
Εθνικός εορτασμός στα ελληνικά
σχολεία Μάνορ Χιλλ, Φίνσλεϋ, 

Αγ. Νικολάου και Margate

ΣΕΛΙΔΕΣ 10 & 11

Εκδήλωση στο Λονδίνο της Εταιρείας
Πελοποννησίων Μ.Β. για την επέτειο

της Ελληνικής Επαναστάσεως

ΣΕΛΙΔΑ 12

Βαπτίσεις στην Ορθοδοξία 11 ενηλίκων
από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα

ΣΕΛΙΔΑ 9

Απολογία των Βρετανών για εμφάνιση χάρτη
της Κύπρου χωρίς τα κατεχόμενα και τις βάσεις

ΣΕΛΙΔΑ 3
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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 αντίσταση των Ουκρανών
και οι κυρώσεις 

θα «επιβάλουν» την ειρήνη
ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΡΗΚΕ ΕΝΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Πρόστιμο αρχικά σε 20 άτομα για 

κορωνο-πάρτι στην Downing Street
n ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ

ΔΕΣΜΗ» ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

n ΜΕ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΤΑΖΟΜΕΝΗ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΜΕ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΡΩΣΙΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Χαραμάδα ελπίδας για
κατάπαυση του πυρός

n ΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΡΩΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΙΕΒΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ

n ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥΤΙΝ-ΖΕΛΕΝΣΚΙ 
ΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΔΙΜΕΡΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΞ

n Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ
ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

n ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Η ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΡΩΣΙΚΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟΙ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

  ¡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

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΜΕ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, ΟΜΙΛΙΕΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

ΚΑΙ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

ΑΝ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Το δίκαιο είναι το ίδιο για
όλους, δεν υπάρχει εισβολή ala carte»

n «Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ
ΘΥΜΗΣΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13



Μία χαραμάδα ελπίδας άνοιξε την Τρίτη

κατά τη διάρκεια των συνομιλιών

μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κων-

σταντινούπολη.

Οι δύο αντιπροσωπείες φαίνεται να έχουν

αρχίσει να καταθέτουν στο τραπέζι πιο ρεα-

λιστικές προτάσεις με απώτερο στόχο, του-

λάχιστον από την πλευρά της Ουκρανίας, να

είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η

σταδιακή επιστροφή των προσφύγων στις

εστίες τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε

ότι βλέπει θετικά σημάδια από τις συνομιλίες,

αλλά η Ουκρανία δεν πρόκειται να σταμα-

τήσει τις αμυντικές της προσπάθειες καθώς

δεν έχει λόγο να εμπιστεύεται κάποιους αντι-

προσώπους μιας δύναμης που συνεχίζει να

πολεμά για την καταστροφή της χώρας.

Στις διαπραγματεύσεις που διήρκησαν

σχεδόν τέσσερις ώρες, συζητήθηκε για πρώτη

φορά επί της ουσίας το καθεστώς ουδετερ-

ότητας που ζητά η Μόσχα από το Κίεβο, ενώ

λίγο μετά το τέλος των συνομιλιών άρχισαν

έρχονται στο προσκήνιο και οι πρώτες ελπίδες

για μία πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελέν-

σκι, η οποία προφανώς θα επισφράγιζε μία

συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ουκρανική πλευρά φέρεται να ανέφερε

ότι θα υιοθετήσει ουδέτερο καθεστώς – ένα

από τα βασικά αιτήματα της Ρωσίας – με

αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές τόνισαν

μεταξύ άλλων: «Δεν μπορεί να γίνει δημο-

ψήφισμα με στρατιωτικό νόμο. Πρέπει να επι-

κρατήσει πρώτα η ειρήνη. Οι συνθήκες παρ-

αβιάστηκαν. Για οποιαδήποτε συμφωνία πρέ-

πει να υπάρχει ειρήνη αλλιώς πως να μιλή-

σουμε. Μόνο όταν αποδεχθούν και οι δύο

πλευρές την κατάπαυση του πυρός θα

προχωρήσουμε. Ο γενικός μηχανισμός θα

εφαρμοστεί βήμα-βήμα. Αυτό είπαμε και στη

ρωσική πλευρά και δεν υποχωρούμε. Θα

συνεχιστούν οι συνομιλίες για δύο εβδομά-

δες, ταυτόχρονα μιλάμε και με τις εγγυήτριες

χώρες».

Οι εγγυήτριες χώρες, κατά τους Ουκρα-

νούς, θα είναι οκτώ, ανάμεσά τους και η

Τουρκία. Το ζήτημα της Κριμαίας θα συζητη-

θεί ξεχωριστά.

Η Ρωσία από την πλευρά της, δεσμεύτηκε

να μειώσει τις στρατιωτικές δράσεις της στο

Κίεβο και στο Τσερνίχιβ που βρίσκεται στα

βόρεια της χώρας.

Κατά τη ρωσική πλευρά, η συνάντηση των

δύο πλευρών ήταν εποικοδομητική και σημείω-

σαν ότι η Μόσχα έκανε δύο βήματα προ-

σέγγισης προς το Κίεβο. Οι προτάσεις της

Ουκρανίας, όπως τονίστηκε αρμοδίως, θα

μεταφερθούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Russia Today, ο Βλαν-

τίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής

αντιπροσωπείας τόνισε ότι η Ρωσία δεν είναι

αντίθετη με την προσχώρηση της Ουκρανίας

στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία εγκα-

ταλείπει την επιθυμία της να ξαναπάρει πίσω

την Κριμαία και το Ντονμπάς με στρατιωτι-

κά μέσα. 

Υπό όρους συνάντηση 

Πούτιν-Ζελένσκι

Αν και από την πλευρά των Ουκρανών

υπάρχει δυσπιστία σχετικά με τις πραγματι-

κές προθέσεις των Ρώσων στο κομμάτι της

διαπραγμάτευσης, ελπίδες προκαλεί η δήλω-

ση ότι η Ρωσία βλέπει θετικά τη διοργάνω-

ση συνάντησης μεταξύ των προέδρων της

Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν όπως λένε θα

προηγηθεί υπογραφή διμερούς συνθήκης

από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο

χωρών.

Αυτό δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου

προέδρου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος

ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας στις

συνομιλίες με την Ουκρανία, όπως μετέδω-

σε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Show του… ειρηνοποιού 

Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να εκμε-

ταλλευθεί και προσωπικά την παρουσία αντι-

προσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας

για συνομιλίες. «Είμαστε μια χώρα που κατα-

βάλλει περισσότερες προσπάθειες για την

επίτευξη της ειρήνης και η μόνη χώρα την

οποία οι πλευρές εμπιστεύονται για την αντι-

κειμενικότητά της, την ειλικρίνειά της και τη

φιλία της», ανέφερε ο Ερντογάν. 

Και πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις ανά-

μεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς, ο Τούρκος

Πρόεδρος τους έδωσε και… μαθήματα ειρή-

νης. Προσφωνώντας τη συνάντηση, ο Ερ-

ντογάν ανέφερε πως θα ήταν προς το συμ-

φέρον όλων η επίτευξη εκεχειρίας και ειρήν-

ης το συντομότερο και πρόσθεσε: «Θεωρώ

ότι έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο που πρέ-

πει πλέον οι συνομιλίες να καταλήξουν σε ένα

ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Αποκλιμάκωση - υποχώρηση

Ρώσων στο Κίεβο

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας

Αλεξάντερ Φόμιν επιβεβαίωσε ότι η χώρα

του «θα μειώσει ριζικά, κατά περιόδους, τη

στρατιωτική δραστηριότητα».

«Λόγω του γεγονότος ότι οι διαπραγμα-

τεύσεις για την προετοιμασία μιας συμφωνίας

σχετικά με την ουδετερότητα και το μη πυρη-

νικό καθεστώς της Ουκρανίας, καθώς και για

την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρ-

ανία, προχωρούν στην πράξη, λαμβάνοντας

υπόψη τις αρχές που συζητήθηκαν κατά τη

διάρκεια της σημερινής συνάντησης, από το

υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπον-

δίας, προκειμένου να αυξηθεί η αμοιβαία εμπι-

στοσύνη και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες

συνθήκες για περαιτέρω διαπραγματεύσεις

και την επίτευξη του τελικού στόχου της συμ-

φωνίας για την υπογραφή της παραπάνω

συμ-φωνίας, ελήφθη η απόφαση να μειωθεί

ριζικά, κατά περιόδους, η στρατιωτική δρα-

στηριότητα στην κατεύθυνση του Κιέβου και

του Τσερνίχιβ», δήλωσε ο Φόμιν στους δημο-

σιογράφους.

Ζελένσκι: Δεν είμαστε αφελείς

«Δεν είμαστε αφελείς για να πιστέψο-

υμε όσα λέει η Ρωσία», δηλώνει ο Ουκρ-

ανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις

υποσχέσεις μείωσης της στρατιωτικής δρά-

σεις από τη Μόσχα.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει ότι η ρωσι-

κή υπόσχεση για μείωση των στρατιωτικών

επιχειρήσεων αποτελεί πιθανότατα διαδι-

κασία εναλλαγής μονάδων και αποσκοπεί

στον αποπροσανατολισμό.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Eνό-

πλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα ρωσικά

στρατεύματα συνεχίζουν να αποσύρονται

από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ στο βόρειο

τμήμα της χώρας. Ισχυρίζεται ωστόσο ότι οι

κινήσεις αυτές είναι απλώς «μια εναλλαγή

μεμονωμένων μονάδων» με στόχο να «παρα-

πλανηθεί η στρατιωτική ηγεσία» της Ου-

κρανίας. 

Επιφυλακτική είναι και η Δύση. «Για να

δούμε…», ήταν το σχόλιο του Αμερικανού

προέδρου Τζο Μπάιντεν αναφορικά με τις

ρωσικές υποσχέσεις, ενώ το Λονδίνο δηλώνει

ότι μετρούν τα έργα και όχι τα λόγια.

Κατά την άποψη των ΗΠΑ, δεν πρόκειται

για μια βραχυπρόθεσμη προσαρμογή για

ανασυγκρότηση, αλλά για μια πιο μακρο-

πρόθεσμη κίνηση, καθώς η Ρωσία έρχεται

αντιμέτωπη με την αποτυχία της να προχωρή-

σει στρατιωτικά στη βόρεια Ουκρανία. 

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα καλύψει

την υποχώρησή της με αεροπορικούς βομ-

βαρδισμούς της πρωτεύουσας και με το πυρ-

οβολικό, δήλωσε ένας από τους αξιωμα-

τούχους. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προ-

ειδοποιούν ότι η Ρωσία μπορεί να αλλάξει

τακτική και πάλι, αν οι συνθήκες της μάχης

το επιτρέψουν.

Τουρκία προς ολιγάρχες: 

Ελάτε κοντά μας…

Αν και έχει καταδικάσει την εισβολή στην

Ουκρανία, η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα-

μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώ-

σεις στη Ρωσία. Η στάση αυτή οδήγησε ολι-

γάρχες και άλλου εύπορους Ρώσους να βλέ-

πουν την Τουρκία ως καταφύγιο.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ου-

κρανία, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντι-

νούπολης φέρονται να έχουν προσγειωθεί

δεκάδες ιδιωτικά αεροσκάφη που ανήκουν

σε Ρώσους ολιγάρχες.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβ-

λούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε το Σάββατο

ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες και οι πολίτες είναι

ευπρόσδεκτοι στη χώρα και μπορούν να

πραγματοποιήσουν δραστηριότητες στην

Τουρκία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Περίπου 14.000 Ρώσοι φέρεται να έχουν

αφιχθεί στην Τουρκία από την έναρξη του

πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, πολλοί

από τους οποίους είχαν μαζί τους μετρη-

τά λόγω των φραγμών στις αμερικανικές

πιστωτικές κάρτες.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ένας από τους

πολλούς Ρώσους ολιγάρχες που περιλαμ-

βάνονται στη «μαύρη λίστα» της Δύσης, έχει

επίσης επισκεφθεί την Τουρκία και δύο από

τα σούπερ γιοτ του συνολικής αξίας 1,2 δισε-

κατομμυρίων δολαρίων ελλιμενίστηκαν σε

τουρκικά θέρετρα την περασμένη εβδομά-

δα. Οι ολιγάρχες θα μπορούσαν να επεν-

δύσουν περισσότερα, δήλωσαν στο Reuters

πηγές με γνώση του ζητήματος.

Το γεγονός, όμως, ότι η Άγκυρα λειτουρ-

γεί ως «ασφαλές καταφύγιο» για Ρώσους

ολιγάρχες εγκυμονεί κινδύνους για την κυβέρν-

ηση, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις της

Τουρκίας οι οποίες θα μπορούσαν να έρ-

θουν αντιμέτωπες με σκληρές αποφάσεις

και ποινές, εάν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες

εντείνουν την πίεση στη Μόσχα, υιοθετώντας

ευρύτερες «δευτερεύουσες» κυρώσεις.

Αυτοκτόνησε 

Ρώσος Διοικητής

Ένας Ρώσος διοικητής αυτοκτόνησε αφού

διαπίστωσε ότι όλα τα άρματα μάχης της

μονάδας του, εκτός από ένα, ήταν εντελώς

απογυμνωμένα από κρίσιμα μέρη, σύμφω-

να με τον στρατό της Ουκρανίας.

Η 4η Μεραρχία Πάντσερ της Ρωσίας

«διαπίστωσε ότι από τα 10 άρματα μάχης,

μόνο ένα βρίσκεται σε μία σχετική λειτουργι-

κή κατάσταση. Τα υπόλοιπα είναι εντελώς

αποσυναρμολογημένα. Ορισμένα από αυτά

δεν έχουν καν κινητήρες!», υποστήριξαν οι

ουκρανικές δυνάμεις.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες,

ο διοικητής του 13ου Συντάγματος Πάντσερ

της 4ης Μεραρχίας της Ρωσικής Ομοσπον-

δίας αυτοπυροβολήθηκε και αυτοκτόνησε»,

ανέφερε το μήνυμα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας

σχολίασε ότι «ο αριθμός 13 του συντάγμα-

τος» είχε πράγματι αποδειχθεί γρουσούζι-

κος κι ότι ο Ρώσος διοικητής δεν μπορούσε

να αντέξει την ήττα του μετά την καταστρο-

φή του 90% των τεθωρακισμένων του.

Πρόσθεσε δε, ότι η προφανής αυτοκτονία

ήταν μέρος των «συνεπειών της απελευθέ-

ρωσης του Τροστιανέτς στην περιοχή Σούμι

από τον ουκρανικό στρατό και της ήττας της

μεραρχίας τεθωρακισμένων Καντεμίροφ».

Ο στρατός της Ουκρανίας υποστήριξε την

Τρίτη ότι περισσότεροι από 17.000 Ρώσοι

στρατιώτες σκοτώθηκαν – και σχεδόν 600

άρματα μάχης και 1.710 άλλα τεθωρακισμέ-

να οχήματα καταστράφηκαν.

Κρανίου τόπος 

η Μαριούπολη

Οι νεκροί στη Μαριούπολη μπορεί να φτά-

νουν ακόμη και τις 10.000, σύμφωνα με μια

σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας, αρμό-

δια για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους.

«Περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν εντα-

φιαστεί, όμως εδώ και δέκα ημέρες δεν γίνον-

ται πλέον ταφές, λόγω των συνεχών βομβα-

ρδισμών», ανέφερε η Τετιάνα Λομάκινα,

εκτιμώντας ότι «δεδομένου του αριθμού των

ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη κάτω από

τα χαλάσματα (…) μπορεί να υπάρχουν 10.000

νεκροί». 

Η Μαριούπολη πολιορκείται από τα τέλη

Φεβρουαρίου και χιλιάδες κάτοικοί της προ-

σπαθούν να επιβιώσουν εδώ και ημέρες

χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. 

Περίπου δύο εβδομάδες μετά τον βομ-

βαρδισμό του θεάτρου της πόλης, παραμέ-

νει άγνωστη η τύχη των εκατοντάδων αμάχων

που είχαν καταφύγει εκεί.
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ΡΩΣΙΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Χαραμάδα ελπίδας για 
κατάπαυση του πυρός



ΗΑστυνομία του Λονδίνου

ανακοίνωσε την επιβο-

λή αρχικά 20 προστίμων για

παραβίαση των κανόνων για

την αντιμετώπιση της Covid

έπειτα από την ολοκλήρωση

της έρευνάς της για τα πάρτι

που οργανώθηκαν κυρίως

στην πρωθυπουργική κατοι-

κία/γραφείο,  εν μέσω αυστη-

ρού lockdown.

Η έρευνα της Σκότλαντ 

Γιαρντ επικεντρώθηκε σε πε-

ρισσότερα από δέκα πάρτι που

έγιναν κατά την περίοδο 2020-

2021. Ο Μπόρις Τζόνσον

συμμετείχε σε αρκετές από τις

συγκεντρώσεις αυτές.

Στην ανακοίνωσή της η Σκότ-

λαντ Γιαρντ δεν διευκρινίζει ποια

είναι τα πρόσωπα στα οποία

έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα.

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν έχει

ενημερωθεί ότι του επιβλήθηκε

πρόστιμο, δήλωσε στους δημο-

σιογράφους ο εκπρόσωπος του

Βρετανού πρωθυπουργού μετά

την ανακοίνωση της Σκότλαντ

Γιαρντ, προσθέτοντας: «Έχου-

με πει ότι θα ενημερώσουμε αν

συμβεί, αλλά η θέση μας δεν έχει

αλλάξει».

Πιστεύεται, όμως, ότι ανάμε-

σα στους τιμωρηθέντες θα είναι

και ο πρωθυπουργός Μπόρις

Τζόνσον, αφού ήταν ένα από τα

πρόσωπα που στις 11 Φεβρου-

αρίου 2022 είχε λάβει σχετικό

ερωτηματολόγιο από την Αστυ-

νομία. 

Άλλοι έλαβαν τέτοιο ερωτη-

ματολόγιο μόλις την περασμένη

βδομάδα. Άρα, αναμένεται και

δεύτερη «δέσμη» προστίμων.

Το πρόστιμο, σύμφωνα με

την αγγλική νομοθεσία, δεν συνι-

στά «ποινικό αδίκημα». Εάν,

όμως, δεν πληρωθεί εντός 28

ημερών από την ημέρα εκδό-

σεώς του, τότε εξασκείται ποι-

νική δίωξη.

Το ύψος του προστίμου

κυμαίνεται από £60 έως 10 χιλιά-

δες λίρες. Πιστεύεται ότι στη

συγκεκριμένη περίπτωση θα

είναι γύρω στις 200 λίρες.

Πάντως, το σκάνδαλο αυτό

έμοιαζε να κλονίζει την πρωθυ-

πουργία Τζόνσον κατά τον Ιανου-

άριο και Φεβρουάριο. Μάλιστα,

πέραν της αντιπολίτευσης, και

14 Συντηρητικοί βουλευτές είχαν

ζητήσει δημόσια την παραίτησή

του.

Όμως, ο πόλεμος στην Ουκρα-

νία και η απόφαση για κατάρ-

γηση όλων των περιοριστικών

μέτρων κατά του κορωνοϊού

στην Αγγλία, φαίνεται να είχε

αποπυροδοτήσει την πίεση εναν-

τίον του.

Ενώ κάποιοι Συντηρητικοί

βουλευτές είχαν δηλώσει ότι θα

αποσύρουν την πρόταση μομφ-

ής εναντίον του Τζόνσον εν μέσω

ουκρανικής κρίσης, παρά ταύτα

η τυχόν επίδοση προστίμου στον

πρωθυπουργό θα θεωρηθεί ως

αιτία για να επανατοποθετη-

θούν, καθώς αρκετοί back

benchers θεωρούνότι είναι πολύ

σοβαρό θέμα η παράβαση των

νόμων από τον πρωθυπουργό,

έστω κι αν δεν είναι ποινικά κολά-

σιμο αδίκημα.

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ 
TΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η.Β

Απολογία των Βρετανών για 
εμφάνιση χάρτη της Κύπρου χωρίς

τα κατεχόμενα και τις βάσεις
Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο εξέφρασε, εκ μέρους

της βρετανικής κυβέρνησης, λύπη για το... λάθος που έκανε το βρε-

τανικό Υπουργείο Άμυνας, ανεβάζοντας σε βίντεο στα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης έναν χάρτη της Κύπρου δίχως τα εδάφη των κατεχο-

μένων και των Βρετανικών Βάσεων.

Ο χάρτης περιλαμβανόταν σε βίντεο που ανέβηκε την περασμένη

Παρασκευή με τις χώρες που έχουν στηρίξει την Ουκρανία στον πόλε-

μο έναντι της Ρωσίας.

«Επρόκειτο για λάθος σχεδιασμού και δεν αντανακλά καμία

αλλαγή στη βρετανική πολιτική έναντι της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας, έναν πολύτιμο φίλο και εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου»,

ανέφερε δήλωση της Υπάτης Αρμοστείας.

«Μια αναθεωρημένη εκδοχή του βίντεο έχει τώρα εκδοθεί, με

διορθωμένο χάρτη. Η βρετανική κυβέρνηση επικοινώνησε με

την κυβέρνηση της Κύπρου για να εξηγήσει τι συνέβη. Κατα-

στήσαμε σαφές ότι λυπούμαστε για την προβολή που προκά-

λεσε αυτό το σφάλμα. Έχουμε λάβει βήματα για να διασφαλίσουμε

ότι δε θα υπάρξει επανάληψη», κατέληξε η δήλωση.

Η δήλωση έρχεται μία ημέρα μετά από επιστολή διαμαρτυρίας

προς τον Υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας και την Ύπατο Αρμοστή

του ΗΒ στην Κύπρο από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ.

Αντιδρώντας στη δήλωση του Υπουργείου, ο Πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας Χρήστος Καραολής την καλωσόρισε, σχολιάζοντας ότι ο

ίδιος είχε μεταφέρει την απογοήτευση και τον θυμό της παροικίας στο

Ην. Βασίλειο.

«Αναγνωρίζουμε τη μεταμέλεια της κυβέρνησης για αυτό το περι-

στατικό και την αναγνώριση εκ μέρους τους της βαθιάς προσβολής

που προκάλεσε», είπε ο κ. Καραολής.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΡΗΚΕ ΕΝΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Πρόστιμο αρχικά σε 20 άτομα για 
κορωνο-πάρτι στην Downing Street

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Eπικαιρότητα

Με μπαστούνι και υποβασταζόμενη 
η Βασίλισσα στο 

μνημόσυνο του Φίλιππου…
Στηριζόμενη με το αριστερό της χέρι στο μπράτσο του γιου της Άντρ-

ιου και κρατώντας στο δεξί μπαστούνι βασίλισσα Ελισάβετ μετέβη στο
Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο για την επιμνημόσυνη δέηση
για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου. 

Η Βασίλισσα δεν εισήλθε στο ναό από την κύρια είσοδο, αλλά από
την πλαϊνή, για να μην πάρουν σκηνές τα τηλεοπτικά συνεργεία και εμ-
φανιστεί δημόσια ότι περπατά μετά δυσκολίας, δικαιώνοντας έτσι τις
έντονες φήμες των τελευταίων ημερών για την υγεία της. Στο εσωτερι-
κό του ναού αφέθηκε να περπατήσει μόνη πέντε βήματα μόνο απλώς
για να καθίσει στη θέση της. Και αυτά μετά δυσκολίας.

H Βασίλισσα ταξίδεψε στο ίδιο αυτοκίνητο με τον Άντριου από το
Windsor προς το Λονδίνο. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκι-
πα Άντριου, που είχε «εξαφανιστεί» μετά το σκάνδαλο με τον Τζέφρι

Έπσταϊν, για το οποίο εξωδικαστικά πλήρωσε εκατομμύρια για να
«κλείσει» η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της Virginia Giuffre,

με την οποία κατηγορείτο σε αμερικανικά δικαστήρια.
Το παρόν έδωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας,

ανάμεσά τους ο πρίγκιπας Κάρολος με την Καμίλα, η Kate Middleton

με τον πρίγκιπα William, αλλά και ο πρίγκιπας Εδουάρδος με την
Σοφία, Κόμισσα του Ουέσσεξ. 
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Άποψη - Σχόλια

Οι εξελίξεις στις στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας

και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

αφήνουν μια ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί

κατάπαυση του πυρός και να τερματιστεί αυτό

το δράμα που βιώνει ο ουκρανικός λαός ένεκα

της βαρβαρότητας Πούτιν. Οι συνέπειες του

πολέμου που άρχισε ο Ρώσος πρόεδρος – ένας

αυταρχικός ηγέτης χωρίς όρια και φραγμούς –

δεν περιορίζονται μόνο στο θέατρο των επιχει-

ρήσεων. Επεκτείνονται παγκοσμίως αλλά και

στην ίδια τη Ρωσία, στον λαό της χώρας, ο

οποίος ασφαλώς  δεν έχει την ευθύνη της ει-

σβολής.

Οι όποιες αντιδράσεις στην πόλεμο από

Ρώσους καταπνίγονται αμέσως. Όσοι το-

λμήσουν να μιλήσουν εναντίον του πολέμου,

συλλαμβάνονται και φυλακίζονται ή οδηγούνται

στα δικαστήρια. Ακόμα και οι Ρώσοι ολιγάρχες,

που είναι εξαρτημένοι από το Κρεμλίνο, παρό-

λο που τα συμφέροντά τους πλήττονται σοβα-

ρά, δεν έχουν το ανάστημα να σηκώσουν κε-

φάλι στον τσάρο. Η πηγή του πλούτου τους

από εκεί ανθίζει και καρποφορεί.

ΟΡώσος πρόεδρος φαίνεται να υπολόγισε

λανθασμένα την κατάσταση. Πίστευε ότι η

επέλασή του στην Ουκρανία θα ήταν... εύκολη,

όπως συνέβη με την Κριμαία το 2014, την οποία

προσάρτησε σχεδόν χωρίς αντίσταση μέσα σε

4-5 μέρες. Η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών,

πρωτίστως, ήταν αυτή που τον αναγκάζει τώρα

να προσέλθει σε συνομιλίες και να αναζητεί 

τερματισμό του πολέμου, διότι δεν θα μπορέ-

σει επί μακρόν να συνεχίσει αυτή τη σύγκρ-

ουση. Ο ουκρανικός στρατός και οι πολίτες που

εξοπλίστηκαν έδειξαν ότι θέλουν πάση θυσία

να υπερασπίσουν τη χώρα τους. Σ’ αυτή τους

την ηρωική προσπάθεια βρήκαν συμπαρά-

σταση από όλα τα φιλελεύθερα και δημοκρα-

τικά κράτη, από την συντριπτική πλειοψηφία

των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών.

Στην έκκληση του ουκρανικού λαού για βο-

ήθεια, κυρίως στρατιωτική, έσπευσαν πολ-

λές χώρες. Ο εφοδιασμός στους εμπολέμους

είναι υψίστης σημασίας σε κάθε πολεμική σύγ-

κρουση. Χωρίς αυτόν δεν κερδίζεται πόλεμος,

ούτε η αντίσταση των αμυνομένων μπορεί να

κρατήσει για πολύ. Συνεπώς, από στρατιωτι-

κής πλευράς ο Πούτιν και οι επιτελείς του λο-

γάριασαν λάθος. Βεβαίως, ουδείς θα προσέτρεχε

σε βοήθεια, αν οι Ουκρανοί δεν ήταν διατεθει-

μένοι να παλέψουν και να πολεμήσουν.

Στο διεθνές πεδίο, επίσης, οι εκτιμήσεις Πούτιν

και της ηγετικής ολιγαρχίας του έπεσαν έξω.

Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

αντέδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας πρωτοφα-

νείς κυρώσεις στο καθεστώς Πούτιν και τους

δισεκατομμυριούχους ολιγάρχες που τον πε-

ριβάλλουν. Οι κυρώσεις είναι τέτοιες, που στο

άμεσο μέλλον θα έχουν καταλυτικά αποτελέ-

σματα στη Ρωσία. Δεν θα μπορέσει να τις αν-

τέξει επί μακρόν, ακόμα και αν κλείσει τις στρό-

φιγγες της ενέργειας προς τη Δύση. Μια τέτοια

πράξη θα πλήξει εξίσου (ίσως και βαρύτερα)

και την ίδια την οικονομία της Ρωσίας. Γι’ αυτό

και ο Πούτιν έκανε πίσω στο θέμα της πληρω-

μής με ρούβλια αντί για δολάρια ή ευρώ.

Ο ι στόχοι της Μόσχας, με βάση τις ιδεολη-

ψίες Πούτιν, δεν μπορούν να πραγμα-

τωθούν. Η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στη

Ρωσία, η εξαφάνιση ενός κράτους στον σημε-

ρινό κόσμο δεν μπορεί να γίνει επειδή το απο-

φάσισε ένας «δυνατός». Η Ιστορία δεν... «διο-

ρθώνεται» διά της βίας των όπλων. Μπορεί να

ισοπεδώνονται πόλεις από τους βομβαρδι-

σμούς, να σκοτώνονται παιδιά και άμαχοι, αλ-

λά δεν γράφεται έτσι η Ιστορία.

ΟΠούτιν υπολόγισε λανθασμένα και μια άλ-

λη παράμετρο. Ότι θα είχε υποστήριξη από

κάποιες χώρες και ομάδες πληθυσμού σε άλ-

λα κράτη. Ευτυχώς, μόνον 2-3 κράτη βρέθηκαν

να τον στηρίξουν με δηλώσεις. Ακόμα και η Κίνα

κρατά αποστάσεις. Σε κάποιες χώρες, επίσης,

περιθωριακές ομάδες ακραίων υποστηρίζουν

τα εγκλήματα του Πούτιν ή τον δικαιολογούν

με αστεία επιχειρήματα και αβάσιμες εξισώσεις.

Κάποιοι άλλοι, αντί να διαδηλώνουν και να τρα-

γουδούν για κατάπαυση του πυρός και τερμα-

τισμό της βάρβαρης εισβολής, διαδηλώνουν

δήθεν για την... ειρήνη. Λες και η ειρήνη είναι

μια αφηρημένη έννοια, που διασαλεύεται... αυ-

τόματα, χωρίς υπαίτιους και ενόχους.

Οσοι κρατούν ίσες αποστάσεις στον πόλε-

μο στην Ουκρανία και προσπαθούν να δι-

καιολογήσουν τη ρωσική εισβολή, όσοι τηρ-

ούν «ουδετερότητα», στην πράξη εξυπηρετούν

τον Πούτιν και υποστηρίζουν τον πόλεμο που

αναίτια άρχισε. Μια τέτοια στάση τηρεί σήμε-

ρα και η Τουρκία. Η λεγόμενη ουδετερότητά της

στην ουσία ενισχύει τον Πούτιν. Οι θεατρινι-

σμοί Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη μπο-

ρεί να ξεγελούν προσωρινά. Και να φαίνεται

ότι βραχυπρόθεσμα ωφελείται η Τουρκία. Με-

σοπρόθεσμα, όμως, η Τουρκία έχει να χάσει.

Ανοίγει τις πόρτες της στους Ρώσους ολιγάρχες

και δεν επιβάλλει κυρώσεις, διότι έχει συμφ-

έροντα με τη Ρωσία. Στην πράξη βοηθά τη Μόσχα

να ξεφεύγει από τις κυρώσεις προσφέροντάς

της διέξοδο και λύση, με το αζημίωτο φυσικά!

Δεν μπορεί, δεν γίνεται, κάποτε οι Αμερικανοί

και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιληφθούν το 

τουρκικό βρώμικο παιχνίδι.

Οσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο,

πέραν της νομικής και πολιτικής υποχρέω-

σης να συμβαδίσουμε με τις ευρωπαϊκές απο-

φάσεις για κυρώσεις, έχουμε και ηθική υποχρέω-

ση να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Η

Κύπρος είναι θύμα της ίδιας επιθετικής επιδρο-

μής από μια ισχυρότερη χώρα – την Τουρκία.

Η Ελλάδα απειλείται καθημερινά από την ίδια

χώρα. Αν «σφυρίζαμε αδιάφορα», σκεπτόμε-

νοι την οικονομική ζημιά, δεν θα είχαμε πού να

σταθούμε. Κρατηθήκαμε όρθιοι ως τώρα διότι

μείναμε προσηλωμένοι στον διεθνή νόμο και

με βάση αυτόν πορευτήκαμε. Τα επιχειρήματά

μας στο εξωτερικό εισακούονται διότι έχουν λο-

γική και νομική βάση. Αν είμαστε «ισαποστά-

κηδες» και «ναιμεναλλάκηδες», δεν θα έχουμε

πού την κεφαλήν κλίναι. 

«Ε»

«Το Κυπριακό, το ΝΑΤΟ 

και η Ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία»

Στις 24/2/2022 ο Πούτιν αποφάσισε να εισβάλει παρά-

νομα στην Ουκρανία, ένα ανεξάρτητο κράτος μέλος

των Ηνωμένων Εθνών. Οι κύριες δικαιολογίες που

παρέθεσε προηγουμένως είναι: α) Η προστασία των

ρωσοφώνων στις δύο ανατολικές επαρχίες του Ντομ-

πάς, η δήθεν ναζιστική ηγεσία της Ουκρανίας (να σημει-

ωθεί ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει εβραϊκή καταγωγή)

και ότι η Ουκρανία έχει στο σύνταγμα της τον στόχο

τής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Με απλά λόγια, ο Πούτιν λέει ξεκάθαρα σε όλη την

υφήλιο ότι «εγώ, ως η μεγάλη και παντοδύναμη γει-

τονική Ρωσία, απαγορεύω στην ανεξάρτητη και κυρία-

ρχη Ουκρανία να αποφασίζει για το μέλλον της, και ότι

μόνο η Ρωσία είναι αυτή που έχει αυτό το δικαίωμα

για την Ουκρανία». Από τις 24/2 ο Ρωσικός στρατός

εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία σε σχέση με το

Διεθνές Δίκαιο, βομβαρδίζει και καταστρέφει συνεχώς

πόλεις, υποδομές και κτήρια, σκοτώνει αδιακρίτως

άμαχο πληθυσμό και κατακτά με την βία των όπλων

Ουκρανικό έδαφος, όπως έκανε και με την Κριμαία το

2014.

Στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, η Τουρκία έκανε

ακριβώς το ίδιο: Με το πρόσχημα του εγκληματικού

Χουντικού πραξικοπήματος εναντίον της τότε νόμιμ-

ης κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισέβα-

λε παράνομα σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος μέλος

των Ηνωμένων Εθνών για την δήθεν προστασία των

Τουρκοκυπρίων και την επαναφορά της συνταγματι-

κής τάξης, σκότωσε και βίασε χιλιάδες αμάχους, κατέκ-

τησε με την βία το 37% της Κύπρου, έκανε πλήρη εθνο-

κάθαρση του Ελληνικού στοιχείου και έκτοτε κουβαλά

συνεχώς Τούρκους εποίκους από την Ανατολία, ίδρυ-

σε το ψευδοκράτος και εδώ και 48 χρόνια το στηρίζει

πολιτικώς, στρατιωτικώς και οικονομικώς.

Εάν αύριο η Τουρκία κινηθεί να κατακτήσει όλη την

Κύπρο, ποιός θα την σταματήσει;

Εμείς, ως η νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέ-

πει να απαιτούμε λύση του Κυπριακού με βάση το Ευρ-

ωπαϊκό κεκτημένο, κατάργηση των εγγυήσεων και

παράλληλη ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, η προσοχή των

ΗΠΑ+ΕΕ θα πρέπει να εστιασθεί στο Κυπριακό, το

οποίο επίσης συνιστά παράνομη εισβολή και κατοχή

Ευρωπαϊκού εδάφους εδώ και 48 χρόνια από τρίτη

χώρα, την Τουρκία. Η εισβολή, διάλυση και καταστρ-

οφή της Ουκρανίας δίνει τα κατάλληλα μαθήματα γεω-

πολιτικής.

Η παράλληλη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, όπου

ευρίσκεται και η Ελλάδα από το 1952, θα προσδώσει

την απαιτούμενη ασφάλεια στη λύση και στην ευρύτε-

ρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΓΡΑΙΚΟΣ

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Η αντίσταση των Ουκρανών και οι
κυρώσεις θα «επιβάλουν» την ειρήνη

m
Πράγματι, η εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την έξοδο από την πανδημία

και άλλους παράγοντες, εκτόξευσαν τις τιμές της ενέργειας στα ύψη. Συνακόλουθα, αυξήθη-

καν και οι τιμές σχεδόν όλων των βασικών προϊόντων. Ο κόσμος δυσκολεύεται, γι’ αυτό και οι κυβερ-

νήσεις κάνουν παρεμβατικές κινήσεις. Φυσικά, τα αιτήματα για κρατικές παροχές, μείωση ΦΠΑ

κ.λπ. είναι πολλά.

Όμως, δημιουργούνται κιόλας πολλές απορίες. Η συμπεριφορά πολιτών σε Ελλάδα και Κύπρο

λίγο ξενίζει…

Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια δυστυχία, αλλά στην Ελλάδα (απ’ ό,τι διαβάζω) δεν βρίσκεις

καρέκλα να κάτσεις στις καφετέριες, στα εστιατόρια δεν πέφτει καρφίτσα και η πληρότητα στα τουρι-

στικά καταλύματα για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου ήταν στο 95%! Το ίδιο τριήμερο η Κωνσταντι-

νούπολη ήταν γεμάτη από Έλληνες εκδρομείς. Ασφαλώς δεν πήγαν στην Τουρκία για να γιορτά-

σουν την… αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού! Πήγαν για φτηνά ψώνια.  Αλλά κι αυτά, όσο φτηνά

κι αν είναι, χρειάζονται… χρήματα.

Όσον αφορά δε τους Κύπριους, το ίδιο τριήμερο, σε όποιο δρόμο κι αν κυκλοφορούσες στο κέν-

τρο της Αθήνας άκουγες κυπριακή τοπολαλιά, σε όποιο κέντρο διασκέδασης με διάσημους τρα-

γουδιστές κι αν πήγαινες, πρώτο τραπέζι Κύπριοι!

Ε, δεν δείχνουν αυτές οι συμπεριφορές και… πείνα!

m
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι θα μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων την επόμενη Πέμπτη, όπως

έκανε και σε άλλα Κοινοβούλια μεγάλων χωρών. Σε όλες τις ομιλίες του παρέστη το σύνολο των βου-

λευτών και χειροκροτήθηκε θερμά από όλους. Εκπροσωπεί έναν λαό που βομβαρδίζεται, σκοτώνεται, κατα-

στρέφεται η πατρίδα του και αποτελεί σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία. Στην Ελλάδα, όμως, τα δύο

άκρα, το ΚΚΕ και το κόμμα Βελόπουλου, είναι αντίθετα με την ομιλία. Μάλιστα, οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν

θα καταδεχτούν καν να τον ακούσουν.

Αν αυτή η στάση δεν είναι στην ουσία φιλοπολεμική, αντιδημοκρατική και εναντίον κάθε έννοιας δικαίου

και ηθικής, τότε τι είναι;

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Στην Κύπρο βρέθηκε χθες Τετάρτη η

πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ,

έχοντας αποδεχθεί την πρόσκληση του

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κων-

σταντίνου Ηροδότου.

Την κ. Λαγκάρντ υποδέχθηκε στο Προε-

δρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζα. 

Κατά την άφιξή της στο Προεδρικό η Γαλ-

λίδα Πρόεδρος της ΕΚΤ καλημέρισε στα ελλη-

νικά τους εκπροσώπους των Μέσων που

βρίσκονταν εκεί. Στη συνέχεια πραγματοποιή-

θηκε η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Νίκο Ανα-

στασιάδη στην παρουσία και του Διοικητή

της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνου

Ηροδότου. Η κ.Λαγκάρντ σχολίασε τους πίνα-

κες που κοσμούν το Προεδρικό γραφείο και

θέλησε να μάθει λεπτομέρειες, με τον Νίκο

Αναστασιάδη να την κατατοπίζει σχετικά.

Η επίσκεψη της κ. Λαγκάρντ συμπίπτει με

μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και την

Ευρωζώνη, λόγω των διαταράξεων που έχει

προκαλέσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ου-

κρανία, στις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως,

σε συνδυασμό με την άνοδο του πληθωρι-

σμού.

Αργότερα συμμετείχε σε συνέδριο από κοι-

νού με τον διοικητή της Κεντρικής, κατά τη

διάρκεια του οποίου συζητήθηκε, ανάμεσα σ'

άλλα,  το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας

και υφιστάμενες προκλήσεις.

«Η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ

στη χώρα μας είναι ιδιαίτερης σημασίας και

θα ήθελα να την ευχαριστήσω για ακόμα μία

φορά. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να

συζητήσουμε και να ακούσουμε την πρόεδρο

Λαγκάρντ ιδιαίτερα σ' αυτήν την πρωτόγνωρη

χρονική περίοδο», σχολίασε ο κ. Ηροδότου.
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Στην Κύπρο η Κριστίν Λαγκάρντ
Από πρόσφυγας στην Κύπρο,

Υπουργός στην Αυστραλία
Ο λόγος για τη 46χρονη Κύπρια, Άντρεα Μιχαήλ, η οποία είναι

ανάμεσα στους νέους τοπικούς Υπουργούς που ανακοινώθηκαν

μετά τις εκλογές στη Νότια Αυστραλία.

Η Μιχαήλ, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, διορίστηκε Υπουρ-

γός Μικρών και Οικογενειακών Επιχειρήσεων, Υπουργός Κατα-

ναλωτών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων καθώς και Υπουργός

Τεχνών.

Η οικογένεια της 46χρονης αναγκάστηκε να φύγει από την

Κύπρο το 1974 λόγω της τουρκικής εισβολής. Οι γονείς της έφτα-

σαν τελικά στην Αυστραλία το 1976, με την 11μηνη Άντρεα στην

αγκαλιά τους και μόνα τους υπάρχοντα τα ρούχα που φορούσαν. 

Μιλώντας στον «Νέο Κόσμο», ανέφερε ότι «είμαι ενθουσια-

σμένη από τα αποτελέσματα των εκλογών. Τώρα είναι η ώρα για

σκληρή δουλειά για να οδηγήσουμε την Πολιτεία μπροστά. Νοιώθω

τιμή που έχω επανεκλεγεί και βρίσκομαι στην κυβέρνηση του

Πήτερ Μαλινάουσκας». 

Κρατική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανα-

κοίνωσε ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβου-

λίου, θα καταβληθεί κρατική ενίσχυση προς τους χοιροτρόφους,

πτηνοτρόφους, αγελαδοτρόφους, και κονικλοτρόφους, καλώντας

τους δυνητικά δικαιούχους να προσκομίσουν στα Επαρχιακά

Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας τα απαραίτητα τιμολό-

για, κατά περίπτωση.

Η ενίσχυση, αναφέρεται, καταβάλλεται στο πλαίσιο του προ-

σωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας

έξαρσης της νόσου Covid-19, με βάση ειδικό σχέδιο το οποίο έχει

λάβει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28

Μαρτίου 2022.

ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΙΣ ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΉ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΙΣΡΑΗΛ: Η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας να μην
στρέφεται ενάντια στη συνεργασία με Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο

Το Ισραήλ θα εμπλακεί σε έργο μεταφοράς φυσικού αερίου προς

την Τουρκία εάν σ’ αυτό συμμετέχουν όλες οι χώρες της περ-

ιοχής και κυρίως δεν στρέφεται ενάντια στη στρατηγική συνεργασία

του με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Αυτό υπογράμμι-

σε Ισραηλινός ειδικός μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατο-

λή ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε σενάρια για

τη μεταφορά του φυσικού αερίου της περιοχής προς την ΕΕ μέσω

Τουρκίας. 

Ο επικεφαλής του Ισραηλινού Ινστιτούτου για την Περιφερειακή Εξω-

τερική Πολιτική, Μιτβίμ (Mitvim) υποστήριξε ότι η περιφερειακή ενεργει-

ακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντική για την

απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό φυσικό αέριο. Ο Νιμρότ Γκό-

ρεν εξέφρασε την άποψη ότι οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου πρέ-

πει να αποδεχτούν την πρόταση της ΕΕ και να παρακαθίσουν σε μια

περιφερειακή διάσκεψη, υιοθετώντας μια θετική ατζέντα, στην οποία θα

καθορίσουν τα αμοιβαία συμφέροντά τους, προκειμένου να εγκαθι-

δρύσουν ένα νέο μηχανισμό συνεργασίας. 

«Οι ενεργειακοί πόροι στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να αποτε-

λέσουν μέρος της λύσης για την απεξάρτηση της ΕΕ από τις Ρωσικές

προμήθειες σε φυσικό αέριο. Όμως, για να μπορέσει αυτή η δυνατότητα

να εκπληρωθεί κατά τρόπο που θα είναι προς όφελος όλων των πλε-

υρών, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία στην περιοχή και να μειωθούν

οι εντάσεις και οι διαφωνίες», δήλωσε ο Ισραηλινός ειδικός. 

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου

Ισαάκ Χέρτζογκ στην Τουρκία και στη συνάντηση του με τον Τούρκο

Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Γκόρεν υπενθύμισε ότι οι δύο ηγέ-

τες εξέφρασαν τη βούληση για αναθέρμανση των διμερών τους σχέσεων

στη βάση των κοινών τους συμφερόντων και αξιολόγησαν τις δυνατό-

τητες που υπάρχουν για διεύρυνση της ενεργειακής τους συνεργασίας. 

Η συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα της ενέργειας πρέ-

πει να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη στο μέλλον, δήλωσε ο Ισρα-

ηλινός ειδικός, τονίζοντας ότι αυτή η συνεργασία δεν θα περιλαμβάνει

μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμ-

βάνοντας υπόψη και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν εξαιτίας

της κλιματικής αλλαγής. 

Αναφερόμενος στη δυνατότητα εξαγωγής του φυσικού αερίου του Ισρ-

αήλ στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, ο Γκόρεν είπε ότι υπάρχουν συγκε-

κριμένες οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, όπως υπήρχαν και το

2016 για να γίνει αυτό. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να εμπλα-

κεί σε ένα έργο που στρέφεται εναντία στην στρατηγική του συνεργασία

με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η τουρκική εφημερίδα «Τούρκιγιε» σε δημοσίευμά της αναφέρεται

σε σενάρια συνεργασίας Τουρκίας, Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου στον

τομέα του φυσικού αερίου. Το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι «οι

δηλώσεις του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ενέργεια κατά

την επιστροφή του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει περιέργεια.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι το νέο όραμα με τις χώρες της περιοχής θα ανοίξει

νέες πύλες για την Τουρκία και δήλωσε ότι "δεν θα το ανακοινώσω

αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι, με αυτές τις επαφές (με τις γειτο-

νικές χώρες), θα προκύψουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας στην ενέρ-

γεια"».

Για το όλο θέμα, ο Ογουζχάν Άκγενερ, επικεφαλής του Τουρκικού

Κέντρου Έρευνας Στρατηγικών και Πολιτικής Ενέργειας (TESPAM),

δηλώνει στην «Τούρκιγιε» ότι «όλες οι εναλλακτικές πηγές περνούν

από την Τουρκία. Η Άγκυρα μπορεί να πει, "θα αποδεχτείτε τις πολι-

τικές μου". Οι θέσεις της Τουρκίας έχουν γίνει ισχυρότερες. Η Τουρκία

μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει την ενεργειακή εξίσωση υπέρ της

σε σχέση με τη δική της εξωτερική πολιτική και να τραβήξει περισ-

σότερο τη Δύση προς τον εαυτό της».

Ο Τούρκος ειδικός προσθέτει ακόμη τα εξής: «Η διαδικασία επανα-

προσέγγισης με το Ισραήλ μπορεί να ανοίξει άλλες πόρτες. Υπό το

πρίσμα των ανακαλύψεων στη Μεσόγειο, περίπου 5 δις κυβικά

μέτρα αερίου ενδέχεται να προέρχονται από το Ισραήλ αυτή τη στιγ-

μή, 20 δις κυβικά μέτρα μπορεί να προέρχονται από τις ανακαλύψεις

στο νότιο κομμάτι της Κύπρου. Η μέγιστη ετήσια παραγωγή φυσι-

κού αερίου έχει τη δυνατότητα να φτάσει στα 25 δις κυβικά μέτρα

στην αν. Μεσόγειο. Πέραν αυτών μπορεί να γίνουν νέες ανακαλύψεις

στα ανοιχτά Λιβάνου ή του Ισραήλ. Εδώ ανοίγουν νέες πόρτες».

Έτσι, ανέφερε, «η Τουρκία μπορεί να μετεξελιχθεί στο κλειδί για

τις νέες ανακαλύψεις. Από την άλλη, λόγω της έλλειψης αερίου, η

ΕΕ ενδέχεται να παρέμβει στην Ελλάδα και στη ‘νότια Κύπρο’.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ‘win-win’ (όλοι κερδίζουν) σε αυτή

την εξίσωση». 



Την Πέμπτη, 7 Απριλίου έχει καθοριστεί

η ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολον-

τίμιρ Ζελέσνκι στην Βουλή των Ελλήνων.

Η ομιλία αναμένεται να γίνει στις 12 το

μεσημέρι και θα διαρκέσει 15 λεπτά.

Στη συνεδρίαση θα κληθούν να παραστούν

και οι 300 βουλευτές και θα υπάρχει μετάφρα-

ση και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Την σχετική πρόσκληση στον Ουκρανό πρόε-

δρο είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης, ύστερα από τηλεφωνική επι-

κοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες.

«Συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλά-

δας Κυριάκο Μητσοτάκη. Του μίλησα για την

ανθρωπιστική κατάσταση στις υπό πολιορκία

πόλεις και τον ευχαρίστησα για τη βοήθεια που

παρέχει η χώρα του. Συζητήθηκε η αμυντική

συνεργασία των Ελλάδας και Ουκρανίας», είχε

γράψει στο twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Βολοντίμ Ζελένσκι.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατά την

ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χαρα-

κτήρισε την κίνηση αυτή της ελληνικής κυβέρ-

νησης να προσκαλέσει τον κ. Ζελένσκι να μιλή-

σει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή ως μια

«θεσμική ενέργεια συμπαράστασης στην Ουκρ-

ανία και τον ηρωικό λαό της», προσθέτοντας

ότι είναι μια «ενέργεια σταθμός» που στέλνει

«πολλαπλά μηνύματα».

«Ο Ελληνισμός θα είναι υπερήφανος εσαεί»,

είπε ο Γιάννης Οικονόμου συμπληρώνοντας

ότι «δεν χωρούν μισόλογα, επιφυλάξεις και ίσες

αποστάσεις. Οι Ουκρανοί κάνουν πολλά για

όλους μας».

Ο κ. Οικονόμου κάνοντας αναφορά στο πα-

ρελθόν τόνισε ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί στο

στόχαστρο βάρβαρων εισβολέων, λέγοντας ότι

«δεν είναι αντάξιο της ιστορίας μας να φερ-

θούμε με αγνωμοσύνη και να τηρήσουμε στάση

επιτήδειου και πονηρού ουδέτερου».

Θετικός ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

– Αντίθετο το ακροαριστερό ΚΚΕ και 

το ακροδεξιό κόμμα Βελόπουλου…

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο

τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην

υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος χαιρέτισε

την πρόσκληση Μητσοτάκη στον Ζελένσκι

κάνοντας λόγο για «θετική κίνηση αλληλεγ-

γύης».

«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στη

διπλωματική προσπάθεια για άμεσο τερματι-

σμό του πολέμου, ως χώρα ειρήνης και ήπιας

ισχύος», υπογράμμισε ο κ. Κατρούγκαλος.

Από την πλευρά του το ΚΙΝΑΛ έχει από την

πρώτη στιγμή στηρίξει τόσο την παροχή αν-

θρωπιστικής βοήθειας όσο και την αποστολή

όπλων της χώρας μας στην κυβέρνηση της

Ουκρανίας και ως εκ τούτου δεν τίθεται κάποιο

ζήτημα, αντιθέτως για τη Χαριλάου Τρικούπη

θεωρείται μια κίνηση αυτονόητης αλληλεγγύης

η παρουσία Ζελένσκι στην Ελληνική βουλή.

Την αντίθεσή του στην πρόσκληση εκφρά-

ζει το ΚΚΕ προϊδεάζοντας για αποχή της κοι-

νοβουλευτικής του ομάδας από τη Βουλή κατά

την ομιλία Ζελένσκι. Το ΚΚΕ επιρρίπτει εξίσου

ευθύνες στον Ζελένσκι για τη… ρωσική εισβο-

λή. 

Υποστηρικτής του ΕΙΣΒΟΛΕΑ Πούτιν είναι

επίσης και ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμμα-

τος «Ελληνική Λύση», Κ. Βελόπουλος.

Σχολιάζοντας την απόφαση του ΚΚΕ, η Ντόρα

Μπακογιάννη είπε ότι «είναι κόντρα σε όλες

τις αξίες μας να μην ακούσεις έναν άνθρωπο

που είναι θύμα μιας βίαιης εισβολής και ενός

πολέμου».

Πρόσθεσε ότι η υπόθεση της Ουκρανίας μάς

αφορά ως Έλληνες, καθώς «ο αναθεωρητι-

σμός και η αμφισβήτηση συνθηκών από τον

Πούτιν είναι “τάλε κουάλε” με όσα έχει πει ο

δικός μας γείτονας Ταγίπ Ερντογάν».

«Μας αφορά, πώς να το πω πιο δυνατά…»,

είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Στις 7 Απριλίου ο Ουκρανός πρόεδρος
μιλά στη Βουλή των Ελλήνων

25η Μαρτίου 1821: Η Ελευθερία δεν χαρίζεται,
κατακτιέται, και την υπερασπίζεσαι κάθε στιγμή 

Γενέθλια έχουμε… Τιμημένα με αγώνες πολλούς, με θυσίες
αμέτρητες, με τις… μεγάλες τότε χώρες να στηρίζουν κρυφά τον
εχθρό. Ο Έλληνας όμως, δεν κιότεψε, η πατρίδα πάνω απ’ όλα.
Χωρίς αυτήν, που να ακουμπήσει; Τιμάριό τους θεωρούσαν τη
γη μας, την ποτισμένη με ποταμούς αίματος. Δεν κατέθεσε, όμως,
ο Έλληνας τα όπλα. Δεν χαρίζεται η Ελευθερία… 

Το ζούμε και σήμερα… Με τον αγώνα που δίνει ο λαός της Ουκρ-
ανίας απέναντι στον Ρώσο, καθώς δεν του φτάνει του Πούτιν η
αχανής χώρα του και θέλει και το διπλανό «οικόπεδο».

Γιορτάζουμε… Χρωστάμε πολλά στον Κολοκοτρώνη, στον Κα-
ραϊσκάκη, στον Αθανάσιο Διάκο. Σε όλους τους αγωνιστές του
1821. Διακόσια ένα χρόνια ελεύθερης ζωής γιορτάζει η πατρίδα
μας. Ένα το μήνυμα… Η Ελευθερία δεν χαρίζεται… Κατακτιέται
με αγώνες. Με θυσίες. Με παλικάρι τον λαό. Καθημερινό φύλακά
της. Το 1821 είναι εδώ… Με το «όπλο» πάντα παρά πόδα… 

Τους παρακάτω στίχους από τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» του
Διονύσιου Σολωμού, να μην τους ξεχνάει κανείς μας:

Σε γνωρίζω από την κόψη, του σπαθιού την τρομερή, 
σε γνωρίζω από την όψη, που με βια μετράει τη βη.
Με τα ρούχα αιματωμένα, ξέρω ότι έβγαινες κρυφά 
να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.
Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή. 
Δεν είν’ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί.

Οι 3 Έλληνες διπλωμάτες με αυτοθυσία 
βοήθησαν Έλληνες πολίτες και Ομογενείς

Ορθή η απόφαση για την παρασημοφόρηση των τριών Ελλή-
νων διπλωματών Φραγκίσκου Κωστελλένου. Μανώλη Ανδρου-
λάκη και Δημήτρη Δόχτση, οι οποίοι με αυτοθυσία παρέμειναν στα
πόστα τους και προσέφεραν ό,τι μπορούσαν σε Έλληνες πολίτες
και ομογενείς, συμβάλλοντας και στην απομάκρυνση όσων μπό-
ρεσαν να μπουν στα πρώτα κομβόι που έφτασαν στη Ρουμανία.
Ο Δημήτρης Δόχτσης παραμένει ακόμη στο Γενικό Προξενείο της
Οδησσού, ενώ ο Μανώλης Ανδρουλάκης κατάφερε τελικά να απο-
μακρυνθεί από την μαρτυρική Μαριούπολη, με τη συμβολή του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ). Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν υπήρχε οργανωμένο σχέ-
διο απεγκλωβισμού και το πρώτο κομβόι από την Μαριούπολη
κατόρθωσε να φτάσει στη Ρουμανία χάρη στους αυτοσχεδιασμούς
και στις πρωτοβουλίες του Πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελλένου.
Όσο για την παραμονή του Μανώλη Ανδρουλάκη στη Μαριούπολη,
μάλλον ήταν χωρίς περιεχόμενο, καθώς απλώς κατόρθωσε να
επιβιώσει στις δύσκολες συνθήκες και να βρει οδό διαφυγής μέσω
του διεθνούς οργανισμού, αδυνατώντας, όσο έμεινε στη Μαριού-
πολη, να βοηθήσει τους Ομογενείς ή να οργανώσει σχέδιο δια-
φυγής για όσους ήθελαν να φύγουν από την Μαριούπολη. Και
αυτό δεν ήταν φυσικά με δική του ευθύνη, καθώς έμεινε χωρίς
εφόδια και χωρίς υποστήριξη, μόνος του, στο καταφύγιο του κτιρίου
του ΟΑΣΕ. Ο ίδιος πάντως, που έδειξε ιδιαίτερη ωριμότητα και
στις δηλώσεις του, φτάνοντας στο αεροδρόμιο, θα πρέπει να
διαχειριστεί και τη… δημοσιότητα, καθώς η υπερέκθεση στα social
media μόνο καλό δεν θα του κάνει. 

Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Σταϊκούρας

«Η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο
της Ευρωζώνης. Η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας προπορεύε-
ται πολλών άλλων χωρών. Η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότη-
τες για να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή πρόκληση. Το γεγονός αυτό
αναγνωρίζεται με τα εύσημα που αποδίδει το Eurogroup στην
ελληνική κυβέρνηση σε τακτική βάση. Ο Έλληνας υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη
διαχείριση της ελληνικής οικονομίας, σε μία περίοδο με μεγάλες
προκλήσεις», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ
Ντόναχιου.

Πώς η Ντόρα Μπακογιάννη «κέρδισε» 
κατά κράτος τους Τούρκους 

Την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πορεία του
Κοσσυφοπεδίου προς τη Δύση και τους θεσμούς της, προτάθη-
κε να συντάξει η Ντόρα Μπακογιάννη, λόγω των γνώσεων και της
μεγάλης διεθνούς εμπειρίας της. Όμως, ο εκπρόσωπος της Τουρκίας
κ. Γκιλντίζ, με τον οποίο στο παρελθόν έχει αντιπαρατεθεί για
σειρά θεμάτων, έβαλε «βέτο», υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν μπο-
ρεί και δεν πρέπει να γίνει, καθώς η Αθήνα δεν έχει αναγνωρίσει
πλήρως το Κόσσοβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε τον λόγο και
ανέκρουσε την τουρκική επιχειρηματολογία, επισημαίνοντας ότι
η Ελλάδα υποστηρίζει την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς
την Ευρώπη, ενώ άφησε με κομψό τρόπο να εννοηθεί ότι η θέση
του κ. Γκιλντίζ ήταν προσχηματική. Στην ψηφοφορία που ακο-
λούθησε, η απόφαση ήταν να αναλάβει τη σύνταξη της έκθεσης
η Ντόρα Μπακογιάννη, με ψήφους 18 έναντι 5. Και ο εκπρόσω-
πος της Τουρκίας υποχρεώθηκε να ανακρούσει πρύμναν.

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”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Επίσημη επίσκεψη Προέδρου Σακελλαροπούλου στην Πορτογαλία
Επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία πραγμα-

τοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα

Σακελλαροπούλου, μετά από πρόσκληση του

Προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Μαρσέ-

λο Ρεμπέλο ντε Σόουζα. 

Η Πρόεδρος επισήμανε ότι με τον Πορτογάλο

ομόλογό της επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις

μεταξύ των δυο χωρών και συζήτησαν για τις

εξελίξεις της εισβολής στην Ουκρανία, εκφράζον-

τας την ομόψυχη ευρωπαϊκή αντίδραση εναντίον

του αναθεωρητισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του

διεθνούς δικαίου είναι για την Ελλάδα πάγια αρχή.

Καλά μας κάνουν…
Κατανοητή η πρωτοβουλία του Νίκου Δένδια να διορ-

γανώσει στις Βρυξέλλες πρόγευμα 17 Ευρωπαίων υπουρ-
γών, με τον Βορειομακεδόνα ομόλογό του, θέλοντας να
στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα, όχι μόνο υποστηρίζει,
αλλά και προωθεί εμπράκτως την ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της Βόρειας Μακεδονίας. 

Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε και τις υποχρεώσεις
της Βόρειας Μακεδονίας. Θα του συστήναμε να κοιτάξει,
όχι μόνο τα μεγάλα μνημεία και αγάλματα στο κέντρο των
Σκοπίων, που δεν έχει απομείνει φυσικά το ταμπελάκι
στη βάση τους, όπως είχε συμφωνήσει ο κ. Κοτζιάς, ενώ
η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ονομάζεται ακόμη
«Μακεδονική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» και ενημε-
ρώνει στην ιστοσελίδα της για τους αγώνες που δίνει η
«Εθνική Ομάδα της Μακεδονίας». Ας ελπίσουμε ότι
εκεί στις Βρυξέλλες δεν σερβιρίστηκε και «μακεδονικό
κρασί», καθώς έτσι συνεχίζουν να λέγονται ακόμη τα κρα-
σιά από τη Βόρεια Μακεδονία. 

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟ ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ

ΚΟΜΜΑ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συνελήφθη πατέρας που δεν έστελνε το παιδί

του στο σχολείο για να μην κολλήσει COVID…
Ένας πατέρας που είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς δεν έστελνε το παιδί

του στο σχολείο εξ αιτίας της άρνησής του να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα κατά του κορω-

νοϊού, συνελήφθη για δεύτερη φορά και για τον ίδιο λόγο.

Όπως είπε σε άντρες της Αστυνομίας, δεν στέλνει το παιδί του στο σχολείο γιατί φοβά-

ται να μην κολλήσει κορωνοϊό, κάτι που όμως δεν έπεισε τους αστυνομικούς που τον ανα-

ζήτησαν και τον συνέλαβαν.

Εξάλλου, σε συνάντηση που είχε τις προηγούμενες ημέρες ο διευθυντής Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Μανώλης Μπελαδάκης με τον εισαγγελέα Ηρα-

κλείου, συζητήθηκαν οι περιπτώσεις τριών παιδιών, από τρία διαφορετικά σχολεία στο

Ηράκλειο, τα οποία έχουν… εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Ούτε η εισαγγελική έρευνα αλλά ούτε και η σχολική κοινότητα κατάφεραν να εντοπίσουν

αυτές τις τρεις οικογένειες, που έχουν μετακομίσει από το Ηράκλειο προς άγνωστη κατεύθυ-

νση, όπως είπε ο κ. Μπελαδάκης.

Στην ίδια συνάντηση αποφασίστηκε να αναζητηθούν εκ νέου μετά το Πάσχα όλοι οι

μαθητές οι γονείς των οποίων είχαν συλληφθεί το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου

να διαπιστωθεί ότι παρακολουθούν τα μαθήματά τους κανονικά.



Τη θέση πως η ελληνική εξωτερική

πολιτική είναι μια πολιτική αρχών τις

οποίες θα συνεχίσουμε να πρεσβεύο-

υμε», διατύπωσε από το Κάιρο ο υπο-

υργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. 

Ερωτώμενος μάλιστα, με αφορμή τον πόλε-

μο στην Ουκρανία, αν η κρίση αυτή οδηγεί

σε αναπροσαρμογή των στόχων της ελληνι-

κής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή, ο

υπουργός απάντησε ότι οι ελληνικοί στόχοι

είναι πάντα σταθεροί και είναι στόχοι απόλυ-

τοι: «Σταθερότητα, ασφάλεια, σεβασμός της

ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας

των κρατών».

«Μια μεγάλη διεθνής κρίση, όπως αυτή

που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή

στην Ουκρανία, οδηγεί στην ανάγκη πολλές

φορές να αναθεωρηθούν τακτικές και να

δούμε από την αρχή διάφορα θέματα. Αυτό

συμβαίνει και τώρα, αλλά η ελληνική εξωτε-

ρική πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική

αρχών. Αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να

πρεσβεύουμε και να υποστηρίζουμε», δια-

μήνυσε με σαφήνεια.

Σημαντική σύμμαχος 

η Αίγυπτος

Σε δήλωσή του μετά την κατ’ ιδίαν συνάν-

τηση και τις διευρυμένες συνομιλίες με τον

Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι,

ο Νίκος Δένδιας είπε πως η Ελλάδα θεωρεί

την Αίγυπτο ως έναν από τους πιο σημαντι-

κούς, στρατηγικούς της συμμάχους.

Αναφερθείς ειδικότερα στις συνομιλίες,

είπε πως είχε μια μακρά συνάντηση με τον

φίλο του Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry),

κατά την οποία συζήτησαν για την κρίση στην

Ουκρανία, τα πολύ μεγάλα προβλήματα της

επισιτιστικής κρίσης που δημιουργείται σαν

επακόλουθο της ενεργειακής κρίσης και πώς

αυτή επηρεάζει και την αιγυπτιακή οικονομία,

σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει τεράστιο

ενδιαφέρον για τη σταθερότητα και την πρόο-

δο της Αιγύπτου.

Περαιτέρω, συζήτησαν αναλυτικά για τη

Λιβύη, για την κατάσταση που έχει δημιουρ-

γηθεί με την ύπαρξη δύο πρωθυπουργών

και πώς μπορούν οι δύο χώρες να συντονίσουν

τις ενέργειές τους, ώστε η Λιβύη να οδηγη-

θεί τελικά σε εκλογές.

Επίσης, επί τάπητος τέθηκαν η κατάστα-

ση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ανάγκη να

επιβληθεί η νομιμότητα, το Διεθνές Δίκαιο

και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Εν συνεχεία, ο υπουργός Εξωτερικών της

Αιγύπτου ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για τις

συνομιλίες που είχε στη συνάντηση της ερή-

μου Νεγκέβ, όπου παρίστατο και ο Αμερι-

κανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι

Μπλίνκεν. Υπενθυμίζεται πως στη συνάν-

τηση αυτή έλαβαν μέρος οι υπουργοί Εξω-

τερικών του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αρα-

βικών Εμιράτων, του Μαρόκου, του Μπα-

χρέιν και της Αιγύπτου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η Ελλάδα ακολουθεί 
εξωτερική πολιτική αρχών»

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Επικαιρότητα

Εντατικοί έλεγχοι και βροχή 
προστίμων στους κερδοσκόπους

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορι-
κών πρακτικών αποφάσισε η κυβέρνηση σε διευρυμένη σύσκεψη στο
Μαξίμου την Τετάρτη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ολοκληρώθη-
κε με διαβεβαιώσεις ότι δεν καταγράφεται στην Ελλάδα επισιτιστικός
κίνδυνος. Στη σύσκεψη, με συμμετοχή 15 κυβερνητικών στελεχών, ο
πρωθυπουργός ζήτησε από όλους  τους κυβερνητικούς μηχανισμούς
πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι μέχρι στιγμής υπάρχει «απόλυτη επάρκεια
αγαθών» και ομαλή λειτουργία των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας,
ενώ, κατά τον υπουργό κ. Γεωργαντά, συνεχίζεται η επαφή με τα συνα-
ρμόδια υπουργεία και τους παράγοντες της αγοράς προκειμένου να μην
υπάρξουν προβλήματα διαθεσιμότητας – κοινώς,  ελλείψεις προϊόντων
στα ράφια.

Το στίγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο για το «μέτωπο της κυβέρνη-
σης κατά της αισχροκέρδειας», όπως λένε συνεργάτες του, όσο και ευρύτε-
ρα για τις δυσμενείς επιπτώσεις του πολέμου και πιθανώς για τα επόμε-
να μέτρα – κινήσεις της κυβέρνησης (όπως τρόποι ανακούφισης του πρω-
τογενούς τομέα) αναμένεται να δώσει ο ίδιος σε τηλεδιάσκεψη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου.

Το σίγουρο είναι ότι σε πρώτη φάση (πιθανότατα την ερχόμενη Πέμ-
πτη) θα ξεκλειδώσει η πλατφόρμα για τη δήλωση αποθεμάτων συγκεκρι-
μένων προϊόντων, κάτι που οι επιχειρήσεις θα επικαιροποιούν τακτικά,
ενδεχομένως κάθε εβδομάδα, με κυβερνητική προτεραιότητα να απο-
φευχθούν τεχνητές ελλείψεις. Όπως συζητήθηκε ειδικά για το ηλιέλαιο, το
προληπτικό πλαφόν τέθηκε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με στόχο
να μην υπάρξει «άσκοπο στοκάρισμα».

Επίσης με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει παραγωγή σε ηλιοτρόπιο αλλά
το 90% πηγαίνει για βιοκαύσιμο και όχι για μαγειρική χρήση, τα συναρ-
μόδια υπουργεία Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης βάζουν στο τραπέζι
σενάρια «βελτίωσης της κατανομής μεταξύ χρήσης βιοκαυσίμου και οικια-
κής χρήσης». Σε ό,τι αφορά το σκληρό σιτάρι υπάρχει πλήρης επάρκεια
ενώ για τα μαλακά σιτηρά λειτουργούν εναλλακτικές πηγές (Ρουμανία,
Βουλγαρία κ.λπ.), χωρίς μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από Ρωσία και
Ουκρανία.

Αν και το αρμόδιο υπουργείο στέλνει σήμα στήριξης του πρωτογενούς
τομέα («αποτελεί ευαίσθητο δομικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας»), η κυβέρνηση δεν προκρίνει βιαστικές ανακοινώσεις, έχον-
τας σταθερά το βλέμμα στα δημοσιονομικά για τυχόν περαιτέρω ενισχύσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση φέρεται να έχει ζυγίσει το ενδεχόμε-
νο μείωσης ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη (άλευρα κ.ά.) ωστόσο ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος δεν θέλησε να αφήσει ανοιχτό παράθυρο.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ- KENTISH TOWN 

κ. ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η Σφαγή της Χίου και ο ηρωισμός του Κανάρη, 
η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια 

και η ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη
Πέρυσι τέτοια εποχή γιορτά-

σαμε τα 200 χρόνια από την

έναρξη της Μεγάλης Ελληνικής

Επανάστασης του 1821, που οδή-

γησε στην εθνική παλλιγενεσία

της πατρίδας μας.

Σήμερα, ημέρα της μεγάλης εορτής

του Ευαγγελισμού της Θεομήτορος,

συμβολική ημέρα της απαρχής της

ελευθερίας του νεώτερου ελληνισμού,

βρισκόμαστε και πάλι για να γιορτά-

σουμε την εθνική μας αυτή επέτειο.

Ο μεγάλος όμως αυτός αγώνας

των ηρωικών προγόνων μας δεν έγινε

χωρίς θυσίες στο βωμό της λευτε-

ριάς, δεν κερδήθηκε εύκολα και δεν

ήταν υπόθεση ολίγου χρόνου. Η

Ελληνική Επανάσταση κράτησε εννιά

χρόνια, από το 1821 μέχρι την τελι-

κή μεγαλειώδη ολοκλήρωσή της το

1829, αποτέλεσμα της οποίας ήταν

η δημιουργία του σύγχρονου Ελληνι-

κού κράτους. Ήταν η μεγαλύτερη σε

διάρκεια χρόνου, ένταση και έκταση

επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο

του 19ου αιώνα, η πιο διεθνοποιημένη

επανάσταση του καιρού της και η μόνη

από τις φιλελεύθερες επαναστάσεις

της εποχής που ευοδώθηκε.

Πέρυσι χαιρετίσαμε την επέτειο των

200 χρόνων με ένα Συνοπτικό Χρο-

νικό του συνόλου της Μεγάλης Ελληνι-

κής Επανάστασης του 1821. Φέτος,

το 2022, θα αναφερθούμε σε πολε-

μικά και πολιτικά γεγονότα του 1822,

δηλαδή του δεύτερου χρόνου της

Ελληνικής Επανάστασης.                          

Είναι αδύνατο σε λίγες γραμμές να

περιλάβουμε τα πάμπολλα γεγονό-

τα, ποικίλες συγκρούσεις, μικρές και

μεγάλες μάχες και άλλες εξελίξεις του

Αγώνα που έγιναν μέσα στο 1822.

Θα μνημονεύσουμε, λοιπόν, μόνον

δύο πολεμικά γεγονότα του έτους

1822, που αποτελούν σημαντικούς

ιστορικούς σταθμούς στην πορεία της

Επανάστασης και σημαδεύτηκαν με

τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση

των Ελλήνων καθώς και τις στρα-

τιωτικές ικανότητες των ηγετών του

Μεγάλου Αγώνα.

Μία από τις πιο βάρβαρες πράξεις

των Οθωμανών Τούρκων ήταν η Κατα-

στροφή της Χίου, του ακριτικού αυτού

ελληνικού νησιού, από τις δυνάμεις

του Τούρκου ναυάρχου Καρά Αλή την

Κυριακή του Πάσχα 2 Απριλίου 1822

και τις μέρες που ακολούθησαν. Σφα-

γιάστηκαν 23,000 Έλληνες και πιά-

στηκαν αιχμάλωτοι άλλες 47,000. Η

άγρια σφαγή της Χίου συγκλόνισε και

συγκίνησε βαθιά όχι μόνο τον Ελληνι-

σμό, αλλά και τους λαούς όλης της

Ευρώπης και απεικονίστηκε με έντο-

να χαρακτηριστικά στοιχεία από τον

μεγάλο Γάλλο ζωγράφο Ευγένιο Ντε-

λακρουά στον περίφημο πίνακά του

με τίτλο «η Σφαγή της Χίου».

Η έκταση και η βαρβαρότητα αυτής

της τραγωδίας πυροδότησε την απόφ-

αση της ανάληψης κοινής προσπά-

θειας των τριών στόλων των νησιών

της ελληνικής ναυτοσύνης, της Ύδρας,

των Σπετσών και των Ψαρών με σκοπό

την τιμωρία του Καρά-Αλή και του

υπ’αυτόν τουρκικού στόλου. Μετά

από διάφορες εξελίξεις αποφασίστηκε

από τους αρχηγούς των στόλων των

Ψαρών και της Ύδρας, Κωσταντή

Κανάρη και Ανδρέα Μιαούλη, να

οργανωθεί επιχείρηση πυρπόλησης

της Τουρκικής αρμάδας στα στενά

του Τσεσμέ, μεταξύ της Χίου και των

Μικρασιατικών παραλίων, μια επιχεί-

ρηση εξαιρετικά δύσκολη που απαι-

τούσε απέραντο θάρρος και μοναδι-

κή ικανότητα εκτέλεσης. Έτσι, την 1η

Ιουνίου 1822 δύο πυρπολικά, ένα

Ψαριανό με κυβερνήτη τον Κωσταν-

τή Κανάρη και ένα Υδραίικο με τον

Ανδρέα Πιπίνο, μαζί με τέσσερα

άλλα βοηθητικά πλοία, ξεκίνησαν από

τα Ψαρά για το παράτολμο έργο τους.

Την νύχτα της 6ης προς την 7η Ιου-

νίου πλησίασαν την τουρκική αρμά-

δα. Το βαθύ σκοτάδι της αφέγγαρης

νύχτας και η συμμετοχή των Τούρ-

κων στη μεγάλη τους γιορτή του μπα-

ϊραμιού θεωρήθηκαν η κατάλληλη

στιγμή για την πυρπόληση. Τα φωτι-

σμένα για τη γιορτή τουρκικά πλοία

έκαναν ακόμη ευνοϊκώτερες τις συνθή-

κες, γιατί τα πυρπολικά μπορούσαν

να κινηθούν με άνεση στη σκοτεινή

θάλασσα και να επισημάνουν ευχε-

ρέστερα το στόχο τους. Το πυρπο-

λικό του Κωσταντή Κανάρη μπόρε-

σε με θαυμάσιους ελιγμούς να προσ-

δεθεί στερεά στη ναυαρχίδα του τουρ-

κικού στόλου και στη συνέχεια να

προσδέσει γερά το μπουρλότο. Σε

λίγα λεπτά, και ενώ το πλήρωμα του

πυρπολικού είχε επιβιβασθεί στη

βάρκα της διαφυγής, τεράστιες φλό-

γες άρχισαν να απλώνονται σε όλα

τα σημεία του πλοίου, στο οποίο ήταν

συγκεντρωμένοι σχεδόν όλοι οι αξιω-

ματικοί του τουρκικού στόλου. Τα 84

πυροβόλα της ναυαρχίδας άρχισαν

να εκπυρσοκροτούν με αποτέλεσμα

τον θάνατο περίπου 2,000 Τούρκων

καθώς και του ναυάρχου τους καπου-

δάν Πασά Καρά-Αλή. 

Τεράστια εντύπωση προκάλεσε το

κατόρθωμα των ηρωικών πυρπολη-

τών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου

χαρακτηρίστηκε σαν «κοσμοϊστορ-

ικό γεγονός». Ο Άγγλος ιστορικός

Gordon γράφει πως η πυρπόληση

της τουρκικής ναυαρχίδας ήταν «ένα

από τα πιο καταπληκτικά στρατιωτι-

κά κατορθώματα που αναφέρει η ιστο-

ρία» και παρακάτω, εκθειάζοντας τον

Κανάρη, γράφει ότι «είναι ο πιο έξοχος

εκπρόσωπος του ηρωισμού που η

Ελλάδα όλων των εποχών μπορεί να

υπερηφανεύεται».

Λίγο καιρό αργότερα συνέβη στη

στεριά ένα από τα σημαντικώτερα και

κρισιμότερα γεγονότα της Ελληνικής

Επανάστασης. Ήταν η μεγάλη νίκη

των Ελλήνων στα Δερβενάκια, μια

τοποθεσία της βορειοανατολικής Πελο-

ποννήσου, τον Ιούλιο του 1822, γνω-

στή και ως Σφαγή του Δράμαλη. Με-

γάλη τουρκική στρατιά, αποτελούμενη

από περίπου 25,000 πολεμιστές, από

τους οποίους τα τρία τέταρτα ήταν

έφιπποι, ξεκίνησε από τη Στερεά Ελλά-

δα υπό την αρχηγία του Μαχμούτ

Πασά της Δράμας, του επονομαζό-

μενου Δράμαλη. Αφού πέρασε από

τη Θήβα, την οποία πυρπόλησε, και

τη Μεγαρίδα χωρίς να συναντήσει

αντίσταση, μπήκε στην Πελοπόννησο

και κατέλαβε την Κόρινθο. Στόχος του

Δράμαλη ήταν να καταπνίξει την Επα-

νάσταση σε ολόκληρο το Μοριά. Τις

κρίσιμες εκείνες ημέρες για την τύχη

του Μεγάλου Αγώνα φάνηκε για μια

ακόμα φορά η στρατηγική ιδιοφυΐα

του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του

Γέρου του Μοριά. Μέσα σε ελάχιστο

χρόνο κατόρθωσε ο Κολοκοτρώνης

με συντονισμένες ενέργειες και επι-

τελικούς χειρισμούς να αναγκάσει τον

τουρκικό στρατό να περιοριστεί στην

Αργολίδα, στη βορειοανατολική

Πελοπόννησο, και να ματαίωσε την

πορεία του Δράμαλη προς το κέντρο

της Πελοποννήσου. Οι κινήσεις του

Κολοκοτρώνη περιέλαβαν την κατά-

ληψη στρατηγικών θέσεων, με απο-

τέλεσμα την απομόνωση του Δρά-

μαλη στην Αργολίδα, την κατάληψη

του παλαιού κάστρου του Άργους, με

αποτέλεσμα να απασχοληθούν αρκε-

τές τουρκικές δυνάμεις εκεί και την

καταστροφή σιτηρών, πράγμα που

εδημιούργησε τεράστιο επισιτιστικό

πρόβλημα στον εχθρικό στρατό. Έτσι,

οι Τούρκοι έχασαν πολύτιμο χρόνο

και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην

Αργολίδα, έχοντας εξαντλήσει τα αποθ-

έματα τροφών, χωρίς να έχουν τη

δυνατότητα ανεφοδιασμού. Αποφά-

σισε, λοιπόν, ο Δράμαλης να επι-

στρέψει στην Κόρινθο, βορείως του

Άργους, ελπίζοντας ότι εκεί θα φθά-

σουν τουρκικές ενισχύσεις. Τις προθ-

έσεις και το σχέδιο του Δράμαλη όμως

το αντιλήφθηκε ο Κολοκοτρώνης και

έσπευσε να καταλάβει, μαζί με τους

άλλους οπλαρχηγούς, τις στενές δια-

βάσεις, που από το Άργος οδηγούσαν

στην Κόρινθο. Στις 26 Ιουλίου 1822

λοιπόν έγινε η τρομερή μάχη στα Δερ-

βενάκια, όπου η τουρκική στρατιά του

Δράμαλη υπέστη κυριολεκτική πανω-

λεθρία, με απώλειες τουλάχιστον

3,000 νεκρούς. Η περιφανής αυτή

νίκη των Ελλήνων στα Δερβενάκια,

υπό την γενική αρχηγία του Θεόδωρου

Κολοκοτρώνη, πλαισιουμένου από

τους ηρωικούς οπλαρχηγούς Δημήτρ-

ιο Υψηλάντη, Νικήτα Σταματελό-

πουλο, τον επιλεγόμενο Νικηταρά

τον Τουρκοφάγο, τον Γρηγόριο

Παπαφλέσσα και άλλους, έσωσε την

Επανάσταση στην Πελοπόννησο.

Αποτέλεσε ορόσημο στην πορεία του

Μεγάλου Αγώνα και έπαιξε σπουδαίο

ρόλο στην αίσια έκβαση και την τελι-

κή του επιτυχία.

Εκτός όμως από τα πολεμικά γεγονό-

τα, ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση

κατέχουν τα προαναφερθέντα ηρωι-

κά κατορθώματα των επαναστατη-

μένων Ελλήνων, ένα σπουδαίο πολι-

τικό γεγονός αποτέλεσε η Διακήρυξη

της Ανεξαρτησίας και το λεγόμενο

«Προσωρινό Πολίτευμα» της Επι-

δαύρου της 1ης Ιανουαρίου 1822. Η

σύνταξή του έγινε από δωδεκαμελή

επιτροπή, με προεξέχοντα μέλη τον

Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τον

Θεόδωρο Νέγρη, και αποτελείται

από 110 άρθρα, που κατανέμονται

σε πέντε ενότητες, που ονομάζονται

«τίτλοι», και σε ένα Παράρτημα. Το

κείμενο του «Προσωρινού Πολι-

τεύματος» της Επιδαύρου αποκαλύπτει

έντονη επίδραση των ιδεών της Γαλ-

λικής Επανάστασης του 1789 και οι

οργανωτικές του βάσεις ακολουθούν

τα γαλλικά συντάγματα του 1793 και

1795, όπως επίσης και το αμερικα-

νικό της 17ηςΣεπτεμβρίου 1787. Τα

βασικά χαρακτηριστικά του είναι η

αντι-απολυταρχική διάθεση και η

θέσπιση πολυαρχικής εξουσίας. Και

αυτά, σε αντίθεση με τους απολυτα-

ρχικούς κύκλους της Ευρώπης και τη

μοναρχική συγχορδία της ευρωπαϊ-

κής ηπείρου της εποχής εκείνης.

Η σύντομη, λακωνική διακήρυξη

που προτάσσεται στο «Προσωρινό

Πολίτευμα» έχει ως εξής:

«ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό την

φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν,

μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτα-

τον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της

τυραννίας , και αποσείσαν αυτόν με

μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον

διά των νομίμων Παραστατών του,

εις Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν,

ενώπιον Θεού και ανθρώπων την

πολιτικήν αυτού Ύπαρξιν και Ανεξαρ-

τησίαν.

Ο δε πρώτος τίτλος του Πολι-

τεύματος, δηλαδή το πρώτο του άρθρο,

ορίζει : «Η επικρατούσα Θρησκεία

εις την Ελληνικήν Επικράτειαν είναι

η της Ανατολικής Ορθοδόξου του

Χριστού Εκκλησίας».

Αυτός είναι, λοιπόν, ο σπόρος απ’

όπου βλάστησε η νεώτερη Ελληνική

Πολιτεία και που μας επιτρέπει σήμε-

ρα να βροντοφωνήσουμε: 

Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω η Κύπρ-

ος, Ζήτω το Έθνος!

Μανώλης Σταυριανάκης

Ο κ. Σταυριανάκης στο  βήμα στον Ι. Ναό Απ. Ανδρέα
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Την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2022, μετά τον Μέ-

γα Εσπερινό του Ευαγγελισμού, στο Αρχιεπι-

σκοπικό Παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της

Θεοτόκου Λονδίνου, πάνω από 70 άτομα πα-

ρακολούθησαν την τρίτη κατά σειρά εκπαιδευ-

τική συνάντηση με τίτλο «Εσπερινές Συνάξεις».

Πρόκειται για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

τανίας, που φιλοξενείται από τον Καθεδρικό Ναό

της Αγίας Σοφίας Λονδίνου, με επικεφαλής τον

Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Νικήτα. 

Ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε το βιβλίο «Με-

γάλη Τεσσαρακοστή: Ταξίδι στο Πάσχα», του

μακαριστού π. Alexander Schmemann. 

Μετά από εκτενή συζήτηση, προσφέρθηκε

νηστίσιμο γεύμα. 

Τον Μάιο έχει προγραμματισθεί η τέταρτη

«Εσπερινή Σύναξη».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθ-

είτε στον Αρχιμ. κ. Νήφωνα Τσιμαλή στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση:

archdiocesanprivateoffice@gmail.com

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εσπερινές
Συνάξεις» Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

Τον εορτάζοντα Ι. Ναό του Ευαγγελισμού

της Θεοτόκου Μάντσεστερ επισκέφθηκε ο

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ.

Μάξιμος, όπου προέστη της Θείας Λειτο-

υργίας την Κυριακή της Σταυροπροσκυνή-

σεως.

Ο Θεοφιλέστατος ενημερώθηκε από τα

μέλη της Επιτροπής για τη λειτουργία του

Ελληνικού Σχολείου και τις δραστηριότη-

τες της Κοινότητος. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακο-

λούθησε επίσημο γεύμα.

Βαπτίσεις ενηλίκων στην Ορθοδοξία
από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
στο Μάντσεστερ

Το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022, έντεκα ενήλικες

κατηχουμένοι βαπτίστηκαν από τον Σεβασμιώτατο

Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

κ. Νικήτα, στο βαπτιστήριο του Ι. Ναού Αγίου Νε-

κταρίου Battersea.

Οι νεοφώτιστοι ολοκλήρωσαν πρόσφατα το δια-

δικτυακό πρόγραμμα κατήχησης «Discover Ortho-

doxy» που προσφέρεται από τον Ι. Καθεδρικό Ναό

Αγίας Σοφίας Λονδίνου, υπό την αιγίδα της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Οι νεοφώτιστοι έχουν καταγωγή από διάφορες

χώρες, μεταξύ των οποίων από τη Σουηδία, την Ελλά-

δα, την Αγγλία και την Πορτογαλία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι συνολικά 17 κατηχούμενοι

που ολοκλήρωσαν τη δεύτερη φάση της Κατήχησης,

έγιναν δεκτοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η τρίτη

φάση της διαδικτυακής κατήχησης έχει ήδη ξεκινή-

σει και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

Μετά τις βαπτίσεις ακολούθησε πλούσια δεξίωση

από την ενορία του Αγίου Νεκταρίου προς τιμήν των

νεοφώτιστων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κα-

τήχηση ενηλίκων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με

τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. κ. Νήφωνα Τσιμαλή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

archdiocesanprivateoffice@gmail.com

Λειτουργίες Αρχιεπισκόπου κ.κ. Νικήτα 
και επισκόπων της Αρχ. Θυατείρων

Στο πανηγυρίζον Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο

του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λονδίνου χορο-

στάτησε στον Εσπερινό και προέστη της Θείας

Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο κήρυγμά του

στο ακατάληπτο μυστήριο της εναν-θρωπήσεως

του Υιού και Λόγου του Θεού και στο σχέδιο της

Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων,

ευχόμενος στο εκκλησίασμα καλό υπόλοιπο της

Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτά-
σθηκαν οι εθνικές επέτειοι, της 25ης Μαρτίου
του 1821 και της 1ης Απριλίου του 1955 στο
Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικο-
λάου στο Acton το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022.
Πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου παρα-
κολούθησαν την καθιερωμένη σχολική παρέ-
λαση των μαθητών που πραγματοποιήθηκε στον
προαύλιο χώρο του σχολείου.

Η γιορτή ξεκίνησε με τον θερμό χαιρετισμό
της διευθύντριας του σχολείου κας Ελευθερίας

Ξενοφώντος και στη συνέχεια ακολούθησε η
ομιλία της εκπαιδευτικού κας Ελένης Μπόνου,

που αναφέρθηκε στον Ευαγγελισμό της Θεοτό-
κου, στο Χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης
αλλά και στο χρονικό της 1ης Απριλίου του 1955.
Τότε που η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκίνησε ένοπλο
αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από το
Ηνωμένο Βασίλειο και επεδίωξε ένωση με την

Ελλάδα.
Η γιορτή ήταν πλούσια σε ποιήματα, θεατρ-

ικά και τραγούδια. Οι μικροί μαθητές του σχο-
λείου απήγγειλαν περήφανοι ποιήματα για την
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον Ευαγ-
γελισμό της Θεοτόκου, συμμετείχαν στο θεατρι-
κό «Το κρυφό σχολειό» και τραγούδησαν τρα-
γούδια πατριωτικά με υψωμένη την ελληνική
σημαία. Οι μαθητές της Στ΄ τάξης συμμετείχαν
στο θεατρικό «Σουλιώτισσες», αποδίδοντας

εξαιρετικά τη θυσία αυτών των γυναικών στο
Ζάλογγο ενώ οι μαθητές της Ε΄ και της τάξης
του PRE-GCSE2 απήγγειλαν ποιήματα για την
1η Απριλίου του 1955 και ανέβασαν το θεατρι-
κό «Οι γενναίοι μαθητές της 1ης Απριλίου».

Συγχαρητήρια αποδίδονται σε όλους τους
μαθητές και εκπαιδευτικούς τους σχολείου.

Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας και στους

απανταχού Έλληνες.

Εθνικός εορτασμός στο
σχολείο Αγίου Νικολάου

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση από

τον εκπαιδευτικό Μάριο Δημοσθένους:

Οι μαθητές του Ελληνικού Σχολείου Margate

τίμησαν με σχολική εορτή στους χώρους του

Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ της Ελληνορθόδοξης

Κοινότητας τις επετείους της 25ης Μαρτίου 1821

και 1ης Απριλίου 1955.

Οι μαθητές παρουσίασαν ποιήματα και θεα-

τρικό κείμενο, δημοσιογραφικού περιεχομένου,

παίρνοντας "συνέντευξη" από τους ήρωες του

1821. Ακολούθησαν ποιήματα και τραγούδια

από τους μαθητές του σχολείου.

Στην Εορτή παρευρέθησαν ο Ιερατικώς Προϊ-

στάμενος της Κοινότητας Αρχιμανδρίτης Βησσα-

ρίων Κοκλιώτης, ο πρόεδρος και τα μέλη της

Σχολικής Επιτροπής, οι γονείς των παιδιών και

μέλη της κοινότητας.

Η γιορτή των Εθνικών 
Επετείων στο Margate
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Με μαζική συμμετοχή γονιών γιορ-

τάστηκαν οι εθνικές επέτειοι της 25ης

Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου

1955 το πρωί και το απόγευμα του

περασμένου Σαββάτου, 26 Μαρτίου,

στα ελληνικά σχολεία Λονδίνου Μάνορ

Χιλλ και Φίνσλεϋ.

Αρχικά, για τις επετείους μίλησε ο

διευθυντής των Σχολείων Μιχάλης

Έλληνας, τονίζοντας ότι η απότιση

φόρου τιμής στους ήρωες του 1821

και στους αγωνιστές του 1955 απο-

τελεί χρέος για τις σημερινές γενιές,

διότι το ιδανικό της ελευθερίας, για το

οποίο έδωσαν τη ζωή τους οι ήρωες,

είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον άν-

θρωπο. Ο εορτασμός είναι, συνάμα,

και μάθημα Ιστορίας για τα Ελληνό-

πουλα του εξωτερικού, που το ελληνικό

παροικιακό σχολείο οφείλει να διδά-

σκει.

Για τις δύο εθνικές επετείους μίλησε

η καθηγήτρια των Σχολείων Ραφα-

ηλία Λουκίδου, η οποία μαζί με τους

μαθητές της του A.Level, έκαναν μια

αναδρομή στην Επανάσταση του 1821

και στον Αγώνα του 1955 και μέσα

από γραπτά κείμενα και ποίηση υπο-

γράμμισαν την αποφασιστικότητα των

Ελλήνων να κερδίσουν την ελευθε-

ρία τους και να διαφεντεύουν τον τόπο

τους.

Οι γιορτές έκλεισαν με τρία τρα-

γούδια που με εξαίρετο τρόπο εκτέ-

λεσαν οι χορωδίες των Σχολείων, με

τη συμμετοχή των τάξεων Γ’, Δ’ και Ε’.

Εθνικός εορτασμός στα σχολεία
Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ

ΣΤΟ ΦΙΝΣΛΕΫ ΣΤΟ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ

Η χορωδία του Φίνσλεϋ υπό τη διεύθυνση της Σωτηρίας Αϊβαζίδη. Στο πιάνο ο Βασίλης Ποδαράς.

Μαθητές του Α. Level του Μάνορ Χιλλ παρουσιάζουν μαζί με τη δασκάλα τους Ραφαηλία Λουκίδου

αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου

Η καθηγήτρια Ραφαηλία Λουκίδου και τα παιδιά του Α.Level στο σχολείο Φίνσλεϋ 

που μίλησαν για τις εθνικές επετείους.

Η χορωδία του Μάνορ Χιλλ υπό τη διεύθυνση της μουσικοδιδασκάλου Σωτηρίας Αϊβαζίδη.

Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς παρακολουθούν τη γιορτή στο Μάνορ Χιλλ.



Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας για να

τιμήσει τη μεγάλη Επέτειο του Ελληνισμού, τους ήρωες και

μάρτυρες της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, διορ-

γάνωσε εκδήλωση την Κυριακή το απόγευμα, στις 27 Μαρ-

τίου, στην Κρύπτη της Αγίας Σοφίας. 

Οι απανταχού της Γης Πελοποννήσιοι με περισσή υπε-

ρηφάνεια γιορτάζουν την Επανάσταση του έθνους, διότι

από την Πελοπόννησο υψώθηκε το λάβαρο της έναρξης

της Εθνικής Εξεγερσίας, η Πελοπόννησος σήκωσε και το

βάρος της αποτίναξης του τουρκικού ζυγού, εκεί έδρασε η

μεγαλύτερη μορφή της Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κο-

λοκοτρώνης, και εκεί δημιουργήθηκαν οι βάσεις για τη

δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Κύρια ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η καθηγήτρια Κα-

τερίνα Παπακωνσταντίνου με θέμα «Το εμπόριο και η

ναυτιλία στην προεπαναστατική Πελοπόννησο». 

Παρέστησαν, ο πρόξενος της Ελλάδας κ. Χρήστος

Γούλας, ο διευθυντής της εφημερίδας «Ελευθερία» κ.

Μιχάλης Έλληνας, μέλη και φίλοι της Εταιρείας.

Εισαγωγική ομιλία έκανε η νέα πρόεδρος της Εταιρείας

κα Αγγελική Στίκα, η οποία καλωσόρισε τους παρευρε-

θέντες και είπε ότι είναι η πρώτη εκδήλωση που πραγμα-

τοποιείται από την οργάνωσή της έπειτα από δύο χρόνια

λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Εξέφρα-

σε την ελπίδα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, να 

πραγματοποιούνται στο μέλλον περισσότερες εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια παρουσίασε την ομιλήτρια αναφέροντας εν

συντομία το πλούσιο βιογραφικό της.

Η Δρ Παπακωνσταντίνου στην εμπεριστατωμένη ομιλία

της αναφέρθηκε, με λεπτομερείς πληροφορίες, στην εμ-

πορική κίνηση στην Πελοπόννησο και στον ρόλο των νησιών,

μίλησε για την ναυτιλιακή κίνηση της περιοχής και την σύνδε-

σή της με τα λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου. 

Η ομιλήτρια τόνισε τη σημασία του εμπορίου στην προ-

ετοιμασία της Επανάστασης και έκανε λόγο για την επί-

δραση που είχαν στην ανάπτυξη της ναυτιλίας της Ύδρας

και των Σπετσών οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι, καθώς έδω-

σαν την ευκαιρία στα ελληνικά πλοία να μεταφέρουν σιτάρια

από λιμάνια και νησιά του Αιγαίου προς τα σημαντικά λι-

μάνια της Μάλτας, της Γένοβας, του Λιβόρνο, της Μασ-

σαλίας και της Βαρκελώνης. 

Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν οι αναφορές σε ταξίδια των

Υδραίων και Σπετσιωτών ναυτικών σε λιμάνια της Λατινι-

κής Αμερικής σε μια περίοδο που οι διαδρομές αυτές ήταν

άγνωστες στα ελληνικά πλοία και ο κίνδυνος των πειρατών

μεγάλος.

Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση με εν-

διαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν προς την κα Παπα-

κωνσταντίνου, η οποία έδωσε εύστοχες απαντήσεις.

Στο τέλος η Εταιρεία Πελοποννησίων παρέθεσε δεξίω-

ση προς όλους τους συμμετέχοντες.
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Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Το δίκαιο είναι το ίδιο για όλους,
δεν υπάρχει εισβολή ala carte»

Μ
ε Δοξολογία, ομιλίες, ποιήματα και τρα-

γούδια γιορτάστηκαν την περασμένη Κυ-

ριακή, 27 Μαρτίου, οι εθνικές επέτειοι της 25ης

Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 με πρ-

ωτοβουλία και συντονισμό της Εθνικής Κυπρ-

ιακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Δοξολογία τελέστηκε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή Wood Green

του βορείου Λονδίνου, μετά το αρχιερατικό συλλεί-

τουργο, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Θυα-

τείρων Νικήτα, συμπαραστατουμένου υπό του

Μητροπολίτου Κολωνείας Αθανασίου και του Επι-

σκόπου Κλαυδιουπόλεως Ιακώβου.

Τον πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε ο Ύπα-

τος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.

Ανδρέας Κακουρής. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της

Εθνικής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής και ο

Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βρε-

τανίας και πρόεδρος της Κοινότητας Αποστόλου

Βαρνάβα, Μάριος Μηναΐδης.

Παιδιά από το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Μά-

νορ Χιλλ, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ραφα-

ηλία Λουκίδου και τη μουσικό Σωτηρία Αϊβαζίδη,

κρατώντας όλα ελληνικές και κυπριακές σημαίες,

συγκίνησαν με το σύντομο πρόγραμμα που πα-

ρουσίασαν – ένα αφιέρωμα με λόγο, ποίηση και

τραγούδια για τις δύο επετείους.

Στη Δοξολογία παρέστησαν, εκ μέρους της πρ-

εσβείας της Ελλάδος η Επιτετραμμένη κα Ιφιγέ-

νεια Καναρά και ο Στρατιωτικός Ακόλουθος Πλοίαρ-

χος Ιωάννης Παπαβλάχος, ο αναπληρωτής Ύπα-

τος Αρμοστής της Κύπρου κ. Νικόλας Μανώλης,

ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης,

η Προϊσταμένη της ΚΕΑ Βασιλική Κούμα, στελέχη

της Εθνικής Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου

Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων και πολλοί συμπα-

τριώτες μας.

Στην ομιλία του ο Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας

Κακουρής, αφού είπε ότι ο παμπαροικιακός εορ-

τασμός «αποτελεί ύψιστη ένδειξη εθνικής ομοψυχίας

και αλληλεγγύης της Παροικίας μας», συνεχάρη της

Εθνική Ομοσπονδία για την αφοσίωσή της στους

εθνικούς αγώνες. Τόνισε ότι «δεν λησμονείται πο-

τέ η θυσία εκείνων που έχουν υπερβεί το ατομικό

εγώ για να υπηρετήσουν την πατρίδα όχι ως ένα

αφηρημένο ιδανικό αλλά και ως εμπειρική συλλο-

γικότητα. Για εμάς θυσιάστηκαν οι ήρωες, για να

είμαστε εμείς ελεύθεροι και με το μέτωπο ψηλά. Γι’

αυτό κι εμείς οφείλουμε να τιμούμε αδιάλειπτα τη

μνήμη τους, αναλογιζόμενοι την ευθύνη της παρα-

καταθήκης που μας κληροδότησαν: την τιμή της 

ελευθερίας».

Συνεχίζοντας ο κ. Κακουρής είπε ότι «στις 25 Μα-

ρτίου 1821 ο απανταχού Ελληνισμός βροντοφώναξε

Ελευθερία ή Θάνατος σε στεριά και θάλασσα για

αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού μετά από 400 

χρόνια σκλαβιάς. Σημαντική και η συμβολή των

Ελλήνων της Κύπρου στην Επανάσταση του 1821.

Εκατοντάδες Κύπριοι μετέβησαν στην Ελλάδα και

αγωνίστηκαν στο πλευρό των ομοεθνών τους, θυ-

σιάζοντας τη ζωή τους μαχόμενοι. Πίσω στο νησί,

οι Οθωμανοί εξαπέλυσαν μια σειρά από εκτελέσεις,

διωγμούς, και λεηλασίες με σκοπό να καταπνίξουν

την επαναστατική ορμή των Κυπρίων και να πλή-

ξουν το εθνικό τους φρόνημα. Αποκορύφωμα της

τουρκικής βιαιότητας, ο απαγχονισμός του Αρχιε-

πισκόπου Κυπριανού και η εκτέλεση τριών μητρο-

πολιτών και πέραν των 400 (τετρακοσίων) άλλων

επιφανών Ελλήνων της Κύπρου».

Αναφερόμενος στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Ύπα-

τος Αρμοστής υπογράμμισε, ως παράδειγμα τη θυ-

σία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ο οποίος θυσιά-

στηκε «στον βωμό των μεγάλων ιδανικών του έ-

θνους, αφού πρώτα τα χαράζει ανεξίτηλα στην ε-

θνική μας ψυχή με τα ηρωικά του άσματα. Θα πάρω

μιαν ανηφοριά, θα τραγουδήσει οδεύοντας προς

την αγχόνη. Γιατί η πορεία προς τη λευτεριά απο-

τελεί ανάβαση. Ανάβαση που ερμηνεύεται ταυ-

τόχρονα ως ανάταση ψυχής, υπέρβαση του εγώ

αλλά και ως αποτέλεσμα μόχθου και αυτοθυσίας.

Στην κορυφή της ανηφοριάς εδράζεται η πανώρια

κόρη, αυτός ο προαιώνιος παραλληλισμός της Ελε-

υθερίας.

Ο κ. Κακουρής, αναφερόμενος στις σημερινές

κοινωνικο-πολιτικές δοκιμασίες, διερωτήθηκε με

νόημα: «Ποια ιστορία αλήθεια γράφουμε εμείς σή-

μερα; Ποιες ακριβώς σελίδες επαναλαμβάνουμε

από τη μακραίωνη ιστορία μας;»

Καταλήγοντας στην ομιλία του ο κ. Κακουρής

είπε μεταξύ άλλων: «Η Κύπρος, όπως και όλοι μας,

παρακολουθεί τον τελευταίο μήνα με σπαραγμό

ψυχής αυτά που περνά ο Ουκρανικός λαός μετά

την παράνομη εισβολή της γειτονικής του Ρωσίας.

Ο κόσμος της Κύπρου, θύμα παράνομης εισβολής

και συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής από την

Τουρκία για 48 χρόνια αναβιώνει θύμησες και κοι-

τάζει τις ανοιχτές του πληγές φωνάζοντας και για τη

δική του λευτεριά.

Δεν έχουμε αυταπάτες. Το διακύβευμα όμως είναι

η ειρήνη, η σταθερότητα και το μέλλον των παιδιών

μας. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παραμένει σταθ-

ερός στη δέσμευσή του και τις προσπάθειές του για

εξεύρεση λύσης.

Προσπάθεια όλων μας είναι να επιτύχουμε την επα-

νένωση της πατρίδας μας. Σε μια διζωνική, δικοι-

νοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα όπως την

ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με μια κυρια-

ρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα.

Μια λύση που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα όλων των Κυπρίων και θα τερματίσει την παρά-

νομη τουρκική κατοχή. Μια λύση που θα σέβεται τις

αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι προφανές ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει

κάτι άλλο. Επιμένει στη διχοτόμηση και στη δημι-

ουργία δύο κρατών. Ταυτόχρονα, η Τουρκία εμμέ-

νει στην εμπρηστική ρητορική, στις παραβιάσεις

στο Βαρώσι, στις προκλήσεις στη θάλασσα και επι-

δεικνύει την ισχύ της. Αυτό σίγουρα δεν είναι κλίμα

στο οποίο οι δύο πλευρές μπορούν να προσέλ-

θουν στο τραπέζι με καλή πίστη και κοινό προσα-

νατολισμό για το αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχει δίκαιο ala carte, το δίκαιο είναι

το ίδιο για όλους. Δεν μπορεί να παραβιάζεται

η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα μιας χώ-

ρας εσαεί και χωρίς συνέπειες. Δυστυχώς, τά-

σεις αναθεωρητισμού και επιδίωξη αλλαγής

συνόρων επανέρχονται. Αυτά που βιώνει η

Ουκρανία σήμερα είναι ένα βροντερό ξύπνημα

για τη διεθνή κοινότητα.

Ας καλέσουμε τους συνομιλητές να κοιτάξουν 

προσεκτικά τι συμβαίνει και στην Ανατολική Μεσό-

γειο. Όσο ξεκάθαρο είναι να αποδοθούν τα άδικα

και οι ευθύνες του εισβολέα στην Ουκρανία, το ίδιο

ξεκάθαρο είναι και για την Κύπρο. Ο εισβολέας είναι

η Τουρκία και βρίσκεται εκεί σχεδόν μισό αιώνα...

Πόσο ακόμα χρειάζεται η διεθνής κοινότητα για να

αναγνωρίσει στην Τουρκία την απόλυτη ευθύνη

της».

Στην αρχή μίλησε ο πρόεδρος της Εθνικής Ομο-

σπονδίας Χρήστος Καραολής είπε ότι με τη σημε-

ρινή γιορτή «αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνω-

μοσύνης στους ήρωες και μάρτυρες της Ελευθε-

ρίας μας, αυτούς που έγραψαν με το αίμα και τις

θυσίες τους το αθάνατο ́ 21 της Ελληνικής Επανά-

στασης και το ηρωικό έπος του Kυπριακού Απελευ-

θερωτικού Αγώνα του ́ 55-΄59. Υποκλινόμαστε σή-

μερα, μπροστά στις ανεξίτηλες ηρωικές μορφές της

σύγχρονης ιστορίας μας και αντλούμε διδάγματα

προς μίμηση».

«Σήμερα», είπε ο κ. Καραολής, «βιώνουμε όλοι

μια καθοριστική περίοδο για την παγκόσμια ειρήνη,

με την παράνομη εισβολή, την παραβίαση της κυ-

ριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ου-

κρανίας από την Ρωσία μαζί με τον θάνατο, τον όλε-

θρο και τις καταστροφές που άφησε στο πέρασμά

της. Ταυτόχρονα θυμούμαστε και υπενθυμίζουμε

στους ισχυρούς της γης, και ειδικά στη χώρα που

ζούμε την απάθεια με την οποία αντιμετώπισαν την

εισβολή, την καταστροφή και κατοχή της Κύπρου

από την Τουρκία τον Ιούλιο του 74».

Ο Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων

Μάριος Μηναΐδης στον σύντομο χαιρετισμό του

τόνισε ότι: «Η 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου συμβολίζουν

ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η σύγχρονη Ελληνι-

κή Ιστορία, πάθος για το υπέρτατο αγαθό της Ελευ-

θερίας, η οποία για να κερδηθεί θέλει Αρετή και τό-

λμην, ανιδιοτέλεια, ανδρεία και ενότητα. Τα διαδρ-

αματιζόμενα στην Ουκρανία φέρνουν στην μνήμη

μας και τον ξεριζωμό 200,000 χιλιάδων Κυπρίων

από τις πατρογονικές τους εστίες το 1974 από τα

Τουρκικά στρατεύματα τα οποία κατέχουν ακόμη το

40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι

κρίμα, που η διεθνής κοινότητα και οι μεγάλες δυνά-

μεις δεν επιδεικνύουν την ίδια ευαισθησία για την

Κύπρο όπως και για την Ουκρανία».

Στο τέλος ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων είπε ότι

σήμερα (την Κυριακή) γιορτάζεται η Ημέρα της

Μητέρας και ευχήθηκε «Happy Mother’s Day», προ-

τρέποντας όλους πάντα να έχουν στο μυαλό και

την καρδιά τους τις τρεις μητέρες, «τη μάνα που

μας γέννησε, τη μητέρα Εκκλησία και τον τόπο που

γεννηθήκαμε».

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.

Ο Ύπατος Αρμοστής Αν. Κακουρής ήταν 

ο κύριος ομιλητής στον εορτασμό

Εκδήλωση στο Λονδίνο της Εταιρείας
Πελοποννησίων Μ.Β. για την επέτειο

της Ελληνικής Επαναστάσεως

Η Δρ Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

Από δεξιά, Άντρεα Μάρκου (αντιπρόεδρος και ταμίας της Εταιρείας), Αγγελική Στίκα (πρόεδρος), Χρήστος

Γούλας, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Έλληνας και Αλεξάνδρα Βομβορή (Γραμματέας)



ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

Τo πρώτο Συνέδριο Κλήρου 
της Μητροπόλεως Θυατείρων

(συνέχεια)

Και συνεχίζει στην προσφώνησή του ο Γ. Στρηνόπουλος: 
»Αλλ’ ενώ το διδακτικόν και το λειτουργικον καθήκον

του Ιερέως σχετίζεται προς το σύνολον του χριστιανι-

κού πληρώματος ή προς μέρος τι αυτού, αλλά πάντο-

τε ομαδικώς, το καθήκον εκείνο, εν τω οποίω ο Κληρι-

κός έρχεται εις άμεσον επαφήν και προς εκάστην χρι-

στιανικήν ψυχήν είναι ποιμαντικόν. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Τι είναι τούτο ακριβώς ειπείν; Είναι η άγρυπνος παρα-

κολούθησις της θρησκευτικής και ηθικήν αναπτύξεως

εκάστου βεβαπτισμένου μέλους της Εκκλησίας, είναι η

χρησιμοποίησις όλων των μέσων, όσα ενδείκνυνται

προς διατήρησιν αυτής εν ζώση επαφή προς την

Εκκλησίαν και την αόρατον αυτής κεφαλήν, τον Χρι-

στόν. Η φύσις του καθήκοντος τούτου αυτή καθ’ εαυτήν

είναι τοιαύτη ώστε να επιβάλλη εις τον κληρικόν ως ποι-

μένα ψυχών μεγίστην περίσκεψιν και πλείστην αυτα-

πάρνησιν. Τακτική και περιοδική επίσκεψις των χρι-

στιανών οικογενειών, παρακολούθησις της θρησκευτι-

κής αυτών ζωής και καταστάσεως, είσδυσις εις τα βάθη

της συνειδήσεως του χριστιανού ιδία εν τω μυστηρίω

της Ι. Εξομολογήσεως και χρήσις των αναγκαιούντων

θεραπευτικών μέσων είναι βεβαίως εκ των πρώτων του

ποιμένος έργων. Αλλ’ ο αληθής ποιμήν δεν θα περιο-

ρισθή εις ταύτα και μόνα. Η επίσκεψις και παραμυθία

των ασθενούντων και των τεθλιμμένων, των εν Νοσο-

κομείοις, των εν Φυλακαίς, των εν αναρρωτηρίοις περι-

λαμβάνονται ωσαύτως εν τω κύκλω της ποιμαντικής

του Ιερέως δράσεως. Ποσάκις η εκτέλεσις του καθή-

κοντος τούτου δεν επιβάλλει εις τον ποιμένα την περι-

φρόνησιν και των μεγαλυτέρων κινδύνων και αυτής της

υγείας και της ζωής αυτού! Αλλ’ αν το καθήκον του ποι-

μένος είναι όπως ούτος αφείς τα ενενήκοντα εννέα δράμη

προς ανεύρεσιν του απολωλότος ενός, τούτο δεν σημαίνει,

ότι επιτρέπεται εις αυτόν να παραμελήση και το όλον

ως σώμα κοινωνικόν και  να μη πρωτοστατήση εις πάσαν

εκδήλωσιν του σώματος τούτου, θρησκευτικήν, ηθικήν,

εκπαιδευτικήν, φιλανθρωπικήν και καθόλου εξυγιαντι-

κήν του συνόλου. Εκκλησία, ήτις ανέδειξεν ένα Μ. Βασί-

λειον πρώτης τάξεως κοινωνικόν παράγοντα και ιδρυ-

τήν θαυμασίων Ορφανοτροφείων, νοσοκομείων, γηρ-

οκομείων και άλλων ασύλων δημοσίας ωφέλειας έχει

την δικαίαν απαίτησιν παρά των λειτουργών αυτής,

όπως μηδόλως λησμονώσι την κοινωνικήν αυτών απο-

στολήν...»

»...Προς το ιδιώδες όμως τούτο δράσεως του κληρ-

ικού, όπως συντόμως διεγράψαμεν αυτό, ανταπεκρίθη

αράγε η Ορθόδ. Ελλ. Εκκλησία και ο κλήρος αυτής εν

τω παρελθόντι, ανταποκρίνεται εν τω παρόντι; Εάν

ρίψωμεν αναδρομικόν βλέμμα εις την ιστορίαν θα ίδω-

μεν ότι και προ της υποδουλώσεως του Έθνους υπό

τον βαρύν τουρκικόν ζυγόν, αλλ’ ιδία μετ’ αυτήν, διά τον

ενοριακόν λεγόμενον κλήρον εκ των τριών καθηκόν-

των άτινα αποτελούσι τον κύκλον της ενεργείας αυτού

το δεύτερον μόνον, το λειτουργικόν, και τούτο όχι πάν-

τοτε ανελλιπώς απετέλεσε την κυρίαν αυτού ενασχόλ-

ησιν. Διά τούτου δεν εννοούμεν ούτε, ότι ο άμβων

εσίγησεν εντελώς, ούτε ότι εξεμηδενίσθη παρ’ ημίν πάσα

ποιμαντική φροντίς. Περί του πρώτου μαρτυρούσι τα

ονόματα των δισήμων ελλήνων ιεροκηρύκων εν τοις

κάτω χρόνος και τα διασωθέντα ρητορικά αυτών έργα,

περί δε του δευτέρου τα δι’ ακαταβλήτων ενεργειών και

θυσιών υπό την αιγίδα του Κλήρου εξασφαλισθέντα

κέντρα δημοσίας ωρελείας, περιθάλψεως και ανα-

πτύξεως. Ουδ’ ειμί εγώ, όστις θα αμφιγνοήσω προς την

άσπιλον ευσέβειαν και την αναντίρρητον ευλάβειαν, της

οποίας τόσα φαεινά πρότυπα παρουσιάζει η Ορθόδο-

ξος ημών Εκκλησία και κατ’ αυτάς τας ημέρας της

πτώσεως και αφανείας αυτής. Ο περιορισμός του κλή-

ρου εις μόνην την εκπλήρωσιν του λειτουργικού καθή-

κοντος ήτο ανάγκη επιβληθείσα εις αυτόν υπό των περι-

στάσεων, αφ’ ας διετέλει το στενάζον υπό την δουλείαν

Έθνος. Εξηγούμαι: Η κατάπτωσις καθόλου της παι-

δείας, η οποία παρατηρείται εν τοις μετά την άλωσιν

χρόνοις και την οποίαν εποδύρεται ο επισκεφθείς την

Ανατολήν κατά τας ζοφεράς εκείνας ημέρας Μαρτίνος

Κρούσιος δεν ήτο δυνατόν ειμή να έχη τον αντίκτυπον

αυτής και επί της μορφώσεως του κλήρου. Όχι ότι ο

καθόλου κλήρος δεν απετέλει και κατά την εποχήν εκείνην

την μάλλον λογίαν μερίδα του Έθνους ήτις υπήρξεν η

συνεχίζουσα την Βυζαντινήν παράδοσιν, αλλ’ έλειπε

κατ’ ανάγκην από του ενοριακού κλήρου η ειδική εκείνη

μόρφωσις και εκπαίδευσις ήτις αποτελεί την βάσιν και

το απαραίτητον εφόδιον διά την δόκιμον εκτέλεσιν του

κληρικού αξιώματος. Αν δε εις την κατάπτωσιν της Παι-

δείας παρά τω Έθνει εν γένει και την έλλειψιν ειδικής

μορφώσεως του Κλήρου  συνετέλει κατά το πρώτον το

δούλειον ήμαρ, η παρακολουθούσα τούτο πτωχεία του

Έθνους δεν υπήρξε παράγων ήττονος σπουδαιότητος

εις αμφότερα. Ο ερευνών την Ιστορίαν του ενοριακού

κλήρου οχι μόνον εν τω απομεμακρυσμένω παρελ-

θόντι, αλλά και εν τω προσφάτω έτι, οφείλει ν’ αναγ-

νωρίση ότι ουδείς δύναται ν’ αξιώση αρτίως μεμορφω-

μένον κλήρον όταν οι όροι της υπάρξεως και της συντηρή-

σεως αυτού ευρίσκονται εις το χθαμαλόν επίπεδον του

απόχειροβιώτου εργάτου. Ενθυμείται ο λαλών εκ της

παιδικής αυτού ηλικίας μετά συγκινήσεως αλλά και εν-

τροπής, ότι ο έτερος των ιερέων του χωρίου αυτού εκλε-

γείς και χειροτονηθείς Ιερεύς, διότι εγίνωσκε ανάγνω-

σιν και γραφήν, ηναγκάζετο να συμπληρώνη τα της

συντηρήσεως αυτού, δι’ ην δεν επήρκουν τα εκ των Ιε-

ροπραξιών τυχηρά, δι’ ιδιοχείρου καλλιεργείας της αμπέ-

λου αυτού, ην εξετέλει κατά τας ώρας μεταξύ όρθρου

και εσπερινού. Κατόπιν της αναζωπυρώσεως, την οποίαν

έσχε γενικώς η παιδεία παρά τω υποδούλω Έθνει κατά

τον ΙΘ΄ αιώνα και μετά την ίδρυσιν της διά την μόρφω-

σιν του ανωτέρου ιδία κλήρου προωρισμένης Θεολ.

Σχολής της Χάλκης δεν έλειψαν γενναίαι απόπειροι

προς μόρφωσιν και του ενοριακού κλήρου. Ο όντως

μεγαλοπράγμων εκείνος Πατριάρχης, ο αοίδιμος Ιωα-

κείμ ο Γ, οιονεί προτρέχων των καιρών προέβη εις την

ίδρυσιν εν Κων/πόλει Κεντρικής Ιερατικής Σχολής και

διά βαρυτάτων χρηματικών θυσιών επελήφθη της μορ-

φώσεως του Κλήρου. 

»Πόσοι όμως εκ των υπερεκατόν αποφοιτησάντων

κατά τα δέκα περίπου έτη της λειτουργίας αυτής εχει-

ροτονήθησαν και απέβησαν ενοριακοί Ιερείς αν μη εν

τοις χωρίοις, τουλάχιστον εν ταις πόλεσιν; Ουδέ δέκα

επί της εκατόν! Και ο λόγος; Οι εξευτελιστικοί όροι της

συντηρήσεως του ενοριακού κλήρου έτρεψαν αυτούς

προς άλλα επαγγέλματα και έτι προς το  μάλλον προς

την κλήσιν και την μόρφωσιν αυτών σύμφωνον, το διδα-

σκαλικόν. Αλλ’ εάν τοιαύτη ήτο κατ’ ανάγκην η προπα-

ρασκευή και η αμοιβή του κλήρου εν τω υποδούλω

Έθνει, ώστε μηδείς να δικαιούται ν’ αξιώση παρ’ αυτού

ολοκληρωτικήν την εκτέλεσιν των καθηκόντων του Ιερα-

τικού αυτού αξιώματος και να ανέχηται τον κλήρον ως

εκτελεστήν λειτουργικών μόνον καθηκόντων, υπήρξε

εν τούτοις και τις δικαιολογία. Η έλλεψις πατρικής κυβε-

ρνήσεως στοργικώς παρακολουθούσης την εύρυθμον

λειτουργίαν των εν τω κράτει ισχυόντων κοινωνικής

ωρελείας θεσμών, η διάθεσις των πόρων, τους οποί-

ους απέφεραν οι ναοί εις την εθνικήν μάλλον μόρφω-

σιν και την καθόλου εκπαίδευσιν της νεολαίας, αφού

έλλειπε πας άλλοθεν προς τούτο πόρος ή εις την συντήρη-

σιν του κλήρου,  η συγκέντωσις της προσοχής του Έθ-

νους εις το πρώτιστον, ου υπήρχε χρεία, την εθνικήν

αποκατάστασιν, αρκούσι, νομίζω, να δικαιολογήσωσι

την καθυστέρησιν του νεοσυστάτου Ελληνισμού εις την

εκπλήρωσιν των προς τον κλήρον υποχρεώσεων αυτού

και αυτού τούτου, όπως ανέλθη εις το ύψος της απο-

στολής αυτού. Αλλ’ ισχύουσιν άραγαι αι δικαιολογίαι

αύται και περί του ελευθέρου τμήματος της Ελληνικής

Πατρίδος και δη καθ’ ον έτι χρόνον παρασκευάζεται να

εορτάση την εκατονταετηρίδα της εθνικής αυτού Παλιγ-

γενεσίας; Δεν υποτιμώ την δεινήν οικονομικήν θέσιν,

εις ην περιέστη το μετά επταετείς καταστρεπτικούς

αγώνας απευλευθερωθέν έθνος, ούδ’ αγνοώ, ότι τούτο

αμέριστον ώφειλε να έχη εστραμμένην την προσοχήν

αυτού προς πάσαν χάριν αυτού θυσίαν. Αλλ’ αν το Κρά-

τος και μόνον το ισότιμον των δημευθέντων ευθύς μετά

την απελευθέρωσιν του έθνους μοναστηριακών κτημά-

των διέθετε χάριν του κλήρου, αν το Κράτος θελήση και

τώρα τα υπολείμματα της εκκλησιαστικής περιουσίας

να αφιερώση εις την συντήρησιν και την μόρφωσιν του

Κλήρου, η ανόρθωσις της Εκκλησίας παρ’ ημίν είναι

ζήτημα ολιγίστου χρόνου. Όταν αποβλέπω εις τας προ-

σπαθείας, όσαι καταβάλλονται υπό των ξένων Εκκλησιων,

εν τω μέσω των οποίων διαβιούμεν, διά την μόρφωσιν

και την οικονομικήν ανύψωσιν του Κλήρου αυτών και

περιέρχωμαι εις την ανάγκην να δικαιολογώ την ημε-

τέραν καθυστέρησιν, ομολογώ ότι το ερύθημα της εν-

τροπής αναβαίνει πολλάκις εις τας παρειάς μου! Εφ’

όσον τοιαύτα βήματα σημειωτά μόνον έχει επιτελέση

παρ’ ημίν το ζήτημα της μορφώσεως και μισθοδοσίας

του κλήρου, πως δικαιούμεθα ν’ απαιτήσωμεν, όπως

ούτος αρθή υπεράνω του τυπικού λειτουργικού καθή-

κοντος, όπως αντιληφθή ευρύτερον της αποστολής

αυτού, όπως επιδοθή εις την εκτέλεσιν αυτής εν φόβω

Θεού και μετά της δεούσης προπαρασκευής και προ-

πονήσεως;

»Αν τώρα από της γενικής ταύτης ανασκοπής της

καταστάσεως του Ορθοδόξου ελλ. Κλήρου στρέψωμεν

το βλέμμα προς τα καθ’ ημάς, οποία της παρουσιάζε-

ται η εικών της εκκλησιαστικής καταστάσεως και της

κληρικής διακονίας παρ’ ημίν; Επιτρέψατέ μοι μικράν

παρέκβασιν. Αι εν Ευρώπη Ορθοδ. Ελλην. Κοινότητες,

των οποίων η ίδρυσις εν μεν τη Κεντρώα Ευρώπη ανά-

γεται εις αυτούς τους αμέσως μετά την Άλωσιν αιώνας,

εν δε τη Δυτική εις τας αρχάς του παρελθόντος αιώνος,

μέχρι προ ολίγων έτι ετών διετέλουν άνευ επισκοπικής

επιβλέψεως. Εξαρτώμεναι κατά τύπους πότε από του

Οικουμενικού Πατριαρχείου και πότε από της Ι. Συνό-

δου της Ελλάδος ήσαν πράγματι όχι μόνον υλικώς, αλλά

και εκκλησιαστικός αυτοποίητοι περιοριζόμεναι να ζητώσι

και να λαμβάνωσι τους Εφημερίους αυτών από της μιας

ή της άλλης των Αυτοκεφάλων Ελλ. Εκκλησιών. Ο

δεσμός των κληρικών τούτων προς την ανωτέραν αυτών

εκκλ. αρχήν όχι μόνον κατά τον διορισμόν, αλλά και

μετά ταύτα κατά την ενάσκησιν των ιερατικών αυτών

καθηκόντων, καθώς και ο των Κοινοτήτων, εν αις διη-

κόνουν, ήτο λίαν χαλαρός και απλώς τυπικός. Εθι-

σθέντες οι απανταχού Εφημέριοι να βλέπωσιν εν τω

προσώπω των Εκκλησιαστικών Διοικητικών Συμβου-

λίων την άμεσον εκείνην αρχήν, από της οποίας εξηρτά-

το η τύχη αυτών, ελησμόνουν καθ’ ολοκληρίαν, ότι ως

κληρικοί ώφειλον ώφειλον την αναφοράν αυτών να

έχωσι προς την ανωτέραν αυτών Εκκλησιαστικήν αρχήν,

έστω και αν η αρχή αύτη λόγω της αποστάσεως και των

συνθηκών δεν καθίστα την παρουσίαν αυτής αισθητήν. 

»Περιοδεύων το πρώτον μετά την ανάληψιν των καθη-

κόντων μου ανά την Κεντρώαν Ευρώπην και επισκε-

φθείς Ελληνικήν τινα Κοινότητα εκ των επιφανών έμα-

θον, ότι και αυτής της εκδόσεως αδειών γάμου δεν επε-

μελείτο ο ιερεύς ως υπόλογος έστω και κατά τύπους

ενώπιον μιας ανωτέρας εκκλησιαστικής αρχής, αλλά το

Συμβούλιον της Κοινότητος, μάλλον δ’ ειπείν ο γραμ-

ματεύς, όστις και υπέγραφε και τα πιστοποιητικά ελλείψεως

κωλύματος γάμου, οσάκις τοιαύτα εζητούντο έξωθεν.

Η έλλειψις αμέσου επισκοπικής αρχής εποπτευούσης

εις την υπό του κλήρου πιστήν εκτέλεσιν των καθηκόν-

των αυτού και διεκδικούσης τα δίκαια της κυβερνώσης

Εκκλησίας, εγέννησε συν τω χρόνω είδος τι Κογκρεγ-

κασιοναλισμού, εν τω οποίω σημειωθήτω ότι όλως μειο-

νεκτούσαν θέσιν κατείχεν ο πνευματικώς της Παροικίας

Προϊστάμενος υποβιβασθείς εις την θέσιν του εμμί-

σθου υπαλλήλου...»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022Εκλεκτές Συνεργασίες

ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)



Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15

Ξύπνησε αναστατωμένη εκείνη την ευλογημένη

πρώτη του Απρίλη η Κύπρος πριν ακόμα να

ροδίσει η αυγή. Τις εκκωφαντικές εκρήξεις θα ακο-

λουθήσει η πρώτη προκήρυξη με την υπογραφή

του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Της Εθνικής Οργάνω-

σης Κυπρίων Αγωνιστών. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Της Οργάνωσης που συγκλόνισε την οικουμένη με

τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα και τους απαγχονισμούς

των γενναίων παλληκαριών της: «Με την βοήθειαν

του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την

συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με

την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα

διά την αποτίναξιν τού Αγγλικού ζυγού, με σύνθημα

εκείνο το οποίον μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως

ιεράν παρακαταθήκην: “'Η τάν ή επί τάς” ….».

Στους δρόμους της Λεμεσού βρέθηκαν πολλές

προκηρύξεις που έγραφαν: «Είμεθα έτοιμοι να ανα-

λάβωμεν αγώνα, για να απαλλάξωμεν την Κύ-

προν από τους Βρετανούς και να επιτύχωμεν την

ένωσιν της με την Ελλάδα».

Οι βολεμένοι διερωτήθηκαν: Μα τί θέλουν και τα

βάζουν με τους Εγγλέζους! Οι υποψιασμένοι ανα-

θάρρησαν. Πολλοί από αυτούς θα βγουν αντάρτες

στα βουνά και θα ορθώσουν τα στήθη τους απέναν-

τι στους σιδερόφρακτους αποικιοκράτες. Έτσι γρά-

φτηκε το Έπος της ΕΟΚΑ 1955-1959, το Έπος που

δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις μεγάλες στιγμές

του Γένους.Τα παιδιά του Διγενή πήραν τη σκυτάλη

από τα χέρια των ένδοξων προγόνων τους. Από τα

μαρμαρένια αλώνια του Μαραθώνα και των Θερ-

μοπυλών, από το Μανιάκι και το Μεσολόγγι, από το

Κιούγκι και το Χάνι της Γραβιάς, από το Σούλι και την

Μάνη, από την Μακεδονία και την Θράκη, από τα

Καλάβρυτα, την Καισαριανή και το Δίστομο, από την

Κορυτσά και την Χειμάρα… Και αξίωσαν κατά τρόπο

καθολικό την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και την

Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Γλαφυρός όπως πάντα ο ποιητής: 

«Όταν πια είδαμε κι αποείδαμε

με τα τηλεγραφήματα και τες πρεσβείες, 

κλείσαμε τη μικρή μας ζωή σ’ ένα φάκελο 

μικρό που να χωράει 

στη φούχτα μιας μαθητριούλας, 

στον προβολέα ενός ποδηλάτου, 

στη ράχη ενός βιβλίου 

και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση: 

Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, 

Οδόν Ελευθερίας ή θανάτου. 

Χωριά και πόλεις, Κύπρον… 

Το στείλαμε χωρίς το γραμματόσημο 

με την ξένη βασίλισσα…».

Και ήταν αυτή η απάντηση στην κυνική δήλωση

του φλεγματικού υφυπουργού Αποικιών, Χένρυ Χόπ-

κινσον που στις 28 Ιουλίου 1954 δήλωνε: «Υπάρχουν

ορισμένα εδάφη εις την Κοινοπολιτείαν, τα οποία λόγω

των ειδικωτέρων συνθηκών, υπό τας οποίας ευρίσκον-

ται, ουδέποτε δύνανται να αναμένουν ότι θα αποκτή-

σουν πλήρη ανεξαρτησίαν».

Οι Άγγλοι χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να

τσακίσουν την ΕΟΚΑ. Στήνουν αγχόνες, δολοφονούν

αδιακρίτως, φυλακίζουν, βασανίζουν, εξορίζουν. Εννιά

νέοι πατούν χαμογελαστοί στην καταπακτή ψέλνον-

τας τον Ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολω-

μού, την ώρα που το σχοινί της αγχόνης θα πάρει μαζί

του την τελευταία τους ελληνική ανάσα. «Μολών λαβέ»,

φωνάζουν οι αγωνιστές μέσα από τα κρησφύγετα

τους και γίνονται ολοκαυτώματα! 

Μαθητές και μαθήτριες, μικροί και μεγάλοι, άνδρ-

ες και γυναίκες βγαίνουν στους δρόμους και αναμε-

τρώνται με τους πάνοπλους Άγγλους στρατιώτες

ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες. Οι Άγγλοι κτυπούν

αλύπητα! Δολοφονούν ακόμη και μικρά παιδιά!

Γράφει ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο πλέον στενός και

πιστός συνεργάτης του Μακαρίου: «…Οι ηρωισμοί,

τα κατορθώματα και η αυτοθυσία των Κυπρίων αγω-

νιστών είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα περηφάνιας κι

ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης στα

πλατειά λαϊκά στρώματα, που έβλεπαν τον Κυπριακό

αγώνα με τον ενθουσιασμό, τη νοοτροπία και την πίστη

των προηγούμενων απελευθερωτικών αγώνων του

Έθνους, και με αποκλειστικά κριτήρια την ανθρώπινη

λεβεντιά, τον ηρωισμό και τα μεγάλα ανδραγαθήμα-

τα.

Απέναντι στα αγνά αυτά ελατήρια και την αγνή ψυχή

του Λαού η βρετανική πολιτική, μέσα από τις σκοτει-

νές ατραπούς της έμπειρης διπλωματίας της, ετοίμα-

ζε επιδέξια, τα δικά της σχέδια. Σχέδια σατανικά που

ήταν αδύνατο να συλλάβει η πλημμυρισμένη από γνή-

σιο πατριωτισμό και συναισθηματικότητα, αλλά στερ-

ημένη από πολιτική πείρα και παράδοση, Κυπριακή

λαϊκή ψυχή.

Τις γενικές δυσχέρειες επέτεινε ακόμη περισσότε-

ρο η εμπλοκή της Ελλάδας στα συμμαχικά της πλαίσια,

πράγμα που ανάγκαζε τις εκάστοτε Ελληνικές Κυβερ-

νήσεις να συμπλέουν με απόψεις άσχετες προς το

χαρακτήρα του θέματος και να τοποθετούν ενίοτε τα

ευρύτερα συμμαχικά συμφέροντα υπεράνω των εθνικών.

Το πνεύμα αυτό της διαλλακτικότητας δημιουργούσε

πολλές φορές πιεστικές καταστάσεις στον Κυπριακό

παράγοντα κι έκανε το θέμα να παρεκκλίνει από την

πορεία του…».

Έτσι ξεστρατίσαμε. Έτσι φτάσαμε στις επαίσχυντες

συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Έτσι επαναφέρα-

με ξανά την Τουρκία στο νησί, με προσταγή και υπο-

γραφή της Αθήνας του Καραμανλή και του Αβέρωφ

που έβλεπαν το Ενωτικό αγώνα των Κυπρίων ως ένα

ξένο αγώνα!

Οι ήρωες του 55-59, έφθασαν και προσπέρα-

σαν επάξια με τη θυσία τους Ήρωες όλων των

απελευθερωτικών αγώνων του Έθνους των Ελλή-

νων. Η θυσία τους θα διδάσκει στις επόμενες γενι-

ές το δρόμο της αρετής και του καθήκοντος για

την ελευθερία της πατρίδας. Ιδιαιτέρως σήμερα

που περνούμε δύσκολα. Σήμερα που περισσό-

τερο από κάθε άλλη φορά αναζητούμε σωσίβια

και σχεδίες και Πρότυπα Ηρώων που να μπο-

ρούν να μας καθοδηγήσουν… που θα ατσαλώσουν

σώμα και ψυχή.

Ιστορικές Μνήμες

Ήταν 1η Απριλίου της
Ε.Ο.Κ.Α. η αρχή…

Δεν ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα
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Τις τελευταίες ημέρες με την ρω-

σική εισβολή στην Ουκρανία και

την εναντίωση της Ρωσίας στην πι-

θανότητα η Ουκρανία να ενταχθεί

στο ΝΑΤΟ, επανήλθε η συζήτηση

για ένταξη της Κύπρου στην Ατλαν-

τική Συμμαχία. Θυμίζω ότι τον Νοέμ-

βριο του 2018 είχαν αστράψει και

βροντήξει οι «πατριωτικές» δυνά-

μεις στην Κύπρο με την υπόνοια ότι

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σκε-

φτόταν ένταξη της Κυπριακής Δημο-

κρατίας στο ΝΑΤΟ. Σχετικό το άρ-

θρο του αγαπητού και βετεράνου

πρώην αρχισυντάκτη της «Σημερι-

νής» Σάββας Ιακωβίδη στη «Σημε-

ρινή» στις 25.11.2018 «Η ανυπαρξία

στρατηγικής και το Κυπριακό ως

κλασική περίπτωση ψυχιατρικής

ανάλυσης». Και το δικό μου την

1.12.2018 στην «Σημερινή»: «Το

ΝΑΤΟ, τα τουρκο-ρωσικά συμφέ-

ροντα και η «ψυχιατρική ανάλυση».

Ρωσική αντίδραση

Υπενθυμίζω ότι και τότε και στην δι-

κή μας περίπτωση «ούτε έφτυσε ούτε

κατάπιε» η κυρία Μαρία Ζαχάροβα του

ρωσικού ΥΠΕΞ, για να επέμβει στα

εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας

και να εκδώσει ανακοίνωση και εκείνη

εναντίον της πιθανότητας, κατηγο-

ρώντας το ΝΑΤΟ ότι δεν… παραπλά-

νησε μόνο την Σοβιετική Ένωση αλλά

και την διεθνή κοινότητα, με το να

συνεχίζει την διεύρυνση της Συμμαχίας

προς Ανατολάς…». 

Σήμερα διερωτάται ένας, αν δηλα-

δή η Κύπρος προχωρούσε με αίτηση

για ένταξη στο ΝΑΤΟ, θα... εισέβαλε η

Μόσχα στην Κύπρο όπως έκανε στην

Ουκρανία;

Το 1959 όταν Ελλάδα και Τουρκία

με την μυστική Συμφωνία Κυρίων στη

Ζυρίχη είχαν αποφασίσει να εντάξουν

την μέλλουσα Κυπριακή Δημοκρατία

στο ΝΑΤΟ, ήταν οι Βρετανοί που απο-

φάνθηκαν ότι δεν ήταν προς το συμ-

φέρον τους μια τέτοια ένταξή της Κύ-

πρου. Τα μειονεκτήματα υπερτερούσαν

των πλεονεκτημάτων, έλεγαν και «διέ-

γραψαν» την ελληνο-τουρκική από-

φαση στη Zυρίχη...

(Βλέπε βιβλίο γράφουσας και Ανδρέα

Παπακωνσταντίνου «Η Κύπρος στο

Σφυρί» που διαπραγματεύεται τα εκ-

κρεμή θέματα που απέρρεαν από τις

Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου έκ-

δοση Λονδίνο Μάιος 1991. Η πρώτη

βιβλιογραφία που εκδόθηκε ακριβώς

μετά την αποδέσμευση των Βρετα-

νικών Αρχείων για τις διαπραγματεύσεις

εκείνες μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης και

Λονδίνου).

Η Βρετανία σήμερα, ίσως να μην

ενοχλείται με μια τέτοια συμμετοχή εφό-

σον οι Βρετανικές Βάσεις στο νησί

(αποικιακά κατάλοιπα βάσει πρόσ-

φατης απόφασης του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου (SupremeCourt) στην Βρε-

τανία) εξυπηρετούν εδώ και χρόνια τό-

σο τους Αμερικανούς αλλά και καθ’

εαυτό Νατοϊκά συμφέροντα. Και οι Βρε-

τανοί είχαν ενημερώσει τον Αρχιεπίσκο-

πο Μακάριο πριν την ανακήρυξη της

ΚΔ ότι η βάση στο Ακρωτήρι Γκρέκο

θα ήταν ΝΑΤΟϊκή και όχι μόνο, και δεν

είχε φέρει καμία ένσταση...

Όμως, υπάρχει μια άλλη, προη-

γούμενη περίπτωση ένταξης της Κύπρ-

ου στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με βρετανικά

έγγραφα. Το 1951, αν δεν ήταν για την

Γαλλία! 

Σύμφωνα με βρετανικό έγγραφο

λοιπόν, η ιστορία είχε ως εξής:

Στην συνεδρία του ΝΑΤΟ στην Οττά-

βα του Καναδά μεταξύ 15-20 Σεπτεμ-

βρίου 1951 όταν συζητήθηκε η ένταξη

της Ελλάδας και της Τουρκίας και απο-

φασίστηκε να προσκληθούν αμφότε-

ρες να γίνουν μέλη, νοουμένου θα εγ-

κρινόταν η ένταξή τους από τα κοινο-

βούλιά τους, τα βρετανικά έγγραφα

μάς ενημέρωσαν ότι το ίδιο σκόπευαν

οι Αμερικανοί και για την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, από έγγραφο του 

Γραφείου Αποικιών στο Λονδίνο ημερ.

19 Οκτωβρίου 1951, οι Αμερικανοί είχαν

υπόψη να θέσουν ψήφισμα για ένταξη

και της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Αυτό απα-

σχόλησε τις στρατιωτικές αρχές στο

Λονδίνο σε υψηλό επίπεδο, οι οποίες

κατ’ αρχάς είδαν ότι η ένταξη της Κύ-

πρου στην περιοχή του ΝΑΤΟ μπο-

ρούσε να τους φέρει περισσότερες

δυσκολίες στο να αρνηθούν πιθανές

απαιτήσεις από Ελλάδα ή Τουρκία για

στρατιωτικές διευκολύνσεις στο νησί.

Και φοβόντουσαν ότι, αν περιλαμ-

βανόταν η Κύπρος στην περιοχή του

ΝΑΤΟ, πριν την προτεινόμενη τότε με-

ταφορά του Αρχηγείου Ανατολικής Με-

σογείου στην Κύπρο (που μελετούσαν

οι Βρετανοί), θα έθετε το νησί υπό την

διοίκηση του ΝΑΤΟ ως τη μόνη συμμαχι-

κή Αρχή στη περιοχή και όχι των Βρε-

τανών (όπως ήθελε το Ηνωμένο

Βασίλειο). 

Όμως, περαιτέρω μελέτη του ζητή-

ματος από τους Αρχηγούς των Στρα-

τιωτικών Επιτελείων, βρήκε ότι τέτοι-

ος κίνδυνος δεν υπήρχε, αποφασίστηκε

όμως να το κάνουν ξεκάθαρο στους

Αμερικανούς. Ότι δηλαδή το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο θα διατηρούσε πλήρη ελε-

υθερία να αρνηθεί να επιτρέψει την πα-

ραμονή ξένων στρατευμάτων στην

Κύπρο εν καιρώ ειρήνης και, για λό-

γους εσωτερικής ασφάλειας, θα αρ-

νούνταν οποιαδήποτε ελληνικά και

ίσως και οποιαδήποτε τουρκικά στρα-

τεύματα. Οι Αμερικανοί δεν είχαν αν-

τίρρηση. 

Εν πάση περιπτώσει όμως, οι Βρε-

τανοί συμφωνούσαν ότι έπρεπε πρώτα

να προηγηθούν οι διευθετήσεις της με-

ταφοράς του Αρχηγείου Μέσης Ανα-

τολής (στην Κύπρο). Όμως, οι Αρχηγοί

των Επιτελείων ήταν της άποψης ότι

και εφόσον η Κυβέρνηση της Α.Μ θα

διατηρούσε κυρίαρχα δικαιώματα πά-

νω στην Κύπρο, η απόφαση κατά πό-

σο να έθεταν το νησί υπό την διοίκηση

του Διοικητή της Νότιας Πτέρυγας του

ΝΑΤΟ ήταν της Κυβέρνησης της Α.Μ.

Το είχαν ξεκαθαρίσει στους Αμερικα-

νούς ότι η Κυβέρνηση της Α.Μ θα επέ-

μενε ότι η άμυνα της Κύπρου θα έμε-

νε στα χέρια του Διοικητή των Συμ-

μαχικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής

(S.A.C.M.E. – Supreme Allied Com-

mander Middle East) το οποίο σκόπε-

υαν να μεταφέρουν στο νησί από την

Αίγυπτο. Οι Αμερικανοί και πάλιν δεν

έφεραν καμία αντίρρηση. 

Έτσι και ενόσω είχαν συμφωνηθεί

με τους Αμερικανούς τα προαναφερ-

θέντα οι οποίοι είχαν δεχθεί τις βρετα-

νικές προϋποθέσεις και τους Βρετα-

νούς να ήσαν ικανοποιημένοι, μπήκαν

στη μέση οι Γάλλοι! Οι οποίοι, όταν

άκουσαν για την ένταξη και της Κύ-

πρου στην περιοχή του ΝΑΤΟ, δήλω-

σαν ότι έπρεπε να επιμένουν και εκείνοι

να περιλαμβανόταν και η Τυνησία!

Στο σημείο εκείνο, πλέον, οι Αμερι-

κανοί ζήτησαν από την βρετανική αν-

τιπροσωπεία στην Οττάβα να «αποσύ-

ρει» την Κύπρο. Το οποίο έκανε η 

βρετανική αντιπροσωπεία, οι οδηγίες

της οποίας ήσαν όπως μη φέρει έν-

σταση στην αμερικανική πρόταση για

ένταξη της Κύπρου.

Ο Μακάριος και

βάση του ΝΑΤΟ 

Σε άλλο, μεταγενέστερο έγγραφο,

ημερ. 15.12.1966 οι Βρετανοί είχαν

εξασφαλίσει τον Νοέμβριο του 1966,

από τα «χείλη του Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου», (Προέδρου πλέον της ΚΔ) ότι

«η κυβέρνησή του θα παραχωρούσε

βάση στο ΝΑΤΟ στο νησί, στην οποία

θα μπορούσαν να σταθμεύουν οποι-

αδήποτε στρατεύματα εκτός από 

τουρκικά. Οποιαδήποτε τουρκικά 

στρατεύματα είναι βέβαια ανάθεμα για

τον Μακάριο», έγραψε το άκρως μυστικό

χειρόγραφο σημείωμα. 

Βλέπουμε ότι η ιστορία μάς έχει κα-

ταγράψει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μα-

κάριος είχε δεχθεί τις ΝΑΤΟϊκές εξυ-

πηρετήσεις μέσω των βρετανικών στρ-

ατιωτικών περιοχών πριν την ανα-

κήρυξη της Ανεξαρτησίας. Έξι χρόνια

δε αργότερα, δήλωνε στους Βρετανούς

ότι η κυβέρνησή του μπορούσε να πα-

ραχωρήσει καθ’ εαυτό βάση στο ΝΑΤΟ,

νοουμένου δεν θα στάθμευε σ΄αυτή...

ρουθούνι Τούρκου.

Αν το έκανε, δηλαδή, θα δεχόμασταν

ρωσική εισβολή στο νησί; Ή ακόμα πιο

πρόσφατα, αν η ΚΔ αποφασίσει σή-

μερα ή στο μέλλον αίτηση στο ΝΑΤΟ,

να προετοιμαστούμε για ρωσική ει-

σβολή; 

Η Κύπρος θα ήταν μέλος 
του ΝΑΤΟ από το 1951

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

 

 

 

 
 

 

 . 

Ματαιώθηκε η ένταξη γιατί η Γαλλία ήθελε να μπει και η Τυνησία!
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«AVŞA YA HOŞGELDİNİZ», έγραφε

η πινακίδα στην σκάλα που άραξε το

καράβι.

Καλοκαίρι ήταν και παρά τις διαμα-

ρτυρίες της γιαγιάς μου, «θάλασσα δεν

έχουμε εδώ;» που δεν της άρεσε να

ξεπορτίζουμε, αποφασίσαμε να κάνο-

υμε αλλαγή. Παρέα με μια φίλη Αρμέ-

νισσα που πήγε πριν και θα ξαναπή-

γαινε με την μικρή ανιψιά της για τρεις-

τέσσερις, η μαμά μου και εγώ. Το είπα-

με και στην πρώην γειτόνισσα μας,

Τουρκάλα, που μας αγαπούσε πολύ και

επέμενε να την αποκαλώ αbla και που

η κόρη της επέμενε να με φωνάζει abla

και την μαμά μου teyze, αποφάσισε και

αυτή να μας ακολουθήσει.

Ο μπαμπάς μου, για να απολαμβά-

νει τα ματς Fenerbahce - Galatasaray

- Besiktas κτλ και τις καρδερίνες στα

κλουβάκια με τα κελαηδίσματά τους

ανενόχλητος, δεν έφερε αντίρρηση, μας

πήγε στην προκυμαία του Kabatas,

αφού αφήσαμε την γιαγιά μου στην θεία

μου για να έχει παρέα, για να πάρουμε

το Αraba Vapuru – στα ελληνικά Φέρι

Μποτ, και γιατί όχι; αφού το «φέρι» μας

μεταφέρει από την έναν τόπο σε άλλο

– η υπόλοιπη παρέα, ήδη, περίμενε. 

Μπαρκάραμε, το βαπόρι σάλπαρε

από τον Βόσπορο για την θάλασσα του

Μαρμαρά. Μέσα στις διαμαρτυρίες της,

η διαβασμένη γιαγιά μου, που ξεφύλλι-

ζε την «Κυριακάτικη Πρωία» και τον

«Απόστολο Ανδρέα» όσο υπήρχαν και

καταβρόχθιζε την «Απογευματινή» και

το «Εμπρός», πρόλαβε να μας πει πως

«εκεί είχε δικούς μας κάποτε, κοιτάξτε

να βρείτε και καμιά Εκκλησία, να ανά-

ψετε ένα κερί»...

Άραξε το πλεούμενο στην νυν AFSA,

πρώην Αφουσία, και εκτός από την

πινακίδα που είπαμε πιό πάνω, μας

καλωσόρισε και ένα πολύχρωμο πλήθ-

ος με άλλες πινακίδες που έγραφαν

Odalar. Πολύχρωμο το πλήθος, ντόπιο

-καινούργιο ντόπιο, κατά την γιαγιά μου,

δηλαδή μετά το 23-, μαντίλες και τσαρ-

τσάφια πουθενά, πού ήρθε στην προκ-

υμαία του νησιού για να βρει πελάτες

και να νοικιάσει δωμάτια σε αυτούς που

κατεύθαναν από την Πόλη.Τακτοποι-

ηθήκαμε στα καθαρά φρεσκοβαμμένα

Odalar που μύριζαν χώμα, μπογιά και

πράσινο σαπούνι στα γρήγορα και βγή-

καμε για φαγητό και βόλτα, το μπάνιο

θα περίμενε την αυριανή μέρα. 

Αμμουδιά, γυναικόπαιδα, ομπρέλες,

μπανικά ολόσωμα, δίσωμα, παντελό-

νια Σαν Τροπέ, ψαράδικα και σορτσά-

κια. Βρήκαμε θέσεις αράξαμε τα πεσ-

κίρια μας με τα θαλασσινά σχέδια, αφή-

σαμε τα λάδια μας και τις στολισμένες

γαλέντζες μας με τα τακούνια που τις

αγoράσαμε λίγες μέρες πρωτύτερα από

τον πλανόδιο Karyokaci/Takunyaci, που

τις κάρφωνε επί τόπου στο μέγεθος των

ποδιών μας, κάτω από την ομπρέλα και

τρέξαμε προς την θάλασσα. Τρέξαμε;

λόγος του λέγειν . Η άμμος έβραζε! Ξανα-

φόρεσα εγώ τις δικές μου γαλέντζες και

στραβοπατώτας έφτασα στην θάλασ-

σα. Αλμυρή, ζεστή, θολή .... «πού η δικιά

μας...» σκέφτηκα... Αχ γιαγιά...

Το αεράκι ευχάριστο μεν αλλά έκανε

την άμμο να κολλά στα βρεγμένα και

λαδωμένα πόδια-χέρια και σε όποια

γυμνή επιφάνεια διαθέσιμη. «Εντάξει,

λίγες μέρες είναι, θα περάσουν», είπα...

Αχ γιαγιά...

Πέρασαν οι λίγες μέρες, νικήσαμε και

σε ένα διαγωνισμό καρπουζιού με έπα-

θλο ένα τεράστιο και ασήκωτο καρπούζι

και όταν πιά συνηθίσαμε την άμμο να

κολλά πάνω μας, ήρθε η ώρα του γυρι-

σμού. Περάσαμε καλά, κερί δεν ανά-

ψαμε, Εκκλησία δεν βρήκαμε – ούτε και

ψάξαμε για να πούμε την αλήθεια. Ούτε

και σκεφτήκαμε τι γινόταν στα Βυζαντι-

νά χρόνια σε αυτό το κομματάκι γης

στην γαλάζια θάλασσα του Μαρμαρά.

Όπως, ας πούμε, την εποχή που αυτο-

κράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Θεόφι-

λος, το ομορφόπαιδο που δεν έδωσε

το μήλο στην Κασιανή, αλλά στην

Θεοδώρα (Αχ αυτά τα μήλα! από την

εποχή της Εριδας, μέχρι το κατακόκκι-

νο μήλο της μάγισσας στο παραμύθι

της Χιονάτης και ακόμα πιό παλιά!). 

Ο Θεόφιλος λοιπόν που ήταν Εικο-

νομάχος, ενοχλήθηκε σφόδρα με τα

διδάγματα και την επιμονή του Αγ. Συμεών

του Μυτιλινιού – Στυλίτης και αυτός – ο

οποίος με σθένος υπερασπιζόταν τις

Εικόνες. Σκέφτηκε ο αυτοκράτωρ να τον

τιμωρήσει με φυλάκιση και ραβδισμούς.

Με την επέμβαση όμως της συζύγου

Θεοδώρας, γλύτωσε την φυλάκιση, δεν

κατάφερε όμως να γλυτώσει τους εκατόν

πενήντα ραβδισμούς, ούτε και την εξο-

ρία και έτσι ο Αγ. Συμεών μαζί με τον

αδελφό του Γεώργιο και την συνοδεία

του, εξορίστηκε στην Αφουσία. Πόσο

άσχημε πέρασε δεν είναι και πολύ γνω-

στό αλλά όταν πέθανε ο Θεόφιλος, η

Θεοδώρα τον έφερε στην Πόλη και τον

έκανε σύμβουλό της. 

Επιστροφή λοιπόν και το ξεμπα-

ρκάρισμα θα γινόταν στο λιμάνι της Στέν-

ης – Istinye στα τουρκικά – το πρώην

Σωσθένειο, όπως κάποτε λεγόταν, Είχε

και άλλο όνομα πολύ-πολύ παλιά, Λεω-

σθένιον. Η μυθολογία λέει πως κατά την

επιστροφή τους από την Κολχίδα, οι

Αργοναύτες έκτισαν εδώ έναν ναό αφιε-

ρωμένο στον «Φτερωτό Δία» για να τον

ευχαριστήσουν. 

Φαίνεται, πως αφού είχαν αφήσει τον

γραφικό κολπίσκο που απο τα φαρμά-

κια της Μήδειας ονομάστηκε Φαρμα-

κεύς/Φαρμακεία ή κάτι τέτοιο – που τώρα

λέμε Θεραπειά – και έφτασαν στην

πούντα που είναι σήμερα το Hubber,

θα θαλασσοδέρθηκαν, το ρεύμα δεν

αστειεύεται καθόλου, πέρασαν το Καλ-

ηντέρι και το Νεοχώριον και φτάνοντας

σε αυτό το λιμάνι – Λεωσθένιον – θεώρη-

σαν καλό να χτίσουν ναό στα γρήγορα,

έτσι για να έχουν καλόν πλουν. Εκτέ-

λεσαν λοιπόν το θρησκευτικό τους καθ-

ήκον, σήκωσαν άγκυρα και συνέχισαν

την θαλασσοδιαδρομή τους προς την

Ιωλκό.

Σαν τους Αργοναύτες λοιπόν, εμείς

όμως από την αντίθετη πλευρά, βάλα-

με πλώρη για την Στένη. 

Υπάρχει μιά εκδοχή που λέει πως ο

Μέγας Κωνσταντίνος ο οποίος επισ-

κέφτηκε το χωριό και αφού οραματίστηκε

τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ανήγειρε μιαν

Εκκλησία αφιερωμένη σε Αυτόν, επάνω

στα χαλάσματα του αρχαίου ναού, και

για καιρό ο τόπος ονομαζόταν Μιχαή-

λιον. Και σύμφωνα με την εκδοχή, αργό-

τερα, επί Αναστασίου ο τόπος έγινε

προσκύνημα για τους πιστούς της περιο-

χής και όχι μόνο. 

Εδώ τριγύρω, είχε απομακρυνθεί,

λόγω φρονημάτων με το θέμα των Εικό-

νων, ο Αγιος Θεόδωρος μαζί με τον αδε-

λφό του Θεοφάνη (οι λεγόμενοι Γρα-

πτοί) από τον Μιχαήλ τον Τραυλό – μα

τι μανία είχαν μερικοί βασιλιάδες να τα

βάζουν με τις Εικόνες; – και πιό ύστε-

ρα ο γιός του Θεόφιλος, νάτος πάλι

αυτός, τους εξόρισε – πού αλλού; – στην

Αφουσία! 

Φτάσαμε το βραδάκι στην Στένη την

ώρα που ο ήλιος πήγαινε για ύπνο, ο

μπαμπάς μου μας περίμενε. Στη βαπο-

ρόσκαλα ήπιαμε τσάϊ στα λεπτά γυάλι-

να ποτηράκια και φάγαμε χαλβά με

παγωτό καϊμάκι. 

Λίγο πιο μέσα από το λιμάνι είναι η

Εκκλησία του Ταξιάρχη που ανεγέρθη-

κε το 1838. "TAKSIARHI RUM ORTO-

DOKS KILISESI VAKFI", γράφει η

πινακίδα. 

Σταματήσαμε. Γνωστός ο Ναός και

ανοιχτή η πόρτα, μπήκαμε και ανάψα-

με το κεράκι μας.... 

Αφουσία - Σωσθένιο και πάλι

Αφουσία, ο Θεόφιλος, 

η Θεοδώρα το μήλο 

και η Κασσιανή 

Το ευφυέστατο «εκ γυναικός τα

κρείττω», της κόστισε τον θρόνο μαζί

με το χρυσό μήλο που θα της προσφε-

ρόταν από το νεαρό βασιλόπουλο. Έτσι,

αντί για στέμμα και χρυσά ενδύματα, η

όμορφη Κασσιανή φόρεσε το λιτό μαύρο

ρούχο της μοναχής. 

Ίσως, αγναντεύοντας την θάλασσα,

ίσως ακούγοντας το θρόϊσμα από τα

δέντρα του δάσους στο οποίο ο Θεό-

φιλος κυνηγούσε, καθισμένη στο ταπεινό

κελί της σε έναν από τους λόφους της

Βασιλεύουσας, έγραψε «Κύριε, η εν

πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα γυνή...»

το περίφημο Τροπάριό της.

Καλή Ανάσταση

Νίκη Beales
Αγγλία, Μάρτιος 2022

Μνήμες από τη γαλάζια θάλασσα 
του Μαρμαρά, από τους Αργοναύτες

έως την οσία Κασσιανή

«Τακτική»
Με πίστη, φόβο, σεβασμό – κάθε μέρα που ξυπνώ,

τολμώ για να ζητήσω, 
από τον Ύψιστο Θεό – ευχή, να έχω βοηθό, 

στα χρόνια που θα ζήσω!
Σ’ αυτόν τον κόσμο τον σκληρό – που’ναι γεμάτος πειρασμό,

να μην παραστρατήσω.
Γιατί το νοιώθω, δεν μπορώ – ανώμαλο, ανήφορο

δρόμο να περπατήσω!
Επάλεψα, πολέμησα – ηττήθηκα, ενίκησα, 

με κούρασε ο χρόνος.
Σαν άνθρωπος προσπάθησα, εχάλασα και έκτισα, 

πόσα να κάμω μόνος!
Γι’ αυτό ζητάω βοήθεια – βλέπω προς επουράνια, 

Δυνάμεις τες θαυμάζω, 
που μου χαρίσαν στη ζωή – υπομονή κι αντοχή,

από καρδιάς δοξάζω!
Στες μέρες μου τες σκοτεινές – σαν ευεργετικές βροχές

βοήθεια ερχόταν. 
Σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές – μ’ελπίδας φως και συμβουλές,

μου παραβρισκόταν!
Σαν από μηχανής ΘΕΟΣ – καλός μου σύμμαχος, πιστός

επαρουσιαζόταν. 
Άμεση δράση, μυστικά – αθόρυβα, ειρηνικά, 

με υπερασπιζόταν!
Στα χρόνια μου τα παιδικά – γεράματα κι εφηβικά, 

ένοιωθα στήριξή Του.
Όσο υπάρχω και θα ζω – ευγνωμοσύνη θα χρωστώ, 

σέβας στην ύπαρξή Του!
Είναι ζωής μου τακτική – η πίστη και η προσευχή, 

φάρος και οδηγός μου.
Αυτός μπροστά, μετά εγώ – το θέλημά Του ακολουθώ,

πυξίδα, Αρχηγός μου!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
8 Μαρτίου 2022
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Η εξέλιξη της 
αναισθησιολογίας

Η επιστήμη εξελίσσεται και ανελίσσεται συνεχώς, άλλοτε μέσω των
επιστημονικών εργαστηρίων και άλλοτε μέσω της πολιτικής. Η πολιτι-
κή εμπλέκεται άμεσα στα χειρουργεία και στις γνώσεις των ιατρών αναι-
σθησιολόγων.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Μπορεί οι γιατροί να τελείωσαν πανεπιστήμια για να καταφέρνουν
να αναισθητοποιούν τους εγχειριζόμενους επάνω στα χειρουργικά κρε-
βάτια, οι πολιτικοί όμως καταφέρνουν να σε παίρνει ο ύπνος στα καλά
καθούμενα όπως στέκεσαι όρθιος στις δέκα ο πρωί. Χαμπάρι δεν παίρ-
νεις πως αρχίζεις και ροχαλίζεις την ώρα που βαδίζεις στον δρόμο Και
μάλιστα με τον πιο ευχάριστο, αποδοτικό και δημιουργικό τρόπο. Magic.
Κοιμάσαι και εισπράττεις ποσά που δεν ξέρεις από πού έρχονται. Τέλος
πλέον οι παλιές μέθοδοι εργάσου, έσω τίμιος για να γίνεις νοικοκύρης.
Γίνεσαι νοικοκύρης θέλοντας και μη, αρκεί να το θελήσεις και εσύ και ο
Βουλευτής σου.

Συνήθως υπάρχει σύμφωνη γνώμη, εσύ για το χρήμα κι εκείνος για
τις ψήφους. Μοιρασιά γίνεται. Βέβαια αν έχεις πεισθεί σ αυτά που σου
έλεγε αφελώς ο πατέρας σου περί τιμιότητας και εργατικότητας, ετοι-
μάσου να κηδευτείς με άβαφο φέρετρο από κόντρα πλακέ. Δωρεάν τα
δίνουν. Πίστεψε αν είσαι πονηρός στην ενοχή των οικογενειών Ωνάση,
Μποδοσάκη και Βαρδινογιάννη για να ανταμοιφθείς από μία ακλόνητη
σύνταξη και ένα απίστευτο εφ άπαξ. Και είναι δίκαιο και εκ Θεού πο-
ρευόμενον. Τα δικαιούσαι μιάς και το ανάλγητο κράτος σου τα κράταγε
κυρίως τις ώρες του ύπνου σου. Είναι γνωστό πως το αιμοβόρο κράτος
να μην σε δει να ξεκουραστείς λίγο, αμέσως να σου κρατήσει από τον
μισθό σου που με κόπο μπόρεσες να σταθείς στην καρέκλα σου για να
απολαύσεις τον πιστό φίλο Μορφέα. Απίστευτα σκληρά πράγματα, σε
κανέναν να μην συμβούν.

Άκου κρατήσεις, και για ποιόν λόγο παρακαλώ, δεν φθάνει οι κλοπές
που υπόκεινται οι Δημόσιοι υπάλληλοι από τους ελεύθερους επαγγε-
λματίες με τα υπερκέρδη τους; Ολοφάνερο από τα χιλιάδες κλειστά μαγα-
ζιά. Νισάφι πια. Νύχτα μέρα κρατήσεις και εκμετάλλευση, έτσι μας μά-
θανε να πιστεύουμε και να υπνοβατούμε. Η αφέλεια όμως πληρώνεται.
Φθάνεις στα εβδομήντα σου και δεν πατάει άνθρωπος στο μαγαζί σου,
και γιατί να πατήσει αφού προσπαθείς να πουλήσεις τα περσινά παπούτσια
για μοδάτα, να σερβίρεις τον χθεσινό κιμά μέσα στα σημερινά μπιφτέ-
κια. Σε τρώει η αγωνία, ο τόκος της Τράπεζας και τα ασφάλιστρα για να
πάρεις κι εσύ βρε φουκαράκο μια συνταξούλα των 500 ευρώ. 

Εσένα δεν σου τα κρατάνε, τα καταβάλεις εκών άκων για να μην σε
πάρει ο διάολος και σε σηκώσει. Ας ήσουν έξυπνος να μην είχες την
σκοτούρα της πληρωμής, να σου τα κράταγαν κι εσένα τις ώρες του
ύπνου όπως σε τόσους και τόσους υπαλλήλους του ΟΤΕ της ΔΕΗ και
του ΟΣΕ. Μηδέν σκοτούρα και στο τέλος το αίσιον τέλος του ποθητού
εφ άπαξ. 

Άσε τους άλλους να κουρεύονται με την ψιλή. Βλάκες, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες είναι. Λαουτζίκος καϋμένε. Κοιμηθήκανε όρθιοι και τώρα ζητά-
νε και τα ρέστα. Ήταν μία σοφή σκέψη της αριστεράς που με αγάπη
αγκάλιασε η δεξιά που ονομάστηκε στην κοινή τους γλώσσα ''μου τα
κράταγαν'' και τελικά έγινε πιο πιστευτή και από τον Χριστιανισμό. Κανέ-
νας δεν πήρε χαμπάρι και τώρα ένα βαθύ ροχαλητό ακούγεται από τον
Έβρο μέχρι την ακρότατη νήσο Γαύδο. Καμμία κράτηση δεν έγινε ποτέ,
οι κοροϊδάρες ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες τα κατέβαλαν και
τα καταβάλουν πάντα. Δεν γίνεται φίλοι του Δημοσίου να πραγματοποι-
είται πληρωμή χωρίς καμμία σκέψη και στενοχώρια. Το κόλπο έπιασε:
Μου τα κράταγαν. Ακολουθούν η BMW και το παραθαλάσσιο.

Αν μπορείς πάρε κι εσύ παραθαλάσσιο με το εφάπαξ, βλαχάκο εμπο-
ράκο!! Ο σοσιαλισμός μάς λιάνισε, εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋ-
παντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Ο γυμνός βασιλιάς, οι Αμερικανοί

και η Ουκρανία»
Κύριε Διευθυντά,

Πριν πολλά χρόνια ο μεγάλος παραμυθάς

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν έγραψε το παραμύθι

«Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά». Σ’ αυτό

ο βασιλιάς χρειάστηκε καινούργια φορεσία

και ζητούσε τους κατάλληλους ράφτες για να

φτιάξουν το ειδικό για τη γιορτή κοστούμι. Τότε

εμφανίστηκαν δύο «σπουδαίοι» ράφτες, που

σ’ αυτήν την περίπτωση ήταν δύο μεγάλοι

απατεώνες και ανέλαβαν το έργο. Τα ρούχα

που έραβαν, σύμφωνα με τους ψευτοράφτες,

είχαν την ιδιότητα ότι οι βλάκες δεν μπορούσαν

να τα δουν... Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία του

λαού, που δεν ήταν βλάκες, προσποιούνταν

ότι έβλεπαν τα ανύπαρκτα ρούχα και θαύμα-

ζαν την ποιότητα, τα χρώματα και το ράψιμο,

τη στιγμή που τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν.

Ακόμα και ο καημένος ο βασιλιάς, ενώ ήταν

ολογυμνος, προσποιείτο ότι φορούσε ωραιό-

τατο κοστούμι και γινόταν, φυσικά, της κακο-

μοίρας. Η κωμωδία τελείωσε όταν ένα μικρό

παιδί άρχισε να φωνάζει ότι ο βασιλιάς ήταν

γυμνός και όλοι παραδέχτηκαν πως έπεσαν

θύματα μεγάλων απατεώνων. 

Όπως έλεγαν οι παλαιοί, «από μιτσιή τζι’

από πελλόν θα μάθεις την αλήθκειαν»... Έτσι

δεν με πειράζει καθόλου να θεωρηθώ ανόη-

τος ή βλάκας, όταν έχω την εντύπωση ότι οι

Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους δεν λένε όλη

την αλήθεια, αλλά λένε και πολλά ψέματα και

έχουν και αυτοί μεγάλο μερίδιο στην τραγωδία

που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Εξ άλλου το

ΝΑΤΟ, αν και δημιουργήθηκε ως μια καθα-

ρώς ευρωπαϊκή συμμαχία, βρέθηκε η χάρη

της σε όλες τις μεριές της οικουμένης, σε όλες

τις ηπείρους. Τα μέλη που βρέθηκαν στο Βιε-

τνάμ, στο Ιράκ, στην Κύπρο, στην Ελλάδα

(την εποχή της χούντας), στη Συρία, στην Αφρι-

κή (Σομαλία κ.λπ.) και στη Νότια Αμερική (Βενε-

ζουέλα, Κούβα κ.λπ.).

Φυσικά, δεν είναι καθόλου καλό να βλέπου-

με να χάνονται παιδιά, άμαχοι και όλον αυτόν

τον πόνο και την προσφυγιά, αλλά όλοι μας

έχουμε το μερίδιό μας, την ευθύνη και την αμα-

ρτία για ό,τι γίνεται στο κόσμο, επειδή δεν

δείχνουμε ευαισθησία, όταν οι άλλοι πάσχουν.

Μόνον όταν πάσχουμεν εμείς, θυμόμαστε.

Χρησιμοποιείται η κυπριακή παροιμία γενικά

που λέει «όταν δεν φορτώσουν που το σπίτι

σου, τάνα τους να φορτώσουν». 

Να θυμίσω ότι πολλοί σοφοί, πολλοί σπου-

δαίοι άνθρωποι προσπάθησαν χωρίς επιτ-

υχία να ευαισθητοποιήσουν τους λαούς και

να τους κάνουν να σκεφτούν τον εαυτό τους

και μην πέφτουν θύματα δημαγωγών, λαο-

πλάνων και απατεώνων. Ένας από τους μεγά-

λους άνδρες είναι και ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο

συγγραφέας των «Αθλίων» («Les Miserables»),

που στο βιβλίο του «Φιλοσοφία και Λογο-

τεχνία» καλούσε τον κόσμο να σκεφτεί τον

εαυτό του και να μην αφήνει την τύχη του σε

απατεώνες και διεφθαρμένους. Φυσικά, οι

λαοί πρέπει να μάθουν να σκέφτονται και τους

άλλους πριν έρθει η σειρά τους να πάθουν τα

ίδια. 

Φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι

μια κλασική περίπτωση, όπου όλοι οι ανακα-

τεμένοι σ’ αυτήν, έκαναν λάθος στους υπο-

λογισμούς τους. Οι ΝΑΤΟϊκοί στην πραγμα-

τικότητα δεν περίμεναν την ρωσική επέμβα-

ση, η Ρωσία νόμιζε ότι σε δυο-τρεις μέρες θα

τελείωσε γρήγορα ό,τι είχε θέσει ως στόχο. Η

ουκρανική κυβέρνηση νόμισε ότι είχε πλάι της

το ΝΑΤΟ, που δεν θα άφηνε τη Ρωσία να κάνει

ό,τι έκανε. Λανθασμένα, επειδή κανένας δεν

θα διακινδύνευε να αρχίσει έναν Τρίτο Πα-

γκόσμιο Πόλεμο εξ αιτίας μιας σχετικά μικρής

χώρας. 

Ξαφνικά, πριν λίγες μέρες τα ελληνικά κανά-

λια παρουσίασαν για μία μόνο φορά, ένα βίντεο

με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, στο οποίο έλεγε

ότι προωθούσε τότε (ήταν αντιπρόεδρος) ένα

αμερικανικό δάνειο στην Ουκρανία ύψους

ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο Ουκρα-

νός Γενικός Εισαγγελέας ήταν εναντίον της

υπόθεσης και η κυβέρνηση του φιλοαμερικα-

νού Μποροσένκο έδιωξε τον Εισαγγελέα.

Φυσικά, γνωρίζουμε από τα λεγόμενα του κ.

Τραμπ, ότι ο γιος του Μπάιντεν έκανε εμπό-

ριο όπλων στην Ουκρανία όταν ο μπαμπάς

του ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί εξό-

πλιζαν οι Αμερικανοί τους Ουκρανούς φιλοα-

μερικανούς; Φυσικά, για να νικήσουν τους

φιλορώσους και να βάλουν τη χώρα στο ΝΑΤΟ. 

Απ’ όσα ξέρουμε, οι φιλοΝΑΤΟϊκοί της Ου-

κρανίας δεν ανέχονταν φιλορωσική κυβέρ-

νηση ενώ οι κάτοικοι της ανατολικής πλευράς

την ήθελαν. Έτσι, μια σύρραξη ήταν αναπό-

φευκτη και οι ανατολικοί έκαναν δικό τους κρά-

τος. Τότε έγινε η Συμφωνία του Μινσκ, όπου

η Ουκρανία θα έδινε αυτονομία στις φιλορω-

σικές περιοχές και το ζήτημα θα έληγε εκεί. 

Εδώ είναι φανερό ότι το ΝΑΤΟ και κυρίως

οι Αγγλο-αμερικανοί δεν άφησαν να εφαρμο-

στεί η συμφωνία και εξόπλισαν τους φιλο-

ΝΑΤΟϊκούς και τους ενθάρρυναν να πολε-

μούν τους Ρωσόφωνους. Η Μαριούπολη,

όπου γίνονται οι μάχες τώρα ήταν ζωτικής

σημασίας για τη Ρωσία και οι φιλο-ΝΑΤΟΪκοί

το 2014 την ανακατέλαβαν.

Τι έπρεπε να είχε κάνει ο Πούτιν; Απλούστα-

τα έπρεπε να ενισχύσει στρατιωτικά τους

Ρωσόφιλους, όπως ήθελε και η Κίνα, και να

σταματήσει να προμηθεύει τη Δύση με φυσικό

αέριο, πετρέλαιο, σιράρι, λάδια και μέταλλα.

Θα αναγκάζονταν, θέλοντας και μη, να δεχτούν

την ουδετεροποίηση της Ουκρανίας.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Αγαπητή «Ε»,

Κατά την άποψη μου δύο είναι τα διδάγματα από το 1821.

Ενώ ο αιμοβόρος Ιμπραήμ έσφαζε, λεηλατούσε και έκαιγε, εμείς

σκοτωνόμασταν σε 2 εμφυλίους. Πρώτος εμφύλιος (φθινόπωρο 1823

μέχρι Αύγουστο 1824). Δύο κυβερνήσεις: η μία στην Τρίπολη υπό

τον Πετρόμπεη και η άλλη υπό τον Κουντουριώτη στο Κρανίδι. Ο 2ος

εμφύλιος (Οκτώβριος 1824 μέχρι Φεβρουάριο 1825) σύγκρουση ανά-

μεσα στους Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς και στη κυβέρνηση.

Η Ελλάδα ένας ατελείωτος εμφύλιος. Όλοι εναντίον όλων. Διχό-

νοια – διενέξεις – φαγωμάρες – ύπουλα χτυπήματα. Πρόκριτοι εναν-

τίον προκρίτων. Ο Δεληγιάννης εναντίον Ζαΐμη. Ο Ζαΐμης εναντίον

Λίντου. Ο Μαυροκορδάτος, μέγας μηχανορράφος και δολοπλόκος,

ήθελε να ξεφορτωθεί τον μεγάλο στρατηλάτη και την ψυχή του αγώνα

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 δι-

κασθεί ο στρατηγός Κολοκοτρώνης και ο Σαλαπάτας στο Ναύπλιο.

Ευτυχώς, ο γενναίοι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωΐδης, αρνήθηκαν

να υπογράψουν την καταδίκη τους σε θάνατο δι’ αποκεφαλισμού για

εσχάτη προδοσία.

Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση που έκαμε Ελλάδα την Ελλά-

δα και Έλληνες τους Έλληνες, όπως το λέει και ο Κολοκοτρώνης:

‘’Δεν είναι παρά η επανάστασής μας οπού σχέτισε όλους τους Έλληνας’’.

Τότε το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα ήταν τα 35 χρόνια και ο Κο-

λοκοτρώνης 52 ετών, τον θεωρούσαν υπερήλικα. Γι’ αυτό και τον

αποκαλούσαν ‘’Ο Γέρος του Μοριά’’. Ο Καποδίστριας παρέλαβε σκορ-

ποχώρι και το έφτιαξε να λειτουργεί ως ενιαίο έθνος-κράτος. Θα πρέ-

πει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος οι ανιστόρητοι πολιτικοί, πριν θέ-

σουν υποψηφιότητα, να εξετάζονται στην Ιστορία και ειδικά στα θέ-

ματα 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 εμφυλίου, δεν

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

νοϊκούς εμφυλίους στον 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 ελληνική: ο συνεκτικός κρίκος. Οι Έλληνες είναι Έλληνες επειδή

είναι ελληνόφωνοι. Γι’ αυτό και ήταν εγκληματική η ενέργεια του τότε

Υπ. Παιδείας Ράλλη, να καταργήσει (εν μία νύκτα) την καθαρεύου-

σα. Για να αποκατασταθεί μερικώς αυτό το έγκλημα έπρεπε προ πολ-

λού να είχε καθιερωθεί η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ήδη

από το Δημοτικό σχολείο.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

Δίδαγμα του 1821: Οι εμφύλιοι 
είναι η αυτοκτονία του λαού
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ΜΕΡΟΣ 36ον

«Κύπριοι Αγωνιστές υπό τον
Νικόλαο Κριεζώτη»

Το χέρι του Κριεζώτη

Ο Αγωνιστής Νικόλαος Κριεζώτης σαν πολε-
μούσε, μια μπάλα πυροβολικού τον χτύπησε στο
αριστερό χέρι ανάμεσα στον καρπό. Για να μην
τον δουν οι συμπολεμιστές και δειλιάσουν, έκρυ-
ψε το χέρι του – μέσα στη φουστανέλλα του, αλλά
εκείνοι τον είδαν. 

– Τι τηράτε, μωρέ; τους λέει ο στρατηγός. Τη
δουλειά σας, τη δουλειά σας εσείς!

Αποτραβήχτηκε για ναδέσει τη λαβωματιά και
είδε πως το χέρι ήταν ολότελα σχεδόν κομμένο,
καθώς κρατιόταν από ένα νεύρο. 

– Βρε, βγάλε το μαχαίρι σου και κόφ’το, είπε
ο Κριεζώτης σ’ ένα από τα παλληκάρια του, προ-
τείνοντας το πληγωμένο χέρι. Εκείνος μόλις το
είδε έτσι, αρνήθηκε και απομακρύνθηκε για να
μη βλέπει το κομμένο χέρι. 

– Ου να χαθείς! του φώναξε ο αρχηγός του.
Και χωρίς ν’ αργοπορήσει, βγάζει από το σελάχι
του ένα μαχαίρι και κόβει μόνος του το κρεμα-
σμένο χέρι και γέμισε ο τόπος αίματα. 

– Βράσε ένα τσουκάλι κατράμι, φωνάζει ο
Κριεζώτης σε κάτι παλληκάρια. 

Κι όταν σε λίγο του φέρανε βραστό κατράμι,
ο στρατηγός βουτά με μιας μέσα το κομμένο του
χέρι, το κράτησε κάπου ένα τέταρτο βυθισμένο
και κάθε τόσο ανακάτευε το καφτό κατράμι και
έτσι σταμάτησε το αίμα. 

Κάτω στο χώμα βρισκόταν το κομμένο του
χέρι. Έσκυψε ο Κριεζώτης, το πήρε κι αφού το
ζύγισε με το δεξί του, λέει αστειευόμενος: 

– Βρε το αθεόφοβο, βάρος που τό’χει!

Ο Νικόλαος Κριεζώτης (1785-1853), οπλαρ-
χηγός του Αγώνα 1821-1829 από την Κάρυστο
της Εύβοιας. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και
υπήρξε ένας από τους σημαντικούς συντελεστές
της Νίκης. Έκανε τρία αντι-Οθωνικά κινήματα.
Στο τρίτο έχασε το αριστερό του χέρι. Αργότερα,
του πρότειναν να βοηθήσει στην εμπέδωση του
Όθωνα και να τον κάνουν Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Πέθανε στη Σμύρνη και κηδεύτηκε με
μεγάλες τιμές. Το 1863 έγινε η ανακομιδή των
λειψάνων του και μεταφέρθηκαν στη Χαλκίδα
του Ν. Ευβοίας. 

Στα αρχεία του ελληνικού κράτους σώζονται
πιστοποιητικά συμμετοχής Κυπρίων Αγωνιστών
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821-1829, μερι-
κά από τα οποία υπογράφονται από τον Νικό-
λαο Κριεζώτη. 

Ορισμένοι από τους Κυπρίους αγωνιστές που
πολέμησαν στις εκστρατείες υπό τον Κριεζώτη
είναι οι ακόλουθοι:

1) Σίμος Κύπριος. Αξιωματικός. Έπεσε το
1823 υπηρετώντας με τον Κριεζώτη.

2) Αδάμ Μάρκου. Πήρε μέρος στις εκστρα-
τείες του Κριεζώτη το 1823.

3) Χρίστος Μιχαήλου, Κύπριος. Αξιωματικός.
Πήρε μέρος σε πολλές σημαντικές μάχες και
εκστρατείες. Υπηρέτησε με τον Κριεζώτη.

4) Πασχάλης Μιχαήλ, Κύπριος. Υπαξιωμα-
τικός. Πήρε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση
από το 1825 και πολέμησε υπό τον Κριεζώτη
(ΑΜ 237 ΑΧΕΒ).

5) Μιχαήλ Μάρκου, Κύπριος. Υπηρέτησε υπό
τον Κριεζώτη.

6) Ιωάννου Παύλος Τουφεξής. Υπαξιωμα-
τικός Β’, υπηρέτησε υπό τον Κριεζώτη «υπηρε-
τήσας την πατρίδα στρατιωτικώς και συνηγωνίσθη
μετ’ ημών κατ’ εχθρών». 

7) Βασίλειος Ανδρέου Κυπριώτης. Το 1823
υπηρέτησε με τον Κριεζώτη. 

8) Δημήτριος Αντωνίου Κυπριώτης. Το 1823
υπηρέτησε υπό τον Κριεζώτη ως υπαξιωματικός
Β’. 

9) Ιωάνης Δημητρίου Κυπραίος, Δεκανέας.
Υπηρέτησε με τον Κριεζώτη το 1823. 

«Πιστοποιητικόν

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κ. Ιωάν-

νης Δημητρίου, Κυπραίος, απ’ αρχάς της Επα-

ναστάσεως παρευρέθη εις διαφόρους κατά του

εχθρού εκστρατείας ως στρατιώτης, δείξας πάν-

τοτε ανδρείαν, γενναιότητα κλπ., υπηρέτησε δε

και το Ιππικόν Σώμα ως Δεκανεύς από έτους

1829 μέχρι του έτους 1831, όπου εις την υπηρ-

εσίαν ταύτην πληγωθείς εστερήθη το πρώτον

δάκτυλον της δεξιάς χειρός του, έκτοτε δε αιρε-

θείς από την στρατιωτικήν υπηρεσίας εις διαφ-

όρους μικράς πολιτικάς υπηρεσίας δείξας και εν

αυταίς την τιμιότητα, υπακοήν εις τας διαταγάς

των ανωτέρων του κ.λπ.

Όθεν, γνωρίζοντες εκ του πλησίον τον ειρ-

ημένον Ιωάννην Δημητρίου, την τιμίαν διαγωγήν

του και ότι είναι πολυαρίθμου αδυνάτου οικογε-

νειάρχης και ήδη ευρίσκεται άνευ τινος υπηρ-

εσίας και αυτός και η οικογένειά του υπό μεγάλ-

ην δυστυχίαν υστερούμενος και αυτόν τον επιούσιον

άρτον, τω δίδομεν το παρόν πιστοποιητικόν μας

και τούτο διά να του χρησιμεύση όπου ανήκει. 

Εν Αθήναις την 13η Φεβρουαρίου 1846

Νικόλαος Κριεζώτης,

Θ. Γρίβας

Νικηταράς Σταματελόπουλος»

ΠΗΓΗ: Αθανάσιος Χρυσολόγης. «Νικ. Κριε-

ζώτης», Διατριβή αναγνωσθείσα εν τω Φιλολο-

γικώ Συλλόγω Βύρωνος εν συνεδριάσει το 1873.
Αθήνα, 1877 

10) Δημήτριος Αντωνίου, Κύπριος. Υπα-
ξιωματικός Β’, υπηρέτησε με τον Κριεζώτη το
1823 (ΑΜ 1404 ΑΧΕΒ). 

«Πιστοποιείται ότι ο Δημήτριος Αντωνίου υπ’

αρχής παρευρέθη εις τον Ιερόν Αγώνα και υπηρέτη-

σεν ως Στρατιωτικός την πατρίδα υπό την οδηγίαν

ημών με τιμιότητα της διαγωγής του, πίστιν εις

την πατρίδα και ευπείθειαν εις τους ανωτέρους

του. Εφύλαξε τα στρατιωτικά χρέη του αμέμπτως

μέχρι τις ειρηνικής αποκαταστάσεως της Ελλά-

δος. Τυχών και βαθμόν ύστερον δεκανέως, έδει-

ξε τον οποίον έτρεφε προς την πατρίδα άοκνον

και γενναίον ζήλον του. Όθεν διά τας πιστάς εκδου-

λεύσεις και θυσίας με τας οποίας εφάνη εις όλον

αυτό το μεταξύ και διά το άμεμπτον της διαγω-

γής αυτού, του δίδεται το παρόν ενυπόγραφον

ημών, όπως του χρησιμεύση εγκύρως όπου ανή-

κει. 

Αθήναι, τη 6η Νοεμβρίου 1843. 

Νικόλαος Κριεζώτης

Χρήστος Γρίβας».

Φυσικά υπήρξαν και άλλοι πάρα πολλοί Κύ-
πριοι αγωνιστές, τα ονόματα των οποίων δεν
γνωρίζουμε, όπως επίσης αγνοούμεν πόσοι τελι-
κά Κύπριοι θυσιάστηκαν με το τουφέκι στο χέρι!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο Νικόλαος Κριεζώτης πήρε μέρος μαζί με
τον Βάσο Μαυροβουνιώτη και τον Χατζημιχαήλ
Νταλιάνη, επικεφαλής 2000 ανδρών, στην εκστρα-
τεία του 1826 στην Κύπρο. 

Η εκστρατεία αυτή που είχε σχεδιαστεί για την
απελευθέρωση της νήσου, κατέληξε σε πλήρη
αποτυχία. Η διέλευση του εκστρατευτικού σώμα-
τος από την Κύπρο άφησε κακές εντυπώσεις,
γιατί η όλη επιχείρηση κατέληξε σε ληστρική επι-
δρομή.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
Το δώρο των Δακρύων

Δάκρυα βρέχει η ψυχή

Σαν συννεφιάζει…

Έτσι ξεπλένεται ο πόνος,

Και οι πληγές μένουν ουλές,

Σφραγίδα, επικύρωση,

Καταιγίδας ακύρωση,

Ουράνιο τόξο γαλήνης,

Ανακούφιση, παραμυθία!

Πολλά της ψυχής

ουράνια τόξα …

Πολλές πραγματικότητες,

Μία για τον καθένα.

Αλλά η φύση είναι μια

Καταπληκτική δασκάλα,

Πάντα διδάσκουν

Οι νόμοι της…

Βροχή - ουράνιο τόξο,

Αιώνιο, δίδυμο,

Ομορφιά - καταιγίδα.

Μοναδική σχέση

Ανθρώπου - φύσης.

Πνευματικής - υλικής υπόστασης.

Όπως εις Φύση, έτσι εν ζωή,

Υπάρχουν κανόνες

πέραν χρόνου, ηθών, καθεστώτων

Και πολιτισμού,

Που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία. ..

Η ζωή, από τη γέννηση,

Ξεκινά με δάκρυα.

Εξ αρχής ο άνθρωπος,

Συνειδητά ή μη

Αποζητά τη λύτρωση

Έτσι γεννιέται η ελπίδα

Η υπομονή, η προσευχή…

Η ομορφιά, δίνει

σκληρή μάχη επικράτησης.

Την πιο σκληρή μάχη

Την εσωτερική,

Ο πόλεμος, εμφύλιος...

Όσο τον αποφεύγει κανείς,

Απομακρύνεται η λύτρωση.

Και βέβαια,

Είναι αφόρητος ο πόνος

Όταν προσπαθείς

Ν΄ ανοίξεις τα βλέφαρα

Στα δακρυσμένα μάτια

Και να κοιτάξεις γύρω,

Την ομορφιά του κόσμου

που γεννήθηκες.

Και ναι,

Πολλά τα τραύματα.

Πολλά τα σκληρά μαθήματα,

Ακριβοπληρωμένα,

Αλλά,

Πολλά και τα ουράνια

τόξα της ψυχής…

Τα χρώματα μεν αόρατα,

Όμως το Αιώνιο Φως μέσα μας,

Ως Ουράνιο Τόξο ψυχής,

Δωρεάν θα γεννά πάντοτε

Πανέμορφες φωτεινές αποχρώσεις.

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ηεπιτυχία της Μπολσεβίκικης Επανά-

στασης στη Ρωσία το 1917 και οι ιδέες

και τα διδάγματα του Καρλ Μαρξ και Βλαδίμη-

ρου Ίλιτς Λένιν είχαν ενθαρρύνει την ίδρυ-

ση κομμουνιστικών κομμάτων σε πολλά

μέρη του κόσμου. Η ιδέα ίδρυσης του Κομ-

μουνιστικού Κόμματος Κύπρου (ΚΚΚ) άρχι-

σε το 1925 από τον Δρα Νικόλαο Γιαβόπουλο,

ο οποίος σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και

ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος

της Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.). Ο Γιαβόπουλος και ο

γαμπρός του Δρ Βάσος Βασιλείου έβγαζαν

το δεκαπενθήμερο έντυπο «Νέος Άνθρω-

πος». Στο πρώτο φύλλο, που κυκλοφόρη-

σε την Πρωτοχρονιά του 1925, ο «Νέος Άν-

θρωπος» έγραφε: 

«Πιστεύοντας ότι η ευτυχία ενός τόπου έρχε-

ται μαζί με την πραγματική του ελευθερία, θα

σταθούμε αντιμέτωποι κάθε πατριδοκάπηλου

εθνικιστή πολιτικάντη και θα εργασθούμε για την

ανεξαρτησία της Κύπρου υπό μια Εργατοαγρ-

οτική Κυβέρνηση...» 

Δύο χρόνια αργότερα η ίδια εφημερίδα έγρ-

αφε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να μείνουν

αμέτοχοι στον αγώνα για τη λευτεριά και την

πρόοδο της Κύπρου. 

Η εφημερίδα καλούσε «Αστούς και προλε-

τάριους, Ρωμιούς και Τούρκους... Οφείλουν να

συνεργαστούν στον αγώνα κατά της ξένης κυρι-

αρχίας» (8 του Γενάρη 1927). Ο Γιαβόπουλος

αργότερα διεγράφη από το Κόμμα και κατηγο-

ρήθηκε ως «Τροτσκιστής».

Η ίδρυση του ΚΚΚ 

– Αύγουστος 1926

Το πρώτο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμ-

ματος Κύπρου έγινε στις 14 Αυγούστου 1926.

Ο Κώστας Χριστοδουλίδης (Σκελέας) εξε-

λέγη πρώτος Γενικός Γραμματέας. 

Αργότερα την ηγεσία ανέλαβε ο Χαράλαμ-

πος Βατυλιώτης (Βάτης) ως το 1931. 

Στόχοι του Κόμματος ήταν να βοηθήσει στην

οργάνοση καθώς και στην πολιτικοποίηση των

φτωοχαγροτών και εργαζόμενων για να μπορ-

ούν να διεκδικήσουν τα δίκαια τους που κατα-

πατούνταν παράφορα, τόσο από τους ξένους

αποικιοκράτες όσο και από τους ντόπιους τσι-

φλικάδες και τοκογλύφους. 

Πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του ΚΚΚ, λίγο

μετά τα Οκτωβριανά του 1931, ο Σκελέας και ο

Βατυλώτης εξορίστηκαν από το αποικιακό κα-

θεστώς. Και οι δύο ηγέτες έζησαν και εργά-

στηκαν στη Σοβιετική Ένωση όπου και πέθα-

ναν εκεί.

Μετά την αποχώρηση των Σκελέα και Βατυ-

λιώτη, τη θέση του Γενικού Γραμματέα ανέλα-

βε ο Κώστας Κώνονας, μέχρι που το ΚΚΚ τέθη-

κε εκτός νόμου τον Αύγουστο του 1933. 

Ο Κώνονας τελικά αποχώρησε από το κόμμα

και εγκατέλειψε την ιδεολογία του και συνέβα-

λε αργότερα στην ίδρυση της δεξιάς συνδικα-

λιστικής ένωσης (ΣΕΚ) και πολλά χρόνια αργό-

τερα εργάστηκε ως εκδότης της δεξιάς εφημε-

ρίδας που έφερε τον τίτλο ‘‘Πατρίς’’. 

Ο Πλουτής Σέρβας (1907 – 2001) ανέλαβε

την ηγεσία του ΚΚΚ το 1936. Πίστευε ότι το

κόμμα έπρεπε να αποκτήσει ευρύτερη βάση και

για να έχει ευρύτερη απήχηση στο λαό, το 1941

συνέβαλε στη συγχώνευση του ΚΚΚ με το νέο

Κόμμα, το σημερινό ΑΚΕΛ.

Χέρμπερτ Πάλμερ 

1933 – 1939
Ο Χέρμπερτ Πάλμερ ανέλαβε Κυβερνήτης

της Κύπρου το 1933. Μετά τα Οκτωβριανά του

1931, ο Πάλμερ είχε εντολή από τα αφεντικά

του στο Λονδίνο να επιβάλει τέτοια δικτατορικά

μέτρα έτσι που οι Κύπριοι να μη μπορούν να

σηκώσουν κεφάλι ενάντια στο καθεστώς που

ήδη τους καταπίεζε. 

Η περίοδος της διακυβέρνησης του ονο-

μάστηκε «Παλμεροκρατία» και θεωρείται μια

από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της

Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. 

Τα δικτατορικά μέτρα 

του Πάλμερ

Μερικά από αυτά τα δικτατορικά μέτρα που

θυμίζουν παρόμοια μέτρα που είχαν επιβλήθεί

στον Βρετανικό λαό στα τέλη του 18ου και αρχές

του 19ου αιώνα, ήταν τα ακόλουθα: 

1. Επιβολή λογοκρισίας του τύπου

2. Τον Αύγουστο του 1933 το Κομμουνι-

στικό Κόμμα (ΚΚΚ) τέθηκε εκτός νόμου 

3. Απαγόρευση συνάθροισης πλέον των

πέντε ατόμων

4. Απαγόρευση ανάρτησης της ελληνικής

σημαίας

5. Η ήχηση εκκλησιαστικών καμπάνων

επιτρεπόταν μόνον κατά τη διάρκεια

των εκκλησιαστικών τελετών 

6. Κατάργηση δημοτικών εκλογών

7. Απαγόρευση συνδικαλιστικών ενώσεων

8. Επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας

για την είσπραξη £34, 315 Λιρών για την

κάλυψη του κόστους των υλικών ζημιών

στο Κυβερνείο. 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Μόνο μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου

Πολέμου το 1939 και ιδιαίτερα με την ένταξη της

Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο στο πλευρό

των Συμμάχων τα μέτρα αυτά καταργήθηκαν.

Εκατοντάδες ήταν οι Κύπριοι που είχαν πολε-

μήσει στο πλευρό των Βρετανών και πολλοί από

αυτούς έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας για τον

ίδιο σκοπό: για την Ελευθερία και τη Δημο-

κρατία.

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το

1945 και την ήττα του φασισμού και του ναζι-

σμού, οι Κύπριοι όπως όλοι οι αποικιακοί λαοί,

έτρεφαν μεγάλες ελπίδες ότι τώρα ήρθε η στιγ-

μή της δικαίωσης τους, να τους δοθεί δηλαδή η

εθνική τους ανεξαρτησία. 

Οι ελπίδες και οι προσδοκίες τους αναπτε-

ρώθηκαν ιδιαίτερα γιατί στη Βρετανία εκλέγηκε

μια νέα Εργατική κυβέρνηση με πρωθυπουργό

τον Κλέμεντ Άτλι. 

Ωστόσο οι ελπίδες αυτές αποδείχθηκαν

βραχύβιες και απατηλές, παρά το γεγονός ότι

παραχώρησαν στην Ινδία την ανεξαρτησία της

το 1947. 

Φυσικά η ανεξαρτοποίηση της Ινδίας ήταν μια

καλή αρχή, ένας καλός οιωνός για όλους τους

αποικιακούς λαούς γιατί αυτό προμηνούσε ότι

«ο πάγος της αποικιακής εξουσίας άρχιζε να

λιώνει, πλην όμως ότι έλιωνε πολύ αργά». 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ     
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∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE  í 17.50  or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)

2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜  – ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00  ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
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í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
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ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 
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Father Spyridon is very ho-

noured to have recently been

ordained Archimandrite and

would like to thank His Emi-

nence Archbishop Nikitas for

his decision, and His Grace

Bishop Iakovos Savva (of Clau-

dioupolis) and The Very Rev-

erend Archimandrite Damianos

Constantinou (Priest-in-Charge

at the Greek Orthodox Church

of St Catherine, Barnet) for

making this possible.

Father Spyridon has served

the Holy Cross and Saint

Michael Church in Golders

Green since 1987alongside

late Bishop of Zinoupoleos

Aristarchos Mavrakis and for

the last 10 years,he is still hap-

py to serve the community

alongside Father Vasileios Pa-

pathanasiou the priest in charge.

Father Spyridon has followed

his father’s footsteps who was

a priest in Cyprus in Larnaca,

Livadhia village. Father Spyri-

don has always been fully com-

mitted and devoted in serving

the community with great pas-

sion especially during the pan-

demic providing support to peo-

ple by phone.

Father Spyridon is also de-

lighted to be receiving from the

Mayor of Barnet on the 6th April

a Certificate Scroll of Lifetime

Achievement. This follows af-

ter he was awarded the Lon-

don Borough of Barnet civic

community award in 2007 for

his services to the Church and

to the borough.

His only wish is that – he

wishes his wife was still alive

as he misses her a great deal.

His wife (Presvidera Tasoulla

Gabriel) passed away during

the pandemic.

Father Spyridon is very proud

however of his daughter – Coun-

cillor Lisa Rutter (a councillor

for 16 years and former May-

or of the Borough of Barnet)

who is standing again in the

local elections in May.

Father Spyridon is looking

forward to continuing to serve

the Holy Cross and St. Michael’s

Greek Orthodox Community.

“We want Peace and more crossing
points in Cyprus”

A group of Turkish Cypriots and Greek Cypriots

democrats and peace activists gathered in London

to support the bi-communal peace demonstrations

that took place in Cyprus on Saturday 26 March.

The symbolic gathering in London was organ-

ised simultaneously with the 108 Cypriot organi-

sations which actively attended the two marches

on both sides of the divide in Cyprus.

More crossing points on the Green Line and

restarting the bi-communal negotiations for a last-

ing settlement on the island were the common

demands of the demonstrations which were organ-

ised under the banner “For Peace and a Solution

Open all the Roads”.

Peace activists in London also demanded that

more crossings should immediately open, espe-

cially that of Louroudjina- Lymbia, Athienou- Nicosia,

the Famagusta Gate in Nicosia and Tilliria.

They also reaffirm that our strategic objective

remains the solution of the Cyprus problem through

a solution of bi-communal, bizonal federation with

political equality, as outlined in the UN Security

Council resolutions. The solution to the Cyprus

problem should provide for one state with a single

sovereignty, a single international personality and

a single citizenship.

Father Spyridon ordained
Archimandite

Archimandrite Spyridon with Bishop Iacovos and his daughter Liza Rutter

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο 

020 7195 1787 - 8



Community grassroots club Omonia Youth

FC, sponsored by Spector, Constant &

Williams, Vas Barbers and V Jewellers had plen-

ty to celebrate last weekend, not least with the

news that their Under 15 White team were crowned

division champions. 

By Mike Pieri

Needing just a point from their last league game,

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 15 White

rose to the occasion and put on a champion perfor-

mance, winning comfortably 5-1 at home. They set

a fast-paced tempo from the very start, which made

it difficult for their opponents. The Under 15 White

dominated possession, scored five great goals. With

only moments before the end of the match and win-

ning 4-1, the Under 15 White won a penalty, which

was taken and expertly dispatched by the goalkeeper

to crown a fantastic display. After the final whistle,

there were fantastic scenes of celebration with play-

ers, coaches, parents and carers joining in. After the

match, coach Serkan said: "...it was a pleasure to

watch them and lovely to see the family members

cheering them on. We are so happy for our team to-

day and for their effort throughout the year. Their uni-

ty and hard work has paid off as they secured back-

to-back promotions." In 15 matches in the league,

the team only tasted defeat twice, scoring 69 goals

in the process. Well done and congratulations to all

involved. Goals were scored by Antony P, Yullian,

Christos, Paulo and Michael. Man of the Match was

awarded to Emirhan. 

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur Under

14 Girls continued their good form as they won 4-1

away from home. Turning up to the game with 11

players meant that playing together as a team was

even more important. It took the girls a while to get

going and they went 1-0 down early on. However,

the girls again showed their powers of recovery and

their renowned resilience to storm back to score four

unanswered goals thanks to a wonderful team per-

formance. This was the first game where the team

were not reliant on individual moments of brilliance

and dribbles; instead, the girls played an incredible

passing game and, in many cases, took only three

touches on the ball to accelerate the play. While the

whole team deserved praised, coach Sophia re-

served specific praise for to Gina and Mea for a sen-

sational second goal which saw Mea's precise cross

finished with one touch by Gina. Other goals were

scored by Gina again and two from Shekhinah. Play-

er of the Match was awarded to Sophia T who showed

composure on the ball, incredible decision making

and spread the play well but also demonstrated great

confidence by taking on a few players. 

Zeno Vryonides, Mario Georgiades, Elias Neo-

cleous and Vas Simou's Under 14 Green were 6-1

winners as they ended their opponents long un-

beaten run in spectacular fashion. Even though they

were missing some key players, the boys stayed

strong and composed and worked well going for-

ward with pace. Plenty of creative play got them a

well-deserved win. Goals were scored by Alek (3),

Andoni (2) and Michael. Three players were named

as Man of the Match as coach Zeno could not sep-

arate their contribution. They were Andrew S, An-

gelo G and Efe. 

Kerem Denizer Under 12 Green were involved in

a 10-goal thriller and despite losing, coaches and

players enjoyed the match and the many positives

that came with it. Having gone into a 2-0 lead, the

Under 12 Green look set for a positive result to match

a positive performance but the opposition were equal-

ly good in a well-contested match. The match was

level at 2-2 and then also at 4-4 before the opposi-

tion scored two late goals to take all three points.

Goals were scored by Jamiah Edwards (3) and a

stunning free-kick from Huseyin-Emre Denizer. Man

of the Match was awarded to Leo Z because of his

constant running and his tenacity in getting an as-

sist to get his team back in the game. Best Contri-

bution was given to Kristianos D who tried a new po-

sition as a defender, embraced the opportunity and

was positive throughout. 

Chris Gregoriou's Men's team, who are sponsored

by Crown Mobile Tyres and The Master Locksmith,

knew a win on Sunday would see them get to a Cup

Final, the first for the fledgling Men's Team. Alas it

was not to be. A slow start which saw the team play

their most ineffective 45 minutes of the season saw

them put themselves under constant pressure by

giving the ball away in silly areas time. Cup games

under pressure can affect teams in different ways

and the Men's Team found this out the hard way on

Sunday by giving away two goals and by failing to

create enough chances of their own lost 2-0. As this

cup competition is played on a league format, the

Men's Team do have another chance to reach the

final, but they will have to win their last game to con-

firm it. 

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouthfoot-

ballclub@hotmail.com, via the contact page

on the club's website www.omoniayouth-

fc.com as well as following the club on twit-

ter @OmoniaYouthFC and Instagram @omo-

niayouthfc1994. 

Omonia Youth FC Under 15 White
are crowned division champions 

AEK YOUTH FC NEWS

North West London Jets 3 AEK 4

AEK continued their recent good form with another entertaining win at Hatfield. Captain Lucca
gave them an early lead but the home side replied with a well taken goal by their danger man. He
was soon to be kept at bay as man of the match Bruno kept him quiet for the rest of the game. AEK
got complete control to take a 4-1 lead with goals from Michael, Tristan and an own goal when Sa-
mi’s shot was deflected into the net. Two late goals from the Jets made the last few minutes tense
with AEK’s battling strength tested to the full to hold on and take the three points.
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Delicate are the wings

Of butterflies;

To touch its scaly gossamer

Could bring about demise.

A balance betwixt and between

A beautiful life

Sprinkled with angel’s dust

Or a life lived out

Devoid of light;

These tiny winged creatures

Emblematic of the soul

Given wings for divine flight

Revealing our salvation

Our return, our rebirth . . .

As a tiny seed into a

Giant tree nourished

With Living Waters and

Gentle winds whispering

Their worth . . .

The ethereal butterfly

Foreshadowing the passing

Of our own short life.

Jo-Anne Colombo Marinakis

FASOLADA
(WHITE BEAN SOUP)

Tomatoes, olive oil and dried

beans; the rich harvest of many

a country family in Greece. Some

people consider fasolada to be

the national dish of Greece and

Cyprus; it is certainly a staple di-

et in many homes as it is eco-

nomical and healthy. It is a hearty,

rustic, homely soup; good for a

cold winter’s day. Pour a copi-

ous amount of oil over the soup

at the end to result in a thick,

creamy and velvety dish.

INGREDIENTS

4-6 portions

500g dried, white haricot beans

6 tbsp extra-virgin olive oil

2 medium onions, peeled and

finely chopped

3 carrots, peeled and finely

chopped

2 celery stalks and celery tops,

finely chopped

2-3 garlic cloves, peeled and

finely sliced (optional)

2 tbsp tomato puree

2 ripe tomatoes; skinned and

roughly chopped or 1 x

400g canned chopped

tomatoes

2 bay leaves

½ tsp dried oregano (optional)

juice of 1 lemon

sea salt and freshly ground

black pepper

TO GARNISH

1 handful fresh flat-leaf parsley,

roughly chopped

METHOD

– Place the beans in a large 

saucepan, completely cov-

ered in cold water and soak

overnight.

– Rinse them well and place

them in a large saucepan

with enough water to cover

and parboil for 15 minutes.

Drain them. Bring them to

the boil, skimming any foam

from the surface with a

spoon.

– Put 3 tbsp olive oil in a casse-

role with a heavy base and

sauté the onions, carrots,

celery and garlic, if using for

5-6 minutes, until soft and

golden. Add the tomato

puree and sauté for another

1-2 minutes and then add

the tomatoes, bay leaves

and oregano, if using. Sea-

son well with salt and 

freshly-ground black pep-

per.

– Pour the drained beans onto

the vegetables and cover

with hot water. Place the lid

on top of the casserole and

boil over a low-medium

heat for 30-35 minutes, until

the beans are soft.

Squeeze in the lemon juice

5 minutes before taking the

pan off the heat and stir.

Drizzle the remaining extra-

virgin olive oil over the

soup.

– Pour into soup bowls, garnish

with chopped parsley and

serve with country bread or

koulouria (sesame seed

bread rings), olives, feta or

salted anchovies.

© George Psarias

         
 Monday Tuesday  Wednesday  Thursday Friday Saturday Sunday NEWS 
 

6.00-7.00 

#CommunityChest 
 

[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 
® Repeat Show 

 

 
 

 
 

Jukebox 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
7am- ERT 
 
 

 
7.00-8.00 

 
The Big Greek 
Breakfast 
Agiologio Tis Imeras  

 

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras 

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
7am- ERT 
8am- LGR 
 
 

 
8.00-9.00 

 
The Big Greek 
Breakfast  
Sports Update 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast   
Sports Update 

 
The Big Greek 
Breakfast  

  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
8am- LGR 
9am- RIK  

 
9.00-10.00 

 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast   

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
9am- RIK 
10am- ERT 

 

 
10.00-11.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Mid-Morning 
Madness  

Programme  
Followed by  
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 

 
10am- ERT 
 

 
11.00-12.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 
Recipe of the Week 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Mid-Morning 
Madness   
 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 

 

 
12pm- RIK 

 
12.00-13.00 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Laiko Apogevma   

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm- RIK  

 
13.00-14.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 

 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Laiko Apogevma   
 
 

 
The Cypriot Hour / 
Sunday Afternoon 
Show 
 

 
2pm- RIK 

 
14.00-15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Sporty Saturday 

 
Sunday Afternoon 
Show  

 
2pm- RIK 
3pm- LGR / 
Press 
 

 
15.00-16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Sporty Saturday 
 
 

 
Sunday Afternoon 
Show  
  

 
3pm- LGR / 
Press 

4pm- ERT 

 
16.00-17.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm- ERT 

 
17.00-18.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 

 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
6pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

 
Home-Run  

 
Home-Run  

 
Home-Run  

 
Home-Run  

 
Home-Run  
 

 
#SaturdayShoutOut  

 
#WeekendWindDown  

 
6pm- RIK 

 

 
19.00-20.00 

 
#CommunityChest 

 
[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 

 
Scandalous  
                                                            
  

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 

 
#NewMusicFriday 

 
#SaturdayStyle 
 
 

 
#SoothingSunday  

 
 
8pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 
Live At The Greek 

  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
#NewMusicFriday  

 
#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
8pm- ERT  
9pm- RIK 

 
 

21.00-22.00 

 
Live At The Greek 
 
 

 
Scandalous  

 
#WindDownWednesday 

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday  

 

#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
Live At The Greek 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
#WindDownWednesday    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 
 

 
10pm- ERT  

11pm- RIK 

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
#WindDownWednesday   

 
#ThursdayThoughts 

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 

 
11pm- RIK 

 

 
0.00-1.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  
 

 
 

 
1.00-7.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
7am- ERT 

 

 

Schedule is subject to change.  Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk  
On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,  

and on your Smart Speaker   - Bringing You Closer To Your Culture. 

LGR - London Greek Radio

- Weekly programme

Thursday 31st March 2022 ELEFTHERIA ● 23CοmmunityNews

THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS . . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

F A S O L A D A
(WHITE BEAN SOUP)

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Φακίρης
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Έλα Στον Θείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.20 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Η Κόρη Του Ήλιου
22.55 Ελληνική Ταινία: 

Ραντεβού Στον Αέρα
00.30 Ελληνική Ταινία: 

Οι Σκληρές της Πενιάς 
Και Του Ροκ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Αύριο είναι Κυριακή, 

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.00 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος
20.45 Ελληνική ταινία:

Η Λίζα Και Η Άλλη
23.30 Ελληνική Ταινία: 

Μια Ρένα Χωρίς Φρένα

KYΡIAKH 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με 

την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Η Νεράιδα Και Το Παλικάρι

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ: 
“Κυπρίων Ηρώων Γη - Οι 

Κύπριοι στον Αγώνα του 1821”

21.45 Θέατρο της Δευτέρας: 
Τριαντάφυλλο Στο Στήθος

23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.35 Ελληνική Ταινία: 
Γεύση Από Έρωτα

22.00 Ελληνική Ταινία:  
Αν Ήμουν Πλούσιος

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.05 Ταινίες της εβδομάδας 
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.55 Ελληνική Ταινία: 
Γύφτικη Δυναστεία

22.20 Ελληνική Ταινία: 
Ο Λεφτάς

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Το Κλειδί Της Ευτυχίας

23.10 Ελληνική Ταινία: 
Παντρευτείτε Γιατί Χανόμαστε

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

Angel Dust On Wing
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