, στον
Κάρολο Παπούλια μπορεί να του αποδοθεί η ύψιστη τιμή για έναν πολίτη και
πολιτικό: Άξιος της Πατρίδος.
Πολλά λέχθηκαν και γράφτηκαν για
τον βίο και την πολιτεία του Κάρολου
Παπούλια, για τη μακρά πολιτική του
διαδρομή. Εμείς καταθέτουμε τη δική
μας εμπειρία και μαρτυρία από τη συνάντηση μαζί του, όταν τον επισκεφθήκαμε τον Οκτώβριο του 2013 στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα κατά την
εκπαιδευτική εκδρομή των σχολείων
Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ στην Ελλάδα.

Στη μεγάλη εσωτερική σκάλα του Προεδρικού Μεγάρου, ο Κάρολος Παπούλιας φωτογραφήθηκε με όλη την αποστολή

Στο τέλος δεν έμεινε κανένας παραπονεμένος αφού όλοι (μαθητές, γονείς και δάσκαλοι) φωτογραφήθηκαν με τον Πρόεδρο της
Ελλάδος (Οκτώβριος 2013).

Απλός, ευπροσήγορος, γεμάτος αγάπη
για τον απόδημο Ελληνισμό, μας δέχθηκε όλους (γύρω στα 90 άτομα) στο εσωτερικό του Μεγάρου και μας μίλησε με
θερμά, επαινετικά λόγια για τους απόδημους Έλληνες και για την Κύπρο. Για
την ανάγκη να κρατηθούν τα παιδιά των
αποδήμων στις ρίζες μας και να νοιώσουν
τον Ελληνικό Πολιτισμό ως και δικό τους
κληροδότημα.
Όταν ρώτησε αν ξεναγηθήκαμε σε

όλους τους χώρους του Μεγάρου και
αν φιλοξενηθήκαμε δεόντως, απάντησα
καταφατικά μετ’ ευχαριστιών. Το μόνο
μέρος, είπα, που δεν είδαμε ήταν το
γραφείο σας.
Με κοίταξε… αινιγματικά και απάντησε ότι αυτό ήταν εύκολο να γίνει.
Και μπροστά στα μάτια των έκπληκτων
συνεργατών του και των ανδρών ασφαλείας του, άνοιξε αμέσως τις πόρτες του
προεδρικού γραφείου και μας παρότρυνε να εισέλθουμε. Τον ακολουθήσαμε όλοι. Ο ίδιος στάθηκε όρθιος πίσω
από το έπιπλο του γραφείου του και
υπομονετικά στεκόταν εκεί για να βγάλει φωτογραφίες με τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Όλοι είχαν ενθουσιαστεί με αυτή τη μοναδική εμπειρία.
Αφού έληξε η… «κατάληψη», μας
ευχαρίστησε και με χαμόγελο μας αποχαιρέτησε.
Αυτός ήταν ο Κάρολος Παπούλιας.
Πέραν των ύψιστων αξιωμάτων και της
τεράστιας ευθύνης που επωμιζόταν ως
ο ανώτατος άρχοντας της χώρας, ήταν
ένας απλός άνθρωπος, καταδεκτικός,
υπομονετικός, με δύναμη ψυχής και
μεγάλη καρδιά.
Αιωνία του η μνήμη.
Μ.Ε.

Ο αείμνηστος πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας υποδέχτηκε υπομονετικά όλα τα μέλη
της αποστολής του Μάνορ Χιλλ και του Φίνσλεϋ

Ο Κώστας Ιωάννου, γονιός αλλά και ο φωτογράφος της εκδρομής, κατάφερε τελικά να
τον φωτογραφήσουν και τον ίδιο με τον Πρόεδρο Παπούλια.

Ο Κάρολος
Παπούλιας
υποδέχθηκε
όλη την αντιπροσωπεία
των σχολείων
έξω από το
γραφείο του

Ο μογένεια
Εκπαιδευτική επίσκεψη τάξης
A. level του Μάνορ Χιλλ
στο Βρετανικό Μουσείο
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έσα στις διακοπές των Χριστουγέννων,
οι μαθητές του τελευταίου έτους A. Level
του ελληνικού σχολείου Μάνορ Χιλλ επισκέφθηκαν οργανωμένα το Βρετανικό Μουσείο με
σκοπό την εξοικείωσή τους με τον ελληνικό
αρχαιολογικό πλούτο, που παρουσιάζεται στο
κύριο μέρος της συλλογής του Μουσείου. Τα
παιδιά συνοδεύονταν από την καθηγήτριά τους
Σοφία Μπονοβόλια.
Η προσέγγιση της ξενάγησης που χρησιμοποίησε η κυρία Μπονοβόλια είχε ως αφορμή το

Μ

τές.
Η συλλογή των Γλυπτών του Μουσείου αποτελεί σχεδόν το μισό μέρος από ό,τι απομένει από
τον διάκοσμο του μνημείου του Παρθενώνα, που
έχει διασωθεί. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης,
οι μαθητές, μελετώντας τα Γλυπτά που έχουν αφαιρεθεί και τη μοναδική αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, κατανόησαν την ανάγκη της ακεραιότητας του
μνημείου Ακροπόλεως και της επιστροφής των
Γλυπτών στο φυσικό τους χώρο.
Οι μάχες των Λαπίθων και των Κενταύρων στις

διδαχθέν έργο του σπουδαίου Έλληνα ποιητή,
Κωνσταντίνου Καβάφη, μέσα από τα ποιήματα
του οποίου, οι μαθητές αποκτούν πολλαπλά σημεία
πρόσβασης στον αρχαίο αλλά και σύγχρονο ελληνικό
μύθο και πολιτισμό.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από τους θησαυρούς της
Ομηρικής εποχής με τις μυθολογικές αναφορές
στην Μινωική Κρήτη και τις Μυκήνες και προχώρησε στην διάσημη έκθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα, που κυριολεκτικά μαγνήτισε τους μαθη-

15 μετόπες του μουσείου, η ιστορία της γένεσης
της θεάς Αθηνάς στο ανατολικό αέτωμα, αλλά και
η αναπαράσταση της διαμάχης της Αθηνάς και του
Ποσειδώνα για την προστασία της αττικής γης στο
δυτικό αέτωμα ταξίδεψαν τους μαθητές στις συναρπαστικές αφηγήσεις, που συγκροτούν την βάση
του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.
Η περιήγηση έκλεισε ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της στήλης της Ροζέττας, που χρονολογείται
τον 2ο αιώνα π.Χ. και αναφέρεται στο γεγονός της

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 οι μαθητές του ελληνικού παροικιακού σχολείου του Αγ. Νικολάου στο Acton μας μετέφεραν το πνεύμα
των Χριστουγέννων και μας έδωσαν μηνύματα αγάπης και χαράς σε
μια όμορφη γιορτή πλούσια σε θεατρικά, ποιήματα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Στη γιορτή, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Ι.Ν Αγ. Νικολάου, παρευρέθησαν μόνο οι εκπαιδευτικοί , οι μαθητές του σχολείου και ο Αιδεσιμώτατος πατήρ Σταύρος και ο πατήρ
Χριστόφορος που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Δυστυχώς οι
γονείς του σχολείου δεν παρευρέθησαν λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από τη Διεύθυνση για την ανάσχεση της πανδημίας.
Οι λιλιπούτειοι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
ντυμένοι αστεράκια, μάγοι, βοσκοί αναπαρέστησαν τη γέννηση του
Χριστού και χόρεψαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Οι πιο μεγάλοι
μαθητές του σχολείου τραγούδησαν γνωστές χριστουγεννιάτικες
μελωδίες και τα παραδοσιακά κάλαντα , απήγγειλαν χριστουγεννιάτικα ποιήματα γνωστών Ελλήνων ποιητών και συμμετείχαν στα θεατρικά «Η Μπουγάδα του Άι Βασίλη» και «Το Παρά Πέντε», σκορπίζοντας έτσι το γέλιο και μεταφέροντάς μας όλους στο κλίμα των Χριστουγέννων.
Από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Άγιος Βασίλης, ο
οποίος μοίρασε δώρα χαρίζοντας χαμόγελα και χαρά σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Το εορταστικό χριστουγεννιάτικο κλίμα ολοκληρώθηκε
με την προσφορά πολλών δώρων και καλαθιών που κληρώθηκαν
αλλά και την προσφορά ζεστής σοκολάτας και παραδοσιακών γλυκών
συνυφασμένων με τη γλύκα και τη θαλπωρή των Χριστουγέννων.

ανάληψης της εξουσίας της Αιγύπτου από τον
Πτολεμαίο Ε’ μέσα από τρία συστήματα γραφής:
της ελληνικής, της δημώδους αιγυπτιακής γλώσσας
και των αιγυπτιακών ιερογλυφικών.
Οι μαθητές επιχείρησαν και διάβασαν με επιτυχία τμήματα του ελληνιστικού κειμένου κάτω από
τα έκπληκτα μάτια άλλων επισκεπτών του Μουσείου!
Παράλληλα, συνειδητοποίησαν την έκταση της
διάδοσης της ελληνιστικής κοινής γλώσσας λόγω
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των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως
επίσης και την σπουδαιότητά της ως προς την αποκρυπτογράφηση των αιγυπτιακών ιερογλυφικών.
Έτσι, η επίσκεψη αποτέλεσε το εφαλτήριο συζητήσεων για το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού πολιτισμού και συνέδεσε βιωματικά τους άμεσους φορείς του, οι οποίοι ήδη
αδημονούν για την επόμενη εξόρμηση!
“Ε”

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ελληνικό σχολείο
Αγίου Νικολάου (Acton)

Ο μογένεια
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Τα Θεοφάνεια στις Ορθόδοξες
κοινότητες της Αγγλίας
Η

μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα Άγια
Θεοφάνεια ή Φώτα, όπως είναι γνωστά
στη συνείδηση των πιστών, γιορτάατκαν και
στους ορθόδοξους ιερούς ναούς στην Αγγλία.
Σε κάποιες παραθαλάσσιες κοινότητες ή όπου
υπήρχαν κοντά ποτάμια ή λίμνες, τελέσθηκε
και Αγιασμός των Υδάτων με το παραδοσιακό
Ορθόδοξο τελετουργικό. Ο Αρχιεπίσκοπος,
επίσκοποι των Θυατείρων και αρχιμανδρίτες
προέστησαν των τελετών αυτών.
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και Αποστόλου
Λουκά Μπέρμιγχαμ χοροστάτησε και προέστη
της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας,
την Κυριακή μετά τα Φώτα.
Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρήστος Στεφάνου, ο Οικονόμος κ. Νικόλαος-Λουκάς Καρα-

θρου και προέστη της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή μετά τα Φώτα, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Μελιτηνής κ. Μάξιμος.
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος του
Ι. Ναού Αρχιμ. κ. Αιμιλιανός Παπαδάκης και ο
Αρχιμ. κ. Γρηγόριος Lauranzano. Η τελετή του
αγιασμού των υδάτων έγινε στις όχθες του ποταμού Τάμεση.
Στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της
παραλιακής πόλεως Margate προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, συλλειτουργών μετά του
ιερατικώς Προϊσταμένου Αρχιμ. κ. Βησσαρίωνος
Κοκλιώτη και του Διακόνου κ. Κωνσταντίνου
Μαμούρη.
Η τελετή αγιασμού των υδάτων έγινε στην παραλία της πόλης, όπου επί δεκαετίες πραγματοποι-

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Μπέρμινχαμ και ακολούθως τον Αγιασμό των Υδάτων σε παρακείμενη λίμνη

τουργών μετά του ιερατικώς Προϊσταμένου του
Ναού, Αρχιμανδρίτου κ. Γερμανού Κουρκούνη.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής Μάξιμος ρίχνει τον σταυρό στις όχθες του ποταμού Τάμεση στο Kingston

φυλλίδης και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς.
Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκε με ενθουσιασμό η πολυπληθής και δραστήρια αυτή Κοινότητα,
όπου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μετέβησαν όλοι μαζί σε παρακείμενη λίμνη για την Τελετή του Αγιασμού των Υδάτων.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Kingston-uponThames χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρ-

είται η τελετή αυτή. Παρέστησαν, εκτός των τοπικών
αγγλικών Αρχών, και ο Βρετανός βουλευτής της
περιοχής Roger Gale, όπως και ο βουλευτής βορείου Λονδίνου Matthew Offord.
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Brighton λειτούργησε ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, ως
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, συλλει-

Συλλυπητήρια για τον θάνατο
Γιώργου Καραγιώργη και
Θεοφάνη Πέτρου από Βασίλη Μαύρου
Λάβαμε τις ακόλουθες δύο συλλυπητήριες επιστολές:
«Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μ.Β. Δρ Βασίλης Μαύρου και το Διοικητικό
συμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους και απευθύνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Γεωργίου Καραγιώργη και συμπαρίστανται
στο βαρύ πένθος τους».
Επίσης,
«Ο διευθυντής του Varosi Lettings Ltd Δρ Βασίλης Μαύρου και το προσωπικό του αισθάνονται βαθιά λυπημένοι για την είδησητου θανάτου του Θεοφάνη Ιωάννου. Οι σκέψεις
και οι προσευχές μας αυτές τις στιγμές είναι μαζί με την οικογένειάς του».

Δρ Βασίλης Μαύρου

Ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος μετέβη στο λιμάνι
της πόλης για την Τελετή του Αγιασμού των Υδάτων.

Ο μογένεια

16 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 17

ΧΩΡΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022

Η πανδημία «φρέναρε» τις εορταστικές εκδηλώσεις

Ο Επίσκοπος Μάξιμος με τον τακτικώς εκκλησιαζόμενο στην εκκλησία της Παναγίας
Πανίκο Αριστοδήμου

Μέγας Εσπερινός στο Παρεκκλήσιον της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και κοπή της βασιλόπιτας

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά η Ομογένεια
στη Βρετανία γιόρτασε την περίοδο των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με
αυστηρούς περιορισμούς, όπως προνοούν τα
πρωτόκολλα της χώρας για αντιμετώπιση της
πανδημίας αλλά και όπως επιβάλλει η συνείδηση
του καθενός για ελαχιστοποίηση των κινδύνων
προσβολής από τον ιό και μετάδοσής του στις
οικογένειες και στην ευρύτερη κοινωνία.
Οι πολυπληθείς οικογενειακές συνάξεις στο γιορταστικό τραπέζι των Χριστουγέννων και τα μεγάλα χριστουγεννιάτικα πάρτυς εταιρειών και οργανώσεων, αλλά και οι μαζικές εκδηλώσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από σωματεία και ιδιωτικούς φορείς για υποδοχή του καινούργιου χρόνου
εγκαταλείφθηκαν και αφέθηκαν για την επόμενη
χρονιά (κορωνοϊού επιτρέποντος...).
Επίκεντρο των γιορταστικών ημερών ήταν οι
ορθόδοξοι χριστιανικοί ναοί, όπου το εκκλησίασμα
προσήλθε μαζικά αλλά εφαρμόζοντας τα θεσπισθέντα από την Πολιτεία μέτρα προστασίας από
τον κορωνοϊό. Στις εκκλησίες επίσης, ή στους παρακείμενους κοινοτικούς χώρους, τηρήθηκε και το

πατροπαράδοτο έθιμο κοπής της βασιλόπιτας.

ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Όπως επιβάλλει η παράδοση, ιδιαίτερα η εκκλησιαστική, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τελέσθηκε στο Παρεκκλήσιον του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων Μέγας Εσπερινός και έγινε, με όλους τους τύπους, η κοπή της
βασιλόπιτας. Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ενώ τον θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, ο
οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα του απελθόντος
έτους.
Παρέστη ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος
στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ιωάννης Ραπτάκης,
μετά της συζύγου του κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γενικής Προξένου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, στην ομιλία του μεταξύ των άλλων ανέφερε:

Η κοπή της βασιλόπιτας στην Κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα. Αριστερά ο Μητροπολίτης
Ο πρέσβης της Ελλάδας Ιωάννης Ραπτάκης και η σύζυγός του Γεωργία Σουλτανοπούλου στον Εσπερινό. Δεξιά ο ΕπίσκοΚολωνείας Αθανάσιος.
πος Μάξιμος εκφωνεί τον θείο λόγο.
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο
τοπική της Εκκλησία, εδώ στην Ιερά Αρχιεπισκοτην ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη διότι αυτή
«Με τη χάρη του Θεού, προετοιμαζόμαστε γεμάτοι
των τέκνων στις σύγχρονες οικογένειες.
για τον λόγο του, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε
πή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, με την
είναι η ταυτότητα των Χριστιανών. Ειδικά εδώ, στην
ελπίδες και αισιοδοξία για το νέο έτος 2022. ΠροΜετά τη Θεία Λειτουργία ευλόγησε την πρωστη ζωή και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου λέγοναγάπη του κόσμου αναπτύχθηκαν πολλά κέντρα
τοπική της Εκκλησία, εργαζόμαστε σκληρά για την
σευχόμαστε ολοψύχως και ολοθέρμως να έρθουν
τοχρονιάτικη βασιλόπιτα, στην παρουσία του Σεβατας χαρακτηριστικά: «Ο Μέγας Βασίλειος υπέφεδιανομής τροφίμων. Για παράδειγμα μία εκ των Κοιανάπτυξη αγαθών Διαχριστιανικών και Διαθρηκαλύτερες μέρες σε όλο τον κόσμο, ο οποίος έχει
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κολωνείας κ. Αθανασίου.
ρε από σωματικούς πόνους και κοιμήθηκε της, αυτό
νοτήτων της στο Λονδίνο προσφέρει 8.000 γεύμασκευτικών σχέσεων, με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοδοκιμαστεί τα τελευταία δύο χρόνια με την φοβερά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
της δεν τον εμπόδισε να αναπτύξει μεγάλο φιλαντα μηνιαίως σε φτωχούς και αδύναμους ανθρώπους,
πό της κ. Νικήτα να είναι πάντοτε παρόν της σχεπανδημία του κορωνοϊού. Εκατομμύρια άνθρωποι
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
θρωπικό έργο, αφού πονούσε και ο της με τον πόνο
ενώ της Κοινότητες αναπτύσσουν της σημαντική
τικές συναντήσεις και δραστηριότητες».
έχουν χάσει τη ζωή της παγκοσμίως από αυτή τη
του φτωχού, του αρρώστου, του ορφανού. Ίδρυσε
φιλανθρωπική δράση. Ευχαριστούμε όλοι τον ΣεβαΟ Θεοφιλέστατος συνέχισε την ομιλία του λέγονμάστιγα, ενώ πολλοί περισσότεροι βιώνουν το πέν(WOOD GREEN) ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ
την περίφημη “Βασιλειάδα” όπου σε αυτή έβρισκε
σμιώτατο για της ανύστακτες προσπάθειές του να
τας: «Ο χρόνος που πέρασε έφερε της και ευχάρθος από την απώλεια αγαπημένων προσώπων.
ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ LEEDS
κανείς παρηγοριά, φιλανθρωπία και πλούσια την
οργανώνει προσωπικά τη φιλανθρωπική δράση
ιστα γεγονότα στον κόσμο της. Με τη χάρη του Θεού
...Οι αδελφοί της στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν
Την κυριώνυμη ημέρα των Χριστουγέννων οι
αγάπη του Κυρίου».
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ευχαριστούμε όλους
και την ανάπτυξη της επιστήμης, η οποία σύμφωδυστυχώς να υποφέρουν από διωγμούς και πολέπιστοί
προσήλθαν στον Ι. Καθεδρικό Ναό της ΚοιΑκολούθως ευλόγησε και διένειμε την πρωόσους εργάζονται ώστε να υλοποιούνται αυτά τα
να και πάλι με της αποφάσεις της Αγίας και Μεγάμους, από την θρησκευτική τρομοκρατία και από
μήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green του Βορτοχρονιάτικη βασιλόπιτα και όλοι μαζί έψαλαν τα
προγράμματα και ακόμα περισσότερο ευχαριστούμε
είου Λονδίνου, όπου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
παραδοσιακά κάλαντα.
τον ευλογημένο λαό του Θεού που με το υστέρημά
Μελιτηνής κ. Μάξιμος χοροστάτησε στον Όρθρο
του συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτού του έργου.
ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
και προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας,
Κάθε μέρα που ξημερώνει δοξολογούμε τον Κύριο
ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ
συμπαραστατούμενος υπό των Πρωτοπρεσβυτέρων
για όλα τα αγαθά που της προσφέρει. Διότι αυτά
π. Κωνσταντίνου Γαριβαλδινού και π. Νικολάπου εμείς θεωρούμε δεδομένα, της τη στέγη, το
Με λαμπρότητα εορτάστηκε στο Λονδίνο η μεγάλη
ου Κόκκινου.
ψωμί, τα καθαρά ρούχα, την αγάπη της οικογένειΔεσποτική εορτή της κατά Σάρκα Περιτομής του
Επίσης, την Κυριακή προ των Φώτων (2/1/22),
άς της και των φίλων της, άλλοι άνθρωποι τα στεΚυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς και η Ιερά
ο Επίσκοπος Μάξιμος επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό
ρούνται. Υπάρχουν εκατομμύρια ψυχές στην ιεραΜνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του
των Τριών Ιεραρχών στην πόλη του Leeds όπου
ποστολή που δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν φάρμαΜεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Ουραπροεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, συμπαραστακα, φοράνε μόνιμα τα ίδια ρούχα. Υπάρχουν αμέτρηνοφάντορος.
τούμενος υπό του ιερατικώς Προϊσταμένου του
τα παιδιά που δεν έχουν τροφή ούτε καθαρό νερό
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας χοροΙερού Ναού π. Σταύρου Μπόζου. Μετά τη Θεία
να πιούνε. Υπάρχουν Ορθόδοξες Κοινότητες στην
στάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας ΛειΛειτουργία ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόΑφρική, τη Νότια Αμερική, της Ινδίες, την Ινδονησία,
τουργίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυαπιτα.
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, νησιά του Ειρηνιτείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλειΤον Επίσκοπο Μελιτηνής υποδέχθηκε με θέρμη
κού και άλλα μέρη του κόσμου, που δεν έχουν τα
τουργών μετά του ιερατικώς Προϊσταμένου του
η
Κοινότητα
όπου και του παρέθεσε επίσημο γεύμα
απαραίτητα της το ζην, ούτε έναν περικαλλή Ναό,
Ναού Αρχιμ. Του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θεωνά
μετά
τη
Θεία
Λειτουργία.
της εμείς, για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία και
Μπακάλη, του Αρχιμ. Κ. Νήφωνος Τσιμαλή και
χρησιμοποιούν αυτοσχέδιες καλύβες και ερείπια.
του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αθανασίου Γκίκα,

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας με τον εορτάζοντα 33 χρόνια ιεροσύνης
αιδεσιμολογιώτατο Ιωσήφ Παλιούρα

τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι
πρόσφυγες συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή της στο
δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο και όταν φτάνουν
στον τελικό της προορισμό, της φορές έρχονται
αντιμέτωποι με τον ρατσισμό, τη βία και την απόρριψη. Στην Αιθιοπία οι άνθρωποι έχουν ανάγκη της
προσευχές της καθώς πλήττονται ακόμα και σήμερα από έναν σφοδρό εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε
πριν δύο χρόνια, με θύματα όλων των ηλικιών και
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να λιμοκτονούν.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλωσορίζουμε και
περιθάλπουμε αυτές της βασανισμένες ψυχές και
η φιλανθρωπία της αποτελεί παράδειγμα της μίμηση
σε της λαούς. Εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, χιλιάδες πρόσφυγες έχουν ξεκινήσει μια νέα ζωή γεμάτη
ελπίδες και αισιοδοξία. Εργαζόμαστε όλοι μαζί για

λης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποτελεί
«θεόσδοτον δῶρον εἰς της ἄνθρωπον», επήλθε
περαιτέρω επεξεργασία εμβολίων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και ανάπτυξη σχετικών θεραπειών. Με τη βοήθεια της τεχνητής
νοημοσύνης τον προηγούμενο Ιούνιο αναπτύξαμε
ένα επιτυχημένο μοντέλο γενετικής επεξεργασίας
(CRISPR Cas-9), το οποίο μειώνει σημαντικά το
κόστος και τον χρόνο των θεραπειών που στο μέλλον θα χαρίζουν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους
που πάσχουν από καρκίνο και αυτοάνοσες ασθένειες».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο θεοφιλέστατος
ανέφερε: «Παρά τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι ο
κόσμος δεν χάνει τη δύναμή του και προχωρά στην
ανάπτυξη με πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Στην

Υπάρχουν ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι της σε
ένα γηροκομείο, ξεχασμένοι από συγγενείς και φίλους. Υπάρχουν αμέτρητα ορφανά παιδιά που δεν
ένιωσαν ποτέ τη μητρική αγάπη και την πατρική
προστασία. Υπάρχουν φτωχοί και πληγωμένοι που
είδαν της δικούς της ανθρώπους να δολοφονούνται,
της Εκκλησίες της να βεβηλώνονται, της περιουσίες της να κατάσχονται, και πήραν τον δρόμο της
προσφυγιάς ελπίζοντας μόνο στον Θεό.
Αυτά, αγαπητοί Χριστιανοί, της ωθούν ώστε να
μην αφήνουμε της εαυτούς της να διάγουν βίο βοσκηματώδη, της γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά να
ασχολούμαστε με ουσιαστικά και πρακτικά θέματα.
Να συμπαραστεκόμαστε στο έργο της Εκκλησιαστικής Κοινότητας και της τοπικής Εκκλησίας που
ανήκουμε. Να βοηθούμε το έργο της ιεραποστολής. Να συμπαραστεκόμαστε της Χριστιανούς που
εγκατέλειψαν της ανέσεις αυτού του βίου και αφιέρωσαν τον εαυτό της στον ευαγγελισμό των αδελφών σε τόπους μακρινούς. Εξάλλου η αγάπη και
η συμπαράστασή της δεν έχουν αξία αν δίδονται
μόνον της φίλους της, διότι «οὐκ ἔνι ᾽Ιουδαῖος οὐδὲ
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ
᾽Ιησοῦ» (Της Γαλάτας 3.28).
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας ευχαρίστησε

Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.
Ο Σεβασμιώτατος μετά τη Θεία Λειτουργία ετέλεσε την επίσημη Δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου
έτους και στη συνέχεια ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ (KENTISH TOWN)
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της
Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του
Αποστόλου Ανδρέα Kentish Town, συλλειτουργών
μετά του Αρχιμ. Κ. Χρυσοστόμου Μιχαηλίδη και
του Οικονόμου κ. Kristian Akselberg.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ
(WOOD GREEN)
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα
Βορείου Λονδίνο λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Κυριακή προ των Φώτων.
Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα ομίλησε για την πνευματική προετοιμασία των
πιστών για την μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων και την αξία της σωστής διαπαιδαγώγησης

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
(HATFIELD) ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
ΣΤΟΝ π. ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη στον
Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Hatfield
& Hertfordshire Λονδίνου, την Κυριακή μετά της
Χριστού Γεννήσεως.
Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,
συλλειτουργών μετά των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Μελιτηνής κ. Μαξίμου και Κλαυδιουπόλεως
κ. Ιακώβου.
Έλαβαν επίσης μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της
Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, οι Πρωτοπρεσβύτεροι π. Ιωσήφ
Παλιούρας, π. Νικόδημος Αγγελής, π. Νικόλαος Κόκκινος και ο Πρεσβύτερος π. Δημητριανός
Μελέκκης.
Ο Σεβασμιώτατος και οι δύο Επίσκοποι ευχήθηκαν ολοθέρμως στον εορτάζοντα την ονομαστική
του εορτή καθώς και την επέτειο της χειροτονίας
του, Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα, ιερατικώς Προϊσταμένου του εν λόγω Ι. Ναού και Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος του Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Ανδρέου Εμμανουήλ Σταυριανάκης
κατά την ανάγνωση του «Συμβόλου της Πίστεως»

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ 21ον

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
αιχμάλωτος στην Αυστρία
(συνέχεια)
Μια δεύτερη απόπειρα για δραπέτευση του Αλέξανδρου Υψηλάντη έγινε το 1823, όταν έφθασε στη Βιέννη
ο Εμμανουήλ Ξάνθος με σκοπό να φυγαδεύσει τον Υψηλάντη. Ο οποίος, όμως, και πάλι δεν δέχθηκε και παρέμεινε
φυλακισμένος στο φρούριο του Μουγκάτς για έξι ολόκληρα χρόνια, με την υγεία του να χειροτερεύει συνέχεια.
Το άσθμα κυρίως τον κατέπνιγε, και χρήματα δεν είχε για
να αγοράσει τα αναγκαία φάρματα, αφού ολόκληρη η
τεράστια περιουσία των Υψηλάντηδων στη Ρωσία είχε
ήδη δημευθεί. Μάταια, επίσης, η τραγική χήρα μητέρα
του απευθύνθηκε στις αυτοκρατορικές αυλές της Ρωσσίας και της Αυστρίας, παρακαλώντας τους να μεσολαβήσουν για την αποφυλάκιση των τριών παιδιών της.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Το 1823, μετά από χίλιες-δυο διαμαρτυρίες φίλων τους,
ο Φραγκίσκος και ο Μέττερνιχ συμφώνησαν και τους
μετέφεραν από τα κάτεργα του Μουγκάτς στα μπουντρούμια του κάστρου Τερέζιενστατ της Βοημίας. Όπου,
όμως, και πάλι θα κοιμόντουσαν σε ράντζο χωρίς στρώμα
και θα πλήρωναν για όλες τις ανάγκες τους. Οπότε σπάσανε πια τα νεύρα τους, σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε
ακόμη και τα δύο αδέλφια του Αλέξανδρου, και κυρίως ο
νεώτερος Νικόλαος, άρχισαν να τον κατηγορούν ανοικτά ότι αυτός έφταιγε για όλες εκείνες τις ταλαιπωρίες τους.
Σταμάτησε δε, μάλιστα, ο Νικόλαος ακόμη και να μιλάει
στον Αλέξανδρο για τρία σχεδόν χρόνια. Τι να έκανε,
λοιπόν, ο Αλέξανδρος μπροστά σε μια τέτοια τέτοια αξιοθρήνητη κατάσταση; Το έριξε στο γράψιμο ποιημάτων κι
ενός μυθιστορήματος για τη ζωή του. Το πρόσεξαν, όμως,
αυτό οι δεσμοφύλακες και του ζήτησαν να τους παραδώσει
τα χειρόγραφα. Αυτός, όμως, προτίμησε να τα κάψει.
«Η στιγμή εκείνη», είπε αργότερα στη βαρώνη Lulu
Thurheim (14/3/1788-22/5/1864) «ήταν η χειρότερη της
ζωής μου». Η οποία και προσθέτει τα δικά της σχόλια:
«Του φάνηκε, όταν η φωτιά εξαφάνισε την πνευματική του
εργασία, σαν να τον εγκατέλειπε και ο τελευταίος του φίλος,
σαν να ξερίζωνε την καρδιά του από το στήθος του και την
έριχνε να χαθεί για πάντα μέσα στο τίποτε. Τιμή για τον
Υψηλάντη πως ούτε όλες εκείνες οι συμφορές και οι λύπες,
ούτε και η κλονισμένη υγεία του που την έκαναν να χειροτερεύει οι κακουχίες της φυλακής --υπόφερε και από θανατηφόρο άσθμα --δεν στάθηκαν ικανά να σβήσουν ή να μετριάσουν τον πατριωτισμό του».

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
υπό περιορισμό στη Βιέννη
Εδέησε ν’ αλλάξει επιτέλους η Ευρωπαϊκή πολιτική
κατάσταση, να ατονήσει η παντοδυναμία του Μέττερνιχ,
να διαδεχθεί τον Αλέξανδρο Α΄ στη Ρωσία ο Νικόλαος
Α΄ και στη Ι’αλλία ο Κάρολος Ι΄, να είναι Πρωθυπουργός
της Αγγλίας ο Κάννιγκ και να έχει ήδη υπογραφεί το πρωτόκολλο του Ιουνίου 1827 για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, προτού αποφυλακιστεί ο Υψηλάντης και οι σύντροφοί του. Ο ίδιος, όμως, ήταν ακόμα υπό περιορισμό, γι’
αυτό και του προτάθηκε να εκλέξει ως τόπο διαμονής του
τη Βιέννη, ή τη Βερόνα ή την Βενετία, κι εκείνος προτίμησε
τη Βιέννη.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι σύντροφοί αποφυλακίστηκαν τελικά στις 22 Νοεμβρίου του 1827, έφτασαν
δε στη Βιέννη τέλη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, σε μια
θερμοκρασία εκεί έντεκα βαθμών Κελσίου υπό το μηδέν,
αυτός δε σε άθλια κατάσταση από άποψη υγείας και σε
κατ’ οίκον περιορισμό. Θα μένει, συγκεκριμένα στο πανδοχείο «Χρυσό Αχλάδι», όπου θα έχει, τουλάχιστον, την
ευκαιρία να τον επισκέπτονται οι φίλοι και υποστηρικτές
του. Τα δύο αδέλφια του Δημήτριος και Νικόλαος, ο Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870), ο ηλικιωμένος οικονόμος
του Κωνσταντίνος Καβαλερόπουλος και οι δύο αριστοκράτισσες αδελφές Λούλου και Κωνσταντία Τυρχάϊμ.
Να, όμως, πώς τον περγράφει η Λούλου τη στιγμή που
τον συναντήσανε στο πανδοχείο:
«Κατεβήκαμε από το αμάξι, ανεβήκαμε γρήγορα την
σκάλα του σπιτιού και με ορμή τον αγκαλιάσαμε. Δεν έκαμε
ούτε καν μερικά βήματα για να μας προϋπαντήσει. Η Κωνσταντία κι εγώ αναλυθήκαμε σε δάκρυα. Ήταν σαν απολιθωμένος. δεν πιστεύαμε ότι θα τον ευρίσκαμε σε τέτοια
κατάσταση. Το βλέμμα του μας ξέσχιζε την καρδιά. Τον είχα-

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
με αφήσει την τελευταία φορά νέον, όμορφο, ευτυχισμένο
και σε μια θαυμάσια θέση. Τώρα τον βλέπαμε κουρασμένο, τσακισμένο από την μοίρα και τα δεινά του –σε μια κατάσταση θανάτου και αιχμαλωσίας. Ποτέ δεν θα σβήσει από
την ψυχή μου η εικόνα αυτή! Η κορμοστασιά του είχε χαθεί
–ήταν σαν κυφός [καμπούρης, το μουστάκι του γκρίζο, τα
χείλη του άχρωμα, μόνο τα μάτια του έμεναν ακόμη όμορφα και έδιναν ζωή στο τόσο ευγενικό του πρόσωπο παρ’
όλα τα δεινά που είχε υποφέρει».
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όπως γνωρίζουμε, δεν άφησε
καμιά γραπτή μαρτυρία για τη ζωή και κυρίως για την ανάμιξή του στο επαναστατικό κίνημα στη Μολδοβλαχία.
ούτε, βέβαια, και για την κατ’ εξοχή πρόθεσή του να λάβει
μέρος ή, μάλλον, να ηγηθεί της Ελληνικής Επανάστασης
στην κυρίως Ελλάδα. Κατά συνέπεια, όλα όσα γνωρίζουμε γύρω από τα θέματα αυτά προέρχονται είτε από μαρτυρίες συγχρόνων τους, είτε κυρίως από μεταγενέστερα
έργα. Τα οποία, όμως, αποτελούν και αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό προσωπικές εκτιμήσεις, αν όχι και αυτόχρημα
προκαταλήψεις των συγγραφέων τους. Έχουμε, όμως, και
μια απόλυτα αξιόπιστη μαρτυρία για τα παρασκήνια του
κινήματος του Αλέξανδρου Υψηλάντη από την προαναφερθείσα Λούλου Τυρχάϊμ [Lulu Thurheim, (Ludovica
Franziska Maria, 1788-1864] στην αυτοβιογραφία της «Η
ζωή μου -Αναμνήσεις από τον μεγάλο κόσμο της παλαιάς Αυστρίας, 1788-1819».
Η κόμισσα Λούλου Τυρχάϊμ μαζί με την μεγαλύτερη
αδερφή της, την Κωνσταντία (1785-1867), σύζυγο του
ηλικιωμένου πρεσβευτή της Ρωσίας στη Βιέννη Αντρέι
Κιρίλοβιτς Ραζουμόφσκι (1752-1836), γνωρίστηκαν με
τον Υψηλάντη τον Αύγουστο του 1817 στα λουτρά του
Κάρλσμπαντ. Μεταξύ της Κωνσταντίας και του Αλέξανδρου αναπτύχθηκε ένα φλογερό ερωτικό συναίσθημα, οι
δε δύο αυτές αριστοκράτισσες αδερφές συμπαραστάθηκαν στον Αλέξανδρο Υψηλάντη σε όλη τη διάρκεια της
κράτησής του στην Αυστρία. Και όχι μόνο βρίσκονταν
μαζί του στις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του,
αλλά και ξεψύχησε στην αγκαλιά της Κωνσταντίας.
Στο εν λόγω σύγγραμμά της, η Λούλου Τυρχάϊμ προσπαθεί, ευλόγως, να εξυμνήσει την προσωπικότητα του
Αλεξάνδρου Υψηλάντη, παραθέτει δε, μάλιστα, και ορισμένες από τις αφηγήσεις του προς αυτήν και την αδερφή της. Να έχουμε, όμως, επίσης στο σημείο αυτό υπόψη
μας, ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όντας θανάσιμα ασθενής πια και μη ελπίζοντας σε τίποτα, αφηγείται με ειλικρίνεια τα περιστατικά που τον έκαναν να αισθάνεται τόσο
πολύ αδικημένος. Το γεγονός, επίσης, ότι δεν ήθελε να
κάνει «πολιτικά» σχόλια, οφείλεται στο ότι τα είχε ήδη
κάνει στα απομνημονεύματά του, τα οποία υπαγόρευε
στον Γεώργιο Λασσάνη, τις δε σχετικές σημειώσεις του
τις κατάστρεψε όταν ήταν ακόμα στη φυλακή. Εξάλλου,
η Λούλου Τυρχάϊμ, όταν παραθέτει τις αφηγήσεις του
Υψηλάντη, αναφέρεται μόνο στον άνθρωπο και δεν αποβλέπει στον επηρεασμό των πολιτικών του πεποιθήσεων
στις στρατιωτικές ή πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Γράφει, λοιπόν, η Lulu Thurheim:
«Κάθε ημέρα - μετά τον Νοέμβριο του 1827- μας διηγείτο ο Υψηλάντης ένα μέρος της πικρής του μοίρας κατά
τις συζητήσεις μας που είχαν την θέρμη και τη ζωντάνια
αληθινών ανθρώπων. Μας μίλησε για τα γεγονότα του ’21,
που του στοίχισαν τόσες παρεξηγήσεις, και για τις ενέργειές του. Ε, λοιπόν ο Καποδίστριας δυστυχώς, δεν είναι
εντελώς ανεύθυνος για τη μοίρα του Υψηλάντη. Κατά τα
άλλα, οι συμβουλές του Καποδίστρια, στον οποίο ο Υψηλάντης είχε τυφλή εμπιστοσύνη, είχαν βέβαια ένα μόνο σκοπό:
Πώς να εξυπηρετήσει την πατρίδα του. Το 1821 όμως θυσίασε απλούστατα τον φίλο του.
»Μετά την επιστροφή των ρωσικών στρατευμάτων από
τον πόλεμο το 1815, είχαν κάνει στον Αλέξανδρο Υψηλάντη αρκετές προτάσεις να γίνει μέλος μυστικών εταιρειών
μεταξύ κι αυτών και μιας, της οποίας η «πατροκτόνος»,
(δηλ. η δολοφονία του τσάρου), συνωμοσία απεκαλύφθη
κατά το θάνατο του τσάρου Αλεξάνδρου. Αν και ο Υψηλάντης δεν είχε ιδέα από τα μυστικά σχέδια των εταιρειών, είχε
αρνηθεί να γίνει μέλος των, επικαλούμενος τον όρκο που
είχε δώσει κατά την εισαγωγή του στον ρωσικό στρατό. Σχε-

τικά με τις φιλελληνικές εταιρείες, οι οποίες είχαν σκοπό
την απελευθέρωση της πατρίδας του, περιοριζόταν να λέει
ότι οι συμπατριώτες μπορούσαν να στηρίζονται στη βοήθεια του όταν θα παρουσιαζόταν η ευκαιρία.
»Τον χειμώνα του 1819-20, όταν εμείς βρισκόμασταν
στη Ρωσία, ήρθε ο Υψηλάντης στην Πετρούπολη με μόνο
σκοπό να μας δει. Αν δεν βρισκόμασταν τότε στη Ρωσία,
θα είχε ζητήσει άδεια για να κάνει ταξίδι στη Γερμανία και
τη Γαλλία. Στην Πετρούπολη, ο Υψηλάντης ασθένησε για
πολλές εβδομάδες. Τότε τον επισκέπτονταν συχνά ορισμένα επίσημα πρόσωπα της Εταιρείας, και του ανακοίνωσαν
ότι στην Οδησσό είχαν συνενωθεί πολλοί Έλληνες έμποροι, καθώς και πολλοί στην Πελοπόννησο για να αγωνιστούν
για την ανάσταση του έθνους των. Τα πρόσωπα αυτά μιλούσαν
όλο και πιο ελεύθερα για τους πολιτικούς σκοπούς της οργάνωσης αυτής η οποία, υπό το όνομα «Εταιρεία», γινόταν,
έλεγαν, ισχυρότερη συνεχώς, και ότι συνδεόταν μυστικά με
τους Έλληνες του Μοριά και της Πόλης για να αποτινάξουν
επιτέλους τον μισητό τουρκικό ζυγό. Του έλεγαν, επίσης, ότι
είχαν στη διάθεσή τους μεγάλα ποσά χρημάτων, ότι ο Αλή
Πασάς είχε καταστεί ανεξάρτητος από την Πύλη και ότι
πρόσφερε τη σύμπραξή του στους Έλληνες του Μοριά.
»Στις συνομιλίες αυτές, όλοι πίστευαν ότι η Ρωσία θα
υποστήριζε τις προσπάθειες των ομόδοξών της, ή τουλάχιστον δεν θα τους εμπόδιζε στις ενέργειές τους. Οι πιθανότητες ότι η υπόδουλη και πάσχουσα πατρίδα τους θα γίνει
και πάλι ελεύθερη ήταν μεγαλύτερες από εκείνες στην εποχή
της Αικατερίνης Β΄. Αυτές δε οι συζητήσεις ξυπνούσαν σιγάσιγά στην καρδιά του Υψηλάντη την σκέψη να δώσει νέα
ζωή στην πατρίδα του, με την οποία τον συνέδεαν τα πιο
ευγενικά όνειρα από τα παιδικά του χρόνια. Είχε αφεθεί
στη διάθεση της πατρίδας του με όλο του το είναι.
»Με λίγα λόγια, λοιπόν, εκείνοι που του ξύπνησαν τις
ελπίδες αυτές για ένα αισιόδοξο μέλλον, του ανέθεσαν, χωρίς
πολλές διατυπώσεις, την αρχηγία του τόσο ένδοξου όσο κι
επικινδύνου εγχειρήματος. Του έδειξαν τους καταλόγους με
τα ονόματα των μυημένων και τον διαβεβαίωσαν, ότι ως
γόνος ενός Έλληνα, ο οποίος είχε αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην υπόθεση της Ελλάδας, και ως Ρώσος αξιωματικός
θα αποτελούσε εγγύηση για το έθνος του και θέλγητρο για
την υποστήριξη της επανάστασης.
»Τους παρακάλεσε ο Υψηλάντης να του δώσουν τρεις
μέρες καιρό για να σκεφτεί την υπόθεση και να μιλήσει με
τον Καποδίστρια για να εξακριβώσει σε τι θα συμφωνούσε
ο υπουργός χωρίς επιφυλάξεις. Ο δε Καποδίστριας, ο οποίος
ήταν πληροφορημένος για όλα, επιδοκίμασε με ενθουσιώδη
λόγια την πατριωτική επιθυμία του νεαρού του φίλου, ο
οποίος ήθελε να θυσιάσει τη ζωή του για την ευτυχία της
πατρίδας του, και του επανέλαβε αυτό που του είχε πει αρκετές φορές όπως και στους συμπατριώτες του: Ότι δηλαδή,
ακόμη και αν η ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα επέτρεπε στον
τσάρο Αλέξανδρο να κηρυχθεί ανοιχτά υπέρ της ελληνικής
υπόθεσης, η καρδιά του θα ήταν πέρα ως πέρα με την Ελλάδα.
»Παρ’ όλες, όμως, τις διαβεβαιώσεις αυτές, ο Υψηλάντης θέλησε να μιλήσει με τον τσάρο, αλλά ο Καποδίστριας
τον απέτρεψε, ίσως γιατί φοβόταν ότι η αναποφασιστικότητα του τσάρου θα μπορούσε να περιπλέξει το κίνημα. Έπειτα από αυτό, ο Υψηλάντης δέχτηκε να τεθεί επικεφαλής των
Ελλήνων, υπό τον όρο, όμως, ότι αυτός θα κατέστρωνε και
θα διεύθυνε το σχέδιο των επιχειρήσεων.
»Ο Υψηλάντης, αφού τελείωσε το σχέδιο των επιχειρήσεων, το έδειξε στον Καποδίστρια, ο οποίος έμεινε τόσο
ικανοποιημένος, ώστε πήδηξε από τη χαρά του, αγκάλιασε
τον Υψηλάντη και τον γέμισε με επαίνους. Ο Υψηλάντης,
παρ’ όλα αυτά, επέμενε να μιλήσει με τον Τσάρο· ήθελε να
τον ενημερώσει ότι έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και
να παραιτηθεί από το ρωσικό στρατό. Ο Καποδίστριας,
όμως, τον έπεισε να μην το κάνει· του είπε ότι η αποχώρησή του θα αποθάρρυνε τους Έλληνας στην Πελοπόννησο,
οι οποίοι έβλεπαν στο αξίωμά του, ως Ρώσου αξιωματικού, μια απόδειξη της προστασίας του Τσάρου. Ίσως ο
Καποδίστριας στήριζε τις ελπίδες του στην προσωπική επιρροή που ασκούσε με επιτυχία πάνω στον Τσάρο.
»Στο μεταξύ, προχωρούσαν οι προπαρασκευές με επιτυχία. Κάθε στιγμή θα μπορούσε να γίνει η αναμενόμενη έκρ-

ηξη. Στην Κωνσταντινούπολη ετοιμαζόταν μια συνωμοσία
με πολλές διακλαδώσεις· ο Μοριάς περίμενε να φτάσει ο
Υψηλάντης για να ξεσηκωθεί· ένα πλοίο περίμενε στην
Τεργέστη για να πάρει τον Υψηλάντη μαζί με το ταμείο της
επανάστασης και να τον φέρει στην πατρίδα. Είχε καθοριστεί η ίδια μέρα για την αποτίναξη του μουσουλμανικού
ζυγού στην Κωνσταντινούπολη, στον Μοριά, και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.
»Μόλις είχε στείλει ο Υψηλάντης τα γράμματα που θα
άναβαν τη μεγάλη φωτιά, όταν πληροφορήθηκε ότι ξέσπασε η επανάσταση στη Νεάπολη. Τότε βρισκόταν στην Βεσσαραβία κοντά στη μητέρα του. Κατάλαβε ότι αυτό το γεγονός
θα είχε ολέθριες επιπτώσεις για την ελληνική υπόθεση·
πρόβλεψε ότι η «Ιερά Συμμαχία» θα έβαζε στην ίδια γραμμή την άνομη εξέγερση στη Νεάπολη με τα καθαγιασθέντα
δίκαια ενός λαού, τον οποίο μεταχειρίζονταν ως είλωτα για
αιώνες. Δεν είχε αμφιβολία ότι οι Δυνάμεις θα έβλεπαν την
ελληνική επανάσταση ως προϊόν του φιλελευθερισμού που
απειλούσε όλη την Ευρώπη.
»Ο Υψηλάντης έσπευσε αμέσως στην Οδησσό με την
ελπίδα ότι θα μπορούσε να ακυρώσει τις διαταγές του και
να αναστείλει το όλο κίνημα· έφθασε όμως αργά. Το πλοίο,
το οποίο μετέφερε τις επιστολές του, είχε ήδη αποπλεύσει
μαζί με τις τύχες ενός ολόκληρου λαού.»
Τη συνέχεια την αφηγείται ο Κολοκοτρώνης:
«Στα 1820 με ήλθαν γράμματα από τον Υψηλάντη διά
να είμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι εδικοί μας. 25 Μαρτίου
ήτον η ημέρα της γενικής επαναστάσεως. Οι Άγγλοι έμαθαν ότι έλαβα κάτι γράμματα, και ήλθε η αστυνομία διά
να με εξετάσει τη νύχτα, αλλά εγώ τα γράμματα τα είχα
φυλάξει. Εις τας τρεις Ιανουαρίου ανεχώρησα και εις
τας έξι εβγήκα εις τη Μάνη εις του καπετάν Παναγιώτη
του Μούρτζινου το σπίτι». (Απομνημονεύματα, σ.143).
«Ένα ακόμα απροσδόκητο γεγονός», συνεχίζει η Lulu
Thurheim την αφήγησή της, «επιτάχυνε την έκρηξη του
κινήματος και ανάγκασε τον Υψηλάντη να αλλάξει το σχέδιο των επιχειρήσεων δυσμενώς. Πληροφορήθηκε ότι η
Πύλη έμαθε από τον Άγγλο πρεσβευτή Στράγκφορντ ότι στην
Κωνσταντινούπολη είχε αναπτυχθεί μια συνωμοτική εταιρεία. Αν και οι Τούρκοι δεν γνώριζαν λεπτομέρειες ήσαν σε
θέση να αναλάβουν εξοντωτικά μέτρα εναντίον της συνωμοσίας· ευτυχώς όμως οι Έλληνες τους πρόλαβαν. Σκέφτηκαν, δηλαδή, οι συνωμότες ότι θα μπορούσαν να αποφύγουν την υποψία της Πύλης αν θα κατεύθυναν τα βλέμματά της μακριά από την κύρια εστία της συνωμοσίας. Αποφάσισαν, λοιπόν, να μπει ο Υψηλάντης επικεφαλής ενόπλων δυνάμεων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες για να
δεσμεύσει στο σημείο εκείνο τις τουρκικές δυνάμεις και να
δώσει έτσι καιρό στους Έλληνες του Μοριά και στους Φαναριώτες να ξεσηκωθούν συγχρόνως και με θάρρος. Ο Υψηλάντης επιδοκίμασε το σχέδιο αυτό, ανέλαβε την αρχηγία του
ριψοκίνδυνου αυτού εγχειρήματος και μπήκε στο έδαφος
της Μολδαβίας.» Αυτά, λοιπόν, τα σχετικά με τον περιορισμένο στην Αυστρία κι ετοιμοθάνατο Υψηλάντη η Lulu
Thurheim

Η έκκληση του Υψηλάντη προς
τον τσάρο Νικόλαο Α΄ (1796-1855)
Στο μεταξύ, όμως, και συγκεκριμένα στις 9 Ιανουρίου
1828, ένα μήνα δηλαδή μετά την αποφυλάκισή του, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν πια κατάκειτος. Ο πυρετός
κατέτρωγε το λιπόσαρκο κι εντελώς εξαντλημένο σώμα
του. Και όμως, ετοιμοθάνατος όπως ήταν, δεν είχε παύσει
ποτέ να ενδιαφέρεται συνεχώς για την επικρατούσα τότε
κατάσταση στην Ελλάδα.
Μια εβδομάδα, λοιπόν, νωρίτερα και, συγκεκριμένα,
στις 2 Ιανουαρίου 1828, είχε υπαγορεύσει στον Γεώργιο
Λασσάνη και εν συνεχεία έστειλε την πιο κάτω μακροσκελή έκκληση προς τον διάδοχο του τσάρου Αλέξανδρου Α΄, τον τσάρο Νικόλαο Α΄, εκλιπαρώντας τον να δείξει
όχι απλά συμπόνια, αλλά πλήρη επέμβαση ώστε να σταματήσουν οι κάθε μορφής αντιξοότητες σε βάρος των υπόδουλων Ελλήνων, προσθέτοντας όμως συν τοις άλλοις και
μια πλήρη αναφορά για τις δικές του δραστηριότητες υπέρ
της Ελλάδας:
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΝΙΑΝ
ο Χριστόδουλος Αινιάν γεννήθηκε το έτος 1794,
στο ορεινό χωριό μαυρίλο τυμφρηστού, στη πλαγιά του Βελουχιού, στην Ευρυτανία. Ήταν υστερότοκος υιός του ιερέα και διδάσκαλου Ζαχαρία οικονόμου ή Αναγνωστόπουλου ή Αναγνώστου, ο
οποίος άλλαξε το επίθετό του σε «Αινιάν», τιμώντας
το πανάρχαιο ελληνικό φύλο, τους Αινιάνες, που κατοικούσαν στη δυτική πλευρά της κοιλάδας του Σπερχειού.

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
κάπου στις αρχές του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκε μαζί με τα δύο αδέλφια του Γεώργιο και Δημήτριο και τον πατέρα του στη κωνσταντινούπολη, όπου
ο τελευταίος αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι στη Θεραπειά και εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος και σύμβουλος. η αγάπη του Ζαχαρία για την πατρίδα, πέρασε στην ψυχή των παιδιών του και ο Χριστόδουλος
διδάχθηκε από νεαρός Ελληνική Ιστορία και Γλώσσα.
το 1818, όλη η οικογένεια Αινιάν μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και το σπίτι τους έγινε τόπος συνάντησης
όλων των απόδημων Ελλήνων της Πόλης!
με το ξέσπασμα της Επανάστασης στην κυρίως
χώρα, οι τουρκικές Αρχές προέβησαν σε αντίποινα. Έτσι, αφού εντόπισαν τους αντιφρονούντες, όρμησαν στο σπίτι, συνέλαβαν τον Χριστόδουλο και
τον Παπά-Ζαχαρία και τους φυλάκισαν! Πατέρας και
υιός παρέμειναν στα τουρκικά μπουντρούμια περίπου δύο έτη και κατάφεραν να αποφυλακιστούν
μόνο όταν δωροδόκησαν κάποιον φύλακα και εγκαταστάθηκαν για τέσσερα έτη στο κίο της Βιθυνίας, ως αφανείς ραγιάδες, ζώντας στη παρανομία.
Αφού ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, κατάφεραν να επιστρέψουν κρυφά στην Ελλάδα, το 1827, όπου ήδη
βρίσκονταν εκεί ο Δημήτριος και ο Γεώργιος, που
στο μεταξύ είχαν πολεμήσει για την ανεξαρτησία και
πλέον διέθεταν αξιώματα και κύρος!
με την άφιξη του καποδίστρια, ο Χριστόδουλος
διορίστηκε στο «Πανελλήνιον», ένα γνωμοδοτικό
σώμα με σοβαρή επιρροή, το οποίο αντικατέστησε
το διεφθαρμένο Βουλευτικό. τα επόμενα έτη, ο Χριστόδουλος ασχολήθηκε με τη πολιτική και η γνώμη
του μετρούσε πάντοτε. κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας του Όθωνα έγινε δικαστής, όπως και ο
αδελφός του Δημήτριος και το 1836 έγινε μέλος της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Ένα χρόνο μετά ασχολήθηκε έντονα και εργάστηκε με πάθος για την ίδρυση εν τέλει της «Αρχαιολογικής Εταιρείας», μιας επιστημονικής εταιρείας με σκοπό την ανεύρεση και
διάσωση των αρχαιοτήτων από διάφορες περιόδους της Ελληνικής ιστορίας. Σκοπός του αρχαιολάτρη αυτού άνδρα ήταν η εις βάθος μελέτη και διάδοση της κλασικής εποχής, με σκοπό να γνωρίσουν
οι συμπατριώτες του τη λαμπρή τους κληρονομιά.
ο Χριστόδουλος υπέφερε από βαρηκοΐα και παραιτήθηκε από τη θέση του δικαστή. Επέστρεψε
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα και απεβίωσε το 1852 σε ηλικία πενήντα οκτώ ετών στη λαμία.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝ
ο Γεώργιος Αινιάν
ήταν ο πρωτότοκος υιός του ιερέα και διδασκάλου Ζαχαρία Αινιάν,
με καταγωγή από την
υπάτη Φθιώτιδος. Γεννημένος στο μαυρίλο
τυμφρηστού, το 1788,
ο Γεώργιος μετακόμισε
με τον πατέρα και τα
αδέρφια του στη κωνσταντινούπολη. καθώς η οικογένειά του μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία, ως μεγαλύτερος από τα αγόρια είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Παπαφλέσσα,
τον ηλία Χρυσοσπάθη, τον Αναγνωσταρά, τον Χριστόφορο Περραβαίο και άλλους σημαντικούς Φιλικούς, που έρχονταν συχνά στο σπίτι του, και να
συνομιλεί μαζί τους! Ήδη μυημένος στους εθνικούς

Ι στορικές Μ νήμες
ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι Αινιάνες!
σκοπούς, ο Γεώργιος σπουδάζει στη μεγάλη του
Γένους Σχολή και εργάστηκε ως δάσκαλος των παιδιών του μεγάλου διερμηνέα Δημήτριου μουρούζη,
αφότου αποφοίτησε. με τις προετοιμασίες για την
εθνεγερσία να είναι πυρετώδεις, ο Γεώργιος αποφασίζει να επιστρέψει για να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες του αγώνα. το 1818 γυρίζει στη Φθιώτιδα,
συναντάται με πολλούς αγωνιστές, ενώ παράλληλα,
όντας ιστοριοδίφης, πραγματοποιεί μια μικρή ανασκαφή στην οίτη, στην «πυρά του ηρακλέους», ανακαλύπτοντας εξαίρετους μικρούς θησαυρούς της ένδοξης αρχαίας εποχής! Επιχειρεί να κατηχήσει και
άλλους στη Φιλική Εταιρεία, όμως ανακαλύπτεται
από τις τουρκικές Αρχές και καταδιώκεται.
τον νοέμβριο του 1821 συμμετέχει στο κυβερνητικό όργανο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας και
ένα μήνα αργότερα λαμβάνει μέρος στη Α΄ Εθνοσυνέλευση των νομοθετικών οργάνων στην Επίδαυρο, ως πληρεξούσιος! ο Γεώργιος Αινιάν υπηρέτησε με επιτυχία, ως γενικός έφορος των στρατευμάτων της Στερεάς και οι οπλαρχηγοί τον εμπιστεύονταν. τον Απρίλιο του 1823 ορίζεται και πάλι
πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους
και την ίδια περίπου εποχή, επικεφαλής ενός μικρού σώματος πολεμιστών, συγκρούεται με τις οθωμανικές δυνάμεις στη ναύπακτο! τη διετία 18241826 λαμβάνει μέρος σε τοπικές και εθνικές συνελεύσεις ως απλό μέλος. Για ένα μικρό διάστημα
υπηρέτησε στην προσωρινή διοίκηση ως υπουργός
Αστυνομίας και διατηρούσε τον δίκαιο και ηθικό του
χαρακτήρα, μακριά από κοτζαμπασίδικες συμπεριφορές και πρακτικές.
Όταν ο καραϊσκάκης απεβίωσε, τον Απρίλιο του
1827, ο Γεώργιος Αινιάν έγραψε κι εκφώνησε έναν
συγκλονιστικό επικήδειο. «Ἕλληνες!Τί εἶναι αὐτὴ
ἡ σκυθρωπότης ὅπου εἶναι ἐζωγραφισμένη εἰς
τὰ πρό-σωπά σας; τί σημαίνουν αὐτοὶ οἱ
διακεκομμένοι ἦχοι τῆς βαρυφθόγγου καμπάνας
καὶ αὐταὶ αἱ μελαναὶ καὶ πένθιμοι στολαὶ εἰς τοὺς
δρόμους; τί τρέχουν τεθορυβημένοι ἄνδρες,
γυναῖκες καὶ μικρὰ παιδιά; Ὁ Καραϊσκάκης
ἀπέθανε. Τοῦτο ἦταν ἡ θλίψις τῶν ἀνδρῶν, τοῦτο
ὁ ὀδυρμὸς τῶν γυναικῶν, τοῦτο ὁ στεναγμὸς
τῶν μικρῶν παιδίων, τοῦτο τὸ κοινὸν πένθος
τῶν Ἑλλήνων. Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιοσέβαστε
Ἀρχηγέ!».
μετά την απελευθέρωση, ο καποδίστριας τον
διόρισε μέλος της νεοσύστατης Γερουσίας και το καλοκαίρι του 1829 συμμετέχει ξανά στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, ως πληρεξούσιος της
υπάτης.
ο Αινιάν έγραψε πολλές μελέτες και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Πολυγραφότατος και ευρυμαθής, κυκλοφόρησε τεύχη γεωγραφικού, φιλολογικού, ιστορικού και οικονομικού περιεχομένου.
το 1833 όταν η Εύβοια παραδόθηκε από τους τούρκους, η Ελληνική Πολιτεία του εμπιστεύθηκε τη
διοίκηση της περιοχής, γενόμενος έτσι ο πρώτος
νομάρχης Χαλκίδας!
ο Όθων τον εμπιστευόταν απόλυτα στη θέση του
Συμβούλου της Επικρατείας. ο σπουδαίος αυτός
πατριώτης έκλεισε για πάντα τα μάτια του στην Αθήνα το 1848 σε ηλικία εξήντα ετών.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝ
ο Δημήτριος Αινιάν γεννήθηκε στις 21 νοεμβρίου 1800 στο μαυρίλο τυμφρηστού και ήταν ο μικρότερος υιός του Ζαχαρία οικονόμου. το 1806 με
τον πατέρα και τα αδέλφια του μετοικίζουν στην κωνσταντινούπολη και ο ίδιος διδάσκεται τα πρώτα του
γράμματα στη Σχολή του Γένους στη Θεραπειά.
Επειδή ήταν πολύ καλός στα γράμματα, συνέχισε
τις σπουδές του στη Σχολή της Ξηράς κρήνης και
το 1818 μυείται μαζί με την οικογένειά του στη Φιλική Εταιρεία.
ο νεαρός Δημήτρης, έζησε από κοντά τις σφαγές

του Ελληνικού στοιχείου από τους τούρκους και
αναγκάστηκε από παιδάκι να αποκοπεί από την οικογένειά του. κρύφτηκε και εντοπίστηκε. Ακολούθησε
φοβερό ανθρωποκυνηγητό. Ύστερα από καταδίωξη
κατορθώνει να περάσει κρυφά στην οδησσό! Εκεί
παρέμεινε οκτώ μήνες και αφότου ρυθμίστηκαν κάποια διπλωματικά ζητήματα μεταξύ ρωσίας
και Αυστρίας ταξίδεψε
σαν πρόσφυγας στο
λιβόρνο της Ιταλίας.
Εκεί, ο Φωκεύς ήρθε
σε άμεση επαφή με
ομογενείς και γνώρισε
το Ελληνικό εταιριστικό
κίνημα. Πήρε εμπειρία,
όμως δεν καθυστερεί
άλλο.
Στα τέλη του 1822 επιστρέφει στα Ελληνικά χώματα, στην Ύδρα. Πηγαίνει στη κεντρική διοίκηση, στην
Ερμιόνη και στη συνέχεια στο Άργος προς αναζήτηση του αδελφού του Γεωργίου. Εν τέλει μεταβαίνει
από το Αίγιο στη ρούμελη, πολεμώντας ως απλός
στρατιώτης, πατώντας στα άγια πατρογονικά του
χώματα με ιδιαίτερη συγκίνηση! Παράλληλα έλαβε
τη θέση του γραμματέα του εκτελεστικού και στάθηκε στις πολεμίστρες, πλάι στον στρατηγό καραϊσκάκη! ο στρατηγός εκτίμησε αυτό το παλικάρι και
τον όρισε γραμματικό του.
τον οκτώβριο του 1826, σε ένα πολεμικό επεισόδιο στη Δόμβραινα, ο Δημήτριος πληγώνεται από
εχθρικό βόλι το οποίο λίγο έλειψε να του στοιχίζει τη
ζωή! Ένθερμος υποστηρικτής του κυβερνήτη κα-
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ποδίστρια, ο Αινιάν έγινε πρόεδρος των Πρωτοδικών
λαμίας και μέλος του Εφετείου των νήσων, θέση
που διατήρησε ως το 1835, οπότε αναγκάστηκε να
παραιτηθεί καθώς ο βασιλιάς Όθων είχε εκφράσει
δυσπιστία απέναντι του.
ο Δημήτρης Αινιάν ήταν ένας πολυπράγμων και
καλλιεργημένος άνθρωπος. το 1834 εκδόθηκε η βιογραφία του Γεώργιου καραϊσκάκη, γραμμένη από
τον ίδιο και τρία χρόνια αργότερα μεταφράζει (ανυπόγραφα βέβαια) το έργο «Ιφιγένεια», του Γάλλου
ρακίνα. Αποσύρεται στο κτήμα του στην υπάτη και
αναπτύσσει θαρραλέα πολιτική δράση εναντίον του
καθεστώτος, με αποτέλεσμα τη λεηλασία του σπιτιού του από ανθρώπους του παλατιού!
Παρά το γεγονός ότι εκλέχθηκε από τον λαό βουλευτής, το 1850, το Παλάτι ακύρωσε την εκλογή του
και ο ίδιος μετακόμισε στην Αθήνα αναπτύσσοντας
εκδοτική και δημοσιογραφική δραστηριότητα. Εξέδιδε το περιοδικό «Βιβλιοθήκη του λαού» και εργάστηκε σαν Πάρεδρος του Ελεγκτικού συνεδρίου. η
ζωή του Αινιάνος χαρακτηρίζεται θεμελιωδώς από
την αγωνία του για τη μόρφωση και την πρόοδο των
συμπατριωτών του. Φρόντισε με αποκλειστικά δικά του έξοδα για την ίδρυση τυπογραφείων, βιβλιοδετειών και σχολείων στην ελληνική επαρχία. η
γραφή του είναι ηθικά παραδειγματική και κοινωνικά ρεαλιστική, με τον ίδιο να δημοσιεύει ένα εξαίσιο
ποίημα, την «Ωδή στο Μεσολόγγι»!
Αφού δεινοπάθησε, κατάφερε εν τέλει να εξασφαλίσει μια πενιχρή σύνταξη για να ζει. το 1863 και
έπειτα ασχολήθηκε με τα κοινά της Φθιώτιδας στη
Β' Εθνική Συνέλευση.
ο κοσμοπολίτης αυτός επαναστάτης, ποτέ δεν
δέχθηκε να υποπέσει σε τακτικές ψηφοθηρίας και
μιλούσε πάντοτε έντιμα και πατριωτικά. ο γηραιός
ρουμελιώτης, που πέτυχε με πολύ κόπο και προσωπικό αγώνα, πέθανε πάμφτωχος στις 25 Σεπτεμβρίου 1881 στην υπάτη, αφήνοντας πίσω του
αξιομνημόνευτο πνευματικό έργο.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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Eπιστολές - Γνώμες
Το Κέντρο για ανάπηρους πολέμου στο χωριό Enham της Αγγλίας
και… το τραγούδι «Ανάπηρος περνάει, σταθείτε προσοχή»
των Γιώργου Μητσάκη και Πρόδρομου Τσαουσάκη
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ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ

Τ

ο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο στα
πλαίσια των εποχιακών του εκθέσεων και δραστηριοτήτων, ανάρτησε πρόσφατα ένα εξαίρετο άρθρο,
με σκοπό, όπως τονίζει, να μοιράζεται ιστορίες που συνδέουν τους
ανθρώπους της δεκαετίας του 2020
με εκείνους της δεκαετίας του 1920...
Τίτλος: «Η αποκατάσταση των στρατιωτών, αναπήρων του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου – Το Κέντρο
στο χωριό Enham».
Τον Νοέμβριο του 1919 ο Field-Marshal Haig, (επικεφαλής των Βρετανικών
Δυνάμεων κατά την διάρκεια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου) είχε γράψει:
«Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα για
το άνοιγμα του Κέντρου στο Χωριό
Enham, και εντυπωσιάστηκα πολύ με
την ταχύτητα εγκατάστασης της πρώτης
εκατοντάδας ανθρώπων. Είναι μόνο με
ιδρύματα αυτού του είδους που μπορούμε να πληρώσουμε μέρος του χρέους μας σε αυτούς που πολέμησαν για
μας, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για
το μέλλον».
Το Κέντρο άνοιξε αρχές του 1919 ως
φιλανθρωπικό ίδρυμα, για να βοηθήσει ανάπηρους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, να εργαστούν και να
ζήσουν τη ζωή τους πλήρως, ως ανεξάρτητοι άνθρωποι, όσο καλύτερα μπορούσαν. Συνεχίζει επιτυχώς μέχρι σήμερα ως Enham Trust.
Το άρθρο αναφέρεται στις αρχές της
ίδρυσής του και τη δουλειά που έκανε.
Ξεκινώντας εξηγεί ότι ως αποτέλεσμα του πολέμου, πέραν του ενός εκατομμυρίου ανδρών έμειναν ανάπηροι
είτε από ασθένειες είτε από τραύματα.
Πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις
είχαν ιδρυθεί τότε σε όλη τη χώρα για
να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκείνους, να εξασκήσουν ξανά το επάγγελμά
τους, ή να μάθουν κάποια νέα τέχνη.
Και το «Κέντρο» στο χωριό Enham ήταν

Η αποκατάσταση των ανάπηρων
πρώην στρατιωτών, βετεράνων του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια
περιοχή όπου έγινε τόσο μεγάλη και
σημαντική δουλειά όπως στο Enham
Trust, ίσως να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, γράφει το σχετικό άρθρο ολοκληρώνοντας πως «Ας ελπίζουμε ότι αυτή
η ανάρτηση ρίξει κάποιο φώς σε αυτό
το κεφάλαιο (της ιστορίας)».

Ελληνικό τραγούδι
«Ο Aνάπηρος»
Σε εργασία σε φάρμα στο χωριό Enham
ένα από αυτά. Οι στόχοι του ήσαν:
Η εξασφάλιση κρατικής βοήθειας για
τη γρήγορη αποκατάσταση της υγείας
των αναπήρων. Η λήψη μέτρων για τη
δημιουργία συνθηκών για κοινωνική
ζωή. Η προσφορά στέγης στις οικογένειες των αναπήρων σε προσιτές τιμές
ή επιστροφή στα δικά τους σπίτια με τη
βοήθεια κρατικής σύνταξης και επίσης
η εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας στη
γεωργία ή άλλα επαγγέλματα.
Ο χώρος στο Enham Place, επιλέχτηκε
γιατί είχε 1,027 στρέμματα καλής καλλιεργήσιμης γης με τέσσερεις φάρμες,
τρία μεγάλα σπίτια, δύο μικρότερα σπίτια
και πέραν των 30 εξοχικών κατοικιών
και άλλες ευκολίες. Η δε ανταπόκριση
του κόσμου σε βοήθημα, είτε υπό μορφή χρηματικού ποσού είτε διαφόρων
ειδών για την ίδρυση του Κέντρου ήσαν
εντυπωσιακές.
Ο πρώτος ένοικος του Κέντρου έγινε δεκτός τον Μάιο του 1919 και μέχρι
το τέλος Οκτωβρίου 1919, 150 άνδρες
είχαν εγκατασταθεί πέριξ του Enham
Place.
Δύο χρόνια μετά ο αριθμός έφτασε
τους 510 με ένοικους με όλων των ειδών
αναπηρίες...
Οι περισσότερες ασχολίες περιστρέφονταν, λόγω της αγροτικής περ-

ιοχής, στην γεωργία και δασονομία.
Όμως, είχαν δοθεί οδηγίες όπως προσφέρεται επανεκπαίδευση και για πολλές άλλες ασχολίες, όπως ηλεκτρολογία,
μπλέξιμο καλαθιών, διορθώσεις παπουτσιών, χειροποίητα έπιπλα κ.α. Οι
υπεύθυνοι του ιδρύματος πίστευαν ότι
«μόνο συνδυάζοντας την θεραπεία με
την εκπαίδευση» θα είχαν τα καλύτερα
αποτελέσματα.
Γι΄αυτό είχε ιδρυθεί και ένα τμήμα στο
χώρο αυτό, χάρη στο Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό, το οποίο προσέφερε διευκολύνσεις για την εξάσκηση και εκπαίδευση στα γυμναστήρια, με θερμόλουτρα κτλ.
Καθώς ο χρόνος προχωρούσε εντός
της δεκαετίας του 1920 προστέθηκαν
περισσότερα κτίρια φιλοξενίας και αυτό επειδή τα νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πολέμου... Και το γεγονός ότι
πολλοί ανάπηροι άνδρες (με διάφορες
αναπηρίες) που έπρεπε να εισαχθούν
στο Κέντρο αυτό άφηναν τις οικογένειες τους πίσω, έπρεπε να διευθετούνταν
και φιλοξενίες για τις οικογένειες των
ούτως ώστε να ενθαρρύνονταν οι άνδρες αυτοί να μένουν εκεί όσο καιρό
χρειαζόντουσαν για την αποθεραπεία
τους,

Αφήστε τα ποτήρια σας
που τα ‘χετε γεμίσει
και δώστε στον ανάπηρο
μια θέση να καθίσει.
Σ’ αυτόν αξίζει πάντοτε
να λέμε με ψυχή
«ανάπηρος περνάει
σταθείτε προσοχή».
Κι αυτός σαν Ελληνόπουλο
και άξιο παλληκάρι

Η συζήτησή μου για την ανάρτηση
αυτή του Εθνικού Αρχείου με τον αγαπητό Δρα Κλέαρχο Α. Κυριακίδη, του
θύμισε ένα σχετικό και σπουδαίο ελληνικό λαϊκό τραγούδι το οποίο λίγο
είναι γνωστό δυστυχώς. Και τον ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Όπως με ενημέρωσε ο Δρ Κυριακίδης,
το τραγούδι τιτλοφορείται «Ο Ανάπηρος» (Columbia DG-6798). Κυκλοφόρησε το 1949, στον απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και αφορά έναν βετεράνο πολέμου ο οποίος
έχασε το ένα του πόδι στο πεδίο των
μαχών. Η μουσική και οι στίχοι είναι του
Γιώργου Μητσάκη και η φωνή του
Πρόδρομου Τσαουσάκη. Αμφότεροι
μεγάλωσαν στην Κωνσταντινούπολη
προτού την εγκαταλείψουν λόγω των
εξαναγκαστικών συνθηκών που επικρατούσαν εκεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... Ο Τσαουσάκης στη
συνέχεια πολέμησε και υπέφερε στον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός
που δίνει ενισχυμένη απήχηση στο τραγούδι.
Παραθέτω τους στίχους του τραγουδιού, που όντως πρέπει να εντυπωθούν στην καρδιά κάθε Έλληνα
ούτως ώστε η θυσία των νεκρών και
των τραυματιών των πολέμων να μην
ξεχαστεί ποτέ:

σε κάποια μάχη άφησε
το ένα του ποδάρι.
Για αυτόν οπού τον βλέπετε
να λέτε με ψυχή
«ανάπηρος περνάει
σταθείτε προσοχή».
Ας πούμε το τραγούδι μας
περήφανα κι αντρίκια
γιατί για μας κρεμάστηκε
στα δυο του δεκανίκια.
Σ’ αυτόν αξίζει πάντοτε
να λέμε με ψυχή
«ανάπηρος περνάει
σταθείτε προσοχή».
Δυστυχώς, τα λόγια του τραγουδιού
μεταδίδουν με πόνο ψυχής και καημό,
την έλλειψη αξιοπρεπούς αναγνώρισης
από την κοινωνία μας της προσφοράς
των αναπήρων πολέμων. Και όχι μόνο
του ΠΠΠ. Αλλά και όσων θυσίασαν την
ζωή τους σε νεαρή ηλικία που ραγίζει
καρδιές.
Στην περίπτωση της Κύπρου θυμίζει
και το 1974. Όπως και τον Τύμβο, το
κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης...

Ο χρόνος που έφυγε κι ο χρόνος που ήλθε
Ένας ακόμα χρόνος πέρασε, ένας καινούριος
ξεκινά! Μπροστά μας ανοίγει ένα καινούργιο βιβλίο με άλλες 365 άδειες σελίδες, οι οποίες θα
μας απασχολήσουν για τις επόμενες 8.760 ώρες.
Μέσα σε αυτές τις σελίδες θα καταγραφούν τα
όνειρα και οι επιθυμίες μας, μετρημένα αθόρυβα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε πρωινό Κυριακής και κάθε
βράδυ Σαββάτου. Όλα τους θα στριμωχτούν ξανά
στα δρομάκια της καρδιάς μας και στα μονοπάτια της ψυχής μας.
Όσα πιο πολλά μάθαμε το χρόνο που έφυγε,
τόσο λιγότερες μουτζαλιές θα έχουν οι σελίδες
του νέου βιβλίου! Ο χρόνος και η ζωή έχουν μεταξύ
τους μια συνέπεια μοναδική. Οι εμπειρίες της
ζωής αποτελούν πάντα τα πιο ισχυρά μας εφόδια. Παρελθόν: διδάσκομαι-αναπολώ. Παρόν:
έννοια δυναμική-ζω την κάθε στιγμή. Μέλλον:

ονειρεύομαι-ελπίζω. Κι η σύνδεσή τους αρμονική: Το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρουμε στο
παρόν το παρελθόν για να κτίσουμε σε πλήρη
αρμονία το μέλλον.
Ας αφήσουμε, λοιπόν, κατά μέρος τις ψευδαισθήσεις. Τίποτε καινούριο δεν ξεκινάει με αφετηρία την πρώτη μέρα κάθε καινούργιου χρόνου.
Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε την τελευταία
μέρα του προηγούμενου χρόνου. Το τέλος της
χρονιάς δεν είναι ούτε ένα τέλος, ούτε μια αρχή,
αλλά μία συνέχεια, με όλη τη σοφία που η εμπειρία μπορεί να ενσταλάξει μέσα μας. Και σίγουρα,
καλό είναι να μη μείνουμε μόνο στις ευχές που
συνήθως μοιράζουμε πολύ εύκολα, ιδιαιτέρως
στις εορταστικές περιόδους, και οι οποίες τις περισσότερες φορές λέγονται μόνο από συνήθεια…
Ευχή και ελπίδα, να είναι στάση ζωής απέναντι
στον συνάνθρωπο, η αγάπη και η αλληλεγγύη

πάνω από τις διαφορές που μας «έμαθαν» ή
νομίζουμε ότι υπάρχουν. Μόνο ενωμένοι θα πετύχουμε όλα όσα δεν καταφέραμε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Ενωμένοι, μακριά από πολιτικές - κομματικές διαφορές, εμπάθειες και μίζερες αντιπαραθέσεις για το
καλό το δικό μας και για το καλό του πολύπαθου
τόπου μας.
Και να μη διστάζουμε να ψελλίσουμε τη λέξη
διεκδικώ, τη λέξη ελευθερία, τη λέξη απελευθέρωση! Πάει καιρός που δυστυχώς ξεχάσαμε αυτά
που έχουμε απαίτηση να θυμούνται μόνο οι άλλοι!
Κάποιοι σφετερίζονται τη γη των προγόνων μας!
Υπάρχουν θύτες και θύματα…
Καλή χρονιά, με υγεία, σε όλους! μακριά από
γκρίνια και μιζέρια… Όση απογοήτευση και αν
μας έδωσε η περσινή χρονιά, ας μη χάσουμε τις
ελπίδες μας. Και να αγαπάμε όσα αξίζουν την

αγάπη μας. Κι αν νομίζουμε, πως η αγάπη και η
ελευθερία είναι έννοιες ρομαντικές και ιδανικές,
αμφισβητείστε το.
Το ν’ αγαπάς, είναι σαν μια μορφή θυσίας εκείνος που αγαπά, θυσιάζεται για τον άλλον,
δίχως σκέψη και λογική. Η αγάπη για να ευδοκιμήσει, χρειάζεται αγώνα…. Και η λευτεριά θέλει
θυσίες!
Και προπάντων να μην ευχόμαστε να «ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα». Μεγάλε Χριστόδουλε, πόσο μας λείπεις!

Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
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Η τουρκική προπαγάνδα
στο ΡΙΚ
ο πολύ καλός μου φίλος Πάμπος Χαμπουρής, εκτοπισμένος
από την γενέτειρα του μόρφου, μού τηλεφώνησε πρόσφατα εξοργισμένος και αναστατωμένος και με κάλεσε να δω την εκπομπή
του ρΙκ2 «Εμείς – Birlikte», που ήταν «αφιερωμένη» στα γεγονότα της 21/12/1963 τα οποία αποτέλεσαν την απαρχή της διαίρεσης της Πατρίδας μας.

του Ανδρέα Μορφίτη
Αντιπροέδρου κ.Δ.Σ.
του κυπριακού κέντρου μελετών
Στην εκπομπή αυτή ο «ιστορικός» Γκιουβέντ ουλουντάη, με τη
βοήθεια του Ε/κ συνεργάτη στο ρΙκ , ανέλυσε τα γεγονότα και τις
αιτίες που οδήγησαν στη δολοφονία της τζεμαλιέ και του Ζεκκί το
βράδυ της 20ης προς 21η Δεκεμβρίου 1963, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση 500 τουρκοκυπρίων από την περιοχή «τακτακαλά» της λευκωσίας και τη δημιουργία του πρώτου θύλακα τουρκοκυπρίων.
ο εν λόγω «ιστορικός» απέδωσε τη δημιουργία της τρομοκρατικής οργάνωσης τ.μ.τ. στην ύπαρξη της ΕοκΑ 1955 – 1959 και
επέρριψε την ευθύνη της έναρξης των διακοινοτικών ταραχών του
Δεκεμβρίου 1963 αποκλειστικά στην τότε κυβέρνηση της κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υιοθετώντας και εφαρμόζοντας εξτρεμιστική και εθνικιστική πολιτική επεξεργαζόταν τον... αφανισμό
και την εξουδετέρωση των τουρκοκυπρίων.
τα πραγματικά γεγονότα, όμως, είναι τελείως διαφορετικά. Σύμφωνα με την σειρά «Ιστορία της κυπριακής Δημοκρατίας 1960 –
2010» σελ. 106 και 107, ομάδα τ/κ αρνήθηκε τον αστυνομικό
έλεγχο του οχήματός τους και επιτέθηκαν εναντίον Ε/κ αστυνομικών με τη χρήση όπλων. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στις εν λόγω σελίδες:
«... ο Αστυνόμος μιχαλάκης Παντελίδης και ο λοχίας Αργύρης
Θεοφάνους ανέσυραν τα όπλα τους και ανταπέδωσαν στους πυροβολισμούς που ρίχνονταν εναντίον τους. Στην ανταλλαγή των
πυροβολισμών, σκοτώθηκε η Σελιχέ Χασάν, άλλως τζεμαλιέ και
ο Ζεκκί Χαλίλ».
Σύμφωνα με το κεφάλαιο αυτό «με την έναρξη της τουρκοανταρσίας τον Δεκέμβρη του 1963, η κρίση γενικεύθηκε σε όλες σχεδόν
τις πόλεις της κύπρου και οδήγησε στη «συμφωνία της πράσινης
γραμμής» που υπογράφηκε στις 30/12/1963.
Σε συνέχεια της τουρκικής προπαγάνδας , την οποία επιχείρησε να διοχετεύσει εντέχνως προς την κυπριακή κοινή γνώμη ο φιλοξενούμενος της κρατικής μας ραδιοτηλεόρασης , ομάδα τ/κ του
λονδίνου συγκεντρώθηκαν στις 21/12/21 (οποία σύμπτωση) έξω
από το κτήριο της κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο κεντρικό
λονδίνο για να... γιορτάσουν την τουρκοανταρσία που ξεκίνησε
στις 21 Δεκεμβρίου 1963 και να διαμαρτυρηθούν για τους νεκρούς
τ/κ των γεγονότων της 21/12/1963.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της παροικιακής εφημερίδας «Ελευθερία» της 23/12/21, οι τ/κ διαδηλωτές είχαν αναρτήσει στο κτήριο σημαίες του ψευδοκράτους και πανό που έφραζαν την είσοδο
της κυπριακής υπάτης Αρμοστείας με την ανοχή των αστυνομικών
Αρχών του λονδίνου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που με δηλώσεις πολιτικής του τύπου
«εκάμαμεν τζιαί εμείς πολλά » αλλά και με ενέργειες και παραλείψεις μας δώσαμε προσχήματα και λαβές στην τουρκική προπαγάνδα να αλωνίζει κυριολεκτικά τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας όσο και στο εξωτερικό και να παρουσιάζει τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας ως τα μόνιμα θύματα μιας διαχρονικής εξτρεμιστικής και ρατσιστικής πολιτικής εναντίον τους και
να δίνουμε, εμείς οι ίδιοι, άλλοθι στους σχεδιασμούς της τουρκίας
και των εγκάθετων της στην κύπρο.
η εκπομπή αυτή θέτει επί τάπητος το ερώτημα κατά πόσον η
κρατική ραδιοτηλεόραση μπορεί, - με το πρόσχημα της ελευθερίας
της έκφρασης και με το αιτιολογικό της δήθεν «επανένωσης» - να
χρησιμοποιείται ως βάθρο και ως πομπός διοχέτευσης της μεθοδευμένης τουρκικής προπαγάνδας την οποία εντέχνως και με πολλή μαεστρία οι φιλοξενούμενοι τ/κ εξυφαίνουν στους ανυποψίαστους Ελληνοκύπριους.
με τέτοιου είδους ενέργειες και πολιτικές εκ μέρους μας , εξανεμίζονται όχι μόνο τα δίκαια μας, αλλά και οι οποιεσδήποτε προσπάθειες καταβάλλουμε για μια υποφερτή, βιώσιμη και λειτουργική λύση στο εθνικό μας θέμα αφού παρουσιαζόμαστε ως οι οιονεί
κακοί δαίμονες που θέλουν και επιδιώκουν να ...συντρίψουν τους
τ/κ συμπατριώτες μας!
η Διεύθυνση του ρΙκ, η Αρχή ραδιοτηλεόρασης και τα αρμόδια
υπουργεία έχουν τον λόγο αλλά και τις ευθύνες !

Eπιστολές - Γνώμες
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Σύντομος απολογισμός γα τα 200 χρόνια
που δεν γιορτάσουμε όπως θα θέλαμε
το 2021 ήταν μια χρονιά σημαδιακή για
την πατρίδα μας (Ελλάδα και κύπρο). Πριν
200 χρόνια, το 1821, οι πρόγονοι μας, ύστερα από σχεδόν τέσσερις αιώνες μαύρης
σκλαβιάς, πήραν, με την βοήθεια του Θεού,
τα όπλα για να αποτινάξουν τον οθωμανικό
ζυγό. Εκείνος ο σκληρός και άνισος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας ανέδειξε 123 γενναίους οπλαρχηγούς και μια πανστρατιά
σταυραετούς της λευτεριάς (οι περισσότεροι άγνωστοι), που αψήφησαν το θάνατο και
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι. Ωστόσο ανέδειξε και κατσαπλιάδες και κοτζαμπάσηδες
οι απόγονου των οποίων ζουν και βασιλεύουν
ακόμη. οι Εφιάλτες δεν έλειψαν, δυστυχώς,
ποτέ από τον τόπο μας!

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
η φλόγα της λευτεριάς δεν άναψε για
πρώτη φορά εκείνη τη μυρωμένη άνοιξη του
1821. Από το 1453, έτος το οποίο αλώθηκε
η κωνσταντινούπολη από τον οθωμανικό
στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο μωάμεθ Β΄ και αποτελεί συμβατικά την αρχή της
κυριαρχίας των οθωμανών, μέχρι το 1821
προηγήθηκαν αμέτρητες εξεγέρσεις που οι
συνθήκες κάθε εποχής δεν τις ευνόησαν.
Όλες τους είχαν το ανάλογο τίμημα. Ενδεικτικά αναφέρονται: 1457: Εξέγερση στη μάνη
από τον Βησσαρίωνα.1466: Εξέγερση στην
Πάτρα υπό τον μητροπολίτη Πατρών νεόφυτο.1571: Εξεγέρσεις στην Ήπειρο, τη μακε-

«Ό,τι άριστο μπορεί να μας δώσει η ιστορία είναι
ο ενθουσιασμός που ξεσηκώνει τις ψυχές μας»
Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκέτε
δονία (Χαλκιδική, Σέρρες, Θεσσαλονίκη,
Αχρίδα, μπλάτσι, κατράνιτσα)και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από τους μελισσηνούς
(μακάριο μητροπολίτη μονεμβασίας και
τον αδελφό του Θεόδωρο). Ακολούθησαν
σφαγές στην Παρνασσίδα, μακεδονία,
Πελοπόννησο, τον Άθω και στα νησιά. Επανάσταση έγινε και στην Πάτρα υπό την ηγεσία
του Παλαιών Πατρών Γερμανού Α' και προκρίτων.1600: Εξέγερση του μητροπολίτη
λαρίσης και τρίκκης Διονυσίου και του μητροπολίτη Φαναρίου Σεραφείμ στη Θεσσαλία.
1705: Εξέγερση στην ημαθία υπό τον αρματωλό Ζήση καραδήμο για το παιδομάζωμα.
806: Ελληνική επαναστατική απόπειρα από
τους Θεόδωρο κολοκοτρώνη, νικοτσάρα,
τους λαζαίους, Γεώργιο τζαχίλα, Βασίλειο
ρομφέη και τον νικόλα τσάμη...
Εν μέσω και των σημείων των καιρών μας,
πόσο ανάγκη έχουμε την εθνική μας αφύπνιση και πολύ περισσότερο την αναζωογόνηση εννοιών και ηρωικών–αιματοβαμμένων πράξεων μες στις καρδιές και στις συνειδήσεις μας. η ιστορική γνώση επικυρώνει
τη συνέχεια ενός λαού στο βάθος του χρόνου, στοιχείο απαραίτητο για τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό κάθε ατόμου και λαού. τα
έθνη διαμορφώνονται από την Ιστορία. η
ιστορία διδάσκει. Αρκεί να τη διαβάζουμε
όπως είναι, και όχι όπως θα θέλαμε να είναι.
το 1821 διδάσκει πως ακόμη και το ανέφικτο καθίσταται εφικτό, αν στηρίζονται στις
καθολικές αξίες της αρετής, του δικαίου και
της ανυποχώρητης μαχητικότητας. και στην
περίπτωση αυτή, ανακαλύπτουμε ότι όταν

Να καρατομηθούν οι διεστραμμένοι στα ΜΜΕ
κύριε Διευθυντά,
ο βορβορώδης πολτός της κατάπτυστης εκπομπής «ράδιο Αρβύλα» όζει και έχει πνίξει το
πανελλήνιο. Πελώρια ερωτήματα ανακύπτουν για το ποιος επέλεξε την αμαρτωλή τετράδα και
ποιος θα καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία. Πελώριες οι ευθύνες των καναλαρχών γιατί ποτέ τα
τελευταία 30 χρόνια δεν νοιάστηκαν για επιλογές με κριτήριο την αξιοκρατία. η πρώτη ενέργεια
ενός καναλάρχη είναι να διαπιστώσει εάν ο προσλαμβανόμενος έχει λευκό ποινικό μητρώο ή
όχι και εάν έχει εξεταστεί από ψυχίατρο μήπως και τυχαίνει να είναι διεστραμμένος ή ανώμαλος.
Δυστυχώς, στο Ελλαδιστάν αυτά είναι λεπτομέρειες και γι’ αυτό συνεχίζουμε να είμαστε κράτος μπανανία. Εάν τηλεφωνήσει κάποιος στον Αnt1 και ρωτήσει ποιος είναι διευθυντής του
προγράμματος , η τηλεφωνήτρια θα του απαντήσει ότι το όνομά του είναι…. απόρρητο. Εάν η
εκδικητική πορνογραφία συνέβαινε με παρουσιαστές σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, το πρόστιμο
θα έφτανε τα 100εκ. Όμως, οι κομματάρχες τα τελευταία 10 χρόνια άφησαν σκόπιμα το ΕΣρ
χωρίς την σωστή επάνδρωση, για να αλωνίζουν και να θησαυρίζουν οι καναλάρχες. Επιβάλλεται να κινηθεί η έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έλεγχο του ποινικού μητρώου
όλων των καναλαρχών και παρουσιαστών στα μμΕ. Είναι αυτονόητο ότι σε όποιον ασκείται ποινική δίωξη θα πρέπει αυτομάτως να απομακρύνεται μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου ποινικής αποφάσεως.
Δυστυχώς και στην εκδικητική πορνογραφία το νομικό πλαίσιο είναι ελλιπέστατο διότι όταν
αυτοκτόνησε η 22χρονη φοιτήτρια το 2016 πέφτοντας από τον 9ο όροφο στις εστίες του ΑΠΘ,
ο τότε υπ. Δικαιοσύνης Παρασκευόπουλος είχε βεβαρημένο πρόγραμμα γιατί ασχολείτο με τις...
αποφυλακίσεις των 12.400 βαρυποινιτών. μετά τον υπουργό λιβάνιο που τόσο καιρό ευρισκόταν σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο, ο νυν αρμόδιος οικονόμου οφείλει να αφυπνιστεί ώστε να
υπάρξει αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο για την σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας.
οφείλει να παρέμβει κατεπειγόντως ώστε οι καναλάρχες να σταματήσουν τα κατάπτυστα σίριαλ με σκηνές ωμής βίας και βαρβαρότητας, που δυστυχώς μεταδίδονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης με απροστάτευτη τη νεολαία, παραβιάζοντας βάναυσα το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους… έχει ως
σκοπό την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική
αποστολή τής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς
και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

βρέθηκε στα πολύ στενά της Ιστορίας η Επανάσταση, ήρθε το ναυαρίνο και μισάνοιξε
την πόρτα του μέλλοντός μας. τυχαίο γεγονός
να μου πείτε το ναυαρίνο, κάποιοι εκ των
υστέρων το μετάνιωσαν και μας πολέμησαν,
αλλά έγινε!
Δυστυχώς, η Πανδημία του COVID-19 δεν
επέτρεψε να γιορτάσουμε αυτό το μέγα
γεγονός όπως του αρμόζει και όπως θα θέλαμε. Δόθηκε, όμως, η ευκαιρία να δούμε ποιοι
πραγματικά αναγνωρίζουν αυτές τις μεγάλες στιγμές για την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι τα περισσότερα κράτη, ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και έδειξαν αλληλεγγύη για την επέτειο εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της εθνικής παλιγγενεσίας. Αυτό που κάνει έκπληξη είναι μερικές χώρες στην Ευρώπη που αρνήθηκαν να
δείξουν τη συμπαράσταση τους σε αυτόν
τον εορτασμό, όπως η Σουηδία, η ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Ισπανία! οι
άσπονδοι «φίλοι και «σύμμαχοι» είναι πάντα
οι χειρότεροι εχθροί!
Υστερόγραφο: Αλήθεια, πόσο ανιστόρητοι
πρέπει να είναι εκείνοι που διοργάνωσαν τη
μεγάλη παρέλαση στην Αθήνα στις 25 μαρτίου,
όταν παρέλειψαν να παρουσιάσουν, μαζί με
όλα τα άλλα λάβαρα των επαναστατών που
παρέλασαν, και το λάβρο των αμέτρητων
Ελλήνων κυπρίων που προσέτρεξαν στον
μητροπολιτικό χώρο για να πολεμήσουν μαζί
με τους αδελφούς Έλληνες; Ανιστόρητοι ή
μήπως κάτι άλλο πολύ χειρότερο;

Συναίσθημα
κάθε που το συναίσθημα,
Έρχεται και σου χτυπά τη πόρτα,
Ξεκλείδωσέ την, άνοιξε,
μα βεβαιώσου πρώτα,
μην είναι
Φόβος, θλίψη, πένθος ή θυμός…
«Γιατί είν’ ο φόβος φύλακας,
Συνάμα δεσμοφύλακας,
καταπιέζει θλιβερά,
Πενθεί με κάθε έλλειψη,
Θυμώνει με την λογική…»
Βάλε αμπάρα σ’ όλ’ αυτά,
μη μπουν και σε ληστέψουν
Από την αρμονία σου
Που η Αγάπη φύλαξε,
Στα βάθη της ψυχής σου!
Στο θησαυροφυλάκιό σου!
το είμαι σου, πολύτιμο,
το έχω, χάρισέ το,
μη κουβαλάς τα βάρη αυτά,
Στο διάβα της ζωής σου…
Γιατί νωρίς θα κουραστείς
και θα αποκάμεις…
Γι’ αυτό, κοίτα μπροστά,
το πίσω, ξέχασέ το,
μη μεταφέρεις στο παρόν,
Παλιές πικρίες, σαν κι αυτές,
Που σου στερούν το μέλλον,
Βρες τη γαλήνη στη χαρά,
Ειρήνη κι ηρεμία,
«Βρες την οδό που οδηγεί,
Στην τέλεια ευτυχία,
του τίποτα να μη σου λείπει,
κι όταν ακόμα τίποτα δεν έχεις…»
Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Ιστορική μνήμη και οι λαθρομετανάστες
Αποτεφρωτήριο
που προωθεί η Τουρκία
Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

σκέψης

Αργήσαμε, αργήσαμε πολύ, έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει δημιουργηθεί η ριτσώνα. Πας εκεί, λίγο πριν την Χαλκίδα και γίνεσαι
χρήσιμος και για το περιβάλλον και για τα φυτά. Γιατί αφήσαμε τους
Ινδούς και τους Βούλγαρους να οικειοποιηθούν την καύση και την
ανακούφιση της ατμόσφαιρας; Φιλοσόφους και θεατρικούς συγγραφείς μπορεί να κάναμε τους καλλίτερους αλλά στο μάθημα της αποτέφρωσης πήραμε μηδέν.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Για σταθείτε, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, διότι στην σωματική αποτέφρωση μπορεί να είμαστε από τους τελευταίους αλλά
στην εγκεφαλική τοιαύτη είμαστε οι κορυφές στο παγκόσμιο στερέωμα να μην πώ πως ίσως και πέραν του γνωστού στους επιστημονικούς κύκλους διαστήματος. οι πνευματικές μας αποτεφρώσεις ξεπερνούν, όπως βεβαιώνουν Αμερικανοί διαστημάνθρωποι, τον πλανήτη Δία και εγγίζουν τον Πλούτωνα. υπάρχουν και
οι πιο ευαίσθητοι που μιλάνε ακόμα και για Γαλαξιακές εγκαταστάσεις. Είναι, λένε, προσβολή να μιλάμε για την σύγχρονη Ελλάδα
μόνον για το ηλιακό μας σύστημα. Όχι τέτοια ντροπή!
το θέμα της εξαφάνισης του ανθρωπίνου σώματος ξεκινάει στον
Ελλαδικό χώρο κάθε πρωί. Έντιμοι και ιδιοφυείς παρουσιαστές
εξηγούν εμπεριστατωμένως τους επιστημονικούς λόγους που δεν
ταιριάζει το φαρδύ λουράκι χρώματος πρασίνου του παπουτσιού
με την λεπτή ζώνη στη μέση οιουδήποτε χρώματος. Είναι πέρα για
πέρα μη συνάδον το ένα με το άλλο. Άσε που και η μπεσαμέλ δεν
θα δέσει ποτέ με τους λουκουμάδες, όσο μέλι κωνοφόρων και αν
προσθέσετε. μην το προσπαθείτε! Αμάν, πόσες φορές πρέπει να
το επαναλάβουμε. Εσείς παρακολουθείτε αυτές τις ενδιαφέρουσες
εκπομπές ενώ παράλληλα έχει δοθεί η άδεια διοχέτευσης υγραερίου στα μπέκ πυρόκαυσης του μυαλού σας με τα γνωστά μέχρι
σήμερα αποτελέσματα στις εκάστοτε εκλογές. Εσείς το νού σας και
τα αυτιά σας στις εκπομπές με τις φούστες και τα μαγιό κι αφήστε
τους σχεδιαστές μόδας να σχεδιάζουν το παρελθόν σας. το μέλλον
σας θα σχεδιάσουν αφού πρώτα κάνουν τα εγκαίνια του παρελθόντος σας, μην τα θέλετε κι όλα δικά σας. Αφήστε πρώτα να κλάψετε τους απογόνους σας και σειρά μετά έχουν οι πρόγονοί σας,
καλά να είναι εκεί που είναι οι καϋμένοι. Αυτό επιστημονικά λέγεται
σχήμα πρωθύστερον, ρωτήστε και τις διανοούμενες κυρίες καγιά
και μενεγάκη. Αν δεν είχαν την ανάλογη μόρφωση δεν θα είχαν και
τα πολυτελή σπίτια σε νταβός και νταουμπάϊ. η οικονομική ευμάρεια είναι συνακόλουθη της μεγάλης μόρφωσης, όπως συμβαίνει
με τον ποδοσφαιριστή Messi. τ και ο=το, τ και α = τα. μπράβο, καλά
παιδιά. Στο τέλος δίνεται και από μία αξεφλούδιστη μπανάνα, όπως
στους χιμπατζήδες, σε αυτούς που θυμούνται το τελευταίο γκόλ του
ρονάλντο και το σχέδιο φορέματος που φόραγε η μαντόνα, πολύ
σημαντικά πράγματα πριν και την σωματική αποτέφρωσή μας. μην
ανυπομονείτε, όλοι θα πάρετε χωρίς να δώσετε.

Κύριε Διευθυντά,
Πριν πολλά χρόνια, όταν επρόκειτο να
χαλαστεί το Σαράγιο, το κυβερνείο επί τουρκοκρατίας και να κτιστούν γραεία ή κάποιο
άλλο κτίρο που θα έφερνε μεγάλα κέρδη,
κάποιοι που σέβονταν την ιστορική μνήμη
αντιτάχθηκαν και προσπάθησαν να το διατηρήσουν. το Σαράγιο ήταν το κέντρο των
χειρότερων εγκλημάτων και βασανιστηρίων
που διέπραξαν οι τούρκοι κατά των σκλαβωμένων κυπρίων. μερικοί πατριώτες, όμως,
ήθελαν να διατηρήσουν το κτίριο αυτό για να
θυμίζει στους κύπριους την οθωμανική Αυτοκρατορία και τη διάδοχό της τουρκία, για να
μην ξαναπάθουν και άλλα κακά από τους
νεότουρκους.
Δυστυχώς, υπερίσχυσαν τα ελαττώματά
μας και τότε, τα οποία μάς φέρνουν τραγωδίες
και καταστροφές. υπερίσχυσαν η αγάπη για
το κέρδος, η παραδοπιστία και χάλασαν το
κτίριο το οποίο καθημερινά θα δίδασκε τους
κυπρίους να προσέχουν το εγκληματικό κράτος της τουρκίας...
Ανάμεσα στους πατριώτες ήταν και ένας
μεγάλος κύπριος ποιητής, ο λιπέρτης, που
έγραψε το ποίημα «το Σαράι», όπου θύμιζε
πολλά από τα εγκλήματα τα οποία διέπραξαν οι οθωμανοί.
Φυσικά, ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματά μας είναι και η αμνησία... η μνήμη
μας δεν είναι καθόλου καλή και – όπως λένε
οι μεγάλοι ποιητές μας Διονύσιος Σολωμός

και Ανδρέας κάλβος – όταν ένας λαός χάσει
την ιστορική μνήμη του, θα χαθεί. ο δε
μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών, ο
Θουκυδίδης, μάς συμβούλεψε πως αν θέλουμε να δούμε ευτυχέστερες ημέρες, θα πρέπει να μάθουμε ιστορία, την δική μας και των
άλλων.
Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη διατηρούν
ό,τι μπορούν από τις παλιές τους πόλεις και
κτίρια για να τους θυμίζουν την ιστορία τους.
Εμείς στην Ελλάδα και στην κύπρο δεν διατηρούμε τίποτα, αλλά η σκέψη που μας διακατέχει είναι πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
Θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα καλό
μάθημα από το αποτέλεσμα των εκλογών
μιας βουλευτικής έδρας στην Αγγλία πρόσφατα. ο πρωθυπουργός μπόρις τζόνσον
κατηγορείται για σκάνδαλα – οικονομικά και
άλλα – που στην Ελλάδα και στην κύπρο
θεωρούνται ασήμαντα. Εδώ, οι ψηφοφόροι
τον τιμώρησαν! Σε «ασφαλή» Συντηρητική
βουλευτική έδρα με 23 χιλιάδες πλειοψηφία,
το Συντηρητικό κόμμα έχασε με πλειοψηφία
της αντιπάλου έξι χιλιάδων ψήφων και τώρα
ο πρωθυπουργός τζόνσον κινδυνεύει να
χάσει τη θέση του.
Στην Ελλάδα και την κύπρο έγιναν τεράστια οικονομικά σκάνδαλα και αντί τα κυβερνητικά κόμματα να χάνουν, κερδίζουν περισσότερες έδρες!!! Δικαιολογημένα αυτο-επαινέθηκε ο μεγάααλος άνδρας, Αβέρωφ νεο-

φύτου, όταν είπε πως ό,τι κι αν κάνει στους
ψηφοφόρους, αυτοί τον ψηφιζουν...
Επιτέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παραδέχτηκε πρόσφατα ότι η τουρκία έχει συνέπεια, ενώ εμείς όχι. Είναι αναμφίσβητητα ένα
εγκληματικό κέντρο η τουρκία και έτσι έπρεπε να τη βλέπουμε – από την ιστορία της,
τι κάνει τώρα και τι λέει φανερά, χωρίς προσχήματα, ότι σχεδιάζει να κάνει στους γείτονές
της.
με άλλα λόγια, να αναβιώσει την οθωμανική Αυτοκρατορία, να τους σκλαβώσει
και να τους δολοφονήσει. τι περιμένουν και
τι περιμένουμε; Απλούστατα, η λογική λέει
ότι πρέπει να αμυνθούμε και να κάνουμε το
παν να απαλλαγούμε από τον θανάσιμο
εχθρό μας και όχι τα παραμύθια της Χαλιμάς
με ατέλειωτες συνομιλίες.
η τουρκία γέμισε τη μεσόγειο με λαθρομετανάστες. τι κάνει το ναυτικό της Ευρώπης,
της Ελλάδας και της Αμερικής; Γιατί δεν κάνουν
αποκλεισμό στην τουρκία;
Γιατί η κυβέρνηση της κύπρου δεν απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική να στείλουν πλοία να εμποδίζουν την
τουρκία να στέλνει λαθρομετανάστες;
Διατελώ

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Όσοι... αντιρατσιστές υποστηρίζουν τους λαθρομετανάστες,
να φιλοξενούν 2-3 από αυτούς στο σπίτι τους»
κύριε Διευθυντά,
το ζήτημα των μεταναστών που στέλλει η τουρκία, είναι για ν’ αλλάξει δημογραφικά την κύπρο και έτσι να πάρει ολόκληρο το νησί δίχως
πόλεμο, διότι αυτοί που την έστειλαν στην κύπρο το 1974, ως εκεί
που έπιασε, της έδωσαν και άδεια... Άρα, τώρα βρήκαν άλλο τρόπο.
Θυμάμαι τον οζάλ, που έκανε και πρόεδρος της τουρκίας, ο οποίος
είχε πει το εξής: «Δεν χρειάζεται να κάνω πόλεμο για να πιάσω τα
ελληνικά σχολεία του Αιγαίου. τους στέλνω τόσες χιλιάδες μουσουλμάνους μετανάστες και μετά είναι δικά μου»...Αυτό ακριβώς κάνει
η σημερινή τουρκία και στην κύπρο και στο Αιγαίο, αλλά και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. τώρα, αφού τα κατεχόμενα είναι έδαφος της
κυπριακής Δημοκρατίας, όσοι μετανάστες έρχονται από τα κατεχόμενα να τους επιστρέφουμε εκεί. να τους διαμοιράζουμε όσους στέλνουμε π.χ. στην Πάφο, τόσους στη λεμεσό, άλλους στη λάρνακα και
στα κατεχόμενα, αφού είναι κι αυτρά μέρος της κυπριακής Δημοκρατίας.
Είναι άλλο πράγμα που μπορεί να γίνει για να μην έχει περισσότερους μετανάστες στις εγκαταστάσεις της κοικκινοτριμυθιάς και να
στοιβάζονται τόσοι μαζί, θα πρότεινα να πάρουν τα δύο μεγαλύτερα
κόμματα – το κάθε μέλος τους – από δύο τρία άτομα στα σπίτια τους
και προπαντός το ΑκΕλ, που αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη και
είναι και διεθνιστές και τα μέλη τους σίγουρα δεν θα φέρουν ένσταση να πάρουν δύο-τρεις μετανάστες να τους φιλοξενήσουν όσο καιρό
θέλουν να μείνουν, ακόμα και για πάντα. Αν είναι μικρά τα σπίτια τους,
να τα επεκτείνουν ή να αγοράσουν μεγαλύτερα για να να δίνουν το
καλό παράδειγμα εμπράκτως, ότι δεν είναι ρατσιστές, όπως τόσον
το διακηρύττουν.
Ακόμα και μέλη τους εδώ στο λονδίνο μπορούν να το πράξουν και
να φιλοξενήσουν μετανάστες, αφού πολλοί μπορούν και θέλουν τόσον
πολύ να μην είναι ρατσιστές.
η τουρκία και ο σημερινός σουλτάνος Ερντογάν στέλνει μετανάστες σε όλη την Ευρώπη για να αλλάξει κι εκεί τον δημογραφικό χαρακτήρα από χριστιανικό σε μουσουλμανικό. Στο πρόγραμμα του για

πανισλαμισμό και αναβίωση της οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω
του Ισλαμισμού και ετσι να κατακτήσει ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι
που δεν κατόρθωσαν παλιά, όταν τους σταμάτησαν έξω από τη Βιέννη. τώρα θέλει και ελπίζει να το κατορθώσει μέσω των μουσουλμάνων μεταναστών από όλα τα μουσουλμανικά κράτη, διότι σ’ αυτά
δίνει βίζες και πηγαίνουν στην τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη
μέσω Ελλάδας – και τώρα, όπως είδαμε, προσπαθούν και μέσω της
λευκορωσίας.
Στην Ασία και την Αφρική θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια που θα θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη για να
πάρουν σπίτια και επιδόματα χωρίς να δουλεύουν. Γιατί να μη θέλουν
να έρθουν; Όταν θα γίνουν πλειοψηφία τότε ο ισλαμικός νόμος –
δηλαδή η Σαρία – και η πολυγαμία θα είναι νόμιμα και κατοχυρωμένα διά νόμου. η τουρκία και οι επερχόμενοι σουλτάνοι ελπίζουν να
έχουν την ηγεμονία σε όλους τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο.
Θα κάνουν το Ισλαμικό κράτος με κέντρο την Άγκυρα, όπως την
εποχή της οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν οι οθωμανοί είχαν την
ηγεσία των μουσουλμάνων.
Σήμερα το Ισλαμικό κράτος δεν είναι πλέον στη Συρία (το κατέστρεψαν οι κούρδοι), αλλά στην Άγκυρα και αρχηγός είναι ο «σουλτάνος» ταγίπ Ερντογάν. Ενώ οι άλλες αποικιοκρατικές χώρες έχουν
αφήσει όλες τις αποικίες τους, οι τούρκοι δυστυχώς από τότε που
εισέβαλαν στην μικρά Ασία, είναι ακόμα εκεί ως αποικιοκράτες, αφού
κατέχουν τους κούρδους και τους άλλους λαούς στην περιοχή, την
οποία ονόμασαν τουρκία, δίνοντας δηλαδή το όνομά τους στους
τόπους άλλων. τώρα, θέλουν να ξανακατακτήσουν όλες τις παλιές
τους αποικίες, ενώ, μέσω του Ισλάμ, να κατακτήσουν και ολόκληρη
την Ευρώπη!
Αν οι Βρετανοί π.χ. έλεγαν ότι θέλουν να ανακτήσουν τις αποικίες
τους, θα ξεσηκωνόταν θύελλα αντιδράσεων από αριστερούς, κομμουνιστές, δημοκρατικούς, δεξιούς κ.ά. Για τους τούρκους, που είναι
αποικιοκράτες, δεν λέγεται τίποτα...

Γιάννης Τσαγγάρης
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ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
του 1821-1829
ΜΕΡΟΣ 27ον
«Μιχάλης ο Κυπραίος, το ηρωικό
παλληκάρι της Κύπρου»
Ήταν τέλη Απριλίου 1825. ο Ιμπραήμ Πασάς
μόλις είχε αποβιβαστεί στα μεσσηνιακά παράλια και οι Έλληνες τον πολεμούσαν γενναία
στους τόπους της απόβασης, αλλά είχαν αρχίσει
οι ατυχίες τους, γιατί ο Ιμπραήμ κατέλαβε τους
Παλαιούς Αβαρίνους και πολιορκούσε το νεόκαστρο, το οποίο ζήτησαν να του παραδώσουν
υπό όρους οι πολιορκημένοι. να επιβιβαστούν,
δηλαδή, σε ξένα καράβια και να φύγουν χωρίς
να τους ενοχλήσει όμως κανείς. Αλλά ο Αιγύπτιος
στρατάρχης όλο ανέβαλε τις αποφάσεις του και
όλο εύρισκε προφάσεις υπολογίζοντας να τους
πιάσει όλους αιχμαλώτους.
μόλις νύχτωσε εκείνη τη μέρα, μπήκε στο
λιμάνι του νεοκάστρου μια αγγλική φρεγάτα
από τα καράβια του αγγλικού στόλου της μεσογείου που διοικείτο από τον φιλέλληνα ναύαρχο Χάμιλτον.
οι Έλληνες τότε αναθάρρησαν, πως ίσως
να έφερνε κάποια εντολή του Ιμπραήμ που να
σταματήσει τον πόλεμο... Όταν άραξε το αγγλικό
καράβι, το έβαλαν στη μέση τα αιγυπτιακά έτσι
ώστε να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν, διότι φοβόντουσαν μήπως δώσει θάρρος
στους Έλληνες ή τους μεταφέρει καμιά είδηση
από τον ελληνικό στόλο.
οι καπεταναίοι του νεοκάστρου αποφάσισαν τότε να βρουν τρόπο να έρθουν σε επικοινωνία με τους Εγγλέζους. κάλεσαν τους
«τσαουσάδες» να βρουν έναν Έλληνα που να
ξέρει καλό κολύμπι και και αποφασισμένο να
θυσιαστεί στην ανάγκη για να σωθούν όλοι οι
άλλοι.
Γύρισαν οι τσαουσάδες στο κάστρο, αλλά
δεν εύρισκαν κανέναν που ν’ αναλάβει αυτή την
επικίνδη αποστολή. Γιατί άλλοι δεν ήξεραν
κολύμπι, οι περισσότεροι ήταν νηστικοί και
πληγωμένοι και προπαντός δεν ήξεραν πώς
να συνεννοηθούν με τους Εγγλέζους, αφού δεν
ήξεραν τη γλώσσα τους.
τότε παρουσιάστηκε το τιμημένο παλληκάρι
της κύπρου, ο Μιχάλης, που για επώνυμο του
είχαν δώσει το παρώνυμο «ο Κυπραίος». μαζί
με άλλους πατριώτες είχε έρθει κι εκείνος στην
επαναστατημένη πατρίδα να βοηθήσει στην
απόκτηση της ελευθερίας της, που θα ήταν και
ελευθερία της κύπρου. και ο νεαρός κύπριος,
όλος φλόγα και ορμή, είχε διαλέξει και μπήκε
στο μπουλούκι του περίφημου στρατηγού Γιάννη μακρυγιάννη. Έτσι, όταν άκουσε πως
ζητούσαν εθελοντές που να ξέρουν κολύμπι
και λίγα εγγλέζικα για να πάνε στους Εγγλέζους, παρουσιάστησε στον καπετάνιό του και
είπε:
– Εγώ θα πάω, καπετάνιε! Θα τα καταφέρω

κι ας είμαι νέος. μια ζωή έχω και τη χαρίζω στην
Πατρίδα!
ο μακρυγιάννης, που είχε εκτιμήσει την παλληκαριά του, τού έδωσε την ευχή του να επιτύχει
και να τιμήσει τον τόπο που τον γέννησε. και
οι καπεταναίοι του έδωσαν μερικές επιστολές
να τις δώσει στον Εγγλέζο πλοίαρχο.
Είχε βραδιάσει για τα καλά, όταν προσεκτικά και με προφυλάξεις κατέβασαν με τριχιές
τον μιχάλη από τα μπεντένια του κάστρου κι
εκείνος όσο μπορούσε πιο αθόρυβα πλησίασε στο λιμάνι και έπεσε στη θάλασσα.
κόντευε να φτάσει τα καράβια για να καταφέρει να πλησιάσει το εγγλέζικο, όταν τον πρόσεξε κάποιος Αράπης ναύτης και αμέσως ειδοποιήθηκαν όλα τα αιγυπτιακά καράβια και η
θέση του μιχάλη έγινε επικίνδυνη... τραγική...
το ηρωικό παιδί της κύπρου όμως δεν έχασε
ωστόσο το θάρρος του. Όπως ήξερε καλό
κολύμπι, έκανε τέτοιες βουτιές, που τον έχασαν οι Αιγύπτιοι από τα μάτια τους. Βουτούσε
και χανόταν, έτσι που οι διώκτες του δεν ήξεραν τι να κάνουν!
Αλλά και ο μιχάλης άρχισε να κουράζεται
και δυσκολευόταν να προσανατολιστεί για να
περάσει ανάμεσά τους και να βρει το εγγλέζικο καράβι... Έχασε και τα γράμματα που κουβάλαγε και τον έσυραν μισοπεθαμένο και σχεδόν
πνιγμένο στο αγγλικό καράβι... Αλλά είχε φτάσει και έδωσε προφορικά τα μηνύματα...
...Σαν μπαίνουν οι καπεταναίοι, η γυναίκα
του Εγγλέζου συγκινήθηκε πολύ που είδε τα
περίφημα παλληκάρια της Ελλάδας, ώστε άρχισε να κλαίει κι ένας παπαγάλος που είχαν εκεί,
τη μιμήθηκε και άρχισε κι εκείνος να φωνάζει
κλαψουρίζοντας.
Γυρίζει τότε ο μακρυγιάννης και λέει του
πλοιάρχου:
– Εσείς μας προσκαλέσατε να φάμε! κι εδώ
πού’ρθαμε, βλέπω ένα πουλί κι έναν άνθρωπο να κλαίνε!
–Δίκιο μεγάλο έχουμε να κλαίμε άνθρωποι
και πουλιά! του απάντησε η γυναίκα του πλοιάρχου, διότι η Ελλάς η δυστυχισμένη θα’χανε
τόσα παλληκάρια! Πού θα τα ματάβρισκε εις
την ανάγκη της; ο Ιμπραήμ μάς ναύλωσε και
μας είπε να φορτώσουμε και φορτώσαμε το
ναύλο, να πάρουμε και να μην πούμε τίποτα!
και δεν είχαμε τρόπο να σας ειδοποιήσουμε
να μην πιστεύετε τις συνθήκες!
οι Έλληνες συγκινημένοι άκουγαν τη γυναίκα,
ενώ ο μιχάλης ο κυπραίος τους εξηγούσε τα
λόγια της. και ο στρατηγός μακρυγιάννης την
ευχαρίστησε για τα αισθήματά της...
–ο Θεός είναι μέγας και μας γλύτωσε! κι ας
γλυτώσει κι εκείνους όπου βάσταξε ο τούρκος!
είπε ο στρατηγός.
το αθάνατο παλληκάρι της κύπρου, ο μιχά-

λης ο κυπραίος, δεν έζησε πολύ για να γίνει
γνωστός και με άλλα απαράμιλλα κατορθώματα,
αφού πληγώθηκε βαριά στη μάχη των μύλων
του Άργους στις 13 Ιουνίου την ίδια χρονιά 1825,
ηρωικά μαχόμενος στο πλευρό του στρατηγού
μακρυγάννη και πέθανε την ίδια μέρα. «ο καλός
και γενναίος πατριώτης», όπως γράφει ο χρονογράφος, πρόσφερε το πολυτιμότερο αγαθό,
τη ζωή του, στη μητέρα Ελλάδα.
(Βλέπε Θάνου κ. Βαγενά «Χρονικά της κύπρου – Αγώνες των κυπρίων για την Ελευθερία»,
Έκδοση υπουργείου Προεδρίας κυβερνήσεως,
Γενική Διεύθυνση τύπου και Πληροφοριών,
Αθήνα 1954).

Απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα»
του Στρατηγού Μακρυγιάννη
Τὸ βράδυ εἶχε ἔρθη μία φρεγάδα Ἀγγλικὴ καὶ
τὰ Τούρκικα καράβια τὴν εἶχαν ῾στὴν μέση νὰ
μὴν ἀνταποκρινώμαστε ἐμεῖς μ᾿ αὐτείνη, φοβώνταν.
Τότε στέλνομεν ἕναν Κυπραῖον μὲ γράμματα
τῆς πλεγῆς. Τὸν πῆραν χαμπέρι τὰ Τούρκικα
καὶ τὸν κυνήγησαν ὁληνύχτα, καὶ τὸ᾿ ῾πεσαν τὰ
γράμματα ἐκεῖ ὁποῦ βούταγε εἰς τὴν θάλασσα.
Καὶ πῆγε εἰς τὴν φεργάδα, καὶ μπαίνοντας μέσα,
ἔπεσε πεθαμένος. Τὸν κρεμάσανε καὶ βγῆκε τὸ
νερό, καὶ τὸ ῾βαλαν σπίρτα κι᾿ ἀναστήθη. Καὶ
εἶπε τῶν Ἄγγλων τὸν χαμὸν τῶν γραμμάτων,
ὁποῦ τὰ εἴχαμε δομένα. Εἶπε στοματικῶς τὴν
κατάστασιν τοῦ κάστρου καὶ τὶς πρόφασες τοῦ
Μπραΐμη. Καὶ τὸν πῆρε ἡ φεργάδα καὶ πῆγαν
εἰς τὴν Ζάκυθο καὶ εἶπαν αὐτὰ τοῦ ναυάρχου.
Τότε ὁ ναύαρχος ἔστειλε ἕνα μπρίκι... (Σελ.230).
...Τότε, εκεί όπου ριχτήκαμεν εις το γιουρούσι, μου πληγώθη βαρέως και ύστερα πέθανε ο καλός και γενναίος πατριώτης, ΜιχάληςΚυπραίος, οπού έστειλλα στο πέλαγος και
πήγε εις την αγγλικη΄φεργάδα, όταν κιντυνεύαμεν
εις το Νιόκαστρον...» (Σελ. 242).
Επίσης, σύμφωνα με πιστοποιητικό ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 1841, που υπέγραψε ο
Στρατηγός μακρυγιάννης και περιελήφθηκε
στο Παράρτημα των «Απομνημονεύμάτων»
του, μαζί του είχε πολεμήσει ακόμα ένας κύπριος αγωνιστής, ο Μιχάλης Λουΐζος, ο οποίος
διέμεινε στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα σημείωσε, γνώριζε πολύ καλά αυτόν τον αγωνιστή για
την τιμιότητά του όπως και των πατριωτών του
και άλλων και πιστοποίησε ότι ο λουΐζος είχε
συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μαχών όπως
στο νιόκαστρο και ότι τραυματίστηκε βαριά
κατά τη διάρκειά της, στο κεφάλι, το στήθος και
στο αριστερό πόδι.
(Βλέπε, Ιω. Βλαχογιάννη (επιμ.), «Αρχεία
της νεώτερης2 Ελληνικής Ιστορίας», Β’ Αρχείον
του Στρατηγού Ιωάννου μακρυγιάννη – Απομνημονεύματα), τ.β’, ο.π.σ. 529-530).
Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Στο τέλος του 2021
ο Άη-Βασίλης ξεκινά για νά’ρθει στο λονδίνο.
μα λέει, θα φύγω γρήγορα, βαρέθηκα να δίνω.
Βλέπω τον κόσμο που άλλαξε, πια δεν με λογαριάζει.
Πάει μόνος του στα μαγαζιά, διαλέγει κι αγοράζει.
και βλέπω άλλοι να σκέφτονται τον άλλον πώς
θα κλέψουν.
Επίσης οι «αθκιασεροί» ποιον να κουτσομπολέψουν.
Αχ! να τελειώσει γρήγορα ο ταλαιπωρημένος.
Απ’ τον βορρά ξεκίνησα, με δώρα φορτωμένος,
στους άρχοντες φέρνω ευρώ, στους χωρικούς
το θέρος,
στους νέους κούκλες κοπελιές, που πεθυμά κι ο
γέρος...
Όμως κακά είναι τα ψέματα. Στα χρόνια που
γυρίζουν,
οι νέες όμορφες γερνούν, χοντραίνουν,
ροχαλίζουν.
κι οι λεβέντες του εχθές, αύριο θα είναι γέροι...
(κι ο Αη Βασίλης δεν τολμά μικρούλες να τους
φέρει)...
Γι’ αυτό θα πρέπει δυστυχώς τη ζώνη τους να
σφίξουν.
να κρύβουν την κοιλάρα τους, προτού οι μικρούλες φρίξουν.
Όπως κι αυτές οι γηραιές που κάποτε μαγεύαν,
ν’ αφήσουνε τη συνταγή για όσα μαγειρεύαν.
Ε... κουτσά-στραβά, δώρα πολλά ο Άη-Βασίλης
φέρνει.
να φέρει όμως ό,τι θέλουμε, σπανίως καταφέρνει.
Διότι π.χ. άσπροι τρέχουν για μαύρισμα σε κάποια παραλία,
μαύροι ποθούν ν’ ασπρίσουνε, χωρίς αμφιβολία...
κλέφτες ψάχνουν για τράπεζες που άφοβα να
κλέψουν,
Ιάπωνες τα μάτια τους ποθούν να στογγυλέψουν.
οι νηστικοί ονειρεύονται να ψήνουνε αρνάκια.
οι ερωτευμένες πως γεννούν του Έρωτα παιδάκια.
λοιπόν, χρόνια πολλά κι ανέφελα. με υγεία, με
παράδες...
να’χουν οι άρχοντες πολλά, να ζουν κι οι φουκαράδες.
κι εμείς του Άη Βασίλη μας χρόνια πολλά να
πούμε,
κουράγιο – καλή Δύναμη. και να τον ξαναδούμε.
με επί Γης Ειρήνη, Αγάπη, Σωφροσύνη.

Μερσίνη MacFarland
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ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1998 - 2000
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΟΛΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ναι στην ένταξη της Κύπρου στην
Ευρ. Ένωση χωρίς λύση, αλλά με ταυτόχρονη
αναγνώριση του ψευδοκράτους...
Φ

ρίκη προκαλεί η δημοσιοποίηση των απορρήτων εγγράφων της Βρετανικής Κυβέρνησης της περιόδου 1998-2000 αναφορικά με
την πολιτική της Βρετανίας στην ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μια δόλια και σιχαμερής πολιτική, την
οποία ακολουθούσε η τότε Εργατική Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τόνυ Μπλέαρ και
υπουργό Εξωτερικών τον, θεωρούμενο και…
φίλο της Κύπρου, Ρόμπιν Κουκ. (Για την ιστορία, υπουργός Οικονομίας ήταν ο μετέπειτα
πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν και υπουργός Εσωτερικών ο μετέπειτα ΥΠΕΞ και «πρωταθλητής» της διχοτόμησης της Κύπρου, Τζακ
Στρο).
Από τη μια, όπως αποκαλύπτεται, δημόσια θα
φαινόταν ότι υποστήριζαν την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη λύση του Κυπριακού (αυτό είχε
αποφασισθεί στο Ελσίνκι το 1998), όμως, υπογείως και με «πρόστυχο» τρόπο θα συνέδεαν την
ένταξη της Κύπρου με τον όρο της ταυτόχρονης
λύσης του Κυπριακού.
Κι αν αυτό δεν επιτυγχανόταν, τότε θα προωθούσαν την ιδέα της ένταξης μόνο του «νότου»,
με παράλληλη αναγνώριση του ψευδοκράτους
(«ΤΔΒΚ») ως ξεχωριστής οντότητας με δυνατότητα ακόμα και τελωνειακής ένωσης του «βορρά»
με την ΕΕ!!!
Προς επίτευξη αυτού του στόχου είχαν καταστρώσει σχέδιο δράσης με δύο κατευθύνσεις:
α) Να τονίζουν συνέχεια τις δυσκολίες ένταξης
μιας διαιρεμένης χώρας και να συνεργάζονται με
ευρωπαϊκές χώρες που έχουν την ίδια άποψη/θέση
και, β) να αναμείξουν την Γερμανία στο ζήτημα της
κυπριακής ένταξης, ώστε να απειλήσει την Ελλάδα με μπλόκο στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Νομισματική Ένωση, εκτός εάν «συμπεριφερθεί
διαφορετικά» στο θέμα της ένταξης της Κύπρου.
Ως γνωστόν, η Ελλάδα είχε διαμηνύσει δημόσια και προς πάσα κατεύθυνση ότι η επικείμενη
διεύρυνση (το 2003-2004) της ΕΕ με 10 νέα κράτημέλη, που θα εγκρίνονταν ως πακέτο το από τα
Κοινοβούλια των χωρών-μελών (Συμφωνία
Μαδρίτης), θα καταψηφιζόταν από τη Βουλή των
Ελλήνων εάν σε αυτό το πακέτο ένταξης δεν συμπεριλαμβανόταν και η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ο Andrew Patrick (Άντριου Πάτρικ –Private Secretary) από το Φόρεϊν
Όφις ενημέρωσε λεπτομερώς τον Πρωθυπουργό
στην 10 Downing Street με τίτλο «Ευρωπαϊκή
Διεύρυνση και Κύπρος». Την περίοδο εκείνη να
σημειωθεί ότι, α) την Προεδρία της ΕΕ είχε το Ηνωμένο Βασίλειο και β) ο Κληρίδης είχε ήδη συμμορφωθεί, λόγω των πιέσεων, για μη κάθοδο των S300 στο νησί. Ξεκινώντας το έγγραφο, ο Πάτρικ
συνόψιζε:
«… Ξεκινήσαμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις
με τις υποψήφιες χώρες για ένταξη περιλαμβανομένης της Κύπρου... ο Κληρίδης αποφάσισε να
αναβάλει επ’ αόριστον την κάθοδο των πυραύλων
S-300 στην Κύπρο... με εξαίρεση το θέμα των πυραύλων, η κατάσταση παραμένει η ίδια, όπως έγραψε ο Υπ. Εξωτερικών στις 24 Σεπτεμβρίου 1998.
Οι Έλληνες συνεχίζουν να συνδέουν την Κύπρο
με την διαδικασία ένταξης χωρών της Κεντρικής
Ευρώπης και Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ολλαν-

Της Φανού
λα

Αργυρού

ς

Ερευνήτρια
ς
- Δημοσιογρ
άφου
συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις. Η πολιτική τους
παρέμενε η ίδια: ένταξη μετά από πολιτική διευθέτηση χωρίς αυτό να ήταν προϋπόθεση, αλλά
ταυτόχρονα να τόνιζαν τις δυσκολίες ένταξης μιας
διαιρεμένης νήσου.
Επίσης, αναφορά κατά τις διαπραγματεύσεις
των δυσκολιών της μη ανάμιξης του «βορρά», ενθαρρύνοντας τους Τουρκοκύπριους να έπαιρναν
μέρος στις διαπραγματεύσεις ... ώστε να δούλευαν εναντίον της ελληνικής τακτικής διασύνδεσης
αλλά για το τελευταίο δεν υπήρχε απλή λύση.

ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΚ: «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ S-300»

Οι τότε υπουργοί Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ και Ιωάννης Κασουλίδης

δία συνεχίζουν να προειδοποιούν εναντίον ένταξης μιας διαιρεμένης Κύπρου».

ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
Το Φόρεϊν Όφις πίστευε ότι καθώς συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με την Κύπρο, η Κομισιόν έπρεπε να εντοπίσει τα τεχνικά προβλήματα
για την διαίρεση της νήσου.
«Δεν είχε γίνει βολιδοσκόπηση στον βορρά.
Υπάρχουν προβλήματα, το εμπάργκο, στο εμπόριο, η ελευθερία διακίνησης. Αυτά δεν μπορούν να
παραμεριστούν, αν η Κύπρος θα ενταχθεί είτε ενωμένη είτε διαιρεμένη, όπως είναι τώρα. Η Κομισιόν πρέπει να ετοιμάσει ένα έγγραφο για τα προβλήματα αυτά... Αυτό θα αυξήσει τη πίεση για πολιτική διευθέτηση και θα αποθαρρύνει τον εφησυχασμό των Ελληνοκυπρίων.
Εν τω μεταξύ, πρέπει να υποστηρίζουμε τον
Κληρίδη να κρατήσει στο τραπέζι την πρότασή του
προς τους Τουρκοκύπριους (για συμμετοχή στην
ενταξιακή διαπραγματευτική ομάδα της Κυπριακής Δημοκρατίας) και να προσπαθήσει να την…
«γλυκάνει» και να την αναθερμάνει αν η πολιτική
κατάσταση καλυτερεύσει».
«Η βρετανική πολιτική είναι πίεση πάνω σε όλα
τα μέρη για πολιτική διευθέτηση. Ο Υπ. Εξωτερικών πρόσφατα το ξεκαθάρισε στον Κύπριο Υπ.
Εξωτερικών (Κασουλίδη) το επείγον για πρόοδο
και τις δυσκολίες ένταξης μιας διαιρεμένης νήσου
στην ΕΕ. Αυτή είναι η γραμμή που πρέπει να κρατήσουμε στο Συμβούλιο και, όταν αναγκαιοί, δημόσια: ενόσω συνεχίζουμε να το κάνουμε καθαρό ότι
η πολιτική διευθέτηση δεν είναι προϋπόθεση, πρέπει (ταυτόχρονα) να τονίζουμε τις δυσκολίες ένταξης μια διαιρεμένης νήσου, και να το ξεκαθαρίζουμε ότι η διαδικασία ένταξης και η πολιτική προσπάθεια του ΟΗΕ πρέπει να είναι αλληλο-ενισχυόμενες... χρειαζόμαστε να δουλεύουμε μαζί με τη
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες χώρες
μέλη ...με κοινή στρατηγική η οποία αποδίδει συντονισμένη πίεση στα μέρη και αποφεύγει διαφορετικές θέσεις στο Συμβούλιο».
(Κύπριος Υπ. Εξωτερικών τότε ήταν ο Ιωάννης
Κασουλίδης – 9.4.1997 – 28.2.2003.)

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
«...Δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος να χειριστεί ένας τις ελληνικές εκβιαστικές τακτικές,
εκτός από συντονισμένη πίεση ειδικά με την
ανάμιξη της Γερμανίας, ως η χώρα με την
μεγαλύτερη επιρροή πάνω στην Ελλάδα. Σκεφθήκαμε διάφορους τρόπους, π.χ. απειλώντας
να μπλοκάρουμε την ελληνική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση εκτός και αν συμπεριφερθούν διαφορετικά στο θέμα της κυπριακής ένταξης... αλλά υπάρχει διστακτικότητα να
εμπλέξουμε πολιτικά στοιχεία».
Το Φόρεϊν Όφις σκεφτόταν και τι μπορούσε να
κάνει αν δεν υπήρχε λύση.
1) Μπορούσαν να αρνηθούν την ένταξη στην
ΚΔ, αλλά αυτό θα έδιδε, έλεγαν, βέτο στην Τουρκία
και θα ενοχλούσε τους Ελληνοκύπριους και δεδομένων των βρετανικών συμφερόντων στο νησί,
δεν θα ήταν προς το συμφέρον του ΗΒ.
2) Αποκλεισμό του «βορρά» από την ένταξη, ή
ένταξη δίχως αναφορά στην Συνθήκη Ένταξης στη
διαίρεση... (Ως γνωστόν, η Κύπρος εντάχθηκε στην
ΕΕ με το σύνολο της επικράτειάς της).
3) Ένταξη του «νότου» συνοδευόμενη από
επίσημη διχοτόμηση. Αυτό δεν θα άρεσε τους
Έλληνες αλλά υπήρχαν κέρδη για αμφότερες τις
πλευρές. Ο «βορράς» θα κέρδιζε αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ» ως ξεχωριστής οντότητας, ίσως και τελεωνειακής ένωσης με την ΕΕ, και οι Ελληνοκύπριοι
θα έπαιρναν την ένταξη, θα χρειαζόντουσαν εδαφικές αναπροσαρμογές, και άλλες διευθετήσεις.
Υπεράνω όλων θα υπήρχε η ανάγκη ενός μηχανισμού για επανένωση των δύο πλευρών αν το
ήθελαν αμφότερες οι πλευρές...
Όμως, τούτων λεχθέντων, το Φόρεϊν Όφις ολοκλήρωνε ότι καμία από αυτές τις προοπτικές έπρεπε να ακολουθηθεί στο μέλλον και καμία αποκλειστικά δημόσια δήλωση έπρεπε να γίνει γι΄
αυτές. Στόχος έπρεπε να ήταν ποτέ να μην φθάσουν σε σημείο που θα τις χρειαζόντουσαν. Αλλά
πάλιν, σημείωνε το έγγραφο, να τις είχαν υπόψη
και εν καιρώ να τις μελετούσαν εμπιστευτικά με
μέλη κλειδιά της ΕΕ... Εν τω μεταξύ, κύριος στόχος
παρέμενε η πίεση για διευθέτηση και νοουμένου
ότι θα αποφευγόταν η κρίση των πυραύλων, να

Σε συγκεκριμένο φάκελο που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική της Εργατικής Κυβέρνησης Τόνυ
Μπλέαρ, καταγράφεται η βρετανική πολιτική για
την ματαίωση της καθόδου των πυραύλων S-300
στην Κύπρο, η στάση της Ελλάδας υπέρ της Κύπρου, οι προσδοκίες της Τουρκίας για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προσπάθειες του Λονδίνου να τις υποστηρίξει.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 ο Υπ. Εξωτερικών
Ρόμπιν Κούκ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό Τόνυ
Μπλέαρ σε σχέση με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για Κύπρο, έγραψε ότι η παράδοση των πυραύλων στο νησί, θα έκανε δύσκολη τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την
Κύπρο. Η Γαλλία δεν ήθελε ένταξη διαιρεμένης Κύπρου...
Σε τέτοια περίπτωση η Ελλάδα απειλούσε ότι
θα μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες
της Κεντρικής Ευρώπης.
«Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για αντιμετώπιση αυτής της πιθανότητας, αλλά προτεραιότητα είναι να σταματήσει η παραλαβή
των πυραύλων», έγραψε και τόνισε: «Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ πάνω σε μια φόρμουλα που
να επιτρέπει στον Κληρίδη μια διέξοδο... Να
συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους εταίρους
μας στην ΕΕ να τονίζουν στον Κληρίδη ότι η
κάθοδος των πυραύλων δεν θα είναι προς το
συμφέρον του».

ΜΠΛΕΑΡ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ:
«ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
Στις 16 Ιουνίου 1998 ο Πρωθυπουργός Τόνυ
Μπλέαρ έστειλε επιστολή στον Τούρκο Πρωθυπουργό Δρα Μεσούτ Γιλμάζ (Mesut Yilmaz – Πρωθυπουργό μεταξύ 1997 - 1999) για τις αποφάσεις
που πάρθηκαν στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στο Cardiff για την πορεία της Τουρκίας.
«Πιστεύω (έγραψε) το αποτέλεσμα είναι μια
καλή βάση για επαναπροσδιορισμό των σχέσεων ΕΕ/Τουρκίας και βρισκόμαστε ξανά στην
ευθεία. Οι αποφάσεις αναγνωρίζουν καθαρά
ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα μέλος και
η Κομισιόν θα ετοιμάσει εκθέσεις για την πρόοδο για ένταξη. Όπως θέλατε, το Άρθρο 28 της
Συμφωνίας της Άγκυρας θα είναι η βάση για
την έκθεση για την Τουρκία. Η Κομισιόν καλωσόρισε την Τουρκική Ευρωπαϊκή Στρατηγική...
Δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε αυτό το
αποτέλεσμα. Ελπίζω να δείτε θετικά το αποτέλεσμα και θα αντιδράσετε θετικά. Τώρα έχουμε
τη βάση να προχωρήσουμε μαζί μπροστά».
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he parliamentary debate on local selfgovernment reform in Cyprus offers a
window of opportunity for creating an antifragile system for local and regional government in Europe, capable of coping with
the polymorphic challenges and handling
the asymmetric uncertainties and exponential
change that characterize post Covid-19 nonlinear world.
By Ν. Sykas
Consultant
on Strategy
& Innovation
The transformation of the local government
framework into a dynamic, sustainable system
can be achieved by:
1. Promoting the different types / forms of innovation in all aspects of the local government
reform program.
2. Fostering anti-fragility; embedding the distinctive capability of detecting / exploiting positive asymmetries and avoiding negative asymmetries in the architectural design of the new
local government model.
3. Creating a place branding strategy for rural development. Explore new opportunities provided by the European Startup Village initiative
that seeks to promote innovation and entrepreneurship in Europe’s rural areas. Many European villages have the potential to become
hubs for creative innovation, and therefore for
rural development.
The Covid-19 pandemic becomes a prolonged
crisis as waves of disease rock the globe for
longer than anyone was prepared for. Omicron
variant has revealed deep sources of fragility
in both our governance structures and our society more generally. Communities, systems,
and citizens that constitute them, are highly fragile. They seize to function optimally or entirely
when stressors and shocks emerge. Large disruptions like the present pandemic and the resulting lock-downs have the potential to cripple
a city for months and years after. Resilience and
related risk management and mitigating strategies can help our population centers rise to meet
the challenges presented by unforeseen or unavoidable disasters, but they can’t protect us
from ourselves, from our inability to find opportunity in uncertainty, upside in volatility, value in
complexity and clarity in ambiguity.
For local governments, resiliency has been
treated as a goal to help return the organization
and its community to ‘normal’ as quickly as possible following a disaster. For years, scholars
and practitioners alike have encouraged local
governments to pursue resiliency as an important organizational goal. But if Covid-19 has
taught us anything about our fragility and resilience, it is that getting back to normal is simply not good enough. Local governments need
to come back even better. The goal is to develop an array of tools and training programs designed to help local governments move past being resilient and pursue anti-fragility goals.
We need to build a local government model
that is anti-fragile, a quality exhibited by systems that actually improve with volatility. The
concept of anti-fragility was proposed by Nassim Taleb, author of The Black Swan, in his 2012
book Anti-fragile. Anti-fragility differs significantly
from the categories of resilience, robustness
and adaptability. Resilient and robust systems

Selected Point of View

Local Government
remade by Covid-19
are those that are able to withstand shocks and
bounce back quickly after them. Adaptive systems are those that are able to respond effectively in the wake of shocks. Anti-fragile systems, however don’t just bounce back or even
bounce back better, they thrive and improve because of, not in spite of, volatility and uncertainty. They don’t respond or react to change,
the feed on it. The goal of urban crisis management needs to harness disruption to create
net value, not simply to recuperate losses.
Fostering urban anti-fragility can only be done
through education. At their core, cities are a
function of their citizens. If a city’s citizens are
highly fragile, so too will the city be. Any improvement to a city’s physical systems will necessarily be driven by the capabilities and creativity of its people, both leaders and citizens.
Optimally, every citizen needs to be able to collect data, understand trends, make agile decisions, network effectively, learn new skills quickly and think creatively to not only survive, but
thrive in any environment.
Entrepreneurs are uniquely equipped to thrive
in uncertain times. Their success is predicated
on taking informed skills in low-information environments, finding opportunity in complexity
and turning chaos into value. Teaching these
skills from an early age can help cultivate more
anti-fragile citizens. What’s needed, is a curriculum that emphasizes the importance of entrepreneurship thinking as a life skill with broad
application regardless of one’s career.
In the post-pandemic world, it would be a
missed opportunity for a city and state leaders
to focus solely on creating response plans and
recovery strategies for the next outbreak. Preparing for the next crisis by evaluating the last one
assumes the next one will be just like this one.
The next crisis may not be anything like this
pandemic. It may not be a pandemic at all. The
only viable approach to ensuring our communities –cities and villages– and citizens can
emerge from the crisis stronger is to foster anti-fragility. An anti-fragile city will have to be built
from the bottom up, through the empowering of
individual citizens. It will require us to rethink
how we educate, how we work and how we live,
but ultimately allow us to thrive when crises
arise, no matter how unpredictable. Anti-fragility is a competence that, today more than ever,
needs to be acquired and developed.
The new, dynamic Innovation ModeI developed provides an array of 75 different asymmetric innovation strategies, cross-cutting tools,
methods, standards and creativity techniques
that allow Organizations to:
1. Move from the fragile toward the anti-fragile, through reduction of fragility or harnessing
anti-fragility.
2. Modify their exposure accordingly, in order to detect / exploit positive asymmetries (opportunities) and avoid negative asymmetries
(dangers). The exploitation of favorable asymmetries captures exponential multiplicative returns, whilst the avoidance of unfavorable asymmetries minimizes potential damage and eliminates the risk of ruin.

This pioneering tool can maximize the impact
–scientific, social, economic– of innovation. It
can be applied in all domains and at all levels,
sizes and scales: Public Services, Local Government, Business (startups and large corporations), Academia, National Security Strategy,
European Programs (EU Resilience and Recovery Fund, European Green Deal, Horizon
Europe 2021-2027, European Startup Village
initiative).
The New Innovation Paradigm is presented
analytically in a step-by-step practical Guide
which I have prepared. This Toolkit, among other, includes a Workshop for Creativity and Innovation coaching and training.
In the post Covid era, nonlinearity, asymmetry and exponential phenomena are found almost everywhere. We have to be prepared for
more ‘black swan’ events – positive and negative. In both cities and villages there is abundant opportunity (favorable asymmetries) for
Startups to detect and exploit; maybe more so
in rural areas where there is an enormous untapped potential.
The roots of nonlinear thinking can be traced
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in the fertile land, the rich cultural and natural
heritage, the high biodiversity, the remarkable
variety of landscape and changing scenery of
the rare beauty of the rural municipalities of
Akanthou and Lefkoniko in Cyprus. In this unique
creativity hotspot, a substantial number of innovations were produced in every domain: agriculture, farming innovation, production methods, technological innovation, arts and sciences,
education, handicrafts, music, theatre, poetry,
health, athletics, organizational innovation, social innovation, social entrepreneurship, cooperatives etc. In the long history of this rural area,
the period 1900-1974 can justly be characterized as ‘The Golden Age of Innovation’. Mother Nature –thanks to its anti-fragility– created
this land in a unique way: The Pentadactylos
Mountain Range (where Akanthou is situated)
and Mesaoria plain (where Lefkoniko is located) arose from the depths of the ancient Tethys
Ocean – a vanished ocean that reshaped the
world.
I am at the disposal of the European Commission, the European Committee of the Regions and the Competent Ministries and Parliamentary Committees in Cyprus and Greece
to provide any additional information or clarification regarding the strategies and tools described very briefly above. The transformation
of local government into an agile, anti-fragile
system can be achieved quickly and at zero
cost.
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Cοmmunity Νews
London Cypriot Michael Pieri nominated
for Inspiration Teacher Award
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L

ondon Cypriot Michael Pieri has been
nominated for the Oxford University
Inspirational Teachers Award. The award
scheme run by the one of the world's
most prestigious universities, recognises the crucial role teachers play in encouraging talented students in their schools
or colleges. Each academic year, current
first-year Oxford undergraduates from
UK state schools or colleges with a limited history of sending students to Oxford are asked if they would like to nominate an inspirational teacher.
The Inspirational Teachers Awards are a
way of recognising the importance of school
or college teachers in encouraging bright
students to realise their potential and make
a successful application to Oxford.
Michael was nominated by one of his former students who is now reading PPE at
Oxford and in the nomination letter said: "You
see, there are those who come into education to try and teach students, there are others who are determined to try and inspire
them. But Mr Pieri is special, in that he goes
above and beyond in both."
Michael Pieri was born in 1974. Father
George is from Meneou, Larnaca. Mother
Maria is from Xero, Morphou. He is married
to Helen and has two children, Alexandros
and Stefanos.
Michael grew up in South London, went
to Geoffrey Chaucer School before sitting

A-Level exams at City and East London College. He obtained a BA (Hons) in Economics from Essex University before completing a PGCE at the Institute of Education to
become a qualified teacher.
Michael started teaching in 1997 and is
currently Assistant Headteacher at Enfield
Grammar School.
Within the community, Michael was chair
of the Manor Hill Greek School Committee
for three years and was a governor at St Andrew the Apostle School for eight years. Until the last summer, Michael was Chairman
of Omonia Youth Football Club for six years
before stepping down in the summer of 2021.

Ανακοίνωση
αναφέρει:




το σωματείο ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β. ζητά
οικοδέσποινες στο βόρειο λονδίνο, οι
οποίες μπορούν να παρέχουν υπνοδωμάτια και φιλοξενία επί πληρωμή σε
κύπριους ασθενείς που στέλλονται για

θεραπεία.
η ενοικίαση μπορεί να διαρκέσει βδομάδες ή μήνες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και Χρόνια Πολλά σε όσους στηρίζουν, με τόση αγάπη,
το σωματείο μας το οποίο αποτελείται
από εθελοντές και δεν έχει διοικητικά
έξοδα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 01189
472405 / 079 139 68639
Email:enquiries@alkionides.org

During that time the club were recipients
of Middlesex FA's 'Respect – We Only Do
Positive' award, were awarded Club of the
Month by the Middlesex FA before picking
up two prestigious awards: the 2021 Middlesex FA Club of the Year and the 2021 National FA & McDonald's Grassroots Club of
the Year. Michael currently coaches one of
the club's Under 18 teams. Michael has also been a coach and manager in the community KOPA League for Brotherhood FC
and Omonia London FC and is still a member of the Committee at Omonia London FC.
Other interests include reading and podcasting.

ANNOUNCEMENT























Omonia Youth FC
youngster signs
for West Ham United
Community grassroots club Omonia Youth FC, sponsored by
Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers, are
delighted to announce that Under 14 player, Pablo Kalamaras,
has been signed to West Ham United's Academy!

Οι Αλκυονίδες ΗΒ
ζητούν δωμάτια
στο βόρειο Λονδίνο
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Alkionides UK Charity is looking for
hostesses in North London, to provide
rooms and hospitality to Cypriot patients
who are sent to UK hospitals for essential medical treatment. The length of stay
ranges from a few weeks to a few months
and costs will be covered by the charity, depending on the financial situation
of the patient.
A huge thank you with our wishes to
all, who support our charity with so much
love. We are all volunteers and have no
administration costs.
INFORMATION: Tel. 01189 472405
mob. 079 139 68639

Pablo, who plays for the club's Under 14 Gold team, has been
in great form this season and impressed West Ham United when
he was invited for a trial.
Congratulations to Pablo and his family on an fantastic achievement. Congratulations too to the Omonia Youth FC coaches, in
particular Under 14 Gold manager George Constantinou, who
have advised and guided him during his football development
and who all worked incredibly hard with Pablo to ensure he
reached his full potential.
As a club we wish Pablo the very best, we hope he embrace
the opportunity that has been afforded to him and we are sure
he will make his parents, his coaches and the club proud. Enjoy the journey Pablo!
Should you feel enthused and want to know more about
Omonia Youth FC, you can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page on
the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram
@omoniayouthfc1994.

AEK YOUTH FC
NEWS
AEK Eagles 5 Oakhill Tigers 2
The U13s made a winning start to the new year with a convincing win over over Oakhill to close the gap on leaders AC
Finchley. They had to rely on keeper Theo early in the game to
keep the visitors at bay before taking the lead with Savva who
pounced on the rebound after leading goal scorer Lucca hit the
bar. The Tigers hit back with a well taken goal to equalise before
the interval. AEK came strong in the second half with good passing and clinical in front of goal. Sami made it 2-1 with a good shot
from 20 yards and also saw his corner deflected in the net for the
third. Lucca completed the scoring with a brace to take him to 18
goals and lead the charts. An excellent team performance with
Tristan turning in a man of the match display.

Cοmmunity News

Thursday 13th January 2022
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THE FAMous CYpRIoT Cook AND REsTAuRANT oWNER GEoRGE psARIAs ... Cooks FoR ELEFTHERIA

FA k E s s o u pA
(Lentil soup)

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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flavours.

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Πληγωμένες Καρδιές
Ελληνική ταινία:
Τα Ομορφόπαιδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
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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.

FAKES SOYPA
There are several types of lentils
in Greece and Cyprus but the
one used more frequently is the
brown one. Pulses are a staple
diet and lentils harvested in the
summer months are stored ready
for soup in winter. Lentils are
versatile and can be used in
many dishes. They are often
married with other ingredients
such as rice as a vegetarian dish,
or alternatively with meat.
The soup is made with onions,
tomatoes and sometimes with
carrots and celery too. On Good
Friday, lentils are boiled without
the olive oil for those who are
fasting. It is not necessary to
soak lentils unlike chickpeas or
beans which need the soaking,
to reduce the cooking time.

500g brown lentils
2 shallots, peeled and finely
chopped
2 carrots, peeled and finely
chopped
1 celery stick, finely chopped
2 cloves garlic, peeled and thinly
sliced
1x 400g canned tomatoes or
400g fresh, ripe tomatoes,
sliced
1tbsp tomato puree
2 bay leaves
100ml olive oil
1 tbsp oregano
200ml vegetable stock
2tbsp red wine vinegar
sea salt & freshly ground pepper
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

INGREDIENTS
Serves 4-6
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Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Αύριο είναι κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
με τον Φακό του Hellinic TV
κωμική Σειρά: Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Γυμνοί Στον Δρόμο
Ελληνική ταινία:
Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη

KYΡIAKH 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
20.30 Διαλέγω καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική ταινία:
Λαλάκης ο Εισαγόμενος

METHOD:
1. Clean and rinse the lentils in a
strainer under a cold tap and
place in a large saucepan.
Cover with cold water, bring
to the boil and simmer for 5
minutes.
2. In a large pan, heat 2-3 tbsps
olive oil on a medium to high
heat and saute the shallots,
carrots and celery for 4-5
minutes until soft and golden.
Add the garlic and saute for 1
minute.
3. Pour the lentils into the pan.
Add the remaining ingredients except the vinegar and
seasoning. Pour in the vegetable stock and add 1 ½
litres of cold water. Bring to
the boil and remove any foam

that comes to the surface.
Cover the pan with a lid and
simmer for 30-35 minutes or
until all the vegetables and
the lentils are soft. Add the
vinegar and seasoning. Simmer for a further 5 minutes.
The salt is added at the end
to avoid the vegetables from
becoming hard during the
cooking process.
4. Pour into bowls and drizzle
with olive oil. Serve with the
feta, olives, anchovies and
crusty bread.
GARNISH:
100ml extra virgin olive oil
Eat with feta cheese, olives, anchovies and village bread.

© Copyright
George Psarias

Midnight Prayer
It is a time deep into the night
And in my cell the mind
Lights up with the stars of heaven.
The clarity of sight is enhanced
With my soul offering prayers
Of thanksgiving.
Bless the Lord oh my soul,
Teach me whilst in flight
To Thee, the giver of life
With the fullness of love
Of the Holy Father,
The protector of our souls . . .
With eyes closed, a vision
Of a golden dome appears
Before the eye of the nous
Again with clarity,

21.00
22.25

Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
καμώματα τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
Ελληνική ταινία:
Εκείνες Που Δεν Πρέπει
Ν’ Αγαπούν
Ελληνική ταινία:
Ο Θανάσης Στη Χώρα
Της Σφαλιάρας
Ελληνική ταινία:
Suntan
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα νικολαΐδη
και τη ρούλα Σκουρογιάννη
Ελληνική ταινία:
Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα
και ο Κοντός
το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική ταινία:
Συνωμοσία στη Μεσόγειο
Ελληνική ταινία: Ο Τσαχπίνης
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
ταινίες της εβδομάδας
με την τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική ταινία:
Οι Βάσεις και η Βασούλα
Ελληνική ταινία:
Τα Δύο Πόδια Σε Ένα Παπούτσι
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Ο Θανάσης Και Το Καταραμένο
Φίδι
Ελληνική ταινία:
Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά
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Surrounds mine heart
With joy and steadfastness
Until the breaking of dawn
Welcoming with open windows
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The Big Greek
Breakfast
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Agiologio Tis Imeras
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Agiologio Tis Imeras
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The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast
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Breakfast
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Breakfast

The Big Greek
Breakfast
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Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
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Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

&KLOGUHQ¶V
Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
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Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00-10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK
3pm- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi
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Apólafsi
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3pm- LGR /
Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run
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Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

The holy presence of Thy Comforter
Engulfs with a warmth that

Sunday
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19.00-20.00

6pm- RIK

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown
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Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

6pm- RIK

8pm- ERT

The sound of bells ringing

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

Out Thy glory with worship

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

In Thy Holy Temple,
Whilst the living sacred place
In the soul holds tight

23.00-0.00

#MondayMoods

To the hem of Thy robe

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Both day and night

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

O Lord my God.
Jo-Anne Colombo Marinakis

#TuesdayTunes

Schedule is subject to change.

7am- ERT

Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk
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