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Προβολή του ελληνικού 
τουρισμού στη Βρετανία
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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N

R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :

m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

Η εισβολή είναι εισβολή 

και ο πόλεμος, πόλεμος
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΕΞ

Στο Λονδίνο ο Ν. Δένδιας συναντήθηκε με

την ΥΠΕΞ της Βρετανίας για το Ουκρανικό
n ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

n «ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ»

ΣΕΛΙΔA 8

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

ΓΙΑ 15η ΜΕΡΑ – ΗΡΩΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ

Περικυκλώνεται το Κίεβο, 
αναμένεται αεροπορική επιδρομή

εντός ωρών
n ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΟΙ ΡΩΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
n Π.Ο.Υ.: ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
n ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΙ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ
n ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ 41 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 76 ΑΠΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

      

      
        
     

 
 

   

         
   

    
  

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Έρανος της Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων για την ανθρωπιστική

κρίση στην Ουκρανία
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΠΤΗΣΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ο πόλεμος του Πούτιν εκτοξεύει

στα ύψη τις τιμές της ενέργειας
n ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΓΚΑΖΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

n ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2



Θέμα ωρών θεωρείται η μεγάλη ρωσική
εισβολή στο Κίεβο, κατά την 15η ημέρα

του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Χθες
άνοιξε νέος ανθρωπιστικός διάδρομος προ-
κειμένου να αποχωρήσουν από διάφορες
ουκρανικές περιοχές οι άμαχοι. Στόχος του
Πούτιν, απ’ ό,τι εκτιμάται, είναι η κατάληψη
της ουκρανικής πρωτεύουσας και η εγκα-
τάσταση μιας κυβέρνησης-ανδρεικέλου, που
θα υπογράψει τη συνθηκολόγηση.

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες από την
Ουκρανία, δείχνουν ρωσική φάλαγγα κοντά στο
αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Χοστόμελ, μόλις λίγα
χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου. Σε μια από
της εικόνες διακρίνεται κατεστραμμένη γέφυρα
στο Ίρπιν, νότια του Αντόνοφ στα περίχωρα της
ουκρανικής πρωτεύουσας και μεγάλες ουρές
αυτοκινήτων.

Το αμερικανικό Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών
αναφέρει ότι δεν αποκλείεται η Ρωσία να κάνει
την τελική επίθεση στο Κίεβο, τα επόμενα τέσ-
σερα εικοσιτετράωρα.

Ειδικότερα το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του
Πολέμου αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συγκεν-
τρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτι-
κά προάστια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η εκτίμηση μάλιστα υποδηλώνει ότι η επίθε-
ση θα πραγματοποιηθεί «τις επόμενες 24-96
ώρες».

«Οι Ρώσοι συγκεντρώνουν προμήθειες και
ενισχύσεις, καθώς και διεξάγουν επιθέσεις  με
πυροβολικά και πυραύλους για να αποδ-
υναμώσουν τις άμυνες και να εκφοβίσουν τους
υπερασπιστές πριν από μια τέτοια επίθεση»,
αναφέρει.

«Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η πιθανή

αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε ρωσικής
εισβολής στο Κίεβο», αναφέρει το Ινστιτούτο.

«Εάν τα ρωσικά στρατεύματα ήταν σε θέση
να ανεφοδιαστούν, να αναδιοργανωθούν και να
σχεδιάσουν σκόπιμες και συντονισμένες ταυ-
τόχρονες επιχειρήσεις κατά μήκος των διαφόρ-
ων αξόνων προέλασης γύρω και μέσα στην
πρωτεύουσα, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτ-
υχία σε αυτή την επιχείρηση από ό,τι σε προη-
γούμενες επιχειρήσεις», επισημαίνεται στην
ανάλυση.

Οι Ουκρανοί δηλώνουν έτοιμοι για την ενδεχό-
μενη μεγάλη μάχη στο Κίεβο. Έχουν οχυρώσει
κάθε στενό, ενώ σχεδόν όλοι όσοι έχουν παρα-
μείνει στην πόλη είναι οπλισμένοι τουλάχιστον
με ένα Καλάσνικοφ.

Ταυτόχρονα συνεχώς κατατάσσονται όλο και
περισσότερα άτομα στον ουκρανικό στρατό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι,
μίλησε την Τρίτη στο Βρετανικό Κοινοβούλιο
όπου και ζήτησε ισχυρότερες κυρώσεις κατά της
Μόσχας και υποσχέθηκε να «παλέψει μέχρι τέλο-
υς».

Εκτιμάται ότι πριν μπουν τα ρωσικά  τανκς
στο Κίεβο, θα υπάρξει μαζική αεροπορική επι-
δρομή για στόχους ήδη καταγεγραμμένους. Όταν
αρχίσει αεροπορική προσβολή με χτυπήματα
που προκαλούν τεράστιες απώλειες,  οι πρώτες
μέρες των αεροπορικών προσβολών θα είναι
εξαιρετικά αιματηρές για το Κίεβο.

Π.Ο.Υ.: ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανα-
κοίνωσε  ότι οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων,
ασθενοφόρων και άλλων υγειονομικών εγκα-

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022Eπικαιρότητα
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ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣΤΟΣ ΠΟΥΤΙΝ

Στη «μαύρη λίστα» της

Ρωσίας 46 χώρες 

ανάμεσά τους Κύπρος

και Ελλάδα

Μία «μαύρη» λίστα με χώρες που έχουν προχωρή-

σει σε μη φιλικές ενέργειες προς τη Ρωσία ενέκρι-

νε τη Δευτέρα η ρωσική κυβέρνηση με το σχετικό

διάταγμα να έχει ήδη υπογραφεί.

Ειδικότερα η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

ενέκρινε έναν κατάλογο ξένων κρατών και εδαφών

που διαπράττουν μη φιλικές ενέργειες κατά της

Ρωσίας, των εταιρειών και των πολιτών της.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης

στη λίστα των μη φιλικών κρατών που έχουν προχωρή-

σει σε εχθρικές ενέργειες προς ρωσικές εταιρείες

και Ρώσους πολίτες περιλαμβάνονται:

ΗΠΑ, Καναδάς, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (συνεπώς

η Κύπρος και η Ελλάδα), Ηνωμένο Βασίλειο,

Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Ελβετία, Αλβανία,

Ανδόρα, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορ-

βηγία, Σαν Μαρίνο, Βόρεια Μακεδονία, Ιαπωνία,

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη.

Οι χώρες και τα εδάφη που αναφέρονται στον

κατάλογο επέβαλαν ή προσχώρησαν στις κυρώσεις

κατά της Ρωσίας μετά την έναρξη ειδικής στρατιω-

τικής επιχείρησης των ρωσικών ενόπλων δυνά-

μεων στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι σύμφωνα με αυτό το

διάταγμα, οι Ρώσοι πολίτες και εταιρείες, το ίδιο το

κράτος, οι περιφέρειες και οι δήμοι του που έχουν

υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα προς ξένους πιστω-

τές από τον κατάλογο των μη φιλικών χωρών θα

μπορούν να τις πληρώνουν σε ρούβλια.

Η νέα προσωρινή διαδικασία ισχύει για πληρω-

μές που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ρούβλια το μήνα

(ή παρόμοιο ποσό σε ξένο νόμισμα).

Ο
εγκληματικός πόλεμος

του Ρώσου προέδρου

Βλαντιμίρ Πούτιν στην

Ουκρανία, πέραν των συνεπειών

της στρατιωτικής επιδρομής,

έχει αποκτήσει παγκόσμιες δια-

στάσεις και στον οικονομικό το-

μέα.  Εκατοντάδες εκατομμύρια

νοικοκυριά, χιλιάδες επιχειρή-

σεις, κεντρικές τράπεζες και κυβε-

ρνήσεις σε ολόκληρο τον πλα-

νήτη αναγκάζονται να αναθεω-

ρήσουν εκ νέου τους προϋπο-

λογισμούς τους.

Η εκτόξευση των τιμών του πε-

τρελαίου, του φυσικού αερίου και

συνολικά της ενέργειας προκαλεί

αλυσιδωτές αυξήσεις στο κόστος

παραγωγής και την καθημερινή

ζωή, ενέχοντας τον κίνδυνο ο πλη-

θωρισμός να ξεφύγει από κάθε

έλεγχο, εξανεμίζοντας τα λαϊκά εισο-

δήματα. Πολύ περισσότερο καθώς

και οι τιμές βασικών αγαθών, όπως

είναι το σιτάρι και άλλα δημητρια-

κά, ανεβαίνουν επίσης κάθε μέρα

που περνά, καταρρίπτοντας το ένα

ρεκόρ μετά το άλλο και χωρίς να

γνωρίζει που θα τελειώσει αυτό.

Δεν υπάρχει κλάδος της οικο-
νομίας ο οποίος να μπορεί να θεω-
ρηθεί απρόσβλητος ή επαρκώς
θωρακισμένος – πέραν, ίσως, των
πολεμικών βιομηχανιών: Ο τουρι-
σμός γνωρίζει ήδη τους πρώτους
κλυδωνισμούς, σε μια χρονιά που
είχε χαρακτηριστεί ως «χρυσή». Οι
αερομεταφορείς φοβούνται πως
αυτή τη φορά δεν θα καταφέρουν
να επιβιώσουν και θα «συντριβούν».
Το παγκόσμιο εμπόριο κλονίζεται,
επίσης, καθώς τίποτα δεν είναι δεδο-
μένο όσον αφορά στην προσφο-
ρά και τη ζήτηση. Οι εφοδιαστικές
αλυσίδες μοιάζουν ξανά να χάνουν
κρίσιμους κρίκους τους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Βρετανία απαγόρευσε την είσο-
δο οποιουδήποτε ρωσικού αερο-
σκάφους στον εναέριο χώρο της.
Τυχόν πτήση θα θεωρείται «ποι-
νικό αδίκημα», είπε ο υπουργός
Μεταφορών της χώρας, Γκραντ
Σαπς, σημειώνοντας πως η βρε-
τανική κυβέρνηση θα μπορεί πλέον

να κατάσχει αυτά τα αεροσκάφη.

«Θα πνίξουμε τη δυνατότητα των

κολλητών του Πούτιν να συνεχίσουν

να ζουν κανονικά, ενώ χιλιάδες

αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», τόνι-

σε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα η Βρετανία ανα-

κοίνωσε ότι θα επιβάλει, μέχρι το

τέλος του 2022, εμπάργκο στις εισα-

γωγές ρωσικού πετρελαίου,  στο

πλαίσιο των κυρώσεων της κυβέρν-

ησης Τζόνσον κατά της Ρωσίας για

τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεν θα εφαρμοστεί άμεσα η απόφ-

αση, προκειμένου να δοθεί αρκετός

χρόνος στην αγορά και στις επιχει-

ρήσεις για να βρουν εναλλακτικές

λύσεις.

Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές

ρωσικού πετρελαίου καλύπτουν το

8% της ζήτησης στη Βρετανία.

«Η κυβέρνηση θα εργαστεί επίσης

με τις εταιρείες μέσω μιας νέας

“Δύναμης Κρούσης για το Πετρέ-

λαιο”, για να τις στηρίξει αυτή την

περίοδο, ώστε να βρουν εναλλακ-

τικούς παρόχους», είπε ο υπουργός

Ενέργειας και Επιχειρηματικότητας,

Κουάσι Κουάρτενγκ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός,

Μπόρις Τζόνσον, υπογράμμισε

ότι η κυβέρνησή του θα χαράξει μια

νέα στρατηγική για τον ενεργειακό

εφοδιασμό, καθώς η ρωσική εισβο-

λή στην Ουκρανία και η επακόλου-

θη άνοδος των τιμών επιταχύνουν

την ανάγκη για νέες πηγές ενέρ-

γειας και για μεγαλύτερη ενεργεια-

κή ανεξαρτησία της χώρας.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΕΕ έχει αγοράσει αρκετό υγρο-

ποιημένο φυσικό αέριο, ώστε να

μην εξαρτάται από τις ρωσικές εισα-

γωγές έως το τέλος του χειμώνα,

δήλωσε  η πρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε στις

δηλώσεις που έκανε στο τηλεο-

πτικό δίκτυο της Γερμανίας ARD

ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

για την εισβολή της στην Ουκρανία

είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να

προκαλέσουν το μέγιστο αντίκτυπο

στη Μόσχα, ενώ προκαλούν την

ελάχιστη δυνατή ζημία στις Δυτικές

οικονομίες.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΠΤΗΣΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ο πόλεμος του Πούτιν εκτοξεύει
στα ύψη τις τιμές της ενέργειας

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                        

Περικυκλώνεται το Κίεβο, αναμένεται αερο        



Περπατά μόνο του, τυλιγμένο με ένα παλτό και

κρατώντας μόνο μια πλαστική σακούλα με αντι-

κείμενα.

Συγκλονίζουν οι ιστορίες μικρών παιδιών που

αναγκάζονται να φύγουν από την Ουκρανία μόνα

τους, χωρίς καμία συνοδεία για να γλιτώσουν από

την φρίκη του πολέμου.

Μετά την σοκαριστική ιστορία ενός 11χρονου, ο

οποίος πέρασε τα ουκρανικά σύνορα με προορι-

σμό τη γειτονική Σλοβακία έχοντας γραμμένο στο

χέρι του έναν αριθμό τηλεφώνου, αφού είχε ταξι-

δέψει μόνος του χίλια περίπου χιλιόμετρα, το CNN

παρουσίασε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα

νεαρό αγόρι να περνάει τα σύνορα στην Πολωνία,

περπατώντας μπροστά από μια ομάδα ενηλίκων.

«Προφανώς μόνος, κλαίει με λυγμούς καθώς

περπατά, τυλιγμένος με ένα παλτό και κρατώντας

μόνο μια πλαστική σακούλα με αντικείμενα. Φαίνε-

ται απίστευτα μικρός στο πεζοδρόμιο, στέκεται χωρι-

στά από άλλες οικογένειες που εκκενώνουν», ανέ-

φερε το CNN.

Δεν διευκρινίζεται πάντως αν ο μικρός έκανε το

ταξίδι της προσφυγιάς μόνος του, ή μαζί με την

οικογένειά του η οποία ακολουθεί πιο μπροστά ή

πιο πίσω. Υπάρχουν όμως παιδιά που πραγματι-

κά περνούν τα σύνορα μόνα τους.

Στο μεγάλο προσφυγικό κύμα από την Ουκρα-

νία συγκλονίζει. 

Αν και οι γείτονες χώρες έχουν προσφέρει ένα

θερμό καλωσόρισμα δεν υπάρχει εμπειρία που να

μπορεί να συγκριθεί με το να ξυπνάς ένα πρωί ως

ένας ξένος ανάμεσα σε ξένους. 

«Δύσκολο να φανταστείς τι σημαίνει αυτό μέχρι

να δεις αυτό το παιδί στα σύνορα με την Πολωνία

να περπατά μπροστά από τους ενήλικες ολομό-

ναχο...».

Το μικρό αγόρι που κλαίει με λυγμούς στα σύνορα
με την Πολωνία συγκλονίζει το παγκόσμιο

                         ΓΙΑ 15Η ΜΕΡΑ – ΗΡΩΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

         πορική επιδρομή εντός ωρών

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3

ταστάσεων στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί με ταχείς
ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες και προειδοποίησε
ότι στη χώρα εξαντλούνται οι ζωτικής σημασίας
ιατρικές προμήθειες.

Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίω-
σε  ότι τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
σε 16 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης από την έναρξη της ρωσικής
εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Υπηρεσία εργάζεται για να παράσχει άμεσα
ιατρικές προμήθειες στην Ουκρανία, όπου εξαν-
τλούνται οι προμήθειες οξυγόνου, ινσουλίνης, εξοπ-
λισμού ατομικής προστασίας καθώς και οι χειρο-
υργικές προμήθειες και τα προϊόντα αίματος, δήλω-
σε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την
Ευρώπη Χανς Κλούγκε.

Η παροχή οξυγόνου, παιδικών εμβολίων και
εμπειρογνωσίας σε θέματα ψυχικής υγείας είναι

μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του ΠΟΥ για
την περιοχή, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Κλούγκε τόνισε επίσης την ανάγκη να δοθεί
προτεραιότητα στις ανάγκες υγείας των γυναικών,
όπως μητρικής υγείας και έκτακτης γυναικολογι-
κής φροντίδας, καθώς και να αντιμετωπιστούν περ-
ιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια έφτασαν οι άνθ-

ρωποι που έφυγαν από την Ουκρανία μετά τη ρωσι-
κή εισβολή, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η Πολωνία έχει
υποδεχθεί πάνω από 1,2 εκατ. πρόσφυγες, η Ουγγα-
ρία 191.000, η Σλοβακία 141.000, η Μολδαβία
83.000, η Ρουμανία 82.000, η Ρωσία 99.300 και η
Λευκορωσία 453. 

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι ο αριθμός των εκτοπι-
σμένων αμάχων εντός του ουκρανικού εδάφους,
ξεπερνά τα 6,7 εκατομμύρια και απευθύνει έκκληση
να μπορέσει η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε
αυτούς τους ανθρώπους καθώς δεν έχουν πρό-
σβαση στα στοιχειώδη και κινδυνεύουν να χαθούν
ζωές από το κρύο.

Εκτιμάται ότι έως και 4 εκατομμύρια άνθρωποι
ενδέχεται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, και
ακόμη και αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να αναθ-
εωρηθεί προς τα πάνω.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ αναφέρουν ότι ο ρυθμός
με τον οποίον οι Ουκρανοί εγκαταλείπουν την χώρα
θα μπορούσε να προκαλέσει τη «μεγαλύτερη προ-
σφυγική κρίση αυτού του αιώνα».

Ανάμεσα στους πρόσφυγες και παιδιά που φιλο-
ξενούνταν σε ορφανοτροφεία του Κιέβου, τα οποία
εκκενώθηκαν και έχουν πλέον μεταφερθεί στην

Πολωνία.
Συγκεκριμένα, 200 παιδιά που εκκενώθηκαν από

ένα ορφανοτροφείο στη ζώνη συγκρούσεων της
Ουκρανίας έφτασαν στην πόλη Λβιβ το Σάββατο
μετά από 24ωρο ταξίδι με το τρένο.

Τα 215 παιδιά, από νήπια έως έφηβους, εγκα-
τέλειψαν τα ορφανοτροφεία τους στη Ζαπορίζια,
στη νοτιοανατολική Ουκρανία, την ημέρα που τα
ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν σε έναν κοντινό
πυρηνικό σταθμό.

Καθώς έπεφτε η νύχτα και η θερμοκρασία, τα
παιδιά περίμεναν υπομονετικά σε μια πλατφόρμα
στο σιδηροδρομικό σταθμό του Λβιβ, τα μεγαλύτε-
ρα φρόντιζαν τους μικρούς, ενώ το προσωπικό του
ορφανοτροφείου τους μέτρησε προσεκτικά όλους.

Τα πολύ μικρά παιδιά είχαν αγκαλιά τα παιχνίδια
τους.

Καθώς άρχισε να πέφτει χιόνι, τα παιδιά επιβι-

βάστηκαν στα λεωφορεία με προορισμό το νέο
τους σπίτι στη γειτονική Πολωνία.

ΘΥΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
Από την αρχή της ρωσικής εισβολής  στην Ουκρ-

ανία έχουν σκοτωθεί 41 παιδιά και έχουν τραυμα-
τισθεί 76, δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος της ουκρ-
ανικής βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λιου-
ντμίλα Ντενίσοβα, σε ανάρτηση της στο Telegram.

Η Ντενίσοβα δήλωσε ότι από το Χάρκοβο απο-
μακρύνθηκαν άλλα 300 άτομα. «Μεταξύ τους είναι
μια μητέρα με τα τρία της παιδιά, που σώθηκαν
από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Ωστόσο,
από το ωστικό κύμα τραυματίσθηκε το ένα παιδί.
Επίσης μια γυναίκα δήλωσε ότι την ώρα που μιλούσε
με έναν αστυνομικό, μπροστά στα μάτια τους
σκοτώθηκε ένα παιδάκι», δήλωσε η Ντενίσοβα.

Στην πόλη Ντεργκάτσι της περιοχής του Χαρκό-
βου κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών από το
ρωσικό πυροβολικό, επλήγησαν το λύκειο Ν3 και
τετράγωνα με κατοικίες της πόλης. Τουλάχιστον
τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίσθη-
καν μεταξύ των οποίων και ένα τετράχρονο παι-
δάκι.

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο
αριθμός των νεκρών και τραυματιών στην Μαρ-
ιούπολη και στην Βοπλνοβάχα καθώς οι πόλεις
αυτές έχουν πολιορκηθεί από τα ρωσικά στρα-
τεύματα, μεταδίδει το πρακτορείο Ukrinform.

Η Ντενίσοβα ανέφερε ότι βομβαρδιστήκαν περ-
ιοχές αμάχων στο Νικολάγεφ, το νότιο τμήμα της
πόλης, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές 60
σπίτια, ενώ από τις επιθέσεις στο Χάρκοβο τις μέρες
αυτές επλήγησαν από τα πυρά του ρωσικού πυρ-
οβολικού περίπου 30 σχολεία, 27 παιδικοί σταθ-
μοί και 5 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Eπικαιρότητα
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Άποψη - Σχόλια

Η
ανθρωπότητα με κομμένη την ανάσα πα-

ρακολουθεί τις εξελίξεις στην εμπόλεμη

ζώνη της Ουκρανίας, που άρχισε πριν από 15

μέρες με απόφαση του αυταρχικού – όπως απο-

δεικνύεται – προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ

Πούτιν. Ο κόσμος όλος πριν καν συνέλθει από

έναν άλλο ύπουλο και θανατηφόρο πόλεμο –

αυτόν της πανδημίας – που επί δύο χρόνια τα-

λανίζει τους πάντες, αφαίρεσε ζωές, απορρύθ-

μισε τις ζωές κοινωνιών και τη λειτουργία κρα-

τών, βρέθηκε ξαφνικά ενώπιον μιας άλλης «παν-

δημίας», μπροστά σε έναν ορατό τώρα εχθρό,

που η επιστήμη δεν μπορεί να θεραπεύσει.

Η
απόφαση του προέδρου Πούτιν να εισβά-

λει και να κατακτήσει μια γειτονική του χώρα

δεν αποτελεί απλώς ένα «τοπικό γεγονός», δεν

περιορίζεται γεωγραφικά μόνο στην Ευρώπη.

Οι συνέπειες της ιταμής και άνανδρης αυτής

ενέργειας λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις.

Κ
ατ’ αρχάς, η παραβίαση κάθε κανόνα Διε-

θνούς Δικαίου, η επιβολή διά της βίας των

όπλων της θέλησης του ισχυρού επί του αδυ-

νάτου, αφορά όλον τον κόσμο. Δεν είναι νοητό

και αποδεκτό σήμερα, εν έτει 2022, να αφήνε-

ται να εφαρμόζεται μια τακτική στις διεθνείς σχέ-

σεις που οδηγεί την παγκόσμια συνύπαρξη σε

αποδόμηση. Πολύ περισσότερο όταν η διατα-

ραχή αυτή εμπεριέχει και τον κίνδυνο ενός πυρη-

νικού πολέμου. Η ανθρωπότητα τρομάζει μπρο-

στά σ’ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί ό,τι κτίστηκε

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα καταρρεύσει.

Και δεν θα υπάρχουν αρκετοί ζωντανοί να... θά-

ψουν τους σκοτωμένους.

Ο
ι παγκόσμιες, όμως, συνέπειες της εγ-

κληματικής εισβολής Πούτιν στην Ουκρα-

νία δεν εστιάζονται μόνο σε θέματα αρχών Διε-

θνούς Δικαίου και ενός ενδεχόμενου πυρηνι-

κού ολοκαυτώματος. Υπάρχουν και άλλες, πολύ

σοβαρές επιπτώσεις, άμεσες και ψηλαφιστές,

τις οποίες υφίστανται οι πολίτες σε όλο τον πλα-

νήτη. Συνεπεία του πολέμου, οι τιμές των υγρών

καυσίμων σκαρφάλωσαν στα ύψη, με αποτέ-

λεσμα να υπάρξουν σοβαρές ανατιμήσεις στα

καταναλωτικά αγαθά, στη βενζίνη, στο υγραέριο,

στον ηλεκτρισμό. Πρώτα - πρώτα, πλήττονται

τα ευρύτερα στρώματα του λαού σε ΟΛΕΣ τις

χώρες του κόσμου. Έπειτα, πλήττονται σοβα-

ρά οι οικονομίες των κρατών, πλουσίων αλλά

ειδικότερα φτωχών, ώστε να δυσκολεύονται οι

κυβερνήσεις να ασκούν κοινωνική πολιτική και

να παρέχουν στους πολίτες ελαφρύνσεις ικα-

νές να τους ανακουφίσουν από την ακρίβεια.

Τ
ο αν θα εξευρεθούν στο μέλλον λύσεις, υπο-

κατάστατα των καυσίμων και άλλες πηγές

ενέργειας, δεν εξαλείφουν το πρόβλημα σήμε-

ρα. Δεν απομακρύνονται οι δυσκολίες και η οι-

κονομική δυσπραγία ευρύτερων στρωμάτων

της κοινωνίας.

Ο
όλεθρος, όμως, του πολέμου επί του πεδίου

της σύγκρουσης είναι φρικτός. Δεν χω-

ρούν δικαιολογίες, γενικεύσεις και... συμψηφι-

σμοί. Σκοτώνονται άνθρωποι, δολοφονούνται

σωματικά και ψυχικά μικρά αθώα παιδιά, κα-

ταστρέφονται οικισμοί και υποδομές, δημιουρ-

γείται μια ανθρωπιστική καταστροφή με εκα-

τομμύρια πρόσφυγες και ανθρώπους που κα-

ταφεύγουν σε υπόγεια καταφύγια σαν κυνηγημέ-

να ποντίκια.

Δ
εν υπάρχουν δικαιολογίες γι’ αυτό το έγ-

κλημα. Αλλά, κι αν ακόμα μπορούσε κά-

ποιος να βρει ευθύνες, τις όποιες ευθύνες, πέ-

ραν του αυταρχισμού και του αναθεωρητισμού

του προέδρου Πούτιν, η καταφυγή στον πόλε-

μο αυτής της μορφής δεν δικαιολογείται με τίπο-

τα. Θα μπορούσε να υπάρξει πόλεμος διπλω-

ματικός, πολιτικός, οικονομικός.

Η
προσπάθεια κάποιων στην Ελλάδα και στην

Κύπρο, ακροαριστερών και ακροδεξιών

αντάμα, να βρουν δικαιολογίες για τον Πούτιν

είναι αηδιαστική. Και όσοι, μια διανοητική «αρι-

στερίλα», κρατούν «ίσες αποστάσεις», στην ου-

σία επευλογούν τις πολεμοχαρείς πράξεις του

Πούτιν.

Ο
ι λεγόμενοι «πνευματικοί» άνθρωποι στην

Ελλάδα και την Κύπρο με την ένοχη σιω-

πή τους γίνονται καταγέλαστοι. Τα λεγόμενα

«κινήματα ειρήνης», όπως το κατάπτυστο «Παγ-

κύπριο Συμβούλιο Ειρήνης», με τη στάση που

κρατούν έναντι της ρωσικής εισβολής στην

Ουκρανία, έχασαν κάθε ηθικό δικαίωμα ύπαρ-

ξης. Το «Συμβούλιο Ειρήνης» στην Κύπρο, βλέ-

πει την εισβολή στην Ουκρανία ως «συνέχεια

στα πολλά κακά προηγούμενα ξένων επεμβά-

σεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ». Μιλά για «συμπα-

ράσταση στον ουκρανικό και τον ρωσικό λαό,

που εγκαταλείπει τα εδάφη του από τον φόβο

του πολέμου».

Ο
σοι, σήμερα, ιδίως στην Κύπρο που είναι

θύμα εισβολής και κατοχής και στην Ελλά-

δα – η οποία απειλείται συνεχώς από την Το-

υρκία κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου –

το παίζουν... ουδέτεροι, έμμεσα πλην σαφώς

υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή και την κα-

ταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου.

«Ε»

Tα ρωσικά τανκς 
της Εθνικής 

Φρουράς
Τ

α ρωσικά Τ-80 είναι τα κύρια και τα πιο σύγ-

χρονα άρματα μάχης που διαθέτει η Εθνική

Φρουρά. Αυτά είναι οργανωμένα σε δύο ευέ-

λικτες Επιλαρχίες Αρμάτων Μάχης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αγόρασε από την

Ρωσία αρχικά 41 Τ-80. Τα άρματα έφθασαν στην

Κύπρο σε δύο αποστολές: Η πρώτη περιλάμ-

βανε 27 που έφθασαν το 1996, και η δεύτερη

παρτίδα με 14 έφθασε το 1997. Το 2010 η Κυ-

πριακή Δημοκρατία προχώρησε σε νέα αγορά

41 Τ-80. Η παραλαβή των αρμάτων αυτών ολο-

κληρώθηκε το 2011.

Η προσθήκη των ανωτέρω δύο Επιλαρχιών

των Ρωσικών αρμάτων μάχης Τ-80 βελτίωσε

κατακόρυφα τις δυνατότητες και το αρματικό

δυναμικό της Εθνικής Φρουράς, η οποία επίσης

διαθέτει τα Γαλλικά ΑΜΧ-30 και τα Βραζιλιάνικα

τροχοφόρα Αναγνωρίσεως Cascavel.

Τώρα όμως με τις σοβαρές πολιτικές και οικο-

νομικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εναντίον της Ρωσίας για την πρόσφατη εισβο-

λή της στην Ουκρανία, προκύπτουν σοβαρά

θέματα συντήρησης και ανταλλακτικών των

ρωσικών αρμάτων. Αυτά θα πρέπει οι υπεύθυ-

νοι του Υπουργείου Άμυνας να φροντίσουν άμεσα

να βρουν ενδιάμεσες λύσεις, ούτως ώστε οι ανω-

τέρω δύο Επιλαρχίες αρμάτων να παραμείνουν

μάχιμες.

Τίθεται όμως πλέον ευρύτερα το στρατηγικό

θέμα του μελλοντικού εξοπλισμού της Εθνικής

Φρουράς με οπλικά συστήματα. Είναι ξεκάθαρο

ότι πια μπαίνουμε σε νέο Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ

ΗΠΑ+ΕΕ από την μια πλευρά, και της Ρωσίας,

και πιθανόν και της Κίνας, από την άλλη. Και

επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία με την ένταξη

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ανήκει

πλέον τυπικά και ουσιαστικά στην Δυτική ζώνη

Ασφάλειας, είναι καίριο και σημαντικό ότι οι μελ-

λοντικές αγορές οπλικών συστημάτων να

προέρχονται από όμορες συμμαχικές χώρες.

Τέτοια χώρα πρώτη και καλύτερη για εμάς

είναι, φυσικά, η Γαλλία. Η Γαλλία διαθέτει πολλά

πλεονεκτήματα για τον Ελληνισμό – Ελλάδα και

Κύπρο. Είναι χώρα μόνιμο μέλος του Συμβου-

λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μαζί με

την Γερμανία είναι ηγέτιδα χώρα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, διαθέτει τεράστια και σύγχρονη

βιομηχανία οπλικών συστημάτων, και βεβαίως

ιστορικά είναι ανέκαθεν κοντά στις διαχρονικές

θέσεις του Ελληνισμού.

Θυμίζουμε την πρόσφατη αμυντική συμφω-

νία Ελλάδος-Γαλλίας και την προμήθεια 24 υπε-

ρσύγχρονων Rafale για την Ελληνική Πολεμική

Αεροπορία, που αλλάζουν άρδην την ισορροπία

δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-

γειο. 

Συνεπώς η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει

άμεσα να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της

σε ότι αφορά και τις δικές της μελλοντικές αγο-

ρές οπλικών συστημάτων που θα πρέπει να

συνάδουν βεβαίως και με τις Ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του

Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.

ΓΡΑΙΚΟΣ

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Η εισβολή είναι εισβολή και ο πόλεμος, πόλεμος

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Ε
δώ και καιρό, τα τελευταία χρόνια, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο,

Στανισλάβ Οσάτσι, δίνει την εντύπωση ότι είναι διαπιστευμένος σε

μια... αποικία της Ρωσίας, όχι σε κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της Ευρ. Ένω-

σης. Ενίοτε, με δηλώσεις και τοποθετήσεις του υπερβαίνει τα όρια της

διπλωματικής του αποστολής, δίνοντας την εντύπωση ότι έχει να κάνει

με υποτακτικούς πολιτικούς και υπήκοους ως ακροατήριο. Δεν δείχνει

σεβασμό στο κράτος όπου εκπροσωπεί τη χώρα του, αλλά ούτε στους

Κύπριος πολίτες.

Είναι θεμιτό να υπερασπίζεται τη χώρα του εντός των διπλωματικών

θεσμίων και να προάγει με νενομισμένο τρόπο τα συμφέροντά της και

είναι εντελώς διαφορετικό θέμα να απειλεί και να προσπαθεί να υποδείξει

κιόλας την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η κυπριακή κυβέρνηση

στις εξωτερικές της σχέσεις.

Λόγω της άνανδρης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο δημοσιο-

γράφος – διευθυντής του καναλιού «Σίγμα» της Κύπρου, Χρύσανθος Τσο-

υρούλης, πήρε συνέντευξη από τον πρέσβη Οσάτσι, υποβάλλοντάς του

καίριες και εύστοχες ερωτήσεις. Ο κ. Τσουρούλης δεν στάθηκε μπροστά

στον πρέσβη της Ρωσίας με αίσθημα... κατωτερότητας ή φόβου, αλλά ως

δημοσιογράφος που τιμά το λειτούργημά του και δεν διστάζει να απευ-

θύνει «ενοχλητικές» ερωτήσεις και να αντικρούει τα σαθρά επιχειρήμα-

τα του πρέσβη.

Ο κ. Οσάτσι, πέραν των ανοησιών που είπε, κατέφυγε και σε απειλές,

λέγοντας ότι η Κύπρος με το να ακολουθήσει την πολιτική της Ε.Ε. για

τις κυρώσεις είναι σαν «να πυροβολεί τα πόδια της», διότι... δεν θα πάνε

στο νησί Ρώσοι τουρίστες! Θα προτιμήσουν, υπέδειξε, την Τουρκία και

– εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου – θα αφήσουν εκεί τα χρήματά τους.

Στο βάθος του μυαλού του, φυσικά, θα συμπεριλάμβανε και τα κατεχό-

μενα...

Δυστυχώς, μετά τη συνέντευξη, αντί να αποδοθούν εύσημα στον κ.

Τσουρούλη για την υποβολή καυτών ερωτήσεων, βρέθηκαν κάποιοι να

τον επικρίνουν κιόλας ότι ήταν... επιθετικός! Με λύπη λέμε ότι η γενική

αντίληψη στην Κύπρο θέλει τους δημοσιογράφους άβουλους διεκπε-

ραιωτές ερωτήσεων, χωρίς αντίλογο και άποψη. Και οι περισσότεροι

αυτή την πρακτική ακολουθούν. Ίσως και από έλλειψη γνώσεων... Και

όταν υπάρξουν φωτεινές εξαιρέσεις, τους... κακοφαίνεται. Μάλλον διότι...

χαλούν την πιάτσα!

«Ε»

Ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο και οι... συνήγοροί του



ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Αναστασιάδης είχε την Τρίτη συνάν-

τηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόε-

δρο της Σλοβενίας κ. Μπόρουτ Παχόρ, ο

οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη

στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Παχόρ έφθασε το πρωί στο

Προεδρικό Μέγαρο όπου έτυχε επίσημης υπο-

δοχής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενώ

στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Έγινε ανά-

κρουση των Εθνικών Ύμνων και ο Πρόεδρ-

ος της Σλοβενίας κατέθεσε στεφάνι στον αν-

δριάντα του Μακαρίου Γ΄.

Ακολούθησε κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο

Προέδρων κατά την οποία ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης αναφέρθηκε στις εξαίρετες διμε-

ρείς σχέσεις καθώς και τη θέση αρχών της

Σλοβενίας στο Κυπριακό.

Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης είπε ότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία καταδικάζει την κατάσταση, και συμμε-

ρίζεται τον πόνο του ουκρανικού λαού, αφού

και ο κυπριακός λαός υποφέρει από το 1974

μέχρι σήμερα από τα δεινά της εισβολής.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Σλο-

βενίας είπε ότι στην Κύπρο είχε έρθει για πρώτη

φορά πριν από 20 χρόνια όταν ήταν Πρόε-

δρος της Βουλής της χώρας του.

Πρόσθεσε ότι όλα τώρα είναι υπό τη σκιά

της τραγωδίας στην Ουκρανία.

Επεσήμανε ότι η ΕΕ στέκεται ενωμένη, αλλά

και το ΝΑΤΟ στέκεται ενωμένο, και είναι πολύ

σημαντικό η Δύση να είναι ενωμένη για να

βοηθήσει τον ουκρανικό λαό να αντιμετωπίσει

τον πόλεμο.

Πρόσθεσε ότι «μετά το 2014 δυστυχώς δεν

πήραμε ισχυρά μέτρα κατά της Ρωσίας, μετά

την Κριμαία. Τώρα, αυτό είναι το μάθημα, πή-

ραμε σκληρά μέτρα και ας ελπίζουμε ότι αυτό

θα προσφέρει στους Ουκρανούς φίλους μας

την ευκαιρία να διαπραγματευτούν το συντομό-

τερο δυνατόν. Πρέπει να υπάρξει ειρηνική

λύση στην κρίση».

Στη συνέχεια οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν

δώρα και ακολούθησαν οι διευρυμένες συνο-

μιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
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Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη 
ο πρόεδρος της Σλοβενίας

Ανθρωπιστική βοήθεια
στην Ουκρανία έστειλε

η Κύπρος
Αναχώρησε την Τρίτη από το λιμάνι της Λεμεσού το πρώτο πακέ-

το ανθρωπιστικής βοήθειας που αποστέλλει η Κύπρος προς τον

λαό της Ουκρανίας. 

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος

ανάφερε ότι η Κύπρος συμμετέχει στην αποστολή ανθρωπιστικής

βοήθειας προς την Ουκρανία με 14 εμπορευματοκιβώτια. Σημείω-

σε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε μετά από οδηγίες

του Προέδρου της Δημοκρατίας και ανέλαβε να συντονίσει ο Επίτρο-

πος του Πολίτη.

Ο κ. Καρούσος σημείωσε επίσης πως τα εμπορευματοκιβώτια

περιέχουν ιατρικές προμήθειες, τρόφιμα και ρουχισμό. Όλο το υλικό

παραλήφθηκε από την Αρχή Λιμένων, η οποία ανέλαβε να το συσκε-

υάσει και να το αποστείλει.

Η συλλογή όλου αυτού του μεγάλου όγκου, που είχε μαζευτεί στα

40 κέντρα συλλογής ανά το Παγκύπριο, έγινε από τον στρατό μετά

από οδηγίες του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. 

Ο υπουργός ευχαρίστησε ακόμη τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος

αποστέλλει σετ ατομικής υγιεινής για παιδιά και για ενήλικες, ενώ

ευχαρίστησε και την εταιρεία Medochemi η οποία παρέδωσε στις

Ουκρανικές Αρχές ιατροφαρμακευτικο εξοπλισμό αξίας μισού εκα-

τομμυρίου ευρώ.

Καυγάδες μεταξύ Ουκρανών
και Ρώσων μαθητών 
σε κυπριακά σχολεία

Καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μαίνεται,

υπάρχουν αναφορές για προβλήματα σε αίθουσες διδασκαλίας στην

Κύπρο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών μαθητών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων,

τα προβλήματα μεταξύ των μαθητών καταγράφονται σε όλες τις

πόλεις της Κύπρου και ειδικά στη Λεμεσό.

Η Βερόνικα, μια 17χρονη Ουκρανή μαθήτρια σε ιδιωτικό σχο-

λείο, είπε ότι είχαν ξεσπάσει καβγάδες μεταξύ συμπολιτών της και

Ρώσων συνομηλίκων τους.

«Οι Ρώσοι συμμαθητές μου ανησυχούν... γιατί ξέρουν ότι ο ρωσικός

στρατός δέχεται πυρά από τον ουκρανικό στρατό», είπε. «Υπάρχουν

κάποιες συγκρούσεις. Αυτοί νοιάζονται για τους δικούς τους αν-

θρώπους και εμείς νοιαζόμαστε για τους δικούς μας».

Σε άλλο σχολείο στη Λεμεσό, το προσωπικό έστειλε ένα email

καλώντας τους γονείς να «προστατεύσουν» τα παιδιά τους από τις

απόψεις τους για τη σύγκρουση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ο ΙΔΙΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974»

ΑΦΟΡΜΗ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Αναβάλλεται το Συνέδριο του ΔΗΣΥ για την τυπική
επικύρωση της υποψηφιότητας Αβέρωφ

Η πανδημία συνεχίζει να

φέρνει ανατροπές, αναβολές

και καθυστερήσεις, κάνοντας

το δικό της παιχνίδι στους σχε-

διασμούς των κομμάτων για

τις προεδρικές εκλογές. 

Μετά τη διάγνωση ως θετικού

του ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στε-

φάνου, που είχε ως αποτέλε-

σμα την καθυστέρηση στο ραν-

τεβού με τον Νικόλα Παπαδό-

πουλο, αναβολή παίρνει και η

σύγκληση του Ανωτάτου Συμβου-

λίου του ΔΗΣΥ το οποίο ήταν

προγραμματισμένο για το ερχό-

μενο Σάββατο. 

Ο λόγος είναι η διάγνωση και

του Αβέρωφ Νεοφύτου με κο-

ρωνοϊό. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ,

ο οποίος θα λάβει και επίσημα

το χρίσμα του υποψηφίου του

κόμματος για τις προεδρικές εκλο-

γές από το Ανώτατο Συμβούλιο,

ανακοίνωσε ο ίδιος ότι είναι θετικός

στον Covid. Όπως ανέφερε μάλι-

στα, η διάγνωση του έγινε στο

πλαίσιο του καθημερινού αυτο-

ελέγχου του και επισημοποιήθηκε

από τη διενέργεια PCR. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, η συνε-

δρία του Ανωτάτου Συμβουλίου

ανεβλήθη. 

Σχετική ανακοίνωση εκδόθη-

κε και επίσημα, καθώς ο πρόε-

δρος του ΔΗΣΥ, δεν προλαβαίνει

να καλύψει τις μέρες του περιο-

ρισμού μέχρι το Σάββατο. Εκτός

όμως αυτού, δεν πρόκειται να

το ρισκάρουν σε καμία περίπτω-

ση και για τον λόγο αυτό ανα-

κοινώθηκε και επίσημα η απόφ-

αση για αναβολή της συνεδρίας. 

Η νέα ημερομηνία σύγκλησης

του Ανωτάτου Συμβουλίου θα

αποφασιστεί, όπως αναφέρουν

πληροφορίες από την Πινδά-

ρου, το συντομότερο δυνατό με

βάση πάντα τη διαθεσιμότητα

του Σταδίου Ελευθερίας, αλλά

και το πρόγραμμα του Προέ-

δρου Αναστασιάδη, ο οποίος

θα παραστεί και κλείσει με την

ομιλία του τη συνεδρία.

Το Ανώτατο Συμβούλιο του

ΔΗΣΥ, το οποίο είναι το ανώτα-

το συλλογικό όργανο, θα επικυ-

ρώσει ουσιαστικά την υποψη-

φιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου. Η

συνεδρία προγραμματίζεται να

έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και

έχει ήδη ετοιμαστεί και σχετικό

φιλμάκι για πολιτική πορεία του

προέδρου του κόμματος, από

τη νεολαία του ΔΗΣΥ μέχρι την

προεδρία με ενδιάμεσους σταθ-

μούς την εκλογή του ως δήμαρ-

χος Πόλης Χρυσοχούς, βου-

λευτής Πάφου και εν συνεχεία

τον διορισμό του ως υπουργός

Συγκοινωνιών στην Κυβέρνηση

Κληρίδη. Στη συνέχεια εξελέγη

βουλευτής Λευκωσίας, αναπ-

ληρωτής πρόεδρος ΔΗΣΥ και

μετά την εκλογή Νίκου Αναστα-

σιάδη στην Προεδρία της Δημο-

κρατίας ανέλαβε πρόεδρος του

κόμματος.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν την

Κυριακή ο κύριος ομιλητής στο

μνημόσυνο του ήρωα και υπα-

ρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεν-

τίου (φωτό).



Υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας

τάσσεται ο καθηγητής, πρώην αντι-

πρόεδρος της κυβέρνησης και επί σειράν

ετών υπουργός, Ευάγγελος Βενιζέλος. Με

παρέμβασή του αφήνει σαφώς να εννοηθ-

εί ότι δεν έχει νόημα στις μέρες μας η ύπα-

ρξη του ασύλου.

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

με άρθρο του στην “Καθημερινή” κάνει λόγο

για «παραφθορά» του «πανεπιστημιακού

ασύλου» που, όπως υποστηρίζει, λειτουργεί

ως πρόσχημα για τη διάχυση φαινομένων βίας

μέσα στα πανεπιστήμια.

«Τις περιόδους δικτατορικών καθεστώτων

ή ελλιπούς λειτουργίας των εγγυήσεων της

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, το πανε-

πιστημιακό άσυλο ως διεκδίκηση και ως έσχα-

το καταφύγιο είχε νόημα. Εδώ και δεκαετίες

όμως, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η

παραφθορά του “πανεπιστημιακού ασύλου”

λειτουργεί δυστυχώς ως πρόσχημα για τη

διάχυση φαινομένων βίας και κλίματος ανα-

σφάλειας στο εσωτερικό του πανεπιστημίου.

»Η ακαδημαϊκή ελευθερία με τη μορφή της

πρόσκλησης οποιουδήποτε ομιλητή (εντός

μάλιστα συνταγματικού φάσματος) στο πανε-

πιστήμιο, δεν ισχύει στην πράξη. Τα πανεπι-

στημιακά ιδρύματα αναζητούν συχνά χώρους

εκτός πανεπιστημίου για να διοργανώσουν με

ασφάλεια πανεπιστημιακές εκδηλώσεις ή τελε-

τές. Αυτό σημαίνει έλλειμμα ακαδημαϊκής ελευ-

θερίας εντός των πανεπιστημίων. Και αυτό δεν

μπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται ανεκτό»,

υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και

πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενι-

ζέλος συμφωνώντας με την λειτουργία της

πανεπιστημιακής αστυνομίας τονίζει πως «Πρέ-

πει να αξιοποιηθούν όλα τα δοκιμασμένα σχή-

ματα που έχουν διευκολύνει και υποστηρίξει

την εκπαιδευτική και ερευνητική άνθηση των

πανεπιστημίων και μάλιστα σε χώρες ευρω-

παϊκές, με ανάλογο πληθυσμιακό μέγεθος».

«Είναι προφανές ότι στο εσωτερικό των

ελληνικών πανεπιστημίων υπάρχουν διαφο-

ρετικές, άνισες και ανομοιόμορφες καταστά-

σεις. Υπάρχουν εστίες παράδοσης και αριστείας

που βρίσκονται πολύ κοντά στις παραπάνω

προδιαγραφές και καταστάσεις τελείως απα-

ράδεκτες», προσθέτει ο κ. Βενιζέλος και τονίζει

ότι για να αναβαθμιστούν τα πανεπιστήμια

«πρέπει πρώτα να λύσουμε τα στοιχειώδη και

βασικά θέματα».

«Ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας υπάρχουν

διεθνώς. Πολλά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν

διάφορες εκδοχές βίας. Από μοναχικούς οπλο-

φόρους που πυροβολούν και δολοφονούν φοιτ-

ητές ή διδάσκοντες σε ένα αμερικανικό πανε-

πιστήμιο με πολύ ακριβά δίδακτρα, μέχρι οργα-

νωμένες ομάδες «αναρχοαυτόνομων» που

θέτουν υπό ομηρία και προσβάλλουν την αξιο-

πρέπεια του πρύτανη ενός ελληνικού δημοσίου

πανεπιστημίου», αναφέρει ο κ. Βενιζέλος και

προσθέτει ότι η τοποθέτηση των Ομάδων Προ-

στασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ)

στους χώρους ορισμένων ΑΕΙ είναι μια αστυνο-

μική – επιχειρησιακή απόφαση, αντίστοιχη με

την απόφαση τοποθέτησης αστυνομικών δυνά-

μεων σε οποιοδήποτε δημόσιο σημείο της

ελληνικής επικράτειας.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί, μέλη της

ΟΠΠΙ (Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών

Ιδρυμάτων) ανέλαβαν καθήκοντα τον περα-

σμένο Ιανουάριο, παρουσιάστηκαν στην Κομο-

τηνή για να εκπαιδευθούν και θα ενταχθούν

στα πανεπιστήμια, ώστε να επεμβαίνουν για

λόγους ασφαλείας, όπως δήλωσε πρόσφατα

ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης

Θεοδωρικάκος.

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΕΚΤΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπέρ 
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Έμειναν στη θέση τους οι δύο διπλωμάτες μας

στην Οδησσό και στην Μαριούπολη

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για την επιλογή του Έλληνα πρε-
σβευτή στην Ουκρανία να ζητήσει την αναστολή εργασιών της πρε-
σβείας και απομάκρυνση του ιδίου και του προσωπικού της από την
ουκρανική πρωτεύουσα. Ενώ οι δύο άλλοι διπλωμάτες, επικεφαλής
των Γενικών Προξενείων Οδησσού και Μαριούπολης, παρέμειναν στη
θέση τους, όπως και ο ειδικός απεσταλμένος, Πρέσβης Κωστελένος,
ο οποίος συντόνισε την επιχείρηση απομάκρυνσης Ελλήνων πολιτών
και δημοσιογράφων από την Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον Βασίλη
Μπορνόβα, λόγοι ασφαλείας ήταν αυτοί που επέβαλαν την απόφαση
εκκένωσης της Πρεσβείας στο Κίεβο, κάτι που είχαν πράξει ήδη οι περ-
ισσότερες ξένες Πρεσβείες στην Ουκρανία. Είναι πολλές φορές δύσκο-
λες οι επιλογές και με δεδομένο ότι η Διπλωματική Αρχή πολύ λίγα θα
μπορούσε να προσφέρει στους Ομογενείς την ώρα της σύγκρουσης,
βάρυνε περισσότερο η προστασία της ζωής του προσωπικού της Πρε-
σβείας. Βέβαια, οι δύο άλλοι διπλωμάτες, στα Γενικά Προξενεία, έκα-
ναν διαφορετική επιλογή. Με πραγματικό κίνδυνο, ο οποίος κάθε άλλο
παρά έχει περάσει, επέλεξαν να μείνουν στα πόστα τους, να κρατή-
σουν λειτουργικές τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές σε δύο πόλεις-
σύμβολα της ελληνικής παρουσίας στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασ-
σα και έστω και συμβολικά, να εμψυχώσουν τους Έλληνες Ομογενείς.
Τουλάχιστον στην Μαριούπολη, είναι ιδιαίτερης σημασίας η λειτουργία
του Προξενείου, ώστε να υπάρχει μια σχετικά αξιόπιστη εικόνα για το
τι συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις εναντίον των χωρών
των Ομογενών… Εκεί που η ρωσική προπαγάνδα επιχειρεί να αντι-
στρέψει την πραγματικότητα και να εμφανίσει λίγο-πολύ ως υπεύθυ-
νους των επιθέσεων με πυραύλους τους… Ουκρανούς εθνικιστές. 

Να μην ξεχνούν οι Ρώσοι διπλωμάτες 

ότι ζουν στην Ελλάδα…

Η Ρωσική Πρεσβεία, όχι μόνο παρεξήγησε τον ρόλο της, αλλά υπε-
ρέβη τα εσκαμμένα. Εξέδωσε μία ιταμή, σε περιεχόμενο και ύφος, ανα-
κοίνωση εναντίον των ιθυνόντων της Ελλάδας και των δημοσιογράφ-
ων και αναλυτών και όλης της κοινής γνώμης, επειδή δεν αποδέχονται
και δεν αναπαράγουν τη ρωσική προπαγάνδα. Ο κύριος Πρέσβης και
οι σύμβουλοί του, μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε μια
ελεύθερη και δημοκρατική χώρα, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα και
την ελευθερία της γνώμης του, και συμπεριφέρονται λες και βρίσκον-
ται στη Ρωσική Πρεσβεία στη Λευκορωσία. Με αυτά που κάνουν, μάλ-
λον επιβεβαιώνουν όσους καταδικάζουν τον παραλογισμό της Ρωσίας
και του ηγέτη της. 

«Συναγερμός» με φόντο τον τουρισμό

Σε πλήρη εγρήγορση θέτει ο Αντώνης Καμπουράκης τον μηχανισμό
του Δήμου Ρόδου, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Ο
Δήμαρχος, σε συνάντηση που πραγματοποίησε με τα μέλη της δημο-
τικής του παράταξης, με την συμμετοχή αντιδημάρχων και εντεταλμέ-
νων συμβούλων, ξεκαθάρισε ότι το νησί θα πρέπει να προετοιμαστεί
καταλλήλως σε όλους τους καίριους τομείς, προκειμένου να υποδεχθ-
εί στο τέλος Μαρτίου τους πρώτους επισκέπτες. Όπως τόνισε ο ίδιος,
οι ενέργειες που θα πρέπει να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα, αφο-
ρούν παρεμβάσεις στους τομείς του κυκλοφοριακού, στη λειτουργία
του τουριστικού λιμανιού και στην αντιμετώπιση του παρεμπορίου και
της αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε
στην καθαριότητα στο κέντρο της πόλης και σε σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος. Μάλιστα, η φετινή σεζόν αποτελεί μεγάλο στοίχημα για
τον τουρισμό, έπειτα από δύο χρονιές που ο κλάδος επηρεάστηκε από
την υγειονομική κρίση. 

Στο Ντουμπάι…

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Enterprise Greece και τον Δήμο
Μυκόνου, διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο: «A Universal Narrative of
Light – From Apollo’s Birthplace, Delos, to a Brighter Future». Που
πραγματοποιήθηκε στο «Terra Auditorium», στο πλαίσιο της ελληνικής
παρουσίας στην Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ 2020 Dubai. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες από
τους: Ανδρέα Καστανιώτη, Υφυπουργό Εξωτερικών, Omar Saif Ghobash,
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και τον Δήμαρχο Μυκόνου, Κων-
σταντίνο Καυκά. 

«Διαδηλωτής»

Δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητος από τη Θεσσαλονίκη ο Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Εκτός από τις θεσμικές συναντήσεις που
είχε, παρακάθισε σε γεύμα, με οικοδεσπότη τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα και παρόντες τους αυτοδιοικητικούς Ιγνάτιο Καϊ-
τεζίδη και Λάζαρο Κυρίζογλου, καθώς και τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως Βαρβάβα. Εκεί, σχολιάζοντας το Ουκρανικό,
ακούστηκε να δηλώνει ότι θα πήγαινε σε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας
για τη ρωσική εισβολή.

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

6 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

«Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Στο Φανάρι ο Αλέξης Τσίπρας αφού εκκλησιάστηκε 
συνάντησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Βαρθολομαίο στο Φανάρι συναν-

τήθηκε την περασμένη Κυριακή ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρ-
ας και στο επίκεντρο των συνομι-

λιών του βρέθηκε ο πόλεμος στην

Ουκρανία.

Στη συνομιλία του κ. Βαρθολο-

μαίου με τον κ. Τσίπρα κυριάρχησε

η σημασία να υπάρξουν διεθνείς

πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ουκρα-

νία, με άμεση κατάπαυση του πυρός

και τερματισμό της ρωσικής εισβο-

λής με τις τεράστιες απώλειες σε

αμάχους και υποδομές στη χώρα.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην

ανάγκη για σταθερή στήριξη του

Οικουμενικού Πατριαρχείου και του

μηνύματος που εκπέμπει σε σχέση

με τις οικουμενικές πνευματικές αξίες

του Ελληνισμού.

Τέλος, συνομίλησαν για το ζωτικό

αίτημα για επαναλειτουργία της Θεο-

λογικής Σχολής της Χάλκης και αντάλ-

λαξαν απόψεις για την στήριξη της

ελληνικής μειονότητας Κωνσταντι-

νούπολης και Ίμβρου - Τενέδου.

Στο θέμα της ακρίβειας και στα μέτρα που προτί-

θεται να λάβει η κυβέρνηση, αναφέρθηκε μεταξύ

άλλων στη διάρκεια του υπουργικού Συμβουλίου

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι πριν μεταβεί για

το σημερινό Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ στις Βερ-

σαλλίες «με επιστολή μου στην Πρόεδρο της Ευρ-

ωπαϊκής Επιτροπής, την κα Ursula von der Leyen,

πρότεινα μία πολιτική παρέμβαση έξι σημείων στη

διαμόρφωση της εμπορικής αξίας του φυσικού

αερίου στη χονδρεμπορική αγορά. Κι αυτό γιατί,

χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα

παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοσίας του καυ-

σίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί κερδοσκοπικά, με

πρόσχημα την κρίση στην Ουκρανία.

Και, προφανώς, οι συνέπειες αυτής της κατά-

στασης επιδρούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού

των καταναλωτών αλλά και στις οικονομίες όλων

των κρατών. Θυμίζω ότι τα πιο πολλά κράτη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σημαντική ηλεκτρο-

παραγωγή από φυσικό αέριο.

Είναι συνεπώς η ώρα της ευρωπαϊκής πολιτι-

κής, η οποία σε ακραίες συνθήκες -- το τονίζω σε

ακραίες συνθήκες, όπως αυτές που βιώνουμε τώρα

-- οφείλει να πάρει τολμηρά ριζοσπαστικά μέτρα,

που θα αποσυνδέουν τη γεωπολιτική από την ενε-

ργειακή κρίση. Μέτρα έκτακτου χαρακτήρα αλλά

και μέτρα άμεσης δράσης.

Αν σκεφτούμε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου

ήταν πριν την κρίση στα 30 ευρώ ανά θερμική μεγα-

βατώρα και τώρα έφτασαν τα 300 ευρώ, τότε αντι-

λαμβανόμαστε ότι ο εχθρός μας δεν είναι μόνο ο

πόλεμος, αλλά μία βασική δυσλειτουργία με κερ-

δοσκοπικά αίτια στην αγορά του φυσικού αερίου.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που συνδυάζεται

με την ανάγκη συγκρότησης ενός Ειδικού Ταμείου

απορρόφησης των αυξήσεων στην ενέργεια. Και,

προφανώς, εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊ-

κό σχεδιασμό για την αποσύνδεση των χωρών-

μελών της Ένωσης από το ρωσικό πετρέλαιο και

αέριο. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθε-

σε ήδη στον δημόσιο διάλογο μια σειρά από προ-

τάσεις για συζήτηση στο Συμβούλιο Κορυφής».

Ο κ. Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι στο εσωτε-

ρικό μέτωπο, «να επαναλάβω τη δέσμευσή μας

ότι η στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών και αγρο-

τών θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η ενεργειακή ανα-

στάτωση. Το επόμενο δεκαήμερο, μάλιστα, πιστεύω

ότι θα είμαστε σε θέση, με τους συναρμόδιους Υ-

πουργούς, να ανακοινώσουμε και να δρομολογή-

σουμε ένα πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξ-

ης, αξιοποιώντας τόσο εθνικούς όσο και ευρω-

παϊκούς πόρους. Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν

έτσι όλο και δραματικότερα τις εθνικές προκλήσεις

κάθε χώρας. Και σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει

ταχύτατα, ενώ ταυτόχρονα αλληλοεξαρτάται, όλα

αυτά τα προβλήματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα.

Μπορούν όμως να βρεθούν λύσεις αν αυτές είναι

τολμηρές και συντονισμένες».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Κερδοσκοπική η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου»



Με αφορμή την επίσκεψη

του Έλληνα πρωθυ-

πουργού στην Κωνσταντι-

νούπολη, θα πραγματοποι-

ηθεί συνάντηση Μητσοτάκη -

Ερντογάν, στις 13 Μαρτίου. Οι

δύο άντρες θα γευματίσουν

μαζί, μετά τη λειτουργία, στο

Φανάρι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην

Κωνσταντινούπολη και συγκε-

κριμένα στο Φανάρι, την Κυρια-

κή 13 Μαρτίου, ώστε να δώσει

το «παρών» στον εορτασμό της

Κυριακής της Ορθοδοξίας.

Το Σαββατοκύριακο είναι προ-

γραμματισμένο και ο Ταγίπ Ερν-

τογάν να είναι επίσης στην Κων-

σταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης από τη Βουλή την προη-

γούμενη Τρίτη, δήλωσε διαθέ-

σιμος για μια συνάντηση κορ-

υφής με τον Τούρκο πρόεδρο.

Επισήμως η Άγκυρα, μετά την

έκφραση πρόθεσης από πλευ-

ράς του Έλληνα πρωθυπουρ-

γού για συνάντηση με τον Τούρ-

κο πρόεδρο, ουσιαστικά έχει

αποφύγει οποιαδήποτε σχόλιο.

«Είμαι έτοιμος να συναντηθώ

με τον πρόεδρο Ερντογάν ενδεχο-

μένως και η συγκυρία αυτή (πόλε-

μος στην Ουκρανία) θα μπο-

ρούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια

συνάντηση», ξεκαθάρισε ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, προσθέ-

τοντας ότι ποτέ δεν έχει κλείσει

την πόρτα του διαλόγου.

Συμπλήρωσε δε ότι: «Δεν είμαι

λοιπόν αντίθετος σε μια τέτοια

προοπτική ούτε η χώρα κλείνει

την πόρτα του διαλόγου. Προ-

σερχόμαστε με πίστη στα επιχει-

ρήματα μας και τώρα πιστεύω

με το πρόσθετο προηγούμενο

του πόσο σημαντικές είναι οι

συμμαχίες σε μία εποχή που βρισ-

κόμαστε απέναντι σε δυνάμεις

που πρεσβεύουν τον αναθεω-

ρητισμό. Όλοι έχουν αντιληφθεί

ότι ο αναθεωρητισμός στην πράξη

μπορεί να έχει τεράστιο κόστος»

Δηλώσεις Τσελίκ 
για τη συνάντηση

Σε δηλώσεις του μετά την συνε-

δρίαση της Κεντρικής Επιτρο-

πής, ο Εκπρόσωπος του κυβερ-

νώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ

Τσελίκ, δήλωσε σχετικά με την

επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κων-

σταντινούπολη και τη συνάντησή

του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερν-

τογάν:

«Ο φάκελος της Ελλάδας είναι

περιεκτικός, είναι μεγάλος φάκε-

λος. Υπάρχουν πολλά ζητήμα-

τα, από τις έρευνες φυσικού αερίου

μέχρι το θέμα του Αιγαίου και της

Ανατ. Μεσογείου.

Τελευταία, η Ελλάδα βλέπου-

με ότι προσπαθεί τα διμερή ζητή-

ματα που χρήζουν επίλυσης να

τα αναγάγει σε τουρκο-ευρω-

παϊκά θέματα, αλλά είναι εξαιρ-

ετικά λάθος αυτή η προσέγγιση.

Η Ελλάδα πρέπει να το καταλά-

βει αυτό. Είμαστε γείτονες, ζούμε

μαζί και αυτά τα ζητήματα εμείς

μπορούμε να τα λύσουμε. Η ευαι-

σθησία που έχει η Τουρκία για

τη Γαλάζια Πατρίδα δεν μπορεί

να αμφισβητηθεί ή να επικριθεί.

Ο φάκελος περιλαμβάνει από

το θέμα της υφαλοκρηπίδας μέχρι

και την στρατικοποίηση των νη-

σιών εκ μέρους της Ελλάδας και

όλα αυτά θα συζητηθούν φυσι-

κά.

Η Ελλάδα τρυπάει βάρκες μετα-

ναστών/προσφύγων από τη

Συρία, από την Ανατ. Μεσόγειο,

τους υποβάλλει σε βασανιστή-

ρια… Κι αυτά γίνονται μπροστά

στα μάτια του κόσμου.

Πρέπει να σταματήσει να θέτει

υπό αμφισβήτηση τα δικαιώμα-

τα της Τουρκίας στη Γαλάζια

Πατρίδα.

Φυσικά, υπάρχει το ζήτημα

της "ΤΔΒΚ" και το άνοιγμα των

Βαρωσίων. Η Ελλάδα και Ε/Κ

πλευρά συνεχίζουν την απέλπι-

δα εκστρατεία. Η "ΤΔΒΚ" είναι

κυρίαρχο κράτος και πρέπει να

επιδεικνύουν σεβασμό. Οι δια-

πραγματεύσεις πρέπει να γίνουν

στη βάση των δύο κρατών

Όπως είπα, είναι μεγάλος ο

φάκελος, υπάρχουν μηχανισμοί

που λειτουργούν αλλά δεν χρει-

άζεται να κρύβουμε τις διαφορές

μας πλέον, γι’ αυτό τον λόγο όλα

αυτά τα ζητήματα θα συζητη-

θούν αναλυτικά σε αυτή την συνάν-

τηση που θα γίνει.

Ο πρόεδρός μας φυσικά εδώ

και καιρό δίνει ηχηρά μηνύματα

σε αυτό το θέμα. Η πολιτική μας

θα εξηγηθεί για άλλη μια φορά

στον Έλληνα πρωθυπουργό».

Τι θα ζητήσει
ο Κυρ. Μητσοτάκης
από τον Ερντογάν

Μιλώντας στο υπουργικό

συμβούλιο χθες Τετάρτη, ο

Έλληνας πρωθυπουργός ανα-

φέρθηκε στο ταξίδι του στην

Τουρκία, επισημαίνοντας επίσης

ότι θα τονίσει στον Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν την ανάγκη ως εταίρ-

οι του ΝΑΤΟ, «να συνταχθούμε

με το συμμαχικό πνεύμα».

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπο-

υργός, αναφερόμενος στην

συνάντησή του με τον τούρκο

πρόεδρο, είπε:

«Ταξιδεύω, λοιπόν, στην

Τουρκία την Κυριακή με διάθε-

ση παραγωγική, πολύ περισσό-

τερο όταν τις δυο χώρες μας

απασχολούν ήδη ευρύτερα περ-

ιφερειακά θέματα. Συνεπώς, ως

γείτονες στον χάρτη, ως εταίροι

στο ΝΑΤΟ, καλούμαστε να δοκι-

μαστούμε και στο πεδίο που επι-

βάλλει η διεθνής συγκυρία.

Να κρατήσουμε, δηλαδή, την

περιοχή μας μακριά από οποια-

δήποτε πρόσθετη γεωπολιτική

κρίση και φυσικά να συνταχθ-

ούμε με το συμμαχικό πνεύμα το

οποίο καταδικάζει τον ιστορικό

αναθεωρητισμό και την παρ-

αβίαση του Διεθνούς Δικαίου,

αλλά και των συνόρων.

Όπως έχω πει, το γεγονός ότι

διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι,

ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, δεν

πρέπει να συζητούμε. Η Ελλά-

δα μάλιστα έχει κάθε λόγο να επι-

διώκει τη συζήτηση, καθώς οι

θέσεις μας εδράζονται στη διεθ-

νή νομιμότητα. Οι προσδοκίες

μου, συνεπώς, είναι μετρημένες

και ρεαλιστικές. Γι’ αυτό και προ-

σέρχομαι σε αυτήν τη συνάντηση

με την αυτοπεποίθηση την οποία

μας προσφέρουν οι τεκμηριω-

μένες εθνικές μας απόψεις».

Από την πλευρά του, ο Ερν-

τογάν μιλώντας την Τρίτη για τη

συνάντηση με τον Έλληνα

πρωθυπουργό, είπε μόνον ότι

θα πρέπει η Τουρκία να ενισχύσει

τον στόλο γεωτρυπάνων, ώστε

να αποκτήσουν ενεργειακή επάρ-

κεια...

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 
στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Επικαιρότητα

Για την προβολή της Κων/πολης
ως ελληνικό έδαφος από κανάλι
των ΗΠΑ, κατηγορεί την Ελλάδα

ο Χουλουσί Ακάρ!!!
Σε ρόλο θύματος θέλησε να εμφανίσει την Τουρκία ο Χου-

λουσί Ακάρ κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «ρίχνει λάδι στη

φωτιά»!

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Ανατολού αναφέρθηκε στον

χάρτη του CBS, στον οποίο η Κωνσταντινούπολη παρουσιάζεται ως

ελληνικό έδαφος, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για «προκλητικές

δραστηριότητες» το τελευταίο διάστημα σε Αιγαίο, ανατολική Μεσό-

γειο και Κύπρο.

«Ως Τουρκία, τονίσαμε ότι είμαστε υπέρ του διαλόγου σε όλες τις

πλατφόρμες. Τους καλέσαμε να συναντηθούμε. Δηλώσαμε ότι τα

προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω διαπραγματεύσεων. Έχουμε

δηλώσει επανειλημμένα ότι αναμένουμε την ελληνική αντιπροσωπεία

στην Άγκυρα, ειδικά για την τέταρτη συνάντηση στο πλαίσιο των μέ-

τρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δυστυχώς, παρ’ όλη την ειρηνική

μας προσέγγιση, τις προσκλήσεις μας, τις εκκλήσεις μας για διάλο-

γο, ορισμένοι πολιτικοί, ειδικά στη γειτονική μας Ελλάδα, συνεχίζουν

αυτές τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική εις βάρος του ελληνι-

κού λαού. Προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν την ένταση μεταξύ

των δύο χωρών, σχεδόν ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Μας δίνει ελπίδα

ότι κάποιοι στρατιωτικοί και ακαδημαϊκοί βλέπουν την αλήθεια», είπε

ο Τούρκος υπουργός Άμυνας και πρόσθεσε:

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα μέρος της Τουρκίας προ-

βλήθηκε στον χάρτη ως έδαφος της Ελλάδας σε τηλεοπτικό κανάλι

των ΗΠΑ. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή. Σε μια περίοδο

που η επικοινωνία είναι τόσο έντονη και ανεπτυγμένη, είναι απαρά-

δεκτο να μην σε βλέπουν, να μη γνωρίζουν ή να σε αγνοούν. Η Διεύθυν-

ση Επικοινωνίας της προεδρίας μας ανέλαβε σοβαρές πρωτοβου-

λίες ως προς αυτό. Με πρωτοβουλία του Διευθυντή Επικοινωνιών

μας, κ. Φαχρετίν, η αμερικανική τηλεόραση ζήτησε συγγνώμη και

διόρθωσε το λάθος της».

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: Από προηγούμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
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Στο Λονδίνο βρέθηκε τη Δευτέρα ο υπο-

υργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας όπου

συναντήθηκε με την Βρετανίδα ομόλογό

του Λιζ Τρας. Σκοπός της συνάντησης ήταν

η ανταλλαγή απόψεων για «την ρωσική

εισβολή στην Ουκρανία και ο συντονισμός

των ενεργειών των δύο χωρών», δήλωσε

πριν τη συνάντηση ο κ. Δένδιας.

Μετά τη συνάντηση στο Foreign Office, ο κ

Δένδιας είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρό-

τι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ένας

πολύ σημαντικός γεωπολιτικός παίκτης.

«Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με

Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, σε αυτή την

περίπτωση με τη Λιζ Τρας, τα σχεδόν τρία χρό-

νια που είμαι υπουργός Εξωτερικών της Ελλά-

δας. Αυτή τη φορά, συναντηθήκαμε κάτω από

το κράτος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-

νία και συζητήσαμε τα τεράστια ζητήματα ασφά-

λειας που η εισβολή αυτή δημιουργεί, τόσο για

τις χώρες μας, όσο και για την παγκόσμια ειρήνη

και ασφάλεια. Συζητήσαμε για τα Δυτικά Βαλ-

κάνια, το Σαχέλ, τη Βόρεια Αφρική, τη Λιβύη,

τη Μέση Ανατολή, ως επίσης και για το πώς

μπορεί η ανθρωπότητα να βγει από αυτή την

τεράστια περιπέτεια που μας έβαλε η ρωσική

εισβολή», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΡΟΞΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ»

Την Τρίτη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών

μετέβη στη Βιέννη όπου συναντήθηκε με την

Γενική Γραμματέα του ΟΑΣΕ, Χέλγκα Μάρια

Σμιτ. Στη μακρά μεταξύ τους συζήτηση κύριο

αντικείμενο ήταν τα ζητήματα που αφορούν στη

Μαριούπολη και στην ασφάλεια του Έλληνα

προξένου, που φιλοξενείται αυτή τη στιγμή στο

κτίριο του ΟΑΣΕ στη Μαριούπολη. Ο Έλληνας

υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε πως «θα

κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τον

Έλληνα πρόξενο ασφαλή, πίσω στην Ελλάδα».

Επίσης, με την ευκαιρία αυτή, εξέφρασε τις

βαθιές του ευχαριστίες στους Έλληνες διπλω-

μάτες που, με κίνδυνο της ζωής τους, προ-

σπάθησαν να απομακρύνουν Έλληνες πολίτες

και ομογενείς από την Ουκρανία, αυτή την εξαι-

ρετικά δύσκολη στιγμή, όπως τόνισε.

Αναφερόμενος στη συζήτηση με τη Γενική

Γραμματέα του ΟΑΣΕ, ο κ. Δένδιας σημείωσε

πως πραγματοποίησαν μια γενική επισκόπ-

ηση της εξαιρετικά δύσκολης και δυσάρεστης

κατάστασης: «Η ρωσική εισβολή έχει δημι-

ουργήσει τεράστια προβλήματα. Και συζητή-

σαμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μερι-

κές πτυχές τους».

Στη συνέχεια, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με

τον Αυστριακό ομόλογό του, Αλεξάντερ Σάλεν-

μπεργκ.

Κατόπιν, ο υπουργός Εξωτερικών συναν-

τήθηκε με την πρόεδρο της Επιτροπής Εξω-

τερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, Ρέντι

Βάγκνερ, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και πρόε-

δρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

του Αυστριακού Κοινοβουλίου, Ράινχολντ

Λοπάτκα.

Οι συνομιλίες εστιάστηκαν στις εξελίξεις στο

ζήτημα της Ουκρανίας μετά τη ρωσική επίθε-

ση, στο συντονισμό ενεργειών στο πλαίσιο των

Διεθνών Οργανισμών, καθώς και σε περιφερ-

ειακά ζητήματα, όπως οι εξελίξεις στην Ανατο-

λική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βιέννη

ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον

Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας

κ. Αρσένιο.

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΕΞ

Στο Λονδίνο ο Ν. Δένδιας συναντήθηκε με
την ΥΠΕΞ της Βρετανίας για το Ουκρανικό

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Όλοι οι βουλευτές των Φιλελευθέρων 
Δημοκρατών της Βρετανίας υπέρ μιας 

ανεξάρτητης και επανενωμένης Κύπρου
Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, η αρμόδια Εξωτερικών Υποθέσεων

των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Μέλος της Διακομματικής Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας (APPG) για την Κύπρο, βουλευτής Layla
Moran κατέθεσε ψήφισμα στην Βουλή των Κοινοτήτων για τη λύση
του Κυπριακού, με το οποίο τάσσεται υπέρ μιας ανεξάρτητης και
επανενωμένης Κύπρου, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο Ψήφισμα τονίζεται ότι «το διεθνώς προτεινόμενο μοντέλο

διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με

ομοσπονδιακή κυβέρνηση με ενιαία διεθνή κυριαρχία και ιθ-

αγένεια» είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια συμφωνία
για την επανένωση της Κύπρου που σέβεται το κράτος δικαίου και
τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Κυπρίων.

Το ψήφισμα συνυπογράφηκε αμέσως από όλους τους Φιλε-
λεύθερους Δημοκράτες βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του
αρχηγού του κόμματος Σερ Ed Davey και της Αντιπροέδρου του
APPG για την Κύπρο, Christine Jardine. 

Σε συναντήσεις με την Ομοσπονδία, ο αρχηγός του κόμματος,
Σερ Ed Davey είχε δηλώσει ότι «η Κύπρος θα πετύχει καλύτερα ως

ανεξάρτητο και επανενωμένο κράτος, με λύση του Κυπριακού σύμ-

φωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Στις 10 Δεκεμβρίου εκδόθηκε δήλωση από το τοπικό κόμμα των
Φιλελευθέρων Δημοκρατών στο Waltham Forest, υποστηρίζοντας
την έπαρση της σημαίας της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημο-
κρατίας της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ») στις 15 Νοεμβρίου έξω
από το Δημαρχείο του Waltham Forest . Η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία (ΕΚΟ), σε κοινή δήλωση με τον Δημοτικό Σύμβουλο των
Φιλελεύθερων Δημοκρατών Άντον Γεωργίου, χαρακτήρισαν τη
δήλωση ως «εξαιρετικά απογοητευτική, απαράδεκτη ότι παραβλέ-

πει το διεθνές δίκαιο».

Εκπρόσωποι ΕΚΟ έθεσαν επίσης το θέμα με στελέχη του κόμ-
ματος και σε βουλευτές, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης της
Ομοσπονδίας με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα της αντι-
πολίτευσης και τους βουλευτές για το Κυπριακό.

Μετά την ταχεία ανταπόκριση και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση
της Ομοσπονδίας, η συνυπογραφή αυτού του ψηφίσματος, από
όλους τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες βουλευτές, επιβεβαιώνει
με ξεκάθαρο τρόπο την πολιτική και την θέση του κόμματος στο εθ-
νικό μας θέμα.

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση από

τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής:

Ανταποκρινόμενος στην τεράστια ανθρ-

ωπιστική κρίση στην Ουκρανία και την άμεση

βοήθεια η οποία χρειάζεται για να προσφ-

έρουμε βοήθεια στους αδελφούς και αδελφ-

ές μας εκεί, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-

πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.

Νικήτας παρακαλεί να περιαχθεί ειδικός

δίσκος σε κάθε Κοινότητα την Κυριακή της

Ορθοδοξίας 13 Μαρτίου 2022 προς ενίσχυση

του ιερού αυτού σκοπού.

Τα συλλεχθέντα ποσά παρακαλούμε να

σταλούν κατευθείαν στην Ιερά Αρχιεπισκο-

πή, είτε με επιταγή είτε με απευθείας κατάθ-

εση online σημειώνοντας "Ukraine Relief''

στο πεδίο reference. Τα ονόματα των Κοι-

νοτήτων καθώς και τα αποσταλέντα ποσά

θα αναρτηθούν δημοσίως.

Πληροφορίες για τον λογαριασμό: 

Account type: Community Account

Account Name: Greek Orthodox Archdiocese

of Thyateira and Great Britain

Account No: 43198369

Sort Code: 23-05-80

Memo: Ukraine Relief

Humanitarian aid to Ukraine by
the Archdiocese of Thyateira

In response to the enormous humanitari-

an crisis in Ukraine, and the immediate aid

needed to assist our sisters and brothers

suffering there, His Eminence Archbishop

Nikitas of Thyateira and Great Britain requests

that on 'Sunday of Orthodoxy', the 13th of

March, a special tray be collected at every

parish of the Archdiocese to support this

noble cause.

Funds can be submitted by cheque or bank

transfer to the Archdiocese directly. Please

note: 'Ukrainian Relief'. The names of the

parishes/communities and amount of funds

received toward this noble cause will be pub-

licly listed.

Bank information above.

Έρανος της Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων για την ανθρωπιστική

κρίση στην Ουκρανία

Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ… ΞΕΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ

ΜΠΕΝ ΓΟΥΑΛΑΣ: « Θα στηρίξουμε την Πολωνία

αν στείλει μαχητικά αεροπλάνα στην Ουκρανία»
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας

(φωτό) είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστήριζε

την Πολωνία εάν αποφάσιζε να στείλει μαχητικά

αεροσκάφη στην Ουκρανία, αλλά προειδοποίησε

ότι αυτό θα μπορούσε να φέρει τη χώρα «σε ευ-

θεία γραμμή πυρός».

«Θα υποστήριζα τους Πολωνούς, όποια επιλο-

γή κι αν κάνουν», είπε στο Sky News, προσθέ-

τοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούσε

να προσφέρει αεροσκάφη.

«Θα προστατεύαμε την Πολωνία, θα τους βοη-

θήσουμε με οτιδήποτε χρειαστούν», είπε. «Η Πο-

λωνία θα καταλάβει ότι οι επιλογές που κάνει, όχι

μόνο θα βοηθήσουν άμεσα την Ουκρανία, κάτι που

είναι καλό, αλλά μπορεί επίσης να βρεθεί στην

πρώτη γραμμή του πυρός από χώρες όπως η

Ρωσία ή η Λευκορωσία».

Είπε ότι η ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βο-

λοντιμίρ Ζελένσκι στους Βρετανούς βουλευτές

την Τρίτη ήταν «απίστευτα ισχυρή», περιγράφον-

τάς τον ως έναν «καταπληκτικό τύπο» και «το

πνεύμα της Ουκρανίας».

Σε άλλη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των

Times, ο Γουάλας είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος

Βλαντιμίρ Πούτιν είναι μια... «ξοφλημένη δύναμη

στον κόσμο».

«Ό,τι… και να συμβεί, ο Πρόεδρος Πούτιν

είναι μια ξοφλημένη δύναμη στον κόσμο και

τελείωσε, ο στρατός του τελείωσε… και πρέ-

πει να το αναγνωρίσει αυτό», είπε.

Πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα έχει «ενω-

θεί εναντίον του» και συμπλήρωσε: «Είναι σε μια

θέση όπου πρόκειται να προκαλέσει τεράστια οι-

κονομική δυσπραγία στον λαό του».
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Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την οικογέ-

νεια του Σπύρου του κουρέα, που αποτελείται από

τον ίδιο, την σύζυγο του, την αδελφή του και την

κόρη του.

Η κόρη του Σπύρου του κουρέα δεν παντρεύε-

ται με τίποτα και με κανένα γαμπρό. Όλους τους

βρίσκει ακατάλληλους και τους απορρίπτει, φυσι-

κά με την συγκατάθεση και της μάνας της, που

οπωσδήποτε θέλει γαμπρό από την Κύπρο, και

μάλιστα να είναι από χωριό.

Ο λόγος όμως που η Χρυστάλλα – Τταλλού δεν

παντρεύεται είναι άλλος. Αγαπά κάποιον ο οποίος

δεν αποκαλύπτεται κατ’ ουδέν λόγο, παρά μόνον

όταν έρθει ο αγαπημένος της στο κουρείο σαν πελάτ-

ης.

Η ιστορία, λοιπόν, αρχίζει στο κουρείο του Σπύρ-

ου, όπου και ο Σπύρος προσπαθεί να προξενέψει

με τρόπο όποιον πελάτη θεωρεί κατάλληλο για την

κόρη του, εφ’ όσον είναι είτε πλούσιος, είτε γιος

πλούσιας οικογένειας, ή, κατ’ αυτόν, είναι ο άντρ-

ας που ταιριάζει στην κόρη του. Συστήνει λοιπόν

τους πελάτες στην Λοξανδρού, η οποία αναλαμ-

βάνει τα υπόλοιπα.

Κάθε φορά πού ένας τέτοιος πελάτης μπει στο

κουρείο, η Λοξανδρού και η Χριστίνα τον καλούν

να πάει σπίτι τους για φαγητό ή σε κάποια άλλη

εκδήλωση για να γνωρίσει δήθεν τα υπόλοιπα μέλη

της οικογένειας, και φυσικά να συναντήσει την υπο-

ψήφια νύμφη και έτσι αρχίζουν τα προξένια. Πάν-

τοτε όμως αποτυγχάνουν για τους λόγους που ανα-

φέραμε πιο πάνω.

Σε κάθε περίπτωση δεν συμφωνούν, γιατί για

κάποιους λόγους δεν τους αρέσει ο υποψήφιος

γαμπρός.

Συγγραφέας-σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

Μουσική: Στάλω Γεωργίου & Harry K.

Τραγούδι: Πένη Τριανταφύλλου, Γιώργος

Γεράσιμος, Ελευθερία Γεωργίου. 

Χορογραφίες: SAMSARA

Παίζουν: ΑΥΓΗ ΦΑΣΟΥΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΤΟΥΜΑΖΗ, ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ, ΠΕΝΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΕΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ- ΣΑΜΣΑΡΑ, ΤΙΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, και ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

στο 07856 903 827

“THE ACTORS THEATRE” ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:

«Ήβραμεν γαμπρόν για 
την Τταλλούν μας!»

ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 
EARHLAM GROVE, WOOD GREEN, LONDON N22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 & ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, 6μμ

Ο επίσκοπος Μελιτηνής στην Αγία Σοφία
Λονδίνου

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας

Λονδίνου χοροστάτησε του Όρθρου και προ-

εξήρχε της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή της

Τυρινής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτ-

ηνής κ. Μάξιμος. Συλλειτούργησαν ο ιερα-

τικώς Προϊστάμενος, Αρχιμανδρίτης του Οι-

κουμενικού Θρόνου κ. Θεωνάς Μπακάλης,

ο Ιδιαίτερος Γραμματεύς του Αρχιεπισκόπου,

Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής και ο Αρχιερα-

τικός Επίτροπος, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κων-

σταντίνος Γαριβαλδινός.



Από το Λευκόνοικο
Τελούμε το τρίμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας και

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, θείου, αδελφού και παππού, Γιώρ-
γου Καραγιώργη, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, στον Καθεδρικό
Ναό των Αγίων Πάντων (Camden Street, London NW1 0JA).

Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν
και προσευχηθούν μαζί μας υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. 

Οι τεθλιμμένοι
Σύζυγος Μάρω

Κόρες Νέβη και Ρέα
Αδελφή Νίκη, Γαμπρός Dave, Νύφη Tracy

Εγγόνια Αλέξανδρος, Victoria, Γιώργος 
Λοιποί συγγενείς

3-Month Memorial
The 3-month Memorial Service of our beloved and dearly missed

George Karageorgis will take place on Sunday 20th of March 2022
at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints (Camden Street, Lon-
don NW1 0JA).

We invite all those who honour his memory to attend and pray
with us.

The Family

Γιώργος Καραγιώργης

+ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ + 3-MONTH MEMORIAL +
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Ξεκινήσαμε το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με
προορισμό το Πάσχα. Όπως πράττει στο διάβα των
αιώνων, η Εκκλησία, ακόμη μια φορά, μας προσκαλεί
να οδεύσουμε το ιερό μονοπάτι της λειτουργικής και πρ-
οσωπικής μας προετοιμασίας. Ηχεί την σάλπιγγα του
Κυρίου και καλεί όλους τους πιστούς να ενδυθούν την
πανοπλία της σωτηρίας, ώστε να φθάσουμε στον προ-
ορισμό μας νικηφόρα έναντι των παθών μας. Το ταξίδι
αυτό δεν είναι εύκολο, ιδιαιτέρως διότι οι τρόποι και οι
πειρασμοί του κόσμου καραδοκούν με σκοπό να μας εκ-
τρέψουν από την πορεία μας και να μας παραδώσουν
βορά στην αμαρτία. Ωστόσο, η Εκκλησία μεριμνά και
μας παρέχει σειρά εργαλείων και όπλων πνευματικών
προκειμένου να καθαρίσουμε και να ενισχύσουμε τον
εαυτό μας σε κάθε δυνατή ευκαιρία και, όταν η ανάγκη
το καλεί, τα μέσα προκειμένου να στεγνώσουμε τα μά-
τια μας από τα δάκρυα της μετάνοιας και να καταπραΰ-
νουμε το ταραγμένο μέτωπό μας. 

Εάν κάποιος εντρυφήσει στην εκκλησιαστική υμνο-
λογία, θα διακριβώσει ότι τόσο οι ασκητές της ερήμου
των παλαιών χρόνων, όσο και οι οπλίτες του πνεύμα-
τος των καιρών μας, οικουμενικά ενστερνίστηκαν τη
σημασία τριών αγωνισμάτων, τα οποία τους επέτρεψαν
να ελευθερωθούν από την αμαρτία, το κακό και τους πει-
ρασμούς αυτής της ζωής. Ο αγώνας ο καλός περιλαμ-
βάνει τη νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Αυτά
τα πνευματικά όπλα και η ασπίδα προστατεύουν τους
Χριστιανούς από τα βέλη του πονηρού. Επιτρέψτε μου
να μοιραστώ μαζί σας ολίγες σκέψεις για κάθε μια από
αυτές τις αρετές, ώστε να ενισχυθείτε κατά το ταξίδι της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και της ζωής εν γένει.

Νηστεία — Όταν, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μιλούμε
περί νηστείας, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε δια-
τροφικούς περιορισμούς και αποχή από συγκεκριμένες
τροφές. Κατά κυριολεξία, όμως, η λέξη 'νηστεία' σημαίνει
να μην τρώμε καθόλου. Ωστόσο, ο Ίδιος ο Χριστός και
οι Πατέρες της Εκκλησίας ποτέ δεν κατενόησαν τη νηστεία
κατ' αυτό τον περιορισμένο και περιοριστικό τρόπο. Η
Εκκλησία, η οποία τηρεί και ορθώς διδάσκει την αλήθ-
εια, μας υπενθυμίζει ότι η νηστεία αγκαλιάζει όλη μας τη
ζωή και, ως εκ τούτου, ενέχει και την εκρίζωση της αμαρ-
τίας από κάθε έκφανση της ζωής μας, επιπλέον της εθε-

λουσίας αποχής από συγκεκριμένες τροφές και δρα-
στηριότητες. Οι μεγάλοι υμνογράφοι της Εκκλησίας μάς
διδάσκουν επικαλούμενοι το παράδειγμα του Μωυσή, ο
οποίος αποκάθαρε την όρασή του διά της νηστείας, πρ-
ιν αντικρύσει και συνομιλήσει με τον Θεό. Η αληθής
νηστεία παρομοιάζεται με το ρόλο του ξίφους στην πνε-
υματική μας πανοπλία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως χειρουργικό νυστέρι, επιδέξια αποκόπτοντας κά-
θε κακό από την καρδιά μας. Οι υμνογράφοι μάς υπεν-
θυμίζουν ότι ο καιρός ο κατάλληλος της μετάνοιας εγγίζει
και ότι μέσω της αρετής και της εκγύμνασης της νηστείας
καταφέρνουμε νίκη έναντι των δαιμόνων. Στους ύμνους
διαβάζουμε ότι η νηστεία είναι η μητέρα της σωφροσύνης,
η κατήγορος της αμαρτίας, η σύντροφος της μετάνοιας,
η πολιτεία των αγγέλων και η σωτηρία των ανθρώπων.
Για αυτόν τον λόγο οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μάς
παροτρύνουν να τηρούμε την νηστεία την ευάρεστη στον
Θεό: να χαλιναγωγούμε την γλώσσα μας, να αποστα-
σιοποιούμαστε από την οργή, να απέχουμε των γήινων
επιθυμιών και τόσα άλλα. Η φιλανθρωπία και η ελε-
ημοσύνη αναφέρονται επίσης συχνά ως συνοδοιπόροι
της νηστείας. Μας επισημαίνεται ότι αυτά είναι τα συστα-
τικά στοιχεία της νηστείας της αληθούς και της αποδεκ-
τής στα μάτια του Κυρίου. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας η έν-
ταξη αυτών των βαθύτερων εκφάνσεων της νηστείας
στις παραπάνω περιγραφές και η απουσία εστίασης στο
θέμα της τροφής.

Αγρυπνία — Στο παλαιοδιαθηκικό Άσμα Ασμάτων,
ο συγγραφέας σημειώνει: «ἐγὼ καθεύδω, καὶ ἡ καρδία

μου ἀγρυπνεῖ». Για να μπορέσει κάποιος να πολεμήσει
την αμαρτία και να συνομιλήσει με τον Θεό διά της προ-
σευχής, οφείλει να παραμένει σε επαγρύπνηση, επιφυ-

λακή και εγρήγορση ώστε να μην παρασυρθεί από αν-
τιπερισπασμούς σε απώλεια του στόχου του και νόθευ-
ση της αποστολής του. Επαγρύπνηση σημαίνει να είμαι
πνευματικά έτοιμος να υποδεχθώ τον Νυμφίο, ο Οποίος
έρχεται εν τω μέσω της νυκτός. Επομένως, ας εκ-
πληρώσουμε την αγιογραφική προτροπή: «πάσῃ φυλακῇ

τήρει σὴν καρδίαν... οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν,

τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια». Όταν απέχουμε από
βαριά, λιπαρά και πλουσιοπάροχα εδέσματα, τα οποία
συχνά γεμίζουν τα πιάτα μας, αισθανόμαστε ελαφρύτε-
ροι και πιο ήρεμοι. Όταν είμαστε σε εγρήγορση, δεν πέ-
φτουμε στον λήθαργο της αμαρτίας. Είμαστε πιο επιμε-
λείς και πιο προσεκτικοί όσον αφορά αυτά που λέμε και
κάνουμε. Καλλιεργούμε στις καρδιές μας την αρετή της
επαγρύπνησης, σιωπηρώς προσδοκώντας το ανέσπε-
ρο φως που ακτινοβολεί το κενό μνήμα. Στην Πρώτη του
Επιστολή, ο Απόστολος Πέτρος μας θυμίζει να είμαστε
νηφάλιοι και άγρυπνοι. Ας είμαστε, λοιπόν, σε επιφυλα-
κή και επαγρύπνηση ώστε να διασχίσουμε την ταραχώδη
θάλασσα αυτής της ζωής και με ασφάλεια να εισέλθο-
υμε στον λιμένα της Αναστάσεως.

Προσευχή — Τα βιβλικά αναγνώσματα που μας οδ-
ηγούν στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάς διδάσκουν πώς
πρέπει να προσευχόμαστε. Οι οδηγίες απλές και ξεκά-
θαρες. Οφείλουμε να μην είμαστε όπως οι υποκριτές.
Αντιθέτως, οφείλουμε να αποσυρόμαστε στον ιδιωτικό
μας χώρο και να αποφεύγουμε τη συσσώρευση φρά-
σεων κενών νοήματος. Η προσευχή μας πρέπει να είναι
ειλικρινής, απλή και έμπλεη λόγων μεταμέλειας και αλή-
θειας. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος μας υπενθυμίζει
αυτά τα σημαίνοντα θέματα, συγγράφοντας το θεό-
πνευστο έργο του. Μας λέει ότι τα λίγα, ειλικρινή και πα-

ρακλητικά λόγια του Ληστή στον σταυρό του χάρισαν την
είσοδο στον παράδεισο. Είναι ανάγκη να επαναπροσ-
διορίσουμε την κατεύθυνση των σκέψεων μας και, εν-
δεχομένως, τον τρόπο της προσευχής μας. Πολύ συχνά
ανησυχούμε για την ποσότητα και όχι για την ποιότητα
της προσευχής μας. Αντιλαμβανόμενοι το ορθό πνεύμα
της προσευχής μας, εναπόκειται σε εμάς να ανακαλύψουμε
και να καλλιεργήσουμε τη δική μας σχέση με την προ-
σευχή, εργαζόμενοι ώστε να μετουσιώσουμε την προ-
σευχή στη δική μας, προσωπική έκφραση ενώπιον του
Θεού. Τότε, θα συναισθανθούμε την παρηγορητική δύναμη
της προσευχής και θα κατανοήσουμε την υμνολογική
αναφορά στην προσευχή ως τον θώρακα της πνευμα-
τικής μας πανοπλίας. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας πα-
ρέχει αυτή την ευκαιρία.

Εάν καθαρίσουμε σώμα και νου διά της νηστείας, εάν
γίνουμε πιο επιφυλακτικοί έναντι της αμαρτίας και πιο
δεκτικοί στην αγάπη του Θεού και εάν Τον αναζητήσου-
με με προσευχή, τότε θα μπορέσουμε να βιώσουμε πνε-
υματικά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 

Μακάρι ο Θεός να μας δώσει το κουράγιο, την δύναμη,
την διάκριση και, πάνω από όλα, την αγάπη, να ξεκινή-
σουμε ευλαβώς αυτό το ιερό ταξίδι, ώστε να φθάσουμε
μαζί στην ομορφιά, την δόξα και το φως της Αναστάσεως
του Κυρίου, το Πάσχα.

Με πατρική αγάπη και ευχές,
Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2022

+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ 
Μεγάλης Βρεταννίας ΝΙΚΗΤΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2022

ΝΙΚΗΤΑΣ: «Να καλλιεργούμε στις καρδιές

μας την αρετή της επαγρύπνησης»
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Προβολή του ελληνικού

τουρισμού στη Βρετανία
Την Πέμπτη 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, σε

συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ στο Λονδίνο εκ-
δήλωση στην Πρεσβευτική κατοικία με στόχο την
παρουσίαση και προώθηση δύο ελληνικών προ-
ορισμών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο βρ-
ετανικό κοινό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε
κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας με την Πρεσβεία
της Ελλάδας στο Λονδίνο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρέσβης της Ελλά-
δας στο Λονδίνο κ. Ιωάννης Ραπτάκης και προ-
λόγισε η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ- Ην.
Βασιλείου & Ιρλανδίας, κα Ελένη Σκαρβέλη, η
οποία υπογράμμισε την ανάγκη προβολής ειδικών
τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας όπως της
Αλοννήσου και της Αστυπάλαιας.

Παρευρέθηκαν επιλεγμένοι Βρετανοί δημοσιο-

γράφοι, τουριστικοί πράκτορες, Tour Operators
και σπεσιαλίστες σε εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού.

Τον Δήμο Αλοννήσου εκπροσώπησαν ο Δήμαρ-
χος Πέτρος Βαφίνης και το μέλος της Επιτροπής
Τουρισμού Κώστας Ευσταθίου, που παρουσία-
σε το σύνολο των δυνατοτήτων του προορισμού
καθώς και το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλά-

δας στο ναυάγιο της Περιστέρας. Ο Δήμαρχος 
πρόβαλε τις δυνατότητες καταδυτικού τουρισμού
εστιάζοντας στο Υποθαλάσσιο Μουσείο του νησιού,
το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα που είναι
πλέον ανοιχτό στο κοινό. Οι δύτες αναψυχής θα
έχουν πλέον τη δυνατότητα να το εξερευνήσουν
το ναυάγιο, με την καθοδήγηση έμπειρων δυτών.
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 λειτούργησε σε πι-
λοτική φάση και πλέον οι καταδύσεις επιτρέπον-
ται σε όλους κατά τη θερινή περίοδο.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Αστυπάλαιας απο-

τελούταν από τον Δήμαρχο κ Νίκο Κομηνέα, τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βλάσση Λαπατά και τον
ειδικό συνεργάτη κ. Κώστα Καμπύλη. Ο κ Κομ-
ηνέας αναφέρθηκε στο εύρος επιλογών που προ-
σφέρει η «Πεταλούδα του Αιγαίου» και έδωσε έμφα-
ση στο πρωτοποριακό εγχείρημα μετασχηματι-
σμού της Αστυπάλαιας σε νησί –πρότυπο για την
αειφορία. Ειδική αναφορά έγινε στην ανακήρυξη
της Αστυπάλαιας ως το πρώτο «Έξυπνο και Αει-
φόρο νησί» (Astypalea Smart and Sustainable
Island), καθώς η ελληνική κυβέρνηση από κοινού
με την Volkswagen Group επέλεξαν την Αστυπά-
λαια για ένα πρωτοποριακό project, με το οποίο
το νησί θα μεταμορφωθεί στο πρώτο νησί με ενερ-
γειακή αυτονομία στη Μεσόγειο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Tour operators

όπως οι Sunvil, Olympic Holidays, Kuoni, εκ-
πρόσωποι αεροπορικών εταιριών όπως Aegean
Airlines, Sky Εxpress, και επαγγελματίες που ει-
δικεύονται σε ειδικές μορφές τουρισμού όπως το
Responsible Travel και το Charitable Travel.

Οι δεκάδες συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν
την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά ελληνικά
πιάτα αλλά και τοπικά εδέσματα από την Αλόν-

νησο και την Αστυπάλαια.
Αναφορικά με τη σημειολογία της εκδήλωσης,

η κυρία Σκαρβέλη δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά

τον Πρέσβη κ Ραπτάκη για τη φιλοξενία της εκδή-

λωσης και τη στήριξη του στην προσπάθεια προ-

βολής του Ελληνικού Τουρισμού. Η ενθουσιώδης

ανταπόκριση των συμμετεχόντων στη στοχευμένη

παρουσίαση ειδικών μορφών τουρισμού των Δή-

μων Αλοννήσου και Αστυπάλαιας αντανακλά το

ενδιαφέρον της Βρετανικής αγοράς για την Ελλά-

δα, υπό τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε». 

Διαδικτυακή συνάντηση Γ. Γραμματέα Αποδήμου

Ελληνισμού με την ομογενή Ειρήνα Καραμάνος,

την Πρώτη Κυρία της Χιλής
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε δια-

δικτυακή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ.
Ιωάννη Χρυσουλάκη, και της ομογενούς Irina
Karamanos, η οποία από 11 Μαρτίου θα αναλάβει
χρέη Πρώτης Κυρίας της Χιλής, αλλά και Διευθύντριας
Κοινωνικο-Πολιτιστικών Θεμάτων της Προεδρίας της
χώρας – σε συνέχεια της νίκης που κατήγαγε ο σύν-
τροφός της, Gabriel Boric, στις προεδρικές εκλογές.

Ο κ. Χρυσουλάκης ενημέρωσε την κυρία Karamanos
σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και συγκεκρι-
μένα σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελ-
ληνική κυβέρνηση, μέσω των Γενικών της Προξενείων
σε Μαριούπολη και Οδησσό, για στήριξη της ομογέ-
νειας που ζει στη χώρα. Στην ευρύτερη περιοχή της
Μαριούπολης σημείωσε ότι διαβιούν περίπου 120.000
πολίτες ελληνικής καταγωγής και περίπου 150.000 σε
ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ επεσήμανε τις ιδιαίτερα
δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, υπό τις οποίες λει-
τουργούν οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές στη χώρα
και το απαράμιλλο ψυχικό σθένος των διπλωματών
μας. 

Η κα Karamanos εξέφρασε τη θλίψη της για τον θά-
νατο ομογενών στην ανατολική Ουκρανία, αλλά και την
αγωνία της για τις εν γένει καταστροφικές επιπτώσεις
του πολέμου.

Η συζήτηση περιστράφηκε στη συνέχεια στο πεδίο
της δημόσιας διπλωματίας και του πολιτισμού. Η κυρία
Karamanos περιέγραψε το πλαίσιο των καθηκόντων
που θα αναλάβει, το οποίο περιλαμβάνει πέρα από πο-
λιτιστικά, και γλωσσικά θέματα. Η ίδια έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την ισπανόφωνη έκδοση της ψηφιακής
πλατφόρμας εκμάθησης και διδασκαλίας ελληνικών
«StaEllinika».

Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε, επίσης, στην προ-
βολή της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου)

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με στόχο την
ανάδειξη της καθολικότητας της γλώσσας μας, πρω-
τοβουλία για την οποία η κα Karamanos συνεχάρη το
Υπουργείο Εξωτερικών. 

Τέλος, είχε τη χαρά να την ενημερώσει σχετικά με το
1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο, που
θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη από 15 μέχρι και 17
Ιουλίου 2022, στο οποίο προσκάλεσε ομογενείς για-
τρούς και φοιτητές Ιατρικής από τη Χιλή.

Η κα Karamanos, η οποία προσκάλεσε τον κ. Χρυ-
σουλάκη να επισκεφθεί τη Χιλή, δήλωσε ότι χάρη στη
διαδικτυακή αυτή συνάντηση γνωριμίας αισθάνεται ήδη
πιο κοντά στην Ελλάδα και στις ρίζες της, ενώ τόνισε
την προθυμία της να συνεργαστεί μαζί του σε δράσεις
που θα ενισχύσουν τις πολιτιστικές σχέσεις των χωρών
και θα φέρουν πιο κοντά τους δύο λαούς.
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Μπορεί τα δύο τελευταία χρόνια να μας χάλασε λίγο τα σχέδια η παν-

δημία, αλλά φέτος οι Απόκριες γιορτάστηκαν στα σχολεία Manor Hill

και Finchley όπως πρώτα. Με τα φωτεινά χαμόγελα των μαθητών μας

και τα αστραφτερά κουστούμια τους, γιορτάσαμε την πιο πολύχρωμη

και ζωντανή γιορτή του Ελληνισμού όχι μόνο για το ξεφάντωμα, αλλά

και για την αναβίωση ενός πολύ σπουδαίου τμήματος της ελληνικής

παράδοσης που χάνεται βαθιά μέσα στο χρόνο.

Το περασμένο Σάββατο, 5 Μαρτίου, γονείς έντυσαν με φροντίδα και

κομψότητα τα παιδιά τους του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής και

ήρθαν να τα απολαύσουν στην γιορτή του σχολείου. Από τη γιορτή δεν

έλειψε κανείς, καλεσμένοι ήταν όλοι, με μοναδικό περιορισμό την γιο-

ρτινή τους διάθεση!

Ο διευθυντής των σχολείων ανέβασε τα παιδάκια στη σκηνή, απ’

όπου παρέλασαν ξακουστές πριγκίπισσες κι άλλοι επιφανείς της σόου-

μπιζ, καλές νεράιδες και ζωάκια, μα και ηρωίδες από τις πιο αγαπημέ-

νες παιδικές ιστορίες. Δεν έλειψαν και οι σύνοδοι τους, οι οποίοι ομο-

λογουμένως βρίσκονταν σε ετοιμότητα να τις υπερασπιστούν και να….

μονομαχήσουν αν χρειαστεί! 

Μέσα από αυτές τις ζωηρές εικόνες, αναβιώσαμε τα τοπικά έθιμα σε

κάθε γωνιά του Ελληνισμού: Γενίτσαροι και Μπούλες που φέρει τις

ρίζες του στην Τουρκοκρατία, το κάψιμο του Τζάρου στην Ξάνθη, οι

φωτιές στην Κοζάνη, η μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και των καρ-

ναβαλιστών στην Πάτρα και τη Λεμεσό, τον Βλάχικο Γάμο στη Θήβα,

τα αλευρώματα στο Γαλαξίδι, τους Κουδουνάτους στην Χίο κ.ά.

Οι δάσκαλοι μίλησαν στους μαθητές τους μέσα στις τάξεις για τα

έθιμα και τις παραδόσεις μας. 

Τα παιδιά συστήθηκαν με την… κυρία Σαρακοστή, έβαλαν στο καλά-

θι των αγορών τους τα αγαπημένα τους νηστίσιμα προϊόντα και χρω-

μάτισαν με μαεστρία τον χαρταετό τους για την Καθαρά Δευτέρα!!!

Μαριλίνα Νταουντάκη

Εκπαιδευτικός

Η γιορτή της Αποκριάς στα ελληνικά
σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φινσλεϋ

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Σάββατο 5 Mαρτίου 2022 το Ελληνικό Παροικιακό σχολείο

του Αγίου Νικολάου πραγματοποίησε μιαν αξέχαστη βραδιά με

ελληνική μουσική, παραδοσιακούς χορούς και ελληνικά εδέ-

σματα στην αίθουσα εκδηλώσεων της ενορίας του Αγίου Παν-

τελεήμονα στο Χάροου.

Η βραδιά ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της Διευθύν-

τριας του σχολείου κας Ελευθερίας Ξενοφώντος και την εκδή-

λωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Ύπατος

Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλαος Τ. Μανώλης,

ο Αιδεσιμώτατος π. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και ο π.

Ευγένιος Τσαραμανίδης και πλήθος γονέων και φίλων του ΕΠΣ

του Αγ. Νικολάου.

Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές, μικροί και μεγάλοι, φορώντας

ελληνικές παραδοσιακές στολές εντυπωσίασαν με τις χορευτι-

κές τους επιδόσεις και την άψογη παρουσίασή τους. Χόρεψαν

χορούς της Βόρειας και Δυτικής Θράκης, «Συρτό στα τρία», το

γνωστό «Χασαποσέρβικο» και άλλους παραδοσιακούς χορούς

από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την αγαπημένη μας Κύπρο.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ζωντανή ελληνική μουσική που

πλαισίωσαν οι μεγάλοι μαθητές του σχολείου, οι οποίοι επέδει-

ξαν το εξαίσιο ταλέντο τους τόσο στη μουσική όσο και το τρα-

γούδι. 

Η βραδιά κύλησε με γνωστά ρεμπέτικα, λαϊκά και νησιώτικα

τραγούδια και όλοι οι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς του σχο-

λείου διασκέδασαν και έφθασαν στο αποκορύφωμα του κεφιού

και της ευθυμίας. Από τη βραδιά φυσικά δεν έλειψε και η κλή-

ρωση πολλών και ξεχωριστών δώρων με τους λαχνούς της

λαχειoφόρου.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν οι διοργανωτές αυτής της αξέχα-

στης βραδιάς, αλλά και η δασκάλα των παραδοσιακών χορών

κα Μαριάννα Κουτσουράδη,  που επιμελήθηκε αριστοτεχνικά

τη μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία ήταν αποτέλεσμα

εντατικών προβών και σκληρής προετοιμασίας.

Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΣ του

Αγίου Νικολάου εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & Καλή

Σαρακοστή!

Ομογένεια

Ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Νικόλας

Μανώλης απευθύνει χαιρετισμό στη χοροεσπερίδα. Δίπλα του 

η διευθύντρια του σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος.

Η χοροεσπερίδα του ελληνικού 

σχολείου Αγίου Νικολάου (Acton)

ΦΙΝΣΛΕΫ

ΦΙΝΣΛΕΫ

MANOR HILL

MANOR HILL



ΜΕΡΟΣ 29ον

Η «Φιλελληνική Επιτροπή 

Λονδίνου» (συνέχεια)

Ο Edward Blaquiere (1779-1832) ήταν όχι μόνο ένας δια-

κεκριμένος Βρετανός αξιωματικός του Ναυτικού, αλλά κι

ένας επίσης από τους πρώτους Βρετανούς Φιλέλληνες και

ιδρυτικό, μάλιστα, Μέλος της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λον-

δίνου». Γεννήθηκε στο Δουβλίνο, γόνος ευγενούς οικογένει-

ας Γαλλικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν καταφύγει στη Βρε-

τανία το 1685 λόγω της ακύρωσης του «Διατάγματος της

Nantes» από τον Γάλλο Βασιλιά Λουδοβίκο 14ο (1638-1715·

Βασιλιάς από το 1643) [Το εν λόγω Διάταγμα, συγκεκριμέ-

να, είχε θεσπίσει το 1598 ο επίσης Γάλλος Βασιλιάς Ερρίκος

Δ΄ [(1553-1610)· Βασιλιάς από το 1589 μέχρις ότου δολοφο-

νήθηκε] με σκοπό να εξαλείψει το μίσος που δίχαζε για χρό-

νια τους Καθολικούς και τους Ουγενότους της Γαλλίας. Οπότε

η εν λόγω ακύρωση ανάγκασε 300.000 Ουγενότους να βρουν

καταφύγιο στις Βρετανικές Νήσους]. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Ο πατέρας του, ονόματι James Blaquiere (1726-1803),

ήταν συνταξιούχος Αντισυνταγματάρχης του Βρετανικού 

Στρατού, οπότε και ο Edward ακολούθησε τα βήματα του

πατέρα του, τον δε Ιανουάριο 1794 κατατάχθηκε στο Βρετα-

νικό Βασιλικό Ναυτικό, κι έλαβε μέρος στις νικηφόρες ναυμα-

χίες του Guernsey (23/4/1794) και Croix (23/6/1795). Στις

7/10/1795, όμως, όταν το Βρετανικό Ναυτικό υπέστη πανω-

λεθρία στη μάχη του Cape St. Vincent στην Πορτογαλία, ο

Edward Blaquiere γλύτωσε ως εκ θαύματος και δεν συνελή-

φθη αιχμάλωτος. Στη συνέχεια, έλαβε μέρος στη Βρετανική

νικηφόρο ναυμαχία του Abukir Αιγύπτου (1/8/1798) υφι-

στάμενος του Ναύαρχου Horatio Nelson (1758-1805), ως

αξιωματικός επί της ναυαρχίδας “Vanguard” του Βρετανικού

Στόλου της Μεσογείου, επί της οποίας συνέχισε τις υπηρεσίες

του την περίοδο Σεπτέμβριος 1798-Σεπτέμβριος 1800, δια-

κρίθηκε δε, μάλιστα, στην πολιορκία της Μάλτας. Εξάλλου,

λίγες μέρες νωρίτερα (12/7/1801) έλαβε μέρος στη δεύτερη

ναυμαχία της Algesiras υπό τις διαταγές του Ναύαρχου James

Saumarez (1757-1836), στις δε 21/10/1805, στη ναυμαχία

του Trafalgar, και προς το τέλος του έτους στην άμυνα της

Σικελίας. 

Εκείνο, όμως, που ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα εδώ είναι ότι

την περίοδο 1810-1811, όταν ο Blaquiere υπηρετούσε ως

καπετάνιος στο Βρετανικό Ναυτικό της Μεσογείου, είχε έλθει

σε άμεση επαφή με ηγετικά και άλλα στελέχη της ευρύτερης

εκείνης περιοχής. Οπότε γνώρισε από πρώτο χέρι τις απεχ-

θείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες ήταν υποχρεωμένοι να

ζήσουν οι υπόδουλοι στους Οθωμανούς λαοί, οπότε και άρχι-

σε να αναπτύσσεται το Φιλελληνικό του αίσθημα.

Από τα μέσα του 1812 μέχρι το 1816 υπηρετούσε στο

Ναυαρχείο της Valletta, Malta. Την ίδια εποχή γνώρισε τον

φιλόσοφο και νομικό Jeremy Bentham (1748-1832), τον

οποίο θαύμαζε ήδη από το 1802 για τις προοδευτικές του ιδέες,

οι οποίες και ενδυνάμωσαν ακόμη πιο πολύ τον φιλελληνι-

σμό του. Ταυτόχρονα, όμως, ο Blaquiere γνώρισε και τον μετέ-

πειτα πολύ στενό φίλο και συνεργάτη του στη «Φιλελληνική

Επιτροπή Λονδίνου», τον πολιτικό, οικονομολόγο, διπλω-

μάτη, συγγραφέα, μεταφραστή και 4ο Κυβερνήτη του Hong

Kong (1854-1859) Sir John Bowring (1792-1872), ο οποίος

ήταν επίσης φοιτητής, και μάλιστα ο πιο ευνοούμενος, του

Bentham. Παραιτήθηκε, όμως, από το Βρετανικό Βασιλικό

Ναυτικό το 1820 με τον βαθμό του λοχαγού, έχοντας πια

σκοπό αφενός να επιδοθεί στις δικές του επιδιώξεις και, λίγο

αργότερα, στην προβολή του Φιλελληνισμού.

Ο Blaquiere είχε, επίσης, χρηματοδοτηθεί από τον Bentham

για να επισκεφθεί την Ισπανία τον Ιούνιο του 1820 με σκοπό

να ενδυναμώσει την εκεί συνταγματική κίνηση. Τον Οκτώ-

βριο, όμως, του 1822 υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την

Ισπανία και να επιστρέψει στη Βρετανία, επειδή η Ισπανική

συνταγματική κίνηση είχε καταδικαστεί από το Συμβούλιο

της Βερόνας, ενώ Γαλλικά στρατεύματα είχαν ήδη αρχίσει να

εισέρχονται στην Ισπανία για να ενωθούν με τον αντι-

συνταγματικό στρατό του βασιλιά της Ισπανίας Φερδινάρ-

δου 7ου [(1784-1833)· βασιλιάς 1813-1833]. 

Επιστρέφοντας στην Αγγλία, ο Blaquiere ήρθε και πάλι σε

επαφή με τους Bentham και Bowring, αλλά τώρα με σκοπό

να εργαστούν συστηματικά για την πρόοδο του Φιλελληνι-

σμού. Άμεσο δε αποτέλεσμα της συνεργασίας τους αυτής

υπήρξε η ίδρυση της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου»,

«Philhellenic Committee of London», στις 28 Φεβρουαρίου

1823, με ιδρυτικά Μέλη τους Edward Blaquiere, Lord Byron,

Jeremy Bentham, τον Συνταγματάρχη Leicester Stanhope,

5th Earl of Harrington (1784-1862), και τον John Bowring

(1792-1872).

Τον Μάρτιο του 1823, ο Edward Blaquiere ταξίδεψε για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως απεσταλμένος της «Φιλελ-

ληνικής Επιτροπής Λονδίνου», συνοδεύοντας δε και τον εκπρό-

σωπο της πρώτης Ελληνικής Κυβέρνησης Ανδρέα Λουριώτη.

Η οποία, άλλωστε, Κυβέρνηση είχε απόλυτη ανάγκη σύνα-

ψης δανείων ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τον απελευθερ-

ωτικό της Αγώνα. Πρώτος σταθμός τους ήταν η Γένουα, όπου

ο Λουριώτης έλαβε συστατική επιστολή από τον John Cam

Hobhouse, ο οποίος ήταν Φιλέλληνας και Μέλος της «Φιλελ-

ληνικής Επιτροπής Λονδίνου», αλλά και στενός φίλος του

Λόρδου Βύρωνα. Κάνοντας, λοιπόν, χρήση της εν λόγω συστα-

τικής επιστολής και με τη συμμετοχή του Blaquiere, συνάν-

τησαν τον Βύρωνα με σκοπό να τον πείσουν να αναλάβει ηγε-

τικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση.

Όταν έφθασε στην Ελλάδα, ο Blaquiere μελέτησε την όλη

κατάσταση και προσπάθησε να διαγνώσει τις κατεξοχήν

αδυναμίες και τις ανάγκες των Ελλήνων επαναστατών. Ένα

δε από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησε ήταν η ανάγκη

δημιουργίας Τακτικού Στρατού, επειδή ο πρώτος τακτικός

Στρατός της επαναστατημένης Ελλάδας είχε καταστραφεί

στη Μάχη του Πέτα (4/7/1822). Ο δε Blaquiere πληροφόρη-

σε την «Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου» για την ανάγκη

αυτή με μια σειρά επιστολών του, οι οποίες εξέφραζαν, στην

πραγματικότητα, την ίδια άποψη με εκείνη του Λόρδου Βύ-

ρωνα, ο οποίος πίστευε ότι τα πεδία μαχών αποτελούν το

πρώτο σχολείο της ελευθερίας, και ότι η ελευθερία αποκτά-

ται εν πρώτοις από στρατιωτικά μέσα. Αυτό το σχολείο θεω-

ρούσε ότι “το σπαθί προηγείται της πένας”. Αντίθετη, όμως,

άποψη είχε ένα άλλο ηγετικό Μέλος της «Φιλελληνικής Επι-

τροπής Λονδίνου», ο Leicester Stanhope (1784-1862), ο οποίος,

παρόλο που ήταν ο ίδιος στρατιωτικός, θεωρούσε, και μάλι-

στα με έμφαση, ότι το πιο δυναμικό όπλο είναι η πένα, δηλα-

δή η μόρφωση και ο γραπτός λόγος. 

Να τονίσουμε, όμως, στο σημείο αυτό, ότι η εν λόγω συζή-

τηση δεν βρισκόταν σε καθόλου αντίθεση με το γεγονός ότι

όλοι εκείνοι οι υπέροχοι Φιλέλληνες προσπάθησαν, ο καθέ-

νας κατά δύναμη και με κάθε τρόπο, να βοηθήσουν την αγω-

νιζόμενη Ελλάδα, με κλασικό παράδειγμα τον Λόρδο Βύρω-

να, ο οποίος προσέφερε όχι μόνο χρήματα, αλλά και τη ζωή

του ακόμη στο Μεσολόγγι στις 7/14 Απριλίου 1824. Το ίδιο,

όμως, έκαναν επίσης και αναρίθμητοι άλλοι Φιλέλληνες, οι

οποίοι απετέλεσαν και αυτοί αυτοβούλως εξιλαστήρια θύμα-

τα στον τιτάνιο απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων.

Τον Μάιο του 1823, ο Blaquiere επέστρεψε στο Λονδίνο

και υπέβαλε στη «Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου» την έκθε-

σή του για την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Από

δε τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 1823 περιήλθε τη

Μεγάλη Βρετανία επικοινωνώντας με διασημότητες της εποχής

με σκοπό να τους εξάψει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και

να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους για την Ελληνική Επα-

νάσταση, ενώ ταυτόχρονα αλληλογραφούσε συχνά με τους

Λόρδο Βύρωνα και Leicester Stanhope. Στις δε αρχές του

Δεκεμβρίου 1823 μετέβη στην Κεφαλονιά, η οποία αποτε-

λούσε τότε κτήση της Βρετανίας, όπου συνάντησε τους Βύρω-

να και Stanhope, με τους οποίους συνεργάστηκε στενά μέχρι

το θάνατο του Βύρωνα. Στις δε 24 Δεκεμβρίου 1823, ο Blaquiere

μετέβη στο Μεσολόγγι, μαζί δε με τον Stanhope επισκέφθη-

καν τους διάφορους ηγέτες των αντιμαχόμενων Ελληνικών

φατριών με σκοπό, όπως έλπιζαν, να συμβαλουν αποφασι-

στικά στη συμφιλίωσή τους. Για το θέμα, όμως, αυτό θα μιλή-

σουμε διεξοδικά στα επόμενα. 

Η ιδιότητα του Μέλους της ως άνω «Επιτροπής» (και σε

όσους συνέβαλαν στην ίδρυση και οργάνωσή της) συγκέν-

τρωσε μαζί σε κοινή αιτία και σκοπό, Συντηρητικούς (Tories),

Φιλελεύθερους (Whigs), Ριζοσπάστες (radicals), και πρώι-

μους φιλελεύθερους (early liberals). Και όπως ήταν, βέβαια,

φυσικό, η ετερόκλιτη εκείνη συνεργασία οδηγούσε κάποτε

και σε εκατέρωθεν δυσπιστίες και αντιπαλότητες.

Η φιλελληνική, πάντως, εκείνη υποστήριξη βασίστηκε

κατά κανόνα στις ακόλουθες εκτιμήσεις: Ότι η Ελλάδα και η

Βρετανία ήταν και οι δύο χριστιανικά έθνη· ότι ο ευρωπαϊ-

κός πολιτισμός βασίστηκε στην κληρονομιά της αρχαίας Ελλά-

δας· και ότι η Ελληνική Ανεξαρτησία θα συμβάλει στην αύξηση

των Βρετανικών συμφερόντων και επενδύσεων στη Μεσό-

γειο. Παρόλα, όμως, αυτά, στη Βρετανία δεν μπορούσε ο οποι-

οσδήποτε να ενταχθεί ή να υποστηρίξει την εν λόγω «Επιτρο-

πή» χωρίς την προηγούμενη υπέρβαση διαφόρων προβλη-

ματισμών, όπως ήταν, για παράδειγμα, οι ακόλουθοι:

Η Βρετανία έπρεπε να διατηρήσει αυστηρή ουδετερότητα

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία· ο

Στρατολογικός Νόμος περί εξωτερικού, ο οποίος απέκλειε

την υπηρεσία από βρετανούς στρατιώτες στην Ελλάδα· η υπο-

στήριξης ενός πολέμου, στον οποίο η Βρετανία δεν συμμε-

τείχε, εθεωρείτο παράνομη· η χρησιμοποίηση κεφαλαίων,

προκειμένου να αποφύγει την οικονομική δυσχέρεια η ίδια η

Βρετανία, ήταν πιο σημαντική από τη συγκέντρωση χρημά-

των για την υποστήριξη των Ελλήνων· και, γενικότερα, ότι

θα ήταν λάθος για κάποιον από τους «πιστούς και ευφυείς

άνδρες» να αντιταχθεί οργανωμένα εναντίον της επίσημης

κυβερνητικής πολιτικής. 

Η «Επιτροπή», πάντως, οργάνωνε εβδομαδιαίες συναν-

τήσεις της στην ταβέρνα «Crown and Anchor» στο κεντρικό

Λονδίνο, όπου συμμετείχαν συνήθως οκτώ έως δέκα μέλη.

Θα υπήρχε δε, επίσης, και κάποια παραλλαγή στη σύνθεση

των συμμετεχόντων μελών, αλλά ο βασικός πυρήνας των τεσ-

σάρων ή πέντε τουλάχιστον Μελών ήταν πάντοτε εκεί. Το

μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, ωστόσο, ανατέθηκε να το

οργανώνει ο Sir John Bowring (1792-1872), τον οποίο υπο-

βοηθούσε, αλλά εξ αποστάσεως, ο Edward Henry Barker

(1788-1839), ο οποίος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος στην ανά-

πτυξη επαφών με τους παραδοσιακούς Φιλέλληνες και στις

κινητοποιήσεις υποστήριξης, γενικότερα, για το λεγόμενο

«Ελληνικό Ζήτημα». Ο Barker συνέβαλε, επίσης, στην ίδρυ-

ση και της «Cambridge Greek Committee», όπου κι εξα-

σφάλισε την υποστήριξη από πρόσωπα του διάσημου αυτού

Πανεπιστήμιου.

Η πρώτη και αποφασιστικής σημασίας επιτυχία της «Φιλελ-

ληνικής Επιτροπής Λονδίνου», ήταν αναμφίβολα ότι κατόρ-

θωσε να εντάξει στις τάξεις της τον Λόρδο Βύρωνα [George

Gordon Noel Byron (1788-1824)] ως Μέλος της, όπερ συνέ-

βαλε  στην ραγδαία ανάπτυξη του ρεύματος φιλελληνισμού

στη Βρετανία. 
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία

Jeremy Bentham, 

διά χειρός Henry William Pickersgill 

Edward Blaquiere ως αξιωματικός

του Βρετανικού Ναυτικού



ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ

Η Μητρόπολη Θυατείρων 

και η Ελληνική Κυβέρνηση 

(συνέχεια)

«Τω Εντιμωτάτω Κυρίω Κ. Διαμαντοπούλω,

Γενικώ Πρόξενω της Ελλάδος 

εν Κωνσταντινουπόλει[…..] 

Ιερώτατε Μητροπολίτα Τραπεζούντος 

[…...] (Αντίγραφον)

«Γνωστόν έστι και τη υμετέρα Ιερότητι ότι η έντιμος

Ελληνική Κυβέρνησις κατήργησε πρό τινος διά λόγο-

υς οικονομίας το προς τον ιερώτατον Μητροπολίτην

Θυατείρων κ. Γερμανόν παρεχόμενον επίδομα. Η

Εκκλησία, άμα λαβούσα εν καιρώ γνώσιν της αποφά-

σεως ταύτης, έσπευσε ίνα παρακαλέση την έντιμον

Κυβέρνησιν όπως, εκτιμώσα και αναγνωρίζουσα την

χρησιμότητα της ιεράς Μητροπόλεως Θυατείρων, ης η

ύπαρξις αδύνατος αποβαίνει άνευ της υλικής ταύτης

επικουρίας, ευαρεστηθή ίνα προβή εις αναθεώρησιν

της αποφάσεως και αξακολούθησιν της παροχής του

επιδόματος τω ειρημένω αρχιερεί.

»Ανακοινούμενοι τα ανωτέρω τη υμετέρα Ιερότητι,

προτρεπόμεθα αυτήν εξ αποφάσεως όπως παρακο-

λουθήση την πορείαν του ζητήματος και ενεργήση την

ευκταίαν επανόρθωσιν της ειλημμένης αποφάσεως.

1926 Σεπτεμβρίου ια΄. (υπ.) 

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος».

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«Αριθ. Πρωτ. 27  (Αντίγραφον)

«Παναγιώτατε Δέσποτα,, Συνεχίζων τας εν προγε-

νεστέρα μου επιστολή πληροφορίας περί των ενεργειών

μου διά το επίδομα του αδελφού Μητροπολίτου Θυα-

τείρων κ. Γερμανού δηλώ ευλαβώς ότι ληφθείσης της

αναμενομένης εκ Λονδίνου απαντήσεως της εκεί Ελληνι-

κής Πρεσβείας ωρίσθη διά τον αδελφόν μηνιαίον επίδο-

μα εκ λιρών αγγλικών είκοσι πέντε (αρ. 25), ού η πληρ-

ωμή άρχεται από του παρόντος μηνός Νοεμβρίου. Ως

λέγουσιν οι αρμόδιοι, το ποσόν των 25 αγγλικών λιρών

κατά μήνα ωρίσθη προς συμπλήρωσιν του προς συντήρη-

σιν του Μητροπολίτου Θυατείρων υπό των Κοινοτήτων

Βορείου και Δυτικής Ευρώπης χορηγουμένου κατ’ έτος

ποσού.

(υπ.) Ο Τραπεζούντος Χρύσανθος».

«Αριθ. Πρωτ. 3309. Εν Αθήναις, Κυψέλη, Ιερόν Αγίων

Αποστόλων, Τη 30ή Νοεμβρίου 1926.

Ιερώτατε Μητροπολίτα Θυατείρων [……..] Του Ιερ-

ωτάτου Μητροπολίτου Τραπεζούντος κ. Χρυσάνθου,

Πατριαρχικού εν Αθήναις Αντιπροσώπου, εις ον εν

καιρώ συνεστήθη υπό της Εκκλησίας η ενέργεια των

δεόντων προς εξακολούθησιν της υπό της Ελληνικής

Κυβερνήσεως παροχής αυτή του μηνιαίου αυτής επιδό-

ματος, διά γράμματος αυτού προς ημάς αναγγείλαντος

ότι ωρίσθη αυτή μηνιαίον επίδομα είκοσι πέντε αγγλικών

λιρών, αρχόμενον από του παρελθόντος μηνός Νοεμ-

βρίου, συνοδική διαγνώμη ασμένως διαβιβάζομεν

εγκλείστως ώδε εν αντιγράφω το γράμμα τούτο, μετά

της συνοδικής συστάσεως όπως η υμετέρα Ιερότης

αρκεσθή εις το ψηφισθέν επίδομα. […] Δεκεμβρίου

ιγ΄1926 

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος, 

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός.»

Η εκλογή, όμως, του όντως «φιλοβενιζελικού» Γερ-

μανού ως πρώτου Μητροπολίτη Θυατείρων, ή μάλλον

η ίδρυση της Μητροπόλεως Θυατείρων και εξαρτώμενης

άμεσα από τον «φιλοβενιζελικό» Οικουμενικό Πα-

τριάρχη Μελέτιο, δεν εγένετο αυτόματα και φυσιολο-

γικά αποδεκτή από όλες τις Ελληνορθόδοξες Κοινότ-

ητες της Ευρώπης λόγω ακριβώς της υπάρχουσας τρο-

μερής διάστασης μεταξύ «φιλοβενιζελικών» και «φιλο-

βασιλικών», όπως καταδεικνύεται από την υπ’ αρ. 1

και ημερομ. 8 Ιουνίου 1922 έκθεση του Μητροπολίτη

Γερμανού προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και

από επιστολή του Γερμανού προς την Εφορεία της

Θεολογικής Σχολής Χάλκης, τις οποίες παραθέτουμε

στη συνέχεια:

«Αυξ. Αρ. 1 - 8 Ιουνίου 1922

Παναγιώτατε Δέσποτα, Συνωδά τη εντολή της Υμ. Θ.

Παναγιότητος άμα τη εις Παρισίους αφίξει μου έσπευ-

σα να συναντηθώ μετά του Προϊσταμένου Πανοσιολ.

Αρχιμ. κ. Γ. Βασιλάκη, του Αποκρισιαρίου της Μ. Εκκλης.

κ. Γ. Τριανταφυλλίδου, του κ. Βενιζέλου και του κ. Ν.

Πολίτου. Συγκεφαλαιώ ενταύθα το πόρισμα των μετ’

αυτών συνεντεύξεών μου όσον αφορά εις τον σκοπόν

της αποστολής μου.

»Εις την ερώτησίν μου αν ελήφθησαν εν καιρώ όλα

τα σχετικά προς την ανάκλησιν του Τόμου του 1908,

την σύστασιν Μητροπόλεως εν Ευρώπη και την εκλο-

γήν μου έγγραφα ο Αρχιμ. απήντησε καταφατικώς. Ότε

δε ηρώτησα αυτόν ποία η έναντι των αποφάσεων τούτων

στάσις τόσον αυτού όσον και της Κοινότητος, ο Αρχιμ.

μοι είπεν, ότι τα έγγραφα ταύτα ανεκοίνωσεν εις την τρι-

μελή διοικούσαν Επιτροπήν της Κοινότητος, εξ ων το

εν μέλος διορίζεται εξ οφφικίου υπό της ενταύθα Ελλην.

Πρεσβείας, διότι το κτίριον της Εκκλησίας κατόπιν δωρε-

άς των κληρονόμων του αοιδίμου Στεφάνοβικ είναι κτήμα

της Ελλ. Κυβερνήσεως, είναι δε νυν τοιτούτον ο Γραμ-

ματεύς αυτής κ. Σκουζές. Η Επιτροπή, προσέθηκεν

ανέθηκεν εις αυτόν, ως γνώστην των Ιερών Κανόνων,

να υποδείξη το δέον γενέσθαι εν τη προκειμένη περι-

πτώσει δι’ υπομνήματος. Ο Αρχιμ., ως λέγει, έκαμε σχε-

τικήν εισήγησιν εις την Επιτροπήν. Η εισήγησις αύτη

υπό του κ. Σκουζέ διεβιβάσθη εις Αθήνας όθεν αναμέ-

νεται ειρηνική διευθέτησις του ζητήματος. Ότε δε ηρώτησα

τον Αρχιμ., αν η Σύνοδος της Ελλάδος εξακολουθεί

αξιούσα εξάρτησιν της Εκκλησίας Παρισίων απ’ αυτής,

μοι απήντησεν ότι από προ πολλού έλαβε διά της Πρε-

σβείας τηλεγραφικήν διαταγήν υπογεγραμμένην υπό

του Θεοκλήτου εντελλομένου την τέλεσιν μνημοσύνου

εν Παρισίοις υπέρ των εν Μ. Ασία σφαγιασθέντων.

Πράγματι δε και ετελέσθη το μνημόσυνον τούτο την Κυ-

ριακήν μετά την Θ. Λειτουργίαν παρισταμένων μόνων

των εν τη Ελλ. Πρεσβεία και αραιοτάτου εκκλησιάσμα-

τος. Κατά την Θ. Λειτουργίαν ο Αρχιμ. Βασιλάκης λει-

τουργών εμνημόνευσεν, ως συνήθως, της Ι. Συνόδου,

των Βασιλέων κλπ. Εκ της συνεντεύξεως ταύτης και εκ

δευτέρας ην έσχον μετ’ αυτού μετά την απόλυσιν της

Εκκλησίας συνάγω, ότι ο Αρχιμ. κ. Γ. Βασιλάκης επιθυ-

μεί μεν ίσως ενδομύχως την εξ Αθηνών απαλλαγήν

αυτού, φοβείται όμως  βιαίαν των σχέσεων διάρρηξιν

και ελπίζει, ότι ο χρόνος θα αποκαταστήση τα πράγμα-

τα. Η σύστασις αυτού είναι, υπομονή και φρόνησις.

»Ο δε Αποκρισιάριος κ. Γ. Τριανταφυλλίδης άτε μη

ενεργώς αναμιγνυόμενος, ως μοι είπεν, εις τα της διοι-

κήσεως της Κοινότητος, παρ’ εμού το πρώτον ήκουε τας

σχετικάς του Οικουμ. Πατριαρχείου αποφάσεις και

υπεσχέθη, ότι θα συντελέση το εφ’ εαυτώ εις την ευκταίαν

του ζητήματος της αναγνωρίσεως λύσιν μετά την εκ Λον-

δίνου επάνοδον αυτού, όπου θα μετέβαινε την Κυρια-

κήν. Μοι συνέστησε δε, όπως περί του ζητήματος τούτου

συνεννοηθώ ένθεν μεν μετά του κ. Βενιζέλου ετέρωθεν

δε μετά του κ. Πολίτου.

»Αφού διεβίβασα εις τον κ. Πρόεδρον (δηλ. τον Ελ.

Βενιζέλον) τας ευχάς της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγι-

ότητος και ήκουσα παρ’ αυτού την καταβιβρώσκουσαν

την καρδίαν αυτού οδύνην διά το κατάντημα της Μεγάλ-

ης Ελλάδος, ο λόγος εστράφη περί την αποστολήν μου.

Αφού εξήγησα την Εκ/κήν και Εθνικήν αυτής σπουδαι-

ότητα, εφείλκυσα την προσοχήν αυτού επί του ζητήμα-

τος της αναγνωρίσεως των αποφάσεων του Οικουμ.

Πατριαρχείου υπό της Κοινότητος Παρισίων μνημο-

νεύσας την σημερινήν θέσιν του ζητήματος. Ο κ. Πρόε-

δρος κατέκρινε την επερώτησιν της Κυβερνήσεως ειπών,

ότι η Κοινότης Παρισίων ουδαμώς εξαρτάται υλικώς εκ

της Ελλ. Κυβερνήσεως και επομένως δύναται ελευθ-

έρως να αποφασίση. Τω είπον, ότι μεταβαίνων εις Λον-

δίνον θα αναμείνω την έκβασιν των ενεργειών της Επι-

τροπής, ίνα επανέλθω μετ’ ολίγον εις το ζήτημα. Ο κ.

Πρόεδρος ενέκρινε την εφεκτικότητά μου ταύτην.

»Ο κ. Πολίτης, προς όν ωσαύτως διεβίβασα τας Πα-

τριαρχ. Ευχάς και εξέθηκα συντόμως τας ληφθείσας εν

Κων/πόλει αποφάσεις, περί ανακλήσεως του Τόμου,

συστάσεως Μητροπόλεως κλπ., εξέφρασε την απορίαν

αυτού, διότι εγένοντο ταύτα πάντα άνευ τινός προειδο-

ποιήσεως αυτού και του κ. Γ. Τριανταφυλλίδου ίνα προ-

παρασκευάσωσι το έδαφος. Ότε δε εξέθηκα αυτώ τα

γενόμενα υπό της Επιτροπής, ο κ. Πολίτης, κατέκρινε

αυτά ειπών, ότι τούτο ουδέν άλλο σημαίνει ή παρα-

πομπήν του ζητήματος προς λύσιν εις το έτερον των

διαδίκων μερών, ενώ αρμοδία, όπως λύση το ζήτημα,

είναι η Κοινότης. Φρονώ, ότι περί του τρόπου της ενε-

ργείας έδει εγκαίρως να διαφωτισθώσιν οι δύο Επίτρ-

οποι κ.κ. Ράλλης και Βαλλιάνος, οίτινες και θα επλειο-

ψήφουν έναντι του κ. Σκουζέ, διαβλέπει εις την τοιαύτην

ενέργειαν του Αρχιμ. κ. Βασιλάκη και την καθοδήγησιν

της Επιτροπής την τάσιν αυτού να διατελή εις αρμονι-

κάς προς την Πρεσβείαν σχέσεις και προστίθησιν ότι

δεν αναμένει άλλην απάντησιν ή αρνητικήν. Και αν δε

η Επιτροπή, έκρινεν εαυτήν αναρμοδίαν, δεν είχε ή να

συγκαλέση έκτακτον συνέλευσιν της κοινότητος ίνα απο-

φανθή. Με διεβεβαίωσε, ότι θα παρακολουθήση και νυν

το ζήτημα και θα ενεργήση αναλόγως, μοι συνέστησε

δε να ίδω τον εκ των Επιτρόπων κ. Ράλλην, καθόσον ο

έτερος απουσιάζει.

»Τον κ. Ράλλην είδον πράγματι σήμερον και συνωμίλησα

μετ’ αυτού. Ούτος επέμεινεν, ότι ο κ. Σκουζές, ως εκπρ-

οσωπών την Ελλην. Κυβέρνησιν, εξ ιδίων, άμα έλαβε

γνώσιν των εγγράφων και της εισηγήσεως του Αρχι-

μανδρίτου, έσπευσε να διαβιβάση αυτά εις την Κυβέρνη-

σιν και να ζητήση οδηγίας περί του πρακτέου. Επειδή

δε επληροφορήθη ο κ. Σκουζές την επί τα ενθάδε άφιξίν

μου, εζήτησε τηλεγραφικήν απάντησιν, ήτις και αναμέ-

νεται. Αν η απάντησις είνε αρνητική, προσέθηκεν ο κ.

Ράλλης, τότε τον λόγον έχει η Κοινότης ίνα αποφασίση.

»Εις το σημείον τούτο καταλείπω τα εν Παρισίοις καθ’

ην ώραν μεταβαίνω εις Λονδίνον. Ελπίζω ότι εν τω μεταξύ

θα διευθετήσω τα ενταύθα ούτως ώστε εις την εκείθεν

αποσταλησομένην ποιμαντικήν μου εγκύκλιον να δοθή

αναγνωριστική απάντησις. [….] 

(εν Παρισίους τη 8η Ιουνίου 1922) 

ο Θυατείρων Γερμανός

Υ.Γ. Είχον γράψη τα ανωτέρω, ότε εξ επιστολής του

κ. Α. Φρανζή εκ Λονδίνου πληροφορούμαι, ότι την παρ-

ελθούσαν Παρασκευήν εγένετο συνεδρίασις της Επι-

τροπής μετ’ Εκκλησίας μετ’ άλλων εγκρίτων μελών, ήτις

πανψηφεί απεφάνθη υπέρ της τάξεως της Εκκλησίας

υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Σήμερον Τετάρτην

συγκαλείται γενική συνέλευσις της Κοινότητος, της οποίας

η ψήφος ελπίζει ο κ. Φρανζής, ότι θα είναι ασφαλώς

ομοία, μετά την ψηφοφορίαν της Τετάρτης θα μοι αναγ-

γείλη πότε θα μεταβώ εις Λονδίνον.»

«Τω Σεβ. Προέδρω της Εφορείας της εν Χάλκη Θ.

Σχολής, Σεβασμιώτατε, Κάτοχος της από 6 Σεπτεμβρίου

επιστολής της Υμετέρας περισπουδάστου Σεβασμιό-

τητος σπεύδω, όπως υπογράψας επιστρέψω το απο-

σταλέν μοι πληρεξούσιον.

»Απερροφημένος υπό των καθημερινών ασχολιών,

εις άς προσετέθησαν και αι αγωνίαι διά την επελθούσαν

καταστροφήν και την επιδείνωσιν της καθόλου κατα-

στάσεως δεν ηυκαίρησα να εκθέσω προς την σεβ. Εφο-

ρίαν της τροφού μου Σχολής τα κατ’ εμέ. Εκ των προς

την Α.Θ.Π. και την Ι. Σύνοδον επιστολών μου γινώσκει

βεβαίως η σεβ. Εφορεία ότι μετά την υπό της Κοινότη-

τος Λονδίνου έγκαιρον αναγνώρισιν της αποφάσεως

του Οικουμ. Πατριαρχείου επηκολούθησε και η αναγ-

νώρισις υπό της Κοινότητος Παρισίων. Ένεκεν όμως

λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεώς μου και σχετιζομέ-

νων προς τας ενεργείας των εξ Ελλάδος, εκ των άλλων

Κοινοτήτων δύο μόναι, η της Μάλτας και η της Λωζάν-

ης τελευταία ανεγνώρισαν ωσαύτως την απόφασιν και

μοι ανήγγειλαν τούτο.

»Ατυχώς όμως εν ουδεμιά τούτων ουδ’ εν αυτή του

Λονδίνου ελήφθη έτι απόφασίς τις περί του τρόπου της

συντηρήσεως της Μητροπόλεως, μη κατορθουμένης

της συγκροτήσεως γενικής συνελεύσεως λόγω των

ενταύθα διακοπών. Ας ελπίσωμεν, ότι τώρα, ότε όλοι

επέστρεψαν εκ των εξοχών αυτών, θα κατορθωθή να

γένηται και περί τούτου σκέψις.

»Μετά πολλού, ως εικός, του ενδιαφέροντος παρα-

κολουθώ εκ των εφημερίδων τα της αγαπητής μοι

Θ.(εολογικής) Σχολής. Οφείλω να ομολογήσω, ότι η

απόφασις περί προσλήψεως τόσων μαθητών άνευ

προηγουμένης διευθετήσεως του οικονομικού της Σχο-

λής ζητήματος μ’ εξέπληξεν. 

Εύχομαι, όπως αποβή κατορθωτή η συντήρησις

αυτής υπό τας σημερινάς κρισίμους περιστάσεις […..]

Ο Θυατείρων Γερμανός»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Στην αποκλειστική συνέντευξή του στο ΣΙΓμΑ,

και στον διευθυντή Ειδήσεων του σταθμού Χρύσαν-

θο τσουρούλη, ο ρώσος Πρέσβης στην λευκωσία

Στανισλάβ οσάτσι, αρνήθηκε ότι η ρωσία εισέβα-

λε στην ουκρανία. Αρνήθηκε ότι η ρωσία κάνει εισ-

βολή σε μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα, αλλά ότι

κάνει «επιχείρηση για υπεράσπιση των ζωών των

ρώσων που μένουν σε αυτό το μέρος», στο ντο-

νέτσκ και το λουγκάνσκ. Ότι τα σχέδια της ρωσίας

δεν περιλαμβάνουν την κατάληψη ουκρανικών

εδαφών. η ένταξη της ουκρανίας στο νΑτο, είπε,

θα απειλήσει τα συμφέροντα της μόσχας… και

στο γιατί δεν πήραν το ζήτημά τους, αν αληθεύουν

όσα ισχυρίστηκε, στον οηΕ, απάντησε: «και ποι-

ος θα μας ακούσει στον οηΕ;»

η εισβολή, κύριε οσάτσι, είναι εισβολή. και δεν

μπορεί να βαφτιστεί ως «επιχείρηση» οποιουδή-

ποτε είδους, αλλά μόνο με το ακριβές όνομά της

με κοκκΙνΑ ΓρΑμμΑτΑ : ΕΙΣΒολη. ΠΑρΑΒΙΑΣη

ΑρΧΩν κΑΙ ΣυνορΩν κρΑτουΣ.

η μόσχα, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, αντι-

γράφει ακριβώς τόσο σε επιχειρηματολογία όσο

και στην πράξη την τουρκία το 1974. Ακριβώς όπως

του έθεσε τα γεγονότα ο Χρ. τσουρούλης. Όπως

έγραψε σε κύριο άρθρο της η «Σημερινή», «μόνο

η ΔυνΑμη» (27.2.2022). Αμφότεροι, Ερντογάν

και Πούτιν, ονειρεύονται την επανάκτηση ο μεν

πρώτος εδαφών τής κάποτε οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας ο δε δεύτερος της κάποτε Σοβιετικής

Ένωσης. ο σχεδιασμός του «έργου» τού ο Δρ

νιχάτ Ερίμ το 1956 για «επανάκτηση» της κύ-

πρου!

η μόσχα δεν δικαιολογείται με τίποτα. η αιμα-

τηρή της «επιχείρηση» γίνεται με στρατό εδά-

φους και αεροπορία. Εισβάλλει και δολοφονεί αθώ-

ους ανθρώπους, νέους γέρους και παιδιά, υπη-

κόους του ανεξάρτητου κράτους της ουκρανίας.

Σε 10 μέρες οι πρόσφυγες ξεπέρασαν κατά εκα-

τοντάδες τα δύο εκατομμύρια και αναμένονται να

αυξηθούν...Βομβαρδίζει ανελέητα τη χώρα και ανα-

κοινώθηκε ότι χρησιμοποίησε και πυρομαχικά/

βόμβες διασποράς (cluster ammunition). (Βόμβες

ναπάλμ η τουρκία στην κύπρο το 1964 και 1974).

τα οποία απαγορεύθηκαν με την Σύμβαση του

Δουβλίνου στις 30 μαΐου 2008, μπήκε σε εφαρ-

μογή την 1η Αυγούστου 2010 και έχουν (Φεβρου-

άριος 2022) υπογράψει 123 χώρες. μεταξύ των

οποίων το ηνωμένο Βασίλειο και η κύπρος, αλλά

όχι η ρωσία, η Ελλάδα, η τουρκία, οι ηΠΑ…

καθώς μιλούσε στο «Σίγμα» ο κ. οσάτσι, δορυ-

φορικές φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του κόσμου

με πομπή τεθωρακισμένων και στρατιωτικών οχη-

μάτων με στρατιώτες, μήκους 40 μιλίων καθ’ οδόν 

προς το κίεβο από τα σύνορα της λευκορωσίας.

Βομβάρδισε μαιευτικό νοσοκομείο στη Buzova…

νοσοκομείο παίδων τηλεοπτικές εγκαταστάσεις,

βομβαρδίζει υποδομές επικοινωνίας, παιδιά άρ-

ρωστα με καρκίνο χειρουργούνται (πρωτόγνω-

ρες συνθήκες) κάτω στα υπόγεια καταφύγια, παι-

διά γεννιούνται στα καταφύγια...

«η κύπρος και η ΕΕ πυροβολούν τα πόδια 

τους με την επιβολή κυρώσεων… οι ρώσοι του-

ρίστες τώρα θα πάνε στην τουρκία», μας είπε ο κ.

οσάτσι.

Αυτή η δήλωση ήταν απαράδεκτη εκ μέρους του

κ. πρέσβη. Σαφώς μπορεί να ερμηνευθεί ως «εκ-

βιασμός» για την κΔ. η οποία για τα χρήματα των

ρώσων τουριστών έπρεπε να αγνοήσει το διεθνές

δίκαιο, τις δημοκρατικές αξίες, τον Χάρτη του οηΕ,

να κλείσει τα μάτια στις παραβιάσεις των Συνθη-

κών της Γενεύης για εγκλήματα πολέμου, την δι-

κή της 47χρονη τραγωδία με την συνεχιζόμενη το-

υρκική εισβολή και κατοχή και να υποστηρίξει την

εισβολή της ρωσίας στην ουκρανία ως «επιχείρη-

ση»!

E, τότε είναι κύριε οσάτσι που θα πυροβολούσε,

όχι τα πόδια της, αλλά θανάσιμα το κεφάλι της!

Για την στάση της μόσχας το 1974 είπε:

«...τι έγινε, ποιος πρώτος διαμαρτυρήθηκε; η

Σοβιετική Ένωση κατά την εισβολή, ήταν δήλωση

της Σοβιετικής κυβέρνησης, σε δύο μέρες μετά την

εισβολή γιατί τότε ο Ετσεβίτ μάς είπε ότι θέλει να

αποκαταστήσει το νομικό καθεστώς μετά το πρα-

ξικόπημα…» ( ήταν πρόφαση Χρ. τ) «μια πρόφα-

ση, καταλάβαμε και αμέσως κάναμε τη δήλωση

της Σ.κ ότι δεν υποστηρίζουμε την εισβολή…»

Δηλαδή, όταν ο σφαγέας Ετσεβίτ είχε εξηγήσει

λεπτομερώς τόσο στους Βρετανούς στις 17.7.1974

τα σχέδιά του όσο και στον Αμερικανό τζ. Σίσκο

στις 18.7.1974, που μόλις είχε φθάσει στο λον-

δίνο, ο κ. οσάτσι μας θέλει να πιστέψουμε, μας

θεωρεί ανεγκέφαλους, ότι ο Ετσεβίτ στη τότε Σο-

βιετική Ένωση είπε… ψέματα; και το αστείο ότι η

μόσχα τον πίστεψε ότι θα αποκαθιστούσε την…

νόμιμη τάξη;

Έγγραφο της CIA ημερ. 22 Ιουλίου 1974: «Οι

Σοβιετικοί έχουν εγκρίνει την εισβολή της Τουρκίας

στη Κύπρο, αλλά έχουν επίσης τονίσει την αντίθε-

σή τους σε οποιαδήποτε αλλαγή του πολιτικού στά-

τους της Κύπρου. Η Μόσχα ανησυχεί ότι η εισβο-

λή θα οδηγήσει στην διχοτόμηση της νήσου μεταξύ

Ελλάδας και Τουρκίας.

Ανακοίνωση της σοβιετικής κυβέρνησης που εκ-

δόθηκε το περασμένο Σάββατο επέκρινε έντονα

την ελληνική “επιθετικότητα”, αλλά δικαιολόγησε

την τουρκική επέμβαση ως αναγκαία για την προ-

στασία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η δή-

λωση στόχευε στο να παρουσιάσει την Τουρκία ως

να είχε σκοπό να επαναφέρει την κυπριακή ανε-

ξαρτησία και επαναφορά στην «νόμιμη κυβέρν-

ηση». Ο κομματικός αρχηγός Brezhnev επιβε-

βαίωσε αυτούς τους στόχους κατά την ομιλία του

στη Πολωνία…»

Ali HanTahsin (Ari Hodja) ρΙκ πρόγραμμα Biz

22.3.2011: «Η πρώτη τουρκική εισβολή στην

Κύπρο ήταν με την συγκατάθεση της Μόσχας.

Όταν η Τουρκία αποφάσισε να επέμβει επι-

κοινώνησε με τους Σοβιετικούς και ο πρέσβης

της Σ. Ένωσης ρώτησε τον Πρόεδρο της 

Τουρκικής Δημοκρατίας κατά πόσο μετά την

εισβολή η Κύπρος θα παρέμενε μέλος του κι-

νήματος των Αδεσμεύτων. Όταν πήρε θετική

απάντηση έδωσε την συγκατάθεσή του για την

επέμβαση… Αυτά για την πρώτη εισβολή. Η

Αμερική μετά αναμείχτηκε…» είπε μεταξύ άλ-

λων ο πρώην διοικητής της τμτ , δάσκαλος, συγ-

γραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα «Α-

φρίκα» στα κατεχόμενα, Ali HanTahsin (Ari Hodja). 

(Από το βιβλίο της γράφουσας « Διζωνική vs

Δημοκρατία» 2019.

Αυτά μιλούν από μόνα τους…

«Ποιος θα μας άκουγε στον ΟΗΕ»;

μα τότε γιατί δεν αποχωρεί η ρωσία από τον

οηΕ; και επέλεξε να κάνει την εισβολή στην ουκρα-

νία τώρα που προεδρεύει, για να εξασκεί βέτο στις

καταγγελίες και αποφάσεις εναντίον της εισβολής

της! Δεν μπορεί, όμως, να βάλει βέτο στην αλή-

θεια! οποιεσδήποτε και να είναι οι διαφορές της

όφειλε να τις συζητήσει στον οηΕ. Δεν το έκανε.

Γιατί ήθελε να επιβάλει τη θέλησή της διά της βίας

των όπλων όπως και η τουρκία το 1974. Προσ-

βλέποντας προφανώς εκεί μια νέα «τΔΒκ» με εσα-

εί διαπραγματεύσεις…

Στις 13.5. 2014 ο Balazs Jarabik έγραψε το άρ-

θρο « ο μόνος δρόμος να σωθεί η ουκρανία: ομο-

σπονδοποίηση», τονίζοντας ότι ο «καθαρός στόχος

της Ρωσίας είναι η ομοσπονδοποίηση της χώ-

ρας».

Στις 23.2.2022 o Alexander Baunov στο άρθρο

του «Η νοοτροπία των ειδικών επιχειρήσεων του

Πούτιν: Τι για τη Ρωσία και την Ουκρανία;» έγρα-

ψε ότι η ρωσική αναγνώριση των αυτό-αποκα-

λούμενων δημοκρατιών του Donetsk and Luhansk

είναι μια ευκαιρία για την ρωσία να βγει με σίγο-

υρο αποτέλεσμα γιατί υποχωρώντας με άδεια χέ-

ρια θα ήταν καταστροφικό για το κύρος του κρεμ-

λίνου – τελικά όλα αυτά είναι μια συνεχιζόμενη

μυστική επιχείρηση με στόχο τον κύριο διπλωμα-

τικό στόχο της ρωσίας για την περιοχή, η ομο-

σπονδοποίηση της ουκρανίας...

Εν κατακλείδι, η αιματοχυσία αμάχων, η προ-

σφυγιά, οι παραβιάσεις δημοκρατίας, αρχών και

αξιών και συμβάσεων συνεχίζονται με εγκλήματα

κατά της ανθρωπότητας και το αποτέλεσμα θα είναι

δυστυχώς η διχοτόμηση της χώρας. με ένα ψευ-

δοκράτος, όπως το έκτρωμα της τουρκίας στα κα-

τεχόμενα εδάφη της κυπριακής Δημοκρατίας… 

Εξ ού και καθόλου τυχαία η δήλωση του ρώσου

υΠΕΞ Σ. λαβρώφ… Δεν ξέρουμε αν θα υπο-

στηρίξουν και εκεί για τελική λύση μια δικοινοτική,

διζωνική ομοσπονδία…

ΑΠΑντηΣη ΣτΙΣ ΑΙολΕΣ κΑΙ ΑΠΕΙλητΙκΕΣ ΑΠοΨΕΙΣ του ρΩΣου ΠρΕΣΒη Στην κυΠρο

Tουρκική εισβολή στην Κύπρο 1974 –
Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 2022

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Τα πρωτοσέλιδα των Times 1.3.2022 και της Sun 5.8.1974

Με τον Σταυρό και το μαχαίρι
Γλυκιά της θλίψης θ’ αντηχεί φλογέρα

στους τάφους τους – τ’ απόσκια βράδια. 

με σκόνη απ’ το μπαρούτι στον αγέρα, 

στις ερημιές, τους λόφους, στα λαγκάδια. 

Εμείς οι δυνατοί κλέφτες κι ανάξιοι ψεύτες πυγμής,

εμείς εξολοθρεύουμε, εμείς δολοφονούμε, 

με τον σταυρό στο χέρι και το μαχαίρι

τ’ αδύναμα παιδιά της γης.

Εμείς, παράλογοι άρχοντες. 

Ανάξιοι της απαράμιλλης αξίας τού νΑ ΖΕΙΣ! 

οι απάνθρωποι εμείς σκοτώνουμε, 

για θρόνους και τα χρήματα... λιοντάρια της ζωής!

οι προ αιώνων κι ως τα σήμερα πεσόντες,

πολέμων θύματα της οποιασδήποτε φυλής...

Γνώριμοι ή άγνωστοι στρατιώτες, που έπεσαν

ολοΙ αντάξιοι τιμής.

Στους πεσόντες πολέμων οποιασδήποτε φυλής.

Μερσίνη MacFarland
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Τώρα να ξαναθυμίσουμε
στους «συμμάχους» μας

ότι έγινε εισβολή και
στην Κύπρο

Πώς να ανεχτούμε εμείς, που βιώσαμε την εισβολή και γίναμε

πρόσφυγες πριν από 48 χρόνια, τον ποντιοπιλατισμό και την υπο-

κρισία των συμμάχων μας, των εταίρων μας, οι οποίοι 

στρουθοκαμηλίζουν και ποιούν την νύσσαν για την τουρκική εισ-

βολή του 1974 σε ένα ανυπεράσπιστο νησί;

Γράφει η 

Ζήνα 

Λυσάνδρου-Παναγίδη,

Δήμαρχος λευκονοίκου

Ασφαλώς και καταδικάζουμε την εισβολή της ρωσίας στην ουκρ-

ανία. Ασφαλώς και πονάμε, όταν βλέπουμε τον πόνο και την οδύνη

των ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν προς φυγήν, γίνονται πρό-

σφυγες σαν κι εμάς πριν από τόσα χρόνια. μας θυμίζουν «οικεία

κακά». κανένας δεν μπορεί να τους καταλάβει όσο εμείς.

Ακούω τις δακρύβρεκτες δηλώσεις πολλών σχολιαστών και

σκέφτομαι ότι όλα αυτά είναι λογοτεχνικά, δεν έχουν βιώματα, γι’

αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν το δράμα αυτών των ανθ-

ρώπων και τον πανικό τους. μόνο άμα το ζήσεις, μπορείς να κα-

ταλάβεις τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα, να φεύγεις από τον τόπο

σου για το άγνωστο… τι σημαίνει να παίρνεις τον δρό-μο της πρ-

οσφυγιάς, με λιγοστά υπάρχοντα… και με τον φόβο και τον τρό-

μο και την παγωνιά στην ψυχή. Ίσως κάποιοι να έχουν βιώματα

από παππούδες και γιαγιάδες που ήρθαν πρόσφυγες από τη μι-

κρασία.

Πέραν, όμως, τούτου, ως πρόσφυγας που έφυγα από το σπίτι

μου χωρίς τίποτα, γιατί εμείς φύγαμε για κάποιες ώρες για να πρ-

οστατευτούμε από τους βομβαρδισμούς και να γυρίσουμε αργά

το απόγευμα, πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα να θυμίσουμε στους

εταίρους μας την εισβολή της τουρκίας σε ένα μικρό και ανυπε-

ράσπιστο νησί, και το έγκλημα αυτό που έγινε με τις ευλογίες το-

υς και τα αεροπλάνα τους, συνεχίζεται για 48 ολόκληρα χρόνια,

χωρίς να ιδρώσει το αυτί τους.

Πραγματικά, τώρα είναι η ώρα να θυμίσουμε στους εταίρους

μας ότι ένα τμήμα ευρωπαϊκού εδάφους κατέχεται από την το-

υρκία και να μην το ξεχνούν. οι τούρκοι, να τους τονίσουμε εμφ-

αντικά, διατηρούν εδώ παράνομα στρατεύματα κατοχής. Ποιος

επέβαλε στην τουρκία κυρώσεις, γιατί εισέβαλε παράνομα σε ένα

νησί, ποιος θα τους τραβήξει το αυτί γιατί δεν σεβάστηκαν την εδα-

φική ακεραιότητα του κράτους μας και παραβίασαν το Διεθνές

Δίκαιο!

Αντί της τιμωρίας, όπως απαιτούν για τη ρωσία, αντί για τις

κυρώσεις, τους χαϊδεύουν και τους καλοπιάνουν…

Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;

ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί!

Αγαπητέ κ. Prystayk,

Παρακολουθούμε με οργή, αγωνία και αποτρο-

πιασμό την απρόκλητη, φονική και απάνθρωπη

επίθεση του ρωσικού στρατού εναντίον της χώρας

σας. 

Γράφει ο

Λεωνίδας 
Λεωνίδου 

Συγγραφέας - Ερευνητής

Για μέρες τώρα, χρησιμοποιώντας όπλα μαζι-

κής καταστροφής ισοπεδώνουν χωριά και πόλεις,

κατακρημνίζουν κατοικίες και δημόσια κτήρια αφή-

νοντας πίσω τους μια έρημο και προκαλώντας τον

θάνατο ανάμεσα ακόμα στον άμαχο πληθυσμό και

σε γυναικόπαιδα, εξαναγκάζοντας εκατοντάδες

χιλιάδες αθώων ανθρώπων στην προσφυγιά.

Αυτά ακριβώς τα πλήγματα δεχθήκαμε και αυτές

τις τραγικές και απάνθρωπες εμπειρίες ζήσαμε και

εμείς οι Έλληνες κύπριοι τον Ιούλιο και Αύγουστο

του 1974 στα χέρια του τούρκου εισβολέα. 

Σ’ αυτή την παράνομη στρατιωτική επιδρομή

της, η τουρκία σκότωσε αδιάκριτα και εξαφάνισε

αθώους πολίτες, πολλοί από τους οποίους είναι

μέχρι σήμερα αγνοούμενοι, εκδίωξε με τη βία και

τα όπλα χιλιάδες κατοίκους από τις πατρικές τους

εστίες, τους οποίους κατέστησε πρόσφυγες, κατέ-

λαβε το 38% του εδάφους της κύπρου στο οποίο

με στρατιωτική βία επέφερε εθνοκάθαρση, εγκαθι-

στώντας ένα παράνομο καθεστώς - μαριονέτα υπό

τον έλεγχό της.

Εμείς, οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες που ζούμε

στο ηνωμένο Βασίλειο, συγχαίρουμε και θαυμά-

ζουμε την κυβέρνησή και τον λαό σας για την ηρωι-

κή σας αντίσταση ενάντια στον εισβολέα, για την

υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της ελευ-

θερίας, της δημοκρατίας και του δικαιώματος της

αυτοδιάθεσής σας και σας προσφέρουμε την αμέ-

ριστη ηθική μας συμπαράσταση.

Ευελπιστούμε ότι οι ηθικοί αυτουργοί και ένοχοι

αυτής της επίθεσης και των εγκλημάτων σε βάρος

του λαού σας θα προσαχθούν ενώπιον της διε-

θνούς δικαιοσύνης για να πληρώσουν για τις πρά-

ξεις τους. 

Συνεχίστε τον αξιοθαύμαστο αγώνα σας ενάν-

τια στις δυνάμεις του σκότους και της βίας και είμα-

στε πεπεισμένοι πως εσείς θα είστε τελικά οι νι-

κητές αυτού του άνισου αγώνα.

Λεωνίδας Λεωνίδου

Πρόεδρος Προσφυγικών Σωματείων ΗΒ

ΕΠΙΣτολη ΠροΕΔρου ΠροΣΦυΓΙκΩν ΣΩμΑτΕΙΩν (ηΒ) λ. λΕΩνΙΔου 

Στον ΠρΈΣΒη τηΣ ουκρΑνΙΑΣ Στο λονΔΙνο VLADIM PRYSTAYK

«Θαυμάζουμε τον Ουκρανικό λαό
για την ηρωική αντίστασή του»

«ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΧΘΟΥΝ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

κάθε χρόνο, το Σάββατο των ψυχών, η

Διοίκησης της 1ης Στρατιάς λάρισας διοργανώνει

εκδήλωση στο χώρο του κοιμητηρίου της πόλης,

ένα μέρος του οποίου αποτελεί το Στρατιωτικό

κοιμητήριο. Φέτος, την επιμνημόσυνη δέηση

τέλεσε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης λαρίσης

και τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος παρουσία του

Διοικητού της 1ης Στρατιάς κ. Πέτρου Δεμέ-

στιχα, των Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχόν-

των του τόπου, απόστρατων αξιωματικών του

Στρατού, εκπρόσωπων των σωμάτων ασφα-

λείας και άλλων φορέων, καθώς και συγγενών

των κεκοιμημένων στρατιωτικών.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Ελάχιστο χρέος οδηγεί κι εμένα, ανελλιπώς

τα τελευταία πολλά χρόνια, στο χώρο του Στρ-

ατιωτικού κοιμητηρίου για να καταθέσω εκ μέρ-

ους του Συλλόγου κυπρίων του νομού λάρι-

σας δάφνινο στεφάνι στη μνήμη όλων όσων

έδωσαν τη ζωή τους στους αγώνες του Έθνο-

υς.

μετά την επιμνημόσυνη δέηση στάθηκα

όπως πάντα μπροστά από το μνημείο ενός

νέου ανθρώπου που χάθηκε στην κύπρο, το

1966. μια δακρυσμένη γυναίκα, η Πετρούλα

Δεμπέλα, άφηνε λίγα λουλούδια στη μαρμάρ-

ινη πλάκα με τα ανάγλυφα γράμματα, όπου δια-

βάζουμε: νικόλαος Δεμπέλας, εφονεύθη εν

κύπρω 3-7-1966, ετών 23.

Πολεμικές επιχειρήσεις στην κύπρο την

ημέρα του θανάτου του νικόλαου Δεμπέλα δεν

είχαμε, σκέφτηκα. τι να συνέβηκε άραγε; με

τη βοήθεια της αδελφής του αρχίζω να ξετυλίγω

το κουβάρι των γεγονότων και των θλιβερών

αναμνήσεων. η οικογένεια μας, διηγείται η κυρία

Πετρούλα, κατάγεται από την Ανατολική ρωμ-

υλία - «ρωμανία». οι παππούδες μας γεν-

νήθηκαν στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας

(βασικό κέντρο του ελληνισμού της περιοχής -

η Φιλιππούπολη, έγινε Πλόβντιβ) και ζούσαν

εκεί μέχρι που εκδιώχθηκαν βίαια. τα τραγικά

γεγονότα του 1906 στην Φιλιππούπολη θυμίζουν

πολύ τα Σεπτεμβριανά του 1955 στην κων-

σταντινούπολη. ντεμπελιώτης νικόλαος λεγό-

ταν ο παππούς μου. Στην Ελλάδα τον έγρα-

ψαν νικόλαο Δεμπέλα.

ο εγγονός νικόλαος Δεμπέλας ήταν ένας

από τους πολλούς εξ Ελλάδος στρατιώτες που

μεταφέρθηκαν με απόλυτη μυστικότητα στην

κύπρο, το 1964. Ήταν μέλος της ένδοξης Ελληνι-

κής μεραρχίας που ο Γέρος της Δημοκρατίας,

ο Γεώργιος Παπανδρέου, σε συνεργασία με

τον υπουργό του της Άμυνας Πέτρο Γαρουφ-

αλιά, έστειλαν στην μεγαλόνησο για να την

υπερασπιστούν από της επεκτατικές βλέψεις

της τουρκίας. με την Ελληνική μεραρχία στην

μεγαλόνησο, η κύπρος μετατράπηκε σε ένα

απόρθητο φρούριο! την ένδοξη Ελληνική μερ-

αρχία ως γνωστόν απέσυραν από την κύπρο,

μετά τις μάχες της κοφίνου τον νοέμβριο του

1977, οι δικτάτορες, εκείνοι δηλαδή που ήρθαν

στην εξουσία υποτίθεται για να λυτρώσουν την

κύπρο από τους τούρκους και να την ενώσουν

με την μητέρα Ελλάδα…. τα υπόλοιπα είναι η

μαύρη σελίδα του ΄74, όταν χούντα και καρα-

μανλής εγκατέλειψαν και παρέδωσαν την κύπρο

στους άρπαγες γείτονες μας!

η Ελληνική μεραρχία μεταφέρθηκε στην

κύπρο με πλοία που διέθεσε για τον σκοπό

αυτό ο εφοπλιστής Ανδρέας Ποταμιάνος. Όλα

τα μέλη της εφοδιάστηκαν με κυπριακό διαβα-

τήριο από την πρεσβεία της κύπρου στην Αθήνα.

Από τώρα και στο εξής ο νικόλαος Δεμπέλας

θα είναι ο Έλληνας κύπριος νικόλαος Χατ-

ζηνικολάου με καταγωγή από την λάρνακα. η

συνέχεια είναι δυστυχώς τραγική. Στις 3 Ιου-

λίου 1966 θα χάσει τη ζωή του, όχι σε μάχη,

αλλά ύστερα από ένα έντονο διαπληκτισμό με

ένα συνάδελφο του με καταγωγή τα Δωδεκάμ-

ηνα. ο θάνατος του σημάδεψε και βύθισε στη

θλίψη ολόκληρη την οικογένεια. Ένας φαντάρος

που στάλθηκε στην κύπρο για να την υπερα-

σπιστεί από τους τούρκους τρομοκράτες, επέ-

στρεψε στην μητέρα Πατρίδα, δολοφονημέ-

νος από χέρι αδελφικό. η σορός του μεταφέρ-

θηκε για ταφή στο Στρατιωτικό κοιμητήριο της

λάρισας, στην πόλη που τον γέννησε και τον

ανάθρεψε. Όσο και να προσπαθήσαμε στά-

θηκε αδύνατον να μάθουμε τις πραγματικές

συνθήκες θανάτου του, διηγείται δακρυσμένη

η αδελφή του. το φέρετρο δεν άνοιξε ποτέ. Δεν

το επέτρεψαν οι τότε άρχοντες της πολιτείας

και του στρατεύματος…

να μην ξεχνάμε πρέπει και να μην ξεχνιό-

μαστε. και να θυμίζουμε σε εκείνους που ζουν

σε ένα κόσμο πλήρους αμφισβήτησης, αυτές

τις πικρές ιστορίες, για να αποδίδουμε, έστω

και καθυστερημένα τον ελάχιστο φόρο τιμής σε

κείνους που σε δίσεκτους καιρούς προσέτρε-

ξαν στο νησί μας και το υπερασπίσθηκαν. μπο-

ρεί ο νικόλαος Δεμπέλας να μην έπεσε σε μάχη,

έχασε όμως τόσο άδοξα τη ζωή του στην κύπρο,

στην οποία βρέθηκε με την δική του συγκατά-

θεση αποφασισμένος να την υπερασπισθεί,

θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια τη ζωή του. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

Ένας φαντάρος της ένδοξης Ελληνικής 
Μεραρχίας που γύρισε νεκρός από την Κύπρο
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Η απάντηση του
Δημόφιλου στον

Λεωνίδα της Σπάρτης
οι μέρες του Αυγούστου ήταν ακόμη θερμές και η σφραγίδα

της ενδοξότερης μάχης όλου του πλανήτη δεν είχε αποτυπωθεί

ακόμη πάνω στον πάπυρο της παγκόσμιας ιστορίας. οι Θερ-

μοπύλες έβγαζαν τους ζεστούς πίδακες από τα σπλάχνα τους

όταν δίπλα τους στρατοπαίδευσαν ο Βασιλιάς λεωνίδας και οι

στρατιώτες του μαζί με τον Θεσπιέα Δημόφιλο του Διαδρόμου.

Στρατιώτες λίγοι, θάρρος αμέτρητο. Από την άλλη κατέφθασε ο

Βασιλιάς της Περσίας Ξέρξης με άμετρο και αδικαιολόγητο εγωι-

σμό και 2,5 εκατομμύρια στρατιώτες. ο όγκος του Περσικού στρ-

ατού ξεκινούσε από τις Θερμοπύλες και έφθανε μέχρι την Σπερ-

χειάδα. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

ο Σπαρτιάτες τους είδαν και απλώς χαμογέλασαν, δεν ρώτησαν

πόσοι είναι οι εχθροί, αυτό απαγορευόταν από τον νόμο της Σπάρ-

της. το μόνο που μπορούσαν να ρωτήσουν ήταν πού είναι οι εχ-

θροί, μέχρις εκεί, από εκεί και πέρα τις ερωταπαντήσεις έκαναν

τα κοντά σπαθιά-κοπτήρες και τα ακόντια των Σπαρτιατών. οι ίδιοι

έβαζαν τις ερωτήσεις και οι ίδιοι απαντούσαν.

ο Ξέρξης ζήτησε να ελευθερωθούν τα θερμοπύλια και έταξε

στον λεωνίδα την Βασιλεία όλης της Ελλάδος. η απάντηση του

Έλληνα Βασιλιά της Σπάρτης ήταν ένα έντονο χαμόγελο που δήλω-

νε αμετακίνητη άρνηση.

η μάχη άρχισε, άρχισε και τελείωσε την ίδια μέρα με 8.000 νεκρ-

ούς Πέρσες και έντεκα Έλληνες. το σπαθί του λεωνίδα έκοβε σαν

καρμανιόλα, από αριστερά προς δεξιά έφευγε ένα περσικό κε-

φάλι από το σώμα και στην επιστροφή έφευγε ένα δεύτερο. τον

Βασιλιά λεωνίδα ήταν αδύνατον να προσεγγίσει κάποιος αντίπα-

λος, εκτός κι αν επεδίωκε την αυτοκτονία του.

την επόμενη ημέρα η μάχη συνεχίστηκε με τον ίδιο λυσσαλέο

τρόπο, δέκα χιλιάδες Πέρσες, πέντε Έλληνες. τα πράγματα πολύ

σκούρα για τον υπέραυχο Ξέρξη. και τότε ήρθε η προδοσία. ο

Εφιάλτης.

η Ανοπαία οδός που ήξερε ο προδότης έφερε κυκλικά τους

Πέρσες στους Έλληνες. τότε ο γενναίος Βασιλιάς φώναξε τον

Δημόφιλο και του είπε: «Δημόφιλε, μας κυκλώνουν, η μάχη έχει

χαθεί, πάρε τους στρατιώτες σου και φύγε«». ο Δημόφιλος αιφ-

νιδιάστηκε και ρώτησε τον λεωνίδα: «Εσύ, τι θα κάνεις;» 

η απάντηση του Σπαρτιάτη ήταν ήρεμη και απόλυτη: 

«Άκουσε Δημόφιλε», του είπε, «εγώ είμαι Βασιλιάς της Σπάρ-

της, και ο Βασιλιάς της Σπάρτης έχει δύο επιλογές, ή νικάει, ή πε-

θαίνει. τρίτη λύση είναι αδιανόητη». 

τότε ο Δημόφιλος πήρε μια βαθιά ανάσα και απάντησε: «κι εσύ

νομίζεις λεωνίδα πως θα σε αφήσω να πάρεις την δόξα μόνος

σου;>

Σκέφτηκε την δόξα, όχι την ζωή του. η δόξα για τους Έλληνες

είχε πρωτεύοντα ρόλο, η επιβίωση ήταν γνώρισμα των δειλών.

Έμειναν στην μάχη και οι γενναίοι Θεσπιείς και πέθαναν μέχρ-

ις ενός. Δοξάστηκαν και αυτοί μέχρι τον τελευταίο. ναι, έτσι έχει

γραφεί η ριγώσα Παγκόσμια ιστορία που έχει γραφεί από Έλληνες

στην Ελλάδα!!!

Σεβασμός, λοιπόν, στους Έλληνες μαχητές συγγραφείς της

Ιστορίας, που ποτέ δεν χρησιμοποίησαν μπλέ μελάνι παρά μόνο

κατακόκκινο αίμα!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Η τραγωδία της Κύπρου 

δεν συγκίνησε τους Δυτικούς»
Κύριε Διευθυντά,

ο πόλεμος στην ουκρανία θυμίζει τι συνέ-

βη στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όσον

αφορά τους Έλληνες. 

Περί τα τέλη εκείνου του πολέμου έγινε η

Επανάσταση των μπολσεβίκων στη ρωσία.

οι Δυτικοί, οι λευκορώσοι – δεν υπήρχαν τότε

ουκρανοί – και οι σύμμαχοί τους στην Ευρώπη

έτρεξαν να πολεμήσουν τους κομμουνιστές

ρώσους. οι κοκορόμυαλοι Έλληνες εντελώς

απερίσκεπτα έτρεξαν να βοηθήσουν τους Δυτι-

κούς. Έστειλαν μεγάλο στρατιωτικό από-

σπασμα στη νότια ρωσία και πολέμησαν στο

πλευρό των «συμμάχων» τους. οι νεότουρ-

κοι έμειναν ουδέτεροι και όταν τελείωσε η πολε-

μική σύρραξη, η ρωσία εκτίμησε πολύ τη στάση

τους και τους βοήθησε στον πόλεμο της μικράς

Ασίας. 

οι «καλοί σύμμαχοι και φίλοι» μας Δυτικοί

έτρεξαν με τη σειρά τους να βοηθήσουν κι

αυτοί τους νεότουρκους, για να μη μπουν στο

ρωσικό μπλοκ και έτσι έγινε η μικρασιατική

καταστροφή όπου σύμμαχοι και εχθροί της

Ελλάδας θεώρησαν τις πράξεις των νεο-

τούρκων ως... «απελευθερωτικό πόλεμο»

εναντίον των Ελλήνων «εισβολέων»! τα ελληνι-

κά νησιά κοντά στην τουρκία δόθηκαν στην

Ελλάδα με τη βοήθεια του Στάλιν στον Β’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, επειδή ο Στάλιν δεν συγχώ-

ρεσε τους τάταρους της κριμαίας και τους

Ισλαμιστές του καυκάσου, που συμμάχησαν

με τη Γερμανία, όπως και την τουρκία που

ήταν εναντίον του. 

Σήμερα, Ελλάδα και κύπρος, χωρίς πολλή

σκέψη, αποδείχτηκαν «βασιλικότεροι του βασι-

λέως», επειδή έτρεξαν στο πλευρό των

«συμμάχων» και «εταίρων» μας, που πάν-

τοτε αποδείχτηκαν αναξιόπιστοι και εχθρικοί.

η Ελλάδαδεν πήρε καμία αποζημίωση από

τη Γερμανία για την καταστροφή που έπαθε.

η Αγγλία που για χάρη τους η Ελλάδα έχυσε

ποταμούς αίματος ούτε την κύπρο της έδωσε,

αλλά ούτε τα λίγα μάρμαρ μάρμαρα του Παρ-

θενώνα που έχει κλέψει. 

η κυπριακή Δημοκρατία έπαθε ακόμα χει-

ρότερα από την τουρκική εισβολή, που έγινε

με τη βοήθεια του νΑτο. Όπως τότε είπε και

ο ίδιος ο νίκος Σαμψών, δύο-τρία πλοία μπο-

ρούσαν να σταματήσουν την τουρκική εισβο-

λή. οι βόμβες ναπάλμ που οι τούρκοι έριξαν

στην τηλλυρία ήταν αμερικανικές και οι καλοί

Δυτικοί φίλοι μας αλλά και ο οηΕ ούτε ενδια-

φέρθηκαν ούτε ενδιαφέρονται. Από αναλογία

πληθυσμού, η κύπρος έπαθε πολύ περισ-

σότερες καταστροφές, αφού ο μισός πληθυ-

σμός της προσφυγοποιήθηκε και καταγρά-

φηκαν βιασμοί και φοβερές δολοφονίες που

δεν συγκίνησαν ούτε συγκινούν τους Αμερι-

κανούς, τους Δυτικούς και τον οηΕ, ο οποίος

πάντοτε κρατεί «ίσες αποστάσεις» από θύτες

και θύματα. Ελλάδα και κύπρος έπρεπε να

διαμαρτύρονται για τις μεγάλες αδικίες εις

βάρος τους και όχι να συμμαχούν με αυτούς

που πάντοτε τους εγκατέλειψαν όταν είχαν

την ανάγκη τους.

ο πόλεμος δεν γίνεται ανάμεσα σε ουκρα-

νούς ρωσόφωνους και μη ρώσους, αλλά ανά-

μεσα σε Σλάβους. οι Ανατολικοευρωπαίοι και

οι ρώσοι είναι – όπως λένε και οι Ιταλοί – «ούνα

φάτσα ούνα ράτσα». Είναι δηλαδή όλοι Σλά-

βοι. η γλώσσα τους, η κουλτούρα τους, η

φάτσα τους, το DNA (τα γονίδιά τους) είναι το

ίδιο, αλλά έκαναν την ανοησία, τη βλακεία, να

παρασύρονται από τους Δυτικούς, που είναι

επιστήμονες στο «Διαίρει και βασίλευε»... 

οι Έλληνες – που είναι και οι ίδιοι παθόν-

τες και έχουν πολλές σχέσεις με τους Σλά-

βους, οι οποίοι δέχτηκαν το ελληνικό αλφά-

βητο και την ορθοδοξία, τον Βυζαντινό Πολι-

τισμό και είχαν γενικά άριστες σχέσεις με την

Ελλάδα – θα έπρεπε να φέρουν κοντά τους

αντιμαχόμενους και να τους πουν πως είναι

ανόητο άνθρωποι της ίδιας φυλής και δόγ-

ματος να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον για ξένα

συμφέροντα. τι σημαίνει ουκρανός και ρώσος;

και η γλώσσα τους μοιάζει και η φάτσα τους

είναι η ίδια. 

η τουρκία και πάλι κρατά... ουδέτερη στάση

ως... ειρηνοποιός και όταν τελειώσει ο πόλε-

μος, θα κερδίσει πολλά και εμείς που δεν βλέ-

πουμε το συμφέρον μας, θα πάθουμε χειρό-

τερα. 

Είναι καιρός να θυμηθούμε την ιστορία μας

και, γιατί όχι, τον πολιτισμό μας που τον ξεχά-

σαμε και να αναλάβουμε δικές μας πρωτο-

βουλίες στην περιοχή μας αλλά και στον υπό-

λοιπο κόσμο.

Διατελώ

Ζαννέττος Χριστοφόρου

  

         
       

        
         

       
         
          

           
         

       
   

        
          

         
          

          
           

           
          

     
          

         
         
       
    
          

           
         

         
     

          
           

        
          

        
        

          
         

        
          

      
        

        
       

         
         

         
         

         
        

       
         

        
        
         

         
 

∆√ ¶ƒø∆√ ∫∞π ª√¡∞¢π∫√ ∂§§∏¡√∫À¶ƒπ∞∫√ √ƒ£√¢√•√ °ƒ∞º∂π√ ∫∏¢∂πø¡ ∆∏™ ¶∞ƒ√π∫π∞™

FUNERAL DIRECTORS

∆∞º√¶∂∆ƒ∂™
∫∞π ™∆∞Àƒ√π

131-133 MYDDLETON ROAD, WOOD GREEN, LONDON N22 8NG 

TEL: 020 8889 9888 (24 ÒÚÂ˜) FAX: 020 8888 9205 E-mail: d-e@d-e.co.uk

24øƒ∏ ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏ ™∂ √§∞ ∆∞ ª∂ƒ∏ ∆√À §√¡¢π¡√À
Specialists in repatriation to Cyprus, Greece and all over the world

∞
    

   

 
   

    
    

   
    

     
    

    
     

     
    

    
  

   
    
    
    

    
      

    
   

    
   

   
     
  

 
  
  

    
   

     
    

  
      
     

     
    

    
     

     
     

   
     

     
    
    

    
    

    

  
  

    
   

   
    

     
    
     

    
     

     
   

    
    
  
    

   
    

    
    
   

    
    

     
  

    
   

    
  

     
     

     
    
    

   
       

    
      
    

    
     

    
    

     
   

  
    

     

    
   

   
   

    
  

     
     

   
  

  
 

    
   

    
    
     

     
     

   
     

 
    

     
    

    
   
     
     
    

    
     

    
    
   
     

    
     

   
      

     
    

 
      

    
    

     
   

     
     

   
     
    

    
    

    
   
    

   
     

     
    

  
    

     
 

    
     

     
   

 
  

    
    
   
     

    
    

    
    
   

     
   

    
     

     
   

     
  

  
    

    
     

   
     

   
     

    
    

   
    

     
    

    
 

      

 

 

         
       

         

ΘΕοΣ στην ονομαστική, Πυξίδα και το Φως σου,

σ’ όλες τες πράξεις της ζωής – πνευματικής και υλικής,

Αυτός νά’ν’ ο οδηγός σου!

ο εαυτός σου – Γενική – Πάντα να πρωταγωνιστεί, 

σ’ όλες τες καταστάσεις,

ρόλους θα παίζεις στη σκηνή – θέατρο είναι η ζωή, 

μ’ άπειρες παραστάσεις!

Δοτική – η τιμιότης – ηρεμία – ομαλότης

και το μέτωπο ψηλά.

υπηρεσία στα κοινά – ευγενικά, ανθρωπινά, 

με το βλέμμα χαμηλά!

Αιτιαική – η λογική – με σκέψη πάντα θετική

και ταπεινωσύνη.

Ελπίδες, δρόμος θετικός – μακρά σκληρός εγωισμός, 

πάντα με καλοσύνη!

κλητική – Ευχαριστίες! Αντοχή – υπομονή,

σε όλες μας τες δυσκολίες – στες χαρές και ευκολίες,

μία νά’ναι η φωνή!

Ω. Άρχων, μέγα Ποιητή, του κόσμου και της Πλάσης, 

όπου βρεθείς κι όπου σταθείς – με σεβασμό να θυμηθείς, 

σεμνά να τον Δοξάσεις!

Στη σκέψη μας και προσευχή – μία να είναι η ευχή, 

η Αναγνώρισή του.

Εις της ζωής Γραμματική – να ζούμε στην Πνευματική, 

βούληση – θέλησή του!

Είθε η Δύναμις Αυτή – που μας μοιράζει στη ζωή 

Χαρά και Δυστυχία, 

να σ’ έχει πάντοτε καλά – με όλου του κόσμου τ’ αγαθά, 

να ζεις στην Ευτυχία!

Όσο για μένα, δυστυχώς – είν’ μαγκωμένος ο τροχός, 

τρίζει και δεν γυρίζει,

Ασσόδυο κάθε ζαριά – δρόμος με αγκάθια και καρφιά, 

ζωή με βασανίζει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Ιανουάριος 2022

Ζωής Γραμματική
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«Κύπριοι Αγωνιστές στις 

εκστρατείες της Ναυπάκτου»

Πρώτος στόχος των Επαναστατών ήταν

η κατάληψη των φρουρίων της ναυπάκτου

και του Αντιρρίου. το τρίτο δεκαήμερο του

μαΐου 1821 άρχισε από ξηράς η ανάπτυξη

στρατευμάτων γύρω από τη ναύπακτο. η

αποτυχία κατάληψης των κάστρων της ναυ-

πάκτου και του Αντιρρίου είχε ξεχωριστή

σημασία, διότι εφόσον καταλαμβάνονταν θα

γίνονταν τα απόρθητα κέντρα διέλευσης και

ελέγχου της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και

όχι το καμπίσιο μεσολόγγι με τη δραματική

συνέχεια.

1) Αδάμ Μάρκου, Κύπριος. Στρατιώτης.

Πληγώθηκε στη μάχη της Ναυπάκτου (ΑΜ

5483 ΑΧΕΒ).

«Στρατιωτικόν Πιστοποιητικον

Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ενσυνει-

δήτως και έχοντες υπ’ όψιν και τας συνεπείας

της παρά του ποινικού νόμου οριζομένης ποι-

νής, ότι ο φέρων το παρόν μας, Αδάμ Μάρ-

κου, Κύπριος, και ετών επέκεινα των εξή-

κοντα, υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδαν

από την αρχή του Ιερού και Εθνικού ημών

υπέρ ανεξαρτησίας Αγώνος μέχρι του 1830

και παρευρέθη υπό διαφόρους οπλαρχηγούς

εις τας μάχας κατά των τυράννων μας σωμα-

τικώς ως έπεται: 

Α’ Κατά τας αρχάς του 1822 μεταβάς εις

την Ελλάδαν εκ της πατρίδος του Κύπρου

κατετάχθη εις την νικηφόρον σημαίαν του

αοιδήμου Στρατηγού Νικολάου Κριεζώτου. 

Β’ Κατά το 1825 κατετάχθη εις το τακτικόν

Σώμα και έμεινεν μέχρι του 1830 ως ην άφεσίς

του παρευρεθείς εις όλας τας μάχας και εις

την εκστρατείαν της Ναυπάκτου, όπου εις

την πτώσιν του φρουρίου Ναυπακτίας

επληγώθη ελαφρώς κατά τον λαιμόν υπό

πυροβόλου. 

Εις όλας εν γένει τας μάχας εφάνη άριστος

στρατιωτικώς και ανδρείος, δείξας ικανήν

κατά των εχθρών τόλμην και γενναιότηταν

εις ακριβήν εκτέλεσιν των στρατιωτικών του

καθηκόντων και καθ’ όλην την έκτασιν την

απαιτουμένην ευπείθειαν εις τας διαταγάς

των ανωτέρων του και με διαγωγήν εξαίρε-

τον. 

Κατ’ αίτησίν του και ως προς την αλήθει-

αν απαραίτητον χρέος μας δίδομεν προς τον

ίδιον την παρούσαν μας ειλικρινή και αληθή

μαρτυρίαν ημών διά να χρησιμεύση ως όθεν

ανήκει και υποφαινόμεθα υπογεγραμμένοι

ιδιοχείρως ως κάλλιστα γνώσται των αναφ-

ερομένων. 

Εν Αθήναις την 22α Μαΐου 1865

Ι. Κλίμακας 

Υποστράτηγος

Αντ. Κώστας

Ταγματάρχης Τμ. Α’ Θ’ Ι’».

2) Γεώργιος Κύπριος. Πολέμησε στην

Ναύπακτο.

3) Γεώργιος Γεωργίου (Καλαντζής).

Κύπριος. Πήρε μέρος στις μάχες του

κάστρου της Ναυπακτίας.

4) Αγγελής Μιχαήλου. Κύπριος από τον

Αστρομερίτη της Λευκωσίας. Πολέμησε

στη Ναύπακτο.

5) Αντώνης ΧατζηΧρήστου. Κύπριος.

Πολέμησε στις μάχες της Ναυπάκτου.

6) Δημήτριος Κυπριανός. Κύπριος.

Πολέμησε στη Ναύπακτο. 

7) Μιχαήλ Αντωνίου. Κύπριος. Υπα-

ξιωματικός. Πολέμησε στη Ναύπακτο.

«Βασιλικός Ελληνικός Στρατός

Ο ονομαζόμενος Μιχαήλ Αντωνίου, Κύπρ-

ιος, γεννηθείς την 1η Φεβρουαρίου 1808,

θρησκείας Γραικός, το επάγγελμα γεωργός,

υπηρέτησεν από τις 29 Αυγούστου 1828 εις

το 3ον Πεζικόν Τάγμα της Γραμμής, το όλον

της υπηρεσίας του, ήτοι έτη 4, μήνας 7 και

ημέρας 15 ως στρατιώτης και Δεκανεύς και

ως Λοχίας έκαμεν εκστρατείας εις Ναύπακ-

τον και εφέρθη πεζός τελειώσας την προθε-

σμίαν του και δηλοποιήσας ότι δεν θα έλθη

πλέον να υπηρετήση, του δίδεται διά του παρ-

όντος η άφεσις. 

Έκαμε προς τούτοις και ως το 1829 εκστρ-

ατείαν Μεσολογγίον με το δίκροτον. 

Εν Ναυπλίω, την 16η Απριλίου 1833

Δεκαέξ

1ον Βασιλικόν Ελληνικόν Τάγμα της

Γραμμής»

8) Αντώνιος Παυλή, Κύπριος. 

«Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο

Αντώνιος Παυλή εκ Κύπριου υπηρέτησεν εις

τον Τακτικόν Στρατόν με τον βαθμόν του

Λοχίου από το έτος 1825 μέχρι του 1833.

Παρευρεθείς εις τας εκστρατείας της Ναυ-

πάκτου, έδειξαν κατά το διάστημα της υπηρ-

εσίας του άμετρον ζήλον και εξαίρετον δια-

γωγήν και απαραδειγμάτιστον ανδρείαν. 

Όθεν κατ’ αίτησίν του δίδομεν αυτώ το

παρόν πιστοποιητικόν διά να του χρησιμεύση

όπου ανήκει.

Εν Αθήναις, τη 5ην Μαΐου 1846

Ι. Γ. Σωνιέρος – Συνταγματάρχης.

Αθ. Γ. Πίσσας – Αντισυνταγματάρχης»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ναύπακτος: παραθαλάσσια πόλη της

δυτικής Στερεάς, πρωτεύουσα της επαρχίας

ναυπακτίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Βρίσκεται επί του κορινθιακού κόλπου. 

Ρούμελη: ονομασία της Στερεάς Ελλά-

δος κατά την τουρκοκρατία και την Επανά-

σταση του 1821, που χρησιμοποιείται έως

σήμερα. Προέρχεται από την τουρκική λέξη

Rumili – χώρα, τη ρουμ, δηλαδή τη χώρα

των ρωμιών όπως αποκαλούσαν τους Έλληνες

οι τούρκοι. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός) «κύπρ-

ιοι Αγωνισταί», έκδοση Ιεράς Αρχιεπισκοπής

κύπρου, λευκωσία, 1953. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)

Η Δεξίωση
μοναδική μου δεξιότητα,

η αδεξιότητα μου!

Αδέξιος ομιλητής,

Σύζυγος, πατέρας,

Φίλος, μαθητής,

Δάσκαλος, πραματευτής…

Εύχομαι ν’ αξιωθώ δεξίωσης,

Αποχαιρετισμό

Δια της δεξιάς χειρός,

Αυτών που αγαπώ,

Πριν το μεγάλο αντίο…

Εάν αδέξια συμβεί κι αυτό,

Ας είναι η μιαν άγλυφη,

η Στήλη μου παρακαλώ,

μνημείο αγάπης κι επαφής,

Σαν τον αρχαίο, τον καιρό,

Στις όχθες του ηριδανού,

Πολλά τα έτη, ζωντανό,

Εν μέσω της νεκρόπολης,

του ιερού εκείνου τόπου,

του ιστορικού κεραμικού...

ΣτΑΘΙ κΑΙ οΙκτΙρον

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Ο προικισμένος 
Τσακαλώτος και οι 

«ορθόδοξοι» του ΣΥΡΙΖΑ
κύριε Διευθυντά,

ο κ. τσακαλώτος μου θυμίζει τον άριστα καταρτισμένο και

υψηλού επιπέδου οικονομολόγο Γιάγκο Πεσμαζόγλου, που

ίδρυσε το κοΔηΣο το 1979, ένα μετριοπαθές κεντρώο κόμμα.

Δυστυχώς, δεν είχε απήχηση το κόμμα αυτό γιατί απλούστα-

τα απευθυνόταν σε ένα απαίδευτο ποίμνιο. το ίδιο συμβαίνει

και με τον πρώην υπουργό οικονομικών της κυβέρνησης

Αλέξη τσίπρα κ. τσακαλώτο αφού στο κόμμα του, ουδείς

άλλος έχει τα προσόντα του και θεωρούν τον σπουδασμένο

και άριστο επιστήμονα μίασμα ή έναν «εχθρό» για το κόμμα.

η αστική αυτοπεποίθηση θεωρείται βαθύτατα ταξική και μη

συμβατή με έναν Αριστερό και εκνευρίζει τους «ορθόδοξο-

υς» του ΣυρΙΖΑ. 

Εάν ρωτήσεις κάποιον στον ΣυρΙΖΑ ποιος είναι ο μάλερ,

ενδεχομένως να σου πει πως είναι... ο οπισθοφύλακας της

Bayern. το ότι όμως ο κ. τσακαλώτος επιλέγει CD με έργα

του μάλερ για το σακίδιό του, σημαίνει ότι διαθέτει όχι μόνο

παιδεία αλλά και βαθιά κουλτούρα. Όντως, είναι πολύ έξυπνη

κίνηση του πατέρα ναυπηγού να στείλει τον γιό του στο

εκπληκτικό σχολείο Eton College (το 1440 ιδρύθηκε), από το

οποίο έχουν αποφοιτήσει οι μεγαλύτεροι πολιτικοί της Αγγλίας.

Στη συνέχεια, φοιτά σε ένα κολλέγιο, στην οξφόρδη (Queen’s

College Oxford – από το 1341), οπότε δικαίως δεν έχει ανα-

σφάλεια, αλλά μια «αστική αυτοπεποίθηση». Χρειάζονται

πνευματικά εφόδια για να αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουμε δα και άλλους αυτού του

επιπέδου, που να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική,

που έχει πέσει στα τάρταρα από πλευράς αποδοχής. 

Πολύ σωστά ο κ. τσακαλώτος επισημαίνει πως το πολι-

τικό σύστημα (Αριστερά και Δεξιά) δεν έχει πείσει τους νέους

ότι αξίζει τη συμμετοχή τους. οι κομπλεξικοί του κόμματος

προτίμησαν την επίθεση στον τσακαλώτο επειδή ακριβώς

διέπονται από ανασφάλεια.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

«Ο Όρκος του Νεαρού Πολεμιστή». Ελαιογραφία. Φέρει υπογραφήν: «Έργον εμπνευσμένον

από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Απεικονίζει νεαρόν ορκιζόμενο εις τον Σταυρόν να

συνεχίσει τον αγώνα του πληγωμένου πατρός του». Έργο του Genod Michel Philibert, Λυών

1795-1862. Εθνική Πινακοθήκη, Τμήμα Ναυπλίου και στην Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιε-

πισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Η πρώτη κίνηση προς την Ένωση 

με την κατάληψη της κύπρου από τους Βρετα-

νούς, οι κύπριοι μικροέμποροι και τσιφλικάδες μαζί

με την ηγεσία του κλήρου, αποτελούσαν την αστική

τάξη και τον «νεοσύστατο πυρήνα» του εθνικισμού

στο νησί. το 1879, δηλαδή ένα χρόνο μετά την κατάλη-

ψη της κύπρου, ιδρύθηκαν ορισμένες μυστικές ελληνο-

κυπριακές οργανώσεις για την προώθηση της υπόθε-

σης της Ένωσης. Στη λάρνακα, που ήταν η πόλη με

τα ξένα προξενεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η

εφημερίδα που είχε τίτλο «Ένωση» και προπαγάν-

διζε ανοικτά την Ένωση της κύπρου με την Ελλάδα.

Πολλοί Ελληνοκύπριοι ενθαρρύνθηκαν από το παρά-

δειγμα και τον αγώνα των κρητικών και ήθελαν και

αυτοί να ενωθούν με την Ελλάδα.

τον Απρίλιο του 1899 ο Σπύρος Αραούζος και ο

Νικόλαος Καταλάνος πήγαν στην Αθήνα να υπο-

βάλουν αίτημα στην Ελληνική κυβέρνηση να αναλά-

βει να προωθήσει το θέμα της κύπρου και να διορίσει

τον πρίγκιπα Νικόλαο ως ‘‘Ύπατο Αρμοστή’’ για την

κύπρο, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που ο πρίγκιπας

Γεώργιος (ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά) είχε διο-

ριστεί για την κρήτη. η επίσκεψη της κυπριακής αντι-

προσωπείας έγινε μόλις δύο χρόνια μετά την συντρ-

ιπτική ήττα της Ελλάδας από την τουρκία στον πόλε-

μο του 1897. 

Αντίδραση από την Ελληνική 

Κυβέρνηση

ο Γ. Θεοτόκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ζήτ-

ησε τη γνώμη του Βασιλιά Γεώργιου Α’. ο βασιλιάς,

που είχε δανέζικη καταγωγή και όφειλε τη θέση του

(τον θρόνο του) στους Βρετανούς, (τον είχαν ορίσει

Βασιλιά της Ελλάδας το 1863 μετά την εκδίωξη του

Όθωνα), αντιτάχθηκε στις πατριωτικές δραστηριότη-

τες των κυπρίων γιατί δεν ήθελε να δυσανασχετήσει

τους Άγγλους. 

η πρόσφατη συντριπτική ήττα της Ελλάδας το 1897

ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος που ο Θεοτόκης

συμβούλευσε την κυπριακή αντιπροσωπεία με τα

εξής λόγια: 

«Να γυρίσετε αμέσως στην Κύπρο και να ασχολ-

ηθήτε με τα έργα σας. Η Κρήτη μας έχει δημιο-

υργήσει μεγάλα ζητήματα και παρ’ ολίγον να μας

καταστρέψει. Προς Θεού, μην κινηθείτε. Οι Άγγλοι

θα σας συντρίψουν και θα βυθίσουν στο αίμα την

νήσον σας. Το ελληνικό κράτος δεν είναι εις θέσιν

να σας βοηθήσει. Αλλά και αν ήτο, πάλιν δεν θα

απετόλμα να δημιουργήσει ‘‘κυπριακόν ζήτημα’’.

Πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν δυνάμεθα να έλ-

θωμεν εις ρήξιν με την Μ. Βρετανία. Εξ άλλου, η

Κύπρος είναι πολύ μακράν των άλλων ελληνικών

νήσων και αμφιβάλλω εάν ποτέ αποσχισθή της

βρετανικής αυτοκρατορίας». ( Βλ. Γ. Κορδάτου:

Ιστορία της Ελλάδας, τόμος ΧΙΙΙ, σελ. 21). 

Η επίσκεψη του Τσώρτσιλ 

στην Κύπρο

το 1907 ο Ουΐνστον Τσώρτσιλ, τότε υπουργός

Αποικιών επισκέφθηκε την κύπρο. μια αντιπροσω-

πεία Ελληνοκυπρίων τον επισκέφθηκε υποβάλλον-

τάς του το αίτημα για Ένωση. η απάντηση του τσώρ-

τσιλ ήταν η εξής: «Θεωρώ ότι είναι πολύ φυσικό

που ο κυπριακός λαός, που είναι ελληνικής κατα-

γωγής, θα πρέπει να βλέπουν την ενσωμάτωσή

τους με αυτό που μπορεί να ονομάζεται μητέρα

πατρίδα τους ως το ιδανικό που θα πρέπει να

τιμούν με σοβαρότητα, αφοσίωση και ζήλο. Ένα

τέτοιο αίσθημα είναι ένα παράδειγμα πατριωτι-

κής αφοσίωσης το οποίο τόσο ευγενώς χαρα-

κτηρίζει το ελληνικό έθνος… Δηλώνω ότι οι από-

ψεις οι οποίες εκτέθηκαν είναι απόψεις τις οποίες

η Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας δεν αρνείται

να τις αντιμετωπίζει με σεβασμό».

Ο ρόλος της Εκκλησίας

τα προνόμια που παραχωρήθηκαν στην ορθό-

δοξη Εκκλησία από την οθωμανική Αυτοκρατορία

είχαν συμβάλει στο να καταστήσουν τους διάφορους

Αρχιεπισκόπους θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέ-

τες των Ελληνοκυπρίων. Έτσι, όταν οι Βρετανοί ανέ-

λαβαν τη διοίκηση της κύπρου το 1878, ο Αρχιεπίσκο-

πος κύπρου, Σωφρόνιος, καλωσόρισε τον πρώτο

Βρετανό Διοικητή εξ ονόματος του λαού. 

ο Σωφρόνιος ήταν Αρχιεπίσκοπος για 35 χρόνια,

δηλ. από το 1865 έως το 1900. κατά τη διάρκεια της

Διοίκησης Χένρυ Μπούλγουερ (1886 – 1892) ο Σω-

φρόνιος ηγήθηκε της πρώτης αποστολής στο λον-

δίνο το 1889.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος 

στο Λονδίνο 1889

ο Σωφρόνιος πήγε στο λονδίνο με σκοπό να ζητή-

σει από τη βρετανική κυβέρνηση να επιδείξει κατανόη-

ση και επιείκεια, ειδικά για τη βαριά φορολογία η οποία

είχε επιβληθεί στον κυπριακό λαό. Διατύπωσε επίσης

τις ανησυχίες του για την παιδεία, τις συνταγματικές

εξουσίες του νομοθετικού Συμβουλίου, την κατάσταση

της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και για άλλα θέμα-

τα. 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχιεπίσκο-

πος Σωφρόνιος έγινε δεκτός από τη Βασίλισσα Βικ-

τωρία και του απενεμήθη ο τίτλος του Διδάκτορα της

Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο της οξφόρδης. ο

Σωφρόνιος επίσης διατύπωσε την άποψη ότι η βρε-

τανική κυριαρχία θα αποτελέσει «τη χρυσή γέφυρα η

οποία θα ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα». 

Φυσικά, η Συντηρητική κυβέρνηση του λόρδου

Σώλσμπουρυ που εκπροσώπευε τα συμφέ-ροντα

του βρετανικού ιμπεριαλισμού έμενε ασυγκίνητη στα

εθνικά οράματα και αιτήματα του Σωφρόνιου. 

Διαμάχη για τη διαδοχή στον 

Αρχιεπισκοπικό θρόνο. 

Παρέμεινε κενός 1900-09 

ο Σωφρόνιος πέθανε στις 22 μαΐου 1900. ο θάνατός

του ωστόσο άφησε ένα κενό εννέα χρόνων στον αρχιε-

πισκοπικό θρόνο εξ αιτίας της διαμάχης μεταξύ δύο

μητροπολιτών: του μητροπολίτη κιτίου Κύριλλου

Παπαδόπουλου (που ο λαός τον αποκαλούσε Κυρίλλα-

τσο γιατί ήταν σωματώδης) και του μητροπολίτη

κερύνειας Κύριλλου Βασιλείου (ο λαός τον αποκα-

λούσε Κυριλούδη γιατί ήταν μικρόσωμος). 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της «διαμάχης» ο αρχιε-

πισκοπικός θρόνος παρέμεινε κενός για εννιά χρό-

νια, ως τις 21 Απριλίου 1909, όταν ο μητροπολίτης

κιτίου, κύριλλος Παπαδόπουλος (κυρίλλατσος)

εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος ως Κύριλλος Β’. ο μητρ-

οπολίτης κιτίου εκλέχθηκε βάσει του νόμου περί Εκλο-

γής Αρχιεπισκόπου ενώ ο μητροπολίτης κερύνειας

είχε διοριστεί Αρχιεπίσκοπος από τον Πατριάρχη κων-

σταντινουπόλης. η διαμάχη μεταξύ των δύο διεκδικη-

τών κράτησε δέκα χρόνια και τελικά επιλύθηκε όταν

δύο νέοι μητροπολίτες εκλέχθηκαν στην Πάφο και

στο κίτιο, και ο μητροπολίτης από την κερύνεια απο-

δέχθηκε τον κύριλλο Β’ (κυρίλλατσο) ως το νέο

Αρχιεπίσκοπο. ο κύριλλος Β’ πέθανε το 1916 και τον

διαδέχθηκε ο προηγούμενος αντίπαλος του κύριλ-

λος Βασιλείου (κυριλούδη) ως Κύριλλος Γ’ ο οποίος

παρέμεινε Αρχιεπίσκοπος ως το 1933. 

Ο Αρχιεπισκοπικός θρόνος 

και πάλι κενός 1933-947

Από το 1933 ως το 1947 ο αρχιεπισκοπικός θρό-

νος παρέμεινε κενός. το 1947 εκλέχθηκε ο λεόντιος

αλλά πέθανε δύο μήνες αργότερα. Στον αρχιεπισκο-

πικό θρόνο τον διαδέχθηκε ο μητροπολίτης κερύνει-

ας Μακάριος Μυριανθέας (1947 – 1950) ως Μακά-

ριος Β’. Όταν ο μακάριος Β’ πέθανε τον Ιούνιο του

1950, τον οκτώβριο του ίδιου έτους τον διαδέχθηκε

ο μητροπολίτης κιτίου Μιχαήλ Μούσκος ως Μακά-

ριος Γ’ (1950 – 1977). τον Αρχιεπίσκοπο μακάριο Γ΄

τον διαδέχθηκε τον Αύγουστο του 1977 ο Χρυσό-

στομος Α΄, μητροπολίτης Πάφου. μετά τη μακρόχρο-

νη ασθένεια του Χρυσόστομου ο αρχιεπισκοπικός

θρόνος κηρύχθηκε κενός και το 2006 εκλέγηκε νέος

Αρχιεπίσκοπος ο μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστο-

μος Β΄. 

Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ’ 

στο Λονδίνο το 1918

τον Δεκέμβριο του 1918 μια αντιπροσωπεία με επι-

κεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο κύριλλο Γ’ με 8 Έλληνες-

μέλη του νομοθετικού Συμβουλίου πήγε στο λονδίνο

να πιέσει ακόμη μια φορά για το ίδιο θέμα, δηλ. την

Ένωση της κύπρου με την Ελλάδα. η βρετανική

κυβέρνηση, η οποία τρία χρόνια πριν «πρόσφερε»

την κύπρο στην Ελλάδα, τώρα δεν ήθελε ούτε κου-

βέντα να γίνεται για αυτό το θέμα. το θέμα για τους

Βρετανούς είχε κλείσει μια και για πάντα.

Η Συνθήκη των Σεβρών 1920

Στις 10 Αυγούστου 1920, υπογράφηκε η Συνθήκη

των Σεβρών (κοντά στο Παρίσι). τα τρία ειδικά άρθρα

που αφορούν την κύπρο είναι τα Άρθρα 115, 116 και

117 και προβλέπουν τα εξής: 

Άρθρο 115: «Οι υψηλοί συμβαλλόμενοι ανα-

γνωρίζουν την προσάρτηση της Κύπρου η οποία

ανακηρύχθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση στις

5 Νοεμβρίου 1914». 

Άρθρο 116: «Η Τουρκία παραιτείται παντός

δικαιώματος και τίτλου κυριότητας επί της Κύπρ-

ου περιλαμβανομένου του δικαιώματος είσπρα-

ξης φόρου που προηγουμένως ‘‘καταβαλλόταν’’

στον Σουλτάνο».

Άρθρο 117: «Οι Τούρκοι υπήκοοι γεννηθέντες

ή κατοικούντες στην Κύπρο θα αποκτήσουν τη

βρετανική υπηκοότητα και θα χάσουν την τουρ-

κική υπηκοότητα».

Η Συνθήκη της Λωζάννης 1923

λίγους μήνες μετά την ήττα της Ελλάδας στην μικρα-

σιατική καταστροφή, στις 24 Ιουλίου 1923, υπογρά-

φηκε η Συνθήκη της λωζάννης (Ελβετία). τα Άρθρα

16, 20 και 21 έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ορίζουν

τα εξής:

Άρθρο 16: «Διά του παρόντος η Τουρκία παραι-

τείται παντός και οιουδήποτε δικαιώματος και τίτλου

κυριότητας επί ή αναφορικά με εδάφη ευρισκόμενα

εκτός των συνόρων που έχουν οριστεί στην παρούσα

Συνθήκη και τα νησιά εκτός αυτών για τα οποία η κυ-

ριαρχία της αναγνωρίζεται από την παρούσα Συν-

θήκη». 

Άρθρο 20: «Διά του παρόντος η Τουρκία αναγ-

νωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου από τη βρετα-

νική κυβέρνηση στις 5 Νοεμβρίου 1914».

Άρθρο 21: «Οι Τούρκοι υπήκοοι διαμένοντες κανο-

νικά στην Κύπρο στις 5 Νοεμβρίου 1914 θα αποκτή-

σουν τη βρετανική υπηκοότητα υποκείμενοι στις προϋ-

ποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην εθνική νομοθεσία

και εξ αυτού χάνουν την τουρκική τους υπηκοότητα.

Θα έχουν ωστόσο το δικαίωμα να επιλέξουν την τουρ-

κική υπηκοότητα εντός δύο ετών από την θέση σε ισχύ

της παρούσης Συνθήκης, υπό τον όρο ότι θα εγκατα-

λείψουν την Κύπρο εντός δώδεκα μηνών μετά την εν

λόγω επιλογή τους».

η τουρκική κυβέρνηση άνοιξε Προξενείο στη λάρ-

νακα και τοποθέτησε τον Ασσάφ-Μπέη ως Πρόξε-

νο, με σκοπό να βοηθήσει εκείνους τους τουρκοκύπριους

οι οποίοι επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς την

ηπειρωτική τουρκία. Στην πραγματικότητα έως το

1927 μόνον 3,000 τούρκοι κύπριοι επέλεξαν την τουρ-

κική υπηκοότητα. 

η ίδια συνθήκη (Άρθρο 15) είχε στην πραγμα-

τικότητα προδώσει τις προσδοκίες του Βενιζέλου και

όλες τις άλλες ελληνικές φιλοδοξίες, αφού παραχωρούσε

τη ρόδο και τα λοιπά Δωδεκάνησα στην Ιταλία.

μετά την ήττα της Ελλάδας στη μικρά Ασία το 1922

η «μεγάλη Ιδέα» να ενσωματώσει διάφορες ελληνό-

φωνες περιοχές της Ανατολικής μεσογείου, είχε καταρ-

ρεύσει. το 1923 με τη Συνθήκη της λωζάννης, που

υπογράφτηκε από τη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία,

Ελλάδα, ρουμανία και τουρκία, αναγνωριζόταν η προ-

σάρτηση της κύπρου από τη Βρετανία (άρθρο 20),

και η τουρκία παραιτείτο από όλα τα δικαιώματά της

στην κύπρο.
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On Monday, we begun the Lenten journey to

Pascha. The Church once again, invites us to walk

the sacred path of liturgical and personal prepara-

tion, as She has done for centuries. She sounds

the trumpet of the Lord and summons all the faith-

ful to put on the armour of salvation, so as to reach

our destination victorious over the passions. The

journey is not an easy one, especially as the ways

and temptations of the world present themselves

to us, trying to pull us away from our path and into

sin. Yet, the Church does not neglect to provide us

with an array of tools and weapons to cleanse and

fortify ourselves at every opportunity, and, when

need arises, the means to gently wipe our eyes

dampened by tears of repentance and to soothe

our troubled brow.

If one were to sit and read the hymnology of the

Church, he or she would notice that the desert as-

cetics of old and the spiritual hoplites that lived in

our own day and time universally embraced three

important disciplines that allowed them to be de-

livered from the sin, evil, and temptations of this

life. The good fight comprises of fasting, vigilance

and prayer; these are the weapons and shield that

protect the Christian people from the darts of the

evil one. Please allow me to offer a few thoughts

about each of these virtues, so that you can be

strengthened in your Lenten journey and in life.

Fasting — When we, as Orthodox Christians,

speak about fasting and the fast, our mind usual-

ly goes to dietary restrictions and abstaining from

things. In reality, though, the word ‘fast’ means to

not eat at all. But, Christ Himself and the Fathers

of the Church never understood the fast in this lim-

ited and restrictive manner. The Church, which pre-

serves and correctly teaches what is true, reminds

us that the fast encompasses our whole life and,

therefore, includes uprooting sin from every aspect

of our lives, in addition to voluntarily abstaining from

certain foods and activities of life. The great hymno-

graphers of the Church teach us by recounting how

Moses cleansed his eyes through fasting and was

able to look upon and converse with God. True fast-

ing is likened to the role of a sword in our spiritual

panoply, but this is a blade that can also be used

on ourselves as a surgical scalpel, delicately cut-

ting away every evil from our heart. The hymnog-

raphers remind us that the suitable time for re-

pentance is at hand, and that through the virtue

and discipline of fasting weachieve victory over the

demons. In the hymns, we read that fasting is the

mother of prudence, the accuser of sin, the com-

panion of repentance, the polity of the angels, and

the salvation of people. It is for this reason that the

ecclesiastical authors tell us to keep the fast that

is pleasing to the Lord: reigning in the tongue, dis-

tancing ourselves from anger, separating ourselves

from earthly desires, and so much more. Charity

and almsgiving are also often mentioned hand-in-

hand with fasting. We are told that these are the

elements of a true and acceptable fast in the eyes

of the Lord. It is interesting to note the inclusion of

these other deeper aspects of fasting in the above

descriptions and the lack of a focus on food.

Vigilance — In the Old Testament book Song of

Songs, the author writes "though I sleep, my heart

is vigilant” (and awake). In order for one to fight

against sin and to converse with God through prayer,

one must be vigilant, attentive, awake, and care-

ful not to be led astray by distractions and far from

one's real purpose and mission. Vigilance is being

spiritually prepared to receive the Bridegroom, who

comes in the middle of the night. Thus, we fulfil the

words of Scripture, which tell us “Keep your heart

with all vigilance ... let your eyes look directly for-

ward and let your gaze be straight before you".

When one abstains from the heavy, fatty, sumptu-

ous foods that so often fill our plates, we feel lighter,

and more peaceful. He who is vigilant and awake

does not fall into the slumber of sin. We are more

attentive and pay closer attention to what we do

and say. We cultivate in our hearts the virtue of vig-

ilance, silently waiting for the unwaning light that

comes forth from the empty tomb. In his First Epis-

tle, St. Peter reminds us to be sober and watchful.

Let us, then, be watchful and vigilant so that we

may cross the turbulent seas of life and safely reach

the harbour of the Resurrection.

Prayer — The scriptural readings that lead us

into Lent tell us how we should pray. The directives

are simple and clear. We must not be like the hyp-

ocrites; rather, we should go into a private space

and avoid heaping up empty phrases. Our prayer

should be sincere, simple, and filled with words of

compunction and truth. St. John of the Ladder re-

minds of these important matters when he writes

his divinely-inspired work. He tells us that the short,

honest, appealing words of the thief on the cross

gave him entrance into paradise. We need to change

the direction of our thoughts and, perhaps, how we

pray. Too often we worry about the quantity and not

the quality involved in prayer. Having understood

the spirit in which we should pray, it is then up to

us to cultivate and discover our own relationship

to prayer, to work in order to really make prayer our

own, personal expression before God. Then, we

will learn the comforting power of prayer and what

is meant when the hymns refer to prayer as our

breastplate. Lent affords us this opportunity.

If we cleanse our bodies and minds through fast-

ing, if we become more alert to our sins and sen-

sitive to the love of God, and if we reach out to Him

in prayer, then we will live the Lenten period as is

meant. 

May God grant us the courage, strength, dis-

cernment, and above all the love, to faithfully em-

bark on this sacred journey so that we may arrive

together at the beauty, glory and light of the Res-

urrection of Christ at Pascha.

With paternal love and blessings,

Holy and Great Lent, 2022

With paternal love and prayers,

+ Archbishop Nikitas 

of Thyateira and Great Britain
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NIKITAS: “We cultivate in our hearts
the virtue of vigilance”

The KOPA Representative team made its long awaited return on Fri-

day at Haringey Borough FC v Pro Route FC, a team that showcases

talent to professional football clubs & who have played 10 games to-

gether this season. KOPA on the other hand did not have an opportu-

nity to play/train together before the game.

The KOPA squad included players from all KOPA clubs who made

players available & looked great in their new kits/training wear donat-

ed by The Kyprianou family in memory of Petros Michael who did so

much for the KOPA league.

Sponsors of the training tops & matchday expenses were CMB Part-

ners whom the league are also very grateful to. 

It was great to see a number of familiar KOPA faces supporting the

team. 

Captain for this squad was Andreas Kyprianou from Omonia Youth.

KOPA started the game a little nervously & not having trained or

played together certainly showed.

Pro Route we're passing the ball around effortlessly and showed

their quality all over the pitch racing into a 2-0 lead.

George Yianni & Marcos Geremia were working tirelessly in central

midfield & Leon Stylianides and Alex Antroutsos were behind them,

making interception after interception.

Pro Route scored a dubious 3rd goal just before half time making it

0-3. 

Tactical changes & instructions at half time from the coaches saw a

very different & more positive 2nd half performance from KOPA.

The addition of Sidi, Antonio Michael,Vas Theologou, Andrew Yia-

soumi & Theo Shoukri gave KOPA more attacking approach & this cer-

tainly paid dividends.

Αndrew Yiasoumi started the comeback with a very smart finish and

then a long distance free kick from Harry Phillipou got KOPA back to

2-3.

Vas Theologou & Theo Shoukri both went close 2-3 times for KOPA

and the game could have easily seen KOPA win by 2/3 goals. 

A 2-3 defeat in the end for KOPA but overall a great success for the

KOPA Representative teams first game.

τhe players should be congratulated who all represented their clubs

& community with pride.

Special thanks to all the Haringey Borough coaches Tom L, Dave C,

Johnny F, Alexie N for their involvement & the facilities at HB.

Next game is to be scheduled either at the end of March or early

April. 

Should anyone wish to sponsor the next KOPA matchday please

contact Secretary@kopaleague.com for details.

KOPA League 2-3 Pro Route FC



The power of Thy Word divine

Uplifts the soul by

Thy strength O Lord

And the soul’s

Awareness of the truth

Taught by the Divinity 

Of Thy Word.

The freedom of Thy Word

Opens the Wings of Victory 

Over the naked hold of death.

Blessed winds carry

The soul unto the unknown

Yet not alone with our arms

Held high to shield

By the Lord’s grace and

To defend the delicate

Balance between the secular

World

And spiritual freedom

The Lord’s truth imparts.

Almighty God has shown forth

His power for mankind to witness *

Down thru the ages upon ages

Wherein we stand in awe,

We stand in Thy strength

O Lord

Moving amongst the diverse

Spirits . . .

Those with the intent to bless and

Those darkened to cause chaos;

Thy power Heavenly Father

WAS, IS AND WILL BE

Unto the fiery edge of time **

And beyond:

O Spirit of Wisdom divine ***

Touch the inner eye

And giveth sight . . .

Thou doth healeth the blind.

Jo-Anne Colombo Marinakis

* Eph.1:19

** Peter chapter 3

*** Proverbs chapter 8

LAGANA
GREEK FLATBREAD WITH

SESAME SEEDS

Lagana is baked on Clean Mon-

day, which is the first Monday be-

fore Lent in the Greek Orthodox

Church. It is only eaten on this day

but there is no reason it cannot be

prepared on any other day of the

year. It is a tasty bread; crusty on

the outside, soft and fluffy on the

inside. It can accompany dips like

taramasalata and other dishes. 

The traditional recipe is easy to fol-

low, although there are a few se-

crets for prefect results; to achieve

a crispy lagana with a golden-brown

colour.

INGREDIENTS

For 1 large loaf or 2 small

loaves 

300ml tepid water (temperature

between 16⁰C and 38⁰C)

1 tbsp sugar

9g dried yeast

60ml olive oil

500g plain flour

1 tsp salt

FOR BRUSHING

30g plain flour

10g sugar

60ml tepid water

FOR SPRINKLING

1 tbsp tepid water 

1 tbsp olive oil

100g sesame seeds

METHOD 

1. In a small bowl, mix the tepid

water and sugar. Add the

yeast and stir well and leave

to rest for 5 minutes until it

stars to bubble. 

Do not add the salt at this

stage as it may kill the

yeast.

2. Add the olive oil, flour and salt

and mix well with a whisk.

3. Place the dough on a lightly

floured surface and kneed it

for 7-8 minutes until you

have a soft and malleable

dough. 

4. Put the dough in a clean, 

oiled bowl and cover with 

damp tea-towel or cling film.

Leave in a warm place for at

least 1-2 hours until it dou-

bles in size. 

5. When the dough is ready,

take out of the bowl and with

your hands, mould it into a

bowl. 

Layer parchment paper onto

a baking tray 35cmX30cm

and brush it with olive oil. 

Either leave the dough as it

is or cut into two pieces. In

preparation for one or two

loaves, spread the dough

with your hands onto the tray

as one or two rectangular

shapes, 2cm thick. 

6. Cover the dough again with a

towel or cling film and leave

for 30 minutes.

7. Pre-heat the oven to

220⁰C/200⁰C fan/gas 8.

8. Remove the towel or cling

film and press the surface of

the dough with your fingers

to create indentations all

over. Sprinkle the water on

top of the dough and brush it

with the mixture of flour, sug-

ar and water. Generously

sprinkle the sesame seeds

on top of the dough.

9. Bake the lagana in the pre-

heated oven for 25-30 min-

utes until golden-brown.

10. Remove from the oven and

let it cool for 5-10 minutes

before serving.

© George Psarias
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L A G A N A
(GREEK FLATBREAD WITH SESAME SEEDS)

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Η Αλήθεια Είναι Πικρή
22.50 Ελληνική ταινία: 

Μην Είδατε Τον Παναή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.20 καμώματα τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
21.25 Ελληνική ταινία: 

Ο Ασυμβίβαστος
23.05 Ελληνική ταινία: 

Ψιτ... Κορίτσια!
00.20 Ελληνική ταινία: 

Το Ξύπνημα Της Άνοιξης

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
14:00 κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Αύριο είναι κυριακή, 

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 με τον Φακό του Hellinic TV
20.20 κωμική Σειρά: Ο Ακάλυπτος
21.05 Ελληνική ταινία:

Η Μοδιστρούλα
22.20 Ελληνική ταινία: 

Ψυχραιμία

KYΡIAKH 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: 

Κορίτσια Για Τσίμπημα

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

09.30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.00 GreekStories με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
20.25 “Ανάδειξέ το” 

με την Άννα νικολαΐδη 
και τη ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Θέατρο της Δευτέρας: 
Ξενοδοχείο “Ο Παράδεισος”

23.10 το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική ταινία: 

Ο Άνθρωπος Που Γύρισε Από
Τον Πόνο

22.10 Ελληνική ταινία:  
Για Μια Χούφτα... Τούβλα

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 ταινίες της εβδομάδας 

με την τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική ταινία: 

Το Παραστράτημα 
Μιας Ορφανής

22.10 Ελληνική ταινία: 
Πρωτευουσιάνικες Περιπέτειες

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Ο Αντάρτης Του Βάλτου
23.00 Ελληνική ταινία: 

Φάτε Μάτια Ψάρια

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

The Fiery Edge Of Time
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