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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
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Η διαχρονική σημασία της
25ης Μαρτίου 1821

n Γράφει: 
Χάρης Μεττής

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Η συμβολή της Κύπρου στην
Επανάσταση του 1821

n Γράφει 
(ελληνικά και αγγλικά): 

Μιχάλης Παπαδόπουλος

ΣΕΛΙΔΕΣ 16 & 23

Άρθρα, σχόλια, για την Ελληνική
Επανάσταση

n Γράφουν: Σ. Καραχάλιος, Μ. Νταουντάκη, 
Ζ. Τοφαλλής, Ντ. Αυγουστή, Γ. Τρανταλίδης

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11 & 14-15

Επί ξυρού ακμής η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

Γράφει ο Ν. Γ. Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 8

Αχός βαρύς ακούεται...
Η Ελλάς ανάστα,

Χαίρε!
ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β. ΤΙΜΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Παμπαροικιακός διαδικτυακός εορτασμός
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955
n ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

n ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ, ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 3

Ο ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΑ ΤΑ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ελλάς το μεγαλείο σου…
1821-2021

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ Η «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΟΥ COVID-19, 

ΒΑΖΕΙ STOP ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Βαρύ πρόστιμο £5,000 για ταξίδια 
εκτός Βρετανίας πριν τις 30 Ιουνίου
n ΦΟΒΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΙ ΚΑΚΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

n «ΔΙΑΜΑΧΗ» ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΕ

ΣΕΛΙΔΑ 2

n ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

n ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ 
ΜΕ ΑΕΡΟΣΚΑΨΗ RAFALE ΚΑΙ F-16

n ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

n ΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΞΕΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΕΛΙΔΑ 7

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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
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™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

Κ υ ρ ι α κ ή ,   2 8   Μ α ρ τ ί ο υ ,   4 μ μ

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses



2● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021Eπικαιρότητα

Τη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, επισ-

κέφτηκε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο διοικ-

ητής των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην

Ευρώπη και την Αφρική, Ναύαρχος Robert Burke, και

ο Υποναύαρχος Scott Robertson, διοικητής της ομά-

δας κρούσης της οποίας ηγείται το «Eisenhower»,

ενώ ξεναγήθηκε στο αεροπλανοφόρο από τον πλοία-

ρχο Paul Campagna.

«Αυτή την εβδομάδα καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης σκεφτόμα-
στε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο κοινωνικοί, πολιτι-
κοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Ενθ-
υμούμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε

πολύ συχνά με τον Thomas Jefferson», σημείωσε, μεταξύ
άλλων, ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «η στρατιω-
τική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος βρίσκε-
ται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα…. Και δεν ξεχνάμε, βέβαια,
ότι στην 22η στροφή του Ύμνου στην Ελευθερία υπάρχει
αναφορά του Διονύσιου Σολωμού στη “Γη του Βάσιγ-
κτον”. Οι δεσμοί, λοιπόν, που ενώνουν τις δύο χώρες είναι
περισσότερο ισχυροί παρά ποτέ και θέλω με την ευκαιρία
αυτή να ευχαριστήσω και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Joe

Biden, για το πολύ θερμό μήνυμα με το οποίο ο ίδιος χαι-
ρέτισε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης».

Η περιήγηση στο Αϊζενχάουερ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε υπό-
στεγο όπου φυλάσσεται ελικόπτερο MH-60R «Romeo»,
ένα από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα του αμερικανι-
κού Ναυτικού. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση για την

απόκτηση τεσσάρων τέτοιων ελικοπτέρων σε πρώτη
φάση, συν ακόμα τρία στη συνέχεια. Τα πρώτα θα παρα-
ληφθούν στα μέσα του 2022. Ο Πρωθυπουργός ενημε-
ρώθηκε από το πλήρωμα για τις ποικίλες επιχειρησιακές
δυνατότητες του αεροσκάφους και για τον χειρισμό του.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός περπάτησε στο κατά-
στρωμα και στον διάδρομο απονήωσης και προσνήω-
σης, όπου βρίσκονταν «παρατεταγμένα» μαχητικά αερο-
πλάνα F/A-18. Ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότ-
ητες του αεροπλανοφόρου, τον οπλισμό του και τους μηχα-
νισμούς που διαθέτει για την ασφαλή απονήωση και προ-
σνήωση αεροσκαφών που κινούνται με εξαιρετικά μεγά-
λες ταχύτητες. Σημειώθηκε επίσης η εξαιρετική συνερ-
γασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και
των ΗΠΑ, με κορωνίδα τη Σούδα, για την προάσπιση

κοινών αξιών και συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης, ο Πρωθυ-

πουργός είχε συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην
Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, τον Αντιναύαρχο Burke, τον
Υποναύαρχο Robertson και τον καπετάνιο Campagna.

Από ελληνικής πλευράς στη σύσκεψη έλαβαν επίσης
μέρος ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος,

ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,

ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και
η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Το “USS Dwight D. Eisenhower” ηγείται ναυτικής δύνα-
μης κρούσης που διαθέτει, μεταξύ άλλων, καταδρομικά
τύπου Ticonderoga και αντιτορπιλικά τύπου Arleigh Burke.
Κατά την πλεύση προς την Κρήτη στην ομάδα του ενσω-
ματώθηκε η φρεγάτα «Ψαρά» του Ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού, ενώ έγιναν ασκήσεις συνεκπαίδευσης με τη
συμμετοχή δύο ελληνικών υποβρυχίων και μαχητικών της
Πολεμικής Αεροπορίας.

Το αεροπλανοφόρο «Αϊνζεχάουερ στη

Σούδα επισκέφθηκε ο Κ. Μητσοτάκης

Τιμητική εκδήλωση για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο συμμετέχει ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου συμπλή-
ρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι, άλλωστε, ιδιαίτεροι οι δεσμοί που μας συνδέουν
με το Ηνωμένο Βασίλειο, η συνδρομή του οποίου ήταν καθοριστική για την έκβαση του απελευθερωτικού
αγώνα.

Ανήμερα την 25η Μαρτίου θα προβληθεί εορταστικό βίντεο, που περιλαμβάνει μηνύματα από εξέχου-
σες προσωπικότητες όπως ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, η συγγρα-
φέας Victoria Hislop, ο καλλιτέχνης Stephen Fry και η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα
Kate Smith.

Η ελληνική Πρεσβεία έχει ετοιμάσει ένα βίντεο υπό τον τίτλο «21 Quotes for 21», στο οποίο συμμετέχουν
προσωπικότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, της ομογένειας και του ακαδημαϊκού χώρου. Ο κάθε συμμε-
τέχων αναφέρεται σε ένα σημαντικό πρόσωπο ή γεγονός του απελευθερωτικού αγώνα, συνθέτοντας έτσι
την εικόνα της Επανάστασης του 1821.

Τέλος, θα προβληθεί ρεσιτάλ με έργα των Tchaikovsky και Brahms, με συμμετοχή της Μαρίας Ισμή-

νης Αναστασιάδου στο βιολί και της Teresa de la Escalera Calderón στο πιάνο.
Πότε: 25 Μαρτίου, 11.00 π.μ., διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά.

Πού: Δείτε ζωντανά στο Facebook και στο YouTube Channel της Πρεσβείας

https://www.facebook.com/GreeceInUK, https://www.youtube.com/channel/UCzh4sTj8jfdXSype2c9M2jw

Βαρύ πρόστιμο 5.000 λιρών για όσους ταξιδέ-

ψουν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σοβα-

ρό λόγο (υγείας, εργασίας, σπουδών κ.α.) έως και

τις 30 Ιουνίου προβλέπει κυβερνητικό νομοσχέ-

διο, που αναμένεται έρχεται προς ψήφιση στη

Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα Πέμπτη και να τεθεί

σε εφαρμογή από την επόμενη Δευτέρα.

«Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι βλέπουμε το τρίτο κύμα
να εντείνεται σε κάποια τμήματα της Ευρώπης», δήλω-
σε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ. «Βλέ-
πουμε επίσης κάποια παραλλαγμένα στελέχη και είναι
πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τη πρόοδο που
καταφέραμε να σημειώσουμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο»,
προσέθεσε.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις

Τζόνσον προειδοποίησε πως το τρίτο κύμα μολύνσεων
της COVID-19, που σαρώνει την Ευρώπη, μπορεί να
κατευθυνθεί προς τη Βρετανία.

«Η προηγούμενη εμπειρία μάς δίδαξε πως, όταν ένα
κύμα χτυπάει τους φίλους μας, τότε, φοβάμαι, ξεβρά-

ζεται και στις ακτές μας και περιμένω ότι θα αισθανθ-
ούμε αυτά τα αποτελέσματα όταν έρθει η ώρα», είπε ο
κ. Τζόνσον στους δημοσιογράφους.

Το μέτρο, σχολιάζουν βρετανικά ΜΜΕ, καθιστά τα
ταξίδια για καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό όλο
και πιο λιγότερο πιθανά. Πηγές της Ντάουνιγκτ Στριτ,
πάντως, ανέφεραν ότι το μέτρο αυτό μπορεί, αναλό-
γως των υγειονομικών συνθηκών στην Ευρώπη, να
αναθεωρηθεί. Στον οδικό χάρτη, που ανακοίνωσε ο
Βρετανός πρωθυπουργός στις 22 Φεβρουαρίου, τα
ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό θα επιτρέπονταν από
τις 17 Μαίου και μετά. Με τα τωρινά δεδομένα φαίνε-
ται ότι η ημερομηνία αυτή μετατίθεται για το τέλος Ιου-
νίου.

ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Τα νέα, υπό εξέταση μέτρα του Λονδίνου έρχονται
την ώρα που έχει ανοίξει νέο μέτωπο με την Ε.Ε., ως
προς την προοπτική απαγόρευσης των εξαγωγών
εμβολίων, που παρασκευάζονται στην ηπειρωτική
Ευρώπη, στη Βρετανία.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει κίνδυνος για
το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Βρετανίας από τις
απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα απαγορεύσει

τις εξαγωγές εμβολίων προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ο
κ. Τζόνσον είπε πως δεν νομίζει ότι αυτό θα συμβεί.

«Έχω καθησυχαστεί μιλώντας στους εταίρους της
ΕΕ τους τελευταίους λίγους μήνες, δεν θέλουν να δουν
αποκλεισμούς, νομίζω πως αυτό είναι πολύ-πολύ σημαν-
τικό», είπε ο πρωθυπουργός.

Η Βρετανία θα συνεχίσει με το εμβολιαστικό πρό-
γραμμά της, είπε ο Μπόρις Τζόνσον, επιβεβαιώνον-
τας πως το σχέδιο για τη χαλάρωση των περιορισμών
σύμφωνα με τον οδικό χάρτη είναι σε τροχιά εφαρμο-
γής.

Πάντως, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον

ντερ Λάιεν, έχει απειλήσει με απαγόρευση εξαγωγών
19 εκατομμυρίων δόσεων, που παρασκευάζονται σε
εργοστάσια επί ευρωπαϊκού εδάφους και προγραμ-
ματίζονται να αποσταλούν στη Βρετανία τις επόμενες
εβδομάδες. Οι Βρυξέλλες ισχυρίζονται ότι η AstraZeneca

έχει παραδώσει μόνον το 30% των 90 εκατομμυρίων
δόσεων, για τις οποίες είχε δεσμευτεί το πρώτο τρίμηνο
του έτους. Πηγές της AstraZeneca, από την άλλη, κατη-

γορούν τους Ευρωπαίους ότι έχουν ακόμη αδιάθετα
12 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της.

Το θέμα θα εξεταστεί στη Σύνοδο Κορυφής των
«27», σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. «Σε ιδιω-
τικές συζητήσεις, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ταχ-
θεί υπέρ της ενεργοποίησης του άρθρου 122 της συν-
θήκης της Ε.Ε.», γράφει η “Guardian”. Αυτο «συνέ-
βη τελευταία φορά στην πετρελαϊκή κρίση της δεκα-
ετίας του ’70», επισημαίνει, και «επιτρέπει στην Ένωση
να λάβει επείγοντα μέτρα για τον έλεγχο της διανομής
βασικών αγαθών».

Οι Βρυξέλλες κατηγορούν το Λονδίνο ότι εφαρμό-
ζει ατύπως, πλην όμως de facto απαγόρευση εξα-

γωγών εμβολίων που παράγονται σε εργοστάσια
στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να επιταχύνει το
βρετανικό πρόγραμμα εμβολιασμών (ήδη η πρώτη
δόση του εμβολίου έχει χορηγηθεί σε πάνω από τους
μισούς ενήλικες Βρετανούς).

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον,
αρνείται τις κατηγορίες αλλά, σύμφωνα με την “Daily

Telegraph”, η Ντάουνιγκ Στριτ προωθεί σχέδια για
μεταφορά του βασικού όγκου της παραγωγής των
εμβολίων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε η Βρετανία
να είναι αυτάρκης και να μην είναι πλέον εκτεθειμένη
σε κινδύνους διατάραξης της αλυσίδας τροφοδοσίας
από άλλες χώρες, όπως ήδη συνέβη με την Ινδία.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ Η «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΟΥ

COVID-19, ΒΑΖΕΙ STOP ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Βαρύ πρόστιμο £5,000 για ταξίδια

εκτός Βρετανίας πριν τις 30 Ιουνίου

Αλλάζει η ώρα αυτό το Σάββατο
Στη  1 η ώρα μετά τα μεσάνυκτα το Σάββατο οι δείκτες του ρολογιού γυρίζουν μία ώρα μπροστά. Η θερινή

ώρα θα ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Ελπίζεται ότι αυτή η «ανωμαλία» στην αλλαγή της ώρας θα τερματιστεί. Η γνώμη του 85% των Ευρω-

παίων πολιτών έδειξε, σε πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση, είναι ότι η ώρα πρέπει να παραμείνει σταθερή

για ολόκληρο το χρόνο. Οι λόγοι για οικονομία ενέργειας που υφίσταντο τη δεκαετία του 1980 δεν υπάρχουν

πια. Πού γίνεται οικονομία πλέον; Υπάρχει κανένα γραφείο ή υπηρεσία στη Βρετανία και σε πολλές άλλες

χώρες που να μην ανάβουν φώτα 24 ώρες το 24ωρο; Απλώς «ταλαιπωρείται» ο κόσμος, γιατί κάποιες θλι-

βερές μειοψηφίες και ανεπαρκείς πολιτικοί ηγέτες και γραφειοκράτες των Βρυξελλών νομίζουν ότι θα …

σώσουν τον πλανήτη με την αλλαγή της ώρας!!!  





Όταν οι υποχωρήσεις 
γίνονται από υποτελείς 
λάβαρα του αγώνα μας

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης  μεταβαίνει τέλος Απριλίου στη Γενεύη, για

να λάβει μέρος στην Πενταμερή Διάσκεψη για το Κυπριακό. Ασφα-

λώς γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει. Ξέρει τους τουρκικούς στόχους, τις με-

θοδεύσεις των Βρετανών και τις πιέσεις που θα δεχθεί προκειμένου να

υπάρξει μια «διευθέτηση» στο Κυπριακό (όχι λύση), που να παγιώνει

στην ουσία τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Δεν έχουμε αμφι-

βολία ότι διακατέχεται από «μηδενική αφέλεια», όπως δήλωσε και ο

πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυρ. Μητσοτάκης κατά την τελευταία επίσκε-

ψή του στην Κύπρο. 

Εχουμε εκθέσει πολλές φορές τις απόψεις μας για το πώς βλέπουμε

και τι – κατά τη γνώμη μας – θα γίνει. Η Τουρκία, θέλοντας να ξεγελά-

σει την Ευρώπη ότι... συζητά τις διαφορές της, με τελικό αποδέκτη αυτού

του μηνύματος τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, επεδίωξε την Πενταμερή για

να την τορπιλίσει, αφού βεβαίως θέσει στο τραπέζι την τελική επιδίωξή

της για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Οι «πρόθυμοι» Βρετανοί, με μηχα-

νορράφο το Foreign Office, θα παρουσιάσουν μια «συμβιβαστική» πρό-

ταση, που τίτλο θα έχει τη διζωνική ομοσπονδία και περιεχόμενο τα δύο

κράτη, ώστε να ισχυριστούν ότι είναι εντός των... παραμέτρων των απο-

φάσεων του ΟΗΕ. Και παράλληλα θα επιδιωχθεί να καταστεί θέμα, πτυχή

των συνομιλιών, το φυσικό αέριο. 

Μπορούσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να αρνηθεί συμμετοχή; Είχε

όλες τις δικαιολογίες να απέχει, αλλά ζυγίζοντας ολόπλευρα την κατά-

σταση σε διεθνές επίπεδο, η άρνηση συμμετοχής θα είχε περισσότερα

«κατά». Μπορεί να πάει στην Πενταμερή και να πει «δεν συζητώ διζωνι-

κή ομοσπονδία»; Βεβαίως μπορεί. Αλλά θα κάνει ένα μεγάλο δώρο στην

τουρκική πλευρά.  Διότι ενώ εμείς κατηγορούμε την Άγκυρα ότι ξεφεύγει

από το πλαίσιο του ΟΗΕ, το οποίο πάντα επικαλούμεθα ως ασπίδα μας

(ειδικά τα Ψηφίσματα 541 και 550), θα έλθουμε εμείς οι ίδιοι να δώσουμε

στην Τουρκία τη χρυσή ευκαιρία να «ξεφύγει» από αυτά ειδικά τα Ψηφίσμα-

τα. Και θα φανεί – αν ενεργήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο – ότι και η λύση

δύο κρατών, που εκφεύγει των Ψηφισμάτων, είναι «δικαίωμα» της Τουρκίας

να την προωθήσει, αφού κι εμείς έχουμε δικαίωμα να αποκηρύξουμε τη

Διζωνική!

Ηουσία ποια είναι; Ότι η λύση ομοσπονδίας ήταν και είναι για εμάς μια

μεγάλη υποχώρηση. Η δε λύση Διζωνικής το έσχατο όριο της υποχώρη-

σής μας. Δεν ήταν ποτέ λάβαρο του αγώνα μας. Ξεκαθαρίσαμε, όμως, ότι

αυτή η λύση, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, πρέπει να διέπεται

από κάποιες αρχές. Βασικός και πρώτος πυλώντας ότι το νέο ομόσπον-

δο κράτος θα είναι συνέχεια του παρόντος, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, για την οποία είμαστε πλήρως κατοχυρω-

μένοι νομικά και πολιτικά, τίποτα δεν μπορεί ούτε πρέπει να προχωρή-

σει. Δεύτερος πυλώντας ότι αυτή η λύση θα εναρμονίζεται με το Ευρω-

παϊκό Κεκτημένο και αρχές. Και αφού οι Βρετανοί λένε δημόσια ότι υπο-

στηρίζουν «το διεθνές αποδεκτό μοντέλο ομοσπονδίας», ας μας φέρουν

ένα παράδειγμα. Διότι για να μιλούν περί μοντέλου, σημαίνει ότι υπάρχει

διεθνώς. Να μας το υποδείξουν. 

Δεν παραγνωρίζουμε τους κινδύνους που εμφυλοχωρούν από τη συμμε-

τοχή μας στην Πενταμερή. Στο χέρι μας είναι να τους αποτρέψουμε.

Αντιλαμβανόμεθα ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα βρεθεί αντιμέτωπος

με την τουρκική προκλητικότητα και θρασύτητα, με τις βρετανικές δολο-

πλοκίες. Με πιέσεις. Εκείνο, όμως, που μας ανησυχεί περισσότερο, είναι

ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποιους δικούς μας, που προσπαθούν

εδώ και μέρες να ροκανίσουν τη διαπραγματευτική θέση της Ε/κ πλευράς.

Φοβούμεθα ότι κάποιοι, μιλώντας για «πολιτική ισότητα» και «συνειδη-

τοποιημένη αλήθεια» ενισχύουν τις τουρκικές θέσεις. 

Δεν είναι τυχαία η επίθεση που δέχθηκε ο Τάσος Τζωνής από δύο πολι-

τικούς αρχηγούς (Αβέρωφ και Άντρο) για τις απόψεις που εξέφρασε.

Έμπειρος διπλωμάτης, οξυδερκής, κάτοχος κάθε λεπτομέρειας του Κυ-

πριακού, ένας μάλιστα είναι και «οπαδός» της «όποιας λύσης». Γιατί τα

έβαλαν με τον Τάσο Τζωνή; Απλούστατα, διότι δεν μπορούν να τον αντι-

μετωπίσουν, έχει αδιάσειστα, πειστικά επιχειρήματα που ισοπεδώνουν

υποτελείς άλλες απόψεις. Γι’ αυτό καλύτερα να μην «τον έχουν στα πόδια

τους»... Είναι προς πίστιν του Προέδρου Αναστασιάδη ότι δεν τους άκου-

σε και κρατά τον κ. Τζωνή στην ομάδα του.

“Ε”

«Η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάν-

τοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος,

παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά

πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορ-

ούνε. Τρώνε από μας και μένει και

μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να

πεθάνουν. Κι όταν κάνουν αυτήνη την

απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πιο

πολλές κερδαίνουν» 

(Στρατηγός Μακρυγιάννης).

Τ
ους ολίγους αυτούς, που αποφάσι-

σαν να πεθάνουν για την ελευθερία

της Πατρίδος, 200 χρόνια πριν, μακα-

ρίζομεν σήμερα εμείς οι απανταχού

Έλληνες. Κοινωνούμε από τη θυσία

τους, γιατί αυτοί, με ποταμούς αιμάτων,

καυτό δάκρυ και κακουχίες, έδωσαν το

πιο πολύτιμο αγαθό στην Πατρίδα, την

Ελευθερία της. 

Χ
ρέος εθνικό, ανάγκη επιβάλλουσα

εγρήγορση μνήμης τιμά λαμπρά ο

Ελληνισμός αυτούς που «τριάντα χρό-

νια αρματολοί και είκοσι χρόνια κλέ-

φτες», 400 χρόνια υπόδουλοι μα ποτέ

δούλοι, βάλθηκαν να αναστήσουν το

χαμένο Γένος και να αναπλάσουν από

τη «μαγιά» του Μακρυγιάννη το έθνος.

Οι ήρωες του Εικοσιένα ζήτησαν ένα

κομμάτι ελεύθερης ζωής, κάνοντας βίωμα

την προτροπή του Ρήγα «στην γνώμη

των τυράννω να μην έλθω ποτέ». Ανέτρε-

ψαν τα ισχυρά δεδομένα της εποχής για

«του Χριστού την πίστιν την αγίαν και

της πατρίδος την ελευθερίαν». 

Η
θυσία των αγωνιστών του 1821 δεν

ήταν μια στιγμιαία πράξη στο διάβα

της Ιστορίας, αλλά διαχρονικό παρά-

δειγμα για όλους εμάς τους Έλληνες,

φωτεινό ορόσημο άντλησης θάρρους,

δύναμης και εγκαρτέρησης. Δοξολο-

γούμε σήμερα στην Αθήνα και σε όλο

τον κόσμο τους ευκλεώς αγωνιζαμέ-

νους και πεσόντας. Αυτούς που δεν

λογάριασαν «τα μιλιούνια» του εχθρού,

αλλά ύψωσαν το ανάστημά τους στα

Δερβενάκια, στην Αλαμάνα, στο Χάνι

της Γραβιάς, που βάδισαν στον δρόμο

της αξιοπρέπειας και της τιμής. Μνημο-

νεύουμε τον αξεπέραστο Γέρο του Μοριά,

τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Αθα-

νάσιο Διάκο, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη,

την Μπουμπουλίνα, τον Κανάρη και

τους τόσους άλλους οπλαρχηγούς και

ήρωες της Επαναστάσεως που ακο-

λούθησαν την «Μεγάλη Προσταγή» και

ανέστησαν την Ελλάδα. 

Τ
ιμούμε τις ανυπότακτες γυναίκες

του Σουλίου, που προτίμησαν τον

θάνατο, των ιδίων και των παιδιών τους,

παρά την ασήκωτη τουρκική ατίμωση

και σκλαβιά. Αυτές τις γυναίκες που

ενέπνευσαν και τον εθνικό μας ποιητή,

εξυμνώντας τες, να τραγουδήσει: «Και

βλέπω πέρα τα παιδιά και τις αντρο-

γυναίκες, γύρου στη φλόγα  π’ άναψαν

και θλιβερά τη θρέψαν κι αγγίζ’ η φλόγα

τα μαλλιά και τα λυωμένα ρούχα, γλή-

γορα, στάχτη να φανής, οι φούχτες να

γεμίσουν»...

Α
πό τη στάχρη αυτή και από τα «κόκ-

καλα των Ελλήνων τα ιερά» ανα-

στήθηκε το Έθνος και γεννήθηκε το νέο

Ελληνικό Κράτος. Οι σημερινοί Έλληνες

απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθε-

ρίας και της δημοκρατίας χάρη σ’ αυτούς

τους ήρωες, τους γνωστούς αλλά και

τους αγνώστους, προς αναγνώριση

των οποίων η Πατρίς έθεσε μνημείο

τιμής το «Μνημείο του Αγνώστου Στρα-

τιώτου». 

Η
Κύπρος συμμετέσχε σ’ αυτή την

Επανάσταση. «Αντάν εφάνην η

αστραπή εις του Μοριά τα μέρη, τζι’

ούλλα ξηλαμπρατζιάσασιν τζιαι θάλασ-

σα τζιαι ξέρη, είσιεν σγιαν είχαν ούλλοι

τους τζι’ η Κύπρου τα κακά της». 

Ο
φόρος αίματος βαρύς, ο απαγχο-

νισμός του Αρχιεπισκόπου Κυ-

πριανού, των Δεσποτάδων και των εκα-

τοντάδων προκρίτων της Μεγαλονή-

σου δεν εμπόδισε Κύπριους πολεμι-

στές να ενωθούν με τους κλέφτες και

τους αρματολούς και να θυσιαστούν για

την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

Όμως, η Κύπρος, με το πέρας της Επα-

ναστάσεως έμεινε έξω από το «δίχτυ»

της ελεύθερης πατρίδος και του εθνι-

κού κορμού. Και ακόμα αγωνίζεται μέχρι

σήμερα για να βρει το δίκιο της. 

Κ
λίνουμε, λοιπόν, σήμερα ευλαβικά

το γόνυ σε όλους αυτούς που επι-

τέλεσαν την Επανάσταση. Ταπεινά

τιμούμε τις ηρωικές μορφές του Εικο-

σιένα, που «δόξασαν το δίκαιο και δί-

κασαν το άδικο».

“Ε”
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Αχός βαρύς ακούεται... Η Ελλάς ανάστα, Χαίρε!
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Στην απογραφή που έγινε στη Βρετανία το 2011, οι

Τουρκοκύπριοι που ζουν σ’ αυτή τη χώρα δήλωσαν

την καταγωγή τους σε ποσοστό 19,073. Για τον λόγο αυτό,

στο τωρινό census υπήρξε εκστρατεία να δηλώσουν ότι είναι

Τουρκοκύπριοι, διότι - λένε - ο αριθμός τους φτάνει τις...

300 χιλιάδες! Και υπήρξε μεγάλη εκστρατεία για τούτο, επει-

δή θέλουν να δείξουν στους πολιτικούς αυτής χώρας ότι

είναι... υπολογίσημη εκλογική δύναμη. 

Εμείς οι Ελληνοκύπριοι τι κάναμε; Καλέσαμε την Παροικία

να δηλώσει ως καταγωγή μόνο το “Κύπριος” και να μην

πούμε ότι είμαστε ελληνοκυπριακής καταγωγής! Να γρά-

ψουμε δηλαδή στο census ψέματα (αφού όταν γράφεις

Cypriot, αμέσως σε ρωτάει να δηλώσεις “Greek Cypriot” ή

“Turkish Cypriot”), διότι μ΄αυτόν τον τρόπο θα... βοηθήσο-

υμε στη λύση του Κυπριακού. 

Μάλιστα, κάποιοι έγραψαν σε μέλη τους ότι θα βοηθήσο-

υμε να πετύχει και η Πενταμερής στη Γενεύη. 

Δηλαδή, θα πάει εκεί ο Αναστασιάδης και ξαφνικά θα βγά-

λει “άσο από το μανίκι”, θα τουςπει, ορίστε τι λέει το Census

στη Βρετανία, όλοι είναι Κύπριοι (ή η μεγάλη πλειοψηφία)

και θέλουν λύση... Διζωνικής, απορρίπτοντας τα δύο κράτη!!!

Πέραν τις πλάκας, όταν εσύ ο ίδιος αρνείσαι την ταυτότ-

ητά σου, το όνομά σου, τους προγόνους σου, την ιστορία

του τόπου σου, μην περιμένεις εκτίμηση από τους ξένους.

Όταν αποβάλλεις τη φυσιογνωμία σου, εύλογα σε βλέπει ο

άλλος καχύποπτα. Διότι, όπως απαρνιέσαι τον εαυτό σου,

θα απαρνηθείς και την ταυτότητα των συνανθρώπων σου,

εν προκειμένω των Τουρκοκυπρίων. 

Όσο δε γι’ αυτούς τους “διάσημους Κυπρίους”, που

συμβούλευψαν την Παροικία να δηλώσουν “Κύπριοι” στο

Census, ξέρουν άραγε ποιο ήταν το ερώτημα; Δηλαδή, η

γνώμη τους ήταν να μη γράψουμε Ελληνοκύπριοι; 

Βέβαια, το πόσο “διάσημοι” είναι, είναι μια άλλη ιστορία.

ΗΡΑ

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΤΤ ΑΑ

Άποψη - Σχόλια



Υπό καθεστώς τρίμηνη επιτήρησης μπαίνει

η Τουρκία προκειμένου να αποδείξει και

εμπράκτως ότι η αποκλιμάκωση η οποία

καταγράφεται από πλευράς Ευρωπαϊκής

Ένωσης δεν ήταν καιροσκοπική αλλά είναι

αξιόπιστη και στοχεύει σε αποτέλεσμα. Η

πλειοψηφία των κρατών μελών συμφώνησε

στη Σύνοδο των ΥΠΕΞ με την έκθεση του Ζο-

ζέπ Μπορέλ για το μέλλον των ευρωτουρ-

κικών σχέσεων, μέσα από την οποία ο Ύπα-

τος Εκπρόσωπος προτείνει μια διττή προ-

σέγγιση προς την Τουρκία. Η έκθεση Μπο-

ρέλ θα παρουσιαστεί στη σημερινή Σύνοδο

Κορυφής της ΕΕ, η οποία τελικά θα γίνει με

τηλεδιάσκεψη. 

Η συνολική εξέταση της συμπεριφοράς της
Τουρκίας στην προσεχή σύνοδο Ιουνίου ήταν
κάτι που εδώ και εβδομάδες ευνοούσε η Λευ-
κωσία και το είχε επισημάνει στη διάρκεια των
τηλεδιασκέψεων που είχε ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης με τους ηγέτες της Γερμανίας και
της Γαλλίας. Οι επόμενοι μήνες εκτιμάται από
πλευράς Λευκωσίας ότι θα είναι καθοριστικοί,
αφού τόσο στην πενταμερή, όσο και στις διερ-
ευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα αλλά και
στη Λιβύη, θα κριθεί η αξιοπιστία της Τουρκίας. 

Επισημαίνεται ότι «το πολιτικό πλαίσιο στις
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας έχει επιδεινωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, κάτι που οφείλεται κυρίως στις τουρ-
κικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφ-
ισβητώντας τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στις θαλάσσιες ζώνες της και την ραγ-
δαία αύξηση των προκλητικών ενεργειών της
Τουρκίας κατά της Ελλάδας».

Στην έκθεσή του ο Ζοζέπ Μπορέλ καθιστά
σαφές πως η πορεία που θα ακολουθήσει η ΕΕ
εξαρτάται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η τουρκική συμπε-
ριφορά έναντι της ΚΔ είναι ζητήματα που σύμ-
φωνα με τον κ. Μπορέλ επηρεάζουν τις ευρω-
τουρκικές σχέσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει θετι-
κά κίνητρα προς την Τουρκία αλλά και κυρώσεις.

Η Έκθεση Μπορέλ θέτει το Κυπριακό ως βασι-
κό στοιχείο (core element) των διαφωνιών Τουρκίας
– ΕΕ. Εκφράζεται σ’ αυτήν η πλήρης στήριξη
του Ύπατου Εκπροσώπου στη διαπραγματευ-
τική διαδικασία υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ και στην
επανέναρξη συνομιλιών. Προστίθεται πως τόσο
η ΕΕ όσο και ο ΟΗΕ κάλεσαν την Τουρκία όπως
ανακαλέσει τις μονομερείς της ενέργειες στα
Βαρώσια, ήτοι, το άνοιγμα του παραλιακού
μετώπου στην περίκλειστη περιοχή. Στην Έκ-
θεση, καταγράφεται η εμπλοκή που είχε η ΕΕ
από τη Διάσκεψη στον Κραν Μοντανά το 2017
και μετέπειτα, ενώ επαναλαμβάνονται οι θέσεις
αρχών της ΕΕ για την επίλυση του Κυπριακού,
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών.

Επαναβεβαιώνεται στην Έκθεση ότι η εμπλο-
κή της ΕΕ και υποστήριξη στο Κυπριακό είναι
εκ των ων ουκ άνευ για αποκλιμάκωση των εντά-
σεων στην περιοχή, ενώ ξεκαθαρίζει πως η μη
αναγνώριση της ΚΔ από Τουρκία, συνεχίζει να
μπλοκάρει «διάφορα μονοπάτια» της ευρω-
τουρκικής συνεργασίας.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι «η περαιτέρω
επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης στην
Τουρκία, ιδίως στον τομέα των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων και της οικονομικής διακυβέρνησης, είχε
σαφείς αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις της
Τουρκίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ και στη διμε-
ρή ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας».

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στα γεγονότα
στον Έβρο το 2020 υπογραμμίζοντας πως «τα
τελευταία χρόνια, οι εντάσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο αυξήθηκαν. Έφτασαν στο αποκο-
ρύφωμά τους στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, όταν
η Τουρκία, σε αντίθεση με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας
του Μαρτίου 2016, ενθάρρυνε τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες να εισέλθουν στην ΕΕ. Αυτό
οδήγησε σε καταστάσεις βίας στα ελληνικά χερ-

σαία και θαλάσσια σύνορα. Μια μεγάλη κρίση
αποτράπηκε μετά από ισχυρή διπλωματική δράση,
συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στην
Αγκυρα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου και του Ύπατου Εκπροσώπου και κοινή
επίσκεψη στα ελληνικά σύνορα από τους Προέδρ-
ους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτρ-
οπής. Ακολούθησε επίσκεψη στις Βρυξέλλες του
Προέδρου Ερντογάν στις αρχές Μαρτίου», ανα-
φέρει η έκθεση.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην κρίση
με το «Ορούτς Ρέις» σημειώνοντας πως «η
Τουρκία ανέπτυξε ένα σεισμικό ερευνητικό σκά-
φος κοντά στο Καστελόριζο, και επέλεξε την κλι-
μάκωση με πιθανή μια σύγκρουση μεταξύ των
δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αυτές οι ενέργειες
συνοδεύτηκαν από ρητορική που αμφισβητεί τα
δικαιώματα τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας
όσο και της Ελλάδας».

Στη έκθεση του Μπορέλ γίνεται αναφορά και
στο τουρκολιβυκό μνημόνιο το «οποίο αύξησε

περαιτέρω τις εντάσεις, υπήρξε μια περαι-

τέρω αύξηση στις προκλητικές ενέργειες της

Τουρκίας έναντι της Ελλάδας με το μνημό-

νιο να παραβιάζει τα δικαιώματα των νησιών

στις θαλάσσιες ζώνες τους, στις παραβιά-

σεις του ελληνικού εναέριου χώρου, στις

τουρκικές υπερπτήσεις ελληνικών κατοικ-

ημένων περιοχών, καθώς σε απειλές με ναυ-

τικές ασκήσεις με συνοδευτική ρητορική

Τούρκων αξιωματούχων καθ ‘όλη τη διάρ-

κεια του έτους».

H έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ
αναφέρει επίσης ότι «η κατάσταση άρχισε να
αλλάζει προς το τέλος του έτους. Η Τουρκία χαι-
ρέτισε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου του Δεκεμβρίου και άρχισε να στέλνει μηνύμα-
τα σχετικά με τη σημασία που αποδίδεται στη
σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη
μέλη της» και προσθέτει ότι «η οριοθέτηση της

υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικο-

νομικών ζωνών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί

μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων με

καλή πίστη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

και τη σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας

(UNCLOS)».

Αναφορικά με το μεταναστευτικό στην έκθε-
ση επισημαίνεται ότι «στα τέλη Φεβρουαρίου
2020, οι μετανάστες ενθαρρύνθηκαν από τουρ-
κικούς παράγοντες να ακολουθήσουν τη χερ-
σαία διαδρομή προς την Ευρώπη μέσω της Ελλά-
δας. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός άτυπου
καταυλισμού στα ελληνοτουρκικά σύνορα, με
μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων σε
άθλιες συνθήκες. Στις έκτακτες συνεδριάσεις του
Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ
στις 4 Μαρτίου 2020 και των Υπουργών Εξωτε-
ρικών της ΕΕ στις 6 Μαρτίου 2020, η ΕΕ επα-
νέλαβε την ανάγκη να συμμορφωθεί πλήρως η
Τουρκία με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Το Συμβούλιο
κάλεσε επίσης την τουρκική κυβέρνηση και όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς να
μεταδώσουν το μήνυμα ότι οι μετανάστες δεν
πρέπει να ενθαρρυνθούν να επιχειρήσουν παρά-
νομες μετακινήσεις από ξηρά ή θάλασσα, καθώς
και να καταπολεμήσουν τη διάδοση ψευδών
πληροφοριών».

Στην έκθεση γίνεται αναφορά «στους αργούς
ρυθμούς επιστροφών τις οποίες οι τουρκικές
Αρχές ανέστειλαν, επικαλούμενοι περιορισμούς
COVID-19. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα
των ελληνικών Αρχών και της Επιτροπής, το ζήτ-
ημα δεν έχει επιλυθεί. Η Επιτροπή επέμεινε ότι
η Τουρκία πρέπει να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις
της βάσει της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Στις 14
Ιανουαρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε επίσημο
αίτημα επανεισδοχής 1450 επαναπατριζόμενων
που η Τουρκία δεν αποδέχθηκε», υπογραμμίζει
η έκθεση.

Πιθανές κυρώσεις

«Εκτός από την αναστολή των στοιχείων της
προσφοράς εποικοδομητικής συνεργασίας που
αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να προβλέ-
ψουμε έξυπνα, κλιμακούμενα αλλά αναστρέψι-
μα περιοριστικά μέτρα, βασιζόμενοι σε αυτά που
ισχύουν. Αυτά θα μπορούσαν σταδιακά να περ-
ιλαμβάνουν:

1. Έγκριση των πρόσθετων καταχωρίσεων
που έχουν ήδη συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου

2. Θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα περιο-
ριστικά μέτρα στο πλαίσιο των υφιστάμενων
πλαισίων κυρώσεων και να εξεταστεί το ενδεχό-
μενο να συμπεριληφθούν νομικά πρόσωπα

3. Περαιτέρω περιορισμοί στην οικονομική
συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστω-
τικών ιδρυμάτων

4. Μέτρα που στοχεύουν άλλους τομείς σημαν-
τικούς για την τουρκική οικονομία, όπως απαγό-
ρευση παροχής τουριστικών υπηρεσιών, αρ-
νητικές ταξιδιωτικές συμβουλές από τα κράτη
μέλη κ.λπ.

5. Πρόσθετα μέτρα της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και σε συναφείς τομείς, όπως απαγο-
ρεύσεις εισαγωγών / εξαγωγών για ορισμένα
αγαθά και τεχνολογίες».

«Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό και
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2020, η Επι-
τροπή θα προετοιμάσει επίσης γρήγορα επιλο-
γές για συνεχή χρηματοδότηση για τους πρόσ-
φυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία.
Δεδομένων των σοβαρών αναγκών επί τόπου
και του σημαντικού βάρους που εξακολουθεί να
επωμίζεται η Τουρκία, πρόκειται για μια ευρω-
παϊκή επένδυση σε σταθερότητα και αλληλεγ-
γύη. Έχουμε ένα πραγματικό συμφέρον να στη-
ριχθούμε στις ιστορίες επιτυχίας των τελευταίων
ετών», καταλήγει η έκθεση.

ΤΑΚΤΙΚΗ «ΚΑΡΟΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟΥ» Η ΕΚΘΕΣΗ Ζ. ΜΠΟΡΕΛ

«ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ»

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΛ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΕ

Υπό καθεστώς τρίμηνης επιτήρησης

η Τουρκία για τη συμπεριφορά της

Διαφωνεί η Κύπρος με το
προσχέδιο Συμπερασμάτων

της Συνόδου Κορυφής

ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΛ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Σκληρή αναμέτρηση αναμένεται στη Σύνοδο Κορυφής της

ΕΕ σήμερα 25 και αύριο 26 Μαρτίου, καθώς οι πληροφορίες

από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η Κύπρος απορρίπτει το

προσχέδιο της κοινής δήλωσης των 27 για τις ευρωτουρκι-

κές σχέσεις.

Μάλιστα η Λευκωσία φέρεται να θεωρεί συνολικά προβλημα-
τικό το προσχέδιο, ενώ και η Αθήνα εμφανίζεται επιφυλακτική
καθώς το προσχέδιο της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου υπολείπεται της περισσότερο – όπως τη θεωρούσε η ελληνι-
κή διπλωματία – ισορροπημένης προσέγγισης της έκθεσης 
Μπορέλ που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο των υπο-
υργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι και ο Νίκος Δένδιας στις δηλώσεις
του μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ομολόγους του
στις Βρυξέλλες είχε επισημάνει ελλείψεις παρά την ικανοποίηση
που εξέφρασε για το ότι υπερτερούν τα θετικά στην έκθεση Μπο-
ρέλ.

Ειδικότερα δε,  όπως επεσήμαναν διπλωματικές πηγές «δεν

υπάρχει αναφορά στο “casus belli” το οποίο αποτελεί κατά-

φορη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το μήνυμα του πρωθυπουργού της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προς τον Έλληνα υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Δένδια κατά τη συνάντησή τους δεν ήταν ιδιαίτερα
θετικό ως προς το Αιγαίο, καθώς ο πρωθυπουργός του γερμανι-
κού κρατιδίου προέταξε σε αυτή τη φάση ως «κύριο στόχο» να
«διευθετηθεί το κεντρικό ζήτημα των θαλάσσιων συνόρων και να
δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για την Ελλάδα και την Τουρκία».

«Πόντιος Πιλάτος»

Η πρώτη αίσθηση που έχει αφήσει το προσχέδιο του σχεδίου
συμπερασμάτων της Συνόδου των 27 ηγετών της ΕΕ είναι πως
η Ευρώπη εμφανίζεται σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου σε ό,τι αφορά
την Τουρκία, καθώς από τη μια πλευρά διατηρεί την απειλή των
κυρώσεων αν απειληθούν τα συμφέροντα της ΕΕ αλλά από την
άλλη μεριά μιλάει για αναβάθμιση της τελωνειακής σχέσης με την
Τουρκία.



Ξεκάθαρες απαντήσεις έδωσε ο πρόε-

δρος Νίκος Αναστασιάδης σχετικά με

την «πολιτική ισότητα» και το θέμα του

έμπειρου διπλωμάτη Τάσου Τζωνή, ο

οποίος θεωρείται ο κορυφαίος, ίσως,

γνώστης του Κυπριακού και της τουρκι-

κής τακτικής και στρατηγικής. Και τα δύο

αυτά θέματα είχε αναδείξει τελευταίως ο

πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου

με ξεκάθαρο στόχο να ασκήσει πιέσεις

για αποδοχή από την ελληνοκυπριαακή

πλευρά των όρων Ερντογάν για λύση του

Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος, απαντώντας έμμεσα πλην
σαφέστατα στον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο
οποίος εμμέσως κατηγόρησε ευθέως τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι δεν δέχτηκε την
πολιτική ισότητα που ζητούσαν οι Τούρκοι
στο Κραν Μοντανά, με… αποτέλεσμα να μην
απελευθερωθεί η Κύπρος από την κατοχή
και να επιστραφούν κατεχόμενα εδάφη, να
γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους και
άλλα… οφέλη για τους Ε/κ που μόνο δια-
νοητικά καθυστερημένους πείθουν, απάν-

τησε σε έντονο ύφος μιλώντας σε δημοσιο-
γράφους:

«Η Κύπρος την έχει αποδεχθεί από το
1991 και την έχω επαναλάβει στις διαπραγ-
ματεύσεις του Κραν Μοντανά όπως καθο-
ρίζεται από την απόφαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας και συνεπώς δεν τίθεται θέμα να
με καλούν κάποιοι να αποδεχτώ κάτι που ήδη
το έχει κάνει».

Σχολιάζοντας την επικείμενη Πενταμερή,

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε να
υπάρχει αυτή τη φορά πραγματικά καλή θέλη-
ση από την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναφερόμε-
νος στην επικείμενη Πενταμερή για το Κυ-
πριακό, τόνισε: «Ένα εύχομαι μόνο. Να
υπάρχει πραγματικά καλή θέληση από την
Τουρκία, να αλλάξει προσανατολισμό και
θέσεις ώστε να μπορέσουμε να βρούμε εκείνο
το κοινό έδαφος που θα μας οδηγήσει σε μία
βιώσιμη, λειτουργική λύση».

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις
Τζιωνή αλλά και το θέμα που έθεσε ο κ.
Αβέρωφ (προφανώς με προτροπή του ΑΚΕΛ)
για να αποπεμφθεί από τη διαπραγματευτι-
κή ομάδα, ο κ.Αναστασιάδης, ξεκαθάρισε ότι
στη διαπραγματευτική ομάδα, συμμετέχουν
όχι μόνο όσοι είναι μιας σχολής για το Κυ-
πριακό, αλλά όσοι μπορούν να συμβάλουν
μέσα από τον προβληματισμό τους να αντι-
μετωπιστεί κάθε κίνδυνος.
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «άδειασε» τον Αβέρωφ Αποκατέστησαν 
το συρματόπλεγμα 

που έκοψαν οι 
πεπτοφαλαγγίτες 

σύντροφοι του «Ως Δαμέ» 
Σε αποκατάσταση του συρματοπλέγματος που έκοψαν οι

«Ως Δαμέ» προχώρησε το Κίνημα Ελλήνων και το Κίνημα
Αλληλεγγύης.

Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Κινήματος Ελλήνων,
μετέβησαν στην περιοχή του Αστρομερίτη και αποκατέστησαν
το συρματόπλεγμα «που εμποδίζει τις μεταναστευτικες́ ροες́,
το οποιό ξηλ́ωσαν πεπτοφαλαγγίτες της ακ́ρας αριστερας́ και
ιδεολογικοί συνεργατ́ες της τουρκικης́ κατοχης́». 

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει: 

«Εμείς, το ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, αισθα-
νομ́ενοι την ευθυν́η για την προστασιά της πατριδ́ας μας από
την τουρκικη ́κατοχη,́ εναντιωνόμαστε στον υβριδικό πόλεμο
που δέχεται η πατρίδα μας έντονα τα τελευταία χρόνια, που
δεν είναι άλλος από τη παράνομη ισλαμική μετανάστευση. 

Παίρνουμε την πρωτοβουλιά να αποκαταστησ́ουμε αυτο ́το
εσ́τω πενιχρό και ανεπαρκες́ συρματοπ́λεγμα που εμποδίζει
τις μεταναστευτικες́ ροες́, το οποιό ξηλ́ωσαν πεπτοφαλαγγίτες
της ακ́ρας αριστερας́ και ιδεολογικοί συνεργατ́ες της τουρκικης́
κατοχης́.

Ο αγων́ας μας συνεχιζ́εται με ολ́α τα μεσ́α απεν́αντι στην
κατοχη ́και στον εσωτερικο ́εχθρο.́ 

Αυτο ́το συρματοπ́λεγμα σιγ́ουρα δεν ειν́αι τα συν́ορα μας.
Ειν́αι η γραμμη ́κατάπαυσης του πυρός. Θα αφαιρεθούν οτ́αν
κυματισ́ουν οι ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΕΣ μεχ́ρι το τελευταιό χωριο ́της
σκλαβωμεν́ης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Κυπ́ρου μας !

Όπως αναφέρεται επίσης σε ανακοίνωση του Κινήματος
Αλληλεγγύη, "μέλη της Αλληλεγγύης προέβησαν σήμερα σε
μια συμβολική κίνηση επανατοποθέτησης του αφαιρεθέντος
συρματοπλέγματος στην περιοχή του Αστρομερίτη και αυτό
έγινε γιατί θέλαμε να δείξουμε τη στήριξή μας στις προσπάθ-
ειες των Αρχών να αναχαιτίσουν τις κατευθυνόμενες από την
Τουρκία μεταναστευτικές ροές προς τις ελεύθερες περιοχές.
Ούτε για εμάς είναι καλή εικόνα το αποκρουστικό συρματόπ-
λεγμα, ούτε μας θυμίζει ωραία γεγονότα απεναντίας είναι
συνδυασμένο με επώδυνες μνήμες, ωστόσο θεωρούμε ότι
αυτή τη στιγμή μετά από το γεγονός ότι δεν πάρθηκε από τους
κυβερνώντες και τους κυβερνήσαντες καμιά σοβαρή προ-
σπάθεια για να αναχαιτιστούν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα
οι κατευθυνόμενες ροές από την Τουρκία προς τις ελεύθερες
περιοχές φαίνεται ότι το συρματόπλεγμα αποτελεί μια λύση
για που ενδεχομένως θα περιορίσει, θα ανακόψει τις ροές
αυτές και θα δώσει τον χρόνο στις Αστυνομικές Αρχές να ελέγ-
ξουν την κατάσταση και να περιορίσουν τις αφίξεις λάθρα δια-
κινουμένων πολιτών.

Τονίζουμε ότι το συρματόπλεγμα δεν είναι τα σύνορά μας,
τα σύνορα της πατρίδας μας είναι στις ακτές της Κερύνειας,
στη Μόρφου, στην Καρπασία και τα πραγματικά συρματοπ-
λέγματα είναι από την άλλη μεριά της κατοχικής γραμμής, από
την άλλη μεριά της γραμμής καταπαύσεως του πυρός και τα
προστατεύει με τις σιδερόφρακτες στρατιές του ο Αττίλας. Ο
λαός μας δεν είναι ούτε ξενοφοβικός, ούτε ρατσιστής, ούτε
διακατέχεται από αισθήματα μίσους και μισαλλοδοξίας, ο λαός
μας είναι καλόκαρδος, μεγαλόκαρδος, μεγαλόψυχος και πάντα
έδειχνε τη γενναιοδωρία του και την προστασία προς τους
ξένους, προς τους κυνηγημένους, προς τους φυγάδες αλλά
αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ακόμη τουρκική εισβολή
και είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε με όποιο
διαθέσιμο τρόπο».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΤΖΩΝΗ

Συνταύτιση Άντρου Κυπριανού με τις τουρκικές θέσεις
για βέτο των Τ/κ και συνδιαχείριση του φυσικού αερίου

ΟΓενικός Γραμματέας του

ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού

σε δηλώσεις του ύστερα από

συνάντηση που είχε με τους

Εκτελεστικούς Διευθυντές των

κρατικών νοσηλευτηρίων, ο κ.

Κυπριανού κληθείς να σχολιά-

σει τις δηλώσεις του Προέδρου

Αναστασιάδη στο θέμα της πολι-

τικής ισότητας, ότι δεν γίνεται

κάποιοι να τον καλούν να απο-

δεχθεί κάτι που έχει ήδη δεχ-

θεί, έδωσε μια απάντηση που

στην ουσία καλεί τον Πρόεδρο

να αποδεχθεί τον τουρκικό όρο

για βέτο σε όλες ανεξαίρετα τις

αποφάσεις της κεντρικής κυβέρ-

νησης. Επίσης, αποδέχεται τη

συνδιαχείριση του φυσικού

αερίου με την Τουρκία, μέσω

των Τουρκοκυπρίων, λέγοντας

ότι είναι θέμα που τους αφορά.

Εκείνο το οποίο εμείς θα πούμε,
είπε ο κ. Κυπριανού, είναι ότι οι
δημόσιες δηλώσεις του κ. Ανα-

στασιάδη έχουν προκαλέσει
σύγχυση – «όταν λέει στους Τουρ-
κοκύπριους ότι δεν δέχεται την
σύγκλιση που υπάρχει για μια θετι-
κή ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο
(δηλαδή βέτο) παρά μόνο για τα
ζητήματα τα οποία τους ενδιαφέρ-
ουν. Κι όταν τους λέει την ίδια στιγ-
μή ότι το θέμα του φυσικού αερίου
δεν είναι θέμα που τους αφορά,
νομίζω ότι δικαιολογημένα έχει
αντίδραση από όλους γιατί κατα-
νοούν ότι είναι κοροϊδία αυτό το
πράγμα».

(Σημείωση: Ο κ. Αναστασιάδης

δεν είπε ότι δεν αφορά τους Τ/κ

το θέμα του φυσικού αερίου.

Απλώς τόνισε ότι μετά τη λύση

η διαχείριση του θέματος θα ανή-

κει στην κεντρική κυβέρνηση.

Αλλά αν η κεντρική κυβέρνηση

χρειάζεται και την έγκριση των

Τ/κ (δηλαδή της Τουρκίας) για

να πάρει οποιαδήποτε απόφα-

ση, πχ. για τον αγωγό EastMed,

τις αδειοδοτήσεις, τις συνερ-

γασίες με Ισραήλ και Αίγυπτο,

τότε όλα θα διαλυθούν γιατί η

Άγκυρα δεν θα συμφωνεί).

Σε ό,τι αφορά το θέμα της παρ-
ουσίας Τζιωνή στην διαπραγμα-
τευτική ομάδα, ο κ. Κυπριανού είπε
πως «είναι θέμα καθαρά απόφα-
σης του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος
έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει 
ποιους ανθρώπους θέλει να τον
συμβουλεύουν. Από εκεί και πέρα
ο καθένας από εμάς έχει το δικαίω-
μα να τον κρίνει ως προς τις επι-
λογές που κάνει». (Ως γνωστόν,

το ΑΚΕΛ είναι σφοδρός πολέ-

μιος του Τάσου Τζωνή διότι οι

ξεκάθαρες θέσεις του στο Κυ-

πριακό, που εκφράζονται με

αδιάσειστα, πειστικά επιχειρή-

ματα, ξεσκεπάζουν την πολιτι-

κή «συμβιβασμού» με την κατοχή

που ακολουθεί η επίσημη ηγεσία

του ΑΚΕΛ και ο Αβέρωφ).

Αναφερόμενος στο θέμα των
μεταναστών, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε
πως τα όσα έχει αναφέρει στο
πλαίσιο της αντιρατσιστικής-αντι-
φασιστικής εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της
Κυριακής στη Λευκωσία, επιμένει
ότι ισχύουν με τον πιο έντονο τρόπο.

Με την έννοια, εξήγησε, ότι η

Κυβέρνηση σε αυτό το σημαντικό
ζήτημα δεν έχει προβληματιστεί
για το πώς θα μπορούσε να το αντι-
μετωπίσει αποτελεσματικά και κα-
ταφεύγει σε ενέργειες, οι οποίες
πέραν του γεγονότος ότι δεν αντι-
μετωπίζουν την ουσία των προ-
βλημάτων, την ίδια στιγμή προ-
καλούν άλλους συνειρμούς και
άλλα προβλήματα.

«Χρειάζεται επιτήρηση της πρά-
σινης γραμμής για να μην περνούν
ανεξέλεγκτα οι οποιοιδήποτε στις
ελεύθερες περιοχές. Αυτή η επι-
τήρηση θα μπορούσε να γίνει με
τεχνολογικά μέσα, με άλλους τρό-
πους. Η κυβέρνηση προχώρησε
στην κατάργηση των φυλακίων, τα
οποία υπήρχαν και δεν μερίμνησε
να εισαγάγει τεχνολογικούς τρό-
πους επιτήρησης της πράσινης
γραμμής. Και προχωρεί μονομε-
ρώς να βάζει συρματοπλέγματα,
τα οποία από την μια δεν αντιμε-
τωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα
και από την άλλη προκαλούν συνειρ-
μούς», πρόσθεσε. (Σημείωση:

Βέβαια, οι διοργανωτές της

συγκέντρωσης αυτής, που μάλ-

λον υποκινήθηκε από Τούρ-

κους δουλεμπόρους, ζητούσαν

ελεύθερη είσοδο των μετανα-

στών στην Κυπριακή Δημοκρα-

τία…)

Με αποτέλεσμα, συνέχισε ο κ.
Κυπριανού, κάποιοι να θεωρούν
ότι θέλει να παγιώσει την οριστική
διχοτόμηση του νησιού και μάλι-
στα μεταφέροντας τα σύνορα της
Κυπριακής Δημοκρατίας ακόμα
πιο νότια.

Ανέφερε ότι επί προηγούμενης
κυβέρνησης του Δημήτρη Χρι-

στόφια είχε συντμηθεί ο χρόνος
εξέτασης των αιτήσεων ασύλου σε
πάρα πολύ μικρό αριθμό μηνών.

«Κατάφερε η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη – Συναγερμού να αυξή-

σει τον χρόνο εξέτασης των αιτή-
σεων ασύλου σε ανησυχητικό βαθ-
μό με αποτέλεσμα από ένα αριθμό
εκατοντάδων αιτήσεων που είχα-
με να εκκρεμούν αυτή την στιγμή
και να έχουμε επιστρέψει στις πάρα
πολλές χιλιάδες. Κι εδώ χρειάζεται
ριζική αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων ώστε να συντμηθεί ο
χρόνος εξέτασης των αιτήσεων
ασύλου», σημείωσε. (Τότε, φυσι-

κά, επί Χριστόφια, πριν το 2013,

δεν υπήρχε αυτή η… πανδημία

της λαθρομετανάστευσης. Το

θέμα αυτό μεγιστοποιήθηκε μετά

το 2016, αφού η Τουρκία άρχι-

σε να εργαλειοποιεί τους πρό-

σφυγες για να εκβιάζει την

Ευρώπη).

Δεν δεχόμαστε την θέση, είπε,
ότι η κυβέρνηση, επειδή ανησυχεί
για την καθαρότητα των Κυπρίων,
επιβάλλει αυτούς τους περιορι-
σμούς. «Αν ανησυχούσε για την
καθαρότητα των Κυπρίων δεν θα
παραχωρούσε με ταχύτητες εξπρές
6,5 χιλιάδες διαβατήρια σε αλλο-
δαπούς οι οποίοι δεν ξέρουν καν
πού βρίσκεται η Κύπρος».

Κληθείς να σχολιάσει αν πρό-
κειται για θέμα ακροατηρίου, ο κ.
Κυπριανού σημείωσε ότι «σίγου-
ρα είναι θέμα ακροατηρίου, είναι
αντιδημοφιλές αυτό το ζήτημα στην
κοινή γνώμη γι αυτό δεν πρέπει να
μας λένε εμάς ότι το αναδεικνύου-
με για να κερδίσουμε στήριξη γιατί
ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αντιδη-
μοφιλής η θέση μας».

Αλλά το θέμα, τόνισε, είναι αν
υπερασπίζεσαι την ανθρώπινη
ζωή, υπερασπίζεσαι τις υπο-
χρεώσεις τις οποίες έχουμε ανα-
λάβει έναντι διεθνών οργανισμών
ή λαϊκίζεις απλά και μόνο για να
κερδίζεις ψήφους, όπως κάνει η
κυβέρνηση.



Ο ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ελλάς το μεγαλείο σου…
Ηκαρδιά των Ελλήνων κτυπά σήμερα στην

Αθήνα, στο Σύνταγμα, όπου κορυφώνονται

οι λαμπροί εορτασμοί για την ιστορική επέ-

τειο του Γένους με εντυπωσιακή στρατιωτική

παρέλαση με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά,

της Γαλλίας και των ΗΠΑ διά μαχητικών αερ-

οσκαφών.

Οι ρυθμοί της ζωής των Ελλήνων όπου Γης
συγχρονίζονται σήμερα με την ανδρελία του Κολο-
κοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Αθανάσιου Διά-
κου, των κλεφτών και των αρματολών, των απλών
παπάδων, που χάρη σ’ αυτούς η Ελλάς απέκτησε
την ελευθερία της.

Η πλατεία Συντάγματος είναι σημαιοστολισμένη
με 200 γαλανόλευκες, σε μια εντυπωσιακή σύνθ-
εση, πάνω σε ξεχωριστή εξέδρα. Η κεντρική πλα-
τεία της πόλης έχει διακοσμηθεί και φωταγωγηθ-
εί ειδικά για την εξαιρετική περίσταση.

Για ένα διήμερο θα απλωθεί ένα «δίχτυ ασφα-
λείας» πάνω από την Αθήνα. Περισσότεροι από
4.000 αστυνομικοί θα συμμετέχουν συνολικά στα
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την παρέλαση.

Σήμερα το πρωί  25 Μαρτίου τελείται  Δοξο-
λογία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία  περ-
ιορισμένου αριθμού  μελών της πολιτειακής, πολι-
τικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Ακο-
λουθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του  Άγνω-
στου Στρατιώτη και ανάκρουση των εθνικών ύμνων
της Ελλάδας και των τιμώμενων χωρών.

Είχε προηγηθεί τελετή έπαρσης της σημαίας
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Τον εθνικό ύμνο
έψαλε η διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία

Ζαννή.

Αμέσως μετά τη Δοξολογία  ξεκινά η στρατιω-
τική παρέλαση  στην οποία συμμετέχουν πεζοπόρα,
μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμήματα  των Ενόπ-
λων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος. Για πρώτη φορά θα
λάβουν μέρος και τμήματα από συμμαχικές χώρες.
Μαζί με τα ελληνικά αεροσκάφη θα πετάξουν
σχηματισμοί αμερικανικών F-16 και Rafale της
γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό  έχουν
την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν την παρέ-
λαση από την Ε.Ρ.Τ. (10πμ ώρα Αγγλίας). Η μετά-
δοση θα εμπλουτίζεται με πλάνα από τη σύγχρ-
ονη πόλη και τα ιστορικά της μνημεία και όλα μαζί
θα εκπέμπουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλά-
δας που πορεύεται με εθνική αυτοπεποίθηση και
ισχυρές συμμαχίες. Μιας χώρας ελκυστικής και
εξωστρεφούς, που είναι περήφανη για την Ιστο-
ρία της και χτίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

Ενδεικτικά στην παρέλαση λαμβάνουν μέρος:
– Φάλαγγα ιστορικών – τμημάτων.
– Παιδιά με παραδοσιακές στολές.
– Ιστορικές σημαίες (Φιλικής Εταιρείας, Ιερού

Λόχου, Λάβαρο Αγίας Λαύρας κ.α.)
– Έφιππο τμήμα.
– Τμήμα με παραδοσιακές στολές Ναύτη.
– Μηχανοκίνητo τμήμα του Στρατού Ξηράς,

όπου μεταξύ άλλων θα παρελάσει επετειακό Άρμα
Μάχης και συστήματα Μη επανδρωμένων Αερ-
οχημάτων (SPERWER).

– Μηχανοκίνητο τμήμα της Πολεμικής Αερο-
πορίας με αντιαεροπορικά συστήματα PATRIOT
και «ΒΕΛΟΣ».

– Μηχανοκίνητο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
– Μηχανοκίνητο τμήμα Λιμενικού Σώματος.
– Μηχανοκίνητο τμήμα του Πυροσβεστικού

Σώματος.
– Φάλαγγα πεζοπόρων τμημάτων και των τριών

κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των
Σωμάτων Ασφαλείας.

– Διελεύσεις Αεροπορικών Μέσων των τριών
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπου μεταξύ
άλλων θα διέλθουν Ε/Π NH-90 και KIOWA WAR-
RIOR, Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων P-
3B, ενώ μαζί με τα Μαχητικά Αεροσκάφη της Πολε-
μικής Αεροπορίας θα εκτελέσουν διέλευση σχημα-
τισμοί F-16 USAF (ΑΜΕΡΙΚΗ), RAFALE (ΓΑΛΛΙΑ)
και VOYAGER (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ).

Επίσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνι-
κής επετείου, θα πραγματοποιηθούν πτήσεις αερο-
σκαφών και Ελικοπτέρων καθώς και ελλιμενισμός
Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού σε όλη την
Επικράτεια.

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μισού-

στιν, καθώς και ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρε-
τανίας είναι οι υψηλοί προσκεκλημένοι για τους
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου.  

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τελι-
κά θα απουσιάσει λόγω της πανδημίας. Ο κ. Μα-
κρόν – ο οποίος είχε αποδεχτεί την πρόσκληση
να παραβρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για
τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση –
θα εκπροσωπηθεί από την υπουργό Άμυνας της
Γαλλίας Φλοράνς Παρλί.

ΧΘΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΕΝΑΡΞΗ

Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε χθες, από-
γευμα  Τετάρτης, 24ης Μαρτίου, στο ανακαινι-
σμένο και εκσυγχρονισμένο συγκρότημα της Εθνι-
κής Πινακοθήκης.

Έγιναν σύντομες ομιλίες από τον πρωθυπο-
υργό, την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

και τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης
Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα. Παρευρίσκονταν
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-

λαροπούλου, συνοδευόμενη από τον κ. Παύλο

Κοτσώνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από
τη σύζυγό του Άντρη Αναστασιάδη, ο Πρίγκι-
πας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλ-
ης, ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Μιχαήλ Μισούστιν, ο πρέσβης της Γαλλικής
Δημοκρατίας Πατρίκ Μεζονάβ, η Πρέσβης του
Ηνωμένου Βασιλείου Κέιτ Σμιθ, η πρόεδρος της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελο-

πούλου-Δασκαλάκη με τον σύζυγό της κ. Θεό-

δωρο Αγγελόπουλο και ο πρόεδρος του Μου-
σείου του Λούβρου Ζαν-Λικ Μαρτινέζ.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε ξενάγηση των
προσκεκλημένων στην Πινακοθήκη, τμηματικά
και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων για την
καταπολέμηση της πανδημίας.

Χθες βράδυ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου παρέθεσε επίσημο Δείπνο
στο Προεδρικό Μέγαρο. Έγινε προσφώνηση από
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αντιφωνήσεις
των προσκεκλημένων.

Μια επέτειος με τη συμμετοχή όλων

Μία από τις πρώτες και στρατηγικές αποφά-

σεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ήταν η
συνδιαμόρφωση των επετειακών εκδηλώσεων,
μαζί με όλη την ελληνική κοινωνία. Αντί να ανα-
θέσει το πρόγραμμα της επετείου σε μια ομάδα
ειδικών και μετά να το ανακοινώσει στην κοινωνία,
η Επιτροπή έκανε το αντίθετο. Απηύθυνε ένα
ανοιχτό κάλεσμα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορ-
ούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για δρά-
σεις και εκδηλώσεις και να γίνουν συμμέτοχοι σε
ένα κοινό εγχείρημα. Έτσι ώστε «η επέτειος να
γίνει κτήμα όλων των Ελληνίδων και όλων των
Ελλήνων», όπως συχνά αναφέρει η Πρόεδρος
της Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.
Η ανταπόκριση ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Η
Επιτροπή έλαβε συνολικά 1.827 προτάσεις για
δράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς,
συλλόγους, ιδρύματα, επιμελητήρια, ενεργούς
πολίτες.

Το 2021 δεν γιορτάζει, λοιπόν, μόνον η Αθήνα
ή η Θεσσαλονίκη. Στόχος της Επιτροπής ήταν ο
παλμός της επετείου να χτυπήσει σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας και κάθε τοπική κοινωνία να αφήσει
το δικό της αποτύπωμα σε αυτήν τη συμβολική
χρονιά. Σε αυτήν την προσπάθεια, βρήκε πολύτι-
μο αρωγό την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έναν θεσμό
που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, που έχει τη
γνώση να προτείνει και τη δύναμη να εγγυηθεί
την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν την
ιστορία και τη μοναδικότητα της κάθε περιοχής
της Ελλάδας.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με όλους τους Δήμο-
υς και της Περιφέρειας της χώρας. Αντιπροσω-
πείες της επισκέφθηκαν 35 περιοχές σε όλη τη
χώρα. Στο Καστελλόριζο, στην Κάσο, στα Καλάβρυ-
τα, στην Κέρκυρα, στα Ψαρά, στο Ναύπλιο, στην
Αλεξανδρούπολη, στην Πρέβεζα, στην Κρήτη και
σε πολλούς άλλους τόπους, συνομίλησαν με τους
ανθρώπους της κάθε τοπικής κοινωνίας και επε-
ξεργάστηκαν μαζί τους ιδέες για επετειακές δρά-
σεις. Έτσι, δήμοι και περιφέρειες της Ελλάδας
υπέβαλαν 386 προτάσεις δράσεων και εκδηλώσεων
για την επέτειο. Μεταξύ αυτών, 40 από τις 51 πρω-
τεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Η Επέτειος εορτάζεται 

όπου υπάρχουν Έλληνες

Η Ομογένεια δεν θα μπορούσε να λείπει από
αυτήν τη μεγάλη γιορτή. Φιλοδοξία της Επιτρο-
πής είναι, μέσα από την Επέτειο, να ενισχυθούν
οι δεσμοί της Ελλάδας με την Ομογένεια και να
επανασυστηθεί η Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα,
ως ένα κράτος σύγχρονο, δημοκρατικό, νεωτερ-
ικό, ευρωπαϊκό. Η Επιτροπή έδωσε μεγάλη βαρύτητα
και σε αυτήν την πτυχή της δραστηριότητάς της
και γι’ αυτόν το λόγο, από την πρώτη στιγμή, θέλ-
ησε να κινητοποιήσει και να καταστήσει συμμέ-
τοχους στον εορτασμό τους Έλληνες της Δια-
σποράς και τις επίσημες Ελληνικές Αρχές όλου
του κόσμου. Απόδημοι και Ομογενείς από τη Γαλ-
λία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αργεν-
τινή, τη Βραζιλία, την Αυστραλία, την Κούβα, τη
Νότιο Αφρική, σε συνολικά 46 χώρες σε όλες τις
ηπείρους του κόσμου, κατέθεσαν στην Επιτρο-
πή συνολικά 319 προτάσεις. Θα τιμήσουν την
Επέτειο, θα αναδείξουν την ιστορία και τα χαρ-
ακτηριστικά του τόπου καταγωγής τους, ανοίγον-
τας καινούργιες γέφυρες επικοινωνίας με αυτόν.
Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, τέλος, η Επέ-
τειος των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση και
η Ελλάδα, θα προβληθούν σε όλον τον κόσμο. 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11)

Λαμπρή η Επέτειος των 200 ετών από το 1921

Δεν είναι μόνο η παρέλαση, η περιήγηση στην Εθνική Πινακοθήκη

και το επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο με τα οποία τιμούνται τα

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι και οι παράπλευρες

δραστηριότητες, εξίσου λαμπρές, που έχουν ιδιαίτερη σημασία. 

Όπως για παράδειγμα η παρασημοφόρηση από την Πρόεδρο της

Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου των Φιλελλήνων από τέσ-

σερις χώρες, Γαλλία, Βρετανία, ΗΠΑ και Ρωσία, θέλοντας μέσω αυτής

της κίνησης να αναδείξει τον διαχρονικό χαρακτήρα του φιλελληνισμού. 

Από τη Γαλλία θα παρασημοφορηθούν άνθρωποι των Γραμμάτων

και των Τεχνών, όπως οι Μπάρμπαρα Κασέν, φιλόλογος, ελληνίστρια

και διευθύντρια Ερευνών στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών

Ερευνών, Ζιλ Πεκού, ιστορικός, τέως πρύτανης της Ακαδημίας του Παρι-

σιού και νυν πρεσβευτής της Γαλλίας στην Αυστρία, Ζαν-Λικ Μαρτίνεζ,

αρχαιολόγος, ιστορικός Τέχνης, πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου,

και άλλοι. Από τη Βρετανία οι Τζον Κίτμερ, ελληνομαθής, πρόεδρος της

κοινωφελούς οργάνωσης Anglo-Hellenic League, Αλμπέρτο Κόστα,

πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Βρετανίας-Ελλάδας,

Στίβεν Τζον Φράι, ηθοποιός και συγγραφέας, και άλλοι. Από τις Ηνω-

μένες Πολιτείες οι Μπομπ Mενέντεζ, γερουσιαστής του Δημοκρατικού

Κόμματος, Nάνσι Πελόζι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

και άλλοι. Και από τη Ρωσία οι Mιχαήλ Σβίντκοϊ, ειδικός σύμβουλος του

Προέδρου της Ρωσίας για θέματα διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας

και Μπορίς Φόνκιτς, παλαιογράφος, κωδικολόγος. 

Πάντως, η ακύρωση της επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους της Γαλ-

λίας στην Αθήνα, έφερε τα πάνω κάτω στο Προεδρικό Μέγαρο και στις

προετοιμασίες για το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ της

24ης Μαρτίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο δείπνο θα παραστούν

περισσότεροι ξένοι και λιγότεροι Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και η Γιάννα Αγγελοπούλου.

Μπορεί η επίσκεψη Μακρόν να ακυρώθηκε, αλλά η Γαλλία τελικώς θα

εκπροσωπηθεί, και μάλιστα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος. Η

γαλλική εκπροσώπηση έχει ιδιαίτερα συμβολικό βάρος, καθώς η Γαλ-

λία είναι μία από τις τρεις χώρες που ενόπλως και διπλωματικώς συνέ-

βαλαν στη νικηφόρα έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης. Στην Αθήνα

λοιπόν θα έρθει για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου η Φλοράνς Παρλί,

υπουργός Άμυνας και στενή συνεργάτιδα του Προέδρου Μακρόν.

Στο 50% έχουν μειωθεί οι γεννήσεις!

Συναγερμό θα έπρεπε να είχαν χτυπήσει όλες οι κυβερνήσεις, συμπε-

ριλαμβανομένης και της σημερινής. Μέσα σε 60 χρόνια, οι γεννήσεις

στην Ελλάδα μειώθηκαν στις μισές, σύμφωνα με την πορεία του δημο-

γραφικού. Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος

Τσακλόγλου ήταν συγκεκριμένος: Από το 1980 μέχρι το 2020 ο αριθμός

των νέων κάτω των 25 ετών μειώθηκε κατά 35%, οι γεννήσεις περιο-

ρίστηκαν κατά 44% και οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) σχεδόν διπλα-

σιάστηκαν (+93%). Οι γεννήσεις στην Ελλάδα, από 157.000 που ήταν

το 1960, μειώθηκαν σε 148.000 το 1980, σε 103.000 το 2000 και σε

64.000 το 2019! Που σημαίνει μείωση των γεννήσεων κατά 50% περίπου.

Ήτοι, αν δεν δοθούν εδώ και τώρα κίνητρα που θα οδηγούν στην αύξηση

των γεννήσεων στην πατρίδα μας στα επίπεδα του 1980, σε πρώτη

φάση, κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει ποια θα είναι η επόμενη μέρα,

με τις… βουλιμικές διαθέσεις του Τούρκου γείτονα, που κάθε άλλο παρά

τις κρύβει.

Παυλόπουλος προς Άγκυρα

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει προ οφθαλμών την εξής πραγ-

ματικότητα σχετικά με την ΑΟΖ στον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου:

Μέσω της πίεσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο, ως προς την οριο-

θέτηση της ΑΟΖ που τους αναλογεί κατά τη Σύμβαση του Montego Bay

του 1982 –άρα ως προς την οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης– η Τουρκία επιδιώκει, στα πλαίσια των “νεοοθωμανικών” της φαν-

τασιώσεων, να καταστεί ρυθμιστικός “παράγοντας” στην Ανατολική

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, “ισότιμος συνομιλητής” με τις ΗΠΑ,

τη Ρωσία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει ο πρώην

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, σε δια-

δικτυακή εκδήλωση. 

Και καταλήγει στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Ελλάδα

και Κύπρος έχουν καταστήσει σαφές, urbi et orbi, ότι δεν πρόκειται να

ανεχθούν, έναντι πάντων και κυρίως έναντι της Τουρκίας, οιαδήποτε

“έκπτωση” ως προς τα πλήρη δικαιώματα που τους παρέχει η Σύμβα-

ση του Montego Bay του 1982, για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, η οποία

τους αναλογεί και, εντέλει, αναλογεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

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”

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας

στην Αθήνα
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Ηπανδημία Covid-19 έχει: α) Φανερώσει την

ευθραυστότητα των Οικισμών σε 220 χώρες

και β) καταδείξει ότι τα γραμμικά, στατικά αυτο-

διοικητικά μοντέλα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν

τις ασύμμετρες απειλές της νέας εποχής όπως

είναι η πανδημία, η οικονομική και κοινωνική

κρίση και ο αυξανόμενος αριθμός και σοβαρό-

τητα των φυσικών καταστροφών.

Γράφει

ο Ν. Σύκας

Σύμβουλος

Στρατηγικής

& Καινοτομίας

Η περιπλοκότητα και οι μη γραμμικές αλληλεπι-

δράσεις ανάμεσα στα στοιχεία και τους παράγοντες

που συνθέτουν τα αυτοδιοικητικά συστήματα, η τερά-

στια αβεβαιότητα, η αδυναμία ακριβούς πρόβλε-

ψης, οι αλληλεξαρτήσεις, η υπερβολική συνδεσιμότητα,

οι κρυμμένες ασυμμετρίες, η μεταφορά του ρίσκου

και της ζημιάς, ο υπεσυγκεντρωτισμός εξουσιών, η

μεγάλη γραφειοκρατία, η έλλειψη συναίνεσης, οι ανο-

μοιογένειες, οι ανισότητες και η έλλειψη κοινωνικής

συνοχής επιτείνουν τις ευθραυστότητες και προκα-

λούν ανισορροπίες και συστημική καταστροφή.

Στην εποχή της αβεβαιότητας, της ρευστότητας,

της διαταραχής, της πολυπλοκότητας, των ασυμμε-

τριών, των καταστροφικών ρίσκων, των μαύρων

κύκνων και των τέλειων καταιγίδων χρειάζονται νέα

δυναμικά εργαλεία, μη γραμμικά μοντέλα και ολιστι-

κές πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις. Μετά από

πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει ένα νέο Μοντέλο

Καινοτομίας το οποίο: α) Θέτει τους κανόνες για τη

μετάβαση από το εύθραυστο (fragile) στο αντι-

θραυστικό (antifragile) και β) μπορεί να καταστήσει

τους Οικισμούς antifragile. Το πρώτο βήμα είναι ο

εντοπισμός και η αφαίρεση των ευθραυστοτήτων

(fragilities).

Η ιδιότητα Antifragility (αντι-ευθραυστότητα) – εφε-

υρέθηκε από τον καθηγητή NassimTaleb – είναι πέρα

από την ανθεκτικότητα ‘resilience’ ή την ευρωστία

‘robustness’. Αυτό σημαίνει ότι κάτι απλώς δεν αντέχει

σε ένα σοκ αλλά βελτιώνεται πραγματικά εξαιτίας

αυτού. Το ανθεκτικό αντιστέκεται στα σοκ και παρα-

μένει το ίδιο. Το αντιθραυστικό γίνεται καλύτερο. Η

αντι-εύθραυστη οργάνωση αναπτύσσεται από μεταβ-

λητότητα και διαταραχή. 

Η εφαρμογή της στρατηγικής Antifragility παρου-

σιάζεται αναλυτικά σε ένα πρακτικό Οδηγό που έχω

ετοιμάσει, στον οποίο μεταξύ άλλων καταγράφονται

συνολικά 70 διεπιστημονικά εργαλεία, ασύμμετρες

στρατηγικές καινοτομίας και δημιουργικές τεχνικές

που επιτρέπουν στους Οργανισμούς να τροποποι-

ήσουν την έκθεσή τους (modify their exposure) ανά-

λογα ώστε να αξιοποιήσουν τις θετικές ασυμμετρίες

(να είναι ανοικτοί σε ευκαιρίες) και να προστατευ-

θούν απέναντι στις αρνητικές ασυμμετρίες (να μην

είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους). Ο στόχος είναι διτ-

τός: Απ’ τη μια η αύξηση της έκθεσης (increase of

exposure) σε ευνοϊκές ασυμμετρίες και η αξιοποίηση

των ευκαιριών μπορεί να επιφέρει εκθετικά πολ-

λαπλασιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα. Απ’ την

άλλη η μείωση της έκθεσης (reduce of exposure) σε

δυσμενείς ασυμμετρίες μπορεί να ελαχιστοποιήσει

τη ζημιά και να εξαλείψει το ρίσκο της καταστροφής.

Η τροποποίηση της έκθεσης (exposure modification)

επιτυγχάνεται μέσα από το δημιουργικό συνδυασμό

των κρίσιμων παραγόντων και στοιχείων από τα τέσ-

σερα βασικά είδη της καινοτομίας (καινοτομία προϊόν-

τος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινο-

τομία και επικοινωνιακή καινοτομία) που συνθέτουν

τη δομή μιας νέας καινοτομίας – στην προκειμένη

περίπτωση του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου. Η

συνδυαστική δύναμη των τεσσάρων διαστάσεων της

καινοτομίας πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες επίτε-

υξης καινοτομικών αποτελεσμάτων.

Η ενσωμάτωση της ιδιότητας Antifragility στον

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου αυτοδιοικητικού

μοντέλου θα δώσει τη δυνατότητα στους Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμε-

τωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις ασύμμετρες απει-

λές της μετα-κορωνοιού εποχής. Ένα δυναμικό

antifragile αυτοδιοικητικό σύστημα έχει την ιδιότητα

να μετασχηματίζεται, να εξελίσσεται, να προσαρμό-

ζεται και να βελτιώνεται με το χρόνο. Η ευελιξία και

η συνεχής αναπροσαρμογή επιτρέπουν στις Τοπι-

κές Αρχές να διαμορφώσουν πολιτικές λαμβάνον-

τας υπόψη τις μεταβαλλόμενες τοπικές συνθήκες και

ιδιαιτερότητες.

Το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο πρέπει να προω-

θήσει τις συνεργασίες και τις συνέργειες ανάμεσα σε

όλους τους εταίρους της καινοτομίας, να επιτύχει την

κρίσιμη μάζα μέσα από τη δημιουργία περιοχών και-

νοτομίας (innovation districts) και να παρέχει τις απα-

ραίτητες υποδομές, κίνητρα και εργαλεία για την ανά-

πτυξη τοπικών καινοτομιών με διεθνή απήχηση.

Επίσης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοι-

νωνική καινοτομία είναι δύο σημαντικά νέα πεδία

που πρέπει να τροφοδοτηθούν.

Η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, η προ-

σέλκυση ταλέντων και επενδύσεων, οι Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι ψηφιακές δεξιό-

τητες, η απλοποίηση των διαδικασιών, η ταχύτητα,

η εγγύτητα, η αμεσότητα, η συμμετοχή, η συνερ-

γασία, η μείωση των ανισοτήτων, η διαφάνεια και η

λογοδοσία ενισχύουν την ανθεκτικότητα των Οικι-

σμών.

Όμως, η έμφαση στην αποδοτικότητα και τις στα-

διακές βελτιωτικές αλλαγές (incrementalism) χωρίς

να λαμβάνονται υπόψη οι ασύμμετρες αβεβαιότητες,

η μεταβλητότητα, η πολυπλοκότητα και οι αλληλε-

ξαρτήσεις εμπεριέχει εκρηκτικά ρίσκα και δυνητικά

καταστροφικές συνέπειες. Το νέο αυτοδιοικητικό μον-

τέλο που συζητείται αυτή την περίοδο είναι εξαιρετι-

κά εύθραυστο – πρόκειται για ένα γραμμικό, στατικό

μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις

πολύμορφες διαστάσεις και τις ασύμμετρες απειλές

της μετα-κορωνοιού εποχής.

Ένα καινοτόμο, antifragile αυτοδιοικητικό μοντέ-

λο: α) Εξισορροπεί και ενισχύει και τους τρεις πυλώνες

(κράτος ‘state’, αγορά ‘market’ και τοπική κοινωνία

‘community’) και β) ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων

ευκαιριών, αξιοποιεί τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκ-

τήματα και αντιμετωπίζει τις τοπικές προκλήσεις. Με

τη βοήθεια του δυναμικού εργαλείου που έχω ανα-

πτύξει και του εκπαιδευτικού προγράμματος που

έχω ετοιμάσει, μπορεί να ενισχυθεί η βιωσιμότητα

του νέου αυτοδιοικητικού συστήματος πριν το δημο-

ψήφισμα στις 30 Μαΐου για τη μεταρρύθμιση της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοποριακή μέθοδος που παρουσιάζεται

πολύ επιγραμματικά στο παρόν άρθρο μπορεί να:

α) Βοηθήσει τους Οργανισμούς να καινοτομήσουν

πολύ πιο αποτελεσματικά, β) εφαρμοστεί σε όλους

τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη:

Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις –μεγάλες

εταιρείες και startups – Κυκλική Οικονομία, Ανταγω-

νιστικότητα, Nation Branding, Οικονομική Διπλω-

ματία, Έξυπνη Άμυνα κ.ά.

Επίσης, το δυναμικό αυτό εργαλείο μπορεί να μεγι-

στοποιήσει τον επιστημονικό, οικονομικό και κοινω-

νικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην

έρευνα και την καινοτομία. Η ενσωμάτωση της ιδιό-

τητας Antifragility στο σχεδιασμό και την υλοποίηση

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –Ταμείο Ανάκαμ-

ψης, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ορίζοντας

Ευρώπη κ.ά. – είναι εκ των ων ουκ άνευ. Τα παρα-

δοσιακά στατικά εργαλεία, οι μεθοδολογίες αξιολό-

γησης έργων και τα κριτήρια επιλογής που χρησι-

μοποιούνται στο πλαίσιο των υφιστάμενων Ευρω-

παϊκών Προγραμμάτων αναπτύχθηκαν για την προ

κορωνοϊού εποχή. Σήμερα τα πάντα έχουν αλλάξει

– χρειάζεται ένα νέο πρωτόκολλο για την καινοτομία.

Επί ξυρού ακμής 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Eκλεκτές Συνεργασίες
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Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν έστειλε

ένθερμο μήνυμα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στην επιστολή του,

περιγράφει την Ελλάδα ως καίριο σύμμαχο των

ΗΠΑ.

«Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 εμπνέονταν

από τα ιδανικά και τη δράση της Αμερικανικής

Επανάστασης, ακριβώς όπως οι Αμερικανοί

επαναστάτες και οι Πατέρες του Έθνους μας

είχαν εμπνευστεί από το παράδειγμα της Αθη-

ναϊκής δημοκρατίας», αναφέρει στο μήνυμά του.

Ο πλανήτης «ντύνεται» 

στα γαλανόλευκα

Όλος ο πλανήτης ετοιμάζεται να τιμήσει την εθνι-

κή μας επέτειο. Στο Βέλγιο, το εμβληματικό άγαλμα

Manneken Pis θα ντυθεί… τσολιάς, από τις εννέα

το πρωί μέχρι τις έξι το απόγευμα της Πέμπτης.

Στην Αυστραλία, η Όπερα του Σίδνεϋ, ένα από

τα πιο διάσημα κτίρια του κόσμου, θα φωταγω-

γηθεί στα χρώματα της ελληνικής σημαίας ενώ στον

Καναδά, θα φωταγωγηθεί η πινακίδα «Τορόντο» με

γαλανόλευκα χρώματα.

Το μπλε της Ελλάδας θα «πλημμυρίσει» και τους

καταρράκτες του Νιαγάρα σε μια φαντασμαγορική

τελετή που μεταδοθεί ζωντανά, την 25η Μαρτίου,

στον επίσημο ιστότοπό του.

Στις ΗΠΑ, η επέτειος θα εορταστεί με τη φωταγώγηση

τους δημαρχείου του Σαν Φρανσίσκο, αλλά και του

τροχού της Σάντα Μόνικα.

Παρόμοιες εκδηλώσεις γίνονται στη Γερμανία και

σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμε-

ρικής. 

Μοναδική, ίσως, εξαίρεση η Βρετανία, λες και

δεν υπάρχουν εδώ οργανώσεις Ελλήνων η

Ελληνορθόδοξη Εκκλησία να γεμίσει τους ναούς

με σημαίες και λάβαρα… Μόνο η Εθνική Κυπρ-

ιακή Ομοσπονδία Η.Β. τιμά την επέτειο με δια-

δικτυακή γιορτή.

Και στη Ρουμανία φωταγωγείται 

το Κοινοβούλιο 

με την ελληνική σημαία

Σε αναγνώριση της συνεισφοράς της Ελληνικής

Επανάστασης στην Ευρώπη, η Βουλή της Ρουμανίας

θα φωτιστεί σήμερα Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, στα

χρώματα της ελληνικής σημαίας, τιμώντας τα 200

χρόνια από την κήρυξη του Αγώνα για την Ελληνι-

κή Ανεξαρτησία.

Το γεγονός έγινε γνωστό αμέσως μετά την ομιλία

του ομογενή βουλευτή και προέδρου της Ένωσης

Ελλήνων Ρουμανίας Γαβριήλ Ντράγκο Ζησό-

πουλου, στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο. 

Το μόνιμο προεδρείο της Βουλής των Αντιπρ-

οσώπων του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας ενέκρι-

νε τη σχετική πρόταση στην οποία αναφερόταν:

«Φέτος, ο ελληνικός λαός γιορτάζει 200 χρόνια από

την Επανάσταση του 1821, το σημαντικότερο γεγονός

στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, που οδήγησε στη

δημιουργία του ελληνικού έθνους-κράτους. Αυτή η

γιορτή του Ελληνισμού παντού είναι μια καλή στιγ-

μή για τους Έλληνες και τους Ρουμάνους να προ-

βληματιστούν για τους διαρκούς δεσμούς μεταξύ

των δύο κρατών και για τη φιλία που έχει καθοδ-

ηγήσει τις δύο χώρες σε όλη την ιστορία. Σε αυτό το

πλαίσιο, παρακαλούμε εις χάριν της ευγένειας να

επιτρέψετε στην Ένωση Eλλήνων της Ρουμανίας,

στις 25 Μαρτίου 2021 να φωτίσει το κτίριο του ρουμα-

νικού κοινοβουλίου με τη σημαία της Ελλάδας ή στα

λευκά-μπλε χρώματά της».

Η Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας, σύμφωνα με

τη δημόσια τηλεόραση, διοργανώνει ακόμη, εορτα-

στική εκδήλωση στο Πλοϊέστι, που βρίσκεται στην

ιστορική περιοχή της Βλαχίας, την Πέμπτη 25 Μαρτίου

2021, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής της πόλης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λόγω της παν-

δημίας διαδικτυακά.

Σημειώνεται ότι η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας

είναι μειονοτικό πολιτικό κόμμα στη Ρουμανία, το

οποίο εκπροσωπεί την ελληνική κοινότητα.

Μήνυμα Μπάιντεν για την 25η Μαρτίου
ΛΑΜΠΡΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΛΗΝ… ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα θα βαφτούν μπλέ

Η διάσημη Όπερα του Σίνδνεϋ στην Αυστραλία

Οι περίφημοι πυλώνες του αεροδρομίου του Λος Άντζελες θα ντυθούν στα μπλε. 

(φωτό Τ. Ζωγράφος)

Το Δημαρχιακό Μέγαρο του Σαν Φρανσίσκο  (φωτό Τ. Ζωγράφος)

Η διάσημη γέφυρα Ζακίμ στη Βοστώνη 

(φωτό από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Προξενείου Βοστώνης)



Συνάντηση με τον πρεσβευτή της Ελλάδας στην

Κύπρο, Θεοχάρη Λαλάκο,  είχε στην πρεσβεία της

Λευκωσίας ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-

τισμού και Νεολαίας Κύπρου, Πρόδρομος Προ-

δρόμου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Λαλάκος παρέ-

δωσε στον υπουργό αντίγραφο της σημαίας των

Κυπρίων αγωνιστών τής επανάστασης του 1821.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά

το πέρας της συνάντησης, ο κ. Προδρόμου ανέ-

φερε: 

«Η άρρηκτη ενότητα του Eλληνισμού και η ταύτι-

ση της μοίρας του Eλληνισμού της Κύπρου με τον

υπόλοιπο Eλληνισμό από τα βάθη των αιώνων επα-

ληθεύθηκε τότε, όταν ξεκίνησε η μεγάλη Εθνική Επα-

νάσταση, η Εξέγερση του Γένους το 1821.

Το μερτικό της Κύπρου σε εκείνο τον μεγάλο

ξεσηκωμό ήταν βεβαίως τα όσα έγιναν εδώ στην

Κύπρο τον Ιούλιο του 1821 με τη μαρτυρική θυσία,

όχι μόνο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, αλλά και

εκατοντάδων άλλων προκρίτων και ιεραρχών, οι

οποίοι δολοφονήθηκαν προληπτικά από τους Τούρ-

κους στην Κύπρο.

Στο μερτικό της Κύπρου συγκαταλέγεται, επίσης,

και ο αγώνας που έδωσαν δεκάδες Κύπριοι αγω-

νιστές, πολεμώντας στην Ελλάδα. Αυτό μαρτυρά η

τιμητική στήλη στο Μεσολόγγι – υπήρξαν εκεί και

πολέμησαν Κύπριοι – αυτό μαθαίνουμε και από τα

απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη,

που μιλάει για τον γενναίο πολεμιστή Κυπραίο.

Η σημαία αυτή, που είχε την ευγενή καλοσύνη να

μου παραδώσει αντίγραφό της ο κ. Λαλάκος, είναι

η σημαία με την οποία πολέμησαν οι Κύπριοι αγω-

νιστές το ’21. Αντίγραφό της θα δοθεί σε όλα τα σχο-

λεία και με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον υψηλό

συμβολισμό, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη μεγά-

λη σημασία των 200 χρόνων παλιγγενεσίας του

ελληνισμού, αλλά και να υπομνήσουμε το πόσο

δεμένη είναι η Κύπρος με την μοίρα του υπόλοιπου

Ελληνισμού».

Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ελλάδας, αφού

αναφέρθηκε στη διαρκή συνεργασία της ελληνικής

πρεσβείας με την κυπριακή κυβέρνηση και ιδιαίτε-

ρα με το Υπουργείο Παιδείας, συνεχάρη τον υπουρ-

γό και κατ’ επέκταση όλη την κυβέρνηση για την

πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσει το λάβαρο των

Κυπρίων αγωνιστών του 1821 ως έμπνευση για

τους μαθητές όλης της Κύπρου, σε όλα τα σχολεία,

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο κ. Λαλάκος ανέφερε, τέλος, ότι η σημαία των

Κυπρίων αγωνιστών είναι μια διαρκής υπόμνηση

της ενότητας του ελληνικού έθνους στους αγώνες

που έδωσε, καθώς και των αδελφικών δεσμών που

ενώνουν τον ελλαδικό και τον κυπριακό Eλληνισμό.

Η σημαία των Κυπρίων αγωνιστών του 1821

στα χέρια του υπουργού Παιδείας της Κύπρου

από τον πρέσβη της Ελλάδας
Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Γενι-

κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-

σιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η

Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Νοτίου Αφρικής

γιόρτασε τη 200ή επέτειο από την Επανάσταση του

1821 με την κατασκευή μιας γιγάντιας υφασμάτι-

νης ελληνικής σημαίας επιφάνειας 1600 τ.μ., με τη

μεγέθυνση φωτογραφίας σε διαστάσεις ανάλογες

προς το φυσικό μέγεθος του Mνημείου του Αγνώστου

Στρατιώτη στο Σύνταγμα, καθώς και με τη σύνθε-

ση του «Τραγουδιού της Ελευθερίας» και τη συνο-

δευτική χορογραφία από νεαρούς ομογενείς.

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν σε μία ιδιαίτερα

συγκινητική εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε την Κυρ-

ιακή, 21 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, με Θεία

Λειτουργία και Δοξολογία, ιερουργούντος του Σεβα-

σμιώτατου Μητροπολίτη Γιοχάνεσμπουργκ και

Πρετόρια, Δαμασκηνού, στον Καθεδρικό Ναό των

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γιοχάνεσ-

μπουργκ. 

Στη συνέχεια, ο εορτασμός μεταφέρθηκε στον

υπαίθριο χώρο της Σχολής Σαχέτι, με τα μηνύμα-

τα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας

Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του Υφυπουργού

Εξωτερικών, κ. Κώστα Βλάση, του Υφυπουργού

Υγείας της Ν. Αφρικής, κου Joe Phaahla, και του

Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-

σιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ.

Γιάννη Χρυσουλάκη, ενώ ο Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοτίου Αφρικής, κ.

Γιάννης Σπυρίδης, αποκάλυψε τη γιγάντια υφα-

σμάτινη ελληνική σημαία. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μικρή παρέλα-

ση των Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής και

παρουσιάστηκε το «Τραγούδι της Ελευθερίας»

του 14χρονου Theo Pandazis με χορογραφία από

τους μαθητές της Σχολής.

Η χειροποίητη σημαία ράφτηκε σε χώρο 100 χιλιό-

μετρα έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ, από δεκάδες

ομογενείς και παιδιά για περισσότερο από 2 μήνες.

Γιγαντιαία ελληνική σημαία από τους

Έλληνες της Νοτίου Αφρικής για να 

τιμηθούν τα 200 χρόνια της Επανάστασης

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11Επικαιρότητα

CD με 12 τραγούδια για την Ιστορική

Μνήμη και το Φρόνημα των Ελλήνων 

από την «ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ»
Λάβαμε την ακόλουθη πλη-

ροφόρηση:

Τιμούμε την Επανάσταση και

τραγουδάμε! Με υπερηφάνεια

οι «ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ» παρουσιά-

ζουν το Επετειακό CD τους

«ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΡΟΣ!» για τα

200 χρόνια από την Εθνεγερσία

του 1821, το οποίο θα κυκλοφο-

ρήσει μαζί με την Εφημερίδα

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» στις 24

Μαρτίου. 

Πρόκειται για 12 τραγούδια

που στόχο έχουν να τονώσουν

την Ιστορική Μνήμη και το Φρόν-

ημα των Ελλήνων. Δείτε εδώ το

ομώνυμο τραγούδι: https://www.

youtube.com/watch?v=fRmm_7A

rAn0

Τα 12 τραγούδια του CD είναι:

1. ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΡΟΣ!

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

3. ΧΑΙΡΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

4. Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ

5. ΘΑΝΑΣΗ ΔΙΑΚΟ ΤΗΣ

ΑΥΓΗΣ

6. ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ

8. ΝΕΑ ΦΤΕΡΑ ΚΙ ΕΛΠΙΔΑ

9. ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΠΟ ΑΙΜΑ

10. ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

11. ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ

12. ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ (25 ΜΑΡΤΗ)

Το CD θα κυκλοφορήσει παρ-

αμονή και ανήμερα της 25ης

Μαρτίου, μαζί με την εφημερίδα

«Ελεύθερη Ώρα» σε όλα τα

περίπτερα και τα πρατήρια εφημε-

ρίδων. Τις υπόλοιπες μέρες,

πληροφορίες για το επίσημο

άλμπουμ στην σελίδα της Προ-

ναία Αθηνά ή στις Εκδόσεις

ΠΕΛΑΣΓΟΣ, τηλ. 210-6440021.

“ΕΡΩΣ ЭIЄ ΕΛΛΑΣ” – Μου-

σικό Σχήμα για την Ελλάδα και

τα Εθνικά Θέματα

ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ VIDEO:

www.youtube.com/user/EROS

HELLAS1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ:

www.facebook.com/eros.ellas

https://twitter.com/eroshellas

https://www.reverbnation.com/

EROSELLAS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

erosellas@yahoo.gr

Προάστιο του Σίδνεϊ μετονομάστηκε σε «Μικρή

Ελλάδα» μετονομάζεται προάστιο του Σίδνεϊ για 

να τιμηθούν οι Ομογενείς από Ελλάδα και Κύπρο

«Μικρή Ελλάδα» θα ονομά-

ζεται στο εξής μια περιοχή του

Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά από

σχετική ψηφοφορία στο δημο-

τικό συμβούλιο της περιφέρειας

Inner West της πόλης.

Πρόκειται για την περιοχή

μεταξύ των οδών Λίβινγκστοουν

και Βικτώρια στο Μάρικβιλ του

Σίδνεϊ, στην οποία τα δεκάδες

ελληνικά καταστήματα στους

δρόμους μαρτυρούν την εδραι-

ωμένη παρουσία της ομογέ-

νειας κατόπιν του μεταπολεμι-

κού μεταναστευτικού κύματος

από Ελλάδα και Κύπρο, που

κορυφώθηκε τη δεκαετία του ’70.

Σύμφωνα με την ελληνική

υπηρεσία της δημόσιας ραδιο-

φωνίας SBS, στόχος της συμβο-

λικής κίνησης ήταν να τιμήσει

την ιστορία, την πολιτιστική κλη-

ρονομιά και τη συνεχιζόμενη

συνεισφορά της ελληνικής κοινό-

τητας στο Μάρικβιλ.

Η εορταστική εκδήλωση για

τη μετονομασία πραγματοποι-

είται στο δημαρχείο του Marrickville

σήμερα 25 Μαρτίου, προκειμέ-

νου να συμπίπτει με τον εορτα-

σμό της επετείου των 200 χρό-

νων της Ελληνικής Επανάστα-

σης.



Ουπέρ της Ελληνικής Παλιγγενεσίας τιτά-

νιος αγώνας του 1821 υπήρξε και ηρωικός

αλλά και παρακινδυνευμένος, όπως πρέπει άλλω-

στε να είναι οι απελευθερωτικοί αγώνες όλων

των εποχών και όλων των τόπων. Ηρωικός, γιατί

μια δράκα Ελλήνων μαχητών, σε σύγκριση με

τα αμέτρητα στίφη των κατακτητών, ύψωσαν

το λάβαρο της Ελευθερίας με τα μονοσήμαντο

σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Χωρίς

υστερόβουλες σκέψεις, χωρίς «προσγειωμένη»

ή, μάλλον ηττοπαθή πολιτική, χωρίς φόβο και

χωρίς οπισθοχώρηση. Με πυρακτωμένη την

καρδιά και φρόνημα κατακόρυφα Ελληνοπρε-

πές. Με τον Σταυρό στο χέρι και την ακοίμητη

και ακήρατη πίστη στην Ορθόδοξη Χριστιανι-

κή του Πίστη και Παράδοση βαθιά ριζωμένη

στη συνείδησή τους, αγωνίστηκαν, υπέφεραν,

θυσιάστηκαν, αποδεκατίστηκαν. Και, όμως, στο

τέλος βγήκανε νικητές και τροπαιοφόροι, όπως

πάντοτε συμβαίνει με τους λαούς, οι οποίοι

αγωνίζονται για το δίκαιο, για την τιμή και για

την διαφύλαξη της Ελευθερίας τους, χωρίς να

λιποψυχούν μπροστά στην αριθμητική τους μει-

ονότητα έναντι των πολυπληθών αντιπάλων

τους. την οποία εξέφρασε με τα απέριττα λόγια

ο Γέρος του Μοριά, σε σχετική ομιλία του στην

Πνύκα το 1838:

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανά-

σταση, δεν εσυλλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα,

ούτε πως δεν έχομε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι

εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανέ-

νας φρόνιμος δεν μας είπε: Πού πάτε εδώ να πολε-

μήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα; Αλλά ως μία

βροχή, έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελε-

υθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προ-

εστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι,

και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφ-

ωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επα-

νάσταση.» Σε άλλη δε δήλωσή του είχε επίσης

πει ότι «οι φρόνιμοι, για την απόφασή μας αυτή,

μας θεωρούσαν τρελούς και τώρα που ελευθερ-

ωθήκαμε, μας θαυμάζουν και μας επαινούν!»  

Να έχουμε, όμως, πάντοτε υπόψη μας ότι οι

απαράμιλλοι εκείνοι αγωνιστές του θρυλικού Εικο-

σιένα, των οποίων τους θριάμβους και τις ηρωικές

αυτοθυσίες προβάλλουμε εφέτος οι ανά την Υφή-

λιο Έλληνες διακόσια ακριβώς χρόνια μετά την

έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821,

ήταν κάθε άλλο παρά ονειροπόλοι και φαντασι-

όπληκτοι. Γνώριζαν πολύ καλά και τις δικές τους

αδυναμίες, αλλά και την υπεροπλία των αντιπά-

λων τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η Μεσσηνιακή

Σύγκλητος, υπό τον Πέτρο Μαυρομιχάλη, απηύθυ-

νε, στις 23 Μαρτίου 1821, την ακόλουθη Έκκληση

ή «Προειδοποίησιν», όπως την αποκαλούσαν, προς

τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, στην οποία τόνι-

ζαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:  

«Η κεφαλή μας η κλίνoυσα τoν αυχένα υπό τον

βαρύτατον ζυγόν, τoν απετίναξεν, και άλλο δεν φρο-

νεί, ειμή την Ελευθερίαν• η γλώσσα μας η αδυνα-

τούσα εις το να προσφέρη λόγον, εκτός των ανωφ-

ελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρ-

ων τυράννων, τώρα μεγολοφώνως φωνάζει και κάμ-

νει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελε-

υθερίας• εν ενί λόγω όλοι απεφασίσαμεν ή να ελε-

υθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.» Γι’ αυτό, λοιπόν,

και «προσκαλούμεν επιμόνως την συνδρομήν και

βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων γενών, ώστε

να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν

και δίκαιον σκοπόν μας, και να λάβωμεν τα δίκαιά

μας, να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν

Γένος μας». Προσθέτουν, όμως, εν κατακλείδι και

τα εξής: «Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ

της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχυ

την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και διά χρημά-

των, και διά όπλων, και διά συμβουλής, της οποίας,

είμεθα ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν».

Ας δούμε, όμως, ταυτόχρονα και το άλλο πολ-

υσυζητημένο θέμα της έξωθεν βοήθειας, όπως

άλλωστε φαίνεται αρκετά καθαρά και από την λεγό-

μενη «Διακοίνωση της Ρωσίας προς τις Αυλές της

Ευρώπης», με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 1824:

«Έστω και αν οι Έλληνες μπορεί να προβάλλουν

αντιρρήσεις, οι Αυλές των Συμμάχων δεν θα μπο-

ρούσαν να αναγνωρίσουν την απόλυτη ανεξαρτησία

τους χωρίς παρέκκλιση από τις αρχές που έχουν

θεμελιώσει την ασφάλεια της Ευρώπης». Μια Δια-

κοίνωση, δηλαδή, προς τους τότε ισχυρούς της

Ευρώπης, η οποία είναι, αν μη τι άλλο, περισσό-

τερο από διδακτική για όλους μας, ακριβώς επει-

δή ο παραλληλισμός του περιεχομένου της με τα

σημερινά δρώμενα στην παγκόσμια σκηνή των

πολιτικών συμφερόντων των ισχυρών της Γης σε

βάρος των αδυνάτων, είναι περισσότερο από εμφ-

ανής για τις ομοιότητές τους.

Δεν ανοίγουν, βέβαια, και μάλιστα τόσο εύκο-

λα οι ξένες πόρτες όταν η «χρεία τες κουρταλεί»,

όπως πολύ εύστοχα έγραψε και ο Εθνικός μας ποιη-

τής Διονύσιος Σολωμός. Γι’ αυτό, άλλωστε, και

υπήρξαν οι εκατόμβες θυσιών των Εθνομαρτύρ-

ων του Εικοσιένα. Και κατέστησαν, δυστυχώς,

ακόμα πιο δύσκολες για άνοιγμα οι πόρτες αυτές

αφενός λόγω των αντικρουόμενων -όπως πάντο-

τε συμβαίνει- συμφερόντων των ισχυρών της γης

και, αφετέρου λόγω της εθνοκτόνου διχόνοιας, η

οποία αποτελεί πολλές φορές το ανίατο καρκίνω-

μα στη ζωή και τις εν γένει δραστηριότητες του

Γένους των Ελλήνων. Οπότε, λοιπόν, ο Ελληνι-

σμός στην αδιαίρετη ολότητά του οφείλει να οικο-

δομεί το μέλλον του και να στοιχειοθετεί την τροχιά

της ιστορικής του πορείας με ασφαλή βάση τις

δικές του πνευματικές και υλικές δυνάμεις, τις

οποίες και διαθέτει, άλλωστε, αείποτε ζωογόνες,

όπως έχουν αποδειχθεί σε απειράριθμες κρίσιμες

στιγμές του βίου του. Μάλιστα δε, όχι μόνο θετι-

κά αποφασιστικές και δημιουργικές, αλλά και οδήγ-

ησαν το Γένος στον ύψιστο δυνατό βαθμό της ανδρ-

είας, του ηρωισμού και της προόδου, ενώ ταυ-

τόχρονα απετέλεσαν και τα διαχρονικά και πάμφ-

ωτα σημεία αναφοράς και για τους πολιτισμένους

λαούς όλων των τόπων και όλων των εποχών.

«Με τοιαύτην ανδρείαν εμάχοντο οι Γραικοί

οκτώ συνεχείς ώρας, εκκείμενοι εις τον καύσωνα

της ημέρας, πεινώντες και με σταφίδας την πείναν

των παρηγορούντες. Τα τουφέκια των, υπερθερ-

μανθέντα, έγιναν ανεπιτήδεια σχεδόν εις χρήσιν•

και τα κανόνια των ήσαν όχι μόνον μικρά, αλλά

και δι’ έλλειψιν χαρτουσίων εγεμίζοντο με καρφ-

ιά και κομμάτια σιδήρου», όπως χαρακτηριστικά

περιγράφει τη θρυλική μάχη του Σκουλενίου της

17ης Ιουνίου 1821 ο Ιάκωβος Ρίζος-Νερουλός

(1778-1849), διακεκριμένος Έλληνας λόγιος, συγ-

γραφέας και πολιτικός, με πλούσια δράση στη

Βλαχία και Μολδαβία και στη συνέχεια φίλος και

συνεργάτης των Υψηλάντηδων και του Καποδί-

στρια, μέλος δε ως Υπουργός διαφόρων Ελληνικών

Κυβερνήσεων..

Και πράγματι, ο Ελληνισμός αναγκάστηκε πάν-

τοτε να πολεμήσει για την ελευθερία του κάτω από

πραγματικά δυσμενέστατες από κάθε άποψη συνθ-

ήκες. Αριθμητικά υποδεέστερος των αντιπάλων

του (συγκεκριμένα, στη μάχη του Σκουλενίου οι

άνδρες του Υψηλάντη ανέρχονταν συνολικά στους

485 (ενώ των Τουρκικών στρατευμάτων σε 4,000

ιππείς και 2,000 πεζούς), χωρίς πολεμοφόδια και

αναγκαίες τροφές, με τη διεθνή τότε γνώμη αν όχι

παντελώς εχθρική (όπως ήταν οι Αυστριακοί), όμως

εχθρικά ουδέτερη (όπως ήταν οι Ρώσοι). Και, όμως,

αγωνίστηκαν οι Έλληνες με ηρωισμό και αυτοθυ-

σία και αντοχή απαράμιλλη, ενώ η σκληρή και

αδυσώπητη πραγματικότητα υπήρξε μία και

αναπόφευκτη: Αίμα και Θάνατος! Αυτοθυσία,

όμως, και ηρωισμός, τα οποία τελικά δεν πήγαν

χαμένα, επειδή καμιά θυσία για την Πατρίδα δεν

είναι ποτέ μάταιη, έστω και αν η Επανάσταση κιν-

δύνεψε τότε να ματαιωθεί στο ξεκίνημά της.

Το δεύτερο και εξίσου αποφασιστικής σημασίας

στοιχείο είναι η απόλυτη ανάγκη ομοψυχίας σύμπαν-

τος του Ελληνισμού στην αντιμετώπιση των όποι-

ων κινδύνων και απειλών εναντίον της εδαφικής,

αλλά και της ηθικής ακεραιότητας του Γένους. Δεν

αρκούν δηλαδή μόνο οι μονομερείς και απρογρ-

αμμάτιστοι ηρωισμοί και οι ριψοκίνδυνες αποφά-

σεις μας για την αποτελεσματική και νικηφόρα

προάσπιση των αξιών και των δικαίων μας. Ο

Ελληνισμός οφείλει να κρατεί πάντοτε όρθια και

ατσάλινα θωρακισμένη την ψυχική του ρώμη και

αντοχή, πράγμα που καθίσταται δυνατό μόνο με

τη συνεχή και αδιάλειπτη καλλιέργεια, αναβάθμι-

ση και προστασία των προαιώνιων αξιών και παρ-

αδόσεων της Φυλής, οι οποίες έχουν δοκιμασθεί

μέσα στο καμίνι της τρισένδοξης ιστορικής μας

πορείας Όταν δε η ομοψυχία αυτή απουσίαζε, και

τον Ελληνισμό τον κατάτρυχε και τον ταλαιπωρ-

ούσε η διχοστασία και η διχόνοια, τότε οι καρα-

δοκούντες αμείλιχτοι εχθροί θα έβρισκαν αφύλαχτες

τις κερκόπορτές μας και θα εισέρχονταν ακάθε-

κτοι ώστε να καταφέρουν θανάσιμα χτυπήματα

στο απροστάτευτο Έθνος.

Εμείς οι Έλληνες του Εξωτερικού, οι οποίοι επι-

λέξαμε την ξένη γη για να ριζώσουμε και να προ-

οδεύσουμε μακράν της πατρογονικής μας εστίας,

ίσως να νιώθουμε πιο ασφαλείς από τους αδελφ-

ούς μας στη Γενέτειρα. Και όμως η δικιά μας ευθύνη

και η δικιά μας συμβολή στην προάσπιση του

Ελληνισμού είναι πιο μεγάλη και πιο επείγουσα.

Γιατί, εμείς ζούμε σε χώρες που επηρεάζουν απο-

φασιστικά την εξέλιξη, αν όχι και τη γένεση, των

προβλημάτων που σήμερα σκιάζουν σαν μελανά

σύννεφα τον ορίζοντα της Πατρίδας μας, και συνεπώς

μπορούμε, αλλά και οφείλουμε να συμβάλλουμε

ολόψυχα, με όλες μας τις δυνάμεις, ενωμένοι και

σε πλήρη ομόνοια πάντοτε, στην προβολή, προς

όλες τις κατευθύνσεις, των δικαίων και των δικαι-

ωμάτων του Ελληνισμού. Ο οποίος Ελληνισμός

ασφαλώς επιθυμεί κι επιδιώκει να ζήσει φιλειρη-

νικά, αλλά έντιμα, στο επικίνδυνο γεωγραφικό στα-

υροδρόμι που κατέχει και κατοικεί για πέντε του-

λάχιστον χιλιετίες, προσφέροντας στην ανθρ-

ωπότητα τον απαράμιλλο σε περιεχόμενο κι εμβέ-

λεια πολιτισμό μας.

«Την δόξα του θανάτου των ανδρείων αν-

θρώπων», έγραφε ο Σιμωνίδης ο Κείος (556-468

π.Χ.), «ούτε η σκουριά μπορεί να την αμαυρώσει,

ούτε ο πανδαμάτωρ χρόνος με την διάρκειά του. Ο

τάφος τους προτίμησε να τους φέρει, συγκάτοικο,

την λαμπρή δόξα της Ελλάδος». Όμως, γιατί άραγε

τα έγραψε;

Κάποια μέρα του Αυγούστου του 480 π.Χ. η

Ελλάδα, με προμάχους της τότε τους Σπαρτιάτες

του Λεωνίδα, έδωσε στα στενά των Θερμοπυλών

τη μάχη που σφράγισε για πάντα το βαθύτερο και

το αιωνόβιο νόημα του υπέρ πίστεως και πατρίδος

αγώνα για την τιμή και την ελευθερία. Απειράριθ-

μοι οι εχθροί του Γένους, και μια μικρή δράκα

ηρώων οι Έλληνες, οι οποίοι, όμως, την στιγμή

ακριβώς που το καθήκον προς την πατρίδα το επέ-

βαλλε, όχι μόνο δεν ορρώδησαν, όχι μόνο δεν

επεδίωξαν την σωτηρία διά της έντιμης φυγής ή

υποταγής στην αδήριτη ανάγκη των περιστάσεων,

αλλά έμειναν πιστοί στις εντολές της τιμής, της

αυτοθυσίας και του ηρωισμού, και πρόσφεραν, εξι-

λαστήρια θυσία στον βωμό της ελευθερίας, την

ίδιά τους την ζωή και την φυσική τους ύπαρξη.

Μετέτρεψαν δε τότε τον χαμηλό και άσημο λοφίσκο

που τους χρησίμευσε ως ο τελευταίος τους προ-

μαχώνας, σε πανύψηλο βουνό, τόσο ψηλό και απρό-

σιτο στους κοινούς θνητούς, ώστε ο Έλληνας να

πατά μεν στη γη, αλλά το κεφάλι του ν’ αγγίζει τον

ουρανό της δόξας και της αιωνιότητας.

Είκοσι τρεις σχεδόν αιώνες αργότερα και, μάλι-

στα, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου χαράχτηκε το

πιο πάνω επίγραμμα του Σιμωνίδη, στη Γέφυρα

της Αλαμάνας, ένας άλλος Έλληνας, οΑθανάσιος

Διάκος, χωρίς ίσως να γνωρίζει τον Ηρόδοτο, τον

Σιμωνίδη και τους άλλους αρχαίους διάσημους

Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι μας διέσωσαν την

Ιστορία του τιτάνιου αρχαίου εκείνου αγώνα της

μικρής Ελλάδας εναντίον του μεγαθήριου τότε περ-

σικού επεκτατισμού, προτίμησε να υποστεί τον πιο

φρικτό και αποτρόπαιο θάνατο, παρά ν’ ανταλλά-

ξει την Ελευθερία της Πατρίδος του με την δικιά

του ευημερία και με προσωπικές, αλλά τόσο εφή-

μερες κι εξευτελιστικές ανθρώπινες δόξες και τιμές.

«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε' να πεθά-

νω», ήταν η απάντησή του στις δελεαστικές προ-

τάσεις των Τούρκων ν’ αλλαξοπιστήσει ώστε όχι

μόνο να του χαριστεί η ζωή, αλλά να περιβληθεί

και με πλούτη και αξιώματα επίζηλα, πανίσχυρα

και επιβλητικά για όσους μετράνε την αξία της

ζωής με την υποταγή και την δουλοπρέπεια.

Ο Αθανάσιος Διάκος δεν γνώριζε, ίσως, την σχο-

λική έστω ιστορία, η οποία πρέπει απαραίτητα να

διδάσκεται σήμερα στα διάφορα εκπαιδευτήρια

της Πατρίδας μας. Όμως κουβαλούσε μέσα του

αλώβητο και πάναγνο το εθνικό και θρησκευτικό

εκείνο προζύμι, τη μαγιά την τόσο θαυματουργή

και ακατάλυτη, η οποία κρατά το Γένος όρθιο, ζων-

τανό και πάντοτε πανέτοιμο να δημιουργεί ιστο-

ρία για τους μεταγενεστέρους, με την άγραφη εντο-

λή ν’ αναδεικνύονται τα παιδιά του «πολλώ κάρ-

ρονες» των προπατόρων τους.

Το δε παράδειγμα, άλλωστε, του Αθανάσιου Διά-

κου δεν ήτανε μια μεμονωμένη, λαμπρή και τρι-

σένδοξη σελίδα στον θρυλικό και τιτάνιο Αγώνα

του 1821. Έχουμε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στο

Χάνι της Γραβιάς. Έχουμε τον Κανάρη, τον Παπα-

νικολή, την Μπουμπουλίνα στο ηρωοτόκο κι

Ελληνικότατο Αιγαίο. Έχουμε τον Καραϊσκάκη

στην Αράχωβα, τον Κολοκοτρώνη στα Δερβενά-

κια, τον Μάρκο Μπότσαρη στο Μεσολόγγι, τον

Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, τον Ιερό Λόχο στο

Ιάσιο, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στην Αγία

Λαύρα, τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ στο Φανάρι,

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και τους λοι-

πούς Ιερομάρτυρες Μητροπολίτες και Προεστούς

της Κύπρου στη Λευκωσία, τον Σαμουήλ στο

Κούγκι, τις Σουλιώτισσες στο Ζάλογγο και τό-

σους άλλους επώνυμους κι ανώνυμους ήρωες, οι

οποίοι αγωνίστηκαν με αυτοθυσία και αυταπάρ-

νηση, ώστε να ελευθερώσουν την Πατρίδα μας από

τα δεσμά της αφόρητης Οθωμανικής δουλείας, η

οποία για πέντε ολόκληρους αιώνες απομυζούσε

την πνευματική και δημιουργική ικμάδα του Γέ-

νους με σκοπό την αφαίμαξη και την τελική του

εξαφάνιση.

Εξαλλου, όμως, το υπέρλαμπρο εκείνο παρά-

δειγμα των ηρώων του 1821, οι Έλληνες του 1912/13

στη Μακεδονία, του 1940 στην Ήπειρο και του

1955 στην Κύπρο, το δέχτηκαν με τον ίδιο ενθου-

σιασμό και με την ίδια καρδιά και φρόνημα όπως

το είχαν δεχτεί κατ’ επανάληψη στην ιστορία του

Γένους γενεές-γενεών ομογάλακτοι και όμαιμοι

και ομόθρησκοί μας, «τοις κείνων ρήμασι πειθό-

μενοι» πάντοτε. Και τούτο επειδή, όπως πολύ χα-

ρακτηριστικά τόνισε ο εθνικός μας ποιητής Κωστής

Παλαμάς, η φωνή του καθήκοντος πρέπει να ξυπνά

και να ερεθίζει την συνείδησή μας ώστε να δίνο-

υμε το «Παρών» μας οσάκις το προσκλητήριο της

Πατρίδος ακούγεται επιτακτικό σαν θριαμβευτικό

και υποβλητικό εγερτήριο σάλπισμα.

«Με προτρέπετε εις φυγήν. Υμείς επιθυμείτε, όπως

εγώ μετημφιεσμένος καταφύγω εις πλοίον ή κλει-

σθώ εν οικία οιουδήποτε ευγενικού ημών πρεσβευ-

τού, ν’ ακούω δ’ εκείθεν πως οι δήμιοι κατακρεο-

υργούσι τον χηρεύσαντα λαόν. Ουχί. Εγώ διά τούτο

είμαι Πατριάρχης, όπως σώσω το έθνος μου».  Η

εν λόγω δήλωση του Εθνομάρτυρα και Ιερομάρτ-

υρα Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄

αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη έχει κληροδο-

τήσει σε όλους μας. Όμως στην περίπτωσή του,

όχι με την γραφίδα του ιστορικού και του συμβούλου,

αλλά με την τίμια και άγια ζωή του και τον απάν-

θρωπο απαγχονισμό του. Ο ρόλος, άλλωστε, της

Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στη διά-

σωση του Ελληνισμού κατά την μακρά και πικρή

περίοδο της δουλείας του στους Οθωμανούς υπήρ-

ξε, κατά γενική ομολογία, αποφασιστικής και όντως

εθνοσωτήριας σημασίας. Ανώτερος και κατώτερ-

ος Κλήρος, από τον Οικουμενικό και τους άλλους

Έλληνες Πατριάρχες, Επισκόπους, Ηγουμένους,

Μητροπολίτες, μέχρι και τον τελευταίο μοναχό και

διάκονο, ηγήθηκαν του λαού, τον οποίο τους είχε

εμπιστευθεί η θεία πρόνοια, με καρτερία, αγάπη,

αυταπάρνηση και σοφή διορατικότητα. Ήταν δε

όλοι τους έτοιμοι πάντοτε να κύψουν τον αυχένα

στο γιαταγάνι του δήμιου και στην αλλοφροσύνη

του φανατισμένου και ανεξέλεγκτου όχλου. Και

κάθε πλατεία πόλεως και δήμου, κάθε εναπομείνασα

Ορθόδοξη Εκκλησία και Μοναστήρι, όλα τους

μαρτυρούν τον μαρτυρικό θάνατο: με αποκεφαλι-

σμούς και αγχόνες, ή και με κάθε άλλο είδος βασα-

νιστήρια, των πνευματικών και θρησκευτικών,

αλλά βέβαια και των λαϊκών ταγών του Γένους.

Το παράδειγμα του Εθνομάρτυρα Γρηγορίου

του Ε΄, τον οποίο, αφού οι Τούρκοι απαγχόνισαν

στη μεγάλη πύλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου

στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη και, μάλι-

στα, την ημέρα του Πάσχα, στις 10 Απριλίου 1821,

τον παρέδωσαν ύστερα στον αφιονισμένο τους

όχλο για να πομπεύσουν το Ιερό του σκήνωμα ανά

τας οδούς και τας ρύμας της Βασιλεύουσας προ-

τού το ρίξουν στη θάλασσα, αποτελεί μία μόνο από

τις άπειρες τέτοιες θυσίες Ιεραρχών της Ορθο-

δοξίας στο βωμό της πίστεως και της φιλοπατρίας.

Ταυτόχρονα, όμως, η άρνηση του Γρηγορίου να

τραπεί σε φυγή μπροστά στον σίγουρο πια και μαρ-

τυρικό θάνατό του και η απαράμιλλή του απόφα-

ση να παραμείνει φύλακας άγγελος του λαού και

της Εκκλησίας του «πειθόμενος τοις ρήμασι των

προγόνων αυτού», επισφραγίζει του λόγου το αλη-

θές ότι «ο Ποιμήν ο καλός και μεγάλος ηγέτης

ουδέποτε εγκαταλείπει το ποίμνιό του στην τύχη

του».

Τρεις μήνες ακριβώς αργότερα, και συγκεκρι-

μένα στις 9 Ιουλίου 1821, σε μια άλλη γωνία της

Ελληνικής γης και της Ορθοδοξίας, στη Λευκωσία

της Κύπρου, ένας άλλος μαρτυρικός Ιεράρχης, ο

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, μαζί με τους λοιπούς

Μητροπολίτες της Νήσου, τον ανώτερο Κλήρο και

τετρακόσιους τόσους προύχοντες, είχαν την ίδια

τύχη και μαρτύρησαν με τον ίδιο ακριβώς απάν-

θρωπο τρόπο στα χέρια των αιμοχαρών Τούρκων

τυράννων και δημίων τους, γράφοντας όμως έτσι

μια ακόμη πάμφωτη σελίδα στις χρυσές δέλτους

της μακραίωνης Ελληνικής Ιστορίας. Και τούτο

επειδή, τόσο ο Γρηγόριος ο Ε΄ όσο και ο Κυπρια-

νός, θα μπορούσαν ασφαλώς να δεχθούν τις προ-

τάσεις των φίλων τους και των ξένων πρεσβειών

και να δραπετεύσουν. Ο θάνατος, όμως, γι’ αυτούς

δεν ήταν τίποτε μπροστά στις ταλαιπωρίες και τους

κινδύνους, οι ποίοι επαπειλούσαν τον απροστά-

τευτο λαό και το ποίμνιό τους. Γι’ αυτό, λοιπόν,

και χωρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό, βάδισαν

με το κεφάλι ψηλά, με καρδιά γεμάτη πίστη στον

Θεό και στο Γένος, προς τον βωμό του μαρτυρίου,

με ένα και μοναδικό όραμα να τους εμψυχώνει και

να τους γεμίζει ιερή χαρά και υπερηφάνεια: Ότι,

δηλαδή, το αίμα και ο θάνατός τους θα φέρει πολύ

γρήγορα την Ανάσταση στο υπόδουλο Γένος. Και,

για να θυμηθούμε τους τελευταίους λόγους του

Κυπριανού, όπως τους ξανάπλασε στο επικό του

ποίημα «Η 9η  Ιουλίου 1821» ο εθνικός ποιητής

της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης, «Η Ρωμιοσύνη

έν’ φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν

εβρέθηκε για να την ηξηλείψει, κανένας, γιατί σιέ-

πει την που τα ’ψη α Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη έν'

να χαθεί όντας ο Κόσμος λείψει».

Η Εθνική Παλιγγενεσία κερδίθηκε κι εδραιώθηκε

χάρη, ακριβώς, στις εκατόμβες θυσιών των ηρωικών

τέκνων του Γένους τόσο πριν, όπως για παράδειγ-

μα με τον Άγιο Κύριλλο τον Λούκαρη, τον Άγιο

Κοσμά τον Αιτωλό, τον Ρήγα Βελεστινλή-Φε-

ραίο, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και απειράριθ-

μους άλλους επώνυμους και ανώνυμους κληρικούς

και λαϊκούς, πλούσιους και φτωχούς, αλλά πάν-

τοτε γνήσιους Έλληνες. Κυρίως, όμως, και προ-

πάντων κατά τη διάρκεια του επικού και άνισου

Αγώνα, ο οποίος άρχισε το 1821 και ολοκληρώθηκε,

για ένα, τουλάχιστον, μέρος του Ελληνικού χώρου,

το 1828. Κλήρος και Λαός, κάτω από το λάβαρο

του Χριστού και της Ελευθερίας, βάδισαν αγέρω-

χα, θαρραλέα και με ηρωική αυταπάρνηση τον

δρόμο της τιμής, των εθνικών παραδόσεων, της

Ορθοδοξίας και της Ελληνικής Ιστορίας. Και στο

τέλος θριάμβευσαν. Και πάλεψαν όχι μόνο εναν-

τίον των εχθρών της Θρησκείας και του Γένους

αλλά, το κυριότερο, εναντίον των προσωπικών μας

αδυναμιών --της άκρατης αυτοπροβολής, της εγω-

πάθειας, της αντιζηλίας, του ατομικισμού, του

στενόκαρδου τοπικισμού -- αδυναμίες από τις οποίες

και κινδύνευσε, μάλιστα, το Γένος να καταποντι-

σθεί γι’ άλλη μια φορά στη δουλεία και την εθνι-

κή ταπείνωση.

Το Έθνος, λοιπόν, δικαιολογημένα κι επιβεβ-

λημένα θυμάται, τιμά και θαυμάζει, διακόσια τόσα

χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανά-

στασης του 1821, τους απαράμιλλης δόξας και

αυτοθυσίας αμέτρητους επώνυμους και ανώνυ-

μους Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.

Όμως πολύ μεγαλύτερη γίνεται η δόξα και η τιμή

που τους προσφέρουμε όταν εμείς, μιμούμενοι τα

πάμφωτα παραδείγματά τους, αλλά και αποβάλ-

λοντας κι εξαλείφοντας τις θανάσιμές τους αδυναμίες,

αναδειχθούμε αντάξια, τουλάχιστον, τέκνα των

μεγάλων και αξιοσέβαστων προγόνων, δασκάλων

και καθοδηγητών του Γένους. Σε στιγμές δε, μάλι-

στα, τόσο δύσκολες και κρίσιμες, όπως είναι η

εποχή που διανύουμε σήμερα, με τους κορδωμέ-

νους νεοσουλτάνους της εν πολλοίς μεσαιωνικών

ακόμη αντιλήψεωνΤουρκίας να απειλούν ανερυθ-

ρίαστα γην και ουρανό λες και οι Έλληνες θα ορρ-

ωδήσουν μπροστά στις φαντασιόπληκτες μεγαλό-

σχημες αυτές απειλές τους.

Είναι δε ευτύχημα το ότι, πολλαχού και πολ-

λάκις, το Γένος των Ελλήνων ήρθη στο ύψος των

περιστάσεων κι έμπρακτα και αποφασιστικά  «μέθυ-

σε με το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα». Οι αγώνες

στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην

Μακεδονία. Οι νικηφόροι πόλεμοι του 1912/13.

Η 28η Οκτωβρίου του 1940. Ο αγώνας της Κύπρ-

ου του 1955/9. Αλλά και οι ποικίλοι πνευματικοί

και άλλοι αγώνες του σημερινού Ελληνισμού για

τη διεθνή προβολή της Πατρίδας μας και την αναγ-

νώρισή της ως ισοδύναμης με τα άλλα πολιτισμέ-

να Έθνη του κόσμου. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι

το μήνυμα και τα διδάγματα του 1821 δεν πήγαν

καθόλου χαμένα και ότι ο Ελληνισμός όπου γης

θριαμβεύει, αρκεί ο καθένας μας να επαναλαμβά-

νει, με κάποια μικρή παραλλαγή, τους λόγους του

εθνομάρτυρα Γρηγορίου του Ε΄: «Εγώ διά τούτο

είμαι Έλλην, όπως σώσω το Έθνος μου».

«Καίτοι δε το φοβερόν δρέπανον του θανάτου

εθέριζεν αδιακρίτως και αφειδώς τα μέλη της φρο-

υράς, διετήρησεν απαραμείωτον την θαυμασίαν γεν-

ναιότητα και το θάρρος αυτής και μετά λυσσώδη

και απελπιστικήν πάλην, η οποία εγένετο στήθος

προς στήθος και βήμα προς βήμα και αφού έπεσαν

εκεί θύματα εις τον βωμόν της φιλτάτης Πατρίδος

υπέρ τους 500, έφθασαν τέλος οι διασωθέντες με τα

ξίφη εις τας χείρας εις την κορυφήν του όρους», γρά-

φει ο αγωνιστής και αυτόπτης μάρτυρας της θρυ-

λικής Εξόδου του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 1826),

Αρτέμης Μίχος.

Ο απανταχού της γης Ελληνισμός θυμάται,

βέβαια, και καθηκόντως τιμά και θαυμάζει την επέ-

τειο της ηρωικής και ανεπανάληπτης, σε θάρρος,

αυτοθυσία και μεγαλείο, Εξόδου του Μεσολογ-

γίου. Μια πράξη κι ένα κατόρθωμα, άλλωστε, το

οποίο συγκίνησε κατάβαθα και ανατάραξε τις συνει-

δήσεις ολόκληρου του τότε Χριστιανικού κόσμου

στην Ευρώπη και την Αμερική. Τελικά δε, μάλι-

στα, και οδήγησε τους ισχυρούς της γης να αντιλ-

ηφθούν το μέγεθος του κινδύνου που απειλούσε

πια για δεύτερη τώρα φορά την Ελλάδα και τους

κατοίκους της, και να αναλάβουν επιτέλους πρω-

τοβουλίες, οι οποίες οδήγησαν, έστω και καθυ-

στερημένα, στη δημιουργία του Ανεξάρτητου

Ελληνικού Κράτους.

Στο Μεσολόγγι είχε, να μην ξεχνάμε, πεθάνει

και ο μέγας εκείνος φιλέλληνας και βάρδος της

Αγγλίας, ο Λόρδος Βύρωνας. Κι εκεί βρίσκονταν

τότε πάμπολλοι ξένοι φιλέλληνες, οι οποίοι, μάλι-

στα, με δική τους αποκλειστικά επιλογή και αυτοθυ-

σία, είχαν επιλέξει να προασπιστούν μέχρι θανά-

του κάποτε την πόλη αυτή, την οποία ο αρχηγός

των Μωαμεθανικών στρατευμάτων Ιμπραήμ είχε

στην αρχή χαρακτηρίσει ειρωνικά ως «φράχτη»,

αλλά που στο τέλος τον είχε καθηλώσει με τις χιλιά-

δες τα στρατεύματά του για έναν ακριβώς χρόνο

να την πολιορκεί και τελικά να υποχρεωθεί να πει-

σθεί πως ο «φράχτης» εκείνος ήταν κάτι περισσό-

τερο από ένα απόρθητο φρούριο. Ήταν η ίδια η

ψυχή και η ιστορία του αδάμαστου Ελληνισμού,

ο οποίος αγωνιζόταν όχι πια για απλή επιβίωση,

αλλά για ν’ αποδείξει για πολλοστή τώρα φορά ότι

ο Έλληνας ξέρει να ζει, αλλά και είναι αποφασι-

σμένος ακόμη και να πεθάνει, προασπίζοντας την

τιμή, την αξιοπρέπεια, τις πατρογονικές του αξίες

και την ελευθερία του από ξένους και αποτρόπαι-

ους ζυγούς.

Η πολιορκία του Μεσολογγίου είχε αρχίσει στις

15 Απριλίου 1825, με αρχηγούς των πολιορκητών

τον Ιμπραήμ και τον Κιουταχή, και με αρχηγούς

των ηρωικών πολιορκημένων τον Νότη Μπό-

τσαρη, τον Κίτσο Τζαβέλα και τον Δημήτριο

Μακρή. Η Έξοδος αποφασίστηκε να γίνει τη νύχτα

του Σαββάτου του Λαζάρου προς την Κυριακή των

Βαΐων, 12 Απριλίου 1826. Οι πολιορκημένοι ήταν,

βέβαια, ενήμεροι πως ο Ιμπραήμ και οι επιτελείς

του είχαν ήδη πάρει όλα τα μέτρα για να παρεμ-

ποδίσουν την Έξοδο ή, το χειρότερο, για να πετσοκό-

ψουν όλους, όσοι θα έπεφταν στα χέρια τους. Συνο-

λικά 3.000 πολιορκημένοι πήραν μέρος στην απεγ-

νωσμένη κείνη προσπάθεια να διασωθούν πολεμώ-

ντας σώμα με σώμα με τους πολιορκητές και να

καταφύγουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας ώστε να

συνεχίσουν από εκεί τον απελευθερωτικό τους

αγώνα. Και οι πιο πολλοί το πέτυχαν, αφού γλίτω-

σαν γύρω στις δυόμισι χιλιάδες, μεταξύ των οποίων

και οι δύο από τους τρεις τους αρχηγούς, ο Δημή-

τριος Μακρής και ο Νότης Μπότσαρης.

Η τελική, βέβαια, πτώση της ηρωικής πόλης

του Μεσολογγίου στα χέρια των Τουρκαλβανών

και των Αιγυπτίων επισφράγισε απλώς, αλλά με

τα πιο μελανά χρώματα, την αιμοχαρή διάθεση των

πολιορκητών. Ανέβασε, όμως, κατακόρυφα και

στα ύψη το μεγάλο και ανέσπερο φως της Ελευθ-

ερίας, για την οποία και μόνο είχαν προσφέρει τον

εαυτό τους θυσία και ολοκαύτωμα οι κάτοικοι και

οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου. Και τον θάνα-

το αυτό τον ατένισαν με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής

και του σώματος, όπως καταφαίνεται, μεταξύ άλλων,

και από το παράδειγμα των 600 περίπου αρρώστων

και πληγωμένων, οι οποίοι δεν μπορούσαν ν’ ακο-

λουθήσουν τους άλλους στην Έξοδο και είχαν μετα-

φερθεί στα πιο οχυρωμένα σπίτια της πόλης, για

να πολεμήσουν τον εχθρό μέχρι θανάτου. Το δε

μόνο που ζήτησαν ήταν «τα παράθυρα να μας αφή-

σετε ανοιχτά μοναχά, και ώρα καλή σας!... ο Θεός

να μας ανταμώσει στον άλλο κόσμο!»

Αναφερθήκαμε στην επέτειο της Εξόδου του

Μεσολογγίου της 12ης Απριλίου 1826 για δύο,

κυρίως, λόγους: Πρώτα, για να τονίσουμε την πολύ

μεγάλη σημασία της αυτοθυσίας και του ηρωισμού

για την τελική επίτευξη των ιερών στόχων του

Γένους. Και, δεύτερο, για να υπενθυμίσουμε εις

εαυτούς και αλλήλους ότι, το μεγάλο αυτό θαύμα

που ονομάζουμε Ελληνική Επανάσταση του 1821,

πρέπει πάντα να καθοδηγεί τα βήματά μας, να μας

εμψυχώνει, να μας παρηγορεί, να μας διδάσκει και

να μας φρονηματίζει σε όλες τις πράξεις και τις

αποφάσεις της ζωής μας. Εκείνο το «τα παράθυρα

να μας αφήσετε ανοιχτά μοναχά» των εξακοσίων

«ελεύθερων πολιορκημένων» του Μεσολογγίου

δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική αλήθεια για την

χωρίς ελπίδα σωτηρία τους από το μαχαίρι του

εισβολέα κατακτητή. Αποτελεί νόμο απαράβατο

εκείνων, οι οποίοι σφραγίζουν με την αυτοθυσία

τους τις όποιες παρόμοιες ιστορικές στιγμές, είτε

αυτοί ονομάζονται Λεωνίδες και Παλαιολόγοι, είτε

Αθανάσιοι Διάκοι και Γρηγόρηδες Αυξεντίου. Με

τα μάτια τους ορθάνοιχτα και τη συνείδησή τους

σε πλήρη εγρήγορση πορεύονται προς τον σταυρό

του μαρτυρίου τους, επειδή μέσα τους βαθιά και

απαρασάλευτα πιστεύουν πως το αίμα τους θα γίνει

ποτάμι για να πλεύσει πιο άνετα και με μεγαλύτε-

ρη σιγουριά το καράβι του Γένους προς τα λιμά-

νια της γαλήνης, της τιμής και της Ελευθερίας.

Είναι, βέβαια, αναρίθμητες οι ηρωικές σελίδες,

με τις οποίες δένεται και σφυρηλατείται, ανά τους

αιώνες, το Ελληνικό φιλότιμο, το Ελληνικό ιδα-

νικό της Ελευθερίας και γενικά το Γένος των Ελλή-

νων όπου γης. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και η δική

μας σήμερα ευθύνη κι επιταγή δεν είναι άλλη από

το να φανούμε τουλάχιστον αντάξιοι της ανεκ-

τίμητης αυτής κληρονομιάς, την οποία μας κληρ-

οδότησαν αφειδώλευτα οι τρισένδοξοι πρόγονοί

μας, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, όταν οι εχθ-

ροί του Γένους εμφιλοχωρούν παντού και μας απει-

λούν με φυσική και, το χειρότερο, ηθική διάβρω-

ση και καταστροφή. Γι’ αυτό και οφείλουμε να

κρατάμε πάντοτε ορθάνοιχτα τα μάτια μας μπρο-

στά στους φανερούς ή τους συγκαλυμμένους αυτούς

εχθρούς, οι οποίοι επιζητούν να βρούνε αφύλακ-

τες τις κερκόπορτές μας για να μας καταφέρουν το

θανάσιμο χτύπημα του ολέθρου και του εξευτελι-

σμού.

Η Κύπρος, τα νησιά του Αιγαίου και άλλες πε-

ριοχές της χώρας μας, οι οποίες δεν απουσίασαν

ποτέ από τους αγώνες και τις αγωνίες της Φυλής,

διατρέχουν και πάλι θανάσιμο κίνδυνο από τις επεκ-

τατικές βουλιμίες των βάρβαρων γειτόνων της.

Έχουμε, λοιπόν, καθήκον ιερό να προασπίσουμε

με όλες μας τις δυνάμεις τις προαιώνιες αυτές εστίες

Ελληνικού Πολιτισμού και ανδρείας. Οι καιροί

είναι χαλεποί και απαιτούν αυτοσυγκέντρωση,

σοφία πολλή και σύνεση. Απαιτούν, όμως, και

απόλυτη ετοιμότητα πνευματική και σωματική,

και διάθεση και αποφασιστικότητα να βαδίσουμε

με το κεφάλι ψηλά και, μιμούμενοι ή, μάλλον,

υπείκοντες «τοις κείνων ρήμασι», στις επιταγές,

τα διδάγματα και τα έμπρακτα παραδείγματα των

προπατόρων μας, να κρατήσουμε πεντασφάλιστες

τις πύλες και τις περγαμηνές, τις οποίες μας εξα-

σφάλισαν και μας κληροδότησαν, με την ηρωική

κι απαράμιλλή τους αυτοθυσία, οι γενεές γενεών

των αθανάτων πρωταγωνιστών της ιστορικής πορ-

είας του Γένους.

Κατά τη διάρκεια, όμως, του εννιάχρονου Απε-

λευθερωτικού Αγώνα, (24 Φεβρουαρίου 1821 μέχρι

3 Φεβρουαρίου 1830), όπως επίσης και μετά την

κολοβωμένη έστω ανεξαρτησία της Ελλάδας, μερ-

ικές μελανές, δυστυχώς, και μάλιστα πολύ επικίνδυνες

στιγμές για το Γένος: Αδελφοκτόνα μίση, προσω-

πικά πάθη και εμφύλιοι σπαραγμοί, οι οποίοι προς

στιγμή απείλησαν και αυτήν ακόμα την τύχη της

Επαναστάσεως. Αλλά και οι στιγμές ακόμη αυτές,

που αποτελούσαν ευτυχώς εξαίρεση στο εν γένει

υψηλό πατριωτικό φρόνημα των αγωνιζόμενων

υπέρ της Ελευθερίας του Γένους Ελλήνων, τονίζουν

πολύ κτυπητά και μας διδάσκουν την υπέρτατη

αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενότητας και ομο-

ψυχίας προκειμένου ο λαός μας να ευημερήσει

σήμερα, αλλά και να σπείρει τον σπόρο μιας καλύτε-

ρης αύριον κι ενός λαμπρού μέλλοντος για τους

απογόνους μας. Μια ενότητα, άλλωστε, η οποία

και αποτέλεσε το ασφαλέστατο εχέγγυο για την

τελική επιτυχία του Αγώνα του 1821. 

Η Ελληνική Επανάσταση χαρακτηρίζεται, όμως,

και από δύο άλλα σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία

προλείαναν και συνεπώς συνέβαλαν αποφασιστι-

κά στην τελική επιτυχία των προσπαθειών των

Ελλήνων για απελευθέρωση από τον αφόρητο ξένο

ζυγό: Πρώτα απ’ όλα, την Επανάσταση την απο-

φάσισαν οι ίδιοι οι Έλληνες, με αποκλειστικά δική

τους πρωτοβουλία και με πλήρη συνείδηση του

τελικού τους στόχου, ο οποίος δεν ήταν άλλος από

την απελευθέρωση της Ελλάδας από τα δεσμά της

τεσσάρων και πλέον αιώνων Οθωμανικής δου-

λείας. Οι οποίοι και γνώριζαν, επίσης, τα πολύ πε-

ριορισμένα υλικά μέσα που διέθεταν. Τα οποία,

όμως, αν και δεν ήταν απολύτως ικανοποιητικά,

εντούτοις έφεραν το ποθούμενο αποτέλεσμα, ακρ-

ιβώς επειδή η έλξη της ελευθερίας ήταν πιο ισχυρή

από κάθε άλλον υπολογισμό. Έτσι, λοιπόν, το Γένος

στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στις δικές του

δυνάμεις και στην δική του αλάθητη κρίση. Είχε

δε ως οδηγούς την πνευματική και την στρατιωτι-

κή ηγεσία που διέθετε το ίδιο, ως απαρασάλευτη

δε βάση και θεμέλια, πάνω στα οποία στήσανε το

μεγαλοπρεπές οικοδόμημα της Ελευθερίας, τον

Ελληνικό Λαό στην ολότητά του, αλλά και το πάμφ-

ωτο όραμα της αναγέννησης του Έθνους μέσα από

την τέφρα των αποτρόπαιων εκείνων αιώνων δου-

λείας και ταπείνωσης.

Το δεύτερο, όμως, στοιχείο, το οποίο προκαλεί

θλίψη και να το σκέφτεσαι ακόμα, είναι ότι η Ελλά-

δα, στις αρχές του 1824, κατατρυχόταν από θανατη-

φόρα μίση και εμφύλιες αντιπαλότητες ως προς το

ποία προσωποπαγής μερίδα θα επιβαλλόταν πάνω

στην άλλη. Είχαν χωριστεί, δηλαδή, σε Αγγλόφι-

λους, Γαλλόφιλους και Ρωσόφιλους, τρέφοντας

την εσφαλμένη ελπίδα ότι μία από εκείνες τις τότε

Μεγάλες Δυνάμεις θα θυσίαζε ποτέ τα δικά της

συμφέροντα υπέρ των αγωνιζόμενων εναντίον της

Οθωμανικής δουλείας Ελλήνων. Και ο μεν Μια-

ούλης έκαψε τον μικρόν έστω αλλά απαραίτητο

για τις ανάγκες της αγωνιζόμενης Ελλάδας στόλο.

Τον Οδυσσέα Ανδρούτσο τον δολοφόνησαν. Τον

Κολοκοτρώνη και τον Μακρυγιάννη τους φυλά-

κισαν και παρά λίγο να τους εκτελέσουν. Τον δε

πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη

Καποδίστρια, έστω και σχεδόν αμέσως μετά την

ανακήρυξη της Ελλάδας σε ανεξάρτητο κράτος,

τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν άνανδρα, στις

27 Σεπτεμβρίου 1831, έξω από τον ιερό Ναό του

Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, όπου είχε πάει

πολύ πρωί, όπως συνήθιζε, για να εκκλησιαστεί.

Και δεν είχε ακόμη συμπληρώσει τα 56 χρόνια

ζωής! Τον οποίο είχε, μάλιστα, καλέσει γραπτώς,

στέλνοντάς του και τα έξοδα για το ταξίδι από την

Κέρκυρα στη Ρωσία, ο ίδιος ο Τσάρος για να τον

κάνει Υπουργό του των Εξωτερικών. Μια τέτοια

θέση, από την οποία παραιτήθηκε μόνο και μόνο

για να υπηρετήσει την πάμπτωχη Πατρίδα του! Και

όμως τον δολοφόνησαν ο αδελφός και ο γιος του

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, με τα τελευταία λόγια

ή μάλλον βρισιά, που άκουσε εν ζωή ο Καποδίστρ-

ιας από το στόμα του γιου, «είσαι τύραννος! » Και

αυτό, επειδή ο Καποδίστριας προσπάθησε να

οργανώσει, με νόμους και άριστη παιδεία, το μέχρι

της στιγμής εκείνης εντελώς σχεδόν ανοργάνωτο

και παραπαίον Ελληνικό Κράτος 

Όλα δε τα πιο πάνω τραγικά και άφρονα γεγονό-

τα συνέβαιναν σχεδόν την ίδια ακριβώς περίοδο

που τα Οθωμανικά στρατεύματα, ενισχυμένα σε

βαθμό πολύ επικίνδυνο, από τους Αιγυπτίους και

άλλους υποτελείς τους λαούς, απειλούσαν θανά-

σιμα την Ελληνική Επανάσταση. Το δε τρίτο αρν-

ητικό στοιχείο διαφαίνεται καθαρότατα από την

πιο πάνω Ρωσική Διακοίνωση, στην οποία η ελε-

υθερία των λαών και τα δίκαιά τους σταθμίζονταν

ανάλογα με τα συμφέροντα των ισχυρών και όχι

με τις αρχές της Δικαιοσύνης και της ηθικής, από

τις οποίες και μόνο διασφαλίζεται μακροπρόθε-

σμα η ειρήνη στον κόσμο. 

Οι Έλληνες, πάντως, αναλαμβάνοντας αυτο-

βούλως τον τιτάνιο εκείνο Αγώνα του 1821 γνώρι-

ζαν, όπως είπαμε, ότι ήταν υποχρεωμένοι να στηρ-

ιχθούν στις δικές τους δυνάμεις, στη δικιά τους

αποφασιστικότητα, στον εθελοντισμό, στην αυτα-

πάρνηση, δηλαδή την εκούσια προσφορά τους  --

υλική, ηθική και, σε τελευταία ανάλυση, φυσική

τους υπόσταση  -- στον βωμό της ελευθερίας και

του εθνικού χρέους. Έστω δε και αν τα εμφύλια

πάθη στην διάρκεια του άνισου εκείνου Αγώνα

είχαν εν πολλοίς αμαυρώσει την τιτάνια προσπά-

θειά τους ν’ αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό, τα

δίδαγμα της εθελοντικής προσφοράς τους, και της

αυτοθυσίας και της αποφασιστικότητάς τους, απο-

τελούν για όλους μας το μεγαλύτερο, ίσως, ερέθι-

σμα για να μιμηθούμε τα απαράμιλλα εκείνα ιστο-

ρικά μεγαλουργήματα του αγωνιζόμενου, για ν'

απελευθερωθεί από την αποτρόπαιη δουλεία, Γέν-

ους.

Πλούσιοι, τότε, γαιοκτήμονες και καραβοκύ-

ρηδες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ψαράδες και

τεχνίτες μεροκαματιάρηδες, ιερείς και Ιεράρχες

και απλοί καλόγεροι, δάσκαλοι κι εμπορευόμενοι

που ζούσαν και πορεύονταν μακριά από την γενέ-

θλιά τους γη, όλοι τους χωρίς εξαίρεση έθεσαν όχι

μονάχα τα πλούτη τους ή και τα υστερήματά τους

στην υπηρεσία του Γένους. Αλλά εθελούσια και

χωρίς να τους πειθαναγκάζει κανένας, ήταν έτοι-

μοι και πρόθυμοι -- και πολλαχώς το απέδειξαν

έμπρακτα --να δώσουν και την ζωή τους την ίδια

για την περιπόθητη ελευθερία και την τιμή του

Γένους.

Αυτό, συνεπώς, το ιερό και εθνικό δίδαγμα

και παράδειγμα οφείλουμε να μεταλαμπαδεύου-

με στις καρδιές και τις συνειδήσεις των παιδιών

μας και της νεολαίας μας ώστε, μακράν από

εθνοκτόνα μίση και ποταπές προσωπικές αντι-

παλότητες, να γαλουχηθούν και να ωριμάσουν

μέσα σε πνεύμα ομόνοιας, σύμπνοιας, αλληλεγ-

γύης, δημιουργικότητας και προόδου, αλλά και

του σεβασμού και της αγάπης προς την Πατρίδα

και τα μέχρι τώρα θαυμαστά επιτεύγματά της,

να τιμήσουμε και τους εαυτούς μας και την τρι-

σένδοξη Πατρίδα μας. Μονοσήμαντο δε όραμά

μας και απαράβατος σκοπός των δραστηριοτή-

των μας, αλλά και σύνθημα και κατευθυντήρια

γραμμή της ζωής μας και των έργων μας, να

είναι το διαχρονικό, για τους Έλληνες και όχι

μόνο, δίδαγμα και παράδειγμα της 25ης Μαρτίου

1821, «για του Χριστού την πίστη την Αγία και

για του Γένους την Ελευθερία». Επειδή μόνο

έτσι θα δυνηθούμε να οικοδομήσουμε, να διαι-

ωνίσουμε και να λαμπρύνουμε το μέλλον και την

πρόοδο της φιλτάτης μας Πατρίδας, της τρι-

σένδοξης και αθάνατης Ελλάδας.
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Διακόσια χρόνια πέρασαν από εκείνη την

ευλογημένη μέρα που οι σκλάβοι όρθω-

σαν το ανάστημα τους και έβαλαν φωτιά στα

τούρκικα ασκέρια. Σ΄ αυτή τη μεγάλη στιγμή

του γένους, προσέτρεξε και πάλιν ο Κυπρια-

κός Ελληνισμός για να δώσει, μαζί με όλους

τους αδελφούς Έλληνες ραγιάδες τον υπέρ

πίστεως και πατρίδος αγώνα. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 
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Στο μακρύ διάστημα της Τουρκοκρατίας αλλά

και τα χρόνια της εθνικής επανασύστασης, η Κύ-

προς, ως ακρότατο φυσικό σύνορο του Ελληνι-

σμού, μοιράστηκε την τύχη του υπόδουλου Γέ-

νους, αλλά και τους κοινούς αγώνες του για ελευ-

θερία. Η αρχή θα γίνει τον Ιούνιο του 1798 στο

Βελιγράδι, όταν ο Ιωάννης Καρατζάς από τη Λευ-

κωσία, θα ακολουθήσει τον σύντροφο και δάσκα-

λό του Ρήγα Βελεστινλή μέχρι τέλους στο φρι-

κτό μαρτύριο. 

Και ακολούθησαν κι άλλοι πολλοί. Σκορπισμέ-

νοι παντού σε όλα τα τουρκοπατημένα εδάφη οι

Έλληνες της Κύπρου, μετείχαν ενεργά στη δημιο-

υργία των συνθηκών, πάνω στις οποίες έκτισε και

πρόσφερε η Φιλική Εταιρεία. Το 1818 ο Ηπειρώτης

Δημήτριος Ύπατρος έφτασε στην Κύπρο και

μύησε στη Φιλική Εταιρεία τον Αρχιεπίσκοπο Κυ-

πριανό. Το παράδειγμά του Κυπριανού ακο-

λούθησαν και άλλοι κληρικοί και πρόκριτοι του

νησιού. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Υψηλάντης απέ-

στειλε στον Κυπριανό γράμμα, ζητώντας του να

επισπεύσει τη βοήθεια που υποσχέθηκε:

«... Ο φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος Ύπα-

τρος με εβεβαίωσε περί της γενναίας συνεισφο-

ράς… την οποίαν η υμετέρα Μακαριότης υπεσχέθη

προς αυτόν διά το σχολείον (συνθηματικό της Επα-

νάστασης) της Πελοποννήσου… έναρξις του Σχο-

λείου εγγίζει... Ας ταχύνει, λοιπόν, η υμετέρα Μακα-

ριότης να εμβάση τόσον της υμετέρας Μακαριό-

τητος τας συνεισφοράς, όσον και των λοιπών αυτού

ομογενών, είτε χρηματικάς είναι, είτε ζωοτροφίας».

Τον Απρίλιο του 1821, παρά τα συμφωνηθέν-

τα, ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος διένειμε στη

Λάρνακα προκηρύξεις με επαναστατικό περιεχό-

μενο. Η ενέργεια αυτή έγινε αντιληπτή από τον

αδίστακτο Τούρκο κυβερνήτη Κιουτσούκ Μεχμέτ,

που ανέφερε το γεγονός στην Υψηλή Πύλη, η οποία

ενέκρινε το αίτημά του για εκτελέσεις κληρικών,

προκρίτων και λαϊκών. 

Οι απαγχονισμοί και οι σφαγές άρχισαν την 9η

Ιουλίου 1821. Πρώτος απαγχονίστηκε στην Πλα-

τεία του Σεραγίου στη Λευκωσία, ο Αρχιεπίσκο-

πος Κυπριανός και λίγα λεπτά μετά, αποκεφα-

λίστηκαν οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρη-

νείας. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν ως τις 14 Ιου-

λίου και είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία 486

Ελλήνων. Με τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομέ-

να, οι 486 που απαγχονίστηκαν και σφαγιά-

στηκαν αναλογούν περίπου σε 4.500! 62 χωριά

και συνοικισμοί εξαφανίσθηκαν τελειωτικά…

Πολλές εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά και

άλλες σε στάβλους.

Παρά τους εξανδραποδισμούς και τις εκτελέ-

σεις, εκατοντάδες Ελληνόπαιδες της Κύπρου θα

δώσουν βροντερό παρών, στον πανελλήνιο απε-

λευθερωτικό αγώνα. Ο Κανάρης φθάνει συχνά

με τα καράβια του στις ακτές της Κερύνειας και

επιστρέφει φορτωμένος με πολεμιστές και κάθε

είδους υλική βοήθεια. Πολλοί εκποίησαν τις περι-

ουσίες τους για τους σκοπούς της επανάστασης. 

Αναφορά γίνεται σε ποιητική μαρτυρία του εθνι-

κού ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη για τον απόπλουν

επαναστατών από την Καρπασία, οι οποίοι είχαν

ως όραμά τους τη Μεγάλη Ελλάδα: 

«Είπαν μου πώς εφύασιν 

ποτζιεί που το Καρπάσιν 

μια κοπή παίδκιοι τοπιανοί 

τζιαι πώς επήαν πέρα, 

πέρα στους λας που πολεμούν 

τζιαι παν κατά την Πόλη».

Οι Κύπριοι εθελοντές εκτός από την ένταξη τους

σε διάφορα στρατιωτικά σώματα, είχαν δημιο-

υργήσει και δικό τους λόχο, με δικό τους λάβαρο,

λευκό με γαλανό μεγάλο σταυρό στη μέση που

στο επάνω μέρος υπήρχε γραμμένη η ένδειξη

«ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». 

Συγκλονιστικές είναι οι έγγραφες μαρτυρίες

κορυ-φαίων ηγετών και οπλαρχηγών της Επανά-

στασης όπως των Κολοκοτρώνη, Νικηταρά,

Μακρυγιάννη, Κανάρη, Νοταρά, Γιατράκου και

πλή-θος άλλων, μέσα από τις οποίες υμνούνται

οι Έλληνες Κύπριοι που ήρθαν το 1821 και πολέ-

μησαν παντού στην επαναστατημένη Ελλάδα. Στα

ελληνικά Αρχεία καταγράφονται πέραν των 580

εθελοντών, σίγουρα όμως, δεδομένου ότι ήταν

αδύνατον να καταγραφούν όλοι, ο αριθμός τους

είναι πολύ μεγαλύτερος.

Πολλοί που επέζησαν των μαχών έμειναν για

το υπόλοιπο της ζωής τους στην Ελλάδα, όπως

ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Καραϊσκάκη, ο

Ιωάννης Σταυριανός που έφτασε στον βαθμό

του ταγματάρχου Χωροφυλακής. Ο Φιλικός Χαρά-

λαμπος Μάλης, διετέλεσε γραμματέας του Πα-

τριάρχου Αντιόχειας Ανθέμιου και αργότερα διδά-

σκαλος στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 1822 διο-

ρίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Θρη-

σκείας της πρώτης επαναστατημένης Κυβέρ-

νησης. 

Στα κρατικά Αρχεία και σε πολλές ιστορικές

πηγές αναφέρονται πολλές λεπτομέρειες για τη

συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στην Εθνι-

κή Παλιγγενεσία. 

Η Κύπρος είναι παρούσα και καταθέτει την

άποψη της και στις συζητήσεις για το μέλλον

του νέου ελληνικού κράτους. Το 1825 στέλνει

αντιπροσώπους στις Ελληνικές Εθνοσυνε-

λεύσεις και το 1827, με την καταστροφή του

τουρκικού στόλου στο Ναυαρίνο, κάνει όνει-

ρα για λύτρωση και εθνική αποκατάσταση…

Ωστόσο στη Συνδιάσκεψη του Πόρου για τον

καθορισμό των ορίων του Ελληνικού κράτους

η Κύπρος απουσίαζε από τις ελληνικές διεκ-

δικήσεις.

Πολεμώντας για την Ελλάδα οι Κύπριοι προ-

σέβλεπαν πάντα και στη δική τους λύτρωση από

τα τυρρηνικά δεσμά και στην ενσωμάτωση της

ιδιαίτερης τους πατρίδας στον Εθνικό κορμό. Η

άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια – γόνος εκ μη-

τρός Κυπρίας Αδαμαντίας Γονέμη από τη Λεμεσό

–  στην Ελλάδα αναπτέρωσε τις ελπίδες για εθνι-

κή ολοκλήρωση. Από τον Οκτώβριο του 1827 ο

Ιωάννης Καποδίστριας ευρισκόμενος στο Παρίσι,

ερωτηθείς από τον εκπρόσωπο του Αγγλικού 

Υπουργείου Εξωτερικών Wilmot-Horton, ποια

είναι τα γεωγραφικά όρια του μελλοντικού κράτο-

υς αξιώνει η Ελληνική πλευρά, απάντησε: «Τα

όρια ταύτα από του 1821 καθορίζονται υπό του

αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των

Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης,

των Ψαρών και του Μεσολογγίου…».

Από εδώ κι ύστερα ξεκινά μια άλλη μεγάλη δια-

δρομή γεμάτη με κακοτοπιές, απότομες ανηφό-

ρες, αβάστακτο πόνο, ποταμούς δακρύων και πολύ

αίμα που δεν έφεραν δυστυχώς ποτέ το ποθούμενο

που δεν ήταν άλλο από την ενσωμάτωση της Κύ-

πρου στον Εθνικό Κορμό… 

Κάτι που ιστορικά δικαιούται η Κύπρος, αδι-

κήθηκε όμως από τις ελλαδικές εμφύλιες συγ-

κρούσεις και παλινωδίες, τις πολιτικές ισορροπίες,

τη γεωγραφία και κυρίως τα συμφέροντα των

ισχυρών της γης.. 
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Η Κύπρος και το ΄21 Η πορεία προς

την Ελευθερία
Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την εξέγερση του ελ-

ληνικού γένους, εναντίον του βάρβαρου Οθωμανού δυνάστη. Η

πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, υπήρξε το έναυσμα μιας

καταστρεπτικής μουσουλμανικής επικυριαρχίας που έμελλε να κρ-

ατήσει τέσσερις αιώνες. Τέσσερις αιώνες απάνθρωπων σφαγών,

συνεχιζόμενων εξισλαμισμών και δουλείας, χρόνια τρομακτικού

πολιτισμικού μαρασμού στη κυρίως Ελλάδα.

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Όλα ξεκίνησαν από τις εύπορες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες

μετά τη κατάρρευση του Βυζαντίου, διασκορπίστηκαν σε πολλές

χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, όπου διέπρεψαν

τόσο στα γράμματα και στις τέχνες, ιδρύοντας εκατοντάδες Πανε-

πιστήμια, όσο και στις οικονομικές δραστηριότητες, όπως στο εμ-

πόριο και στις μεταφορές. Οι πλούσιοι Έλληνες της εποχής, διατ-

ηρούσαν την αγάπη τους προς τη σκλαβωμένη πατρίδα και σε αν-

τίθεση με τους σημερινούς πλούσιους, οι οποίοι κατά πλειοψηφία

είναι τυχοδιώκτες, διέθεσαν ολόκληρη τη περιουσία τους για την

ευόδωση του αγώνα και την ελευθερία των συμπατριωτών τους.

Άνθρωποι με σημαντική επιρροή στο Τσαρικό περιβάλλον (οικο-

γένειες Καποδίστρια και Υψηλάντου), εύποροι Φαναριώτες, ηγή-

τορες του Πατριαρχείου και οικονομικοί κυρίαρχοι της χερσονή-

σου του Αίμου και άλλων περιοχών (όπως ο θρυλικός Μαυρογέν-

ης), σε συνδυασμό με τη συνδρομή του ελληνικού πνευματικού

κόσμου, όπως ο αξεπέραστος εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος και

ο διαχρονικός Αδαμάντιος Κοραής, συνετέλεσαν σε γεγονότα κα-

θοριστικής σημασίας που αποτέλεσαν την ζώσα αφετηρία της εθ-

νικής ανάφλεξης.

Το 1814 δημιουργείται σε μασωνικά πρότυπα, για να τηρηθεί

απόλυτη μυστικότητα, η Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό της Ρωσίας.

Ο στόχος ήταν η συγκέντρωση πόρων και η κατάλληλη οργάνω-

ση, έτσι ώστε να ιδρυθεί τελικώς ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Οι

Έλληνες από κάθε γωνιά της γης μαθαίνουν για την ύπαρξη της

Εταιρείας και σπεύδουν να ορκιστούν με πάθος τη πίστη τους σε

αυτήν. Ορκίζονταν να απαλλαγούν από τον όρκο τους, μονάχα στο

πεδίο της μάχης, όταν θα κείτονται νεκροί πολεμώντας τον μισητό

Τούρκο. Η επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στο πνεύμα της Ιεράς

Συμμαχίας των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, όπου το 1815, απο-

φάσισαν να καταπνίγουν οιασδήποτε μορφής επαναστατικό κίνημα,

έτσι ώστε να διατηρηθεί το status quo της εποχής. Παρ' όλα αυτά,

στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, περνά τον

Προύθο ποταμό, στις παραδουνάβιες επαρχίες της Οθωμανικής

αυτοκρατορίας και ξεκινά τον αγώνα "υπέρ πίστεως και πατρίδος".

Στο πλευρό του πολέμησαν 500 Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι απο-

τέλεσαν τον "Ιερό Λόχο", συγκινώντας ολόκληρη την Ευρώπη με

τον ηρωισμό και το βάρβαρο τέλος τους. 

Στη συνέχεια η επανάσταση ξεσπά στον ήδη αναβραζόμενο

Μωριά και εξαπλώθηκε στη Στερεά Ελλάδα, στα νησιά και σε άλ-

λες περιοχές, όπου υπήρχε ρωμιοσύνη. Σπουδαίοι οπλαρχηγοί,

άνθρωποι αντάξιοι των αρχαίων μας προγόνων έδωσαν αποφα-

σιστικές μάχες και νικούσαν τους Τούρκους, βλέποντας το όνειρο

της λευτεριάς να λαμβάνει σάρκα και οστά. Κολοκοτρώνης, Νι-

κηταράς, Παπαφλέσσας, Υψηλάντης, Δεληγιάννης, Μαυρομιχά-

λης κατατρόπωσαν τις μυριάδες στρατιές του σουλτάνου, χα-

ρίζοντας την λευτεριά σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου. Αν-

δρούτσος, Καραϊσκάκης, Διάκος, Μακρυγιάννης, Πανουργιάς, Δυο-

βουνιώτης σακάτεψαν τον εχθρό στη περιοχή της δυτικής και ανα-

τολικής Ρούμελης. Οι ηρωικές Σουλιώτισσες που προτίμησαν τον

θάνατο από το να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Ο Μπότσα-

ρης και ο Τζαβέλλας, τα Ηπειρώτικα λιοντάρια. Οι θρυλικές γυναίκες

που πρωτοστάτησαν όλων και χάρισαν τα πάντα στον αγώνα – η

Μαντώ Μαυρογένους και η Μπουμπουλίνα. Οι τολμηροί μπουρ-

λοτιέρηδες Κανάρης και Μιαούλης που βύθισαν τις τουρκο-αι-

γυπτιακές αρμάδες. Και τόσοι άλλοι αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή

τους για την πατρίδα.

Τον Ιανουάριο του 1830, έπειτα από μια δεκαετία μαχών, υπο-

γράφεται τελικά από τις Μεγάλες Δυνάμεις ένα πρωτόκολλο Ανε-

ξαρτησίας της Ελλάδας από την Οθωμανική αυτοκρατορία και

ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος. Φυσικά, δεν απελευθερώθη-

καν τότε όλες οι περιοχές, κι έτσι στην ελληνική επικράτεια συμπε-

ριλαμβάνονταν η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, μέχρι τη

γραμμή του Αχελώου και του Σπερχειού ποταμού.

Σίγουρα για το 1821 έχουν γραφτεί πολλά. Θα έπαιρνε ατε-

λείωτες ώρες να γράψω σε ένα άρθρο όλα όσα θα έπρεπε να το-

νιστούν ως σημαντικές λεπτομέρειες. Είναι στη διακριτική ευχέ-

ρεια του κάθε ανθρώπου να διαβάσει τα βιβλία που έχουν γραφ-

τεί για την επαναστατική εκείνη περίοδο καθώς και για τις μετέ-

πειτα εξελίξεις. Εγώ όμως θα σταθώ στους ανθρώπους που 

οφείλουμε να τιμούμε. Που έχουμε χρέος να τιμούμε. Θα ακολου-

θήσει τις επόμενες εβδομάδες μια μικρή βιογραφία του κάθε αγω-

νιστή που έλαβε μέρος στον αγώνα.

Ιστορικές Μνήμες

Δίδαγμα από το 1821: Οι εμφύλιοι είναι η αυτοκτονία του λαού
Κατά την άποψη μου δύο είναι τα διδάγματα από το 1821. Ενώ ο αιμοβό-

ρος Ιμπραήμ έσφαζε, λεηλατούσε και έκαιγε, εμείς σκοτωνόμασταν σε 2 εμφυ-

λίους. Πρώτος εμφύλιος (φθινόπωρο 1823 μέχρι Αύγουστο 1824). Δύο κυβερ-

νήσεις: η μία στην Τρίπολη υπό τον Πετρόμπεη και η άλλη υπό τον Κουντου-

ριώτη στο Κρανίδι. Ο 2ος εμφύλιος (Οκτώβριος 1824 μέχρι Φεβρουάριο 1824)

σύγκρουση ανάμεσα στους Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς και στην κυβέρν-

ηση.

Η Ελλάδα ένας ατελείωτος εμφύλιος. Όλοι εναντίον όλων. Διχόνοια – διε-

νέξεις – φαγωμάρες – ύπουλα χτυπήματα. Πρόκριτοι εναντίον προκρίτων. Ο

Δεληγιάννης εναντίον Ζαίμη. Ο Ζαίμης εναντίον Λόντου. Ο Μαυροκορδάτος,

μέγας μηχανορράφος και δολοπλόκος, ήθελε να ξεφορτωθεί τον μεγάλο στρ-

ατηλάτη και την ψυχή του αγώνα, τον Κολοκοτρώνη και γι’ αυτό τον έβαλε

φυλακή. Τον απελευθέρωσε στις 18-5-1825.

Ο Μαυροκορδάτος και ο Κωλέττης ήθελαν να εξοντώσουν τον Οδυσσέα

Ανδρούτσο. Το αποκορύφωμα του εμφυλίου ήταν να δικασθεί ο στρατηγός

Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας στο Ναύπλιο. Ευτυχώς, ο γενναίοι δικαστές

Τερτσέτης και Πολυζωίδης, αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη τους σε

θάνατο δι’ αποκεφαλισμού για εσχάτη προδοσία. Στα 200 χρόνια από την

Επανάσταση που έκαμε Ελλάδα την Ελλάδα και Έλληνες τους Έλληνες, όπως

το λέει και ο Κολοκοτρώνης: «Δεν είναι παρά η επανάστασις μας οπού εσχέ-

τισε όλους τους Έλληνας». Τότε το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα ήταν τα

35 χρόνια και ο Κολοκοτρώνης 52 ετών, θεωρείτο υπερήλικας. Γι’ αυτό και

τον αποκαλούσαν «Ο Γέρος του Μοριά». Ο Καποδίστριας παρέλαβε σκορ-

ποχώρι και το έφτιαξε να λειτουργεί ως ενιαίο έθνος κράτος. Θα πρέπει λοιπόν

να βρεθεί ένας τρόπος, οι ανιστόρητοι πολιτικοί πριν θέσουν υποψηφιότητα

να εξετάζονται στην Ιστορία και ειδικά στα θέματα των εμφυλίων, οι οποίοι

μας οδήγησαν στις τραγωδίες της συρρίκνωσης του εθνικού κορμού. 200

χρόνια δεν έφθασαν για να καταλάβουν οι πολιτικοί πως κάθε εμφύλιος είναι

η αυτοκτονία ενός λαού. Αν δεν καταπολεμήσουμε τις κακοδαιμονίες του εμφυ-

λίου, δεν θα πάμε μπροστά. Άλλωστε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για παρα-

νοϊκούς εμφυλίους στο δημόσιο βίο.  Εάν δεν είχαμε τον εμφύλιο (1946), το

κατά κεφαλήν εισόδημα θα ήταν όπως αυτό της Ελβετίας (χωρίς μνημόνια

κλπ). Με τον εμφύλιο βρεθήκαμε 300 χρόνια πίσω.

Το δεύτερο δίδαγμα είναι πως τεράστια σημασία ήταν η γλώσσα η ελληνι-

κή:  ο συνεκτικός κρίκος. Οι Έλληνες είναι Έλληνες επειδή είναι ελληνόφω-

νοι. Γι’ αυτό και ήταν εγκληματική η ενέργεια του τότε Υπ. Παιδείας Ράλλη, να

καταργήσει (εν μία νυκτί) την καθαρεύουσα. Για να αποκατασταθεί μερικώς

αυτό το έγκλημα έπρεπε προ πολλού να είχε καθιερωθεί η διδασκαλία των

Αρχαίων Ελληνικών ήδη από το Δημοτικό σχολείο.

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

email: info@tralaw.gr 



Αφιέρωμα στα 200 χρόνια
Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα … 200

χρόνια πριν την αναγέννηση του ελληνι-

κού κράτους όταν φυτεύτηκε ο σπόρος της

επανάστασης και ο άνθρωπος άρχισε να

πολεμάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Γράφει
η φιλόλογος

Μαριλίνα
Νταουντάκη

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Ηνωμέ-

νες Πολιτείες της Αμερικής αποφασίζουν να

κάνουν επανάσταση για να απαλλαχθούν από

τον Αγγλικό ζυγό. Και πράγματι, το 1776, 50

χρόνια πριν τον δικό μας ξέσπασμα, 13 Ηνω-

μένες Πολιτείες κήρυξαν την ανεξαρτησία τους

όταν οι δύο εθνοπατέρες ο Βενιαμίν Φραγκλίνος

και ο Τόμας Τζέφερσον συνέγραψαν την δια-

κήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολι-

τειών. «Κάθε άνθρωπος γεννιέται στον κόσμο

με τα ίδια δικαιώματα», ένα σλόγκαν που ανέ-

τρεπε καθεστώτα και αντανακλά την πνευμα-

τική ωρίμανση και πρωτοπορία των λαών της

εποχής. Στη Γαλλία ακόμη μια φορά ο λαός

αγανακτισμένος ξεσηκώθηκε, συνέτριψε τον

βασιλιά και έγινε ανεξάρτητος, ελευθερώθηκε.

Εδώ γράφτηκε η διακήρυξη των Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου και του Πολίτη, ένα σύγγραμ-

μα λυτρωτικό, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε,

ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η ιδέα είχε αρχίσει

να πιάνει υπόσταση, ο κόσμος έρχεται σε ρήξη

και πλάθεται ξανά από την αρχή.

Βρισκόμαστε στην εποχή του Διαφωτισμού,

την περίοδο που διάφοροι σπουδαγμένοι άν-

θρωποι του πλανήτη περιεργάζονται και πολιορ-

κούν την έννοια της ελευθερίας και της δημο-

κρατίας. Άρχισε να ωριμάζει ένα κίνημα επα-

ναστάσεως. Λαοί που βρίσκονταν κάτω από

την εξουσία δικών τους βασιλιάδων-φεουδαρ-

χών ή ξένων κατακτητών αποφάσισαν να επα-

ναστατήσουν. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η

Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση στην

Οδησσό από τον Ξάνθο, τον Τσακάλωφ τον

Σκουφά και ως αποτέλεσμα εμφυτεύτηκε ο

σπόρος της επανάστασης και στην Ελλάδα.

Τον Μάρτιο του 1821 ξεκινά η Επανάσταση των

Ελλήνων. Οι Έλληνες μπήκαν δυναμικά στον

αγώνα για την ελευθερία και έφεραν μάχες νικη-

φόρες όπως όταν κατέλαβαν τα Καλάβρυτα,

την Καλαμάτα, την Πάτρα. Ακόμη δεν είχε κλείσει

χρόνος από το ξέσπασμα της Επανάστασης

και οι Έλληνες είχαν κατανοήσει, παρόλο που

κανείς δεν μπορούσε να τους διασφαλίσει την

επιτυχημένη έκβαση του αγώνα με την οποία

θα έφτιαχναν ένα ανεξάρτητο κράτος, αυτό που

τόσο λαχταρούσαν, την σημαντικότητα που

κατείχε η οργάνωση του κράτους πριν καν αυτό

ακόμα να έχει γεννηθεί. Έτσι έκαναν μικρές

Συνελεύσεις κατά τόπους με διάφορους αντι-

προ-σώπους για να θεσπίσουν κανόνες για το

επικείμενο κράτος. Ο Μαυροκορδάτος στο

Μεσολόγγι έφτιαξε την οργάνωση της δυτικής

χέρσου Ελλάδας, ο Νέγρης στα Σάλωνα την

Γερουσία της ανατολικής Ελλάδας, ο Υψηλάν-

της στο Άργος την Πελοποννησιακή Γερουσία.

Στην Πιάδα, σημερινή Νέα Επίδαυρο, με την

συγκέντρωση των 59 αντιπροσώπων (παρα-

στατών) από όλη την Ελλάδα και του Ιταλού

φιλέλληνα Βιτσέντζου Γκαλίνα αλλά και του

σπουδαγμένου Έλληνα στην Βιέννη, Αναστά-

σιου Πολυζωίδη ( οι οποίοι γνώριζαν συντάγ-

ματα άλλων χωρών που είχαν ελευθερωθεί

εκείνη την εποχή), συστάθηκε η Εθνοσυνέ-

λευση, στην οποία έγραψαν το πρώτο Σύνταγ-

μα. Πρόκειται για το προσωρινό πολίτευμα της

Ελλάδας, το οποίο ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

την 1η Ιανουαρίου του 1822 και το οποίο, αν

και 200 χρόνια πριν, έθεσε τις βάσεις της σύγχρ-

ονης Ελλάδας και του σημερινού Συντάγματος.

Υπήρξε ιδιαίτερα πρωτοπόρο και νεωτερικό

καθώς διακήρυττε την ισότητα όλων ανεξαιρέ-

τως των Ελλήνων απέναντι στους νόμους. Αυτό

όριζε τους κανόνες λειτουργίας του κράτους,

τον τρόπο διακυβέρνησης και τις διακριτές εξου-

σίες καθώς και τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη.

Κάπως έτσι αναπολούμε σήμερα αυτές της

μεγάλες πράξεις που οδήγησαν στην απελευ-

θέρωση των Ελλήνων και στιγμάτισαν παντο-

τινά την ταυτότητα της ελληνικής ψυχής.
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Μπροστά στον ανδριάντα 

του Κωνσταντή Κανάρη
(Δημοτικός Κήπος Χίου)

Τι με κοιτάς αμίλητος, πυρπολητή Κανάρη;

Εκεί ψηλά ακίνητος, της Χιός μας το καμάρι

Πές μου δυό λόγια ζωντανά, να μάθω τι λογάσαι.

Μήπως τα βλέπεις σκοτεινά εκείνα που θυμάσαι

κι έχεις το βλέμμα αυστηρό τα χείλη σφραγισμένα;

Θέλω με βλέμμα ζωηρό ν ‘ αποκριθείς σε μένα...

Εμείς τώρα γιορτάζομε τα δοξασμένα χρόνια.

Διακόσια τα λογιάζομε, αθάνατα κι αιώνια!!!

Κι εσύ στη βάρκα στέκεσαι σαν άξιος τιμονιέρης

τον θαυμασμό μας δέχεσαι, «Ήρωας Μπουρλοτιέρης»

...Κι Ο Η Ρ Ω Α Σ μου μ ί λ η σ ε ...

«Χιωτόπουλο μή σκιάζεσαι, εδώ ‘μαι ‘γώ για σένα,

κράξε με αν χρειάζεσαι, λογάριαζε σε μένα...

Το πέλαγος βλέπω μακρυά, είν’ τα δικά μου τα νερά

που ρούφηξαν πολλά σκαριά και βγήκαν Λευτεριάς Φτερά.

Εχώτοιμο το παλαμάρι στον άπιστο να ρίψω,

ένα άψυχο κουφάρι μές το κάστρο να το κρύψω

Γι’ αυτό εσύ μή σκιάζεσαι, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ προχώρα,

το ΜΕΛΛΟΝ σου να νοιάζεσαι μαζί μ΄όλη τη Χώρα!!!

...Στο τέλος μ’ υπενθύμισε...

«και να μη ξεχνάς, να μη ξεχνάς το μήνυμα απ΄την Κύπρο:

‘’H Ρ Ω Μ Ι Ο Σ Υ Ν Η εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου

κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ιξηλείψει

κ α ν έ ν α ς , γιατί σιέπη την που τ΄άψη ο Θεός μου!!!

Η Ρ Ω Μ Ι Ο Σ Υ Ν Η εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει...’’  

Κώστας Στεφ.Καββάδας

Λονδίνο, Μάρτιος 2021

Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821 – 2021

Σε μυστικό ψίθυρο ψυχής, 

η καρδιά του ανθρώπου διαλαλεί την επιθυμία της

για ειρήνη και παγκόσμια ελευθερία πνεύματος. 

Σήμερα γιορτάζουμε σε προσευχή ευγνωμοσύνης

τον Θεό και τη Μεγαλόχαρη Παναγιά μητέρα Του,

για την επέτειο του Ευαγγελισμού και της Ανεξαρτησίας μας.

Ζητωκραυγάζοντας! Χαίρε, Ω Χαίρε, Ελευθερία!

Στη χώρα της τιμής – των Ελλήνων! 

Εδώ που η δόξα με το πνεύμα λάμπουν 

του ήλιου της πατρίδας μας 

και ποτέ δεν πεθαίνουν!

ΕΔΩ... 

Μια χούφτα Έλληνες ορκίστηκαν

και ήταν όλοι τους γενναίοι. 

Της Λευτεριάς στείλανε μήνυμα

που ως και τους πιο δειλούς εμπνέει. 

Το μήνυμα έφτασε στο Ζάλογγο, 

τ’ άκουσαν Κρήτη και Αιγαίο... 

Ξεσήκωσαν στην Πελοπόννησο, 

Κολοκοτρώνη τον γενναίο...

Πέσαν στις μάχες ωσάν λέοντες, 

απ’ τη σπορά του Λεωνίδα...

Κι απ’ τη σκλαβιά πήραν της μάνας τους

τη ματωμένη της χλαμύδα. 

Βούλγαροι, Τούρκοι, Πέρσες, Άραβες, 

οι ανά πάσαν στους αιώνες...

τη λευτεριά μας καταπιέζουν

όπως τη ζέστη οι χειμώνες...

Έγιναν θρύλοι οι αγώνες μας, 

τους τραγουδάει η λεβεντιά μας. 

Το: «Διά Πατρίδα αγωνίζεσθαι»

είν’ χαραγμένο στην καρδιά μας.

Μερσίνη MacFarland

Το Εικοσιένα ιερή κιβωτός του Ελληνισμού
Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες, 200 χρόνια από την ιστορική εκείνη

ημέρα της 25ης Μαρτίου 1821, την παλιγγενεσία των Ελλήνων, την αναγέν-

νηση του Ελληνικού Κράτους και, ταυτόχρονα, πανηγυρίζουμε με θρησκευ-

τική ευλάβεια, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας Θεοτόκου. Εορτάζουμε με

συγκίνηση και υπερηφάνεια, για ν' αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης

στους ήρωες του Εικοσιένα. Αυτούς που πολέμησαν και θυσιάστηκαν, "για

του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία". Στρέφουμε

τη σκέψη μας στο παρελθόν, για να εξετάσουμε την ιστορική αυτή περίοδο,

όχι για μια απλή υπόμνηση των γεγονότων, αλλά για να επισημάνουμε τις

ευθύνες μας από τις υποθήκες των προγόνων μας και να αντλήσουμε διδάγ-

ματα σύνεσης, ομόνοιας και εθνικής ενότητας.

Επετειακό 

Σημείωμα 

από τον Δρα 

Ζαννέτο Τοφαλλή

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι έκαναν θαύμα-

τα – όταν ήταν διχασμένοι προκαλούσαν εθνική καταστροφή. Και η ιστορία

μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Και οι κατακτητές και οι μεγάλοι

της Γης ήξεραν το αδύνατο σημείο των Ελλήνων – την διχόνοια – και την εκμε-

ταλλεύονταν. Οι ξένοι μας λένε ότι όπου υπάρχουν τρεις Έλληνες, υπάρχουν

πέντε πολιτικά κόμματα!

Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Φράγκοι, οι Τούρκοι, και τελευταία οι Αγγλοαμε-

ρικάνοι χρησιμοποιούσαν το διαίρει και βασίλευε επιφέροντας τόσα δεινά

στην πατρίδα μας. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η υποταγή στους Ρωμαίο-

υς, ο χαμός του Βυζαντίου, η καταστροφή της Μικράς Ασίας, ο εμφύλιος πόλε-

μος, το χουντικό πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο ήταν κατά μέγα

μέρος αποτέλεσμα της διχόνοιας των Ελλήνων.

Ευτυχώς όμως, "ο Θεός είχε υπογράψει την ελευθερία της Ελλάδας και

δεν πήρε πίσω την υπογραφή του", όπως έλεγε ο Γέρος του Μοριά. Το σκλα-

βωμένο Γένος είχε πάρει την απόφασή του, "Ελευθερία ή θάνατος" και ο

αγώνας του δεν ήταν εύκολο να καταπνιγεί. Παράλληλα, οι ωμότητες των

Τούρκων, η καταστροφή των Ψαρών, η επιτυχία στα Δερβενάκια, η πυρπόλ-

ηση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο, η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου

και πολλά άλλα παρόμοια γεγονότα προκάλεσαν τη συμπάθεια των λαών

της Ευρώπης και ανάγκασαν τους ηγέτες τους να υποστηρίξουν την επανα-

στατημένη Ελλάδα.

Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σπουδαίο γεγονός στην Ιστορία της

Νεότερης Ελλάδας και η αφετηρία της δημιουργίας και της αναγέννησης του

Ελληνικού Κράτους. Παράλληλα, είναι ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας,

γιατί υπήρξε η πρώτη Εθνική Επανάσταση, για την ανεξαρτησία ενός υπό-

δουλου Έθνους, που παραδειγμάτισε και άλλους σκλαβωμένους λαούς.

Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οφείλουμε την ελε-

υθερία, την εθνική μας υπόστασή και υπερηφάνεια, την πρόοδο και την ευημε-

ρία μας, στους αγώνες και στις θυσίες των ηρώων του Εικοσιένα. Ο αγώνας

του 1821 ήταν καθολικός. Ήταν έργο όλων των Ελλήνων. Ήταν αγώνας ιερός

και δίκαιος, αγώνας "υπέρ βωμών και εστιών", αγώνας για το "ποθούμενο".

Πήρε πάνω από 125 χρόνια για το Ελληνικό κράτος να γίνει αυτό που είναι

σήμερα. Γιατί η Κρήτη, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη απε-

λευθερώθηκαν πολλά χρόνια αργότερα και τα Δωδεκάνησα μόλις το 1948.

Οι παράγοντες που ένωσαν τους Έλληνες ήταν ισχυροί. Δυστυχώς όμως,

συχνά υπήρχαν και στοιχεία που τους χώριζαν. Οι ξένες επιρροές, οι εγωι-

σμοί και τα μικροσυμφέροντα πολλές φορές τους δίχασαν και λειτουργούσαν

για λογαριασμό του εχθρού. Έτσι, "η διχόνοια η δολερή" όπως την ονόμασε

ο ποιητής, παραλίγο να φέρει την καταστροφή και να οδηγήσει σε αποτυχία

την Επανάσταση.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η γενιά του Εικοσιένα είχε όλες τις πανάρχαιες αρε-

τές, αλλά και τις αδυναμίες της φυλής μας. Αγωνιζόταν για να αποτινάξει το

ζυγό της δουλείας, αλλά και υπονόμευε την ελευθερία και την αναγέννηση

του Ελληνικού Κράτους. Και όμως το σκλαβωμένο Γένος ελευθερώθηκε και

δημιούργησε την καινούργια Ελλάδα.

Το ‘21 είναι ο υψηλός ιστορικός και συνάμα πνευματικός χώρος. Είναι η

ιερή κιβωτός του Ελληνισμού. Είναι το ταμείο πρότυπων μορφών και υπο-

δειγμάτων βίου που γαλβάνισε με αίμα η ιστορία και τα ύψωσε εκεί, όπου

στρέφεται ο άνθρωπος για να ζητήσει εμπνεύσεις ζωής.

Είναι το μέγα δίδαγμα που ψυχώνει το 'Έθνος μας για να μη σβήσει το

φως του Ελληνικού πνεύματος, ώστε να διδαχθούν οι νέοι, να θυμηθούν οι

ώριμοι και να αναπολήσουν οι ηλικιωμένοι τι σημαίνει σήμερα και αύριο το

να είσαι Έλληνας. Δηλαδή πραγματικά άνθρωπος! Χρόνια Πολλά στο αδε-

λφό Ελληνικό Λαό!

Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο, που στενάζει για 47 τόσα χρόνια από

την Τουρκική εισβολή και κατοχή – και παρ’ όλες τις προσπάθειες – για απε-

λευθέρωση και επανένωση, η κατοχή συνεχίζεται. Ο λαός μας αγωνιά και

αναμένει, με υπομονή και πίστη στο δίκαιο του αγώνα του.

Ιστορικές Μνήμες



Ενας υπέροχος θρύλος λέει ότι όταν η δημιουργία

του κόσμου πλησίαζε προς το τέλος, μερικά κομ-

μάτια παρέμειναν στα χέρια του Δημιουργού. Κοίτα-

ξε το πιο αγαπημένο του δημιούργημα, την Ελλάδα

και όλα τα νησιά που την στολίζανε, και στη συνέχεια

παρατήρησε ότι η ανατολική Μεσόγειος είχε μείνει

άδεια! Μάζεψε λοιπόν όλα τα απομεινάρια,και ζω-

γράφισε με αυτά την Κύπρο, χώνοντας την ουσία

του Ελληνισμού μέσα σε αυτήν!

Γράφει ο

Μιχαήλ

Παπαδόπουλος

Η αρχαιολογία έδειξε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρ-

ου προέρχονταν από τη Μικρά Ασία γύρω στο 7000 π.Χ.

Αργότερα, στοιχεία από θρησκευτικά αντικείμενα και δια-

κοσμήσεις αγγείων, υποδηλώνουν δεσμούς με τη Συρία

και τη Μεσοποταμία. Κατά την πρώτη και μέση Εποχή

του Χαλκού (2500-1650 π.Χ.) υπάρχουν ενδείξεις ότι η

Κύπρος είχε σχέσεις με τη Συρία, την Παλαιστίνη, την

Αίγυπτο, τη Μινωική Κρήτη και ορισμένα από τα Ελληνι-

κά νησιά. Αλλά από τον 15ο αιώνα π.Χ., φαίνεται ότι το

νησί βρίσκεται κάτω από τους Αιγυπτίους, αν και ίσως να

είχαν κάποια επιρροή και οι Χετταίοι από την Μικρά Ασία.

Η Κύπρος έγινε γνωστή σαν παραγωγός χαλκού. Όλοι

χρειαζόταν τότε τον χαλκό κατέφευγαν στην Κύπρο και

έτσι έγινε πασίγνωστη σαν το νησί του χαλκού. Μερικοί

πιστεύουν ότι το νησί πήρε το όνομά του από το μέταλ-

λο. Άλλοι ισχυρίζονται ότι το μέταλλο πήρε το όνομά του

από τον τόπο από τον οποίο προήλθε, την Κύπρο. Αποδί-

δονται και άλλα ονόματα στο νησί, όπως, Αλάσια, Αμα-

θούσια, Θάρση, Γιατνάνα και Ακαμάντης. Το όνομα Κύπρ-

ος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Ιλιάδα από τον

Όμηρο, αναφερόμενος στον Κινύρα τον βασιλιά της Πά-

φου, ο οποίος υποσχέθηκε να στείλει 50 πλοία για να

βοη-θήσει τους Έλληνες να καταλάβουν την Τροία. Αλλά

ο Κινύρας ήταν όσο πονηρός όσο κι ο Οδυσσέας! Κράτη-

σε τον λόγο του στέλνοντας 50 πλοία, αλλά μόνο ένα από

αυτά ήταν αληθινό, τα υπόλοιπα 49 ήταν μοντέλα πλοίων

φτιαγμένα από πηλό.

Ωστόσο, πριν κατέλθουν οι Έλληνες στην Κύπρο, οι

Κύπριοι δεν απέκτησαν συγκεκριμένη εθνικότητα. Το

πρώτο μεγάλο κύμα Μυκηναίων άρχισε να εγκαθίσταται

στο νησί γύρω στο 1400 π.Χ. και από τότε οι Κύπριοι

άρχισαν να αναπτύσσουν μια εθνική ταυτότητα. Ένα δεύ-

τερο κύμα Ελλήνων έφτασε αμέσως μετά τον Τρωικό πό-

λεμο (περίπου 1180-1200 π.Χ.). Πολλοί από αυτούς ήταν

γνωστοί, όπως ο Τεύκρος, ο αδελφός του Αίαντα του Τε-

λαμόνιου από την Σαλαμίνα, και του Σπαρτιάτη Πραξάν-

δρου, του Χαλκάνορα και του Ακάμα. Μερικοί από αυ-

τούς έχτισαν νέες πόλεις, όπως ο Πράξανδρος που έχτι-

σε τη Λάπηθο, ο Κινύρας που έκτισε την Πάφο, ο Χαλ-

κάνορας που ίδρυσε το Ιδάλιο. Την ίδια περίπου εποχή

εγκαταστάθηκαν στο νησί και πολλοί Φοίνικες (Κίτιο, Αμα-

θούντα), αλλά οι Κύπριοι άρχισαν να ταυτίζονται όλο και

περισσότερο με τον Ελληνικό πολιτισμό και ταυτότητα,

και οι Φοίνικες σιγά σιγά αφομοιώθηκαν και εξελληνίστηκαν.

Η Ελληνική γλώσσα σύντομα εξαπλώθηκε σε όλο το

νησί, τα επικά ποιήματα όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια

ενθουσίαζαν, και οι Έλληνες θεοί ενθρονίσθηκαν γρή-

γορα στη συνείδηση του πληθυσμού. Ένας από τους

δώδεκα μεγάλους θεούς ήταν μάλιστα ένα εγχώριο «κο-

ρίτσι», η Αφροδίτη η Κύπρια, που αναδύθηκε από τα

κύματα σε μια από τις πολλές πανέμορφες παραλίες του

νησιού. Ο Ησίοδος στη Θεογονία του περιέγραψε πώς

γεννήθηκε η Αφροδίτη από τον αφρό που δημιουργήθη-

κε γύρω από τα αποκομμένα γεννητικά όργανα του Ου-

ρανού, αφού ο γιος του Κρόνος τον ευνούχισε και τα έρι-

ξε στη θάλασσα. Δημιουργήθηκε έτσι από τότε ένας δε-

σμός με την Ελλάδα, ένας κοινός πολιτισμός, μια σχέση

που έκανε τους Κύπριους περήφανους και που θέλανε

να υπερασπιστούν.

Από εκείνη την εποχή, υπήρξε μια λιτανεία εισβολέων

και κατακτητών που λεηλάτησαν τη γη και υπέβαλαν 

τους Κυπρίους σε βασανιστήρια, μαρτύρια, σφαγές, και

δουλεία. Όντας τόσο μικρό, το νησί δεν είχε ούτε το αν-

θρώπινο δυναμικό ούτε τους πόρους για να αντισταθεί

ουσιαστικά. Έτσι, η μια μετά την άλλη, οι κατά καιρούς

μεγάλες δυνάμεις επιτίθονταν στην Κύπρο. Η θέση της

στη Μεσόγειο την καθιστούσε απαραίτητη βάση σαν πα-

ρατηρητήριο, για έλεγχο της περιοχής, και για εμπόριο.

Πολύ σπάνια οι Κύπριοι απόλαυσαν ειρήνη. Υπήρχε πάν-

τα κάποιος που προσπαθούσε να κατακτήσει το νησί και

να εκδιώξει τον προηγούμενο κατακτητή. Ο τοπικός πληθυ-

σμός κατέληγε να είναι το θύμα κάθε φορά! Αυτοί θα τι-

μωρούνταν εάν δεν βοηθούσαν τον τρέχοντα κατακτητή

να πολεμήσει τον εισβολέα, και αυτοί θα πλήρωναν με

αίμα αν νικούσε ο εισβολέας.

Στο πέρασμα των αιώνων, πλήθος λαών και πολιτι-

σμών πέρασαν πάνω από την Κύπρο. Μετά τους Αιγυ-

πτίους ήρθανε οι Έλληνες, όχι σαν κατακτητές αλλά ει-

ρηνικά,σαν έμποροι και έποικοι. Αργότερα ήταν η σειρά

των Ασσυρίων, των Αιγυπτίων και πάλι (560 π.Χ.), και

μετά των Περσών. Οι Πέρσες ανάγκασαν τους Κύ-

πριους να στείλουν πλοία για να ενισχύσουν τον Περσικό

στόλο, αλλά στη μάχη της Σαλαμίνας προκάλεσαν την

οργή της Αρτεμισίας γιατί δεν εμπλέκονταν στην ναυμαχία.

Ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος και μετά το θάνατό του,

πέρασε η Κύπρος κάτω από τον Πτολεμαϊκό Αιγυπτιακό

ζυγό. Από το 58 π.Χ. υπάγεται στη Ρωμαϊκή κυριαρχία

και στη συνέχεια στο Βυζάντιο. Το 649 μ.Χ. οι Άραβες εισ-

βάλλουν και υποτάσσουν το νησί, αλλά τριάντα περίπου

χρόνια αργότερα οι Άραβες και το Βυζάντιο υπογράφουν

μια συνθήκη σύμφωνα με την οποία οι Άραβες αποσύρο-

νται μεν, αλλά όλοι οι φόροι που συλλέγονται από τότε

και στο εξής, θα έπρεπε να κατανεμηθούν μεταξύ των

Αράβων και του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Το 965 γίνε-

ται πάλι επαρχία του Βυζαντίου, αλλά το 1192 καταλαμ-

βάνεται από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο τον Λεοντόκαρ-

δο. Μέσα σε λίγους μήνες όμως το πούλησε το νησί, και

η Κύπρος κατέληξε ως ιδιοκτησία του Guyde Lusignan,

ενός Γάλλου ιππότη. Ωστόσο, από το 1372 έως το 1464,

κυβερνούσαντην Κύπρο οι Γενουάτες και το 1489 η τε-

λευταία τους βασίλισσα, η Αικατερίνη Κορνάρο, την

πούλησε στη Βενετία. Οι Οθωμανοί άρχισαν να επιτίθε-

νται στην Κύπρο αμέσως μετά και την κατέλαβαν το 1571.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενοικίασε την Κύπρο από τους Ο-

θωμανούς το 1878.

Τόσες επιδρομές, τόσοι καταχτητές, τόσοι πολιτισμοί!

Και όμως, και όμως οι Κύπριοι δεν έχασαν ποτέ την

Ελληνικότητα τους! Παρέμειναν αναμφίβολα Έλληνες,

συνεχίζοντας με τα ίδια έθιμα, την ίδια γλώσσα, μερικές

φορές χρησιμοποιώντας λέξεις που θα χρησιμοποιούσε

ο Όμηρος και που τώρα ξεχάστηκαν στη νέα ελληνική! Η

ιδέα της Ελλάδας ως μητέρας πατρίδας παρέμεινε ακ-

λόνητη, το νοσταλγικό βλέμμα προς την ηπειρωτική χώρα

συνεχές! Έτσι, όταν ήρθε το κάλεσμα για εξέγερση ενάν-

τια στον ανυπόφερτο Τουρκικό ζυγό, οι Κύπριοι απάν-

τησαν, έτοιμοι να πολεμήσουν, έτοιμοι να πληρώσουν το

τίμημα! Και το πλήρωσαν πολύ ακριβά!

Με τις πρώτες επαναστατικές προκηρύξεις του Ρήγα

Φεραίου, ο Ιωάννης Καρατζιάς από τη Λευκωσία βρίσκε-

ται στο πλευρό του Ρήγα, και εκτελείται μαζί του στα μπου-

ντρούμια των Τούρκικων φυλακών του Βελιγραδίου (Ιούνιος

1798). Στη συνέχεια ήρθε η Φιλική Εταιρεία, η οποία

ιδρύθηκε το 1814 από τρεις Έλληνες εμπόρους που

ζούσαν στο εξωτερικό: τους Νικόλαο Σκούφα, Αθανάσιο

Τσακαλόφ και Εμμανουήλ Ξάνθο. Ο στόχος της «Φιλι-

κής Εταιρίας» ήταν να απελευθερώσει την Ελλάδα από

την Οθωμανική τυραννία και καταπίεση, τετρακόσιων

σχεδόν χρόνων. Ήλπιζε για υποστήριξη από την Κύπρο

και επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπρ-

ιανό πολλές φορές. Ένας από τους αγγελιοφόρους ήταν

ο Θεοφύλακτος Θησέας, άλλος ένας Κύπριος, μέλος της

Φιλικής Εταιρίας. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε συζητήσεις και

με άλλα μέλη της οργάνωσης, όπως τον Δημήτριο Ίπα-

το και τον Αντώνιο Πελοπίδα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης

επικοινώνησε επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο μέσω επι-

στολής τον Οκτώβριο του 1820, σχετικά με την υπόσχε-

ση να ξεκινήσει ένα νέο σχολείο στην Πελοπόννησο.

Πολεμώντας με τον Ιερό Λόχοτου Αλέξανδρου Υψηλάν-

τη βρίσκουμε τον Ζαχαρία Λεοντή, τον Φίλιππο Γεωργίου,

τον Γιάννη Τσολάκη, τον Σάββα Ντιώρτη και τον Ζήνονα

Αγγελή, όλοι από την Κύπρο. Συμμετείχαν σε μάχες με

τον Υψηλάντη εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

στο Δραγατσάνι (1821) και στο Γαλάτσι. Ο στρατηγός

Μακρυγιάννης γράφει στα απομνημονεύματά του για τον

«γενναίο» Μιχάλη Κύπριο, τον οποίο έστειλε σε απο-

στολή στο Νιόκαστρο, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά και

πέθανε. Ο Μακεδόνας Νικόλαος Κασομούλης που συμμε-

τείχε στην Έξοδο του Μεσολογγίου γράφει ότι κατά τη

διάρκεια της πολιορκίας ο Κύπριος Νικόλαος Χατζησάββας

πολέμησε δίπλα του, παρόλο που είχε επτά τραύματα

στο κορμί του! Ο Χριστόδουλος Κοκκινόφτας από την

Τσάδα πολέμησε επίσης στο Μεσολόγγι. Ένας άλλος

Κύπριος, ο Γιάννης Πασαπόρτης από την Κοίλη, αφού

πήρε μέρος σε πολλές μάχες,έλαβε μέρος στην ´Εξοδο

και επέστρεψε στην Κύπρο με Ελληνικό διαβατήριο, από

το οποίο πήρε το επώνυμό του, Πασαπόρτης. Υπάρχουν

στοιχεία από απομνημονεύματα που δημοσιεύθηκαν από

πολλούς ήρωες της Επανάστασης για πολλούς άλλους

Κύπριους που αγωνίστηκαν για την Ελληνική ανεξαρτ-

ησία. Αναφέρονται σε μάχες στα Δερβενάκια, στους Μύλο-

υς και στην πολιορκία της Τρίπολης. Κατονομάζονται και

άλλοι Κύπριοι σχετικά με δράση στην Εύβοια, στην Χίο,

την Αττική και τη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο Ιωάννης

Κύπριος πολέμησε στο ναυτικό και ο Χριστόδουλος Μα-

κρής, αφού πολέμησε και τιμήθηκε από την Ελληνική

κυβέρνηση, επέστρεψε στην Κύπρο μετά την ανεξαρτ-

ησία. Ο Φιλόθεος Χατζιής από τη Λευκωσία υπηρέτησε

ως επίσκοπος στη Δημητσάνα για 25 χρόνια, αλλά ρίχθη-

κε στη φυλακή της Τρίπολης από τους Τούρκους, όπου

βασανίστηκε και μαρτύρησε στις 10 Σεπτεμβρίου 1821,

λίγο πριν ο Κολοκοτρώνης ελευθερώσει την Τρίπολη (23

Σεπτεμβρίου 1821). Υπάρχουν πολλοί άλλοι που συμμε-

τείχαν στον αγώνα για της Ελλάδας, αλλά είναι πάρα πολ-

λοί για να τους κατονομάσουμε όλους.

Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Κανάρης έφτασε στην

Κύπρο τον Ιούνιο του 1821 και οι Τουρκικές αρχές αν-

ησύχησαν πολύ. Ο Θεοφύλακτος Θησέας εμφανίστηκε

στην Κύπρο περίπου την ίδια στιγμή και διένεμε επανα-

στατικά φυλλάδια. Οι αρχές, που φοβόντουσαν ότι οι

Κύπριοι θα συμμετείχαν στην Επανάσταση, αποφάσι-

σαν να αποκεφαλίσουν την ηγεσία των Κυπρίων. Ο το-

πικός πασάς Küçük Mehmet, διέταξε πρώτα την κα-

τάσχεση όλου του οπλισμού των Ελληνοκυπρίων και με-

τά την σύλληψη όσων είχαν κάποια εξουσία ή δύναμη.

Τέλος, στις 9 Ιουλίου 1821 ο Küçük Mehmet εκτέλεσε 470

διακεκριμένους Κύπριους ανάμεσά τους τον επίσκοπο

Πάφου Χρύσανθο, τον επίσκοπο Κιτίου Μελέτιο και τον

επίσκοπο ΚερύνειαςΛαυρέντιο. Τον Αρχιεπίσκοπο Κυπρ-

ιανό τον κρέμασε από μια συκαμινιά (μουριά) στην πλα-

τεία του Σεραγιού. Αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα εξιστο-

ρεί σε ένα επικό ποίημα γραμμένο στην Κυπριακή διά-

λεκτο ο Βασίλης Μιχαηλίδης.

Τα επόμενα χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τους

Κύπριους. Πλήρωσαν ένα πολύ βαρύ τίμημα για την υπο-

στήριξή τους στην Επανάσταση του 1821, γιατί οι φρι-

καλεότητες της 9ης Ιουλίου ήταν μόνο η αρχή. Μέχρι τον

Σεπτέμβριο του 1822, εξήντα δύο ελληνοκυπριακά χω-

ριά είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Η περιουσία της Εκκλησίας

λεηλατήθηκε και οι Ελληνοκύπριοι αναγκάστηκαν να γκρ-

εμίσουν τους επάνω ορόφους των σπιτιών τους. Τον

Ιούλιο του 1829 το Γαλλικό Προξενείο ανέφερε ότι μετά

το 1821, μεταξύ 20 και 25 χιλιάδες Κυπρίων εγκατέλει-

ψαν το νησί.

Η συμβολή της Κύπρου στον αγώνα για την απελε-

υθέρωση ήταν τεράστια, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ούτε

την αναγνώριση, ούτε την ανταμοιβή που της άξιζε για

τις θυσίες της. Οι Κύπριοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους

στον Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου η μητέρα καταγόταν

από μια Κυπριακή οικογένεια που μετανάστευσε στα

Επτάνησα. Σε συνομιλία με έναν Βρετανό διπλωμάτη, ο

Καποδίστριας συμπεριέλαβε την Κύπρο στον κατάλογο

των Ελληνικών εδαφών που πολέμησαν και έχυσαν το

αίμα τους για την ανεξαρτησία, αλλά το όραμα για ένταξη

στα εδάφη της Ελλάδας δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όταν η

Ελλάδα έγινε ανεξάρτητη το 1829, η Κύπρος παρέμεινε

μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Από την εποχή των Μυκηναίων και μετά, πολύ σπά-

νια η Κύπρος παρέμεινε ελεύθερη και ανεξάρτητη. Οι κα-

τά καιρούς κατακτητές προσπαθούσαν να επιβάλουν τα

ήθη τους, τον πολιτισμό τους και τη θρησκεία τους. Αλλά

το Ελληνικό πνεύμα των Κυπρίων παρέμεινε άθικτο στην

διάρκεια των αιώνων, παρά τα δεινά, τις στερήσεις, τις

κακουχίες και την καταπίεση. Και όταν η Ελλάδα έχει

ανάγκη, η Κύπρος, πάντοτε βιάζεται να προστρέξει για

να συνδράμει καινα συμπαρασταθεί με οποιονδήποτε

τρόπο μπορεί! Όπως συνέβη στην Επανάσταση του 1821!

– Λέγεται ότι ο Κουτσιούκ Μεχμέτ – είχε υποσχεθεί

στον Αρχιεπίσκοπο ότι "δεν θα του έκοβε το κεφάλι". Με

τον απαγχονισμό του, “τήρησε” την υπόσχεση του.

ΠΗΓΕΣ:

Ιστορία της Κύπρου, Κάτια Χατζηδημητρίου, Γενάρης

1999.

A History of Cyprus, Dr Kypros Tofallis, ISBN: 09053 13

23 2

https://www.pemptousia.gr/2017/03/i-kipros-ston-ago-

na-tou-1821/

https://ardin-rixi.gr/archives/212879

http://cyprusfortravellers.net/en/review/cypriot-myths-

heros-and-gods

https://antiparakmi.wordpress.com/2011/03/24/κυπροσ-

1821-η-συνδρομή-των-ελλήνων-της-κύπ/

https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Κύπρος_και_η_Ελληνική_Επαν

άσταση_του_1821

http://www.yiorkadjis.org.cy/50stigmes.pdf

Ορισμένοι στίχοι από το ποίημα 

του Βασίλη Μιχαηλίδη

Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,

κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ιξηλείψη,

κανένας, γιατί σιέπει την που τα 'ψη ο Θεός μου.

Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει!

Σφάξε μας ούλους τζιας γενεί το γαίμαν μας αυλάτ-

ζιιν,

κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν και τους Ρωμιούς τρ-

αούλλια,

αμμά ξερε πως ίλαντρον όντας κοπεί καβάτζιιν

τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.

Το 'νιν αντάν να τρώ' την γην, τρώει την γην θαρκέ-

ται,

μα πάντα τζιείνον τρώεται και τζιείνον καταλυέται.
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Η συμβολή της Κύπρου 
στην Επανάσταση του 1821

 

 

Λάβαρο Κυπρίων εθελοντών του 1821,

στο οποίο αναγράφεται: 

«ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΗΠΡΟΥ» 

(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών)



Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 μετά τις

αναφορές στις εφημερίδες «Πολίτης»

7/2/2021 και «Χουριέτ» 11/2/2021 περί

βρετανικού σχεδίου που μετέφερε ο

βρετανός Υπ. Εξωτερικών, Κοινοπο-

λιτείας και Ανάπτυξης κ Ντόμινικ Ράαπ

κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο

στις 4/2/2021, έγραψα στον Υπουργό

ζητώντας να με ενημερώσει αν αλη-

θεύει ότι μετέφερε βρετανικό σχέδιο,

είτε γραπτώς είτε προφορικώς.

Η απάντηση ήλθε στις 16 Μαρτίου 2021

τυπικά στην ώρα της (εντός ενός μηνός).

Στο συγκεκριμένο ερώτημα το Τμήμα Ανα-

τολικής Μεσογείου που απάντησε την επι-

στολή εκ μέρους του υπουργού, έγραψε:

«Πριν τις συνομιλίες, το Ηνωμένο Βασίλειο

δραστηριοποιείται ενεργά με τα μέρη προ-

τρέποντάς τα να προσεγγίσουν την συνάν-

τηση με πνεύμα ευελιξίας και συμβιβα-

σμού. Το ΗΒ δεν έχει προτείνει σχέδιο».

(Ahead of the talks, the UK is actively

engaging with the parties to urge them to

approach the meeting in the spirit of flex-

ibility and compromise. TheUKhasno tpro-

posedablueprint”.)

Η απάντηση καλύπτεται από εποικο-

δομητική ασάφεια όταν χρησιμοποιεί τη

λέξη blueprint που συνεπάγεται κάτι πιο

επίσημο. Σημειώνω ότι δεν ανέφερα στην

επιστολή μου τη λέξη «blueprint», αλλά

τόνισα ότι προτίθεμαι θα δημοσιεύσω την

απάντηση. Η αναφορά στην λέξη «blueprint»

καλύπτεται από τη γνωστή βρετανική εποι-

κοδομητική ασάφεια. Δηλαδή, δεν πρό-

τεινε «blueprint» αλλά δεν σημαίνει ότι δεν

πρότεινε οτιδήποτε άλλο. Σε περίπτωση

δε blueprint ο Υπουργός, εξ όσων γνωρίζω,

όφειλε να το ανακοινώσει από την Βουλή

των Κοινοτήτων, πράγμα που δεν έγινε.

Το Φόρεϊν Όφις στην επιστολή του ανα-

φέρει και ότι η πενταμερή 5+1 (δύο κοινότ-

ητες, τρείς εγγυήτριες συν ΟΗΕ) ουσια-

στικά συμφωνήθηκε στη συνάντηση του

Ελληνοκύπριου ηγέτη Νίκου Αναστασιάδη

και του Τουρκοκύπριου ηγέτη τότε Μου-

σταφά Ακινζί, με τον ΓΓ του ΟΗΕ στο Βε-

ρολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019, Στο ανα-

κοινωθέν του ο ΓΓ τότε, έγραψε ότι οι ηγέ-

τες τον διαβεβαίωσαν (στο Βερολίνο) για

την αποφασιστικότητά τους για διευθέ-

τηση (του Κυπριακού) βασισμένη στην

ΔΔΟ με πολιτική ισότητα σύμφωνα με τα

ψηφίσματα του ΣΑ και ειδικά το 716/1991.

Το ΗΒ μπορεί να μην έδωσε σχέδιο,

(blueprint όπως έγραψαν) αλλά οι προ-

τροπές του για λύση βασίζονται πάνω στα

κείμενα των ψηφισμάτων του ΣΑ, που το

ίδιο ετοιμάζει και τα χρησιμοποιεί για κάλυ-

ψη όταν επικαλείται ότι δεν έδωσε σχέ-

διο.

Σημειώνω ότι η απάντηση του Φόρεϊν

Όφις δεν αναφέρεται σε Κυπριακή Δημο-

κρατία αλλά σε «Κύπρο» και σε δύο ηγέ-

τες και σε καμία περίπτωση σε «Πρόε-

δρο» Αναστασιάδη.

Το ψήφισμα 716/1991 πολιτική

ισότητα και ερμηνεία διζωνικής

Το ψήφισμα 716 όμως του Οκτωβρίου

1991 που έγραψαν οι Βρετανοί όπως και

τα υπόλοιπα, πέρασε δια χειρός τότε Σερ

Ντέιβιντ Χάνεϊ ο οποίος είχε αντικατα-

στήσει τον Σερ Κρίσπιν Τίκκελ, ως μόνι-

μος αντιπρόσωπος του ΗΒ στον ΟΗΕ.

Το 716/91 όντως μιλά για πολιτική ισό-

τητα την οποία δέχθηκε ο Γιώργος Βασι-

λείου δίχως εξουσιοδότηση από το λαό.

Και έκτοτε κανένας Πρόεδρος της ΚΔ, είτε

ως Πρόεδρος είτε ως… μουχτάρης, δεν

αμφισβήτησαν το λεκτικό και τι ακριβώς

σήμαινε το κείμενο του 716 ή και όσων

ακολούθησαν. Οι διαξιφισμοί περιορίστηκαν

στην εσωτερική κατανάλωση και ούτε γρι

προς τους Βρετανούς που έγραψαν το

ψήφισμα και τον υπηρέτη τους ΓΓ.

Όλα τα ψηφίσματα δεν εκδίδονται αν

δεν έχουν πρώτα την έγκριση των εκά-

στοτε κυπριακών κυβερνήσεων. Γιατί τα

δέχθηκαν δίχως να απαιτούν διορθώσεις,

αλλαγές; Γιατί τα δέχονται και δεν αντι-

δρούν στο λεκτικό τους;

Το ψήφισμα 716/91 γράφει:

4. Reaffirms that its position on the solu-

tion to the Cyprus problem is based on

one State of Cyprus comprising two polit-

ically equal communities as defined by

the Secretary-General in the eleventh

paragraph of annex I to his report dated

8 March 1990 (S/21183);

Με ύπουλο τρόπο το ψήφισμα δεν ξεκαθ-

αρίζει στο κείμενό του αλλά παραπέμπει

στην έκθεση του ΓΓ 8 Μαρτίου 1990 όπου

στο παράρτημα 1, τονίζεται:

«Η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτή-

των σε μια δι-κοινοτικού τύπου ομοσπονδίας

χρειάζεται να αναγνωριστεί. Αν και πολι-

τική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική

συμμετοχή σε όλα τα τμήματα της ομό-

σπονδης κυβέρνησης και της διαχείρισης,

θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται interalia

με διάφορους τρόπους: Απαραίτητο όπως,

για έγκριση ή τροποποίηση του ομό-

σπονδου συντάγματος του Κράτους της

Κύπρου, αυτό γίνεται με έγκριση αμφο-

τέρων των κοινοτήτων. Στην αποτελε-

σματική συμμετοχή αμφοτέρων των κοι-

νοτήτων σε όλα τα όργανα και αποφάσεις

της ομόσπονδης κυβέρνησης. Σε ασφα-

λιστικές δικλίδες, ούτως ώστε η ομόσπονδη

κυβέρνηση να μην έχει την εξουσία να

υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον

των συμφερόντων της άλλης κοινότητας

και στην ισότητα. 

Και για την καθαρή πλειοψηφία πληθυ-

σμού και ιδιοκτησίας τονίζει: και ίδιες εξου-

σίες και αρμοδιότητες των δύο ομόσπον-

δων κρατών».

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας πρέ-

πει να είναι ξεκάθαρη από το γεγονός ότι

το κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται

από μια κοινότητα οποία θα έχει εγγυημένη

καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκ-

τησία γης στην περιοχή της. Επίσης θα

πρέπει να είναι ξεκάθαρη από το γεγονός

ότι η ομόσπονδη κυβέρνηση δεν θα επι-

τρέπεται να καταπατά τις εξουσίες και

αρμοδιότητες του άλλου κράτους».

Τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία επι-

καλούνται όλοι διζωνικoi και αντιδιζωνικοί

ότι… θέλουν λύση βάση των ψηφισμά-

των του ΟΗΕ;

Η έκθεση αυτή του ΓΓ του ΟΗΕ ξεκαθ-

αρίζοντας την διζωνικότητα και πολιτική

ισότητα εκδόθηκε 4 ημέρες πριν την έκδο-

ση του διζωνικού ψηφίσματος 649/90 επί

Γ. Βασιλείου (https://www.securitycoun-

cilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4 E 9 C - 8 C D 3 - C F 6 E 4 F F 9 6 F F

9%7D/Cyprus%20S21183.pdf 8.3.1990

(παραγράφοι 11 και 12).

https://www.pio.gov.cy/en/%CF%88%CE

%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%

BC%CE%B1-649-(1990).html ψήφισμα

649/90 12.3.1990

Οι αναφορές αυτές ξεκαθαρίζοντας

διζωνικότητα και πολιτική ισότητα επα-

ναλαμβάνονται και στην Έκθεση του ΓΓ

του ΟΗΕ S/23780 3.4.1992 (παραγράφ-

οι 11 και 20).

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf

/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Cyprus%20S23780.p

df

και η ΄Εκθεση αυτή εκδόθηκε 7 ημέρ-

ες πριν την έκδοση του ψηφίσματος 750/92

στις 10.4.1992

https://undocs.org/S/RES/750(1992)

Ο Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ 

και ο Σερ Κρίσπιν Τίκκελ

Στις 30 Αυγούστου 1990 ο τότε υπο-

υργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας στο

Ηνωμένο Βασίλειο Ντάγκλας Χέρτ

(DouglasHurd) διόρισε τον Σερ Ντέιβιντ

Χάνει αντικαταστάτη του Sir CrispinTickell,

ο οποίος υπηρέτησε ως μόνιμος αντιπρό-

σωπος του ΗΒ στον ΟΗΕ μεταξύ 1987 –

1990.

O Sir Crispin Tickell πέρασε το διαβότ-

ητο πρώτο διζωνικό ψήφισμα επί Γιώρ-

γου Βασιλείου 649/90. Το 1964 ήταν επι-

κεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού του

Φόρεϊν Όφις ο οποίος στις 3.1.1964 ξεκίνησε

το σχέδιο ανασύστασης της Κυπριακής

Δημοκρατίας σε μια ομοσπονδία με δύο

“constituent states” όπως απαιτούσαν οι

Τούρκοι και ετοίμασε και σχέδιο για προ-

ετοιμασία εδάφους για μια τουρκική εισβο-

λή, προβλέποντας 10 χρόνια μπροστά…

(Αμφότεροι εν ζωή).

Sir David Frost

Τον Ιανουάριο του 2020 παρουσίασα

τα βρετανικά έγγραφα για το 1990 και τις

παραχωρήσεις του προέδρου Γιώργου

Βασιλείου. Στα έγγραφα εκείνα υπήρχε

και μια έκθεση για λύση του Κυπριακού

από τον Σερ Ντέιβιντ Φρόστ, σημερινό

επικεφαλής σχέσεων ΗΒ και ΕΕ και πρώην

διαπραγματευτή για το Brexit. Ο οποίος

το 1990 υπηρετούσε στην Βρετανική Υπάτη

Αρμοστεία στη Λευκωσία. Οι συστάσεις

του λήφθηκαν υπόψη για την διαμόρφω-

ση δύο χρόνια αργότερα των συνομό-

σπονδων Ιδεών Γκάλι. Έγραψε και πρό-

τεινε μεταξύ άλλων στις 9 Αυγούστου 1990:

Η μόνη αποτελεσματική λύση που αντα-

ποκρινόταν στα βρετανικά κριτήρια ήταν

μια εικονική νομιμοποίηση του στάτους

κβο που μπορούσε να πάρει τη μορφή

δύο σχεδόν ανεξαρτήτων κρατών με μια

τίποτα περισσότερο από κατ΄όνομα κεν-

τρική κυβέρνηση (παρά μια πραγματική

αναγνώριση της «ΤΔΒΚ». Αυτό ακριβώς

απαιτούσε και ο Ραούφ Ντενκτάς.«Αν γίνει

ελεύθερα αποδεκτή από τους Ελληνοκύπρι-

ους, τότε θα το δεχτούμε και εμείς και η

διεθνής κοινότητα», τόνισε και μεταξύ

άλλων συνέχισε:

«Να γίνουμε πιο σκληροί προς τους

Ελληνοκύπριους για το καλό τους και να

κρυβόμαστε λιγότερο πίσω από τον ΓΓ

του ΟΗΕ και να είμαστε διατεθειμένοι να

βάλουμε ιδέες στο τραπέζι εμείς ή σε συνε-

ργασία με συμμάχους…Το ερώτημα είναι

πώς να γίνει αποδεκτή η λύση από τους

Ελληνοκύπριους, το χρύσωμα του χαπι-

ού…» 

Εισηγήθηκε, με υποσχέσεις για επι-

στροφή της «Νότιας Αμμοχώστου», και

ίσως μέρος της Μόρφου, Λευκονοίκου ή

Κυθραίας… δηλαδή κάποιες μικρές ανα-

προσαρμογές «συνόρων» για να χρυ-

σωθεί το χάπι προς τους Ελληνοκύπρι-

ους…

Οι Βρετανοί διατηρούν τους ίδιους στό-

χους από το 1974 και οι προτροπές Ντό-

μινικΡάαμπ και του Υπ. Αρμοστή στη Λευ-

κωσία κ. Στίβεν Λίλλι, δεν ξεφεύγουν ποσώς

από τις καθοδηγήσεις και του Σερ Ντέι-

βιντ Φρόστ του 1990. Ο οποίος όχι μόνο

είναι εν ζωή, αλλά βρίσκεται στην ενεργό

υπηρεσία του Φόρεϊν Όφις.

Φόρεϊν Όφις: Αρνείται ότι το ΗΒ έδωσε 

βρετανικό σχέδιο (blueprint) για το Κυπριακό

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Η δημοσκόπηση στο SIGMA TV την προηγούμενη εβδο-

μάδα, έδωσε ένα καταστροφικό πλήγμα σε όλα τα πολιτικά

κόμματα στην Κύπρο. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών

είχε δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα! Δεν

εμπιστεύονται το κοινοβούλιο, ούτε τους βουλευτές και πολι-

τικούς, αλλά και την ηγεσία καθώς και τα θεσμικά όργανα!

Κάτι δεν πηγαίνει καλά στην Κύπρο!

Γράφει ο 

Ανδρέας 

Χ. Χρυσάφης

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έδειξαν ότι το μεγαλύτε-

ρο αλλά μη αναγνωρισμένο κίνημα πολιτών στην Κύπρο

σήμερα (όπως και οι προηγούμενες κλογές) θα κέρδιζε για

άλλημια φορά την πλειοψηφία! Η απάθεια, οι αποχές και οι

λευκοί ψηφοφόροι θα είναι οι δημοφιλείς νικητές! 

Ωστόσο, κανένα πολιτικό κόμμα δεν αναγνωρίζει την αποτ-

υχία του ούτε δέχεται την ευθύνη για το τρέχον πολιτικό φαινό-

μενο της συστηματικής αλαζονείας τους. Δεν μπορούν να

κατηγορηθούν οι πολίτες ότι δεν ψηφίζουν για ένα κακό

σύστημα που έχει προδώσει την εμπιστοσύνη τους.

Οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών πάρτις, προσπάθησαν

να δικαιολογήσουν τις αποτυχίες τους, αλλά δεν θα ξεγελά-

σουν τους θεατές. Αλλά όπως πάντα, γνωρίζουν πολύ καλά

ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στη συνέχεια, κάποιοι θα

επανεκλεγούν για να συνεχίσουν τις πολιτικές του κόμματός

τους στο όνομα του δόγματος και της υπακοής στο πανίσχυρο

κόμμα τους.

Δυστυχώς, τα πολιτικά κόμματα έχουν ένα αιχμάλωτο

κοινό ψηφοφόρων που προτιμούν να ακολουθούν τις κομ-

ματικές γραμμές παρά να χρησιμοποιούν την κοινή λογική.

Στην πραγματικότητα, το κυπριακό πολιτικό σύστημα έχει

σχεδιαστεί για να χειραγωγεί τους πολίτες και όχι να προ-

σφέρει στους εκλογείς την ελευθερία να ψηφίζουν για τον

καλύτερο υποψήφιο ή για το καλύτερο μανιφέστο χωρίς πολι-

τικά αντίποινα.

Η Κύπρος χρειάζεται μια επανάσταση… Mια «Επανά-

σταση του Μυαλού» για να επιβάλει και να εφαρμόσει κάθ-

αρση μιας ενδημικής κουλτούρας διαφθοράς και κυριαρχίας

κομμάτων στη ζωή των πολιτών. Η αναγνώριση της οριζόν-

τιας ψηφοφορίας και της λευκής ψηφοφορίας θα ήταν μια

καλή αρχή για αλλαγή και της δημιουργίας ενός καλύτερου

έθνους…

Οπως πάντα, οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από λέξεις.Το

κόμμα που θα καθαρίσει ανοιχτά τους δικούς του “στάβλο-

υς”, θα έχει περισσότερες πιθανότητες νίκης! 

Ο Ανδρέας Χ Χρυσάφης είναι συγγραφέας πέντε

βιβλίων και πάνω από 400 άρθρων τύπου στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, αλλά και αναγνωρισμένος καλλι-

τέχνης. Δεν είναι πολιτικός, αλλά ισχυρός υπο-

στηρικτής για τη Δημοκρατία, τη Διαφάνεια, την

Ισότητα και το Ανθρώπινο Δικαίωμα και έναν ισχυρό

αντίπαλο στη διαφθορά. Τα έργα του είναι διαθέ-

σιμα παγκοσμίως και μπορούν να προβληθούν στη

διεύθυνση: https://www.amazon.com/Andreas-C.-

Chrysafis/e/B00478I90O…

www.artpal.com/chrysafis

Η σκέψη μου της ημέρας… 
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Η ευφυής έννοια
του θανάτου

Γνωρίζετε κάποιον που να μην φοβάται τον θάνατο; Μην το πολυσκέ-

πτεσθε, όσοι γεννήθηκαν τρομάζουν στην ιδέα να επιστρέψουν στην προ

της γέννησής τους κατάσταση. Αναλογιζόμαστε πως θα περάσουν δισε-

κατομμύρια χρόνια και εμείς θα είμαστε απόντες από τις εκλογές, τις γιορ-

τές και τις γεωλογικές ανακατατάξεις. Βέβαια, δεν μας ενοχλεί το γεγονός

ότι επί τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια από την δημιουργία της γής δεν

είχαμε καταλάβει το ελάχιστο από τους δεινόσαυρους, το ηφαίστειο της

Σαντορίνης και τις τέσσερις εκλογικές επιτυχίες του Φραγκλίνου Ρού-

σβελτ. Δεν μας ένοιαξε καθόλου κι ούτε τρομάξαμε από τον βομβαρδισμό

της Δρέσδης από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1945. Σκοτώθηκαν

135.000 άνθρωποι αλλά εμείς αυτά τα μάθαμε κατόπιν εορτής του Αγίου

Νικολάου. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ο άνθρωπος τρομάζει με αυτά που δεν θα δεί και όχι με αυτά που δεν

είδε. Ο Βίκτωρ Ουγκώ παρατηρεί πως δεν είναι τόσο κακό να πεθάνεις

όσο φοβερό είναι να μην ζείς.

Ο φόβος όπως και η αγάπη είναι εμπορεύσιμα είδη με μεγάλη προ-

στιθεμένη αξία. Αν τα αυγά και τα φορέματα δίνουν κέρδος 40%, ο θάνα-

τος, η ελπίδα και η αγάπη δημιουργούν προστιθέμενο κέρδος ασύλληπτου

αριθμού που καμία αγορανομία του κόσμου δεν μπορεί να καταδιώξει.

Ακόμη και τα όπλα σε καιρό πολέμου πωλούνται σε τιμές χαμηλότερες

από την απειλή του θανάτου και την ανακούφιση από την ενθάρρυνση

της ελπίδας.

Οι πάντες γνωρίζουμε ότι ο θάνατος είναι η σιγουρότερη και αναμφι-

σβήτητη εξέλιξη της ζωής, αλλά κανείς δεν αποδέχεται αυτή την σιγου-

ριά για τον εαυτό του. Φαντασθείτε όμως την περίπτωση όπου θα υπήρχε

μόνον η γέννηση και ο θάνατος δεν θα ήταν το φυσικό φαινόμενο του τέ-

λους της ζωής. Θα μπορούσαμε να ζούμε δέκα εκατομμύρια χρόνια. Ωραία,

στο δημοτικό θα φοιτούσαμε για τα πρώτα τετρακόσια χρόνια. Γυμνάσιο,

λύκειο και πανεπιστήμιο φοίτηση οχτακόσια πενήντα χρόνια. Μεταπτυχιακό

άλλα χίλια.

Στη σύνταξη θα βγαίναμε για τα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια της

ζωής μας. Τέλεια, λουτρά στην Υπάτη και το Wiesbaden και όλα μέλι γάλα

με λίγο παξιμάδι για το βράδυ. Το βαρύ στομάχι μπορεί να σας στερούσε

ίσως και ένα εκατομμύριο χρόνια από την ζωής σας. 

Πώς σας φαίνονται οι απόψεις μου για την αιωνιότητα και την αθανασία

του ανθρώπου; Τρομάξατε; Όχι, δεν πρέπει, ο κύριος Μπίλ Γκέιτς το βλέ-

πει απολύτως φυσιολογικό διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να

επενδύσει στην ισοτιμία Γιέν-Ευρώ με ορίζοντα εφτακοσίων ογδόντα χιλιά-

δων ετών. Απλά λογιστικά στην τριγωνομετρία της αθλιότητας του αν-

θρώπινου μυαλού. Το υπερβολικό στην υπηρεσία της πλειστοφαγίας άνευ

ελαχίστης λογικής ακόμη και ενός πετεινού. 

Αν νομίζετε ότι η πλεονεξία ανεβάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια περισ-

σότερο από αυτής του κόνικλος, πλανάσθε πλάνην οικτράν και άκρως

γελοιοποιήσιμη. Η ζωή δημιουργεί από την ύπαρξή της και μόνον εικόνες

όρασης και αίσθησης ευτυχίας ,ικανές να σμικρύνουν την βαρβαρότητα

του θανάτου. Η έλλειψη της πληρότητας μας, οδηγεί την αύξηση της πείνας

μας για χρόνο, για περισσότερο χρόνο. Γινόμαστε χρονικά παχύσαρκοι,

και ηθικά σκελετωμένοι. Το πεπερασμένο του χρόνου είναι αμείλικτο αλλά

και κεφάλαιο για τους έξυπνους και αδίστακτους για προσπορισμό κερδών

και τελικά γέλωτος για τους ίδιους τους επενδυτές του φόβου και της

ελπίδας. Ο άνθρωπος έχει την εκμετάλλευση στο κύτταρο της διαστρο-

φής του και δεν διστάζει να πουλήσει τα σαπάκια της ηθικής για πολύτι-

μα πετράδια εξαγοράς ανωφελούς χρόνου. Ο θάνατος είναι η ευφυέστε-

ρη επινόηση της φύσης.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Πριν τρεις εβδομάδες, στις διεθνείς ειδή-

σεις είδαμε τη σύλληψη ενός Ναζί, ύποπτου

εγκληματία για εγκλήματα που διέπραξε 

πριν σχεδόν ογδόντα χρόνια. Φυσικά, οι ει-

δήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν το

πρόσεξαν, επειδή οι χώρας μας είναι χρι-

στιανικές και δίνουν άφεση αμαρτιών σε ορι-

σμένα σοβαρά εγκλήματα. Όταν πρόκειται για

μικροπαραβάσεις και μικρά παραπτώματα

και ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν «φίλους»

δικαστές ή «ημετέρους», ο νόμος είναι αυ-

στηρότατος και αμείλικτος. 

Στην περίπτωση αυτών που λήστεψαν και

ξεκοκκάλισαν κυριολεκτικά Ελλάδα και Κύπρο,

ο νόμος είναι ανθρωπιστικός και χριστιανικό-

τατος. Υπάρχουν οι σχετικοί νόμοι με τους

οποίους οι σοβαρότατα παρανομούντες,

νομίζω, σε τρία χρόνια παίρνουν «άφεσιν αμα-

ρτιών» και παραγράφονται όλες οι αμαρτίες

τους. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί ξαναρχίζουν το

«έργο» τους και γι’ αυτό Ελλάδα και Κύπρος

δεν βλέπουν καλή μέρα. 

Τουλάχιστον οι απατεώνες στην Ελλάδα

είναι... επιστήμονες στον κλάδο τους και α-

φού είναι όλοι καλά μορφωμένοι και οι πε-

ρισσότεροι είναι και καθηγητές Πανεπιστημίων...

Οι Κύπριοι αποδείχτηκαν άριστοι μαθητές –

έμαθαν από τους Ελλαδίτες αδελφούς τους –

συνεχώς προοδεύουν και... πάνε να χάσουν

και τον τόπο τους!!! «Μ’ όποιος δάσκαλο

καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις»... Στις

χώρες μας επικρατεί το χριστιανικό πνεύμα

– όπως στην Ευρώπη στην εποχή του Καρ-

λομάγνου, ο οποίος ως καλός χριστιανός 

τους μεν ληστές και φονιάδες καταδίκαζε σε

μικρό πρόστιμο, για να μετανοήσουν και να

γίνουν... καλοί άνθρωποι. Τους δε μη νηστεύον-

τες Τετάρτη και Παρασκευή τους κρέμαγε πά-

νω στα δέντρα για να τους βλέπει ο κόσμος

και να παραδειγματίζεται. Έτσι, στη μητέρα

Ελλάδα και την κόρη της Κύπρο, όσοι κα-

τέφαγαν και ξεκοκκάλισαν τη χώρα τους δεν

τιμωρούνται καθόλου και καταδιώκονται αλύ-

πητα όσοι διέπραξαν μικροαπάτες. 

Πριν λίγες μέρες είχαμε και την ημέρα του

Ολοκαυτώματος των Εβραίων, της γενοκτο-

νίας τους από τους Ναζί. Φυσικά, οι Εβραίοι

την θυμούνται κάθε μέρα και παρουσιάζονται

προγράμματα σε όλες τις χώρες για να μην

ξεχνιέται η τραγωδία τους. Η γερμανική κυβέρ-

νηση αναγνώρισε τη γενοκτονία και μάλιστα

πρόσφερε ακόμη και σύνταξη στους απογό-

νους των θυμάτων. Τι γίνεται μ’ εμάς; 

Η Ελλάδα έπαθε πολύ χειρότερα εγκλή-

ματα την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας από τους Τούρκους και ακόμα χειρότε-

ρα, πρόσφατα, από τους Νεότουρκους μετά

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ναζί, μάλιστα,

σκότωναν τα θύματά τους με «ανθρωπιστικά

μέσα» στις αίθουσες αερίων, ενώ οι Τούρκοι

τα θύματά τους – Έλληνες, Αρμενίους, Κούρ-

δους – τους σκότωναν με τα πιο απάνθρω-

πα βασανιστήρια. Κατακομμάτιαζαν τα θύμα-

τά τους ζωντανά... 

Οι Τούρκοι όχι μόνον δεν αναγνώρισαν τα

εγκλήματά τους, αλλά τα φορτώνουν στα θύμα-

τά τους και δεν μετανοιώνουν. Δεν περνά μέρα

που να μην απειλούν ότι  θα διαπράξουν ακό-

μα χειρότερα εγκλήματα... Τι κάνουμε εμείς;

Ως καλοί χριστιανοί τα ξεχάσαμε όλα, αν και

οι Τούρκοι μας τα θυμίζουν καθημερινά και

μας απειλούν με χειρότερα!!! Εμείς δεν

ενοχλούμεθα καθόλου και μάλιστα ζητούμε

με λαχτάρα και νοσταλγία να τους συναντή-

σουμε και να τους προσφέρουμε κι άλλα... 

Έπρεπε να τους οδηγούμε σε διεθνή δι-

καστήρια και να απαιτούμε αποζημιώσεις και

επανόρθωση, το λιγότερο αναγνώριση της

γενοκτονίας που διέπραξαν εις βάρος μας.

Μαζί με την Αγγλία και την Ελλάδα, η Τουρκία

είναι εγγυήτρια δύναμη και όλες τους ως τέ-

τοιες έπρεπε να διορθώσουν τα κακώς έχον-

τα στην Κύπρο. Είναι γνωστόν ότι οι εγγυητές

είναι και καλοπληρωτές. 

Στην περίπτωση τη δική μας, επειδή είμα-

στε τόσον... έξυπνοι και έχουμε τέτοιους ηγέ-

τες, πάμε να πληρώσουμε εμείς τα σπασμέ-

να και μυαλό δεν βάζουμε. Τι ζητούν οι ηγέ-

τες μας; Συνομιλίες άνευ όρων με τον σφα-

γέα μας και ζητούμε από τους μπέηδες τι άλ-

λο θέλουν να τους προσφέρουμε για να τους

καλοκαρδίσουμε... 

Βγαίνει ο μέγας πολιτικός Αβέρωφ Νεο-

φύτου και λέει φανερά ότι πρέπει να προσφ-

έρουμε κι άλλα σ’ αυτούς που μας λήστεψαν,

βίασαν, δολοφόνησαν, μας έκαναν πρόσφυ-

γες στον δικό μας τρόπο και άρπαξαν τα καλύτε-

ρα μέρη μας. Ο λαός, αντί να τον κυνηγήσει,

τον θαυμάζει και τον χειροκροτεί και όσοι έχα-

σαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους από

τη δράση των φίλων του, τον ψηφίζουν κορ-

δόνι! Αυτός τους κοροϊδεύει με τον πιο χον-

τρό τρόπο! Υπόσχεται ότι με μαγικό τρόπο,

χωρίς αγώνα, θα ελευθερώσει και θα επα-

νενώσει το νησί!!! 

Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, των κομ-

μάτων και δη σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες πε-

ριμένουν από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ – ο οποίος με

τις οδηγίες των Αγγλο-αμερικανών σχεδιάζει

να τουρκέψει και όλο το νησί και να φορέσει

παραδοσιακά κόκκινα φέσια στους άντρες και

φερετζέ στις γυναίκες. 

Τι έκαναν οι παραδοσιακά κυβερνώντες

στην Ελλάδα; Βοήθησαν όσο μπορούσαν 

τους πασάδες της Άγκυρας για να μείνουν στο

ΝΑΤΟ και να εμποδίζουν Ρωσία και Κίνα, τάχα,

να χαλάσουν τα συμφέροντα του «Ελεύθε-

ρου Κόσμου», που δεκάδες χρόνια διατηρ-

ούν αντιδημοκρατικά και βάρβαρα καθεστώτα

στον Περσικό Κόλπο. Μόνη σκέψη και έγνοια

τους είναι να κλέβουν το πετρέλαιο και το φυ-

σικό αέριο της περιοχής. Εμείς όχι μόνο το

δεχτήκαμε χωρίς διαμαρτυρίες, αλλά συμ-

φωνήσαμε σε Ε.Ε. και ΟΗΕ να θεωρηθεί το

απελευθερωτικό κίνημα των Κούρδων (ΡΚΚ)

ως... τρομοκράτες!!! Αντί να υποσκάπτουμε

τον θανάσιμο εχθρό μας, τον βοηθάμε να

δυναμώσει και να μας κάνει μεγαλύτερη ζημιά.

Με άλλα λόγια, φταίμε για ό,τι παθαίνουμε. 

Οι κυβερνώντες «αδελφοί» μας στην Ελλά-

δα αντί να ζητήσουν τιμωρία και κυρώσεις

εναντίον της Τουρκίας, σκέφτονται για μέτρα

εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας, με τον νεο-

ελληνικό παραδοσιακό τρόπο. Με άλλα λό-

για, με φιλικές συνομιλίες για να διαφυλαχθ-

εί η «ωραία συμμαχία» του ΝΑΤΟ και να μην

κινδυνεύσουν τα αμερικανικά συμφέροντα

από τους «κακούς» Κινέζους και Ρώσους. 

Το ό,τι τα κόμματα εξουσίας ήταν πιστοί

υπηρέτες των Αγγλο-αμερικανών, ήταν γνω-

στό σε όλη την νεοελληνική ιστορία. Οι ηγέ-

τες μας, για δικούς τους λόγους, έγιναν μέρ-

ος αυτής πολιτικής και μας πουλούσαν ψευ-

τοπατριωτισμό και μας γαλουχούσαν, δήθεν,

με τα «νάματα του Ελληνοχριστιανισμού» που

δεν υπήρχαν. Εμείς γνωρίζαμε ότι μας ξεγε-

λούν, αλλά τους ακολουθήσαμε και την πάθ-

αμε, αλλά μυαλό δεν βάλαμε. 

Οι Ελληνοκύπριοι έπρεπε να σταθούμε

όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε να πάρουν

την εξουσία άνθρωποι πατριώτες, που νοιά-

ζονται για τα συμφέροντα του Ελληνισμού και

θα σταθούν δίπλα μας. Το 1915 η Αγγλία πρ-

όσφερε την Κύπρο εξ ανάγκης στην Ελλάδα

κι αυτή τη δέχτηκε. Με την λανθασμένη πολι-

τική των ηγετών μας, τους οποίος εμείς λα-

νθασμένα διαλέξαμε, κάναμε και ενωτικό αγώ-

να που δεν μας οδήγησε στον στόχο. 

Ο ηρωικός θάνατος πολλών ηρώων το

1955-1960 έπρεπε να μας νουθετήσει ν’ αλ-

λάξουμε πορεία και να εκλέγουμε ηγέτες τίμιο-

υς και πατριώτες, όχι δούλους του Μαμωνά,

οι οποίοι σκέφτονται μόνο τα χρήματα και δεν

έχουν πατρίδα. 

Τα σφάλματά μας έπρεπε να μας είχαν κά-

νει σοφότερους, να εκλέγουμε καλούς ηγέτες

και όχι «Άφρονες Πλουσίους», οι οποίοι πράτ-

τουν όπως ακριβώς τους περιγράφει η ευαγ-

γελική περικοπή...

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Να σύρουμε την Τουρκία σε διεθνή 

δικαστήρια, όχι σε συνομιλίες με τον σφαγέα»

Οι κάμερες σώζουν ζωές και εξιχνιάζουν εγκλήματα
Κύριε Διευθυντά, 

Με αφορμή τον τραγικό χαμό του 23χρονου έξω από τη Βουλή,

σημειώνω ότι σε δημοσίευμά μου (7/12/20 – Φ.Π.) είχα γράψει, προφη-

τικά, επί λέξει τα εξής: «Στη Ν. Κορέα έχουν εκτεταμένη χρήση καμερών

ασφαλείας στους δρόμους, παρακολούθηση στοιχείων πιστωτικών – χρ-

εωστικών καρτών για αποκάλυψη συναλλαγών κάθε “υπόπτου”, παρα-

κολούθηση των διαδρομών του μέσω GPS από τα κινητά τηλέφωνα κλπ.

Υπάρχουν εφαρμογές που καταγράφουν ώρα με την ώρα τις διαδρομές

των κρουσμάτων (ποια λεωφορεία πήραν, σε ποια στάση κατέβηκαν

ακόμη και αν φορούσαν μάσκα εκείνη τη στιγμή). Ενδεικτικά αναφέρω

ότι όσοι π.χ. βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα είναι υποχρεωμένοι να

κατεβάσουν εφαρμογή στο κινητό τους που ειδοποιεί τις Αρχές αν βγουν

από το σπίτι τους με πρόστιμο μέχρι £2.500». 

Στην Αγγλία, υπάρχουν παντού κάμερες και σε κάθε λεωφορείο πρ-

αγματοποιούνται 30 λήψεις την ώρα. Επίσης, οι κάμερες βοηθούν τα μέ-

γιστα στην εξιχνίαση ατυχημάτων και εγκλημάτων. Το ερώτημα που τίθ-

εται είναι: τι προτιμάμε; τα προσωπικά δεδομένα ή τη ζωή;

«Ένα κράτος κινδυνεύει περισσότερο από τους πολίτες του, όταν δεν

πειθαρχούν, παρά από τον εχθρό του». (Σπινόζα)

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος - Πειραιάς 

email: info@tralaw.gr 



Το άρθρο θα κινηθεί αποκλειστικά γύρω

από «τον πυρήνα της κυπριακής κακο-

δαιμονίας», παρακάμπτοντας τα φαινό-

μενα που προέκυψαν και που αρχίζουν

από αμέλειες και τελειώνουν σε εθνικές

μειοδοσίες. Αυτά, θα τα παρακάμψω.  

Γράφει ο

Πάνος Ιωαννίδης

Νομικός, 

Ανεξάρτητος 

Πολιτευτής

Ο πυρήνας της κυπριακής κακοδαιμονίας

και γενεσιουργός αιτία του Κυπριακού Ζητή-

ματος, όπως εφιαλτικά εξελίσσεται μέχρι

σήμερα, είναι μία λέξη: Βρετανία.

– Οι Βρετανοί αρνήθηκαν το '45 στους

Κυπρίους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης,

αθετώντας κάθε υπόσχεση που είχαν δώσει.

– Οι Βρετανοί ώθησαν τους Έλληνες της

Κύπρου στον Απελευθερωτικό Αγώνα της

ΕΟΚΑ του '55-'59, στον οποίον οι Βρετανοί

ηττήθηκαν και δεν το χώνεψαν ποτέ.

– Οι Βρετανοί έπεισαν την Τουρκία το '55

να διεκδικήσει την Κύπρο.

– Οι Βρετανοί υποκίνησαν το '57τους Τούρ-

κους «να αναπτύξουν ισχυρή τρομοκρατική

δραστηριότητα στο Νησί, χρησιμοποιώντας

και τους Οθωμανούς Κυπρίους.

– Οι Βρετανοί σχεδίασαν και επέβαλαν το

Σύνταγμα-παγίδα του 1960, για την ίδρυση

της δήθεν «Ανεξάρτητης & Κυρίαρχης Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας», υπό την "εγγύηση" της

Βρετανίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας.

– Οι Βρετανοί υποκίνησαν και υποστήρι-

ξαν το '63 το ένοπλο και αιματηρό Τουρκικό

Πραξικόπημα [την καλούμενη Τουρκο-αντα-

ρσία] από την Τουρκία, για απόσχιση των

Οθωμανών Κυπρίων από το νόμιμο Κράτος

και για παράνομη κατάληψη εδαφών για τον

αυτοεγκλωβισμό τους, με μόνιμο στόχο την

κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

– Με πρωτοβουλία των Βρετανών και με

τησυνεργασία πλέοντων Αμερικανών και,

δυστυχώς, μερικών ελληνοειδών, συνεχίστηκαν

οι μεθοδεύσεις από το '64 μέχρι το '74,με επι-

στέγασμα το ηλίθιο Πραξικόπημα και την

παράνομη τουρκική Επιδρομή κατά του νόμι-

μου Κυπριακού Κράτους τον Ιούλιο του '74,

τον παράνομο Εποικισμό με εισαγόμενους

Τούρκους, την πολύμορφη εθνοκάθαρση των

Ελλήνων Κυπρίων και την έκτοτε παράνομη

Κατοχή του 37% κυρίαρχου, κυπριακού εδά-

φους με όλα τα συνεπακόλουθα.

– Με βρετανικούς χειρισμούς ήταν που

συνεχίστηκε η προσπάθεια από το '74 μέχρι

το '83 για «διαιρετική διευθέτηση του κυπρ-

ιακού», για να καταλήξει το 1983 η Τουρκία

«να ανακηρύξει παράνομο τουρκικό ψευ-

δοκράτος στην Κατεχόμενη Κύπρο», επι-

διώκοντας [έκτοτε και ανεπιτυχώς] την διε-

θνή αναγνώριση του και επιμένοντας πλέον,

για διευθέτηση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομο-

σπονδίας (ΔΔΟ), δηλαδή διάλυση της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και αντικατάσταση της

με δύο, εφ' όλης της ύλης ισότιμα και κυρίαρ-

χα κράτη.

– Βρετανικές ήσαν και οι διαιρετικές μεθο-

δεύσεις και πρωτοβουλίες που συνεχίστηκαν

από το 1983 μέχρι το 2004, με επιστέγασμα

το «Σχέδιο Λύσης Αννάν», που μας σημά-

δεψε ανεξίτηλα μέχρι και σήμερα: 

Ένα SUI GENERIS «Βρετανικό Εφεύ-

ρημα», φορτωμένο με κενά και παραβιάσεις

Διεθνούς Δικαίου & Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των, που οι Βρετανοί τις χαρακτήρισαν ως

"εποικοδομητικές ασάφειες", που μεθοδεύτηκε

από τους Βρετανούς, με τη συνεργασία της

Τουρκίας, των ΗΠΑ και συγκεκριμένων πρό-

θυμων πολιτικών δυνάμεων Ελλάδας και

Κύπρου.

Την μερικών 100δων σελίδων 1η Έκδο-

ση του «Σχεδίου» την υπέγραψε ο τότε Γ.Γ.

του ΟΗΕ Κόφφι Αννάν – προφανώς χωρίς

να την έχει διαβάσει – και παραδόθηκε στον

τότε Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη και στον

Κατοχικό Εγκάθετο Ραούφ Ντεκτάς τον Νοέμ-

βριο 2002, για αποδοχή ή απόρριψη από

τους Έλληνες και τους Οθωμανούς της Κύ-

πρου, σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα.

Από τον Νοέμβριο 2002 μέχρι τον Απρίλιο

2004, που έγιναν τελικά τα Δημοψηφίσμα-

τα, το «Έγγραφο» διογκώθηκε σε 9.000

σελίδες, οι καταστροφικές «ασάφειες» πολ-

λαπλασιάστηκαν, η Βρετανία απέκτησε κυ-

ριαρχικά δικαιώματα στο Έδαφος, στον Αέρα

και στη Θάλασσα της Κύπρου [να θυμίσου-

με εδώ και την ΑΟΖ], επίσημη ενημέρωση

ΔΕΝ γινόταν και, όσοι ενημέρωναν δημόσια

για τους κινδύνους αυτού του «Σχεδίου», το

έπρατταν μετά από δική τους μελέτη και με

δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Καταλυτική κατά του «Σχεδίου» υπήρξε η

στάση του τότε Προέδρου Τάσσου Παπαδό-

πουλου, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2003 μετά

από την υποβολή του «Σχεδίου», και του

οποίου το τεκμηριωμένο Διάγγελμα μερικές

μέρες πριν από το Δημοψήφισμα συντέλε-

σε αποφασιστικά στο βροντερό «ΟΧΙ» του

νόμιμου Κυπριακού Λαού.

Τα χωριστά Δημοψηφίσματα έγιναν στις

24 Απριλίου 2004. Το 64% των Οθωμανών

ψηφοφόρων, η μεγάλη πλειοψηφία των

οποίων αποτελείτο από παράνομους Τούρ-

κους στρατιώτες και Τούρκους Έποικους,

αποδέχτηκε το «Σχέδιο». Το76% των νομίμων

Ελλήνων Κυπρίων το απέρριψε.

Και, ενώ το «Σχέδιο» προέβλεπε ότι «εάν

απορριπτόταν στο ένα ή/και τα δύο Δημο-

ψηφίσματα θα εθεωρείτο ως μη υπάρχον»,

αυτή η βρετανική κατάρα βρυκολάκιασε και

μας κατατρέχει μέχρι και σήμερα με τη μορφή

της ΔΔΟ, διότι για το ίδιο «Σχέδιο» πρόκειται.

Από αμέσως μετά από το Δημοψήφισμα

του 2004 μέχρι και σήμερα, συνέβησαν τα

εξής 2 πράγματα:

1ον: Παρά την απόρριψη του Σχεδίου

Αννάν και παρά την ισότιμη ένταξη της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και στην Ευρω-

ζώνη, οι εντός και εκτός Ελληνισμού θιασώτες

της κατάλυσης τουκυπριακού κράτους, με

μόνιμους πρωτοστάτες τους Βρετανούς,

ανασχεδίασαν την μεθόδευση και οδηγούν

τις εξελίξεις προς μίαν ωραιοφανή νεκρα-

νάσταση και επιβολή του Σχεδίου Αννάν, υπό

την ονομασία Διζωνική, Δικοινοτική Ομο-

σπονδία (ΔΔΟ).

Και 2ον: Ως «Στρατηγική Υλοποίησης» του

νέου σχεδιασμού, καθορίστηκε το τρίπτυχο

«Πρόκληση Οικονομικής Δυσπραγίας /Κοι-

νωνική Εξαθλίωση/Επιβολή ΔΔΟ».

Στρατηγική, την οποίαν υλοποιούν μέχρι

σήμερα, με στόχο «την κατάλυση του κυρίαρ-

χου Κυπριακού Κράτους, την υιοθέτηση μιας

θνησιγενούς Συνομοσπονδίας δύο πλήρως

ισοτίμων κρατιδίων, την τουρκοποίηση της

Κύπρου υπό βρετανική κηδεμόνευση και,

μοιραία, την προσάρτηση της Νήσου στην

Τουρκία».

Συμπερασματικά, για έξι 10ετίες οι Βρε-

τανοί, οι Τούρκοι και οι εκάστοτε – από εντός

και εκτός του Ελληνισμού – συνεργάτες τους,

μεθοδεύουν την κατάργηση της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

Μέχρι σήμερα, αυτή η μεθόδευση όχι μόνον

απέτυχε, αλλά και οδήγησε στην Διεθνή Επι-

βεβαίωση του κυρίαρχου Κυπριακού Κρά-

τους, διορθώνοντας ταυτόχρονα και την σοβα-

ρότερη δολιότητα του Βρετανικού Συντάγ-

ματος του '60. Αυτό συνέβη με το Ψήφισμα

Σ.Α. 186/1964, το οποίο θέσπισε ότι: «Το

Κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι

εκείνο, που διαμορφώθηκε μετά από τη βρε-

τανο-τουρκική συνωμοσία και την αυτο-

απομόνωση των Οθωμανών Κυπρίων το '63

και που διοικείται δημοκρατικά από τον νόμι-

μο Κυπριακό Λαό».

Αυτό είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο Κρά-

τος μας, που, κυρίαρχο επί ολοκλήρου της

νήσου Κύπρου, εντάχθηκε ως ισότιμο κρά-

τος-μέλος στην ΕΈ την 1η Μαΐου 2004 και

στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός
τραγουδιού: Μια αστεία 
ιστορία που ενισχύει την

υποκουλτούρα
Ο 65ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματο-

ποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τον προσεχή Μάιο και η

ΈλεναΤσαγκρινού θα είναι εκείνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

με το τραγούδι «El Diablo» («Ο διάβολος»).Τυχαία άραγε διερω-

τούνται πολλοί την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού ή μας

πήρε και μας σήκωσε στο μεγάλο κατήφορο που χρόνια τώρα

κατρακυλάμε... Εξ ου και οι έντονες διαμαρτυρίες (όχι μόνο από

μέλη χριστιανικών οργανώσεων, όπως υποστηρίζεται από τους

υπευθύνους για την επιλογή) και η αξίωση για αλλαγή πορείας και

δεύτερες σκέψεις για τη συγκεκριμένη σκανδαλώδη επιλογή.

Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα απολύτως νηφάλια

θέτοντας υπόψη μας σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. Είναι γεγονός

πως τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που θέτουν

έντονους προβληματισμούς για τον εν λόγω διαγωνισμό. Ποιος,

αλήθεια, είναι ο αντικειμενικός στόχος του; Προάγει ή όχι τον πολι-

τισμό; Βοηθά ή όχι τα έθνη κράτη να διατηρήσουν, να μεταλα-

μπαδεύσουν και κατά το δυνατόν να ενισχύσουν το δικό τους πολι-

τισμό; Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που

απασχολούν καταξιωμένους ανθρώπους του πνεύματος και ειδικό-

τερα τους θεματοφύλακες κάθε εθνικής μουσικής παράδοσης.

Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Κύπρος και Ελλάδα μετέχουν

σε αυτόν το διαγωνισμό, για τον οποίο προσωπικά θεωρώ πως

το μόνο θετικό που προκύπτει είναι τα εκατέρωθεν δωδεκάρια τη

νύχτα της ψηφοφορίας! Κάτι είναι κι αυτό, αφού δείχνει πραγμα-

τικά πως το αίμα νερό δεν γίνεται. Κατά τα λοιπά πρόκειται για μια

αστεία ιστορία που ενισχύει την υποκουλτούρα, στην οποία συμμε-

τέχουμε δίχως να αναλύσουμε τις ειδικές παραμέτρους της. Αν,

δηλαδή, προσθέτει και κυρίως αν αφαιρεί από το εθνικό μουσικό

μας κεφάλαιο και αν ενισχύει την πολιτισμική φυσιογνωμία μας.

Σε ό,τι αφορά το φετινό διαγωνισμό, έχω να παρατηρήσω ότι

πρόκειται για μια ακόμα θλιβερή επανάληψη (η δική μας συμμε-

τοχή το καταδεικνύει ξεκάθαρα) των όσων γινόμαστε μάρτυρες

αρκετά χρόνια τώρα.Αρκεί να θυμηθούμε εκείνους τους περίερ-

γους τύπους, τους Lordi, τα «τέρατα» της Φινλανδίας που πήραν

το τρόπαιο το 2006, στη διοργάνωση της Αθήνας!

Ωστόσο, ακόμα κι αν δεχθούμε πως όλα τα παραπάνω είναι

μόνο θεωρίες συνωμοσίας, κι ότι πραγματικά το τραγούδι που θα

μας εκπροσωπήσει δεν αναφέρεται όπως υποστηρίζεται στον

σατανά αλλά εξιστορεί (σύμφωνα με τους υπεύθυνους), την περ-

ιπέτεια μιας κοπέλας που βρίσκει τον εαυτό της δέσμια σε μια

σχέση εκμετάλλευσης με έναν αλήτη, εξ ου και τον αποκαλεί «el

diablo», διερωτώμαι γιατί χρόνια τώρα επιμένουμε να λαμβάνου-

με μέρος σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού με μια μουσική δημιουρ-

γία απολύτως ξένη με τον πολιτισμό μας αναπόσπαστο κομμάτι

του οποίου είναι ασφαλώς και η γλώσσα μας.

Η Κύπρος είναι μια χώρα εδάφη της οποίας κατέχονται παρά-

νομα από την Τουρκία, με πρόσφυγες, αγνοούμενους και εγκλω-

βισμένους που απειλείται καθημερινά από την κατοχική Τουρκία,

κάτι που ως φαίνεται θέλουμε να το θυμούνται όλοι οι άλλοι ενώ

το ξεχάσαμε όλοι εμείς! Η Κύπρος έχει καταξιωμένους μουσικο-

συνθέτες και τραγουδιστές που κατέθεσαν τα διαπιστευτήρια τους

στην ελληνική μουσική σκηνή και βαθμολογήθηκαν με άριστα. Κι

όμως, επιμένουμε να συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό, οδοστρ-

ωτήρα για κάθε εθνική μουσική παράδοση και να ενισχύουμε με

τις πράξεις μας μια γελοιότητα και μια διαβολική υποκουλτούρα

υποτασσόμενοι, χωρίς καμιά απολύτως αντίσταση, σε ένα πα-

γκοσμιοποιημένο μουσικό συνονθύλευμα! Και περιθωριοποιούμε

τη γλώσσα μας με τα μεθυστικά αρώματα και τους μελιχρούς στοχα-

σμούς της που μπόλιασαν τις γλώσσες όλου του κόσμου.

Υστερόγραφο: Κίτρινη κάρτα στην Αλέξια (καταξιωμένη και αξια-

γάπητη κατά τα άλλα) για την κριτική που άσκησε στο ΡΙΚ για την

επιλογή του να εκπροσωπηθεί στον διαγωνισμό από έναν μη

Κύπριο (Ελλαδίτη) καλλιτέχνη. Αν η διαμαρτυρία της αφορούσε

αυτήν την αθλιότητα που λέγεται Eurovision θα συμφωνούσα

απολύτως μαζί της. Νομίζω πως οι Έλληνες Κύπριοι ερμηνευτές

και δημιουργοί,οι περισσότεροι των οποίων διέπρεψαν στον ελλα-

δικό χώρο,οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Κά-

ποιοι μάλιστα από αυτούς εκπροσώπησαν με ιδιαίτερη επιτυχία

την Ελλάδα στον εν λόγω διαγωνισμό. Τότε που η Eurovision είχε

κάτι να πει….. Τότε που τραγουδούσαμε στη γλώσσα μας και δεν

πιθηκίζαμε. Τους έχουμε όλους απέναντι μας, ας μη βγάζουμε

μόνοι τα μάτια μας!

Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος) Αυγουστή

Αν. καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού

a.avgoustis@hotmail.com

Βρετανία - ο πυρήνας 

της κακοδαιμονίας μας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤIΕΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β.

Το φιλανθρωπικό σωματείο Αλκυονίδες Η.Β. στέλλει θερμά συλλυπητήρια στην

οικογένεια τού Παναγιώτη Χρυσοστόμου. 

Ευχαριστούμε την σύζυγο και τα παιδιά του, που μέσα στον πόνο τους, αποφάσι-

σαν να βοηθήσουν Κύπριους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ανεβαίνουν τον δικό τους

Γολγοθά και περιμένουν για δύσκολες θεραπείες σε νοσοκομεία του Λονδίνου.

Το σωματείο αποτελείται από εθελοντές οι οποίοι εργάζονται αφιλοκερδώς και διατ-

ητηρεί χώρο φιλοξενίας, την «Φωλιά» για χαμηλόμισθους ασθενείς. Αυτή την δύσκολη

περίοδο, το Σωματείο καλύπτει επίσης έξοδα μεταφοράς. Επίσης προσφέρει άμεση

βοήθεια σε άτομα από την κοινότητα όταν υπάρχει ανάγκη. 

Οι Αλκυονίδες Birmingham & Midlands στηρίζουν 13 οικογένειες Κυπρίων με παι-

διά με ειδικές ανάγκες.

Αιωνία του η μνήμη.

Alkionides UK committee

www.alkionides.org 

enquiries@alkionides.org
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Γνώρισε Και Αγάπα... 
( Έμπνευση από 

Βιολέττα Ψωφάκη)

Αναγνώρισε, Αποδέξου, Αναρωτήσου, 

Απελευθέρωσε και Αγάπησε!

Γιατί,

Όλα βρίσκονται εκτός ελέγχου, 

Μας ωθούν στο χείλος της αβύσσου, 

Μπορούμε, ίσως να ελέγξουμε,

Τουλάχιστον, τον εαυτό μας. 

Με εσωτερική δύναμη,

Επειδή αυτός είναι

Και θα είναι,

Παντοτινός σύντροφος, 

Δάσκαλος και φίλος μας…

Αυτός, ασυνείδητα στην αρχή,

Συνειδητά αργότερα, 

Καλείται να διαχειριστεί

Κάθε πρόκληση ή δυσκολία. 

Στο τέλος, θα κάνει 

Την εμπειρία της ζωής, 

Πιο ανάλαφρη, πιο άμεση,

Με καλύτερη ροή. 

Αναγνωρίζουμε και εστιάζουμε

Σε ό,τι συμβαίνει εντός,

Που επηρεάζει τη διάθεσή μας. 

Αποδεχόμαστε τις σκέψεις, 

Τα συναισθήματα που έχουμε αναγ-

νωρίσει, 

Και απλά, τους επιτρέπουμε

Να υπάρξουν. 

Έτσι, μπορούμε 

Και να τα βελτιώσουμε,

Όπου χρειάζεται

Αναρωτιόμαστε και φτάνουμε 

Στην ουσία του θέματος,

Με αναγνώριση και αποδοχή,

Αναρωτιόμαστε: Τι προσπαθεί 

Να βγει στην επιφάνεια; 

Με τι συνδέεται; 

Τι θέλει να μας πει;

Ακούμε προσεκτικά τις απαντήσεις,

Χωρίς να τις κρίνουμε.

Απελευθερώνουμε για να προχωρήσο-

υμε. 

Από το παρελθόν, 

Τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες, 

Τον πόνο της απώλειας 

Και τα όποια αποδυναμωτικά συναισθή-

ματα, 

Γιατί το μέλλον 

Είναι αντανάκλαση του παρελθόντος. 

Αγαπάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας.

Του προσφέρουμε 

Αυτό που χρειάζεται, που έχει ανάγκη!

Τρυφερότητα, καλοσύνη, επιβεβαίωση, 

Παρηγοριά ασφάλεια, δύναμη, 

Αποδοχή, συμπόνια, συγχώρεση 

Και αγάπη!

Αυτό που ο κάθε ένας χρειάζεται!

Όταν η καρδιά μας είναι ανοιχτή,

Θεραπεύει, ενοποιεί τα μέρη της ύπα-

ρξής μας, 

Αλλά ακόμα πιο πολύ,

Ανοίγει και την καρδιά του άλλου …

Και τον ενοποιεί μ’ εμάς,

Σε κοινωνία προσώπων,

Όχι εγωκεντρικών ατόμων!

Aλέξανδρος Μαρινάκης   
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ΜΕΡΟΣ 9ον

«Ο Όρκος του Ελληνόπουλου 

για την Κύπρο»: 

«Ορκίζομαι ν’ αγωνισθώ με όλη μου την ψυχή

και με όλα τα μέσα για την απελευθέρωσιν των

Κυπρίων αδελφών μου και να δώσω ένα μάθημα

στους τυράννους των, όπως οι πρόγονοί μου έδω-

σαν στο παρελθόν μαθήματα σε άλλους τυράν-

νους και άλλους κατακτητάς».

Πατριωτικά ελληνικά τραγούδια για την

Κύπρο μας την περίοδο 1955-59

«Το Αίμα Νερό Δεν γίνεται», «Ως Πότε Θά’μαι Σκλά-

βα», «Τ’ Αδέλφια Δεν Χωρίζουνε», «Κυπριοπούλα»,

«Κύπρος Βασανισμένη», «Μέσ’ Τα Μπουντρούμια»,

«Τρεις Πατριώτες Κύπριοι», «Η Κύπρος Λευτερώθη-

κε», «Χαίρετ’ Η Κύπρος Λευτεριά», «Κύπρος Μου,

Όμορφο Νησί» και φυσικά το υπέροχο τραγούδι του

Στέλιου Καζαντζίδη «Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ». 

Από τον Τύπο της εποχής: 

16 Ιουνίου 1958: Η Ελλάς θα βοηθήσει τα θύματα

των Τούρκων εις Κύπρον.

11 Ιουλίου 1958: Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλά-

δας Ευ. Αβέρωφ ετόνισεν και πάλιν ότι η Ελλάς θεω-

ρεί το βρετανικό σχέδιον διά την Κύπρον ως απαρά-

δεκτον. Ο Αβέρωφ εγένετο δεκτός υπό του Βασιλέως

Παύλου, όστις παραθερίζει εις Κέρκυραν, τον οποίον

και ενημέρωσε επί των τελευταίων εξελίξεων επί του

Κυπριακού. 

16 Αυγούστου 1958: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Μακάριος ομιλών εις δημοσιογράφους εις Αθήνας,

εχαρακτήρισεν το σχέδιον ΜακΜίλλαν ως επαίσχυντον

και ετόνισεν ότι ουδείς Έλλην Κύπριος θα το δεχθή.

Η γενική διαπίστωσις είναι ότι η Ελλάς επανέρχεται

εις την επιδίωξιν της αυτοδιαθέσεως και θα αγωνισθή

διά την επικράτησίν της πάση δυνάμει.   

17 Αυγούστου 1958: Συνήλθον εις την οικίαν του

αρχηγού του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Γεωργίου

Παπανδρέιου, άλλοι ηγέται των εθνικοφρόνων κομ-

μάτων της Αντιπολιτεύσεως – Σπύρος Μαρκεζίνη,

Στέφανος Στεφανόπουλος και Παναγιώτης Κανελλό-

πουλος – και εξέτασαν τας νέας εξελίξεις επί του Κυπρ-

ιακού. Ούτοι εξέδωσαν ανακοίνωσιν εις την οποίαν

αναφέρεται συν άλλοις ότι η απόρριψις του βρετανι-

κού σχεδίου υπό της ελληνικής κυβερνήσεως είναι

αυτονόητος και επιβάλλεται πλέον συνέχισις του

αγώνος. Ταυτοχρόνως οι ηγέται της αντιπολιτεύσεως

επέκρινον τον υπό της κυβερνήσεως χειρισμόν του

Κυπριακού, ο δε Γ. Παπανδρέου εκάλεσεν την κυβέρ-

νησιν να παραιτηθή. 

Η Πανελλήνιος Επιτροπή Αυτοδιαθέσεως Κύπρου

δι’ ανακοινώσεώς της εις Αθήνας, καταδικάζει δριμέως

«την αναχρονιστικήν πολιτικήν της Συντηρητικής κυβερ-

νήσεως του Λονδίνου να θέση εις εφαρμογήν τον απα-

ράδεκτον διά τον Κυπριακόν λαόν Σχέδιον Μακμίλλαν...»

21 Αυγούστου 1958: Την 11 πρωινήν, ο Πρόεδρος

της Ελληνικής Κυβερνήσεως Κων. Καραμανλής ενημέ-

ρωσε τον Βασιλέα Παύλον επί της εσωτερικής και εξω-

τερικής καταστάσεως και ιδία επί του Κυπριακού. Εξ

άλλου επί του ιδίου ζητήματος ο Αρχιεπίσκοπος Κύ-

πρου Μακάριος είχε συνάντησιν μετά του Υπουργού

Εξωτερικών Ευ. Αβέρωφ. 

23 Νοεμβρίου 1958: Το Πανεπιστήμιον Θεσσα-

λονίκης εις μνήμη του ηρωϊκώς πεσόντος Κυριάκου

Μάτση, ο οποίος διετέλεσε φοιτητής της Γεωπονικής

Σχολής αυτού, εκήρυξε την σήμερον Κυριακήν ημέρα

πένθους. Ούτω την πρωΐαν ωργανώθη σιωπηλή πο-

ρεία διαμαρτυρίας των φοιτητών με επικεφαλής τον

πρύτανιν, τα μέλη της Συγκλήτου και τους καθηγητάς

διά των κεντρικών οδών της πόλεως από το Πανεπι-

στήμιον εις τον ναόν του Αγίου Δημητρίου, όπου εψάλη

επιμνημόσυνος δέησις υπό του Επισκόπου Ταλα-

ντίου, ο οποίος εξεφώνησεν και λόγον. 

26 Νοεμβρίου 1958: Η Αστυνομία Αθηνών διέλυσε

σήμερον διαδήλωσιν των φοιτητών του Πανεπιστημίου

Αθηνών υπέρ της Κύπρου. Διεξήχθησαν συγκρούσεις

μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών, κατά τας οποίας

εις αστυνομικός και δύο φοιτηταί ετραυματίσθησαν.

Εκατοντάδες φοιτηωτών ηγνόησαν απαγόρευσιν

συλλαλητηρίων υπό της κυβερνήσεως και συνεκρό-

τησαν τοιούτον έξωθεν του Πανεπιστημίο επί τη συζητή-

σει του Κυπριακού εις τα Ηνωμένα Έθνη. Οι φοιτηταί

εκραύγαζαν «Ζήτω η Ένωσις και η Αυτοδιάθεσις διά

την Κύπρον». Η Αστυνομία επενέβη όταν οι δια-

δηλωταί εβάδιζον κατά μήκος της οδού Πανεπιστημίου. 

1959

19 Φεβρουαρίου 1959: Υπογράφεται στο Λονδίνο

μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων

και Τούρκων της Κύπρου η τελική συμφωνία για την

ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Συμφωνίες

Ζυρίχης – Λονδίνου). Αυτές οι συμφωνίες στιγμάτι-

σαν ελληνική ζωή 3000 χρόνων στο νησί και διέκο-

ψαν τους πόθους αιώνων και τους αγώνες γενεών,

αφού ο Μακάριος με προσωπική του επιλογή ανέκο-

ψε τον απελευθερωτικό αγώνα για την Ένωση απο-

δεχόμενος Ανεξαρτησία της πατρίδος για να αποσυρθή

η διχοτόμηση ως σχέδιον λύσεως του Κυπριακού

(7/11/1958), κατά παράβαση της θέλησης του ελληνι-

κού λαού και των διακηρύξεων υπέρ Αυτοδιαθέσεως

– Ενώσεως. 

Η εγκατάλειψη του διαυγούς σκοπού, χάριν του

οποίου υψώθηκαν στη δόξα τα ολοκαυτώματα, οι κρε-

μάλες, τα κρατητήρια, οι φυλακές, το αντάρτικο και οι

τόσες δοκιμασίες της Κύπρου, είχε δραματική συνέχεια.

Στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής δήλωνε: «Η Ελλάς είναι υποχρεωμένη να διε-

ξάγει τον Κυπριακό Αγώνα εις τα πλαίσια των συμμαχιών

της». Η Κύπρος, δυστυχώς, στις κρίσιμες στιγμές εγκα-

ταλείφθηκε από το Εθνικό Κέντρο. 

Ακολούθησαν η θύελλα των ιστορικών και νομικών

παρασπονδιών, οι άδικες παραχωρήσεις στη μειο-

νότητα, η εξίσωση μειοψηφίας – πλειοψηφίας, η απάρ-

νηση της δημοκρατίας και η επιβολή του εξαμβλώματος

που ο Καραμανλής χαρακτήρισε ως την ευτυχεστέρα

ημέρα της ζωής του!... 

Ο Γεώργιος Σεφέρης δεν ήταν μόνον ένας ιδεαλι-

στής ποιητής, αλλά και ένας προσγειωμένος διπλω-

μάτης στην υπηρεσία της πατρίδας. Πρέσβης στο Λον-

δίνο τις παραμονές της προδοσίας με την τελική απο-

δοχή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου, τέθηκε

εκτός διαπραγματευτικής ομάδας, διότι ήταν εναντίον

παρεμβατικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων των Τούρ-

κων. Έγραψε στο «Ημερολόγιό» του: «Καραμανλής

– Αβέρωφ πάνε να συναντήσουν Ζορλού – Μεντερές

στη Ζυρίχη. Ό,τι και να λένε, νομίζω, η νύμφη κου-

κουλώθηκε. Δεν λυπάμαι για τίποτε απ’ όσα έκανα –

εύχομαι να μη λυπούμαι γι’ αυτούς...» Ναι, ήξερε ο

Σεφέρης ότι οι Συμφωνίες Λονδίνου – Ζυρίχης ήταν η

αρχή του τέλους! 

ΠΗΓΕΣ: 

1) Μύρωνος Χριστοφίδη & Λεωνίδα Φ. Λεωνίδου:

«Χρονολόγιον Αγώνος ΕΟΚΑ (1954-1959)», τόμος

Β’ (1957-1959). 1η έκδοση, Λευκωσία 2018. 

2) Ερμής Τσιατίνης (York, Βρετανία). Βλ. Εφημερίδα

«Ελευθερία» Λονδίνου, 2/11/2017.

3) Πρωτοσέλιδα αθηναϊκού Τύπου 1958 – 1959.

4) Αρχεία: Πανελλήνιος Επιτροπή Αυτοδιαθέσεως

Κύπρου (1958-59).

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού Πόθου

των Ελλήνων της Κύπρου (1958-59)»

«Για την Αυτοδιάθεση της Κύπρου». Τον

Νοέμβριο του 1958 υπήρξε μια πανελλήνια

κινητοποίηση σε σχολεία και εκκλησίες για

τη συλλογή χρημάτων υπέρ του 

απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων 

εναντίον των Άγγλων και την ανεξαρτητο-

ποίησή τους. Κυκλοφόρησαν 4 αξίες σε 

κουπόνια εράνου σε όλη την Ελλάδα. Στη

φωτογραφία, το κουπόνι δύο δραχμών.
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Μέρος 7ον

ΟΔημήτρης Λιπέρτης μαζί με τον Βασίλη Μιχα-

ηλίδη αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο της Κυπρ-

ιακής λαϊκής ποίησης. Ο Λιπέρτης γεννήθηκε στη

Λάρνακα το 1886 και μετά το Δημοτικό φοίτησε στο

Σχολαρχείο. Μετά πήγε στη Βηρυτό όπου έμεινε για

τέσσερα χρόνια. Με την επιστροφή του δούλεψε στα

δικαστήρια της Λάρνακας για πέντε χρόνια. Ύστε-

ρα έφυγε πάλι από την Κύπρο και πήγε πρώτα στην

Ιταλία για έξι μήνες και μετά στην Αθήνα όπου έμει-

νε εκεί για δύο χρόνια.

Όταν τελικά γύρισε στην Κύπρο δίδαξε για δέκα περίπου

χρόνια αγγλικά και γαλλικά σε διάφορα σχολεία καθώς

και στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και αργότερα διο-

ρίστηκε διευθυντής στην Εμπορική Σχολή Λεμύθου.

Ο Λιπέρτης όπως και ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι

επηρεασμένοι και εμπνευσμένοι από τους αγώνες του

Κυπριακού λαού για κοινωνική και εθνική δικαίωση. Γρά-

φουν και οι δυό τους στην πλούσια Κυπριακή διάλεκτο,

γιατί έτσι μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνή-

σουν καλύτερα με τον απλό άνθρωπο. 

Ο Λιπέρτης κυκλοφόρησε σε τέσσερις μικρούς τό-

μους τα ποιήματα του με τον τίτλο «Τζ’υπριώτικα Τρα-

ούδκια», που αργότερα κυκλοφόρησαν σε έναν τόμο,

που επιμελήθηκε ο Γεώργιος Α. Μαρκίδης (1882-1970).

Η τετράτομη συλλογή της ποίησης του καλύπτει την

περίοδο 1923 - 1937. 

Σχολιάζοντας τα ποιήματα του Λιπέρτη, ο Γεώργιος

Μαρκίδης αναφέρει: «Πολλά Κυπριώτικα τραγούδια του

Λιπέρτη έχουν κάτι από την  παλαιάν γνωμικήν ποίησιν

του Θεόγνιδος, Φωκυλίδου κτλ. Τελειώνουν πολλάκις με

υποθήκας, με ένα αξίωμα, με ένα συμπέρασμα ηθικόν.

Πολλά έχουν μέσα τους ένα θρησκευτικόν αίσθημα

βαθύ...ως επί το πλείστον, ο ποιητής διδάσκει μέσα εις

αυτά και πολλάκις νομίζεις ότι ακούεις την φωνήν ιερο-

κήρυκος...»

«Τζ’υπριώτικα Τραούδκια» Τόμος Α’

Ο Α΄ τόμος αποτελείται από 44 ποιήματα και ο Λιπέρτ-

ης καυτηριάζει την κοινωνική αδικία που επικρατεί σε

βάρος της φτωχολογιάς. Στο ποίημα του «Η Αρκοντιά»

σατιρίζει τους πλούσιους γιατί όπως λέει μπορεί να έχουν

πλούτη αλλά στερούνται βασικής ανθρωπιάς. Δίνουμε

μερικούς στίχους:

«Α παππού, ήρτεν ο Καλλής ‘που την Ληνούν,

λαλούσιν,

Τζι επέζεψεν στου Γιάκουμου τζιαί πάσιν να

τον δούσιν.

Εν που τους πρώτους του χωρκού τζιαί τα γεν-

νητικά του

Φτάννουσιν που τον τόπον μας, η Κακουλλού

εθ θκειά του.

Αρκόντηνεν θέμι πολλά τζιαί για την αρκοντιάν

του

Όπου σταθούν, φουμίζουν τον, - Μμα για την

αθθρωπιάν του

Είπεν κανένας τίποτε; Άννοιξεν στόμαν, γιέ

μου;

Θεέ μου, κάψε τζι άφησε, να μεν τοδ δω ποττέ

μου

Τον πίσσην, τον λιμάντερον, τουν το κακόν

κακκάτιν

Που πάντα πάνω στο δικόν του άλλου έσιει

αμμάτιν.

Ο Λιπέρτης αλλού καυτηριάζει την αδικία που επι-

κρατεί και αλλού σατιρίζει διάφορες κοινωνικές κατα-

στάσεις και αλλού είναι πολύ ερωτικός όπως στο ποίημα

«Βούττημαν ήλιου». Δίνουμε μερικούς στίχους όπου

εκφράζει την μεγάλη του αγάπη στην κοπέλα που αγαπά:

Άρκον πων να με παίρνουσιν οι τέσσερις τζι

εμέναν

Μες τζ’ είν΄την ανακατωσιάν

έλα τζι εσού στην εκκλησιάν

μεν αντραπής κανέναν.....

Βούττημαν ήλιου τζι ύστερις τέλεια πων να

σιγράση

Τζιαί πων ν’ αδκειάσουν τα στενά

Πων έ’σιει πλάσμαν να περνά

για να σε ξιφαράση

Έλα τζιαί ΄σου στο μνήμαν μου τζιαί μες τον

μπότην άψε

Αϊταφίτικον τζιερίν

Κάπνισε, κόρη, νακκουρίν

Νομάτισ’ με τζιαί κλάψε.

Ένα άλλο ωραίο ερωτικό - σατυρικό ποίημα του Λιπέρτη

είναι «Η Γιαλλούρα» όπου διεξάγεται ένας διάλογος

μεταξύ της μητέρας και της νεαρής κόρης της που κρυφο-

φιλιέται με τον ερωμένο της. 

Να μερικοί στίχοι:

Βρα Γιαλλουρού, άκου, φακκούν. – Μανά, εν το

καπρέτιν

Το γέρημον τζ’ ειν το σ’ οιρίν,

Τζι άμα πεινάση νακκουρίν,

Κάμνει το σπίτιν φέττιν.

Μμα, κόρη, ττακουρούν πολλά. - Εν τ’ αππαρίν

αλώπως

Τζ’ ειν το συζίνιν τζιαί διψά

Σκαλίζει τζιαί πορτοκλωτσά

Τζιαί σσ’ ειέται πκιον ο τόπος.

- Α, που να σ’ έχω στο Θεόν, κόρη μ’ , αγκαλε-

μένην

Εν τούτος ζώδκιον τζι αππαρίν

Τζιαί το σ’ οιρίν τζιαί το ταυρίν

Που σ’ έσ’ αγκαλιασμένην;

«Τζ’υπριώτικα Τραούδκια» Τόμος Β’

Ο Β’ τόμος των ποιημάτων αποτελείται από 37 ποιή-

ματα και προλογίζεται από τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος

γράφει για την ποίηση του Λιπέρτη:

«Τα ποιήματα του Λιπέρτη με τραβούνε με τη ξεκομ-

μένη τους τη σαφήνεια και την αξιωματική γνωμολογία

που βρίσκουμε στους αρχαίους της φυλής των Θεόγνι-

δων και των Ευριπίδων. Έτσι ο Κυπριώτης τραγουδι-

στής στέκεται σιμώτερα σ’ εκείνους, τονίζοντας το τρα-

γούδι του σα να μην υποπτεύεται την εξέλιξη των νεω-

τέρων και των σημερινών μας ποιητών....»

Ένα από τα πιο ωραία ποιήματα του Λιπέρτη που

αγαπήθηκε από τον Κυπριακό λαό, τον συγκίνησε και

συνεχίζει να τον συγκινεί ακόμα και σήμερα είναι το «Καρ-

τερούμεν μέραν νύχτα». Ο ποιητής εκφράζει τη μεγάλη

του αγάπη για την Ελλάδα και την ελπίδα ότι η Κύπρος

μια μέρα θα ενωθεί μαζί της. 

Το ποίημα αυτό μελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε από

τον Γιώργο Νταλάρα και τραγουδιέται και σήμερα σ’

όλες τις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο

εξωτερικό.

Δίνουμε τους πρώτους έξι στίχους του ποιήματος:

Καρτερούμεν μέραν νύχταν να φυσήσ’ ένας

αέρας

Στουν τον τόπον πων καμένος τζι έθ’ θωρεί

ποττέ δροσιάν,

Για να φέξη καρτερούμεν το φως τζ’είνης της

ημέρας

Πων να φέρη στον καθέναν τζιαί χαράν τζιαί

ποσπασ’ιάν.

Την Μανούλλαν μας για πάντα μιτσ’οί μιάλοι

καρτερούμεν

Για να μας σφιχταγκαλιάση τζιαί να νεκρανα-

στηθούμεν.

Άλλα ποιήματα σ’ αυτόν τον τόμο είναι «Αδέρφκια

καλώς ήρτετε», «Οι φόροι», «Απόν ακρώννεται γονιού

παρά γωνιάς τζ’οιμάται», « Η πεθερά», «Κάθε γονι-

ός πονεί για το παιδίν του» κ.ά.

«Τζ’υπριώτικα Τραούδκια» Τόμος Γ’

Ο Γ’ τόμος αποτελείται από 39 ποιήματα και εδώ ο

Λιπέρτης παρουσιάζεται μαστιγωτής της κοινωνικής

αδικίας και σατιρίζει διάφορες κοινωνικές καταστάσεις.

Στο ποίημα του που φέρει τον τίτλο «Φτώσεια» ο Λιπέρτ-

ης παρουσιάζεται φίλος και συμπαραστάτης του φτωχού

και του αδικημένου Κύπριου αγρότη όπως μας λέει χαρα-

κτηριστικά στο ποίημα του:

Φτώσ’ εια, που κάμνεις τόσους λας να πκιάν-

νουσιν, καλάθιν,

Να καρτερούν ‘ποτζ’ εί ποδά έναν βούκκον

ψουμίν,

Φτώσ’ εια, που η χαρά ποττέ κοντά σου εν

εστάθην

Τζι όσοι σε δούσιν, κλώθουσιν τζιαί βρίσκουν

αφορμήν

Να μεσ σε σ’ αιρετίσουσιν, με να σου κονταφ-

τάσουν

Φτώσ’εια, πων έχουσιν καρτκιάν να σου χαμο-

γελάσουν...

.........

Εσούνι κάμνεις την τιμήν περίτου τιμημένην,

Την αθθρωπκιάν ψηλόττερα ακόμα να σταθή

Τζι αν σ’ έχουσιν ποριψιμιάν τζιαί τσαλαπατ-

ημένην

Τζι εν πλάσκεται μήτε ψυσιή για να σε λυπηθή,

Τούτα ούλλα τα κάστια πων το μαρτύριον σου

Σηκώννουσ σε τζιαί βκάλλουσ σε ψηλά πων ο

Θεός σου.

Άλλα ποιήματα σ’ αυτή τη συλλογή είναι «Τα μαύρα

αμμάδκια», «Η σιηράτη του Μηνά», «Τους φρένιμο-

υς κρινίσκουν οι πελλοί», «Η μισταρκά στην χώραν»,

«Πούν την δικαιοσύνην;» κ.ά. 

Το ποίημα του «Τα μαύρα αμμαδκια» μελοποιήθη-

κε και έγινε γνωστότατο τραγούδι τόσο στην Κύπρο όσο

και στην Ελλάδα. Δίνουμε τους πρώτους στίχους:

Έλα, κορού, να δούμεν τα μαύρα σου 

τ’ αμμάδκια,

Που βκάλλουν τζ’ είν τες γλώσσες, που κάμνει

το λαμπρόν

Τζι άν κάμνουν την καρκιάν μου την άχαρην

κομμάδκια,

Να μεν πλήσσης, χαρώ σε, τζι άφησ’ τα να την

τρων.

«Τζ’ υπριώτικα Τραούδκια» Τόμος Δ’

Ο Δ’ τόμος αποτελείται από 22 ποιήματα. Το περιε-

χόμενο τους είναι αλλού διδακτικό, αλλού ερωτικό και

αλλού σατυρικό. Μερικά απ’ αυτά τα ποιήματα φέρουν

τους τίτλους «Εσούνι κάμνε το καλόν», «Ο φτόνος εν

προσφάϊν», «Το αερούδιν», «Ο ελεήμονας», «Στους

ποδκιάντραπους σγιαν τούτον» κ.ά.

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα «Ο φτόνος

εν προσφάϊν τζι η αβανιά ψουμίν»:

Μεν βάλλης φτιν, τον γυιόν μου, τζι ας 

σε κακολοούσιν

Πολλοί τζιαί ‘που την πέτραν γυρεύκουν 

αφορμήν.

Για τούτους πων ηξαίρουν λόον γλυτζ’ ίν να

πούσιν,

Ο φτόνος εν προσφάϊν τζι η αβανιά ψουμίν.

Ο Λιπέρτης επηρεασμένος από τα Οκτωβριανά γεγονό-

τα του 1931 κατά της Αγγλοκρατίας έγραψε το ποίημα

«Οχτώβρης 1931». Δίνουμε μερικούς στίχους:

Τα νέφαλλα που σκούλλισαν τωρά τον 

ουρανόν σου,

Εν εν ποτζ’ είνα πόξαιρες, εν μαύρα σκοτεινά,

Γιατ’ εγινήκαν τ’ άχαρα, ΄που δάρκα των 

παιδκιών σου

Που λαχταρούσιν τζιαί πονούν για σεν παντο-

τεινά.

Τον Νοέμβριο 1931 έγραψε το ποίημα «Τώρα πκιον

εξημέρωσεν», όπου δείχνει την μεγάλη του αγάπη για

την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Δίνουμε μερι-

κούς στίχους:

Τώρα πιον εξημέρωσεν τζι εχάθην 

το πισσούριν,

Αφήτις τζι η σημαία μας τζι πόπρεπε εστήθει,

Τώρα εποτυλίχτηκεν που μέσα στο μνημούριν

Μιζαρωμένος Λάζαρος ο τόπος τζι αναστήθην,

Πούβραν οι μάλες τον κορμόν τζιαί τα κλαδκιά

τες μάλες

Η μάνα τα παιδάτζια της τζιαί τα παιδκιά 

αγκάλες.

Έγραψε επίσης ποιήματα στη Δημοτική όπως «Ελε-

ημοσύνη», «Σε κόρη» «Εις την Κρήτην», «Στη μάνα

μου», «Αγάπη ξεχασμένη» κ.α.

Ο Λιπέρτης πέθανε το 1937.
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BRITISH ALL-PARTY PARLIAMENTARY GROUP FOR CYPRUS ELECTS OFFICERS’ TEAM AT 2021 AGM

Sir Roger Gale re-elected as chairman
Honorary event for the 200

years of the Greek 
Embassy in London

On March 25th, the Embassy of Greece in the United King-

dom will celebrate the anniversary for 200 years after the Greek

revolution with an original audio-visual project.

This commemorative production aims to honour the Bicen-

tenary, highlighting aspects of the War for Independence as well

as the long-standing friendship between Greece and the Unit-

ed Kingdom which played a decisive role in support of the Greek

struggle for Independence and ultimately the establishment of

the modern Greek state.

In the first part, distinguished personalities will honour the

1821 Bicentenary. Among them His Eminence Archbishop of

Thyateira and Great Britain Nikitas, the worldwide acclaimed

British author Victoria Hislop, the actor and prolific writer Stephen

Fry and HM British Ambassador to the Hellenic Republic Kate

Smith.

In the second part, a video under the title "21 Quotes in 21"

will be broadcasted. The video aims to highlight in a concise

way the landmarks and the iconic figures of the Greek War of

Independence. Prominent British and Greek scholars and dis-

tinguished personalities of the Greek diaspora comment on spe-

cific aspects and figures of the Greek Revolution.

The last part of the video involves a Recital for Violin and Pi-

ano with compositions by Tchaikovsky and Brahms, performed

by Maria Ismini Anastasiadou and Teresa de la Escalera Calderón.

When: 25 March, 11.00 am (UK time), duration 1h15m

Where: Watch live on Facebook and our YouTube Channel

https://www.facebook.com/GreeceInUK

https://www.youtube.com/channel/UCzh4sTj8jfdXSype2c9M2jw
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On the evening of Monday 22nd March, the All-

Party Parliamentary Group for Cyprus held its 2021

Annual General Meeting. Sir Roger Gale MP was

re-elected as Chair and will serve alongside a strong

cross-party team of parliamentarians (see full list

below).

Throughout the meeting, the APPG for Cyprus

expressed its strong support for a solution to the

Cyprus issue that reunifies the island on the basis

of a bi-zonal, bi-communal federation, in line with

the relevant United Nations Security Council res-

olutions.

Following the elections, H.E. the High Commis-

sioner of the Republic of Cyprus, Mr Andreas Kak-

ouris, joined the online meeting to provide an up-

date to parliamentarians on the latest developments

on the Cyprus issue, with an emphasis on the up-

coming informal 5+UN meeting on Cyprus sched-

uled for the end of April, at which the UK will be pre-

sent. 

High Commissioner Kakouris said that he hopes

that the upcoming informal meeting on Cyprus will

see positive steps taken towards the reunification

of Cyprus in line with international law, UN Securi-

ty Council resolutions and European Union princi-

ples. However, he informedMPs that Turkey is now

publicly advocating for the permanent partition of

Cyprus, instead of reunification. Despite this, Mr

Kakouris explained that, “the international com-

munity’s position [on the Cyprus issue] has not

changed: that Cyprus must be reunited as a bi-zon-

al, bi-communal federation.” 

The MPs had the opportunity to ask the High

Commissioner questions about the latest devel-

opments with several topics discussed,including

the illegal ‘opening’ of Varosha by Turkey and at-

tempts at recognition of the illegal regime in the oc-

cupied area of Cyprus.On Varosha, the High Com-

missioner said, “unfortunately, nothing has hap-

pened to reverse the illegal actions in Varosha”. Sir

Roger Gale MP said that it was vital that the inter-

national community did more because “the illegal

opening of Varosha emboldens Turkey and other

authoritarian actors around the world.”

The new composition of the APPG for Cyprus is

as follows:

Chair: Sir Roger Gale MP (Con), North Thanet

Vice-Chair: Lord Adonis (Lab)

Vice-Chair: Dr Lisa Cameron MP (SNP), East Kil-

bride, Strathaven and Lesmahagow

Vice-Chair: Bambos Charalambous MP (Lab), En-

field Southgate

Vice-Chair: Baroness Massey of Darwen (Lab)

Vice-Chair: Christine Jardine MP (LD), Edinburgh

West

Vice-Chair: Caroline Nokes MP (Con), Romsey &

Southampton North

Vice-Chair: Theresa Villiers MP (Con), Chipping

Barnet

Secretary: Jack Dromey MP (Lab), Birmingham

Erdington

Treasurer: Sheryll Murray MP (Con), South East

Cornwall

Officer: Tonia Antoniazzi MP (Lab), Gower

Officer: Bob Blackman MP (Con), Harrow East

Officer: Dan Carden MP (Lab), Liverpool Walton

Officer: Sarah Champion MP (Lab), Rotherham

Officer: Feryal Clark MP (Lab), Enfield North

Officer: Lord Collins (Lab)

Officer: John Cryer MP (Lab), Leyton and Wanstead

Officer: Judith Cummins MP (Lab), Bradford South

Officer: Geraint Davies MP (Lab), Swansea West

Officer: Tan Dhesi MP (Lab), Slough

Officer: Stephen Doughty MP (Lab), Cardiff South

and Penarth

Officer: Lord Dykes (Crossbench)

Officer: Nigel Evans MP (Con), Ribble Valley

Officer: Fabian Hamilton MP (Lab), Leeds North

East

Officer: Carolyn Harris MP (Lab), Swansea East

Officer: Mark Jenkinson MP (Con), Workington

Officer: Sarah Jones MP (Lab), Croydon Central

Officer: Daniel Kawczynski MP (Con), Shrewsbury

and Atcham

Officer: Mark Menzies MP (Con), Fylde

Officer: Robin Millar MP (Con), Aberconwy

Officer: Layla Moran MP (LD), Oxford West and

Abingdon

Officer: Angus MacNeil MP (SNP), Na h-Eileanan

an Iar

Officer: Matthew Offord MP (Con), Hendon

Officer: Kate Osamor MP (Lab), Edmonton

Officer: Ian Paisley MP (DUP), North Antrim

Officer: Lord Rennard (LD)

Officer: Bob Stewart MP (Con), Beckenham

Officer: Karl Turner MP (Lab), Kingston upon Hull

East

Officer: Catherine West MP (Lab), Hornsey and

Wood Green

Officer: Mike Wood MP (Con), Dudley South

Officer: Martin Vickers MP (Con), Cleethorpes

More information on the APPG for Cyprus at:

www.cypriotfederation.org.uk/appgforcyprus
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Alovely legend says that when the

creation was coming towards

the end, some lumps remained on

the Creator’s hands. He looked at his

most favourite creation, Greece and

all the islands he adored her with,

and then noticed that the eastern

Mediterranean had nothing in it. So,

he scraped all the lumps that were

left and created Cyprus, saturating

the Greek essence within it!

By 

Michael

Papadopoulos

Archaeology has shown that the first

inhabitants of Cyprus came from Asia

Minor around 7000BC. Later evidence

from religious objects and vase deco-

rations suggests links with Syria and

Mesopotamia. During early and middle

Bronze Age (2500-1650BC) there is ev-

idence that Cyprus has dealings with

Syria, Palestine, Egypt, Minoan Crete

and some of the Greek islands. But from

the 15th century BC, it seems as if the

island is under the Egyptians, although

the Hittites also might have had some

influence. 

Cyprus became well known as a pro-

ducer of copper. Everyone needed cop-

per and it became known as the island

of copper. Some believe that it received

its name from the metal. Others claim

that the metal was named after the place

it came from, Cyprus. Other names are

attributed to the island, such as, Alasia,

Amathousia, Tharsis, Yiatnana and Aka-

mantis. The name Cyprus was men-

tioned for the first time by Homer in the

Iliad, referring to Kinyras the king of Pa-

phos, who promised to send 50 ships

to help the Greek cause. But Kinyras

was as crafty as Odysseas! He kept his

word sending 50 ships, but only one of

them was real, the other 49 were clay

models of ships.

During all this timehowever,Cyprus

did not settle into a definite identity. It

wasn’t until a wave of Mycenaeans start-

ed settling on the island around 1400BC

that the Cypriots begin to develop a na-

tional identity. A second wave of Greeks

arrived just after the Trojan war(around

1180-1200BC). Many were well known,

such as Tefkros, the half-brother of Ajax

the Salaminian and the Spartan Praxan-

dros, Chalcanor and Akamas. Some of

them built new towns, like Praxandros

who built Lapethos, Kinyras who built

Paphos, Chalcanor founded Idalion.

Many Phoenicians also settled on the

island (Kition, Amathous), but Cypriots

began to identify more and more with

the Greek culture and identity, and the

Phoenicians were assimilated and Hel-

lenised. 

The Greek language soon spread all

over the island, the epic poems such

as the Iliad and the Odyssey enthused,

and the Greek gods slowly enthroned

themselves in the consciousness of the

population. One of the big 12 was a lo-

cal ‘girl’, Aphrodite the Cyprian, emerg-

ing from the waves on one of the many

spectacular beaches of the island. Hes-

iod in his Theogony described how

Aphrodite was born from the white foam

produced by the severed genitals of

Uranus (Heaven), after his son Cronus

threw them into the sea. There was from

then on, a specific link with Greece, a

connection to be proud of, a common

culture to be defended. 

Since those days, there has been a

litany of invaders and occupiers plun-

dering the land and subjecting the Cypri-

ots to larceny, slaughter, massacres

and subjugation. Being so small, the is-

land never had either the manpower or

the resources to properly defend itself.

So, one after the other the great pow-

ers through the ages attacked the is-

land. Its position in the Mediterranean

made it an essential base from which

to observe, control, organise and trade.

Very rarely did Cypriots enjoy peace.

There was always someone trying to

dislodge the governing institution. The

local population became the victim every

time! They would be punished if they

didn’t help the current occupier to fight

the invader, and they would be put to

the sword if the invader won the day,

for helping the occupiers. 

In the passing of the eons, a multi-

tude of cultures and civilizations passed

over Cyprus. After the Egyptians, and

the peaceful colonization of Cyprus from

Greece, it was the turn of the Assyri-

ans, the Egyptians again (560bc), and

then the Persians. The Persians forced

Cyprus to send ships to fight with the

Persian fleet, but at the battle of Salamis

they drew the ire of Artemisia for hold-

ing back. Alexander the Great ensued

and after his death, back under the

Egyptian Ptolemaic rule. In 58BC Cyprus

comes under Roman rule and is then

governed by Byzantium. In 649AC the

Arabs invade and occupy it but thirty or

so years later the Arabs and Byzantium

sign a treaty under which the Arabs with-

drew but all taxes collected were to be

divided between the Arabs and the Em-

peror. In 965 it becomes a province of

Byzantium again but in 1192 it is occu-

pied by the English king Richard the Li-

onheart. Within months he sold it and

Cyprus ended up as the property of Guy

de Lusignan, a French knight. From

1372 until 1464 though, it was Genoans

that ruled Cyprus and in 1489 their last

Queen, Catherine Cornaro, sold it to

Venice. The Ottomans started raiding

Cyprus immediately afterwards and

captured it in 1571. The UK leased

Cyprus from the Ottomans in 1878.

So many raids, so many occupations,

so many cultures! And yet, and yet Cypri-

ots never lost their Hellenism! They re-

mained resolutely Greek, carrying on

with the same customs and the same

language, sometimes using words that

Homer would use and now forgotten in

modern Greek! The idea of Hellas as

the motherland remained unwavering,

the nostalgic look towards the mainland

incessant!So, when the call came for

revolt against the unremitting Turkish

rule, Cypriots responded, prepared to

fight, ready to pay the price! And pay

the price they did! 

With the first revolutionary calls by

RigasFeraios, IoannisKaratzias from

Nicosia stands by Rigas’ side and is ex-

ecuted with him in the Turkish prison of

Belgrade(June 1798). Then came Fil-

ikiEtairia, which was founded in 1814

by three Greek merchants living abroad:

Nikolaos Skoufas, Athanasios Tsakalof

and Emmanuel Xanthos. The aim of the

"Friendly Society" was to liberate Greece

from the Ottoman yoke of nearly 400

years. It was hoping for support from

Cyprus and contacted the Archbishop

of Cyprus Kyprianos several times. One

of the messengers was Theofylaktos

Thiseas, another Cypriot, a member of

the revolutionary secret society. The

Archbishop had discussions with oth-

er members of the organisation, Demetrios

Ipatos and Antonios Pelopidas. Alexan-

dros Ypsilantis also contacted the Arch-

bishop through a letter in October 1820,

regarding a promise to start a new school

in the Peloponnese.

Fighting with the Sacred Band (Ἱερὸς

Λόχος) of Alexandros Ypsilandes we

find Zacharias Leontis, Filipos Geor-

giou, Yiannis Tsolakis, Savvas Ntiortes

and Zenon Aggelis, all from Cyprus.

They took part in fighting with Ypsilantes

against the Ottoman Empire at Dra-

gatsani(1821) and Galatsi. General

Makrygiannis writes in his memoirs

about the “brave” Mihalis Kypraios,

whom he sent on a mission at Niokas-

tro, but got severely injured and passed

away. The Macedonian Nikolas Kaso-

moulis who took part in the Exodos from

Missolonghi writes that during the siege

the Cypriot Nikolaos Hatzisavvas fought

by his side even though he had seven

injuries! Christodoulos Kokkinoftas from

Tsada also fought at Mesolongi. An-

other Cypriot, Yiannis Pasaportis from

Koili, after fifghting and taking part in

the Exodos returned to Cyprus with a

Greek passport, from which he got his

surname, Pasaportis. There is evidence

from memoirs published by many of the

heroes of the War of Independence

about many other Cypriots fighting for

Greek independence. They are men-

tioned in battles at Dervenakia, at Milous

(Μύλους), and the siege of Tripoli. Oth-

er Cypriots are mentioned with regard

to action in Emboea, Chios, Attica and

the battle of Navarino. IoannisKyprios

fought at sea, and Chistodoulos Makris,

honoured by the Greek government,

returned to Cyprus after indepen-

dence.FilotheosXatzis from Nicosia

served as a bishop at Dimitsana for 25

years but was thrown in prison by the

Turks, where he was tortured and mar-

tyred on the 10th of September 1821,

just before Kolokotronis captured Tripoli

(23rd of September 1821). There are

many others that joined the fight for in-

dependence but are too numerous to

mention all by name.

Meanwhile Konstantinos Kanaris ar-

rives in Cyprus in June 1821 and the

Turkish authorities become very sus-

picious and anxious. Theofylaktos Thiseas

appears in Cyprus at about the same

time and distributes revolutionary pam-

phlets. The authorities,worried that Cypri-

ots might themselves join in the revo-

lution, decide to make sure that the lead-

ership of the Greek Cypriot population

isdecapitated. The local pasha, Küçük

Mehmet, confiscates weapons and ar-

rests many prominent Cypriots. Final-

ly, on 9 July 1821 Küçük Mehmet exe-

cutes 470 important Cypriots amongst

them Chrysanthos (bishop of Paphos),

Meletios (bishop of Kition) and Lavren-

tios (bishop of Kyrenia). Archbishop

Kyprianosis publicly hanged from a tree.

The events leading up to his execution

were documented in an epic poem writ-

ten in the Cypriot dialect by Vassilis

Michaelides.

The following years were extremely

difficult for the Cypriots. They paid a

very heavy price for their support of the

1821 revolution, for the atrocities of the

9th of July were only the beginning.By

September 1822, sixty-two Greek Cypri-

ot villages had entirely disappeared.

The property of the Church was plun-

dered, and the Greek Cypriots were

forced to pull down the upper storeys

of their houses. In July 1829 the French

council reported that after 1821, be-

tween 20 and 25 thousand Cypriots left

the island.

Cyprus made an immense contribu-

tion to the struggle for independence

but unfortunately received very little

recognition or reward for its sacrifices.

Cypriots placed their hopes on Ioan-

nisKapodistrias whose mother descended

from a Cypriot family which migrated to

the Ionian (Επτάνησα) islands. In a con-

versation with a British diplomat, Kapodis-

trias included Cyprus in the list of Greek

lands that fought and shed their blood

for independence, but Cypriot hopes

for incorporation with Greece never ma-

terialised. When Greece became in-

dependent in 1829, Cyprus remained

part of the Ottoman Empire.

From the Mycenean epoch onwards,

very rarely did Cyprus remain free and

independent. Invaders tried to impose

their cultures, occupiers to enforce their

will and their religion. But the Greek

spirit of Cypriots remained intact through

the ages, despite the suffering, the de-

privations, the coercion, the oppres-

sion. And when Hellas is in need, Cyprus,

always did, and always will hasten to

assist in any way it can! As it did in the

War of Independence!

SOURCES:

Ιστορία της Κύπρου, Κάτια Χατ-

ζηδημητρίου, Γενάρης 1999.

A History of Cyprus, Dr Kypros To-

fallis, ISBN: 09053 13 23 2

https://www.pemptousia.gr/2017/03/i-

kipros-ston-agona-tou-1821/

https://ardin-rixi.gr/archives/212879

http://cyprusfortravellers.net/en/re-

view/cypriot-myths-heros-and-gods

https://antiparakmi.wordpress.com/201

1/03/24/κυπροσ-1821-η-συνδρομή-

των-ελλήνων-της-κύπ/

https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Κύπρος_

και_η_Ελληνική_Επανάσταση_του_1821

http://www.yiorkadjis.org.cy/50stigmes.

pdf

The contribution of Cyprus to
the Greek Revolution 1821

Some verses from the poem of Vassilis Michailidis (in free translation)

Romiosyni is a race born at the dawn of time,

And no-one will ever get rid of it,

nobody, because it has the protection of God almighty,

Romiosyni will only vanish when the world is no more!
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