ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ ΛΟΥ 1 1 0 7

ΑΠΟΨΗ

Π Ε Μ Π Τ Η 3 M A P T I OY 2 0 2 2

ΕΥΣΤΟΧΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η παρανοϊκή εισβολή στην
Ουκρανία και η ενότητα
του δημοκρατικού κόσμου

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Το Έθνος μου είναι πολύ μικρό
για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία»
n ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΛΩΝ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Οι Ρώσοι ολιγάρχες
δεν έχουν πού να
κρυφτούν
στη Βρετανία

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από τον Μάρτιο
σταδιακή κατάργηση
των περιοριστικών
μέτρων στην Ελλάδα

ΤΙΜΗ: £1,00

152-154 COLES GREEN
RD, NW2 7HD, London
= email:
michael@eleftheria.biz
w w w. e l e f t h e r i a . c o . u k

ΣΕΛΙΔΑ 6

Ποια μέτρα ισχύουν στην Κύπρο
μετά την 1η Μαρτίου

ΣΕΛΙΔΑ 3

Γρηγόρης
Πιερρή
Αυξεντίου

ΒΑΡΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Βομβαρδίζει πόλεις,
σκοτώνει και παιδιά

n Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΒΑΡΙΚΗ ΒΟΜΒΑ
n ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ
n ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΩΝ»
n ΓΑΛΛΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL NATIONAL ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Κοσμοσυρροή στη
χοροεσπερίδα του ελληνικού
σχολείου Μάνορ Χιλλ

l Γράφει Δρ Ντίνος
Αυγουστή

ΣΕΛΙΔΑ 9

n ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ: Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ο
ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ

Κυρώσεις στον Ερντογάν
από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ

l Γράφει: Γεώργιος Τρανταλίδης,
Δικηγόρος Αθηνών
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔA 6

ΦΩΤΟ: Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

n ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ
165 ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΣΕΛΙΔEΣ 12-13

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

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES
URGENTLYREQUIRED
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PROPERTIES UNRGENTLY
From
houses
fromstudios
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three Bedroom
bedroom houses
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ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Οι Ρώσοι ολιγάρχες δεν έχουν
πού να κρυφτούν στη Βρετανία
Η

προειδοποίηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον προς τους πλούσιους Ρώσους, που συνδέονται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου «θα
τους κυνηγήσει» και θα διασφαλίσει ότι οι ολιγάρχες δεν έχουν «πού να κρυφτούν», είναι
πιθανό να χτυπήσει σκληρά την πολυτελή γειτονιά του Σάρεϋ, γνωστή και ως «Μπέβερλι Χιλς
της Βρετανίας».
Οι Ρώσοι και εκείνοι από πρώην σοβιετικά κράτη
κατέχουν περισσότερο από το ένα τέταρτο των 430
πολυτελών κατοικιών στο St George’s Hill, ένα

«Κόκκινη Πλατεία» από ορισμένους ντόπιους –
όπου είχαν σπίτια ο Roman Abramovich και ο
Oleg Deripaska και το Highgate στο βόρειο Λονδίνο, όπου πολλές τεράστιες επαύλεις ανήκουν σε
ολιγάρχες, συμπεριλαμβανομένου του Witanhurst,
το δεύτερο μεγαλύτερο σπίτι του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.
Χτισμένο από τον προγραμματιστή Walter George
Tarrant τη δεκαετία του 1910 και του 1920, το κτήμα
St George’s Hill ήταν αρχικά δημοφιλές στους Βρετανούς επιχειρηματίες και διασημότητες όπως οι
John Lennon, Ringo Starr, Tom Jones, Kate

Κυρώσεις στον Ερντογάν από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ
Κύριε Διευθυντά,
Πούτιν και Ερντογάν κυβερνούν ως δικτάτορες εδώ
και 20 χρόνια. Ο πρώτος προσάρμοσε βίαια την Κριμαία (2014) και προσπαθεί να αναστήσει την Τσαρική
Ρωσική αυτοκρατορία. Επιστράτευσε ως πρόσχημα
(φαντασίωση) το «λάθος του Λένιν», που αναγνώρισε
την Ουκρανία ως διαφορετικό έθνος από την Ρωσία.
Όταν το 1989 έπεφτε το τείχος του Βερολίνου, ο πράκτορας Πούτιν έκαιγε τα αρχεία του Αν. Βερολίνου. Έκτοτε επιδίδεται στην εξόντωση των εχθρών του. Έχει σαν
πρότυπο τον…. Στάλιν.
Η Σοβιετική Ένωση έχει εισβάλει στην Ουγγαρία
(1956), στην Τσεχοσλοβακία (1968) και στο Αφγανιστάν
(1979). Η Ρωσία που την διαδέχτηκε, έχει εισβάλει στην
Γεωργία (2008) και τώρα στην Ουκρανία. Οι εισβολές
είναι κάτι σαν εθνικό άθλημα (σπορ). Ο Ναβάλνι είναι
στη φυλακή και πολλοί δημοσιογράφοι στο χώμα. Το
πελώριο ερώτημα είναι μήπως η Ουκρανία είναι μόνο
η αρχή.
Ο δικτάτορας Ερντογάν είναι εκφραστής αδίστακτου
και κυνικού αναθεωρητισμού με την μυθοπλασία της
γαλάζιας πατρίδας. Φυλακίζει τον ακτιβιστή δημοσιογράφο Καβαλά παρά τις αντιδράσεις πρεσβειών. Και
οι δύο αψηφούν την διπλωματία, τον συμβιβασμό, τα

σύνορα, την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα. Σχιζοφρενείς και παρανοϊκοί ηγέτες με εισβολές και προσαρτήσεις ανατρέπουν το εδαφικό status quo εις βάρος των
Δ.Σ. και του Διεθνούς Δικαίου. Και οι δύο θα πρέπει να
παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονίες.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών
έχουν πελώριες ευθύνες διότι ευρίσκοντο σε βαθύτατο
ανατολίτικο λήθαργο, όταν η Τουρκία με την Ρωσία
δημιουργούσαν βαθιές σχέσεις. Η Ε.Ε. υπνοβατεί εδώ
και χρόνια, δεν έχει κοινό στρατό ούτε κεντρική ηγεσία.
Το δε ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρό» και οφείλει να
εκδιώξει την Τουρκία αφού έχει ρωσικούς πυραύλους
και κατέχει παράνομα την Κύπρο, εμάς δε μας απειλεί
σε καθημερινή βάση.
Με το δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε καταιγισμό αναθεωρητικών δηλώσεων από τον Ερντογάν,
θα πρέπει να αποπεμφθεί από το ΝΑΤΟ και να επιβληθούν αυστηρότατες κυρώσεις από Ε.Ε.. Και οι δύο
δικτάτορες θα πρέπει να θυμούνται τον εδαφικά άπληστο
βασιλιά Κροίσο, που ηττήθηκε, με τον δελφικό χρησμό:
«Άλυν (ποταμόν) διαβάς, μεγάλην αρχήν καταλύσει».
Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

ΜΠΑΪΝΤΕΝ: «Θα καταδιώξουμε
παντού τους Ρώσους ολιγάρχες»
βαριά φυλασσόμενο κτήμα 964 στρεμμάτων κοντά
στο Weybridge, στο Σάρρεϋ, όπου τα αρχοντικά
αγοράστηκαν για περισσότερα από 20 εκατομμύρια λίρες το καθένα.
Η Liz Truss, η υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε
την Κυριακή ότι η κυβέρνηση καταρτίζει μια λίστα

Winslet, Elton John και Cliff Richard.
Ένας αυξανόμενος αριθμός Ρώσων άρχισε να
μετακομίζει εκεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
2000 μετά την εισαγωγή τού αποκαλούμενου συστήματος «χρυσής βίζας» επέτρεψε σε πλούσιους να
εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν επένδυαν

ολιγαρχών που συνδέονται με τον Bλ. Πούτιν, οι
οποίοι θα προστεθούν στη λίστα κυρώσεων τις
επόμενες ημέρες.
«Πρέπει η κατάσταση να γίνει βαθιά οδυνηρή για
τους ολιγάρχες που υποστηρίζουν το καθεστώς
Πούτιν. Υπάρχουν πάνω από εκατό Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι», είπε στην εφημερίδα «Sunday
Times». «Τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης όσον
αφορά το ποιον ή τι στοχεύουμε. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι ως προς αυτό – είμαστε έτοιμοι να κάνουμε
ό,τι χρειάζεται».
Ο Μπόρις Τζόνσον έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής κυρώσεις σε περισσότερες από 100 ρωσικές
εταιρείες και οκτώ άτομα, σε αυτό που περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο και πιο αυστηρό πακέτο οικονομικών κυρώσεων που έχει δει ποτέ η Ρωσία».
Ο Λόφος του St George φιλοξενεί μεγαλύτερη
τον μεγαλύτερο αριθμό πλούσιων Ρώσων από την
πλατεία Eaton της Belgravia – που ονομάστηκε

τουλάχιστον 2 εκατομμύρια λίρες.
Οι τιμές των κατοικιών στο κτήμα αυξήθηκαν
κατά περισσότερο από το ένα πέμπτο πέρυσι,
σύμφωνα με τον κτηματομεσίτη Savills, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των κατοικιών στο κτήμα
σε περισσότερα από 3 δισ. λίρες. Δεν υπάρχει καμία
πληροφορία ωστόσο ότι άτομα που αναφέρονται
στη λίστα κυρώσεων ζουν στο κτήμα.
Μια βρετανική διπλωματική πηγή είπε στην
«Guardian» ότι τα άτομα που θα υποβληθούν σε
επικείμενες κυρώσεις ήταν «άτομα που έχουν διεθνή τρόπο ζωής».
«Έρχονται στο Harrods για να ψωνίσουν, μένουν
στα καλύτερα ξενοδοχεία μας όποτε θέλουν, στέλνουν τα παιδιά τους στα καλύτερα δημόσια σχολεία», είπε ο διπλωμάτης. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι
ουσιαστικά persona non grata σε κάθε μεγάλη δυτικοευρωπαϊκή πρωτεύουσα στον κόσμο. Αυτό είναι
πραγματικά δυσάρεστο».

Ο

Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά
την ομιλία του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο
για την «κατάσταση της Ένωσης» κάλεσε τα μέλη
του Κογκρέσου να σηκωθούν όρθιοι για να δείξουν
με αυτόν τον τρόπο ότι «οι ΗΠΑ βρίσκονται στο
πλευρό του ουκρανικού λαού».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αρχηγός του
αμερικανικού κράτους διαβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα», είναι «πιο απομονωμένος παρά ποτέ».

των μαχών αλλά θα το πληρώσει ακριβά μακροπρόθεσμα, διεμήνυσε.
Αναφερόμενος σε αυτή που περιγράφει ως μάχη
«των δημοκρατιών» εναντίον των «αυταρχικών καθεστώτων», είπε ότι «οι δημοκρατίες ήταν πιστές στο
ραντεβού» αλλά ο αγώνας θα «πάρει χρόνο».
Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μπάιντεν είπε ότι το να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός
είναι η κορυφαία προτεραιότητά του, ενώ αναφερόμενος στην πανδημία, είπε πως θα στείλει σύντομα

Ο κ. Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα
κλείσει την αμερικανικό εναέριο χώρο «σε όλες τις
ρωσικές πτήσεις».
Ακόμη, σημείωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο
Δικαιοσύνης συστήνει ειδική επιχειρησιακή ομάδα
για να καταδιώξει Ρώσους «ολιγάρχες» για τα εγκλήματά τους και ότι οι ΗΠΑ, από κοινού με τους συμμάχους τους στην Ευρώπη, θα «βρουν και θα κατασχέσουν τα γιοτ σας, τα πολυτελή διαμερίσματά σας, τα
ιδιωτικά σας αεροσκάφη», όπως είπε απειλητικά απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο σε κορυφαία στελέχη του ρωσικού επιχειρηματικού κόσμου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι να στραγγαλίσει την πρόσβαση της
Ρωσίας σε τεχνολογικά μέσα, να υπονομεύσει την
οικονομική της ισχύ και να εξασθενίσει τον στρατό
της τα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Πούτιν μπορεί να σημειώσει κέρδη στα πεδία

στο Κογκρέσο αίτημα για επιπρόσθετη χρηματοδότηση των αμερικανικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
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ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: «Κανένας
κίνδυνος στις κυπριακές τράπεζες
από τις κυρώσεις στους Ρώσους»
Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει από τις κυρώσεις
στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, σε καμία τράπεζα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης με αφορμή τη συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου.
«Οι κυρώσεις δεν αγγίζουν το τραπεζικό σύστημα
της Κύπρου», σημείωσε μετά την ενημέρωση και την
αξιολόγηση της κατάστασης που είχε από τον κεντρικό τραπεζίτη και την τεχνοκρατική του ομάδα.
Οι δυο αρμόδιοι για το οικονομικό και τραπεζικό
σύστημα μίλησαν για τις προεκτάσεις των κυρώσεων
στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και ο διοικητής
ανέλυσε πού βρίσκεται η Κύπρος, δεδομένων των
αποφάσεων για τις κυρώσεις.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη διαχείριση ενός ακραίου σεναρίου ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που υπάρχει σε σχέση με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο από τον οποίο επηρεάζεται η τουριστι-
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Στη Σαουδική Αραβία για επίσημη
επίσκεψη ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
Επίσημη επίσκεψη στο Ριάντ, της Σαουδικής
Αραβίας, πραγματοποίησε την Τρίτη ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς
της Κυβέρνησης.
Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ριάντ,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έτυχε υποδοχής από
τον Κυβερνήτη της πρωτεύουσας της Σαουδικής
Αραβίας, Πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Μπαντάρ μπιν
Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, ενώ στρατιωτικό άγημα
απέδιδε τιμές.

και συνομιλίες με τον Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευαν ο
Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, η
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Νατάσα Πηλείδου, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
Κυριάκος Κούσιος, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Νιόβη Παρισινού και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Τις συνομιλίες των δύο πλευρών απασχόλησαν,
ανάμεσα σε άλλα, οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση στην Ουκρανία, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου –
Σαουδικής Αραβίας, θέματα που άπτονται του τομέα
της Ενέργειας και οι σχέσεις ΕΕ-Σαουδικής Αραβίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση

Ο Διάδοχος του Θρόνου παρέθεσε γεύμα προς
τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου
Αναστασιάδη στο Ριάντ, ο Υπουργός Εξωτερικών
και η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είχαν επίσης συναντήσεις με τους Σαουδάραβες ομολόγους τους.

κή βιομηχανία, με προεκτάσεις στο εμπόριο και σε
όλη την εμπορική αλυσίδα λόγω του μειωμένου τουριστικού ρεύματος αλλά και της αύξησης του πληθωρισμού λόγω ανόδου των τιμών πετρελαίου.

Τι ισχύει για όσους ταξιδεύουν
στην Κύπρο από 1η Μαρτίου 2022
Δημοσιεύτηκε στην επίσημη
εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα για τις νέες ρυθμίσεις στα
αεροδρόμια από 1η Μαρτίου, ύστερα από την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Οι επιβάτες που φτάνουν στα
αεροδρόμια οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής
εξέτασης για την ασθένεια του
COVID-19 κατά την άφιξή τους στη
Δημοκρατία, το κόστος της οποίας
καλύπτει το Κράτος.
Όσα άτομα μετά την άφιξή τους
στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται
θετικά στην ασθένεια του COVID-

19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού. Πρόσωπα ηλικίας κάτω
των 18 ετών για σκοπούς ταξιδιού,
θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρώσει
το εμβολιαστικό τους σχήμα, εάν
έχουν λάβει τουλάχιστον τη δεύτερη δόση εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων ή τη μια δόση, εάν
πρόκειται για εμβόλιο μίας δόση.
Στο διάταγμα αναφέρεται, εξάλλου, ότι τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων, επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που εισέρχονται στη Δημο-

κρατία για ολιγόωρη επίσκεψη που
δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες, πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο
με αρνητική ένδειξη, είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την
ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για
την ασθένεια του COVID-19, με τη
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την
αποβίβασή τους από το πλοίο, το
κόστος της οποίας επωμίζεται o
επιβάτης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «TRIP ADVISOR»

Η παραλία Nissi Beach της Αγίας Νάπας
από τις 25 καλύτερες του κόσμου
Νέα παγκόσμια και ευρωπαϊκή διάκριση έλαβε η παραλία Νissi Beach στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με τον
ταξιδιωτικό οργανισμό Τrip Advisor, κατατάχθηκε ανάμεσα στις 25 καλύτερες του κόσμου και 4η στην Ευρώπη.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται
ότι «για μια ακόμα φορά η παραλία Nissi Beach απέσπασε
σημαντικές διακρίσεις στα ετήσια βραβεία Traveler’s Choice
που απονέμει ο ταξιδιωτικός οργανισμός Τrip Advisor.

ριστικοί προορισμοί».
Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου εξέφρασε ικανοποίησή για την τιμητική διάκριση που πήρε
από την Τrip Advisor η παραλία «Νissi Beach». «Η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας σκληρής και πολύχρονης προσπάθειας που κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλλει ο Δήμος Αγίας Νάπας κι όλοι οι παράγοντες του
τουρισμού της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου για ανα-

Συγκεκριμένα η παραλία “Νissi Beach” κατετάγη 22η ανάμεσα στις 25 καλύτερες παραλίες παγκόσμια και 4η καλύτερη παραλία της Ευρώπης».
Προστίθεται ότι «οι διακρίσεις αυτές έχουν μεγάλη
βαρύτητα γιατί η ιστοσελίδα Τrip Advisor θεωρείται μια
από τις καλύτερες και πλέον έγκυρες εφαρμογές παγκόσμια για την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων της τουριστικής βιομηχανίας όπως παραλίες, ξενοδοχεία και του-

βάθμιση της περιοχής και του τουριστικού της προϊόντος».
Ανέφερε ακόμα ότι «θα συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο
και την ίδια αποφασιστικότητα παρά τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας αλλά
και του πολέμου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας να αναβαθμίζουμε τις παραλίες μας και το τουριστικό προϊόν του
Δήμου μας και της χώρας μας γενικότερα».

Άποψη - Σχόλια
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Η παρανοϊκή εισβολή στην Ουκρανία
και η ενότητα του δημοκρατικού κόσμου
™

Ε

ίναι γεγονός ότι δεν πιστεύαμε ότι ο
αυταρχικός πρόεδρος της Ρωσίας
Βλαδίμηρος Πούτιν, που δηλώνει κιόλας
Χριστιανός Ορθόδοξος και πηγαίνει και
στην εκκλησία, θα τολμούσε ν’ ανοίξει
την πόρτα του «φρενοκομείου» και να εισβάλει σε μια άλλη, γειτονική χώρα 44
εκατομμυρίων κατοίκων. Ένα κράτος που
απελευθερώθηκε από τα σοβιετικά δεσμά το 1991 και είναι το δεύτερο σε έκταση κράτος στην Ευρώπη μετά τη Ρωσία.

Π

ολλοί πιστεύαμε ότι οι μεσολαβήσεις
του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και
του Γερμανού Καγκελαρίου Σολτς θα έφερναν αποτέλεσμα. Ο Πούτιν ξεγέλασε
και τους δύο. Πάνω απ’ όλα, όμως, είχαμε την πεποίθηση ότι θα επικρατούσε η
λογική και θα πρυτάνευε και το συμφέρον της ίδιας της Ρωσίας.

Α

κούγαμε τις δηλώσεις Πούτιν, Λαβρόφ, της Ζαχάροβα, ότι δεν είχαν
σκοπό να εισβάλουν στην Ουκρανία και
ότι είναι παραμύθια και κατασκευασμένες ειδήσεις, χαλκευμένες πληροφορίες
τα περί ρωσικής εισβολής και νομίζαμε
ότι οι πολιτικές προετοιμασίες της Ρωσίας
γίνονταν για άσκηση πίεσης, ώστε να
πετύχουν τον στόχο τους – να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ – έστω κι
αν το ήθελε η δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση Ζελένσκι. Έβγαζαν «τρελούς»
τους Δυτικούς που μιλούσαν για επικείμενη εισβολή και λοιδορούσαν τις αναφορές τους για τη μέρα της πραγμαποίησης της εισβολής!

Κ

ι όμως, οι αμερικανικές, οι βρετανικές και άλλες Μυστικές Υπηρεσίες
απεδείχθη ότι είχαν απόλυτο δίκαιο. Οι
πληροφορίες τους ήταν ορθότατες.

Ο

Πούτιν δημιούργησε ένα γελοίο άλλοθι για την εισβολή, την οποία χαρακτήρισε «ειρηνευτική επιχείρηση»,
όπως ακριβώς έκαναν και οι Τούρκοι το
1974 στην Κύπρο.Η Τουρκία έμεινε
ατιμώρητη γι’ αυτό το διαρκές έγκλημά
της εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας έτσι ένα «ιστορικό προηγούμενο» για τον κάθε επίδοξο μελλοντικό αναθεωρητή ηγέτη, που διά της
βίας των όπλων επιχειρεί να αναβιώσει
αυτοκρατορίες παλαιάς εποχής και να
μοιράσει τον κόσμο σε «ζώνες επιρροής».

Η

εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία δεν
αποτελεί μόνο καραμπινάτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Προσπαθεί
να επιβάλει μια λογική επικράτησης του
ισχυρότερου και δημιουργίας δορυφορικών κρατών, στην ουσία προτεκτοράτων, για εξυπηρέτηση πολιτικών και οι-

★
★

κονομικών συμφερόντων μιας ολιγαρχικής ομάδας, που λυμαίνεται τον πλούτο
των χωρών αυτών με άνομα μέσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Πούτιν και
οι ολιγάρχες που τον περιτριγυρίζουν, ο
Ερντογάν και η οικογένειά του, οι αυλικοί
του, που έχουν πλουτίσει μέχρι «σκασμού».

Δ

εν είναι βέβαιο πόσο θα διαρκέσει η
στρατιωτική βαρβαρότητα της Ρωσίας
μέχρι την κατάληψη του Κιέβου, που θα
σημάνει και την παράδοση της χώρας
στα χέρια του Πούτιν. Παρά την ηρωική
αντίσταση των Ουκρανών, δυστυχώς η
μάχη γι’ αυτούς είναι χαμένη προσώρας.
Μακροπρόθεσμα, όμως, ο Ρώσος Πρόεδρος και το καθεστώς του θα είναι οι ηττημένοι. Τα οικονομικά μέτρα, οι κυρώσεις, ο
πολιτικός αποκλεισμός, η αποβολή από
αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις
θα είναι ασήκωτες για τον Πούτιν και τον
περίγυρό του. Ο Ρώσος Πρόεδρος στο
τέλος θα καταστεί ο ίδιος «αιχμάλωτος»
του ουκρανικού ζητήματος. Οι πάμπλουτοι
ολιγάρχες που τον στηρίζουν, οι οποίοι
απέκτησαν την τεράστια περιουσία
τους λυμαινόμενοι τον αμύθητο πλούτο
της Σοβιετικής Ένωσης, δεν θα μπορούν
πλέον να κινούνται εμπορικά και επιχειρηματικά διεθνώς. Το ρωσικό κράτος δεν
θα μπορέσει να αντέξει επί μακρόν τον
διεθνή οικονομικό και πολιτικό αποκλεισμό.

Ε

ίναι γεγονός ότι η ρωσική επιθετικότητα
κατάφερε να ενώσει τον δημοκρατικό
και προοδευτικό κόσμο για προάσπιση
της διεθνούς νομιμότητας και εφαρμογή
του Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η ενιαία σθεναρή στάση αποτελεί για την Κύπρο –
που βρίσκεται υπό ημικατοχή – και για
την Ελλάδα, η οποία απειλείται από την
Τουρκία, ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα
τους. Δεν είναο νοητό να εφαρμόζονται
άλλα μέτρα και να γίνονται άλλοι υπολογισμοί όσον αφορά την επιθετικότητα της
Τουρκίας εναντίον του Ελληνισμού. Η παρούσα κατάσταση ενισχύει τα επιχειρήματά μας για τερματισμό της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο και για αντιμετώπιση
της επιδρομικής συμπεριφοράς της
Τουρκίας έναντι της Ελλάδας.

Η

εισβολή στην Ουκρανία – αδικαιολόγητη από κάθε άποψη – αντιμετωπίστηκε με αποφασιστικότητα από τη
διεθνή κοινότητα. Είναι πρωτοφανής η
ενότητα που επιδεικνύεται. Αυτή η συγκυρία
στο τέλος θα οδηγήσει την Ευρώπη να
αναζητήσει τρόπους απεξάρτησης από
την ενέργεια που προμηθεύεται από τη
Ρωσία. Αργά ή γρήγορα θα εξευρεθούν
υπαλλακτικές λύσεις. Όπως βρίσκονται
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και για το πετρέλαιο, ώστε να σταματήσει η «αιχμαλωσία» από τις αραβικές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες.

Υ

πάρχουν, όμως, και κάποιοι που καταδικάζουν μεν τη ρωσική εισβολή,
αλλά τη συμψηφίζουν με άλλες αμερικανο-ΝΑΤΟϊκές επεμβάσεις του παρελθόντος και κρατούν ίσες αποστάσεις. Περιέργως, «ξεχνούν» τις εισβολές της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία το 1956,
στην Τσεχοσλοβακία το 1968 και στο Αφγανιστάν το 1980...

Γ

ια εμάς κάθε εισβολή ή επέμβαση σε
άλλα κράτη είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Υπάρχουν, όμως, επεμβάσεις που γίνονται νόμιμα, κατόπιν πρόσκλησης χωρών
που υφίστανται επίθεση ή έπειτα από
απόφαση του ΟΗΕ. Δεν μπορεί, ας πούμε,
να θεωρηθεί αδικαιολόγητη η επέμβαση
για απελευθέρωση του Κουβέιτ που είχε
καταληφθεί από τον Σαντάμ Χουσεΐν του
Ιράκ. Η στρατιωτική παρέμβαση πολλών
χωρών για συντριβή του αιμοβόρου Ισλαμικού Κράτους – που είχε αναπτυχθεί σε
εδάφη της Συρίας και του Ιράκ και απειλούσε όλον τον κόσμο – ήταν αναγκαία
και επιβαλλόμενη. Το ίδιο και η επέμβαση για διάλυση της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν, που εξήγαγαν την τρομοκρατία
στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δικαιολογημένη ήταν και η επέμβαση Γαλλίας
και Βρετανίας στη Λιβύη για προστασία
των κατοίκων της χώρας από τον παρανοϊκό Καντάφι, που χρησιμοποιούσε την
πολεμική Αεροπορία της χώρας του εναντίον των πολιτών του.

Ο

σοι σήμερα κρατούν ίσες αποστάσεις απέναντι στην εισβολή του αυταρχικού Πούτιν στην Ουκρανία, στην ουσία δίνουν ένα «πάτημα» στην ενέργεια
του Ρώσου ηγέτη. Καμία εγκληματική
ενέργεια του παρελθόντος ή παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου δεν δικαιολογεί ένα
νέο έγκλημα στο παρόν. Ο Πούτιν δεν
βρίσκει "συμμάχους» στο εξωτερικό. Ακόμα και απλοί Ρώσοι πολίτες διαδηλώνουν
(και συλλαμβάνονται) ενάντια στην εισβολή. Ο δημοκρατικός και προοδευτικός
κόσμος έχει υποχρέωση να υψώσει τείχος
ενάντια στην επιθετικότητα, την παρανομία και την καταπάτηση κάθε αρχής και
κυριαρχίας οποιουδήποτε κράτους. Αν
υπάρχουν διαφορές, αυτές είναι δυνατόν
και μπορετό να λυθούν δι’ άλλων τρόπων. Όχι διά της βίας των όπλων.

m

Παράσιτα

Με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι διάφοροι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο διοργανώνουν συζητήσεις με πολιτικούς και «ειδικούς» για να αναλύουν την κατάσταση και να
διαφωτίζουν, υποτίθεται, τους πολίτες που δεν… ξέρουν! Και ακούς ό,τι
θες…

m

Μια ανάρτηση κάποιας κυρίας σε κοινωνικό δίκτυο για αυτές τις συζητήσεις
σε κανάλια της Ελλάδας μού έκανε εντύπωση. Ένα εύστοχο, ολιγόλογο σχόλιο που έλεγε: «Σε τηλεοπτικά πάνελ ρωτάνε κάτι συνταξιούχους στρατιωτικούς
τι σχεδιάζει ο Πούτιν και αυτοί απαντάνε σαν να ξέρουν»…
Πράγματι, δεν μπορούσε ένα τόσο λακωνικό σχόλιο να είναι τόσο περιγραφικό και ταυτόχρονα «φαρμακερό» για την ακατάσχετη πολυλογία «ειδικών» και τη
φλυαρία άσχετων δημοσιογράφων.

m

Όμως, σ’ αυτούς τους συνταξιούχους στρατιωτικούς περιλαμβάνεται
και ο πρώην υπουργός Αμύνης (επί ΣΥΡΙΖΑ) και τέως Αρχηγός των
Ενόπλων Δυνάμεων Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ήταν καλεσμένος στο ΣΚΑΪ χθες Τετάρτη το πρωί. Ρωτήθηκε αν είναι σωστή η ενέργεια
της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει, μαζί με ανθρωπιστική βοήθεια, και
στρατιωτικό υλικό. Και η απάντησή του – ως ειδικού – ήταν εναρμονισμένη
με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα. Ότι, δηλαδή, δεν έπρεπε να σταλεί στρατιωτική βοήθεια διότι – ακούστε τι είπε ο άνθρωπος – «είναι σαν να ρίχνουμε λάδι
στη φωτιά».
Δηλαδή, μας ζητά μια χώρα, που υφίσταται άγρια επίθεση, βοήθεια για
να αμυνθεί, να υπερασπίσει τους πολίτες και το έδαφός της, η ΕΕ παίρνει
απόφαση ως οργανισμός αλλά και ξεχωριστά τα κράτη μέλη να βοηθήσουν
στρατιωτικά την Ουκρανία, κι εμείς λέμε όχι διότι θεωρούμε το αίτημα αυτό
και την απόφαση της ΕΕ ως λάθος διότι ρίχνει λάδι στη φωτιά!!! Με άλλα
λόγια, σαν να λέμε στην Ουκρανία αφήστε τους Ρώσους να σας σφάξουν
αμαχητί, να σας τραυματίσουν κι εμείς θα σας δώσουμε γάζες για να επουλώσετε τις πληγές σας.
Αν αύριο, κύριε Αποστολάκη, εμείς δεχθούμε επίθεση από την Τουρκία
και ζητήσουμε βοήθεια σε πυρομαχικά και οπλισμό, θα μας άρεσε, θα ήταν
σωστό να μας αρνηθούν τα άλλα κράτη τέτοια βοήθεια με την ίδια δικαιολογία;
Ευτυχώς, τον νου του κ. Αποστολάκη δεν τον έχουν ούτε η ελληνική
κυβέρνηση ούτε τα άλλα 18 κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία έστειλαν ουσιαστική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.
Και να σκεφτεί ένας ότι αυτός ο Ναύαρχος ηγείτο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τυχεροί είμαστε που επί των ημερών του δεν συνέβη κάτι
δυσάρεστο διότι με αυτά τα μυαλά θα μέναμε όχι απλώς μόνοι αλλά και χωρίς
πυρομαχικά διότι αυτά θα τα θεωρούσε ο κ. Αποστολάκης ως… λάδι στη
φωτιά!!!

m

Όταν εκδηλώθηκε η εισβολή στην Ουκρανία, αφού έλειπε στο εξωτερικό ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προήδρευε του κράτους η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου. Η κυρία Αννίτα, λοιπόν, χωρίς να συνεννοηθεί με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη λόγω του πολέμου. Κάλεσε
στη σύσκεψη τον Στρατό, την Αστυνομία κλπ, για… αντιμετώπιση της κρισίμου
καταστάσεως. Δεν ξέρουμε αν τους έδωσε κιόλας και οδηγίες!
Καλά, δεν υπάρχει κάποιος να συμβουλέψει την κυρία Αννίτα να σοβαρευτεί;
Αφού δεν έχει η ίδια το γνώθι σαυτόν, ας την ορμηνέψει κάποιος με ευγένεια…

m

Ρώτησαν την Ειρήνη Χαραλαμπίδου αν θα κατέλθει ως ανεξάρτητη
στις προεδρικές εκλογές. Και απάντησε ότι δεν πρόκειται να γυρίσει
την πλάτη στο ΑΚΕΛ. Δηλαδή, θα δεχόταν ευχαρίστως να διεκδικήσει την
προεδρία του κράτους ως υποψήφια του κόμματός της!!!
Αν η κυρία Αννίτα δεν έχει μια φορά το γνώθι σαυτόν, η κυρία Ειρήνη δεν
το έχει δέκα φορές…

m

Για τις προεδρικές εκλογές συναντήθηκαν ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο
Στέφανος Στεφάνου. Ο υποψήφιος Αβέρωφ συναντήθηκε με τον υποψήφιο Αχιλλέα Δημητριάδη, άγνωστο για ποιο λόγο. Ίσως για να «εξασφαλίσει» ο
πρώτος τη στήριξη του δευτέρου στη δεύτερη Κυριακή
Νικόλας και Στέφανος δεν συζήτησαν, είπαν, για το πρόσωπο του κοινού υποψηφίου και θα υπάρξει και συνέχεια. Τότε για ποιο πράγμα συζήτησαν; Αν ήταν για
το Κυπριακό, η συζήτηση θα κατέληγε σε αδιέξοδο. Δεν θα υπήρχε ανάγκη άλλης
συνάντησης. Άρα, αντικείμενο της συζήτησης ήταν το όνομα του υποψηφίου, αλλά
δεν… βρήκαν ακόμα το κοινά αποδεκτό πρόσωπο. Ούτε, μάλλον, θα τον βρουν.

m

Ο Ερντογάν … ζήλεψε γιατί η Ουκρανία έκανε αίτηση για ένταξη στην
ΕΕ και αντιμετωπίστηκε θετικά. Διερωτήθηκε αν θα πρέπει και η χώρα
του να υποστεί πόλεμο για να ενταχθεί την ΕΕ.
Ο άνθρωπος ζει σε άλλο κόσμο…
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ΒΑΡΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Βομβαρδίζει πόλεις, σκοτώνει
και παιδιά...
Α

νελέητος συνεχίζεται ο πόλεμος που κήρυξε ο αυταρχικός
«Ορθόδοξος Χριστιανός» Ρώσος
πρόεδρος Βλαδίμημος Πούρτιν
στην Ουκρανία. Οι βομβαρδισμοί
ουκρανικών πόλεων συνεχίζεται
αδιάκριτα με στόχο την τελική
κατάληψη και της πρωτεύουσας
Κίεβο, ώστε να εκδιώξει διά της
βίας την κυβέρνηση της χώρας
και να εγκαταστήσει ένα «φιλικό»
πρόεδρο, όργανο της Μόσχας.
Σ’ αυτό του τον στόχο ο Ρωσικός
Στρατός δεν διστάζει να χρησιμοποιεί και τη θερμοβαρική βόμβα, η
οποία απαγορεύεται από τη Συνθήκη της Γενεύης.
Εν τω μεταξύ, σ’ αυτό τον βάρβαρο, παρανοϊκό πόλεμο του Πούτιν,
μεγάλα θύματα είναι οι άμαχοι και τα
παιδιά, ακόμα και αυτά που πάσχουν
από καρκίνο.
Την ίδια στιγμή, τα δημοκρατικά
προοδευτικά κράτη της Ευρώπης,
της Αμερικής και του υπόλοιπου
κόσμου επέβαλαν βαριές οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις στο καθεστώς Πούτιν και στου ολιγάρχες τού
περιγύρου του, ώστε να αναχαιτιστεί η ρωσική επιθετική μανία.

Η ΘΕΡΜΟΒΑΡΙΚΗ
ΒΟΜΒΑ
Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, ο Ρωσικός
Στρατός χρησιμοποίησε της θερμοβαρική βόμβα, η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης.
Αυτά τα όπλα απορροφούν οξυγόνο από τον περιβάλλοντα αέρα για
να δημιουργήσουν μια έκρηξη υψηλής
θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματά
τους μπορεί να είναι αρκετά φρικτά,
εξαιτίας της δημιουργίας κενού και
της απορρόφησης του αέρα από
τους πνεύμονες των αμυνομένων.
Οι Ουκρανοί μάχονται σε μερικές
από τις πόλεις και καθώς αυτό
συνεχίζεται, οι Ρώσοι θα καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη
χρήση… όποιων όπλων σε κατοικημένες αστικές περιοχές.
Το θερμοβαρικό όπλο, γνωστό
και ως βόμβα αερολύματος ή εκρηκτικό καύσιμο αέρος (fuel air explosive),
είναι ένα πυρομαχικό δύο σταδίων.
Η φόρτιση πρώτου σταδίου διανέμει ένα αεροζόλ που αποτελείται
από πολύ λεπτό υλικό – από καύσιμο με βάση τον άνθρακα έως μικροσκοπικά σωματίδια μετάλλου. Μια
δεύτερη φόρτιση αναφλέγει αυτό το
σύννεφο, δημιουργώντας μια βολίδα,
ένα τεράστιο ωστικό κύμα και ένα
κενό καθώς απορροφά όλο το περιβάλλον οξυγόνο.
Το κύμα έκρηξης μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από ένα
συμβατικό εκρηκτικό και είναι ικανό
να εξατμίζει ανθρώπινα σώματα. Οι
εξαιρετικά μεγάλες εκδόσεις που
εκτοξεύονται με αέρα έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν καταφύγια-σπηλιές και συγκροτήματα
σηράγγων.

των εταίρων μας ως απάντηση σε
μια άνευ προηγουμένου επιθετικότητα της Ρωσίας. Κάθε ένα από αυτά
τα βήματα έχει γίνει σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους
συμμάχους μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τη Νορβηγία, αλλά και π.χ.
Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία», επισήμανε η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν.
Όσον αφορά την ενέργεια, υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να βασιστούμε τόσο πολύ σε έναν προμηθευτή που μας απειλεί ρητά. Αυτός

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Γροθιά στο στομάχι είναι οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
Οι άμαχοι πολίτες έχουν κρυφτεί στα
καταφύγια στην προσπάθεια τους
να σωθούν από τις ρωσικές επιθέσεις.
Φωτογραφίες δείχνουν παιδιά να
κοιμούνται στο πάτωμα, μέσα στα
καταφύγια. Κάποια ΣΕ ΥΠΌΓΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ χρειάζονταν επιπλέον οξυγόνο και άλλα ήταν συνδεδεμένα με ορούς. Οι ασθενείς στην
εντατική που δεν μπορούν να μετακινηθούν έχουν τοποθετηθεί σε σχετικά ασφαλείς χώρους του κτηρίου.
Στο βρόμικο υπόγειο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Okhmatdyt στο
Κίεβο, οι μητέρες και τα μωρά προσπαθούν να βολευτούν σε αυτοσχέδια κρεβάτια και κουβέρτες που
απλώνονται και στις δύο πλευρές
ενός τσιμεντένιου διαδρόμου.
Τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι
πολύ άρρωστα για να πάνε σπίτι
τους ή να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα με τις οικογένειές τους μετά
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προσαρμόζονται και αυτά σε
μια ζωή υπό πολιορκία. Μένουν μακριά από παράθυρα και ξαπλώνουν
στους διαδρόμους για να λαμβάνουν
τα φάρμακά τους με ενδοφλέβια
χορήγηση.
«Πρόκειται για ασθενείς που δεν
μπορούν να λάβουν ιατρική περίθαλψη στο σπίτι, δεν μπορούν να
επιβιώσουν χωρίς φάρμακα, χωρίς
ιατρική περίθαλψη και γιατρούς»,
δήλωσε στους δημοσιογράφους τη
Δευτέρα ο επικεφαλής χειρουργός
Volodymyr Zhovnir.
Το μεγαλύτερο νοσοκομείο του
είδους του στη χώρα, το Okhmatdyt
φιλοξενεί συνήθως έως και 600 ασθενείς, αλλά αυτός ο αριθμός μειώθηκε τώρα στους περίπου 200, είπε ο
ίδιος κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΛΑΪΕΝ:
ΒΑΡΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥΤΙΝ
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
έκανε λόγο για «μια σύγκρουση μεταξύ

του κράτους δικαίου και του κράτους των όπλων, μεταξύ δημοκρατιών και απολυταρχιών, μεταξύ μιας
τάξης βασισμένης σε κανόνες και
ενός κόσμου ξεδιάντροπης επιθετικότητας», τονίζοντας ότι «ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη».
Μιλώντας στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
στις Βρυξέλλες, σημείωσε ότι «άντρες, γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν
επειδή ένας ξένος ηγέτης αποφάσισε ότι η χώρα τους, η Ουκρανία, δεν
έχει δικαίωμα ύπαρξης».
Αναφέρθηκε στην ταχύτητα με
την οποία η ΕΕ υιοθέτησε κυρώσεις
«ενάντια στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα της Ρωσίας, τις βιομηχανίες
υψηλής τεχνολογίας της και τη διεφθαρμένη ελίτ της».
«Αυτό είναι το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων στην ιστορία της Ένωσής μας», τόνισε.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι αυτές οι κυρώσεις θα
έχουν αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία και το Κρεμλίνο και στάθηκε
στα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με το διατραπεζικό σύστημα
SWIFT και την κεντρική τράπεζα της
Ρωσίας.
«Δεύτερον, στοχεύουμε σε σημαντικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας.
• Καθιστούμε αδύνατο για τη Ρωσία
να αναβαθμίσει τα διυλιστήρια πετρελαίου της,
• να επισκευάσει και να εκσυγχρονίσει τον εναέριο στόλο της,
• και να έχει πρόσβαση σε πολλές σημαντικές τεχνολογίες», είπε.
Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της ΕΕ για
ρωσικά αεροσκάφη και το μπλόκο
στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Russia
Today και Sputnik και τις θυγατρικές τους.
«Πρόκειται για πρωτοφανείς ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

είναι ο λόγος για τον οποίο απευθυνθήκαμε σε άλλους παγκόσμιους προμηθευτές».
«Μακροπρόθεσμα είναι η αλλαγή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο, που θα μας
κάνει πραγματικά ανεξάρτητους»,
είπε.
«Η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η
άμυνα έχει εξελιχθεί περισσότερο τις
τελευταίες έξι ημέρες σε σχέση με τις
δύο τελευταίες δεκαετίες. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υποσχεθεί παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία», τόνισε,
προσθέτοντας ότι «η Ένωσή μας για
πρώτη φορά χρησιμοποιεί τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να αγοράσει και να παραδώσει όπλα σε μια
χώρα που δέχεται επίθεση. 500 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ειρήνης, για την υποστήριξη
της άμυνας της Ουκρανίας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι «αυτή η κρίση αλλάζει την
Ευρώπη. Αλλά και η Ρωσία έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Οι ενέργειες του Κρεμλίνου βλάπτουν σοβαρά
τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της
Ρωσίας και του λαού της».
«Υπάρχει μια άλλη Ρωσία εκτός
από τα τανκς του Πούτιν. Απλώνουμε το χέρι της φιλίας μας σε αυτή την
άλλη Ρωσία», σημείωσε.

ΜΠ. ΛΕΜΕΡ:
«ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΜΕ
ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
«Θα προκαλέσουμε την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας» μέσω
των δυτικών οικονομικών κυρώσεων
που επιβλήθηκαν μετά την ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο
υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας
Μπρουνό Λεμέρ.
«Η ισορροπία οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής δύναμης είναι
σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, η οποία ανακαλύπτει την οικονομική της ισχύ», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ
Οι εξελίξεις με τη εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και των
αρχών που κυριάρχησαν στη Γηραιά Ήπειρο μετά το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, έχει προκαλέσει ριζική αναθεώρηση της λογικής μη εμπλοκής ή ουδετερότητας
που χαρακτήριζε πολλές πτυχές της
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής
έως σήμερα.
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η
Γερμανία, η οποία επί πολλές εβδομάδες εξέφραζε ενστάσεις στην αποστολή οπλισμού στο Κίεβο, όμως η
κυβέρνηση Σολτς -- που περιλαμβάνει τους Σοσιαλδημοκράτες και
τους Πράσινους --ενέκρινε την αποστολή αντιαρματικών και αντιαεροπορικών πυραύλων.
Ανάλογη είναι η περίπτωση της
Σουηδίας η οποία ακολούθησε πολιτική ουδετερότητας κατά τον Ψυχρό
Πόλεμο, όμως η πρωθυπουργός
Μαγκνταλένα Άντερσον ανακοίνωσε
ότι θα στείλει στρατιωτική βοήθεια
στην Ουκρανία που περιλαμβάνει
χιλιάδες αντιαρματικά όπλα και κράνη.
Άλλες χώρες που τις τελευταίες
ημέρες αποφάσισαν να ενισχύσουν
με στρατιωτικό υλικό το Κίεβο είναι
το Βέλγιο, η Τσεχία και Πορτογαλία,
όπου η Σοσιαλιστική κυβέρνηση
Κόστα ανακοίνωσε ότι θα παράσχει
αμυντικό υλικό αλλά και όπλα. Συνολικά 13 κράτη μέλη της ΕΕ στέλνουν
στρατιωτική βοήθεια. Τα υπόλοιπα

κράτη έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμα και η Αλβανία, το Ισραήλ και η Βόρεια Μακεδονία.
Η Ελλάδα έστειλε δύο μεταγωγικά αεροπλάνα C-130 φορτωμένα με
αμυντικό υλικό, ανταποκρινόμενη
στο αίτημα της Ουκρανίας και σε
συνεννόηση με τους συμμάχους της
στο ΝΑΤΟ, όπως και τους εταίρους
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στάλθηκαν και μεγάλες ποσότητες υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού, από μάσκες και
γάντια μέχρι απινιδωτές και συσκευές παροχής οξυγόνου.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Η ρωσική εισβολή έχει επηρεάσει τη στάση ακόμα και της ιστορικά ουδέτερης Ελβετίας. Μολονότι η
κεντροευρωπαϊκή δεν είναι μέλος
της ΕΕ ή του NATO και οι τράπεζές
της υποδέχονται μεγάλα χρηματικά
ποσά από πλούσιους Ρώσους, η
Βέρνη έχει εν πολλοίς ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις που έχει επιβάλει έως σήμερα από τις Βρυξέλλες.
Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έχει
απαγορεύσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα να ανοίξει νέους δεσμούς
(πχ λογαριασμούς) με Ρώσους που
βρίσκονται στην ευρωπαϊκή «μαύρη
λίστα» και έχει ζητήσει οι υφιστάμενες σχέσεις με αυτά τα πρόσωπα να
δηλωθούν στη γραμματεία οικονομικών υποθέσεων. Περαιτέρω μέτρα
εξετάζονται, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το ζήτημα
θα τεθεί στη συνεδρίαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

Ελλάδα

6 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΕΥΣΤΟΧΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

ΣΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το ενδιαφέρον για τους ομογενείς μας
πρέπει να είναι διαρκές…
Κανείς δεν ανέμενε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αψηφούσε όλη τη διεθνή κοινότητα και θα προχωρούσε στον αιφνιδιασμό αυτόν, με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας,
που κατοικούνται κυρίως από ρωσόφωνους, και κατόπιν θα υλοποιούσε
τα ακραία σενάρια για εισβολή στην Ουκρανία. Έτσι, ενώ όλοι περίμεναν
μια στρατιωτική σύγκρουση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον Δούρειο Ίππο που είχε στη διάθεσή του, τους αυτονομιστές της
Ανατολικής Ουκρανίας. Φτάσαμε στο σημείο να εφαρμόζει την πολιτική
ισχύος ο Βλαντιμίρ Πούτιν εκ του ασφαλούς, με τους Αμερικανούς και την
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλουν βαριές κυρώσεις. Το ενδιαφέρον της
Ελλάδας είναι προφανές και για την ενεργειακή κρίση, αλλά και για την
τύχη των 120.000 ομογενών της Ουκρανίας… Μεγάλο μέρος των ομογενών ζουν στην περιοχή πέριξ του Ντονμπάς, συγκεντρωμένοι κυρίως
γύρω από την Μαριούπολη. Και το ενδιαφέρον για τους ομογενείς δεν
πρέπει να εκδηλώνεται μόνο σε περιόδους κρίσης, αλλά να είναι διαρκές.
Η επικέντρωση πρέπει να γίνεται κυρίως στα θέματα εκπαίδευσης και
στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας, μιας και οι περισσότεροι ομογενείς είναι ρωσόφωνοι. Και προφανέστατα πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε
ιδέα –εάν πράγματι υπήρξε τέτοιος προβληματισμός– για επιχείρηση
απεγκλωβισμού των ομογενών από τις περιοχές αυτές. Η προσπάθεια
πρέπει να εστιασθεί στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης
για τους ομογενείς και στην ασφάλειά τους και όχι για να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά Ρωσοπόντιων…

Έκλεισε η Πρεσβεία μας…
Ορθή η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και του Νίκου Δένδια να
μείνει ανοικτή και λειτουργική, όχι μόνο η Πρεσβεία μας στο Κίεβο, αλλά
και τα Γενικά Προξενεία σε Μαριούπολη και Οδησσό, μέχρι τουλάχιστον
την Παρασκευή 25/2 που ελήφθη η απόφαση να εκκενωθεί η Πρεσβεία
στο Κίεβο. Οφείλουμε όμως να αποδώσουμε τα εύσημα και στους Έλληνες
διπλωμάτες και το προσωπικό, με επικεφαλής τον Πρέσβη Βασίλειο Μπορνόβα και τους Γενικούς Προξένους, Δόχτση και Ανδρουλάκη. Και αυτό,
διότι εν μέσω πολεμικού κλίματος, κράτησαν ανοικτές τις Αρχές, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και συγχρόνως συνέδραμαν τους Έλληνες πολίτες και τους ομογενείς που έχουν ανάγκη.

Σταθερή η πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα και μετά τις εκλογές
Ανάλυση της Fitch προβλέπει ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα
θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή και μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2023, ενώ η Capital Economics, αφού εκτιμά πως οι εκλογές είναι
ακόμη πολύ μακριά, δεν θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τις προοπτικές της Ελλάδας.

Τουρισμός
Στο Ηράκλειο βρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη,
συμμετέχοντας σε Ημερίδα που έγινε με την συνεργασία της Ένωσης
Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Η Υφυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία της για
την τουριστικό σεζόν της Κρήτης, λέγοντας ότι «τα μηνύματα είναι πολύ
αισιόδοξα από τις παραδοσιακές αγορές μας, όπως η Αγγλία, η Γερμανία
και η Γαλλία, αλλά βέβαια δεν σταματάμε να διεκδικούμε και νέες αγορές». Η ίδια εξέφρασε την αγωνία της για τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία
και την Ουκρανία, με φόντο τα τελευταία γεγονότα, διευκρινίζοντας ότι ο
Τουρισμός επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Η Σοφία Ζαχαράκη
μίλησε και για τα Συνέδρια Οινοτουρισμού, ενώ αποκάλυψε ότι από τα
επόμενα Συνέδρια θα είναι στην Κρήτη.

Βάφτιση στο νησί
Την ιδιαίτερη αγάπη της για την Κρήτη εξέφρασε για άλλη μια φορά η
νέα Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, μιλώντας
στη «Νέα Κρήτη». Όπως αποκάλυψε η ίδια, η αδυναμία της στην Κρήτη
είναι τόσο μεγάλη, που το όνομα της κόρης της είναι εμπνευσμένο από
την ιστορία του νησιού: Αριάδνη! Νονοί της μικρής Αριάδνης θα είναι Κρητικοί φίλοι της, αλλά και άνθρωποι του στενού περιβάλλοντός της από το
εξωτερικό, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, μόλις αρθούν οι απαγορεύσεις με την πανδημία και το επιτρέψουν οι συνθήκες, το Μυστήριο της
βάφτισης να τελεστεί στο νησί.
«Η πανδημία και οι αντικειμενικές συνθήκες μάς έχουν κάπως καθυστερήσει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σύντομα όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όπως ακριβώς επιθυμούμε. Με νονούς από την Κρήτη και το εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Εύα Καϊλή.

Ο ταλαντούχος κύριος Τάκης
Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αποκατασταθεί πλήρως. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι τα πάει καλά ως
υπουργός Εσωτερικών και γι’ αυτό σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν την
πανεπιστημιακή Αστυνομία πριν από το καλοκαίρι, για να δοκιμαστεί πριν
ξεκινήσει η επόμενη ακαδημαϊκή σεζόν. Του έχουν εμπιστοσύνη ότι θα
χειριστεί το θέμα, ευαίσθητο το δίχως άλλο, με δεξιοτεχνία. Ο προκάτοχός
του στην Κατεχάκη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραμένει σιωπηλός και διακριτικός, αναμένοντας ότι στον επόμενο ανασχηματισμό θα αξιοποιηθεί,
θα επανέλθει, δηλαδή, ακριβώς όπως συνέβη με τον Θεοδωρικάκο. Αυτό
βεβαίως, προϋποθέτει να γίνει ανασχηματισμός…

Φ. Χαρ.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Το Έθνος μου είναι πολύ μικρό
για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία»
Μ

ε μια αναφορά στην απάντηση που
έδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1915
στο Γερμανό πρέσβη απάντησε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στις ενστάσεις για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, την
οποία ζήτησε ο πρόεδρος της χώρας.
Μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη
συζήτηση για το Ουκρανικό, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση της Ελλάδας
να αποστείλει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, απαντώντας σε όσους έχουν διατυπώσει
ενστάσεις.
«Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διλήμματα.
“Το Έθνος μου είναι πολύ μικρό για να διαπράξει μία τόσο μεγάλη ατιμία”, είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο Γερμανός πρέσβης
ζήτησε το 1915 από την χώρα μας να εγκαταλείψει τη συμμαχία της. Αυτό ισχύει και τώρα.
Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό της ειρήνης και της δημοκρατίας», τόνισε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε:
«Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με τις κυρώσεις,
που επιβάλλονται στην Ρωσία, το υπουργείο
Εξωτερικών και ο υπουργός κάνουν εξαιρετική δουλειά για την προστασία της ομογένειας
στη Μαριούπολη. Ναι, η Ελλάδα ενισχύει την
Ουκρανία και ανθρωπιστικά και στρατιωτικά.
Το κάνουν οι Γερμανοί και οι Πορτογάλοι δεν
θα το κάνουμε εμείς που ομογενείς σκοτώθηκαν από ρωσικές βόμβες; Και κάτι ακόμα: εάν
δεν δείξουμε εμείς αλληλεγγύη, με ποιο ηθικό
ανάστημα θα ζητήσουμε εμείς συμπαράσταση
εάν ο μη γένοιτο προκληθούμε;»
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η ανοιχτή
εισβολή της Ρωσίας ξυπνά και πάλι στην ήπειρο τους παλιούς εφιάλτες των πολέμων και των
σφαιρών επιρροής». Επιχειρείται, όπως είπε,
να ακρωτηριαστεί μία χώρα και μαζί το διεθνές Δίκαιο.
«Αμφισβητεί με τη χρήση βίας την εδαφική
ακεραιότητα μιας γειτονικής χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δε ότι η ρωσική
εισβολή οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες στο δρόμο
της προσφυγιάς.
«Με πρόσχημα μίας ανύπαρκτης απειλής ο
Πούτιν επιχειρεί να καταργήσει την ελευθερία
μιας άλλης χώρας. Πρόκειται για μία βίαιη επιστροφή στην εποχή των ηγεμονιών», σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως στην
Ελλάδα ζούμε με την ανοιχτή πληγή της Κύπρου, προσθέτοντας ότι για τις δραματικές
εξελίξεις στην Ουκρανία , είπε πως είτε είσαι
με την ειρήνη ή είσαι απέναντί της.
Για το θέμα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα
επιφέρουν ένα τεράστιο πλήγμα στη ρωσική
οικονομία. «Κάθε διεθνής αποκλεισμός γίνεται
εσωτερικός αναστοχασμός. Αυτή είναι η άυλη
δύναμη της Δημοκρατίας απέναντι στη βία των
αυταρχικών καθεστώτων», τόνισε.

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΕΙΣΒΟΛΗΣ
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέξης Τσίπρας, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή και ζήτησε να ανοίξει ο
δρόμος της διπλωματίας και της ειρήνης.
«Οι ενέργειες του Πούτιν θα αποβούν εις
βάρος της ανθρωπότητας αλλά και εις βάρος
της Ρωσίας. Η ΕΕ οφείλει αυτήν την κρίσιμη
ώρα να στηρίξει τον λαό της Ουκρανίας, και να
χρησιμοποιήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα

για να υποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις»,
τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας είναι ένα
ισχυρό εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση και
ορθώς συμμετέχουμε σε αυτές, σημείωσε, ενώ
υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι ένα εργαλείο
για την ειρήνη.
Στη συνέχεια άσκησε κριτική σε κάποιες από
τις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση τις
τελευταίες ημέρες που όπως υποστήριξε δεν
λαμβάνει υπόψιν την ευαίσθητη χωροταξία της
χώρας. Καυτηρίασε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έστειλε όπλα στην Ουκρανία, χωρίς καν
να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται αυτή η πρωτοβουλία στις πρωτοβουλίες των οργανισμών που συμμετέχει η
χώρα.
Η βασική ευθύνη, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ανήκει στον Πούτιν αλλά θα ήταν λάθος εάν δεν
βλέπαμε τα λάθη και τις ευθύνες της ΕΕ, όπως
την παθητικότητά της στις παραβιάσεις του
Διεθνούς Δικαίου διαχρονικά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ:
«ΟΡΘΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ»
Σωστή χαρακτήρισε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
- Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης,

καθώς εντάσσεται σε σχετική ευρωπαϊκή απόφαση, όπως τόνισε. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, κατηγόρησε μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι συμπλέουν με την ελληνική Ακροδεξιά
στο Ουκρανικό, αλλά και τον πρωθυπουργό,
γιατί δεν ενημέρωσε κανένα πολιτικό αρχηγό
στο θέμα της αποστολής βοήθειας. Γι’ αυτό και
ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου
Πολιτικών Αρχηγών, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την εθνική συνεννόηση.
Ειδικότερα, αφού χαρακτήρισε «παράνομη
και απολύτως καταδικαστέα» την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι ολόκληρος ο πλανήτης από την περασμένη Τετάρτη
έχει περάσει το κατώφλι μιας διαφορετικής
εποχής, και κατηγόρησε τον Βλ. Πούτιν ότι,
βασισμένος στη στρατιωτική ισχύ, προωθεί
ένα νέο αναθεωρητικό δόγμα, επίσης ότι παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Με δυο
λόγια, «μια επιθετική δύναμη επιχειρεί να επαναχαράξει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τούτων δοθέντων είμαστε αντιμέτωποι με μια σύγκρουση διεθνούς δικαίου από τη μια και της δεσποτικής δύναμης του ισχυρού από την άλλη», είπε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, που δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι
«η σκέψη μας είναι στον ουκρανικό λαό καθώς
και τους πολυπληθείς Έλληνες», που μετρούν
ήδη 12 θύματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από μέσα Μαρτίου σταδιακή κατάργηση
των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα
Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων του κορωνοϊού, από τα μέσα Μαρτίου και «κανονικό» Πάσχα προέβλεψε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.
Ο υπουργός εξήγησε πως η Όμικρον παρέχει μία αισιοδοξία πως πρόκειται για μία μετάλλαξη
μεταδοτική μεν αλλά λιγότερο νοσηρή. «Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά και η εμβολιαστική κάλυψη έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, συγκριτικά με το επίπεδο του Σεπτεμβρίου, κατά την εκτίμηση και των
ειδικών, τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες συνεχώς θα ερχόμαστε κοντά στην κανονικότητα.
Ήδη, μέσα στον Μάρτιο θα αρθούν τα περισσότερα μέτρα που υπάρχουν και θα πάμε σε ένα «κανονικό» Πάσχα και καλοκαίρι κοντά στην κανονικότητα τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους. Αλλά δεν
πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γυρίσει η πανδημία το φθινόπωρο»,
ανέφερε ο κ. Πλεύρης.
Για το θέμα των ανεμβολίαστων υγειονομικών, ο κ. Πλεύρης σημείωσε: «Αυτήν τη στιγμή, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Το ένα πράγμα είναι αυτό το οποίο
έχω εισηγηθεί, δεν έχω κρυφτεί, το έχω εισηγηθεί, είναι δική μου εισήγηση και πιστεύω και ότι θα γίνει
και αποδεκτή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει πλέον για να υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας να είναι τυπικό προσόν ο εμβολιασμός».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «Η δεύτερη θέση είναι ότι για όσο διαρκεί η πανδημία, και όταν λέμε για
όσο διαρκεί η πανδημία όταν αυτήν τη στιγμή ανανεώνουμε συμβάσεις επικουρικού προσωπικού μέχρι
το τέλος του έτους, όταν παίρνουμε αντιικά φάρμακα μέχρι το τέλος του έτους, όταν παίρνουμε εμβόλια προκειμένου να καλύψουμε τον πληθυσμό, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, είναι ξεκάθαρο
ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή αν δεν το βάλουμε ως τυπικό προσόν και πούμε ότι απλώς
θα ναι σε αναστολή για όσο διαρκεί η πανδημία, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν».

Επικαιρότητα
Πέθανε η βουλευτής και τέως υπουργός
Μαριέττα Γιαννάκου
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Πέθανε ο Δημήτρης
Τσοβόλας
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και διετέλεσε
για πολλά χρόνια υπουργός Οικονομικών
Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Τσοβόλας,
ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
Ο Δημήτρης Τσοβόλας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο
Αττικό Νοσοκομείο. Ήταν διασωληνωμένος στην Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
Γεννήθηκε το 1942 στους Μελισσουργούς της Άρτας.
Είχε σπουδάσει νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήταν διακεκριμένος δικηγόρος.

Η πολιτική του σταδιοδρομία
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, εκλέχθηκε για πρώτη
φορά βουλευτής Άρτας με το ΠΑΣΟΚ το 1977, και επανεκλέχθηκε
εύκολα το 1981 και ξανά το 1985.
Παρέμεινε σταθερά στο υπουργείο Οικονομικών κατά την
πρώτη οκταετία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ως
υφυπουργός (1981-1984), αναπληρωτής υπουργός (1984-1985)
και υπουργός την περίοδο 1985-1989.
Ο Τσοβόλας μπόρεσε να κάνει πολιτική παροχών μόνο μετά
από το 1987, όταν απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σημίτης, που από το 1985 είχε
εφαρμόσει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα λιτότητας.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά
Τον Μάιο του 1991 παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά - Καλκάνη και τον Ιανουάριο του 1992 καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση με
αναστολή και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων
χάνοντας έτσι τη βουλευτική του έδρα.
Ιδιαίτερα μαχητικός στη διάρκεια της δίκης, αρνήθηκε να εξαγοράσει την ποινή του και για το ποσό έγινε έρανος μεταξύ των
μελών του ΠΑΣΟΚ.
Μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου του
1993, η Βουλή των Ελλήνων του απένειμε χάρη.

Το ΔΗΚΚΙ
Τον Οκτώβριο του 1995 αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ γιατί διαφώνησε ιδεολογικά και πολιτικά και στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου
χρόνου ίδρυσε το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ).
Το ΔΗΚΚΙ μπήκε στη Βουλή το 1996 καθώς και στην Ευρωβουλή, ενώ το 2004 πρότεινε την διάλυση του κόμματος, η οποία
και αποφασίστηκε στο Συνέδριο της 30-10-2004.
Τότε αποφάσισε να εγκαταλείψει την πολιτική και επέστρεψε
στη δικηγορία, όπου διακρίθηκε ως μάχιμος δικηγόρος, ενώ βρισκόταν πάντοτε στο προοδευτικό στρατόπεδο.

«Τσοβόλα δωσ’ τα όλα»
«Τσοβόλα, δωσ’ τα όλα». Μια από τις πιο ξακουστές φράσεις που βγήκαν από το στόμα του Ανδρέα Παπανδρέου και αφορούσε τον Δημήτρη Τσοβόλα στις εκλογές του 1989.
Τι ακριβώς όμως σήμαινε;
Όπως είχε πει ο ίδιος, ο λαός φώναζε συνθήματα υπέρ του
στη συγκέντρωση στο Περιστέρι και ο Παπανδρέου ανταπέδωσε με τη φράση αυτή από το μπαλκόνι.

Ε

φυγε από τη ζωή την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Μαριέττα Γιαννάκου σε ηλικία 71
ετών, η οποία έδινε μάχη στη ΜΕΘ
του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 251 στην Αθήνα ύστερα
από πτώση που της είχε προκαλέσει εγκεφαλικό αιμάτωμα.
Η Μαριέττα Γιαννάκου γεννήθηκε
στις 6 Ιουνίου 1951, στο Γεράκι Λακωνίας. Σε ηλικία των 11 έχασε τον
πατέρα της, ο οποίος ήταν τότε 45
χρονών. Τελειώνοντας το σχολείο,
πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στην
Ιατρική, ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική, ενώ συνεχίζει τις σπουδές της
στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο
Βέλγιο.
Αν και αφοσιωμένη στην πολιτική, παντρεύτηκε με τον Παναγιώτη
Κούτσικο το 1983, με τον οποίο
απέκτησε μία κόρη. Το 1997 πήρε
διαζύγιο.
Η ζωή της Μαριέττας Γιαννάκου
άλλαξε ριζικά στις 6 Φεβρουαρίου
2008, όταν υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού μετά
από κάταγμα που υπέστη. Ο σακχαρώδης διαβήτης από τον οποίο
έπασχε, εμπόδιζε το τραύμα να επουλωθεί και προκάλεσε μόλυνση, με
αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας
της να επιδεινωθεί ραγδαία. Αυτό
ανάγκασε τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» να συνεδριάσουν εκτάκτως και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επέμβαση ακρωτηριασμού προκειμένου να
σώσουν τη ζωή της.

μια σπουδαία πολιτικός, συνεπής
στις αρχές της, σταθερή στις απόψεις της, τολμηρή στον δημόσιο λόγο,
προοδευτική, ασυμβίβαστη και ταυτόχρονα διαλλακτική, μετριοπαθής,
υπέρμαχος του διαλόγου».
Υπογράμμισε, επίσης, το σθένος
και την αξιοπρέπεια με την οποία
έδωσε τις μάχες της σε κοινωνικό
και προσωπικό πεδίο, και έκανε λόγο
για μια αφοσιωμένη μητέρα και μια
ευγενή οραματίστρια.
«Η Μαριέττα Γιαννάκου υπήρξε
μια πολιτικός με σταθερές θέσεις.
Υπηρέτησε με αξιοπρέπεια τις αξίες
της. Με τις παρεμβάσεις της, αναβάθμιζε το επίπεδο του δημόσιου
διαλόγου. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και στην
παράταξή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος
Ηλιόπουλος.
«Υπερασπίστηκε με παρρησία
τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας,
υπερβαίνοντας τις στενές διαχωριστικές γραμμές υπέρ του δημοσίου
συμφέροντος. Με τη στάση ζωής
της, παρέμεινε γενναία μέχρι το τέλος,
αποτελώντας παράδειγμα για όλους.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους
οικείους της», αναφέρει σε μήνυμά
του το ΚΙΝΑΛ.
Με οδύνη αποχαιρετά ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής την Μαριέττα Γιαννάκου.
«Σε όλη της τη ζωή έδινε δύσκολες
μάχες. Τις κέρδισε όλες. Η τελευταία
ήταν άνιση και η Μαριέττα λύγισε»,
επισήμανε στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο τέως πρωθυπουργός, ο
οποίος υπογράμμισε ότι η Μαριέττα Γιαννάκου υπήρξε για εκείνον

καλή φίλη, συνοδοιπόρος στους
πολιτικούς αγώνες και πολύτιμη
συνεργάτιδα.
««Η Μαριέττα Γιαννάκου κόσμησε,
κυριολεκτικώς, τον δημόσιο βίο στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ιδίως δε
στο πλαίσιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον απαράμιλλο ανθρωπισμό της, την βαθιά και
ουσιαστική γνώση της, το υψηλό
ήθος της και το υποδειγματικό θάρρος της γνώμης της. Αιωνία η Μνήμη
της», επισημαίνει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Ο τέως πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς δήλωσε για την απώλεια
της Μαριεττας Γιαννάκου: «Με τη
Μαριέττα βρεθήκαμε μαζί στην παράταξη από το 1976. Αγωνίστηκε με
εντιμότητα για τις απόψεις της, υπηρέτησε την φιλελεύθερη ιδεολογία με
ειλικρίνεια, διακρίθηκε σε Ελλάδα
και Ευρώπη. Θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους της».
Για την «υπεύθυνη, φιλελεύθερη
και πάντα ευρωπαϊκή φωνή» της
Μαριέττας Γιαννάκου κάνει λόγο ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.
«Αποχαιρετούμε σήμερα με σεβασμό, αναγνώριση και τιμή μία σπουδαία γυναίκα πολιτικό, που υπηρέτησε με πάθος τη Δημοκρατία και ξεχώρισε για το προσωπικό και δημόσιο
ήθος της, τις καινοτόμες ιδέες της,
το θάρρος της γνώμης της και την
προσήλωσή της σε αρχές και αξίες»,
επισημαίνει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Η Μαριέττα Γιαννάκου, υπήρξε
γενναία γυναίκα και πολιτικός με ανήσυχο και μαχητικό πνεύμα. Την χαρακτήριζε πάντα το ήθος και η συνέπειά της στις αρχές της, τα ιδανικά
της και σε μια ιδιαίτερη διακριτή
θεώρηση για τη ζωή και την άσκηση
της πολιτικής, που τελικά, αποτελεί
και την παρακαταθήκη της: τα εμπόδια υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε», δήλωσε ο τέως πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου.
«Η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν μια
μεγάλη Κυρία της ελληνικής αλλά
και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με
τη μετριοπάθεια, την ποιότητα του
λόγου, το θάρρος και την αποφασιστικότητά της διακρίθηκε ως υπουργός και ως μέλος τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθώς είχα την τιμή να
τη ζήσω ως συνάδελφο, φίλη και
συνομιλήτρια, νοιώθω το μέγεθος
της απώλειας για τον δημόσιο βίο
που συνιστά ο πρόωρος θάνατος
της. Καλό της ταξίδι στην Ιστορία»,
δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

Πολιτική σταδιοδρομία
Εξελέγη Ευρωβουλευτής με τη
ΝΔ στις Ευρωεκλογές του 1984,1989,
1999 και 2009 και επικεφαλής της
Ομάδας Ευρωβουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας (1989, 1999 και 2009).
Εξελέγη Βουλευτής της Α΄ Αθηνών στις εκλογές του 1993,1996,
2000 και 2004 και Βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές του 2019.
Διετέλεσε Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
από 11-4-1990 έως 7-8-1991 και
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 10-3-2004 έως
16-9-2007, καθώς και Μέλος της
Κυβερνητικής Επιτροπής και του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ (1974)
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, μέλος της ΔΕ της Νέας
Δημοκρατίας (1979) και της Κεντρικής Επιτροπής (από το 1997) και
της Εκτελεστικής Επιτροπής από
το 1998.

Συλλυπητήρια από την
πολιτική ηγεσία
«Υπήρξε μια από τις πιο αξιοπρεπείς και δραστήριες βουλευτές και
υπουργούς που πέρασαν ποτέ από
την Ελλάδα. Προσωπικά θρηνώ μια
πολύτιμη φίλη και σπάνια συνεργάτιδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου την
οποία χαρακτήρισε ακατάβλητη
μαχήτρια και σύμβολο ατομικής ανέλιξης και προκοπής.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για
την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου, υπογραμμίζοντας ότι «υπήρξε

Vacant positions at the Deputy Ministry of Tourism
Office in LONDON
Applications are invited for two positions for Sales and Marketing Officer at the Deputy Ministry of Tourism Office
in London.
Salary: STG £41,132 gross per Annum
Applicants must have the following qualifications:
– University degree in Marketing, Business Administration, Public Relations, Tourism or in a related subject.
– Past experience of at least one year in the tourism, travel (travel agents, tour operators, airways) or hotel industry in Marketing and Public Relations.
– Very good knowledge of the English language. Good knowledge of the Greek language will be considered as an
advantage.
– Pleasant personality, social and organisational skills, prepared to work beyond the standard working hours and
outside of London. The position also involves working out of the office.
– Good Knowledge of Microsoft office (Word / Excel / PowerPoint) and Internet.
The nature of the duties involves events and activities organised by the Deputy Ministry of Tourism Office in UK
and Ireland. Further information regarding the Job Description can be requested by e-mail to: costasctolon@btconnect.com
Written applications must be accompanied with an up-to-date C.V., academic qualifications / transcripts and proof
of past experience (all translated in English and certified as true copies) and a certificate of clear criminal record issued
within the last 3 months by the competent authorities. Applications can be sent either by post or by e-mail and must
be received no later than end of business on 30 March 2022.
Applications sent by post should be addressed to:
Deputy Ministry of Tourism of Cyprus, UK - Ireland Office,
Attention Mr. Costas Catsellis
13 St. James's Square,
London, SW1Y 4LB
The word "Application" should appear at the bottom of the envelope
Applications sent by e-mail should be sent to costasctolon@btconnect.com
The word "Application" should appear in the subject heading.
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ
Η Μητρόπολη Θυατείρων
και η Ελληνική Κυβέρνηση
(συνέχεια)

Ταυτόχρονα, όμως, ο Γερμανός υπέβαλε και προς
τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Α. Ρούφο την
πιο κάτω εξαιρετικής σημασίας επιστολή-έκθεση:
«6η Μαρτίου 1926, Αύξ. Αρ. 421
Εξοχώτατε,, Η Α.Ε. ο εν Λονδίνω Πρεσβευτής κ. Δ.
Κακλαμάνος μοι ανεκοίνωσεν εσχάτως, ότι διά λόγους
οικονομίας η Ελλ. Κυβέρνησις από 1ης Μαρτίου διέκοψε την προς την Μητρόπολιν Θυατείρων μηνιαίαν επιχορήγησιν αυτής. Καίτοι γινώσκω καλώς και εκτιμώ προσηκόντως τους οικονομικούς λόγους, οίτινες υπηγόρευσαν το μέτρον τούτο, εν τούτοις θεωρώ καθήκον μου
να διαφωτίσω την Υμετέραν Εξοχότητα επί της θέσεως
και της σημασίας της Μητροπόλεως ταύτης και της ανάγκης, όπως αναθεωρηθή η ληφθείσα απόφασις. Βεβαιώ
εκ των προτέρων την Υμετέραν Εξοχότητα, ότι γράφω
προς Αυτήν ουχί αποβλέπων εις το αμέσως προς την
θέσιν ταύτην συνδεδεμένον προσωπικόν μου συμφέρον, αλλά στοχαζόμενος μόνου του καλώς εννοουμένου εκκλησιαστικού και εθνικού συμφέροντος.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
»Θα κατεχρώμην του πολυτίμου χρόνου της Υμ.
Εξοχότητος, αν ήθελον να επεκταθώ επί των λόγων,
οίτινες προ ετών τεσσάρων, υπηγόρευσαν την ίδρυσιν
της ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, περιλαμβανούσης κατ’
αρχάς προς τη Δυτική και την Κεντρώαν Ευρώπην. Αναφέρω μόνο, ότι οι λόγοι αύτοι ήσαν διτής (sic)φύσεως,
εκκλησιαστικοί και εθνικοί, καθόσον δι’αυτής εσκοπείτο
όχι μόνον η προσφορωτέρα εκ του σύνεγγυς διοίκησις
των εν Ευρώπη Ορθοδόξων Ελληνικών Εκκλησιών και
η εν αυταίς διατήρησις ακμαίου του θρησκευτικού αισθήματος δι’ όλων των δυνατών μέσων και μετ’ αυτού και
του εθνικού, αλλά και η ανάδειξις του γοήτρου του Οικ.
Πατριαρχείου ως πρώτου παράγοντος εν τη Ανατολι-
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
κή ορθοδόξω Εκκλησία διά της καταλλήλου αντιπροσωπεύσεως αυτού παρά τε ταις άλλαις Εκκλησίαις και
ιδία παρά τη Αγγλικανική. Εθνικοί, διότι ένεκα της επιρροής, ην ανέκαθεν ασκεί ο Αγγλικανικός κλήρος επί της
δημοσίας γνώμης του αγγλικού Λαού, η διηνεκής επαφή
τού κατέχοντος την θέσιν ταύτην προς τους αρμοδίους
εκκλησιαστικούς κύκλους και δι’αυτών προς τους πολιτικούς πολλών δύναται να αποβή εθνικών ωφελειών
πρόξενος. Αν και κατά πόσον η Μητρόπολις αύτη, κατά
το τετραετές που διάστημα από της ιδρύσεως αυτής,
ανταπεκρίθη προς τους αρχικώς προτεθέντας τούτους
σκοπούς, περί τούτου αρμόδιοι να κρίνωσιν είνε αφ’
ενός μεν το Οικ. Πατριαρχείον, αφ’ ού εκκλησιατικώς
εξαρτάται αυτή, αφ’ ετέρου δε η ενταύθα Ελληνική Πρεσβεία, ήτις επιμελώς παρηκολούθησε την δράσιν της
Μηροπόλεως ταύτης και ουχ άπαξ εχρησιμοποίησε τας
υπηρεσίας αυτής εις εκκλησιαστικοεθνικά ζητήματα. Θα
ήτο ασυμβίβαστος προς τον χαρακτήρα μου περιαυτολογία, αν έλεγον, ότι και ο νυν κατέχων την θέσιν ταύτην
διά των αναπτυχθεισών φιλικωτάτων προς τους αρμοδίους σχέσεων αυτού και της αξιοπρεπούς υπ’αυτού εν
τοις διαφόρους Συνεδρίοις αντιπροσωπεύσεως της
Εκκλησίας και του Έθνους συνετέλεσε κατά τι εις την
ευόδωσιν των σκοπών της Μητροπόλεως.
»Αλλ’ ενώ τοιαύτην μαρτυρούσι τα πράγματα την
εκκλησιαστικήν και εθνικήν σκοπιμότητα της θέσεως
ταύτης, υλικώς η Μητρόπολις Θυατείρων επ’αδήλοις
εξ αρχής ιδρυθείσα δεν ηδυνήθη να ανταποκριθή εις
τας απαραιτήτους αυτής δαπάνας. Πολλοί και διάφοροι λόγοι συνετέλεσαν εις τούτο. Πρώτον, διότι πλείσται
των αποτελουσών αυτήν Ελλην. Κοινοτήτων όχι μόνον
δεν ευπορούσιν, ως νομίζεται συνήθως, αλλά μόλις

επαρκούσι και εις τας δαπάνας της συντηρήσεως αυτών.
Έπειτα και αι οικονομικώς ως ευρωστούσαι θεωρούμεναι
Κοινότητες δυσχερώς είχον εις την πληρωμήν οιασδήποτε επιχορηγήσεως άτε από αιώνων όλων εθισθείσαι
εις την απουσίαν πάσης επισκοπικής επιβλέψεως και
συνεπώς και πάσης υποχρεώσεως προς Επίσκοπον.
Παρά τας δυσχερείας ταύτας όμως δεν απεθαρρύνθην,
αλλ’ενεκαρτέρησα επί διετίαν όλην ελπίζων πάντοτε,
ότι τάχ’ αύριον έστ’ άμεινον. Και οφείλω να ομολογήσω,
ότι δεν ήλπισα ματαίως. Ολίγον κατ’ ολίγον η μία μετά
την άλλην αι ευπορούσαι των Κοινοτήτων ήρχισαν κατά
τούτον ή εκείνον τον τρόπον να συντρέχωσιν εις τας
δαπάνας της Μητροπόλεως, ούτως ώστε, λήγοντος του
δευτέρου έτους από της ιδρύσεως, αύτη ηδύνατο να
εισπράττη περί τας 500 λίρας Αγγλίας ετησίως. Το ποσόν
όμως τούτο είνε προφανώς ανεπαρκές εις τας πολλάς
αυτής ανάγκας και εις την επιβεβλημένην εις αυτήν αξιοπρεπή έναντι ιδία των ξένων παράστασιν. Εις ανακούφισιν αυτής ηδυνάτει ατυχώς να προσέλθη το αμέσως περί αυτής ενδιαφερόμενον Οικ. Πατριαρχείον
πλην λόγων άλλων και ένεκα της οικονομικής κρίσεως,
ήτις μαστίζει αυτό, καίτοι εγκαίρως δι’ εκθέσεων πληροφορηθέν την οικονομικήν θέσιν της Μητροπόλεως ανεγνώρισε την ανάγκην της υλικής αυτής υποστηρίξεως
έξωθεν. Εν τη αμηχανία αυτών τό τε Οικ. Πατριαρχείον
και ο Μητροπολίτης Θυατείρων προσέφυγαν εις την
Ελλ. Κυβέρνησιν και εζήτησαν παρ’ αυτής την κριθείσαν
απαραίτητον χρηματικήν βοήθειαν. Η Ελλ. Κυβέρνησις
κατ’ Αύγουστον του 1924 εκτιμήσασα δεόντως την θερμήν
του Οικ. Πατριαρχείου σύστασιν και προσχούσα εις τα
προφορικώς τότε αναπτυχθέντα αυτή υπό του αυτοπροσώπως εις Αθήνας μεταβάντος Μητροπολίτου Θυατείρων ώρισε μηνιαίον επίδομα εις την Μητρόπολιν
ταύτην.
»Κατόπιν τούτων επεβάλλετο, όπως κατ’ άλλον ή
τέως τρόπον εμφανισθή η Μητρόπολις Θυατείρων εν
Λονδίνω. Ούτως ενωκίασε διά μακροχρονίου συμβολαίου κατά τα ενταύθα κρατούντα μικρόν μεν, αλλ’ ευπρεπές οίκημα, επίπλωσεν αυτό αξιοπρεπώς, κατήρτισε
τακτικόν γραφείον, προσέλαβε Γραμματέα και ανάλογον υπηρεσίαν και εν γένει διερρύθμισε τα κατ’ αυτήν
αναλόγως προς τους νέους οικονομικούς όρους. Σημειωτέον, ότι εν πάσι τούτοις ουδεμία σπατάλη συνέβαινεν, αλλ’ η Μητρόπολις διά των περιωρισμένων αυτής
μέσων ηδύνατο όχι μόνον κοινωνικώς να ευπροσωπή,
αλλά και ουδέν των τακτικών και εκτάκτων αυτής καθηκόντων να αμελή. Η αποτόμως όμως επερχομένη νυν
κατάργησις του επιδόματος δεν καθιστά μόνον δυσχερή την θέσιν του Μητροπολίτου Θυατείρων πολλαχώς
ήδη εκτεθειμένου, αλλά και παρακωλύει ουσιωδώς την
επιτυχή εκπλήρωσιν των σκοπών, δι’ ους η Μητρόπολις αύτη ιδρύθη.
»Εξοχώτατε, Αναφερόμενος προς Υμάς και δι’ Υμών
προς την Ελλ. Κυβέρνησιν θερμήν απευθύνω προς
αυτήν παράκλησιν, όπως ευαρεστηθή να αναθεωρήση την απόφασιν αυτής. Εκτιμώ προσηκόντως τας
δυσχερείς οικονομικάς περιστάσεις, ας διανύει η Πατρίς
και ειμί πρόθυμος, όπως παραιτηθώ το γε νυν του ενός
τρίτου και εν ανάγκη και πλείονος μέρους του επιδόματος.
»Ας μη θελήση όμως η Ελλ. Κυβέρνησις διά της εξ
ολοκλήρου καταργήσεως αυτού να περιάγη την Μητρόπολιν Θυατείρων και τον κατέχοντα αυτήν εις φυτοζωίαν αναξίαν της Εκκλησίας και του Έθνους, τα οποία
εν τη ξένη εκπροσωπεί….».
Στις 22 Δεκεμβρίου 1932, εξ άλλου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Ι. Δ. Ράλλης απέστειλε στην Πρεσβεία
του Λονδίνου την πιο κάτω επιστολή σχετικά με το
χρηματικό επίδομα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς
τον “΄Εξαρχον Δυτικής Ευρώπης”:
«Υπουργείον Εξωτερικών
Εν Αθήναις τη 22 Δεκεμβρίου 1932,
Αριθ. Πρωτ. 12419 δις/Β/35/ΙΙΙ
Προς την εν Λονδίνω Πρεσβείαν.
«Αναφερόμενοι εις το υπ’ αριθμόν 12419 από 1ης
λήγοντος υμέτερον έγγραφον σχετικόν προς το επίδομα του Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης έχομεν την τιμήν να
γνωρίσωμεν υμίν ότι, λαβόντες υπ’ όψιν σχετικήν αίτησιν
του Μητροπολίτου Θυατείρων περί της δεινής θέσεως
εις ην ούτος θα ευρίσκετο διά της ολοκληρωτικής περ-

ικοπής τού μέχρι τούδε χορηγουμένου αυτώ επιδόματος, προέβημεν εις αναθεώρησιν της προγενεστέρας
ημών αποφάσεως ορίζοντες από 1ης προσεχούς Ιανουαρίου διά τον Έξαρχον Δυτικής Ευρώπης μηνιαίον
επίδομα εκ λιρών Αγγλίας είκοσι πέντε (25).
Ο Υπουργός (υπογ) Ι.Δ. Ράλλης».
Σημειωτέον, πάντως, εδώ ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο επελήφθη αμέσως του εν λόγω ζητήματος και,
μέσω του Πατριαρχικού Εξάρχου στην Αθήνα Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθου, πέτυχε να επαναληφθεί το επίδομα, αλλά μειωμένο από 50 σε 25 λίρες
κατά μήνα, όπως εμφαίνεται από την πιο κάτω σχετική αλληλογραφία μεταξύ των ενδιαφερομένων αντιπροσωπειών:
«Αριθ. Πρωτ. 625
Μαρτίου α΄ 1926
Ιερώτατε Μητροπολίτα Θυατείρων, υπέρτιμε και έξαρχε Δυτικής και Βορείου Ευρώπης, εν αγίω Πνεύματι
αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Γερμανέ, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και
ειρήνη παρά Θεού.
»Αναγνωσθέντος εν συνεδρία συνοδική του σχετικού γράμματος της υμετέρας Ιερότητος περί της υπό
της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως διακοπής του παρεχομένου αυτή επιδόματος από της 1ης του αρξαμένου
μηνός, ενεκρίθη εξ αποφάσεως ίνα διά Πατριαρχικού
γράμματος υπό σημερινήν ημερομηνίαν προς τον ενταύθα
Γενικόν Πρόξενον απευθυνθή θερμή παράκλησις ημών
και σύστασις προς την έντιμον Κυβέρνησιν, όπως τροποποιούσα αύτη την περί εντελούς διακοπής του επιδόματος απόφασιν, εγκρίνη την εξακολούθησιν και εφεξής της παροχής αυτού, υποβιβαζομένου λόγω της ενεργουμένης οικονομικής περισυλλογής εις πεντήκοντα
λίρας Αγγλίας μηνιαίως. Εφ’ ω ανακοινούμενοι τα ανωτέρω τη υμετέρα Ιερότητι, επικαλούμεθα επ’αυτήν την
χάριν Κυρίου.
Ο Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος».
«Αριθ. Πρωτ. 1557
Ιουνίου ιζ΄ 1926
Ιερώτατε Μητροπολίτα Θυατείρων, υπέρτιμε και έξαρχε Δυτικής και Βορείου Ευρώπης, εν αγίω Πνεύματι
αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Γερμανέ, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και
ειρήνη παρά Θεού.
»Κοινοποιηθέντος αρμοδίως ημίν ότι η έντιμος Ελληνική Κυβέρνησις, αναθεωρούσα προγενεστέραν αυτής
απόφασιν, κατήργησε το ορισθέν διά την υμετέραν Ιερότητα μηνιαίον επίδομα εκ πεντήκοντα λιρών Αγγλίας,
ενεκρίθη εξ αποφάσεως όπως γένηται διάβημα παρά
τω Εξοχωτάτω Υπουργώ επί των Εξωτερικών παρακαλουμένω όπως εισηγηθή το δέον προς αναθεώρησιν της ως άνω αποφάσεως και επιψήφισιν αναλόγου
ποσού διά την υμετέραν Ιερότητα. Τούτο ανακοινούμενοι αυτή, εγκλείομεν τη παρούση το σχετικόν προς την
Α. Εξοχότητα γράμμα ημών και προτρεπόμεθα αυτήν
όπως επιδώ αυτό ιδιοχείρως κατά την εις Αθήνας προσεχή μετάβασιν αυτής.
Ο Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος».
«Αρ. Πρωτ. 1557 (Αντίγραφον) Ιουνίου ιζ 1926
Κύριε Γενικέ Πρόξενε, Βεβαιούμεν την παραλαβήν
τού από 31 Μαϊου ε.έ. και αρ. 2189 γράμματος της υμετέρας Εντιμότητος. Αναφερόμενοι και εις όσα σχετικά
περί της Ιεράς Μητροπόλεως Θυατείρων ανεκοινώσαμεν υμίν εν προηγουμένω ημών γράμματι (υπ’ αρ. 479
και ημερ. 1 Μαρτίου ε.έ.), εκρίναμεν καλόν εξ αποφάσεως όπως επαναλάβωμεν θερμήν παράκλησιν προς
τον Εξοχώτατον Υπουργόν επί των Εξωτερικών της
Ελλάδος περί καταλλήλου υπ’ αυτού εισηγήσεως παρά
τη εντίμω Ελληνική Κυβέρνησει προς αναθεώρησιν της
περί του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Θυατείρων αποφάσεως δι’ επιψηφίσεως και υπέρ αυτού αναλόγου μηνιαίου
επιδόματος. Το σχετικόν ημέτερον γράμμα αποστέλλομεν κατ’ ευθείαν τη αυτού Ιερότητι, όπως επιδώ ιδιοχείρως κατά την προσεχή εις Αθήνας μετάβασιν αυτού.
Εσωκλείοντες αντίγραφον τούτου, παρακαλούμεν την
υμετέραν Εντιμότητα όπως και αύτη ευαρεστουμένη
συνοδεύση την διατυπουμένην παράκλησιν ημών και
δι’ ιδίας αυτής σχετικής συστάσεως παρά τη Αυτού
Εξοχότητι. Ο Κων/πόλεως Βασίλειος».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο μογένεια
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Στο Mansfied λειτούργησε
ο επίσκοπος Μάξιμος

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

“Phantom Yarns” της Diana Taylor
Η

Την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Mansfield επισκέφθηκε ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή της
Απόκρεω όπου χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας.
Συλλειτούργησε ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού Πρεσβύτερος
π. Μιχαήλ Πετράκης.
Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισαν στην Κοινότητα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι πιστοί και του παρέθεσαν επίσημο γεύμα
στην αίθουσα της Κοινότητος.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9

Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο
Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινιάζει την
έκθεση σύγχρονης τέχνης “PhantomYarns”
της Βρετανο-Κύπριας Diana Taylor, την
Τρίτη29 Μαρτίου στις 6-9 μ.μ., στο Σπίτι
της Κύπρου στο Λονδίνο (13 St. James’sSquare, LondonSW1Y 4LB).
«Η έκθεση Phantom Yarns αποτελεί εξέλιξη του μακροχρόνιου ενδιαφέροντος της
Taylor για το πώς βιώνουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο σε μια εποχή υπερβολικού φόρτου πληροφοριών, όταν η αφθονία και η αδιάλειπτη πρόσβαση λειτουργούν
ανταγωνιστικά προς την επιθυμία μας για
τάξη και σαφήνεια. Με το σύνολο του υλικού
πολιτισμού στα χέρια μας, είμαστε πιο πολύ
από ποτέ συνδεδεμένοι σε ένα οπτικό συνεχές
που υπερβαίνει τα όρια του χώρου και του
χρόνου. Αυτή η διαθεσιμότητα έχει ενίοτε ως
συνέπεια την παραμόρφωση της προοπτικής, αφήνοντάς μας μετέωρους σε έναν κόσμο
εικόνων, με όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις
της αμηχανίας και του αποπροσανατολισμού.
Η πρακτική της Taylor, που περιλαμβάνει
ζωγραφική, μεταξοτυπία, κεντητική και τρισδιάστατη εκτύπωση, εμπλουτίζει αναλογικές
απολαύσεις όπως η αφή, η πλούσια διαστρωμάτωση, το σκίσιμο και η ύφανση με
φευγαλέες ιδιότητες του ψηφιακού κόσμου
όπως η αφαίρεση, η επεξεργασία και η ατέρ-
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Εγκαίνια 29 Μαρτίου, 6-9 μ.μ.

μονη μετάλλαξη».
Διάρκεια έκθεσης: 29 Μαρτίου – 29 Απριλίου 2022 | Δευτέρα-Παρασκευή 10:0016:00 (κατόπιν ραντεβού μέσω e-mail:
info@culturalchc.co.uk)

Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου
– Πολιτιστικό Τμήμα.
Επιχορήγηση: Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Πολιτιστικές Υπηρεσίες.
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Ι στορική Μ νήμη
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3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Γρηγόρης Πιερρή Αυξεντίου
Κ

άθε Μάρτη η Κύπρος ανηφορίζει για τον
Μαχαιρά και γονατίζει ευλαβικά μπροστά
στο κρησφύγετο του Υπαρχηγού της Εθνικής
Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.),
Γρηγόρη ΠιερήΑυξεντίου.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
«Από παιδί με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε»,
αφηγείται η μάνα του, «για τους ήρωες του ’21 και
τους αγώνες του Γένους!»
«Μελετούσε για τον Αθανάσιο Διάκο, τον Μάρκο
Μπότσαρη, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και όλους
τους ήρωες. Είχε πάθος με την Ελλάδα ο Γρηγόρης…» λέει η αδελφή του Χρυσταλλού.
Το 1949 τον βρίσκουμε στην Αθήνα. Το όνειρο
του να φοιτήσει στη Σχολή Ευελπίδων δεν θα πραγματοποιηθεί. Γίνεται Έφεδρος Αξιωματικός και
υπηρετεί στα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Εκεί
γνωρίζεται με τον Κυριάκο Μάτση, που σπουδάζει στη Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης και
μαζί προετοιμάζονται για τον αγώνα Λευτεριάς. Η
Ελληνική Κυβέρνηση αρνείται να τον προάγει σε
μόνιμη θέση ανθυπολοχαγού και πικραμένος επιστρέφει στην Κύπρο.
Τον Ιανουάριο του 1955 γίνεται μέλος της ΕΟΚΑ.
Αντί του καθιερωμένου όρκου, ο Αρχηγός Διγενής δέχθηκε τον λόγο της στρατιωτικής του τιμής.
Κατά καιρούς του δόθηκαν τα ψευδώνυμα «Ζήδρος», «Ρήγας», «Αίαντας», «Άρης», «Μάστρος»,
«Ανταίος» και «Ζώτος». Η στρατιωτική του κατάρτιση, το θάρρος και οι μεγάλες μάχες που έδωσε
τον ανέδειξαν ως τον πρώτο μεταξύ των πρώτων
ανταρτών της ΕΟΚΑ.
Στις 10 Ιουνίου 1955 θα παντρευτεί κρυφά στο
μοναστήρι της Αχειροποιήτου στην Λάπηθο την
εκλεκτή της καρδιάς του Βασιλική, με δανεικούς
αρραβώνες και κλωνάρια ελιάς.
Στις 11 Δεκεμβρίου 1955 θα επιδείξει τις εξαίρετες στρατιωτικές του ικανότητες στην ιστορική
μάχη των Σπηλιών, παρασύροντας δυο φάλαγγες
Άγγλων στρατιωτών, που ανηφόριζαν προς τα κρησφύγετα, να συγκρουσθούν μεταξύ τους με πολλούς νεκρούς και τραυματίες.
Το Πάσχα του 1956 βρίσκει τον Αυξεντίου ν’ αναρρώνει μετά από εγχείρηση στο ιστορικό μοναστήρι του Μαχαιρά. Εκεί θα συμβεί και το πρωτοφανές της εμφάνισής του ενώπιον των Άγγλων
στρατιωτών, όταν αυτοί θα περικυκλώσουν το
Μοναστήρι. Μεταμφιεσμένος σε καλόγερο θα παρουσιασθεί και θα συστηθεί στον Άγγλο επικεφαλής αξιωματικό ως ο «πάτερ-Xρύσανθος» και στη
συνέχεια θα τους κεράσει γλυκό!
Τα Χριστούγεννα του 1956, ήταν τα τελευταία
του Γρηγόρη. Βρισκόταν στον Αγρό, στο σπίτι του
Παπαχριστοδούλου μαζί με τους υπόλοιπους
συναγωνιστές του, Μάτση, Σπανό, Λένα και άλλους. Αφού σηκώθηκε και χόρεψε ένα τσάμικο,
εκφώνησε έναν λόγο προς τους αντάρτες του:
«Προσέξετε, βρε. Δεν ξέρουμε ποιά θα είναι η
μοίρα του καθενός μας. Είτε ζήσουμε είτε πεθάνουμε, ένα θα είναι το έπαθλο του αγώνα μας
για νεκρούς και ζώντας. Η Κύπρος να γίνει

Ελληνική και να ζήσει ελεύθερη και ευτυχισμένη. Όσοι δε επιζήσουν, να μην επιδιώξουν
ανταμοιβές και αξιώματα, γιατί οι υπηρεσίες
προς την πατρίδα ποτέ δεν εξαργυρώνονται».
Στις 31 Δεκεμβρίου του 1956, κυκλώνεται μαζί
με τα παλληκάρια του στο χωριό Ζωοπηγή, και
ακολουθεί σφοδρή μάχη. Στην μάχη αυτή θα χάσει
τον αγαπημένο του σύντροφο, τον εικοσάχρονο
Μιχαήλ Γεωργάλλα.
Στις 3 Μαρτίου 1957, δίνει το στερνό ραντεβού
του με την Ελληνική Ιστορία. Άγγλοι στρατιώτες
κατόπιν πληροφοριών περικυκλώνουν το κρησφύγετό του, λίγο πιο κάτω από την Μονή Μαχαιρά. «Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, προδοθήκαμε», λέει στους συντρόφους του. Δεν ήταν η πρώτη
φορά που οι επαίσχυντοι προδότες οδηγούσαν
τους δυνάστες στα λημέρια του Αυξεντίου…
«Παραδοθείτε», φώναξαν οι Άγγλοι, χωρίς να
λάβουν καμία απάντηση.
Ο Αυξεντίου φωνάζει «Μέχρι σήμερα μαθαίνατε πώς πολεμούν οι Έλληνες. Σήμερα θα
μάθετε και πώς πεθαίνουν», και διατάζει τους
συντρόφους του να βγουν από το κρησφύγετο!
Σύμφωνα με τον ιστορικό Πέτρο Παπαπολυβίου, «πρώτος επιχείρησε να ανατινάξει το κρησφύγετο του Αυξεντίου ο λοχαγός του βασιλικού
μηχανικού Ντένις Σάτλγουορθ. Ήταν συνομήλικος του Αυξεντίου και βετεράνος διεθνής παίκτης
της Εθνικής Αγγλίας στο ράγκμπυ. Δεν γνωρίζουμε αν ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει αφήσει πίσω
του κάποια γραπτή μαρτυρία, ωστόσο, σίγουρα η
ιστορία που προκαλεί ανατριχίλα είναι εκείνη που
μοιράστηκαν και τα ξένα έντυπα, για τον ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή που απάντησε στον επαγγελματία
διεθνή παίκτη: “Μολών Λαβέ”.
Και αντέστη μόνος εναντίον 60 Άγγλων στρατιωτών, εναντίον του πυρός των πολυβόλων, εναντίον της φλεγομένης βενζίνης και εναντίον των εκρηκτικών υλών. Ο ανθυπολοχαγός Μίντλετον, που
γνώριζε ελληνικά τον εκάλεσε να παραδοθή. Και
από το άνοιγμα του κρυψώνος ηκούσθη η πολεμική κραυγή που απηθανάτισε τον Λεωνίδαν εις
τας Θερμοπύλας: Μολών Λαβέ»
Ο ήλιος είχε δύσει για τα καλά, όταν έφθανε στη
Λύση, το χωριό του, το μαύρο μαντάτο. Το κατοχικό
βρετανικό ραδιόφωνο μεταδίδει: «…Δυνάμεις Ασφα-

λείας, που ενεργούσαν κατόπιν πληροφοριών, εφόνευσαν σήμερον την μεσημβρίαν εις περιοχήν παρά
την Μονή Μαχαιρά, τον επικηρυγμένο δια ποσού
5.000 λιρών γνωστό Υπαρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α. και
πρώην αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, τρομοκράτη Γρηγόριο Αυξεντίου. Εν τω μεταξύ, κατόπιν πληροφοριών ότι επ’ ευκαιρία του θανάτου και
της κηδείας του φονευθέντος τρομοκράτου προετοιμάζονται εις την γενέτειραν του Λύση δια κοσμοσυρροή εξ όλων των μερών της Νήσου αντιβρετανικαί εκδηλώσεις με κίνδυνον να εξελιχθούν, ως

εκ της εξάψεως των πνευμάτων από σχεδιαζόμενον επικήδειον λόγον της μητρός του, εις αναταραχήν και πράξεις αντεκδικήσεως, επεβλήθη εκεί
γενικός κατ’ οίκον περιορισμός και η Α.Ε., ο κυβερνήτης διέταξε όπως ο νεκρός τρομοκράτης μεταφερθεί προς ταφήν εις τας κεντρικάς φυλακάς της
Λευκωσίας».
Στην ελεεινή προσπάθεια των αποικιοκρατών
να μειώσουν το μέγεθος της θυσίας του Αυξεντίου
απαντούν οι ίδιοι οι Βρετανοί.
Ο συνταγματάρχης Μόραν ο οποίος διεύθυνε
τις επιχειρήσεις δήλωσε: «Ο Αυξεντίου διεξήγαγε
μίαν τρομεράν και εμπνευσμένη μάχη επί δέκα
ώρες». Μια Αγγλίδα δημοσιογράφος, η Fyllis Talf

έγραψε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα «Times of
Cyprus»: «…Όταν ένας αποκλεισθεί και πρέπει
να αποθάνει ή να παραδοθεί, και εκλέξει αυτοβούλως τον αγώνα, μόνος εναντίον αγνώστου αριθμού στρατιωτών, γνωρίζων ότι ο θάνατος του είναι
αναπόφευκτος, τότε ούτος είναι γενναίος, εις οιανδήποτε γλώσσαν. Η γενναιότης του αξίζει να τύχη
του σεβασμού, με τον οποίο περιβάλλει πάντοτε η
εκλήλωσις θάρρους καθ’ όλην την ιστορία της ανθρωπότητος. Με το να υποτιμά τις τούτο, δεν υποβιβάζεται το γόητρον του ανδρός που επολέμησε
και απέθανε, αλλά του ανδρός που ζη και χλευάζει. Ούτος προσβάλει τους συμπατριώτες του».
Ο πατέρας του θα τον αναγνωρίσει «απ’ τις χον-

τρές ελληνικές κοκκάλες», όμοιες με τις δικές του,
κι απ’ τον Σταυρό της πατρίδας πού ΄χε φυλαχτάρι
μες στις τρίχες του κόρφου του».
Η μάνα του Αντωνού, τον αποχαιρετά με ένα
μεστό από λυρισμό Επικήδειο:
«...Μια μάνα τέτοιου ήρωα,
εν προσβολή να κλάψει,
προσβάλλει τον λεβέντη της,
τζιείνον που θ’ απολάψει.
Χαλάλιν της Πατρίδος μου,
ο γιος μου, η ζωή μου,
τζι’ αφού εν επαραδόθηκεν,
τζι έμεινεν τζιαι σκοτώθηκεν,
ας έσιει την ευτζιήν μου…».

Ο μογένεια
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL NATIONAL ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Κοσμοσυρροή στη χοροεσπερίδα του
Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου Μάνορ Χιλλ
Μ

ε πολύ ενθουσιασμό και όρεξη, με ένα αίσθημα…
απελευθέρωσης και ανακούφισης, εκατοντάδες
γονείς και μαθητές, δεκάδες εκπαιδευτικοί του ελληνικού σχολείου Μάνορ Χιλλ προσήλθαν το περασμένο
Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Royal
National του κεντρικού Λονδίνου για να λάβουν μέρος
στην ετήσια χοροεσπερίδα του σχολείου, η οποία
πραγματοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια αναβολής
λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Ιωάννης Ραπτάκης απευθύνει χαιρετισμό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
Η εκδήλωσε φάνταζε σαν μια… όαση μέσα στην περασμένη «σκοτεινή» περίοδο των επανειλημμένων lockdown,
των απαγορεύσεων και της απομόνωσης. Η μεγάλη προ-

σέλευση γονιών και μαθητών (γύρω στα 550 άτομα), η
παρουσία επισήμων προσκεκλημένων και η όλη γιορταστική και διασκεδαστική που επικράτησε, σφράγισαν την
επιτυχία της χοροεσπερίδας.
Το χορευτικό συγκρότημα του Μάνορ Χιλλ, αποτελούμενο
από 165 παιδιά, ηλικίας 4-16 ετών, όλα ντυμένα με παραδοσιακές ενδυμασίες, εκτέλεσαν εν συνόλω και κατά
ομάδες ελληνικούς και κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. Ο ενθουσιασμός που κυριάρχησε, το χειροκρότημα,
ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση για τους μαθητές και τους
δασκάλους τους.
Τη χοροεσπερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Ιωάννης Ραπτάκης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ανδρέας Κακουρής, ο Επίσκοπος
Μελιτηνής Μάξιμος που εκπροσωπούσε τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων, η Γενική Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Γρα-

φείο Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας κα
Μαριάνα Βαρβαρρήγου, η Προϊσταμένη της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής κα Βασιλική Κούμα, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης της Ελλάδας κα Ειρήνη Βερώνη, ο
Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. κ.
Χρήστος Καραολής και ο πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βρετανίας κ. Μάριος Μηναΐδης.
Τους παρευρεθέντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων κ. Μάριος Αντωνιάδης, ο οποίος με θερμά
λόγια ευχαρίστησε τους γονείς για την αθρόα προσέλευση και συμπαράστασή τους και τους επίσημους προσκεκλημένους για την τιμητική τους παρουσία. Ευχαρίστησε
ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς του Μάνορ Χιλλ για το έργο
τους, ειδικά στη δύσκολη περίοδο του εγκλεισμού, κατά
την οποία τα μαθήματα διεξάγονταν διαδικτυακά, με σχεδόν
καθολική συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτά. Επίσης, επαίνε-

σε τους δασκάλους και τους μαθητές για τα εξαίρετα αποτελέσματα στα GCSE και A. Level.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι πρέσβεις της Ελλάδας και
της Κύπρου καθώς και ο Επίσκοπος Μάξιμος, ο οποίος
και διαβίβασε τις ευχές του Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα. Και
οι τρεις ομιλητές επαίνεσαν το Μάνορ Χιλλ για τις προσπάθειές του και για το έργο της διατήρησης της εθνικής
και πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών των αποδήμων.
Στην κλήρωση λαχείου οι ακόλουθοι αριθμοί κέρδισαν
πλούσια δώρα: 3460, 6972, 0002, 4262, 1261, 4620, 6047,
2922, 5970, 6325, 6762 και 6462.
Με την ευκαιρία της χοροεσπερίδας κυκλοφόρησε ειδικό
διαφημιστικό περιοδικό. Από τις 154 σελίδες του περιοδικού, οι πρώτες 62 αναφέρονται στη σχολική ζωή και δράση.
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο Διευθυντής του Μάνορ
Χιλλ Μιχάλης Έλληνας.

«Καραγκούνα» από την Ε’ τάξη

«Ικαριώτικος» από την τάξη GCSE, 1ο έτος

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ανδρέας Κακουρής απευθύνει χαιρετισμό.

«Πεντοζάλης» από παιδιά του A.Level

«Τσάμικος» από την Γ’ τάξη
«Ζεϊμπέκικο λαϊκό» από Α.Level και GCSE

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής Μάξιμος απευθύνει χαιρετισμό

«Συρτός» από τη Β’ τάξη

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων του Μάνορ Χιλλ κ. Μάριος Αντωνιάδης καλωσορίζει
τους παρευρεθέντες στη χοροεσπερίδα

Τα 165 παιδιά του Χορευτικού Συγκροτήματος κατενθουσίασαν τους παρισταμένους

«Σούστα» από την Ε’ τάξη
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Η «Φιλελληνική Επιτροπή
Λονδίνου» (συνέχεια)
Την επόμενη ημέρα, όμως, ο Κοντόσταυλος, αφού συναντήθηκε πράγματι με τον «μίστερ Μούρ», απευθύνει και στον
ίδιο τον Πέτρο Ηπίτη, ο οποίος είχε φύγει από το Λονδίνο
και βρισκόταν ήδη στο Παρίσι, την πιο κάτω πιο λεπτομερή
επιστολή σχετικά με τον μυστηριώδη εκείνον, αλλά και πάλι
μη ονομασθέντα στον Κοντόσταυλο και τον Ράλλη «υψηλόβαθμον» ή μάλλον παντοδύναμο Άγγλο:

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
«Εξαχώτατε κύριε Ηπίτα,
Από πρώτην σας ελπίζω να μάθω το αυτού κατευόδιόν σας
το οποίον εύχομαι να εστάθη σύντομον και ευχάριστον. Ο σοφός
και σεβάσμιος γέροντάς μας [Κοραής] θέλει σας εφανέρωσεν
τα όσα χθες του έγραψα να σας ειπή περί των υπέρ της Ελλάδος προτάσεων Άγγλου τινός. Δεν τα επαναλαμβάνω λοιπόν,
αλλ’ απερνώ εις τα όσα περί ταύτης της υποθέσεως ηκολούθησαν σήμερον. Προ πάντων όμως είναι ανάγκη να σας φανερώσω, ότι κατ’ ατυχίαν, ως πολλάκις ούτως και τώρα αλήθευσε το παλαιόν ρητόν, “όπ’ ακούς πολλά κεράσια, έπαιρνε λίγα
καλάθια”.
»Ο άγνωστος Άγγλος ούτε να έλθη, ούτε το όνομά του ήθελε
να κάμη γνωστόν. Ήλθε λοιπόν πάλιν ο μεσαίος ή δραγουμάνος κ. Μούρ, ο οποίος, αλησμονώντας όλα τα μεγάλα λόγια τα
οποία μας είπεν χθες, επεριωρίσθη εις τα ακόλουθα, τα οποία
είναι γραμμένα εις το αγγλικόν. Είναι δε τα επόμενα:
»Ο φίλος του δεν ημπορεί ούτε αυτός, ούτε το όνομά του να
κάμη γνωστόν παρά μόνον εις τον απεσταλμένον των Γραικών.
Ότι δεν ημπορεί να υπάγη εις το Παρίσι, αλλ’ ο απεσταλμένος
πρέπει να έλθη εδώ να τον ανταμώση διά να του αποδείξη διά
πειραμάτων την ισχύν των μέσων και μηχανών, άτινα μέλει να
μεταχειρισθή και τα οποία δεν ημπορεί να κουβαλή μαζύ του
εις το Παρίσι, έτι δε και διά να συμφωνήσουν περί των χρηματικών ανταμοιβών. Ότι ούτος εστάθη καπιτάνος εις την αγγλικήν μαρίναν’’.
»Υπόσχεται δε τα ακόλουθα: α) Την παντελήν εξολόθρευσιν όλης της τουρκικής φλότας [ναυτικού] ή κάθε άλλου εχθ-

Ι στορικές Μ νήμες

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
ρικού καραβίου μικρού ή μεγάλου· β) Την ευκολίαν να εμβαρκάρη και να ξεβαρκάρη σώματα στρατιωτών απ’ όπου και εις
όποιον μέρος είναι ανάγκη· γ) Να βοηθή τας ελληνικάς φρουράς των κάστρων· δ) Τον αφανισμόν των τουρκικών κάστρων· ε) Τον αφανισμόν του Σεραλίου [Σεραγίου] της Κωνσταντινουπόλεως.
»Ταύτα όλα υπόσχεται να κάμη με ιδίας του μηχανάς καμωμένας με έξοδά του φερμένας μετ’ αυτού. Πρέπει όμως η γραικική δύναμις να του δώση την διά ταύτα όλα αναγκαίαν πληρεξουσιότητα. Να προσδιορίση την ανταμοιβήν κάθε κατορθώματός του ξεχωριστά, δηλαδή αν αφανίση ένα καράβι της
λίττας να του δίδωνται τόσα, ένα μικρότερον τόσα, ένα κάστρον τόσα, διά το σεράλιον τόσα καθ’ εξής. Εζήτησε, λέγει, αληθινά προς ανταμοιβήν τούτων όλων 100 χιλιάδας λίρας, πλην
διά να μη ακολουθήσουν διχόνοιες προτιμεί να προσδιοριστή
ξεχωριστά του κάθε κατορθώματός του η ανταμοιβή.
»Ο μεσαίος [μεσάζων] κ. Μούρ μέ βεβαιοί ότι ο όπισθεν
καπετάνιος είναι με προτερήματα σπάνια, πνεύματος υπέρ φυσικού, τολμηρός και γενναίος ως ουδείς άλλος άνθρωπος και
αξιολόγου χαρακτήρος και τιμής. Ταύτα όλα φίλε μου εξοχώτατε, είναι αι υποσχέσεις και τα ζητήματά του. Όθεν κρίνατε και
αποφασίσατε, όπως η φρόνησις και ο ζήλος σας κρίνει συμφερώτερον εις την παρούσαν περίστασιν του γένους μας. Όσον
το κατ’ εμέ, μεγάλα είναι αληθινά τα υποσχεθέντα κατορθώματα,
αλλά μεγάλαι εξ ίσου αι ζητήσεις του, ίχι τόσον διά την πληρωμήν, όσον διά την οποίαν ζητεί εγγύησιν ενός των Βανκιέρων της Λόνδρας, ενώ το έθνος μας δεν είναι ακόμα εφοδιασμένον με τοιαύτας ευκολίας.
»Επειδή είναι πιθανόν μετ’ ολίγας ημέρας να με ζητήση απόκρισιν, με υποχρεοίτε να μου φανερώσετε τι πρέπει να του αποκριθώ και πώς να πολιτευθώ μαζύ του. Αύριον κατά την υπόσχεσιν του Σεβ. ντε Ροσέτ ελπίζω αφεύκτως να τελειώση η γαλλική φυλλάδα, μεθ’ αύριον ελπίζω να τελειώση και η μετάφρασις της γερμανικής. Κανένα νέον δεν ηξεύρω παρ’ όσα μας
φανερώνουν αι γαλλικαί εφημερίδες. Ο πόλεμος Ρωσσίας γίνεται καθημερινώς βεβαιότερος. Γράμματα Άγγλου τινός από

Κορφούς [Κέρκυρα] την 24 Ιουνίου φανερώνουν ότι οι Γραικοί εις τον Μορέαν δεν πάρει ακόμη κανένα κάστρον. Εις τοιαύτας ειδήσεις Άγγλων απεφάσισα εις το ακόλουθον πίστιν
πλέον καμμίαν να μη δίνω. Από μέρος των Άγγλων συνδρομή
ακόμα καμμία δεν ήρχισε».
[Διατηρήσαμε την ορθογραφία και σύνταξη των πρωτοτύπων].
Ένα, λοιπόν, μέρος της αποστολής του Πέτρου Ηπίτη
ήταν και η εκτύπωση διαφωτιστικών φυλλαδίων σχετικά με
τους απώτερους σκοπούς της «Φιλικής Εταιρείας», οπότε
δικαιολογημένα συμπεραίνουμε ότι θα ήταν έργο επίσης του
Ηπίτη η επίσκεψη του Κοντόσταυλου στην Ελλάδα το 1821.
Δικαιολογημένη υπήρξε, άλλωστε και η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης, την οποία τόσο χαρακτηριστικά διατυπώνει εδώ ο
Κοντόσταυλος, αναφορικά όχι μόνο ως προς τις προθέσεις
των Άγγλων για παροχή οικονομικής ενίσχυσης στην Ελλάδα στα πρώτα τουλάχιστον στάδια της Επανάστασης, αλλά
και της πρώιμης τουλάχιστον εκτίμησής τους για τον απελευθερωτικό της Αγώνα.
Ο Κοραής, βέβαια, όπως πιθανότατα και ο Καποδίστριας, πολύ δε περισσότερο ο Αρχηγός της «Φιλικής Εταιρείας»
Αλέξανδρος Υψηλάντης, στους οποίους ο Πέτρος Ηπίτης θα
είχε προφανώς κοινοποιήσει τις ως άνω προτάσεις του μυστηριώδους Άγγλου, θα έκριναν ότι ήταν στην πραγματικότητα
αφ’ ενός υποσχέσεις φαφλατά και, αφ’ ετέρου, οι ζητούμενες
ως ανταμοιβή εκατόν χιλιάδες λίρες ήταν ένα ποσό, το οποίο
ούτε κατά διάνοια δεν υπήρχε διαθέσιμο στο ταμείο της «Φιλελληνικής Εταιρείας Λονδίνου». Οπότε λοιπόν και δεν έδωσαν
πια καμιά απολύτως συνέχεια στην όλη υπόθεση. Ούτε, όμως,
και ο Κοντόσταυλος δεν φαίνεται να επιδίωξε να ανακαλύψει
ποιος επιτέλους ήταν ο «πανίσχυρος» [για να μη χρησιμοποιήσουμε εντελώς αβασάνιστα τον όρο «πανούργος» ή «απατεώνας»] εκείνος Άγγλος.
Το ερώτημα, πάντως, σχετικά με την προσωπικότητα τόσο
του μεσολαβητή Μουρ, όσο κυρίως του μη κατονομαζόμενου «πανίσχυρου» Άγγλου πρέπει, νομίζουμε, να απαντηθεί.
Και τούτο επειδή, αν ο άγνωστος εκείνος ήταν όντως πραγματικότητα, τότε η απόρριψή του ισοδυναμούσε σχεδόν πλήρως με την άρνηση του Αλή πασά των Ιωαννίνων να υλοποιήσει την παρόμοια εισήγηση του Charles James Napier το
1820, η οποία έγινε, μάλιστα, μετά από άμεση γνώση αν όχι
και εντολή της Βρετανικής Κυβέρνησης, να καταπολεμήσει
τον αδυσώπητο Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ (1808-1839) προτού
αναλάβει την ηγεσία των Οθωμανικών δυνάμεων ο αρχιστράτηγος του Μοριά Χουρσίτ πασάς (;-30/11/1822), ο οποίος
τελικά κι εξόντωσε τον Αλή προτού αυτοκτονήσει ο ίδιος.
Κατ’ αρχήν, τον κατονομαζόμενο απλά ως «κ.Μουρ» θα
τολμούσε ίσως κάποιος να τον εξισώσει με τον Thomas
Moore, ο οποίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν όχι μόνο
ένα απλό Μέλος, αλλά και από τους εξέχοντες ιδρυτές της
«Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου». Ήταν, όμως, επίσης κι
ένας εξέχων Ιρλανδός δικηγόρος-δικαστής, αλλά και ποιητής, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας ενός τουλάχιστον δημοφιλούς μυθιστορήματος, κατά δε το πρώτο ήμισυ του 19ου
αιώνα θεωρούνταν ο πιο διάσημος Ιρλανδός εθνικός υμνωδός.
Και αυτό κυρίως χάρη στο έργο του «Irish Melodies» (18081834), το οποίο λέγεται ότι ο Λόρδος Βύρων είχε αποστηθίσει
ώστε να αποτελέσει πρότυπο για το δικό του έργο «Hebrew
Melodies» (1815).
Τόσο δε στενά συνδεόταν με τον Βύρωνα ο Moor, ώστε ο
Βύρωνας του είχε εμπιστευθεί τα «σκανδαλώδη», όπως αποκλήθηκαν από την πρώην σύζυγό του «Απομνημονεύματά»
του, τα οποία όμως ο Μουρ τελικά έκαψε. Μια πράξη αυτή,
βέβαια, την οποία οι σύγχρονοί του την χαρακτήρισαν ως το
χειρότερο φιλολογικό έγκλημα του 19ου αιώνα. Έγινε δε αρχικά γνωστός με το παρανόμι «Anacreon Moor», ταυτιζόταν
δε και με τον διάσημο αρχαίο Έλληνα λυρικό ποιητή του 6ου
π.Χ. αιώνα Ανακρέοντα. Ήταν, όμως, κι ένας φανατικός υποστηρικτής της ελευθερίας από τους Άγγλους της Γενέτειράς
του Ιρλανδίας.
Ο Thomas Moore (1779-1852) ήταν το μόνο αρσενικό
παιδί Ιρλανδών καθολικών γονέων, οι οποίοι, σύμφωνα με
την επικρατούσα τότε στην Ιρλανδία πολιτική και θρησκευτική κατάσταση, οι Ιρλανδοί καθολικοί δεν είχαν δικαίωμα
ψήφου, ούτε να κατέχουν σπουδαίες θέσεις ή να είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Ούτε, βέβαια, και να οπλοφορούν ή να φοιτούν σε καλά σχολεία. Η μητέρα του, όμως, τον ενθάρρυνε
όχι μόνο να καλλιεργήσει την καλλιτεχνική του έφεση, αλλά
και να καταπολεμήσει τον αφόρητο Βρετανικό ζυγό, από τον
οποίο υπέφερε ο Καθολικισμός τους. Οπότε και ο Moore θεωρούσε τον Καθολικισμό ως το εθνικό θρήσκευμα και ως κέντρο του Ιρλανδικού εθνικού χαρακτήρα.
Το 1795 άρχισε σπουδές στα Νομικά στο Trinity College,
το δε 1799 μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου συν τοις άλλοις
μετέφρασε ποιήματα του Ανακρέοντα, την δε συλλογή του
«Odes to Anacreon» (1800) αφιέρωσε στον Πρίγκιπα της

Ουαλίας Γεώργιο (1762-1830) [μετέπειτα Βασιλέα της Αγγλίας
Γεώργιο Δ΄ (1820-1830)], οπότε και άρχισε να ανεβαίνει κοινωνικά, τραγουδώντας για την αριστοκρατία του πνεύματος
και της υλικής και πολιτικής ισχύος. Το 1801 αποφάσισε να
εκδώσει τα δικά του ποιήματα, και το 1803 να ταξιδέψει στην
Αμερική, συνέγραψε δε τις εκεί εντυπώσεις του στο έργο του
«Epistles, Odes, and Other Poems» (1806), όπου επικρίνει
τους Αμερικανούς επειδή υποστήριζαν τότε την δουλεία.
Στο Λονδίνο, όπου τελικά εγκαταστάθηκε πια μόνιμα, ο
Moore άρχισε να δημοσιεύει ευτράπελα πολιτικά σχόλια υπέρ
του Κόμματος των Whigs, στα οποία καυτηρίαζε την Αγγλική πολιτική υποκρισία. Ένας, μάλιστα, από τους συνεχώς
δριμύτατα επικρινόμενους ήταν ο Ιρλανδός Υπουργός Lord
Castlereagh (1769-1822), ο οποίος ήταν σκληρός αντίπαλος
της Ενωμένης Ιρλανδίας. Οι δε ανησυχίες και οι αγώνες των
Ιρλανδών για ελευθερία και δικαιοσύνη, όπως και οι επαναστάσεις στην Αμερική και τη Γαλλία, ενέπνευσαν τον Moore
ώστε να δείξει επίσης ένα άμεσο ενδιαφέρον για την Ελληνική Επανάσταση. Η διφορούμενη, άλλωστε, Βρετανική πολιτική προς την Τουρκία και την Ελλάδα σχετιζόταν άμεσα και
με τα ευρύτερα Βρετανικά ενδιαφέροντα στην Ανατολική
Μεσόγειο, τα οποία οι φιλελεύθεροι Ιρλανδοί παρέβαλλαν με
τα εφαρμοζόμενα από τους Βρετανούς μέτρα σε βάρος των
Ιρλανδών.
Η Ελληνική Επανάσταση, συνεπώς, συμβόλιζε για τους
Ιρλανδούς, έστω και έμμεσα, μια μορφή αντίδρασης εναντίον
της Βρετανικής κατοχής της Ιρλανδίας, όταν και αυτοί επιδίωκαν την ελευθερία τους, όπως ακριβώς και οι Έλληνες. Και
ήταν αυτός ακριβώς ο κυριότερος λόγος, για τον οποίο ο
Thomas Moore δραστηριοποιήθηκε ώστε να υποστηρίζει ένθερμα πια και τον Ελληνικό απελευθερωτικό Αγώνα. Υπήρξε
δε όχι μόνο ένας από τα πρώτα 50 Μέλη της «Φιλελληνικής
Επιτροπής Λονδίνου», αλλά και υποστήριξε έμπρακτα την
Ελληνική Επανάσταση.
Στην περίπτωση, μάλιστα, του Λόρδου Βύρωνα, ήταν o
Moor εκείνος, ο οποίος τον είχε εισαγάγει αποτελεσματικά
στο θέμα αυτό πολύ πριν ιδρυθεί η «Φιλελληνική Επιτροπή
Λονδίνου». Είχε εξάλλου συνδράμει τον απελευθερωτικό
Αγώνα των Ελλήνων όχι μόνο με λόγια, αλλά και με χρήματα, οπλισμό και την αναγκαία προπαγάνδα.
Στην δε ποιητική του συλλογή «The Ghost of Miltiades»,
ο Moore επικρίνει όσους υποστηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση με μάλλον ιδιοτελείς σκοπούς και όχι με γνήσια
αγάπη για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική δουλεία, όπως φαίνεται και από το πιο κάτω μικρό
απόσπασμα ποιήματός του:
“Of Liberty foes the worst are they /
Who turn to a trade her cause divine /
And gamble for gold on Freedom’s shrine”
Το ποίημα, όμως, αυτό για τον Μιλτιάδη δεν ήταν η μόνη
ποιητική αναφορά του Moore στην Ελληνική Επανάσταση.
Το 1826, συγκεκριμένα, εμπνευσμένος από τον Βύρωνα,
συνέθεσε την ποιητική του συλλογή «Evenings in Greece»,
με κέντρο ενδιαφέροντός του την Ζέα [προφανώς εννοεί τη
νήσο Κέα ή Τζια], «την πιο πολιτισμένη περιοχή της Ελλάδας», όπως σημειώνει ο ίδιος, τη Γενέτειρα δηλαδή του
Βακχυλίδη, του Σιμωνίδη και άλλων διακεκριμένων Ελλήνων της Αρχαίας Ελλάδας. Τόνισε, μάλιστα, ότι συνέδεσε μια
σειρά τραγουδιών ποιητικής μορφής ώστε, «όσοι δεν θα μπορούσαν να τραγουδήσουν, θα συμμετείχαν ως αναγνώστες».
Ένα δε τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το εμβληματικό του ποίημα
«The sky is bright-To Greece we give our shining blades»,
για το οποίο έγραψε τη μουσική ο Henry Bishop (1786-1855).
Ένα δε άλλο πολύ γνωστό φιλελληνικό ποίημά του τιτλοφορείται «The death of a Greek warrior». Γι’ αυτό, άλλωστε,
και η Ελλάδα τιμά ιδιαίτερα τον Thomas Moore, τον μεγάλο
αυτόν υμνωδό και υποστηρικτή της Ελευθερίας, του οποίου
η εργασία παρουσίασε με τον πιο εμβληματικό τρόπο τον
αγώνα των Φιλελλήνων, οι οποίοι πρόσφεραν στην Ελλάδα
«their shining blades» και «the terrible edge of the sword»
(όπως γράφει και ο Διονύσιος Σολωμός: «σε γνωρίζω από
την κόψη του σπαθιού του τρομερού…»), που οδήγησαν
τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας.
Όσο, τώρα, αφορά τον μη κατονομαζόμενο στις ως άνω
δύο επιστολές του Κοντόσταυλου πανίσχυρο Άγγλο, αν δεν
επιθυμούμε να τον συνταυτίσουμε με τον προαναφερθέντα
διακεκριμένο Ιρλανδό στρατιωτικό και πολιτικό Charles James
Napier, παραθέτουμε στη συνέχεια ενδιαφέρουσες πληροφορίες για μερικούς άλλους από τους εξέχοντες Βρετανούς
Φιλέλληνες και Μέλη ενεργά της «Φιλελληνικής Επιτροπής
Λονδίνου», όπως επίσης και για μερικούς τυχοδιώκτες, οι
οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσκολλήθηκαν στους
Φιλέλληνες και προξένησαν τεράστιες ζημίες στο απελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ο Αθανάσιος ο του Καρύδη, όπως ήταν το επώνυμό
του, γεννήθηκε το 1750 στη κύπρο. Γόνος της σπουδαίας οικογένειας καρύδη από τη λάρνακα, ο Αθανάσιος ασπάστηκε από μικρό παιδί την ιεροσύνη και δέθηκε στενά με τους σημαίνοντες συγγενείς του, μεταξύ άλλων και με τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Ευφυής και
ευρυμαθής, ο Αθανάσιος με τη βοήθεια του μεγαλέμπορου θείου του Χατζηανδρόνικου Καρύδη μετέβη για
σπουδές στη Βενετία, το 1765. Εκεί παρέμεινε έξι χρόνια και διδάχθηκε λατινικά και ελληνικά γράμματα, καθώς
επίσης θρησκειολογία και φιλοσοφία.

Ι στορικές Μ νήμες
ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Κύπριοι αγωνιστές
της Ελευθερίας

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Γυρνώντας στην πατρίδα, ο Αθανάσιος επιδόθηκε με
ζήλο στη πνευματική καλλιέργεια των συμπατριωτών
του. μεταλαμπάδευσε στους υπόδουλους Έλληνες την
άγια ιδέα της ελευθερίας. Αργότερα μετέβη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, όπου και χειροτονήθηκε βοηθός
επίσκοπος του Πατριάρχη. το 1781 αναλαμβάνει επίσκοπος λιβύης, επιτελώντας άψογα τα καθήκοντά του, πάντοτε με αγάπη και σεβασμό στο ποίμνιό του. Δέκα χρόνια αργότερα, σε ηλικία 41 ετών ο κύπριος κληρικός εξελέγη μητροπολίτης νικομηδείας.
ο καρύδης, παρότι ο ίδιος ταλαιπωρείτο συχνά από
ασθένειες και οι μετακινήσεις ήταν για αυτόν ένα μαρτύριο, δεν έπαψε να δείχνει έμπρακτα την αγάπη του
για την εκπαίδευση των Ελλήνων της μητροπόλεως του.
Σε έναν ασφυκτικό βαρβαρικό μουσουλμανικό κλοιό, ο
καρύδης ίδρυσε ένα μεγάλο κέντρο Ελληνισμού, προσφέροντας ο ίδιος χίλια γρόσια! οι σουλτανικές Αρχές
τον παρακολουθούσαν στενά, όμως ο πατριώτης κύπριος μητροπολίτης, βελτίωσε τις συνθήκες λειτουργίας
της μεγάλης του Γένους Σχολής, φρόντισε για τον αδιάκοπο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της και το 1820 διορίστηκε Επίτροπος του Πατριαρχικού τυπογραφείου.
με το ξέσπασμα της Εθνεγερσίας, ο ηρωικός Αθανάσιος αρνείται πεισματικά να επικυρώσει την εγκύκλιο
αφορισμού της Επανάστασης και των Επαναστατών από
το Πατριαρχείο και έτσι οι οθωμανοί τον συνέλαβαν και
τον φυλάκισαν στις φυλακές μποσταντζή, στη κωνσταντινούπολη. κυριακή του Πάσχα, 10 Απριλίου 1821.
ο Αθανάσιος, μαζί με άλλους συλληφθέντες, τον μητροπολίτη Αγχιάλου Ευγένειο και Εφέσου Διόνυσο, σύρονται σε διάφορα σημεία της Πόλης. Διαπομπεύονται και
εξευτελίζονται από τον μανιασμένο τουρκικό όχλο.
Προ της κυγκλιδωτής Πύλης, ο Αθανάσιος αναφώνησε:
«Ω Θεέ, μη με παραδώσης εις τα θηρία να με βασανίσουν
μέχρι τελευταίας αναπνοής, αλλά παρέλαβε τώρα, παρακαλώ, την ψυχήν μου εις χείρας σου εν ειρήνη». τα άγρια θηρία με την ανθρώπινη όψη θανάτωσαν με πυρακτωμένα σίδερα τον μητροπολίτη, ο οποίος εξέπνευσε.
Χωρίς να τους αρκεί αυτό, λυσσασμένοι, οι τούρκοι έσυραν το νεκρό πτώμα του μητροπολίτη στον τόπο της εκτέλεσης και τον κρέμασαν νεκρό!
η σορός έμεινε σε κοινή θέα για τρεις ημέρες και μετά πετάχτηκε στη θάλασσα. λέγεται πως κάποιοι Έλληνες
ανέσυραν τη σορό του καρύδη και των άλλων ιερωμένων και τους έθαψαν.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
ο Θεοχάρης Λαπαθιώτης γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1807 στο χωριό λάπηθος της κύπρου. καθώς
έως τότε οι Έλληνες της κύπρου δεν είχαν επίθετα, ο
Θεοχάρης έλαβε ως επίθετό το «λαπαθιώτης», εξαιτίας
του τόπου καταγωγής του. η οικογένειά του ήταν μυημένη
από χρόνια στους αγώνες για τα εθνικά ιδεώδη και έτσι
ο πατέρας και οι θείοι του Θεοχάρη έγιναν με ενθουσιασμό μέλη της Φιλικής Εταιρείας, το 1818.
Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, οι οθωμανικές Αρχές
ανακάλυψαν μυστική αλληλογραφία του πατέρα του με
τους εξεγερμένους Πελοποννησίους οπλαρχηγούς και
αφού τον εντόπισαν, τον έσφαξαν ζωντανό, στον ματωμένο Ιούλιο 1821! Σειρά είχε ο υιός του. ο Θεοχάρης
κυνηγήθηκε σκληρά, όμως κατέφυγε στα βουνά και για
κάποιο διάστημα κρύφτηκε σε ένα μοναστήρι. με τεχνάσματα κατάφερνε να ξεφεύγει από τους οθωμανούς,

ώσπου το 1824 πέρασε μαζί με άλλους κρυφά στην επαναστατημένη Ελλάδα και κατατάχθηκε στο σώμα του οπλαρχηγού Ιωάννη Μπούσγου από τη λιβαδειά. ο λαπαθιώτης πολέμησε με μανία τον εχθρό και σε κάθε μάχη
διακρίθηκε για την αποτελεσματικότητα και την ανδρεία
του.
με την ίδρυση του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους,
ο λαπαθιώτης εντάσσεται στο υποτυπώδες Πυροβολικό,
ενώ το 1834 βρίσκεται στη Χωροφυλακή, από την οποία
αποστρατεύθηκε το 1862. Για την προσφορά του στο τιτάνιο εθνικό εγχείρημα τιμήθηκε με το «Παράσημο του
Αγώνα». ο κύπριος αγωνιστής απεβίωσε το 1886, σε
ηλικία 79 ετών αφήνοντας πίσω του τη κόρη του, Βασιλική και τον γιό του, μετέπειτα στρατηγό του Ελληνικού
στρατού, Λεωνίδα.
ΑΘΑνΑτοΣ!

ΜΙΧΑΛΗΣ Ο “ΚΥΠΡΑΙΟΣ”
Πολύ λίγες πληροφορίες μας είναι γνωστές για αυτόν
τον απλό αγωνιστή εκ κύπρου, που λεγόταν Μιχάλης.
Εξ όσων μπορούμε να υποθέσουμε, γεννήθηκε στις
αρχές του 1800 σε κάποιο χωριό της κύπρου. Αφότου
επέζησε από τη μεγάλη σφαγή, τον Ιούλιο του 1821 κατέφυγε στην επαναστατημένη μητρόπολη λίγους μήνες
μετά. Αυτή η μεγάλη πολεμική μορφή, που δεν έλαβε ποτέ αξιώματα, συναντάται στον στενό πολεμικό κύκλο του
στρατηγού Μακρυγιάννη. τον Απρίλιο του 1825 το εν
λόγω σώμα μαζί με άλλες ομάδες αγωνιστών βρέθηκαν
υπό πολιορκία στο νεόκαστρο από τον Ιμπραήμ και τον
καλά εξοπλισμένο αιγυπτιακό στρατό του. μετά από
ισχυρούς κανονιοβολισμούς, το πυροβολικό του Ιμπραήμ πέτυχε τη διάνοιξη ρήγματος στο φρούριο, αλλά οι
επερχόμενες έφοδοι Αλβανών ατάκτων και του τακτικού
αιγυπτιακού στρατού απέτυχαν να εισέλθουν ύστερα
από τη σθεναρή αντίσταση των Ελλήνων αμυνόμενων.
μετά από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια, ο Ιμπραήμ κατέλαβε το κοντινό νησί της Σφακτηρίας, καθιστώντας τη θέση των πολιορκημένων πολύ πιο δύσκολη,
αφού ήταν πλέον αποκλεισμένοι από ξηρά και θάλασσα, με μηδαμινά εφόδια και έλλειψη νερού. Αναγκασμένοι να συνθηκολογήσουν για εκκένωση του κάστρου,
θεώρησαν αναγκαίο να ενημερώσουν τον Άγγλο ναύαρχο στη Ζάκυνθο, σε μία προσπάθεια να αποφύγουν ενδεχόμενη αθέτηση των όρων από τον Ιμπραήμ, κάτι για
το οποίο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία ο μακρυγιάννης.
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο ίσως να κατέληγε σε μαζικές εκτελέσεις αγωνιστών και αμάχων, ένα συχνό φαινόμενο
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.
ο Μιχάλης Κυπραίος ήταν αυτός που ανέλαβε την
άκρως επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή, ως κολυμβητήςαγγελιαφόρος, αφού ο τουρκικός στόλος είχε αποκλείσει
τους πολιορκημένους. Στόχος του ήταν να κολυμπήσει
για ώρες αθέατος ανάμεσα από τα εχθρικά πλοία και να
παραδώσει επιστολές σε μία βρετανική φρεγάτα, η οποία
εισήλθε στον κόλπο της πόλης την προηγούμενη νύχτα.
«Τον πήραν χαμπέρι τα τούρκικα και τον κυνήγησαν

οληνύχτα, και τόπεσαν τα γράμματα εκεί όπου βούταγε
εις την θάλασσα», περιγράφει ο μακρυγιάννης, χωρίς
όμως να καταφέρουν να τον συλλάβουν. Συνεχίζοντας
αναφέρει ότι «πήγε εις την φεργάδα και μπαίνοντας μέσα, έπεσε πεθαμένος. Τον κρεμάσανε και βήκε το νερό
και τόβαλαν σπίρτα κι' αναστήθη». Αφού συνήλθε ο μιχάλης κυπραίος ανέφερε στους Βρετανούς αξιωματικούς
την κατάσταση στο φρούριο και έπειτα οδηγήθηκε στη
Ζάκυνθο, όπου και ενημέρωσε τον Βρετανό ναύαρχο.
το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σταλούν τρία
ευρωπαϊκά ιστιοφόρα για να διασφαλίσουν την τήρηση
των όρων της παράδοσης του φρουρίου. ο μακρυγιάν-
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νης αναφέρει ένα βρετανικό, ενώ ο Σκωτσέζος φιλέλληνας Τόμας Γκόρντον και ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης προσθέτουν ένα αυστριακό και ένα γαλλικό.
Όταν οι επαναστάτες συμφώνησαν να εκκενώσουν το
φρούριο, η μεταφορά τους στην καλαμάτα, από όπου
συνέχισαν την πολεμική τους δράση, έγινε με τα εν λόγω καράβια.
η δεύτερη αναφορά του αγωνιστή από την κύπρο στα
απομνημονεύματα του μακρυγιάννη συναντάται στη
θρυλική μάχη των μύλων τον Ιούνιο του 1825, την ύστατη
προσπάθεια των επαναστατών να εμποδίσουν τον Ιμπραήμ που όδευε προς το κοντινό ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα της επαναστατικής κυβέρνησης. μάλιστα, ο μακρυγιάννης με 50 άνδρες του εντόπισαν και κτύπησαν
την αιγυπτιακή εμπροσθοφυλακή, η οποία προσέγγιζε
με γρήγορο ρυθμό τις ελληνικές θέσεις, τρέποντας τη σε
φυγή μέχρι την άφιξη του κύριου σώματος του στρατού
του Ιμπραήμ. με αρχηγό τον Δημήτριο Υψηλάντη και
υπαρχηγό τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, οι περίπου
500 επαναστάτες, αποτελούμενοι από ομάδες διακεκριμένων οπλαρχηγών, πολεμικά σώματα κρητικών, αλλά και Φιλελλήνων, αντιμετώπισαν γενναία τις επιθέσεις
των 5.000 Αιγυπτίων, με τη βοήθεια κανονιοβολισμών
από τα ελληνικά πλοία. Πολλές φορές μάλιστα εξαπέλυαν οι ίδιοι αντεπιθέσεις με ηρωικές αλλά και ριψοκίνδυνες
εφόδους. Σε μία από αυτές ο κύπριος αγωνιστής έχασε
τη ζωή του, μία από τις ελάχιστες απώλειες της μάχης
για την ελληνική πλευρά. ο μακρυγιάννης, που σε αυτές τις αντεπιθέσεις κινδύνεψε με αιχμαλωσία, αναφέρει χαρακτηριστικά «τότε εκεί όπου ριχτήκαμεν στο γιουρούσι, μου πληγώθη βαρέως και ύστερα απέθανε ο καλός
και γενναίος πατριώτης Μιχάλης Κυπραίος...». Εν τέλει
αυτή η σπουδαία νίκη σε μία άνιση αλλά σωτήρια μάχη,
απέτρεψε την κατάληψη του ναυπλίου και παράλληλα
ήταν μία πολυπόθητη αιτία ενθάρρυνσης για τους Έλληνες,
που είχαν υποστεί σειρά από ήττες, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα του ανταρτοπόλεμου και των φυσικών
οχυρωματικών θέσεων στην αντιμετώπιση του τακτικού
εχθρικού στρατού.
ΑΘΑνΑτοΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
Ο Δημήτρης Δημητρίου του ΔΗΣΥ,
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Κατερίνα
Σακελλαροπούλου της Ελλάδας...
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ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 σε τηλεοπτική
συζήτηση για την βάρβαρη ρωσική εισβολή στην
ουκρανία, ο Εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος
στην κυπριακή Δημοκρατία Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρης Δημητρίου, προέβη σε μια παραπλανητική δήλωση όταν είπε ότι δεν ξανάκουσε
για εισβολή με στρατιωτικά μέσα από τον καιρό
του 2ου παγκοσμίου πολέμου!
την επομένη, 25 Φεβρουαρίου 2022 στην Αθήνα εκπληκτικά το ίδιο επανέλαβαν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κωνσταντίνος μητσοτάκης και η Πρόεδρος αυτής κα κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Διάλογος του πρωθυπουργού κυριάκου μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατερίνα
Σακελλαροπούλου κατά την έναρξη της συνάντησής τους 25.2.2022
«Κ. Μητσοτάκης: Η 24η Φεβρουαρίου 2022,
κυρία Πρόεδρε, ήταν μια σκοτεινή μέρα για
την Ευρώπη. Για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος».
«Κ. Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε,
συμφωνώ ότι η εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση εναντίον ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
που νομίζαμε πια ότι αυτά τα θέματα λύθηκαν».
Όσον αφορά την δήλωση μητσοτάκη. και η
κύπρος Ευρωπαϊκό κράτος ήταν πάντα και είναι,
ανεξάρτητα αν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.

Διόρθωση από Δ. Δημητρίου
Όσον αφορά τον κ. Δ. Δημητρίου, προς τιμήν
του, προέβη σε διόρθωση μέσω twitter και έγραψε: «Σε προχθεσινή μεσημεριανή εκπομπή έκανα ένα γλωσσικό ατόπημα και διατύπωσα μια
φράση που δεν στέκει ιστορικά και πολιτικά. Προφανώς και η ρωσική εισβολή στην ουκρανία
ΔΕν είναι η πρώτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο... η θέση μου είναι ξεκάθαρη, η ρωσική

«Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια»

προαναφερθέντων. οφείλετε, είτε να βάλετε σε
τάξη τον υΠΕΞ της κΔ είτε να τον στείλετε πίσω
στην συνταξιοδότησή του. Όσον αφορά τους κυβερνώντες της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εξέφρασαν και αλληλο-συμφώνησαν δημόσια μητσοτάκης/Σακελλαροπούλου, οφείλετε να απαιτήσετε απόσυρση, απολογία και διόρθωση.
η κύπρος είναι συνεχιζόμενο θύμα προηγούμενων, Δυο βάρβαρων εισβολών, ως ένα
ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. και δεν επιτρέπεται καμία επιείκεια,
καμία «αμνησία», που μόνο την κατοχική τουρκΙΑ
εξυπηρετεί. Δεν θέλω να πώ και ενσυνείδητα.
Σ.Σ. το 1983 σε μια δίκη στο λονδίνο ο μ. λόρδος Tom Bingham, αργότερα από το 1996 Lord
Chief Justice και όχι μόνο, ένας από τους σπουδαιότερους Δικαστές στο ηνωμένο Βασίλειο, ο
οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο «σπουδαιότερος
δικηγόρος της γενιάς του», αναφέρθηκε σε

Καθόλου τυχαία η δήλωση Λαβρώφ για κατεχόμενα

εισβολή στην ουκρανία έχει πολλούς συσχετισμούς με την εισβολή της τουρκίας στην κύπρο
που ενισχύουν και την ένταση της καταδίκης μας».
Δεν ακούσαμε όμως τίποτα εκ μέρους του
Έλληνα Πρωθυπουργού και της Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας, για απόσυρση του δικού τους ατοπήματος, και που δεν δικαιολογείται
με το τίποτα από τους δύο ηγέτες της κατά τα άλλα «εγγυήτριας» Ελλάδας...
καθώς ετοιμαζόμουν να στείλω για ανάρτηση
το κείμενο αυτό, έμαθα διαβάζοντας το άρθρο του
συνάδελφου Γ. καλλινίκου στον «Φ» «η εισβολή της ρωσίας και οι επικίνδυνοι πολιτικάντηδες»,
ότι πρώτος που πέταξε την ανιστόρητη δήλωση
ήταν ο ... νυν υΠΕΞ Ιωάννης κασουλίδης!

«Το αντράκι ο Πούτιν»
Κύριε Διευθυντά,
Έχω γίνει έξω φρενών. μετά δύο παγκόσμιους πολέμους, δεν έχουν βρει καλύτερο τρόπο λύσης προβλημάτων
οι μεγάλοι Άρχοντες και ούτε μαθαίνουν, κάνοντας τα ίδια
λάθη; τόσο πολύ φοβήθηκε ο Πούτιν το νΑτο; ολόκληρη
ρωσία τρέμει και παρασύρεται απ’ αυτό το «αντράκι» που
λέγεται Πούτιν και μπήκε στον πόλεμο; Σίγουρα θα ήταν
καλύτερα να μην είχε αρχίσει τα ίδια, όπως έκαναν οι προηγούμενοι φτηνο-αρχηγοί λ.χ. στην κύπρο. κατακτητές διεφθαρμένοι. Αυτοί δεν λέγονται ούτε πατριώτες ούτε ήρωες.
Θα μου πείτε, δεν γνωρίζω τον φαύλο κύκλο της πολιτική; Γνωρίζω, όμως, πως τα μεγάλα ψάρια καταβροχθίζουν
τα μικρά και έτσι τους βλέπω... μεγαλοκαρχαρίες ή απλώς
ΣκυλοΨΑρΑ.
λυπάμαι τον απλό κόσμο γενικά που υποφέρει στα χέρια ΑνΑΞΙΩν.
και λέγονται ορθόδοξοι. και πάνε και εκκλησία... ντροπή τους!
Με εκτίμηση
Μερσίνη ΜacFarland

«κοιτάξτε την κύπρο. η "τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας κύπρου" έχει ανακηρυχθεί μονομερώς στο βορρά. Αρνείται να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του οηΕ,
αλλά κανείς δεν αρνείται στους εκπροσώπους της Βόρειας κύπρου το δικαίωμα να συμμετάσχουν
στον διάλογο».
καθόλου τυχαία πρέπει να θεωρηθεί η πιο πάνω δήλωση του ρώσου υπ. Εξωτερικών Σ. λαβρώφ, σε μια τέτοια συγκυρία με την ρωσική εισβολή στην ουκρανία.
Αν δεν καταφέρει η ρωσία να κατακτήσει όλη την ουκρανία, έχει ήδη εισβάλει σ΄αυτήν και το
ελάχιστο που στοχεύει, κατά τη ταπεινή μου γνώμη, είναι μια «νέα κύπρο». η διχοτομική γραμμή
στην κυπριακή Δημοκρατία είναι οριζόντια, όπως την επέλεξαν τελικα στο Φόρεϊν Όφις από την
δεκαετία του 1950, όπως ήθελε η τουρκία, απορρίπτοντας την κάθετη του Σερ Ίβον κιρκπάτρικ,
για να έχει την πλησιέστερη πρόσβαση στο νησί. Στην ουκρανία θα είναι οριζόντια! και θα αποκαλείται «Ανατολική ουκρανία – κατεχόμενη»!
Φ.Α.

Απολογία, απόσυρση
και διόρθωση
κύριε Πρόεδρε νίκο Αναστασιάδη και κυρία
Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα
Δημητρίου,
Εσείς θέλω να πιστεύω, πως δεν... έχετε
προσβληθεί από την «ιστορική αμνησία» των

«τουρκικές εισβολές στην κύπρο» το 1974, στον
πληθυντικό, «σε τουρκικά κατοχικά στρατεύματα». Απεβίωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2010.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
(Πρόσφυγας από την κατεχόμενη
Νεάπολη Λευκωσίας)

«Τα Νέα Υλικά»
Στο παρελθόν σου σαν γυρνάς, πολύ καιρό μην μείνεις,
όταν το ψάχνεις ερευνάς – θα υποφέρεις, θα πονάς,
ήσυχο να τ’ αφήνεις.
να μην αγγίζεις τες πληγές που έχουν επουλώσει,

τα λάθη και παθήματα – και τα σκληρά μαθήματα,
τες γνώσεις δυναμώνουν,
γίνονται Βράχοι Αντοχής – στέκουν στες μπόρες της ζωής,
και θεμέλια στεριώνουν!

γιατί θ’ ανοίξουν, θα πονούν – μερόνυχτα θα ενοχλούν,
η λύπη θα φουντώσει!
τα περασμένα, τα παλιά, όταν ξανασκαλίζεις,
βραχνά θα έχεις συντροφιά – και κουρασμένη σου καρδιά,
άδικα θα ραγίζεις!
Παρόν και μέλλον να κοιτάς, πάντα με καρτερία,

Είναι τα νέα υλικά, το μέλλον για να χτίσεις.
Αφήνεις πίσω τα παλιά – σαν τα πουλιά απ’ τη φωλιά,
πετάς για να κερδίσεις,
τα πολυπόθητα αγαθά, ψυχής την ηρεμία,
ν’ ανοίξεις νίκης τα φτερά – να φτάσεις ύψη τολμηρά,
να ζεις στην Ευτυχία!

με εμπειρίες π’ αποκτάς – χτίζεις, χαλάς και προχωράς,
και γράφεις Ιστορία!
Εις τον δικό σου εαυτό νά’χεις εμπιστοσύνη,
και να θυμάσαι το ρητό – ουδέν κακό χωρίς καλό,
Φάρος, Αρχή να γίνει!

Σε ουρανούς και σε ξηρά, θάλασσες και πελάγη,
φθινόπωρο, χειμερινά – Άνοιξη, καλοκαιρινά,
Φλόγα Χαράς θ’ ανάβει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
22 Φεβρουαρίου 2022

Eπιστολές - Γνώμες
Περί όλων των αρχών
“Πού είναι η Λύση; Κοντά
και Αρχών
στο Πέρα Χωριό;”
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Αυτή την ερώτηση την άκουσα από μια συμπαθέστατη και γλυκύτατη κοπελίτσα 23 χρόνων.
Δεν φταίει το κορίτσι. Εμείς όλοι οι μεγάλοι φταίμε.
Δεν είχε ακούσει για τη λύση. τη γενέτειρα του
Αυξεντίου. Για μας αυτό είναι αδιανόητο. Αν σήμερα που ακόμη ζούμε όσοι γεννηθήκαμε και
περάσαμε τα χρόνια της εφηβείας μας, τα πιο
όμορφά μας χρόνια στον ευλογημένο τόπο μας,
αν σήμερα οι νέοι μας δεν ξέρουν αυτά τα «καρτερικά ελληνικά ονόματα», πώς περιμένουμε
σε λίγα χρόνια που θα έχουμε φύγει όλοι και όλες
που έχουμε βιώματα και πάθος με τη γη μας, να
θυμάται κανένας τους τόπους μας;
Γράφει η

Ζήνα
Λυσάνδρου-Παναγίδη,
Δήμαρχος λευκονοίκου
τον τόπο μας να λυπηθούμε. την άμοιρη γη
μας που στενάζει κάτω από την μπότα του κατακτητή. ο τόπος μας, η κύπρος μας, όπως

συνήθιζα να λέω στους μαθητές μου στο λύκειο
λατσιών, δεν εκτείνεται από τα λατσιά ως την
Πάφο!
τι να σου κάνουν κι αυτά τα παιδιά, αφού αυτήν την κύπρο ξέρουν! κάθε φορά που βρισκόμουν σε τάξη, σε όροφο κυρίως, που έβλεπε στον Πενταδάκτυλο, πάντα αναρωτιόμουν,
ατενίζοντάς τον, αν βρέχει και πού βρέχει στη γη
μας. κι άμα έβρεχε στη μεσαορία μας χαιρόμουν, σαν τότε που ερχόταν ο ποταμός μας, ο
κρυός, για να δροσίσει τη διψασμένη πεδιάδα
μας.
Σε μας επαφίεται να κρατάμε ζωντανές τις μνήμες του τόπου μας. Έχουμε χρέος μέγιστο. κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι οι νεκροί, που
λέει κι ο ποιητής.
καταρχάς, ευθύνη έχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Όσοι γονείς κατάγονται από τα κατεχόμενα είναι αδιανόητο να μη μιλούν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους για τα χωριά και
τις πόλεις τους. μέσα στα σπίτια μας τα παιδιά
μας μεγαλώνουν με τις ιστορίες, τα ήθη, τις παραδόσεις που φέραμε μαζί μας. με τα χρώματα και τις μυρωδιές του τόπου μας.
Ευτυχώς, που τα πιο πολλά παιδιά τα μεγαλώνουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες με τις
μνήμες που έφεραν μαζί τους. Θαυμάζω την

Αγγελική, νεαρή φιλόλογο, η οποία μεγάλωσε
με τη γιαγιά και τον παππού της, την Αγγελική
και τον Ανδρέα, τους γονείς του πατέρα της, και
αγαπά τόσο το λευκόνοικο που με συγκινεί κάθε φορά που μιλώ μαζί της. νοιώθω, όμως, και
τόση περηφάνια! Για την αγάπη της για τους
παππούδες της, για τον Αρχάγγελό μας που ο
παππούς ήταν επίτροπος, για τις ιστορίες που
τις έμαθαν, για τις γεύσεις που δοκίμασε, για τις
αξίες που τις μεταλαμπάδευσαν.
Αναντίλεκτα, ευθύνη μέγιστη έχουν και οι εκπαιδευτικοί. τόσα χρόνια με τον στόχο του «Δεν
ξεχνώ», κυρίως στα Δημοτικά, έπρεπε να σκίζουν
τα παιδιά μας στη γεωγραφία. τελικά, όλα επαφίενται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Στο πάθος. Στο όραμα. Στο χρέος. Αν δεν πάλλεται η
καρδιά του εκπαιδευτικού, πώς να μεταγγίσει το
ρίγος της ψυχής του; Πώς να εμπνεύσει στα παιδιά που του/της εμπιστεύτηκε η πολιτεία να τα
«μορφώσει», να τους δώσει δηλαδή αγωγή της
ψυχής, να επιμεληθεί την ψυχή τους, πώς να

εμπνεύσει την αγάπη για την κατεχόμενη, δύσμοιρη πατρίδα μας, αν ο ίδιος ή η ίδια δεν πονά,
δεν αγαπά, δεν λαχταρά αυτούς τους τόπους,
δεν τους ξέρει; Γιατί πρώτα πρέπει να μάθουμε
τον τόπο μας και τον πολιτισμό του, για να τον
αγαπήσουμε και να θέλουμε να τον γνωρίσουμε
και στις νέες γενιές μας.
Αγαπώ πολύ και θαυμάζω κάποιους και κάποιες εκπαιδευτικούς που με καλούν στο σχολείο τους για να μιλήσω στα παιδιά τους για το
λευκόνοικό μου και τις άλλες κωμοπόλεις και τα
χωριά μας. Φαίνεται στα μάτια τους αυτή η αγάπη
και το πάθος και η έγνοια, έστω κι αν δεν είναι
πρόσφυγες, δεν βίωσαν τον ξεριζωμό. Προετοιμάζουν τα παιδιά τους, μπαίνουν στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας και ανακαλύπτουν πληροφορίες. τα παιδιά παίρνουν σημειώσεις, από αυτή τη μικρή ηλικία, την ώρα που τους μιλώ. Επικρατεί μια ατμόσφαιρα ιεροτελεστίας. μέοθεξη!
μαγεία! Πώς θα ξεχάσουν αυτά τα παιδιά τούτο
το βίωμα; Θα το πουν στους γονείς και στους
παππούδες τους στο μεσημεριανό ή βραδινό
τραπέζι. Θα γραφτεί ανεξίτηλα στη μνήμη τους.
Έτσι, τα χωριά και οι πόλεις μας θα εξακολουθήσουν να ζουν, όσο τα θυμόμαστε.
Αλίμονό μας αν ξεχάσουμε τα ονόματά τους!
τότε θα χαθεί πραγματικά η γη μας.

Στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού η
δαχτυλήθρα, το καλαθάκι, από το «Γκιοκσουγιο» στα αντικρινά, με τις χρωματιστές κλωστές
"μουλινέ" και "DMC" ανοιγμένο, καθισμένη στο
θρανίο δίπλα στην φιλεναδίτσα μου λίτσα, περίμενα να μπει η δασκάλα (δασκάλισσα λέγαμε τότε,
εκτός της γιαγιάς μου που έλεγε διδασκάλισσα). Σάββατο ήταν, και κάθε Σάββατο πηγαίναμε σχολείο. τότε τα Σάββατα, μέχρι τις μισή που
λέγαμε τον Εθνικό υμνο, είχαμε μάθημα εργόχειρο μαζί και τραγουδάκια.
«κάθεται η λιλίκα στην βεράντα.....», ήταν
ένα από τα αγαπημένα μας.
μπήκε η δασκάλα-δασκάλισσα-διδασκάλισσα στην τάξη, σηκωθήκαμε όπως ήταν οι αρχές
μας, «καλημέρα σας παιδάκια, καθίστε», μας
είπε. «καλημέρα σας κυρία», είπαμε και καθίσαμε. «Σήμερα δεν θα κάνουμε εργόχειρο», είπε
και συνέχισε: «Σήμερα είναι Ψυχοσάββατο»,
συνέχισε και μας εξήγησε τα γιατί και τα πώς
και τι κάνουμε και δεν κάνουμε αυτή την μέρα.
Πού κάνουμε προσευχές γι’ αυτούς που δεν
είναι εδώ πια, που είναι στην Αγία Ελένη – το
κοιμητήριο μας – και κάπου πιο μακριά, στον
ουρανό και πιο πάνω και κάτι τέτοια.
μικρά παιδιά ήμασταν, αφού έλεγε έτσι η
κυρία δασκάλισσα, έτσι ήταν. οι αρχές από το
σπίτι μας ήταν να ακούμε και να πιστεύουμε.
υπήρχε και ένα τραγουδιστό ποιηματάκι που
λέγαμε:
«Τα καλά παιδάκια, κάθονται φρόνιμα εις την
παράδοσιν και ακούν τα λόγια του διδασκάλου...
κτλ».
Αχ, αυτές οι αρχές....Στα τελευταία του Γενάρη
που γιορτάζουμε τους τρεις Ιεράρχες μαζί με
την Εκκλησιαστική και Σχολική γιορτή, από ό,τι
θυμούμαι, το Σχολείο φυσικά δεν είχε αργία,
αλλά την γιορτή την τιμούσε, είτε θα μάζευε όλα
τα παιδιά μαζί η διευθύντρια είτε η κάθε δασκάλισσα θα μας μιλούσε για αυτούς τους μαέστρους των γραμμάτων.

Για Φωστήρες, ποταμούς μέλι και για Σοφία
άκουγα, γνωστά ονόματα και πράγματα και για
τον «Βασίλειο τον μέγα και τον Θεολόγο Γρηγόριο», όπως λέει και το τροπάριο και στην
συνέχεια για τον «Άγιο Ιωάννη που είχε χρυσή
γλώσσα».
Για να πεισθούμε, παιδάκια ήμασταν, ιδού
και η φωτογραφία...
Γύρισα στο σπίτι με κλάματα. κράτησα τα
δάκρυα μέχρι να περάσω το κατώφλι μας, αριθμός
3 Sardunya Sokak, Tarabya, Bogazici.
Αυτός ο υψηλός, ο αγέλαστος, ο μελαχρινός
με την μαύρη γενειάδα από την καισαρεία Άγιος,
τι σχέση μπορούσε να είχε με τον δικό μας από
την καισαρεία, με το χαρούμενο, γελαστό πρόσωπο, με τα ρόδινα μάγουλα και κατάλευκα
γένια και γελαστά μάτια Άη Βασίλη; Δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που κάθε χρόνο, φορώντας
κατακόκκινα ρούχα και γυαλιστερά μαύρα σασόνια, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ερχόταν στο σπίτι μας και έπρεπε να του λέω και
ποίημα; ο δικός μας έμοιαζε πολύ με τον Δεσπότη
μας Ιάκωβο, εντάξει δεν φορούσε ο Δεσπότης
μας ρούχα σαν αυτόν που του έλεγα ποίημα,
αλλά και ο ένας και ο άλλος από την καππαδοκία ήταν, όπως ήξερα και έμοιαζαν. μεγάλη
απογοήτευση!... Περίμενα να δω και την χρυσή
γλώσσα του Ιωάννη, απογοήτευση και αυτή,
αλλά με παρηγορούσε το γεγονός που το στόμα
του ήταν κλειστό και δεν φαινόταν η γλώσσα
του, αλλά είχαμε τις αρχές μας, να ακούμε και
να πιστεύουμε τα «λόγια του διδασκάλου»
Ψυχοσάββατο, τηρώντας τις Αρχές μου, άναψα
το καντηλάκι, θύμιασα κιόλας, είπα και δυό λόγια
και Αιωνία η μνήμη, θυμήθηκα τις δασκάλες
μου, τι να λέω ονόματα τώρα, όπου και να βρίσκονται, να είναι καλά και εμείς όπου και να είμαστε να είμαστε καλά και να τους θυμόμαστε...

Νίκη Beales
Ψυχοσάββατο, Φεβρουάριος 2022

Ο Μινώταυρος
Βγήκε ο μινώταυρος κορμιά ν’ αρπάξει

ξεσχίζει σάρκες, ρουφάει δάκρυα.

και τα πληγώνει και θα τα θάψει.
Δόξας και πλούτου υπνωτισμένος
μέσα λαβύρινθου ξεχασμένος.
Θεριό με δύναμη σκληρή η καρδιά του,
αιματοβαμμένα τα κέρατά του.

Βγήκε ο μινώταυρος απ’ την αυλή του.
Απέραστος με την αντοχή του.
Χτυπά και τρώει για να χορτάσει
ή ως να χάσει την κεφαλή του.

Φριχτό, αμείλικτο. μάτια, ρουθούνια – άγρια
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Αν χρωστάμε κάτι ακόμα, να το πληρώσουμε για να φύγουμε, πρέπει
να κοιμηθούμε γιατί έχουμε δουλειά το πρωί. νομίζω ότι ο κάθε νοικοκύρης
αυτό θα έκανε, για να μην αφήσει εκκρεμότητες. Πληρώνω, εξοφλώ και
φεύγω. κύριος! Αυτήν την εντύπωση έχω πως πρέπει να κάνουμε προς
όλους τους λαούς της γής για να κρατάμε το κούτελο καθαρό και περήφανο.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Βέβαια ας είμαστε ειλικρινείς και αξιόχρεοι, τα αυτοκίνητα Mercedes
δεν τα φιάχνουμε εμείς, αλλά οι Γερμανοί, άρα χρωστάμε στην τεχνολογία
τους. μια στιγμή, τα πιστόνια και ο στρόφαλος κατασκευάζονται με βάση
μαθηματικούς υπολογισμούς και, αν θυμάμαι καλά, με τα μαθηματικά πρωτοασχολήθηκαν ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος, ο Ευκλείδης, ο
Αρχύτας, ο Ερατοσθένης και καμιά εκατοστή Έλληνες ακόμα, όχι παραπάνω. Αν δεν ήταν αυτοί, τα άλογα θα αποτελούσαν ακόμη κύριο μέσο
μεταφοράς. Άλλωστε και τα μαθηματικά, mathematics δεν τα λένε;
Βρε τους μπαγάζηδες, ούτε τα ονόματα δεν τολμούν να αλλάξουν. Ας
είναι, καλά παιδιά είναι! Βέβαια, το αυτοκίνητο για να κινηθεί χρειάζεται και
μερική φυσική να ξέρεις, physics την λένε, ας είναι καλά. μετά πρέπει να
βάλεις καύσιμο στο αυτοκίνητο, εδώ χρειάζεται η χημεία, chemistry την
αποκαλούν από το ρήμα χέω-χύνω. Εδώ το παρακάνανε, κάποιος πρέπει να τους πεί πως καιρός είναι να σταματήσουν να ντουμπλάρουν τα
Ελληνικά με τα ψευτοαγγλικά, είναι μεγάλα παιδιά πλέον. Ας πούνε τα
μαθηματικά χαμπαχούγκλα και την χημεία ντικουλούνταν, πάντως κάτι
πρέπει να κάνουν για να σταματήσουν να παρουσιάζονται ως κλεφτοκοτάδες. Ας πάρουν λέξεις από τα τουρκικά ή τα ρωσικά, δεν θα είναι άσχημα.
το μόνο που φοβάμαι πως και εκεί θα πέσουν πάνω στην Βασιλίδα γλώσσα
των Ελλήνων.
Ας πάμε πάλι στα χρωστημιά. τους ολυμπιακούς αγώνες και την εκεχειρία ποιος τους τα έδωσε, μήπως οι Πορτορικάνοι ή οι Αφγανοί; Ποιος τους
έδειξε να ρίχνουν το ακόντιο και τον δίσκο, ποιος τους έμαθε να τρέχουν
τον μαραθώνιο, μήπως οι Άγγλοι ή οι Σουηδοί; Ποιος τους δίδαξε γύρω
από το χρήμα; ο Δίας κρέμασε την ζηλιάρα Ήρα μόνη μεταξύ ουρανού
και γής έξω από την ρώμη και εκεί δημιουργήθηκε το πρώτο νομισματοκοπείο του κόσμου. Επειδή ήταν μόνη, ονόμασαν τα λεφτά money-moneta-moneda και πάει λέγοντας από γλώσσα σε γλώσσα. Αμ το άλλο με
την Δημοκρατία, ποιος τους δίδαξε την πλειοψηφία, την κάλπη, το ψηφοδέλτιο και τις εκλογές, μήπως οι Βέλγοι με τους νικαραγουανούς; Έχει
γούστο!
η πλάκα είναι με τον ουρανό, οι Άγγλοι τον ονόμασαν sky-σχάσις, οι
δε Γάλλοι τον είπαν ciel-κοίλον. η πιο μεγάλη πλάκα είναι με τα ονόματα
των αστεριών που πρώτος ασχολήθηκε ο Αρίσταρχος ο Σάμιος και φυσικό
ήταν να δώσει και τα πιο πολλά ονόματα. το πιο σημαντικό είναι πως τα
είπαν άστρα – α-ίστημι – δεν στέκεται, και ήρθε ο Γαλιλαίος να μας πεί
χίλια πεντακόσια χρόνια μετά πως η γή κινείται. τι λες, βρε κουμπαράκο,
δεν το ξέραμε από τον Αρίσταρχο και περιμέναμε πότε θα γεννηθείς εσύ
γιά να μας το πείς!
την έννοια και την κατασκευή του θεάτρου μήπως δεν την έκαναν οι
Έλληνες και την διέδωσαν οι λιθουανοί; Στο τέλος θα παλαβώσουμε.
Δηλαδή τόσο πολύ άργησε ο Σοφοκλής με τον Αισχύλο; μήπως την τεράστια φιλοσοφία δεν την διέδωσαν ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Επίκουρος και μας πρόλαβε ο Άγιος Αντώνιος ο θαυματουργός; Όλα μπορεί να
τα περιμένει κάποιος στις μέρες μας. την αριστουργηματική αρχιτεκτονική του Ικτίνου και του καλλικράτη που μιμήθηκαν στο Buckingham του
λονδίνου και το Πάνθεον του Παρισιού μήπως την έφερε στην Ευρώπη
ο Ισαάκ και μας διαφεύγει. Δεν ξέρεις καμιά φορά, ο Φιδίας μπορεί να μην
ήξερε για τις πτυχωτές κολώνες και να τις μαρτύρησε ο Αβιμελέχ. την
εποχή εκείνη η αρχιτεκτονική είχε προχωρήσει πολύ στα βουστάσια του
Ισραήλ.
Πάντως, αν δεν δώσαμε πολλά στην ανθρωπότητα μέχρι σήμερα,
στείλτε μας τον λογαριασμό για να εξοφλήσουμε. Πάντα πρόθυμοι.
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«Το ΝΑΤΟ έπρεπε να αγκαλιάσει
την Ρωσία για να μην ανησυχεί
για την ασφάλειά της»
Κύριε Διευθυντά,
οι παλαιοί έλεγαν «τα πολλλά λόγια είναι
φτώχεια». Φυσικά, ο πόλεμος δεν είναι
καλό πράγμα, επειδή εκτός από τους αντιπάλους που τους ενδιαφέρει η νίκη,
σκοτώνονται συνήθως και πάσχουν περισσότερον οι αθώοι.
υπάρχουν όμως πολλές απλές απορίες.
ο Πούτιν, που παρουσιάζεται πολεμοχαρής και εγκληματικός τύπος, για αρκετό
καιρό ζητούσε από το νΑτο – δηλαδή τους
Αμερικανούς και τους «εταίρους» μας – να
του εγγυηθούν την ασφάλεια των συνόρων του και αυτοί αρνούνταν πεισματικά.
Δεν είναι φυσικό ν’ ανησυχεί για το μέλλον
του; οι Αμερικανοί και οι στενοί συγγενείς
τους, οι Άγγλοι, για αρκετό καιρό τώρα διεξάγουν εχθρική πολεμική εναντίον της
ρωσίας και της κίνας, παρότι οι χώρες
αυτές δεν είναι τώρα κομμουνιστικές, αλλά
έχουν όλοι το ίδιο οικονομικό σύστημα.
Όταν τελείωσε ο «Ψυχρός Πόλεμος» με
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ένας
λογικός άνθρωπος θα περίμενε ότι η Αμερική, το νΑτο και η Έυρωπαϊκή Ένωση
θα άλλαζαν πολιτική όσον αφορά την ρωσία,
θα της άνοιγαν τις αγκάλες και θα την δέχονταν στους κόλπους τους, αφού ήταν γι’
αυτούς χρησιμότατη. τους προμήθευε με
φυσικό αέριο σε χαμηλή τιμή, το περισσότερο πετρέλαιο που χρειάζονται, αφού
όποτε είδαν μια διαφορά με τη ρωσία, τα
δύο αυτά αγαθά ακριβαίνουν και φυσικά
είναι και ο κυριότερος προμηθευτής σιτα-

ριού και σπανίων μετάλλων.
τι έγινε; οι Δυτικοί έβαλαν στις συμμαχίες
τους χώρες φτωχές, δίχως τίποτε το σημαντικό – όπως ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, ακόμα και την «Δημοκρατία της
Βόρειας μακεδονίας». Βλέπουμε λοιπόν
τους Ευρωπαίους «συμμάχους» μας να
προσπαθούν να στραγγαλίσουν την καπιταλιστική τώρα ρωσία. με άλλα λόγια, επαναλαμβάνεται η ιστορία όταν Αγγλία και
Γαλλία καταπολεμούσαν την τσαρική ρωσία,
που ως ορθόδοξη χώρα πολεμούσε τους
τούρκους, οι οποίοι καταπίεζαν τους ορθόδοξους Σλάβους (Βαλκανική) και τους
Έλληνες. ο πόλεμος της κριμαίας, που
εμείς οι Έλληνες τον ξεχάσαμε, έγινε για
να βοβθήσουν οι Αγγλογάλλοι τους οθωμανούς τούρκους εναντίον της ρωίας.
Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε τι λέμε
και τι κάνουμε. οι Έλληνες της ουκρανίας
βρίσκονται ειεκί, επειδή τους δέχτηκαν οι
ρώσοι και κυρίως η Αικατερίνη η μεγάλη.
μετά το 1922, όταν οι καλοί φίλοι και
σύμμαχοί μας Δυτικοί μάς άφησαν στο
έλεος των τούρκων, η ρωσία δέχτηκε στις
περιοχές αυτές της ουκρανίας και της κριμαίας χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες από
τη μικρά Ασία. Εκεί βρισκόταν και το αρχοντικό του λάμπρου κατσώνη, όπου έγιναν
οι συμφωνίες του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου και λεγόταν λειβαδιά από τη γενέτειρά του. Φυσικά, η Βόρεια Δυτική ουκρανία ήταν πάντοτε μέλος των γερμανικών
συμμαχιών και εχθρός της ρωσίας.

ρωσία και κίνα έγιναν καπιταλιστικές
χώρες και έπρεπε, λογικά, οι Δυτικοί να τις
δεχτούν στις τάξεις τους, αφού είναι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Βλέπουμε όμως
το νΑτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να
καταπολεμούν αυτές τις δύο χώρες, όπως
άλλωστε έκαναν και στο παρελθόν. Είναι
φυσικό αυτές οι χώρες και να ανησυχούν
και να ετοιμάζονται για τα χειρότερα, όπως
και οι μικρότερες χώρες θα έπρεπε να είναι
ουδέτερες.
τι έκανε η Δύση στους Σέρβους, στην
Ελλάδα, στο Αφγανιστάν, στην κύπρο; Δεν
πρέπει να ξεχνάμε.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»:
Τονίζουμε ξανά το αυτονόητο, ότι
οι απόψεις που δημοσιεύονται
επώνυμα, εκφράζουν μόνον τους
επιστολογράφους και σε καμία
περίπτωση την εφημερία. Στην προκειμένη περίπτωση, η έμμεση επίρριψη της ευθύνης στις χώρες του ΝΑΤΟ
για την εισβολή και τις σφαγές των
Ουκρανών από τους Ρώσους, επειδή η Ρωσία... ανησυχούσε για την
ασφάλειά της, μας βρίσκει, όπως και
όλον τον κόσμο, κάθετα αντίθετους.

«Ε»

Τώρα ο νους παρακαλεί
Βαρυχειμώνιασαν του βίου μου τα χρόνια,

τώρα ο νους παρακαλεί: τώρα, πριν τελειώσει...

πάγωσε η φύση, έρχονται χιόνια...

Σε αυτόν ο Παντοδύναμος συγχώρεση να δώσει.

Θύελλας σύννεφα αμαύρωσαν την πλάτη,
η σκέψη αρχίζει να θρηνεί τα όσα έχει περάσει...

Γιατί ο νους ο βιαστικός... που δεν φιλοσοφεί ,
χάνει τα νιάτα ξαφνικά και γέρος θα ξυπνήσει.
Ψάχνω για νά’βρω γιατριά, μα πλέον καταλήγω,

Βοριάς εφύσηξε κι είν’ όλα σκορπισμένα.

τα νιάτα όλων, της ζωής...

Βλέπω ελπίδες, όνειρα... φαίνονται κουτασμένα,

Πάντα κρατάνε λίγο.

Εκτός του ήλιου που θερμαίνει το κορμί μας,
ή τις αισθήσεις που απαλύνουν την ψυχή μας.

Μερσίνη MacFarland
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Η Ουτοπία
Δεν είναι τόπος ανύπαρκτος,
η ουτοπία,
Είναι τόπος υπαρκτός,
Εσωτερικός, μη ορατός...
Είναι ένας τόπος ιδανικός,
Πολιτικής συμβίωσης.
Ένα νησί τέλειο,
με κοινωνικό, πολιτικό
και νομικό σύστημα.
Ένας τόπος φιλοσοφίας,
με κανόνες ιδανικής συμβίωσης,
λογοτεχνίας και αναφοράς
Στον τέλειο κόσμο της ευ-τοπίας!
μοναδικός εχθρός,
η δυσ-τοπία...
Εκεί υπάρχει
κλίμα τρόμου, απαισιοδοξίας και αγωνίας.
Ας αφήσουμε την «Πόλη» αυτή
την γνωστή, την ορατή,
την άβολη, μα βολική,
κι ας πάμε στην άλλη,
τη νεφελοκοκκυγία, του Αριστοφάνη
Στα σύννεφα, με τα πουλιά!
Εκεί που άνθρωποι, θεοί και άγγελοι
Ζούνε παρέα, όπως στους Όρνιθες...
Εκεί, ακολουθούν το μοτίβο
«Πλοκής της Σωτηρίας»!
τέλος στο αδιέξοδο της «δικομανίας»
του κόσμου τούτου.
Ή ας πάμε
Στην καλλίπολη, του Πλάτωνα
Στην ουτοπία της αρμονικής
και δίκαιης συνύπαρξης.
Εκεί όπου η τριάδα της ψυχής,
«λογιστικό–θυμοειδές–επιθυμητικό»
και η τριάδα των αρετών,
«σοφία–ανδρεία–σωφροσύνη»
με βασικότερη, αρετή,
τη δικαιοσύνη, συγκρατούν
και συγκροτούν
την αρμονία του συνόλου...
υπήρξε και η Ατλαντίδα,
η «Ἀτλαντὶς νῆσος»,
Αλλά αυτή βυθίστηκε, στο πέλαγος,
«σε μια μόνο ημέρα και νύχτα ατυχίας».
Ίσως λόγω νοσταλγίας
των απολαύσεων της "επιφανείας"...
Πολλοί ονειρεύτηκαν,
την ουτοπία,
Σαν μιαν «άλλη» πατρίδατ ους..
η δική μου ουτοπία,
Έχει ορίζοντες και σύνορα:
Προς Βορρά,
το διάχυτο φως,
Εκείνο που φωτίζει τους πίνακες
του ρέμπραντ και του Βαν Γκογκ.
Προς νότο,
τη βροχή, ενίοτε την καταιγίδα,
Που ξεπλένει τη σκόνη της Ζωής,
Προς Ανατολάς,
τον μέγα Αστέρα,
τον λαμπρό, τον πρωινό,
της μιας ακόμη ευκαιρίας,
της Ελπίδας και της Ανανέωσης.
και,
Προς Δυσμάς,
το ανύπαρκτο τέλος,
του τέλους,
Που κυοφορεί το τέλειο!
Γι' αυτό σου λέω,
Πιστεύω...
η ουτοπία,
Είναιη υπαρκτή Πατρίδα
Όλων μας,
των πολιτών – κατοίκων,
Που συναντώνται
Στις δικές της γειτονιές,
του νου και της καρδιάς...

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 33όν
«Φάλαγγα Κυπρίων
Αγωνιστών στην
εκστρατεία για την
απελευθέρωση της Κορίνθου 1823»
(συνέχεια)

«ΠΑτρΙΩτΙΣμοΣ κΑΙ
ΑνΔρΕΙΑ»
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
«Πιστοποιητικόν
Οι υποφαινόμενοι διά παρόντος πιστοποιητικού ταμίας ευσυνειδήτως και μεθ’ όρκου
πιστοποιούμεν ότι ο συνταξιούχος δεκανέας
Γεώργιος Κυπραίος από του 1821 μέχρι του
1825 έτους, αγωνισθείς υπό την οδηγίαν των
αειμνήστων αρχηγών Πετρόμπενη Μαυρομιχάλη και Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, παρευρέθη ότε συγκεντρωθέντων τούτων μεθ΄όλου
του στρατού εις τας εκστρατείας κατά την
εποχήν του Κεχαγιάμπεη και της Κορίνθου
υπό την οδηγίαν του αειμνήστου αρχηγού
Νικηταρά. Κατά την εποχήν του Δράμαλη
έδειξε πάντοτε ζήλον και προθυμίαν εις την
υπηρεσίαν του και υπακοήν εις τους ανωτέρους του, φανείς ευπειθής εις τας ανωτέρας διαταγάς αυτών, υπηρετήσαν την πατρίδαν
με πίστιν και αφοσίωσιν καθ’ όλον το διάστημα τούτο.
Κατ’ αίτησίν του όθεν αφιέμεθα τω ιδίω το
παρόν πιστοποιητικόν έγγραφον ευσυνειδήτως παρ’ ημών των υποφαινομένων όπως
του χρησιμεύση εν καιρώ τω δέοντι.
Εγένετο εις Αθήνας, σήμερον τη δεκάτην
τετάρτην του μηνός Μαΐου, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν των χιλιοστώ οκτακοσιοστόν πεντηκοσιοστόν έκτον έτος.
Εν Αθήναις την 14ην Μαΐου 1856.
Α. Μαυρομιχάλης
Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης»
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Ελήφθη 21-2-1865
Αριθμ. 697
Προν τον Κύριον Πρόεδρον και μέλη της
επί του Αγώνος Επιτροπής
Ο υποφαινόμενος, υπηρετήσας μετά πίστεως
και αφοσιώσεως την Πατρίδαν, ηγωνίσθην
από του 1821 μέχρι του 1825 κατά τον ιερόν
αγώνα και παρευρέθην υπό την οδηγίαν των
αειμνήστων αρχηγών Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και Θεοδώρου Κολοκοτρώνη εις Κόρινθον υπό την οδηγίαν του αειμνήστου αρχηγού
Νικηταρά κατά την εποχή του Δράμαλη.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως ευπειθέστατος
Γεώργιος Κυπραίος
Γεώργιος Τεπρέλης».
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
«Πιστοποιώ ότι ο Κύπριος Ιωάννης Κυπραίος το 1822 υπό την οδηγίαν μας υπηρέτησεν ως στρατιώτης υπέρ Πατρίδος, εναντίον του υπό τον Δράμαλην εχθρικού στρατού εις τα μέρη της Αργολίδος και Κορινθίας
γενομένας μάχας.
Εν Ναυπλίω την 4η Ιουλίου 1833
Ηλίας Κατζάκος»
9. ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΙΟΣ
«Πιστοποιητικόν.
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύ-

ριος Αγγελής Μιχαήλ Κύπριος απόμαχος του
βασιλικού λόχου δράξας τα όπλα υπέρ της
ανεξαρτησίας της Πατρίδος άμα η σάλπιγξ
της Ελληνικής Επαναστάσεως ήχησε, παρευρέθη εις το κάτωθεν αναφερόμενος κατά
του εχθρού συγκροτηθείσας μάχας ως Μπουλουξής έχων υπό την οδηγίαν του επέκεινα
των 50 στρατιωτιών εις Κόριθνον με υποστράτηγον Χ’’Χρήστον.
Εν Αθήναις τη 8η Απριλίου 1844
Πέτρος Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Κίτσος Τζαβέλλας, Ν. Καλλέργης,
ΧατζηΧρήστος, Γιάννης Κόστας, Σ. Σονιέρης (συνταγματάρχης)»
10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
«Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο κύριος Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Κύπριος,
καταταχθείς εις το Τακτικόν Σώμα διοικούμενον
υπό του αρχηγού Παλαίστρα και προβιβασθείς δεκανέας του υπό τας οδηγίας μου Δευτέρου Λόχου, παρευρέθη εις τας εκστρατείας
εις όλον το παράλιον του Κορινθιακού Ισθμού κατά το μέρος της Πελοποννήσου εις
την πολιορκίαν της Κορίνθου μέχρι του 1822.
Όθεν γνωρίζων αυτόν υπηρετήσαντα με
ζήλον εις όλον το διάστημα τούτου, δέδωκα
το παρόν πιστοποιητικόν κατ’ αίτησίν του διά
να του χρησιμεύση όθεν ανήκει.
Εν Αθήναιες, τη 11η Σεπτεμβρίου 1840
Ι. Σπανιολάκης»
«Χριστόδουλος Βασιλειάδης
Εις το τακτικόν σώμα το διοικούμενον παρά
του αρχηγού Παλαίστρα εις όν ήμην και δικαίως
και παρευρέθην εις τας εκστρατείας εις όλον
τον παράλιον του Ισθμού κατά το μέρος της
Πελοποννήσου κατά το 1822.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως
Ευπειθέστατος
Χ. Βασιλειάδης»

11. ΣΙΜΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ, υπηρέτησε το
1825 στο Εκτελεστικό Σώμα με τον Στρατηγό Θεόδωρο κολοκοτρώνη.
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, κύπριος. νομάρχης. Επιθεωρητής κατόπιν των
τελωνείων του ναυστάθμου, Επιθεωρητής
κατόπιν των τελωνείων του Αργολικού κόλπου, Γραμματεύς έπειτα της Εκτάκτου Επιτροπείας Αργολίδας και κορινθίας.
«Αφίχθη εν Ελλάδι κατά τον Οκτώβριον
του 1821 και διατηρών υπό τας διαταγάς του
ιδίοις αναλώμασι 12 στρατιώτας, διετέλεσεν
υπό τας οδηγίας των αοιδίμων αρχηγών
Δημητρίου Υψηλάντη και Θεοδώρου Κολοκοτρώνη χωρίς ουδέποτε να ζητήση ή λάβη
μισθούς ή αποζημιώσεις δι’ εαυτόν και διά
τους στρατιώτας ούτε αμοιβήν οιανδήποτε.
Καθώς ουδ’ αυτό του Αγώνος το Αριστείον
εζήτησε».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Αργολικός – κόλπος στον μυχό της
Αργολίδος στην Πελοπόννησο
2) 7-11-1823: ο κολοκοτρώνης καταλαμβάνει την Ακροκόρινθο.
3) Θεόδωρος κολοκοτρώνης (1770-1843):
Γεννήθηκε στ ραμοβούνι της μεσσηνίας
(Πελοπόννησος). Πέθανε το 1843 στην Αθήνα
παραγκωνισμένος, θύμα των ξενικών επεμβάσεων στα εσωτερικά της Ελλάδος και των
πολιτικών διαφορών.
ΠΗΓΕΣ:
Ιωάννη Θεοδώρου κολοκοτρώνη, «Ελλήνων υπομνήματα». (Περί των εκ κύπρου
αγωνιστών βλέπε σελίδες 361-365).
Αντώνης Κυριάκος
Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Eκλεκτές Συνεργασίες
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Ν Ε ΟΤΕ Ρ Η ΙΣ ΤΟΡ ΙΑ ΤΗ Σ Κ Υ Π Ρ ΟΥ

Από την Αγγλοκρατία (1878) μέχρι σήμερα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Πώς βρέθηκαν
οι Άγγλοι στην Κύπρο;
Στα 1878 ο ρωσο-τουρκικός Πόλεμος έληξε
με μεγάλη ήττα για την οθωμανική Αυτοκρατορία. ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β' υπέγραψε τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου όπου παραχωρούνταν στη ρωσία πολλά πλεονεκτήματα
στην περιοχή. η ρωσική νίκη και οι όροι της συνθήκης ανησύχησαν τη Βρετανική κυβέρνηση και
συγκλήθηκε διάσκεψη στο Βερολίνο (1878) για
μια νέα συνθήκη. ο Μπέντζαμιν Ντιζραέλι, ο
Βρετανός Πρωθυπουργός, ήταν αποφασισμένος να περιορίσει τη ρωσική επιρροή στην περιοχή.
Στις 4 Ιουνίου 178 ο ντιζραέλι υπέγραψε με το
Σουλτάνο την ‘‘Αμυντική Συμμαχία μεταξύ μεγάλης Βρετανίας και τουρκίας’’ με την οποία η μεγάλη
Βρετανία αποδεχόταν να προστατεύσει την ακεραιότητα της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε
αντάλλαγμα η οθωμανική Αυτοκρατορία πρόσφερε την κύπρο στη Βρετανία με σκοπό να επιτρέψει στην τελευταία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. η Βρετανία επίσης συμφωνούσε να
καταβάλλει στο Σουλτάνο 92,799 λίρες, 11 σελίνια
και 3 πένες(!) το χρόνο, ένα ποσό το οποίο αργότερα εισέπραττε από τους κύπριους με τη μορφή
φόρου. Στις 12 Ιουλίου 1878 τα πρώτα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην κύπρο και
ο ντιζραέλι σε ακρόαση από την Βασίλισσα Βικτορία την ενημέρωσε ότι, ‘‘η Κύπρος τώρα
είναι το κλειδί μας για τη Δυτική Ασία’’.

Οι Άγγλοι φτάνουν στην Κύπρο (1878)
SIR GARNET WOLSELEY (1833 –
1913) - Πρώτος Βρετανός Διοικητής
1878 - 1879
Όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν τον έλεγχο του
νησιού το 1878, οι κύπριοι περιγράφονταν σε
όλα τα έγγραφα όχι ως Ελληνοκύπριοι ή τουρκοκύπριοι αλλά ως μουσουλμάνοι ή μη μου-
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σουλμάνοι. οι τουρκοκύπριοι φυσικά δεν διατύπωσαν αντίρρηση να περιγράφονται ως πιστοί στον
Προφήτη τους, αλλά οι Ελληνοκύπριοι αντιδρούσαν γιατί περιγράφονταν ως μη μουσουλμάνοι.
ο πρώτος Βρετανός Διοικητής ήταν Αξιωματικός του Στρατού, ο Sir Garnet Wolseley, ο
οποίος αργότερα προήχθη σε Στρατάρχη. Πριν
από τον διορισμό του ως Διοικητή της κύπρου
είχε υπηρετήσει στον Πόλεμο της κριμαίας (1854)
όπου έχασε ένα μάτι, στην Ινδική Ανταρσία 185759, στον Πόλεμο της κίνας 1860 και στον Πόλεμο της Ασάντι 1873-74. τον Ιούλιο του 1878 διορίστηκε ως πρώτος Βρετανός Διοικητής της κύπρου όπου η θητεία του διήρκεσε μόλις λίγο περισσότερο από ένα έτος. το 1882 διορίστηκε Αρχιστράτηγος της εκστρατείας στην Αίγυπτο. το 1884
διοίκησε την Σουδανική εκστρατεία η οποία έφθασε πολύ αργά στο Χαρτούμ για να σώσει τον Στρατηγό Γκόρντον.
Όταν έφτασε στην κύπρο τον υποδέχθηκε ο
Κυπριανός, ο μητροπολίτης κιτίου ο οποίος
είπε ότι οι κύπριοι αποδέχονται την αλλαγή
διοίκησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η μεγάλη
Βρετανία θα βοηθήσει την κύπρο, με τον ίδιο
τρόπο που έκανε για τα Ιόνια νησιά, με σκοπό
την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Αργότερα ο
Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος απηύθυνε στον Σερ
Γκάρνετ Γούλσλεϋ τον εξής χαιρετισμό:
«Ελπίζουμε ότι από τούδε και στο εξής, μια
νέα εποχή αρχίζει για τον κυπριακό λαό, μια
νέα περίοδος, η οποία θα μείνει αξιομνημόνευτη στα χρονικά του νησιού. Ελπίζουμε ότι
όλοι θα εκπαιδεύονται χωρίς διάκριση φυλής
ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ότι ο νόμος
θα διέπει τα πάντα, ότι όλοι θα έχουν ίσα
δικαιώματα και ίση ευθύνη ενώπιον του νόμου,
διότι η ισότητα δικαιωμάτων συνεπάγεται
επίσης ισότητα ευθύνης, ότι όλα θα χρησιμοποιηθούν για την σωστή πορεία, δηλαδή
την οδό της αλήθειας, του καθήκοντος και της
ελευθερίας».
Όταν ο Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϋ αντικατέστησε
τον τούρκο κυβερνήτη το 1878, διόρισε έξι Βρετανούς αξιωματικούς να καταλάβουν τις θέσεις
των τούρκων καϊμακάμηδων (Διοικητών) για να

αναλάβουν τις έξι επαρχίες. Σύμφωνα με τον
C.W.Orr, όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν τη διοίκηση
του νησιού δεν υπήρχαν δρόμοι, τα λιμάνια είχαν
αποφραχθεί από τις προσχώσεις, οι χωρικοί ήταν
απαθείς, η γεωργία ήταν σε μαρασμό, η βιοτεχνία
και το εμπόριο σε υπανάπτυξη, και κυριαρχούσε
γενικευμένη παράλυση. (Cyprus Under British
Rule, σελ. 66). ο συγγραφέας αποδίδει αυτή τη
μεγάλη απάθεια και έλλειψη κινήτρων στο γεγονός
ότι το 80% των χρημάτων τα οποία κατέβαλλαν
οι κύπριοι έφευγαν από το νησί για να γεμίσουν
τα θησαυροφυλάκια των οθωμανών αφέντηδων
στην κωνσταντινούπολη.
Σε Έκθεση την οποία έστειλε στο Φόρεϊν Όφις,
ο Σερ Γκαρνετ Γούσλεϋ πρότεινε την κατασκευή
σιδηροδρομικής γραμμής, επειδή, όπως υποστήριζε, μια τέτοια γραμμή θα είναι χρήσιμη και
επωφελής για τις βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. η εγκατάσταση ωστόσο, βρετανικών
βάσεων στην Αίγυπτο το 1882 οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση και δεν ήταν παρά το 1905 που
εγκαινιάστηκε η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή.
το 1879 ο Γούλσλεϋ αντικαταστάθηκε ως Διοικητής από τον Ρόμπερτ Μπίντολφ. Ήταν κατά
τη διάρκεια της διοίκησης μπίντολφ (1879-1886)
που εισήχθη ενιαίο νομισματικό σύστημα επειδή στα διάφορα μέρη της νήσου κυκλοφορούσαν
διαφορετικά νομίσματα. H αξία της αγγλικής χρυσής λίρας είχε καθοριστεί το 1879 σε 180 γρόσια
και κόπηκαν για την κύπρο χάλκινα νομίσματα
του ενός, μισού, και ενός τετάρτου του γροσίου
που έφεραν την προτομή της Βασίλισσας Βικτορίας. το 1900 εκδόθηκαν αργυρά κέρματα, των
18, 9, 41/2 και 3 γροσίων, που αντιστοιχούσαν
σε 2s, 1s, 6d και 4d του Αγγλικού νομίσματος. (C.
W. Orr: Cyprus Under British Rule, σελ. 67).
το 1880 οι πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις
της κύπρου διευθύνονταν από το υπουργείο
Αποικιών αντί από το υπουργείο Εξωτερικών.
το φθινόπωρο του 1881 ένας αποικιακός αξιωματούχος, ο G. Fairfield, στάλθηκε στην κύπρο
για να συντάξει έκθεση επί των διοικητικών αναγκών του νησιού. Ως αποτέλεσμα της Έκθεσης
του Fairfield εισήχθη αριθμός διοικητικών μεταρρυθμίσεων. το 1882 παραχωρήθηκε Σύνταγμα
που προέβλεπε 12μελές εκλεγμένο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και έδιδε στο λαό άμεση φωνή
στη διοίκηση των υποθέσεών του.
Στις 4 Απριλίου 1881 έγινε η πρώτη επίσημη
απογραφή του πληθυσμού. η απογραφή παρουσίαζε τα πιο κάτω στοιχεία:
Συνολικός πληθυσμός 186,173
(Άντρες 95.015 Γυναίκες 91,158).
Έλληνες ορθόδοξοι.......................137,631
μωαμεθανοί ....................................45,458
καθολικοί ..........................................1,275
μαρωνίτες ............................................830
Αρμένιοι ................................................179
Άλλοι .....................................................800
την ίδια εποχή λειτουργούσαν 99 ελληνικά σχολεία με 4,907 μαθητές και 65 τουρκικά σχολεία
με 1869 μαθητές.
η Βρετανία ανέλαβε τη διοίκηση του νησιού το
1878 κυρίως για στρατηγικούς λόγους. τέσσερα
χρόνια αργότερα το 1882 η Βρετανία ανέλαβε τον
έλεγχο της Αιγύπτου η οποία χρησίμευε ως στρατιωτική και ναυτική βάση. Ως αποτέλεσμα η
κύπρος ήταν λιγότερης σημασίας και κατά συνέπεια η οικονομία και τα κατασκευαστικά έργα
είχαν παραμεληθεί.
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National Federation of Cypriots
“unreservedly condemn the
Russian invasion to Ukraine”

I

n the early hours of the morning of
Thursday24 February, President
Putin ordered Russian troops to illegally invade Ukraine, violating international law and the sovereignty and
territorial integrity of Ukraine. We unreservedly condemn this invasion and
we firmly oppose acts of secession
or annexation. Our thoughts are with
the people of Ukraine who are experiencing deep suffering as a result of
President Putin’s actions.
President Putin has never hidden his
intentions towards Ukraine and has repeatedly threatened major escalation. Sadly,
inadequate measures were implemented in response to these threats and
President Putin was undeterred.
Other Leaders with advanced militaries
at their command will have watched this
closely and felt emboldened. President
Erdogan, and other Turkish Government
officials, have a worryingly comparable
record of terrifying threats towards Cyprus
– a small, democratic, European country.
Such threats, whether against Ukraine,
Cyprus, or any other sovereign country,can no longer go unpunished by the
international community.They must be
taken at face value and be responded to
swiftly through meaningful and significant deterrents, including sanctions.
The speed and ease at which developments in Ukraine have happened
has left UK Cypriots concerned about
the prospect of unpunished violations
of international law against Cyprus.
Turkey has been given a “free pass”
regarding its actions towards Cyprus,
despite its illegal invasion of the northern part of the island in 1974; its ongoing occupation by 40,000 Turkish troops;
its support for a secessionist regime in
the north; its disregard for ECHR rulings
on the missing persons and refugee
rights; its recent incursions into Cyprus’
Exclusive Economic Zone; and its 2021
‘opening’ of the fenced off area of Varosi
in violation of UNSC resolutions.
Turkey’s catalogue of illegal actions
against Cyprus can no longer go unpunished as we have now seen the sobering and tragic consequences for Ukraine.

Our thoughtsand prayers go out to the
people of Ukraine.
The General Membership of the
National Federation of Cypriots in
the UK
24th February 2022
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Omonia Youth Under 18 Girls
win cup tie on penalties

C

ommunity grassroots club Omonia
Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers were celebrating the success of their
Under 18 Girls team who put on a fantastic
performance to win their cup tie and progress
to the next round.

By Mike Pieri
George Pantelides' Under 18 Girls are through
to the next round of the cup thanks to a brilliant
team effort. The story of the season thus far

low the expectation was that the match would
be straightforward, but it was anything but.
However, with hard work and the right attitude
they eventually got through the tie. The Under
13 White took an early lead thanks to Lewis.
At this stage of the match, the boys were playing some nice stuff and in complete control but
chances that were created, were spurned. The
opposition pressure started to grow in the second half and they scored twice in quick succession to take the lead. Pleasingly, this seemed
to galvanise the boys, most notably Andre who

from Sidie Sesay, which was described by
Serkan as "... one of the best goals many of us
have ever seen in youth football. It was great
moment for him as both teams appreciated an
amazing piece of skill." The other goals were
scored by Anthony P and Theo.
Sophia Karanicholas and Samuel Arthur Under 14 Girls suffered a 7-2 which is in contrast
to their recent excellent run of form. Gina got
both goals in a tough game for the girls made
even more difficult with the condition of the
pitch. Playing against a team they believed

Thursday 3rd March 2022

KOPA Representative
Team
The KOPA League representative team makes its
long awaited return this Friday 4th March 2022.
KOPA are pleased to have secured the services of
the vastly experienced & well respected Haringey Borough FC coaches (who have KOPA in their DNA) - Tom
Loizou- Dave Cumberbatch- Johnny Fitsiou- Tucker
O'Donaghue - Alexie Nicolaides.
The KOPA shirts & training tops will carry the name
of Petros Michael, a legend within KOPA who sadly
passed away in 2020 which have been donated in Petros memory by The Kyprianou family.
CMB Partners are also sponsoring the training tops.
First game is on Friday 4th March will be against Pro
Route Academy- who showcase players released by
professional clubs, so this will be a good first test.
Two- three further games will be arranged between
now and the end of the season.
Please come and support your representative side.
Haringey Borough FC, Coles Park, N17 7JP
(Carpark £1 per hour)
FREE ENTRY
Friday 4th March 2022
7.45pm KO
Everyone is welcome !!!

The Under 18 Girls progressed to the next round thanks to a tense penalty shout-out win

has been one of missing players for various
reasons (Covid, mock GCSE exams and other commitments) but last Sunday the girls made
their coach proud with their performance. Even
though they only had 11 players, every player
put in a monumental effort. Goals from Maggie and Christina in normal time and Nehir in
extra time was deserved reward for the girls'
efforts. With the score level after extra time,
the team had to endure a tense and nervous
penalty shoot-out. The penalty shoot-out included one retaken penalty which was missed,
which made the finale even more tense with
the Omonia Youth Under 18 Girls prevailing.
George was rightly happy at the final whistle
and he said:
"I would like to give a massive thank you and
congratulations to the players and parents who
have persevered despite many downs, but today was a real highlight. Not because of the
win or result but because the girls fought for
each other for 120 minutes and with no substitutes. Emilia saved two penalties in the shootout and she scored her pen and was joined by
penalty scorers Lucia, Player of the Match Mary,
and Maggie who score the final penalty. Skipper Shira even won all three tosses making it
a perfect day!" Well done to George and the
girls.
Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 13 White also progressed to the next round
of the cup as they won their Challenge Cup 32 but it was a tough day for the boys. On paper, against a team a couple of divisions be-

showed the leadership qualities and a positive
mental attitude to step up. He battled and won
a scrappy loose ball in the box to get the equaliser, and then soon after he intercepted a ball
and ran through to slot the ball into the corner
which proved to be the game winner. It was no
surprise he was named as Man of the Match.
Savva Zavros and David Poncia's Under 16
Gold tasted defeat in a thrilling game which
was won by the odd goal in seven. It was felt
that the team were unfortunate to come off the
pitch defeated as they were the better side for
large parts of the game but a couple lapses
cost them. Of the opponents four goals, two
were penalties.
What was pleasing was the attitude of the
team and the bravery to try new things as David
explained: "So today we played with a whole
new back four. A left back and left winger in a
central defensive role and a player who joined
us having only ever played in goal playing as
our striker. And all this at Under 16's. Isn't this
that what player centred development looks
like?"
Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 15
White were involved in a top of the table clash
with top playing second with the Under 15 White
coming away with three precious points thanks
to a 3-1 win. This was a match played between
two teams who play good football and have a
great team spirit. The Under 15 White boys
were so excited for this game and it showed
as they dominated from the first whistle. Their
play was rewarded with a spectacular effort

they were evenly matched against they went
into the game without their goalkeeper so relied on four other players to step up for goalkeeper duties. This predictably disrupted the
flow of the game for the girls and while the score
line evidences a one-sided game, it was far
from that. The girls came back from 2-0 down
and were only 3-2 down with 15 minutes to go.
With a possible draw or win to play for, the girls
were too aggressive offensively and abandoned
the defensive discipline that had got them back
in the game. As they pushed up in large numbers looking for an equaliser they left huge gaps
in the midfield allowing their opponents to
counter superbly and they scored four times
goals in 13 minutes. The difference was the
opponent's ability to adjust to the poor conditions of the pitch. The positives were that the
girls held the leaders of the division above to
just two goals in the first half, they never gave
up and were the better team for large spells of
the game. After the game Sophia said: "This
was another opportunity to learn and there was
a plenty we took away from this game. Onwards and upwards. Congratulations to Marine and Niamh for being named Players of the
Should you feel enthused and want to
know more about Omonia Youth FC, you
can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the
club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση κάθε Πέμπτη στο

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

020 7195 1787 - 8
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

BOUYIOURDI

(BAKED FETA WITH TOMATOES, PEPPERS AND CHILLI)
George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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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.

BOUYIOURDI
(BAKED FETA WITH
TOMATOES, PEPPERS
AND CHILLI)
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– Place the clay dish on the middle shelf of the pre-heated
oven and bake the bouyiourdi
for 15-20 minutes, until the
feta melts and the vegetables
soften. Remove the foil and
leave it to bake for a further 35 minutes, until golden. Another way to cook this dish is
to place the feta and vegetables on top of a piece of aluminium foil covered with
grease proof paper and then
fold up the edges to cover the
food, creating a parcel. Bake
it in the oven the same way
as mentioned above.
– Remove from the oven and
sprinkle with a little bit of
oregano and then drizzle

or 1 tsp chilli flakes
1 tsp dried oregano
60ml extra-virgin olive oil
freshly ground black pepper
METHOD
– Pre-heat the oven to
200⁰C/180⁰C fan/gas 6.
– In a 14cm clay oven dish, add
the feta, the bell pepper and
cherry tomatoes or fresh
tomatoes on one layer and
repeat to form another layer.
– Add the hot chilli or chilli flakes
and sprinkle with oregano.
Then drizzle with olive oil and
season with black pepper.
– Place aluminium foil on top of
the clay oven dish and press
it down firmly seal the edges.
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Η Αλήθεια Είναι Πικρή
Ελληνική ταινία:
Μην Είδατε Τον Παναή

LGR - London Greek Radio
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Sports Update
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The heart of mankind.
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#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
[W.eekly I.nformation
& S.upport H.our]

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

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

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

Whilst the Glory

It is with trust and love

Is, but we cannot comprehend

In Thy Sacred Word

In totality,

We live heart to heart

For it is with faith

O Lord;

Unseen til trees

20.55

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
ταινίες της εβδομάδας
με την τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική ταινία:
Πολίτικη Κουζίνα
Ελληνική ταινία:
Αγάπησα Μια Πόντια

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

Where the unknown,

Winds blow at will

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05

Laiko Apogevma

We enter a state

Yet for now, with the Lord’s Glory,

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ligo Meta To
Mesimeri

In the Holy Temple

Goes on after death,

22.00

Ligo Meta To
Mesimeri

What is, is!

We believe life

© George Psarias

20.35

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική ταινία:
Ελπίδες Που Ναυάγησαν
Ελληνική ταινία:
Τρελός, Παλαβός και Βέγγος

Ligo Meta To
Mesimeri

Angelic hosts lift the faithful

Beyond this life,

21.30

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00

Ligo Meta To
Mesimeri

Bow as the winds pass by;

“I AM THAT I AM.”

20.55

μετάδοση Θείας λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
Διαλέγω καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική ταινία:
Η Γυναίκα Είναι Σκληρός Άνθρωπος

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ligo Meta To
Mesimeri

Without the element of time
The Holy Father spoke,

with olive oil. Serve hot with
pitta bread, toasted crusty
bread or part of a meze.

21.00

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα νικολαΐδη
και τη ρούλα Σκουρογιάννη
Θέατρο της Δευτέρας:
Η Χαρτοπαίχτρα
το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου

12.00-13.00

When the mind reaches out

“What is, is!”

Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Αύριο είναι κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
με τον Φακό του Hellinic TV
κωμική Σειρά: Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Σόνια
Ελληνική ταινία:
Ο Πειρατής Και Η Φιλιππινέζα

KYΡIAKH 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00
18:00
19.00
20.30

20.25

22.50

Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
καμώματα τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
Ελληνική ταινία:
Κορίτσια Στον Ήλιο
Ελληνική ταινία:
Ταξίδι Στον Έρωτα Και Στον
Θάνατο
Ελληνική ταινία:
Δώστε την Τσόντα στον Λαό!

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

What is, is

We are in a state of

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Αδέκαροι Ερωτευμένοι
Ελληνική ταινία:
Άννα Ροδίτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

200g feta, cut into big pieces
1 green bell pepper, de-seeded
and thinly sliced
6 cherry tomatoes, cut into 4 or 2
firm, large ripe tomatoes, cut
into slices
1 fresh hot chilli, finely sliced

09.30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00

23.00

flavours.

INGREDIENTS
Serves 4

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
21.05
21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

This is a simple but spicy, flavoursome traditional Greek recipe usually served during the week leading up to Lent. The week is called
'tyrini' or 'tyrofagou' which means
'eating cheese' although eggs and
fish are also allowed.
Bouyiourdi is made with feta or a
combination of other cheeses, such
as Greek kefalotyri or kasseri, tomatoes, peppers and chillis. The word
'bouyiourdi' is a Turkish word meaning, 'the one who ordered', and originally actually meant the order of
an officer during the Ottoman Empire.
It is served as a meze or as an attractive appetiser which gives a
unique, individual taste. The oregano
produces a beautiful aroma and
the ripe, cooked fresh tomatoes
make the dish juicy and tasty.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

For with a Golden Key
Thou hast with Grace

19.00-20.00

Opened the Gates of Heaven.

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

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

6pm- RIK

8pm- ERT

Thus spake the Creator of All,
“I AM THAT I AM.”
Jo-Anne Colombo Marinakis

Schedule is subject to change.

7am- ERT

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 ± ³3OD\/RQGRQ*UHHN5DGLR´ - Bringing You Closer To Your Culture.

