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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Αφιερώματα για την
Ελληνική Επανάσταση

n Γράφουν: Μανώλης Σταυριανάκης, 
Χάρης Μεττής, Σεραφείμ Καραχάλιος, 
Σάββας Παυλίδης

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-16

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΙ 1ης

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ & ΦΙΝΣΛΕΫ

Τιμήθηκαν με σχολική γιορτή 
τα 200 χρόνια της Επανάστασης

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

ΑΠΟ ΤΟ 1571Μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η τουρκική φόρμουλα
της Αλεξανδρέττας

l Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Πολιτικός Μηχανικός 

& Σύμβουλος Στρατηγικής

ΣΕΛΙΔΑ 17

Φτάνει ο μαζοχισμός
και η μιζέρια στα 
εθνικά θέματα!

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΑΜΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25Ης ΜΑΡΤΊΟΥ 1821 ΚΑΙ 1Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Ομογένεια τίμησε διαδικτυακά 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση με διπλή εθνική γιορτή
n -ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΠΡΈΣΒΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

-ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» ΤΟΥ LOCKDOWN ΣΤΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Χαλάρωση των μέτρων
αλλά και επαγρύπνηση

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

«Τ’ αντρειωμένου ο θάνατος,
θάνατος δεν λογιέται»

n ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ-
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Γράφει: Ντίνος Αυγουστή

ΣΕΛΙΔΑ 9

n ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ

n ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΧΕΙ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΜΕ

ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΟΣΗ

n ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ,

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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Απεβίωσε από καρδιά
ο Σωτήρης Καμπανέλας

Έφυγε από τη ζωή την

Κυριακή, 28 Μαρτίου, ο

συμπατριώτης μας Σωτή-

ρης Καμπανέλλας, σε

ηλικία 71 ετών. Ο θάνατός

του επήλθε ξαφνικά από

ανακοπή καρδιάς ενώ

βρισκόταν στο σπίτι μαζί

με την οικογένειά του.

Ο μακαριστός Σωτή-

ρης ήταν, ως γνωστόν, ο

διαχειριστής επί σειράν

ετών του εστιατορίου του

οικήματος της Αδελφό-

τητας.

Καταγόταν από τα κατε-

χόμενα χωριά Κώμη Κεπίρ και Πατρίκι. Στο Λονδίνο αναγκά-

στηκε να μεταναστεύσει το 1975 λόγω της τουρκικής κατοχής.

Ασχολήθηκε κυρίως με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη σίτι-

ση (catering).

Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Κλεοπάτρα, τα παιδιά του Συλβά-

να, Μαρία και Ανδρέα, το γαμπρό του Πέτρο, τον αδελφό του

Ντίνο στην Κύπρο και τα εγγόνια του Κλεοπάτρα και Θεόδωρο.

Η «Ε» απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του

μακαριστού Σωτήρη.

Η
πετυχημένη – μετά τον Ιανουάριο –

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης

στη Βρετανία από την κυβέρνηση Τζόν-

σον και το επιστημονικό προσωπικό της

χώρας άρχισε να αποδίδει καρπούς με

σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών

μέτρων. Τα αιδιόδοξα μηνύματα αποτ-

υπώνονται με τα αδιάψευστα στοιχεία των

υγειονομικών δεδομένων, τα οποία επι-

τρέπουν στη χώρα να οδεύει βαθμηδόν

προς έξοδο – με προσοχή πάντοτε – από

την κρίση.

Οι θάνατοι είναι σήμερα σταθερά κάτω από

τους 70 (από 1400 την ημέρα τον Ιανουά-

ριο), τα κρούσματα είναι γύρω στις 4,000 (από

58000 πριν δύο μήνες) και οι νοσηλείες στα

νοσοκομεία περίπου 5,500 (από 38,000 τον

Ιανουάριο). 

Οι εμβολιασμοί φθάνουν τα 33 εκατομ-

μύρια με τουλάχιστο μία δόση (γύρω στα

τέσσερα εκατομμύρια με δύο δόσεις). Το

πρόγραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται απρ-

όσκοπτα χωρίς ανεπάρκεια εμβολίων.

Ο «οδικός χάρτης» που είχα ανακοινώσει

η κυβέρνηση στις 22 Φεβρουαρίου έδωσε

έναν αισιόδοξο προσανατολισμό στην κοι-

νωνία. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η οικο-

νομία ήδη «παίρνει μπρος».

ΑΡΧΙΣΕ Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Τα πρώτα βήματα άρσης των περιοριστικών

μέτρων άρχισαν στις 8 Μαρτίου με καθολικό

άνοιγμα των σχολείων, με ταυτόχρονη υποχρέω-

ση διενέργειας Rapid test δύο φορές την εβδο-

μάδα των εκπαιδευτικών και των μαθητών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου, ήλθε το δεύτερο

στάδιο. Έτσι, στην Αγγλία μπορούν να συναν-

τηθούν τώρα σε εξωτερικούς χώρους περισ-

σότερα από έξι άτομα ή δύο οικογένειες, ενώ

εξωτερικοί χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων,

όπως, γήπεδα τένις και μπάσκετ, μπορούν

να χρησιμοποιηθούν με εφαρμογή των πε-

ριορισμών κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Παράλληλα, άρχισε  η προώθηση μιας νέας

δημόσιας εκστρατείας πληροφόρησης  σχε-

τικά με το θετικό ρόλο που έχει ο καθαρός

αέρας στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης

της COVID-19, στο πλαίσιο των προσπαθει-

ών υπενθύμισης στους ανθρώπους, για να

μη συγκεντρώνονται σε κλειστούς χώρους.

Στις 12 Απριλίου  οι υπαίθριοι χώροι των

παμπ και των εστιατορίων, καθώς και όλα τα

καταστήματα και όχι μόνο αυτά που έχουν

είδη πρώτης ανάγκης, θα ανοίξουν ξανά για

τους πελάτες. Το ίδιο τα καταστήματα προ-

σωπικής φροντίδας (κουρεία, κομμωτήρια

κλπ).

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον παρότρυνε τους Βρετανούς να είναι προ-

σεχτικοί,  επικαλούμενος τον αυξημένο αριθμό

των περιστατικών μόλυνσης σε ευρωπαϊκές

χώρες, αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν

από νέα παραλλαγμένα στελέχη του κορω-

νοϊού. «Παρά τη χαλάρωση των μέτρων, όλοι

πρέπει να συνεχίσουν την εφαρμογή των μέ-

τρων προστασίας, να θυμούνται, τα χέρια, το

πρόσωπο και τις αποστάσεις και να προχω-

ρούν στον εμβολιασμό τους, όταν καλούνται»,

πρόσθεσε ο κ. Τζόνσον.

ΤΑΞΙΔΙΑ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο κυβερνητικός «οδικός χάρτης» για την

άρση των περιορισμών κατά του κορωνοϊού

ορίζει τη 17η Μαΐου ως τη νωρίτερη πιθανή

ημερομηνία για να επιτραπούν τα διεθνή ταξίδια

αναψυχής.

Η Βουλή των Κοινοτήτων έχει ψηφίσει νόμο,

που καθιστά παράνομες τις διακοπές, εκτός

συνόρων έως τις 30 Ιουνίου, με τους πα-

ραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000

λιρών.

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επι-

βεβαίωσε τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, θα γίνουν

σχετικές ανακοινώσεις, προσθέτοντας όμως

ότι «είναι σαφές πως για την ώρα πολλές χώρες

είναι στην κόκκινη λίστα, με πολύ αυστηρά

μέτρα να ισχύουν (για τις αφίξεις)».

Η εξέταση των δεδομένων αναφορικά με

τα διεθνή ταξίδια έχει ανατεθεί σε κυβερνητι-

κή Ομάδα Εργασίας υπό τον Υπουργό Μετα-

φορών Γκραντ Σαπς.

Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν  ότι «η εικό-

να είναι ακόμα πολύ ζοφερή για να έχουμε μια

ξεκάθαρη απόφαση», επομένως δεν θα πρέ-

πει να αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχό-

μενη Δευτέρα μια οριστική ημερομηνία για το

άνοιγμα του τουρισμού προς το εξωτερικό.

Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ σχολία-

σε ότι «η πόρτα δεν είναι κλειστή» όσον αφορά

τις διακοπές εκτός Βρετανίας για φέτος το

καλοκαίρι, λέγοντας και αυτός όμως ότι ακόμα

είναι νωρίς για αποφάσεις.

Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρ-

νησης έχουν προειδοποιήσει για την πιθα-

νότητα εισαγωγής στη Βρετανία μεταλλάξεων

του κορωνοϊού που ανθίστανται στα εμβόλια

από τουρίστες που επιστρέφουν στη χώρα

από την ηπειρωτική Ευρώπη.

Πάντως 40 βουλευτές του κυβερνώντος

Συντηρητικού Κόμματος καλούν με επιστολή

τους τον Μπόρις Τζόνσον να επισπεύσει την

άρση των περιορισμών στις διεθνείς μετακι-

νήσεις.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Υπέρ μίας Διεθνούς Συνθήκης, που θα

βοηθήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση μελ-

λοντικών υγειονομικών κρίσεων, σαν και αυτή

που βιώνουμε τώρα με την πανδημία του κο-

ρωνοϊού, ζητούν οι ηγετές 23 χωρών, ο πρόε-

δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο επι-

κεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,

με κοινό άρθρο τους που δημοσιεύεται στον

διεθνή Τύπο.

Η κεντρική ιδέα αφορά στη διασφάλιση καθ-

ολικής και δίκαιης πρόσβασης σε εμβόλια,

φάρμακα, διαγνωστικά και προστατευτικά

μέσα για πανδημίες, καθώς και στη δημιο-

υργία καλύτερων συστημάτων συναγερμού

και διαμοιρασμού δεδομένων.

Προτάθηκε αρχικά από τον πρόεδρο του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε

Σύνοδο του G20, τον περασμένο Νοέμβριο.

Και έχει πλέον τη στήριξη του ΠΟΥ και 23

κυβερνήσεων, μεταξύ αυτών της Γερμανίας,

της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ελλάδας, της

Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Σερβίας. 

«Θα υπάρξουν και άλλες πανδημίες και

καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.

Καμία κυβέρνηση ή πολυμερής οργανισμός

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ξεχωριστά αυτή

την απειλή», επισημαίνουν στο κοινό άρθρο

τους.

«Τα κράτη πρέπει να συνεργαστούν για μια

νέα διεθνή συνθήκη ως προς την ετοιμότητα

έναντι πανδημιών και την αντιμετώπισή τους»,

αναφέρουν.

Υπογραμμίζουν, μάλιστα, ότι στη Συνθήκη

θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η σύνδεση της

υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του πλα-

νήτη. Κάτι που συνεπάγεται κοινή ευθύνη,

διαφάνεια και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπε-

δο.

«Ως ηγέτες κρατών και διεθνών οργανι-

σμών είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι ευθύνη

μας να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος εξάγει

διδάγματα από την πανδημία COVID-19»,

τονίζουν, χαρακτηρίζοντας την παρούσα κατά-

σταση «τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη διε-

θνή κοινότητα από το 1940».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» ΤΟΥ LOCKDOWN ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Χαλάρωση των μέτρων 

αλλά και επαγρύπνηση

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ:

«Αιτιολογημένη η βίαιη επέμβαση
της Αστυνομίας του Λονδίνου, 
για διάλυση της συγκέντρωσης

γυναικών»
Η βίαιη επέμβαση της Αστυνομίας του Λονδίνου για τη διάλυση συγκέν-

τρωσης στη μνήμη της Σάρα Έβεραρντ, της οποίας η απαγωγή και η

δολοφονία προκάλεσε έντονα συναισθήματα στη Βρετανία, ήταν «αιτιο-

λογημένη», συμπεραίνει έκθεση, που δόθηκε εντολή να συνταχθεί έπει-

τα από την επέμβαση αυτή της Αστυνομίας που προκάλεσε έντονες αντι-

δράσεις.

Οργή προκλήθηκε στα μέσα Μαρτίου από τις εικόνες νεαρών γυναικών

που ακινητοποιούνταν βίαια από αστυνομικούς οι οποίοι τους περνούσαν

χειροπέδες κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στη μνήμη της Έβεραρντ, η οποία

έγινε παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων λόγω των περιοριστικών

μέτρων για την ανάσχεση της επιδημίας του κορωνοϊού.

Οι εικόνες αυτές ενέτειναν την συγκίνηση που προκάλεσε ο θάνατος

της 33χρονης, η οποία

εξαφανίστηκε στις 3

Μαρτίου αφού είχε

φύγει πεζή από δια-

μέρισμα φίλων της στο

Κλάπαμ, στο νότιο

τμήμα της βρετανικής

πρωτεύουσας, και

βρέθηκε νεκρή σε

δάσος του Κεντ, στη

νοτιοανατολική Αγγλία. 

Κατηγορίες για την απαγωγή και τον φόνο της απαγγέλθηκαν σε έναν

48χρονο αστυνομικό.

Ο κίνδυνος για την διάδοση της Covid

Η έρευνα που διεξήχθη από την HMICFRS, την υπηρεσία που είναι

επιφορτισμένη με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας,

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δυνάμεις της τάξης έδρασαν «με τον

αρμόζοντα τρόπο» και ότι η απόφασή τους να διαλύσουν την συγκέντρ-

ωση ήταν «αιτιολογημένη» καθώς οι κίνδυνοι διάδοσης της COVID-19

ήταν «υπερβολικά μεγάλοι για να αγνοηθούν».

Η υπηρεσία αυτή έκρινε επίσης ότι οι δυνάμεις της τάξης έπρεπε να

αντιμετωπίσουν «σοβαρές προκλήσεις» και ότι οι επικρίσεις που δέχθη-

καν ήταν «αδικαιολόγητες και δείχνουν έλλειψη σεβασμού σε δημόσιους

λειτουργούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίπλοκη κατάσταση».

«Δεν είδαμε τίποτε που να υποδηλώνει ότι οι αστυνομικοί έδρασαν δια-

φορετικά κι όχι με έναν μετρημένο και αναλογικό τρόπο», επισημαίνεται

στην έκθεση.

Ο θάνατος της Σάρα Έβεραρντ προκάλεσε έντονο συναίσθημα και απε-

λευθέρωσε τον λόγο γυναικών, οι οποίες μοιράστηκαν κατά εκατοντάδες

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμπειρίες παρενόχλησης και απειλών

από άνδρες.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον παραδέχθηκε ότι

η διάλυση της αγρυπνίας που έγινε στη μνήμη της Έβεραρντ οδήγησε σε

«πολύ ενοχλητικές σκηνές», αλλά προσέφερε την υποστήριξή του στην

επικεφαλής της Αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ, εν μέσω αιτ-

ημάτων για την παραίτησή της.
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Τα «κρυφά κλειδιά»
στις ομιλίες Τζακ Στρο

και David Amess
Είναι γνωστό το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσαν οι Τουρ-

κοκύπριοι του Λονδίνου, για να προωθήσουν τη θέση τους για ανα-

γνώριση του ψευδοκράτους και για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Ο

Τζακ Στρο δεν μας εξέπληξε. Τέως υπουργός Εξωτερικών του Εργατι-

κού Κόμματος, είναι συνεπέστατος «πληρωμένος» υπηρέτης της Άγκυ-

ρας. Το ότι χρηματίζεται γενικώς είχε αποδειχθεί στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων πριν εξαναγκαστεί σε φυγή από την ενεργό πολιτική. Είναι

γνωστός «φαγάνας». 

Το αποδεικνύει, βεβαίως, και στο σεμινάριο που έλαβε μέρος. Ποιος

ήταν ο στόχος του; Να δηλώσει ότι είναι ψυχή τε και σώματι με τους

Τούρκους, αλλά την ίδια ώρα να υποδείξει κιόλας ότι χρειάζεται να γίνει

«δουλειά» στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για να υπάρξει υποστήριξη προς

την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και πώς το έθεσε; Ότι οι Ελληνοκύ-

πριοι «χρησιμοποιούν πολύ υψηλών προδιαγραφών Οίκο Δημοσίων

Σχέσεων», για να «περνούν» την πολιτική τους! Δηλαδή, ότι ξοδεύου-

με αμύθητα ποσά για να κάνουμε προπαγάνδα! Έτσι, υπονόησε σαφώς,

πρέπει να κάνει και η Τουρκία, «η οποία έχει τους πόρους (resources)»...

Με άλλα λόγια, φορτώστε με και με άλλα χρήματα για να προωθώ τις

θέσεις σας... 

Όσον αφορά τον Συντηρητικό νυν βουλευτή David Amess... Αυτός

ο κύριος είπε ότι, όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τον... αποπλάνησαν

οι Ελληνοκύπριοι, παρασύροντάς τον στις θέσεις τους! Η λέξη που χρη-

σιμοποίησε ήταν «seduced by the Greek side». 

Δηλαδή, ήταν ένα ανήλικο παιδάκι, που τον... αποπλανήσαμε!!! Δηλα-

δή, μπήκε στην πολιτική χωρίς μυαλό, γνώση και κρίση. 

Αυτόν τον βουλευτή κάποιοι δικοί μας τον κρατούσαν – καμάρι κιό-

λας – και τον περιέφερναν στην Κύπρο ως «Συντηρητικοί Φίλοι της

Κύπρου», για να υποστηρίζει τις θέσεις μας...

«Ε»

Ως δαμαί...
Οι... αγράμματοι του «Ως δαμέ» στην Κύπρο ενεργούν πλέον ως

φανερός εχθρός της Κύπρου εντός των τειχών. Με πράξεις και μαύρη

προπαγάνδα βάλθηκαν να εξυπηρετήσουν, φανερά πλέον, τα τουρκι-

κά σχέδια για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. 

Βρήκαν ένα σύνθημα για τη διαφθορά, δήθεν, και εκμεταλλευόμενη

την κατάσταση, παρέσυραν αφελείς αλλά και άλλους, ότι κάνουν αγώνα,

τάχα, κατά της διαφθοράς. Βουτυγμένοι οι ίδιοι στη διαφθορά, προ-

σπαθούν να καταλύσουν το κράτος και να διευκολύνουν τα σχέδια της

Τουρκίας και τις δουλειές των δουλεμπ΄ρων, να κατακλυστεί η Κύ-

προς με Ισλαμιστές παράνομους μετανάστες, ώστε να αλλοιωθεί ο

δημογραφικός χαρακτήρας και των ελεύθερων περιοχών της Δημο-

κρατίας. Δεν το κρύβουν. Το διαλαλούν παντού. Την ίδια στιγμή καλούν

τη νεολαία να μην πηγαίνει στον στρατό, να παίρνει απαλλαγή, ώστε

η Κύπρος να καταστεί πλήρως ανοχύρωτο κράτος, για να είναι πιο...

εύκολη η κατάληψη του νησιού.

Τώρα αποκάλεσαν και την Κυπριακή Δημοκρατία ως «κυβέρνηση

στον Νότο»... δηλαδή, έκαναν ήδη μόνοι τους την αναγνώριση του ψευ-

δοκράτους, υιοθετώντας τη θέση της Άγκυρας ότι είναι «εκλιπούσα» η

Κυπριακή Δημοκρατία, δεν υπάρχει, πέθανε. 

Απ’ό,τι γράφτηκε, συντάκτης αυτής της θέσης είναι ο Νίκος Τριμι-

κλινιώτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.

Η κυβέρνηση, τα κόμματα, καταδίκασαν έντονα αυτή τη συνταύτιση

με την Τουρκία. Εξαίρεση το ΑΚΕΛ, που αρνήθηκε να καταδικάσει την

αναφορά «κυβέρνηση στο Νότο», παραπέμποντας τους δημοσιογρά-

φους να απευθυνθούν στους εκπροσώπους του «Ως δαμέ». Είπε, μάλι-

στα, ο Άντρος Κυπριανού ότι το κόμμα του «δεν χρησιμοποιεί τέ-

τοιους όρους». 

Περίεργη ήταν και η... ήπια θέση του ΔΗΚΟ, που μίλησε για «γεω-

γραφική αναφορά στην Κύπρο που είναι απαράδεκτη απ’ όπου κι αν

προέρχεται, ιδιαίτερα από Ελληνοκύπριους». Είναι «γεωγραφική ανα-

φορά» η «κυβέρνηση στον νότο», κύριοι φωστήρες του ΔΗΚΟ; 

“Ε”

Ορεαλισμός είναι αρετή. Το να βλέ-

πει κάποιος την πραγματικότητα,

το να αξιολογεί τα θετικά και τα αρνητι-

κά χωρίς παρωπίδες και ιδεολογίες ή

κοινωνικές αγκυλώσεις είναι προσόν.

Η ελεύθερη σκέψη, κατά κανόνα, δεν

«σκλαβώνεται» από σκοπιμότητες. Στο

τέλος-τέλος, η ορθή αποτίμηση γεγονό-

των και καταστάσεων είναι αυτή που

επικρατεί στη συνείδηση του κόσμου.

Τα αποτελέσματα – καλά ή κακά – φαίνο-

νται, λάμπουν και δεν χρειάζονται ούτε

περισσότερο... μάυρισμα ούτε πιο πολύ

λάμψη. 

Είναι γεγονός ότι Ελλάδα και Κύπρ-

ος, το σύνολο του Ελληνισμού, πέρ-

ασε πολλές διακυμάνσεις στο διάβα της

σύγχρονης ελεύθερης πορείας του. Πρά-

ξεις και παραλείψεις, πολιτικές κυβερ-

νώντων, πρακτικές συνδικαλιστών και

«συνήθειες» πολιτών, πήραν και την

Κύπρο και την Ελλάδα πίσω. Δημιούρ-

γησαν προβλήματα στο κράτος και στην

κοινωνία. Έφεραν σχεδόν την οικονο-

μική καταστροφή και την ένδεια, πνευ-

ματική και υλική.

Ομως, δεν είναι όλα μαύρα κι άραχνα...

Υπάρχουν και οι θετικές πλευρές,

οι αισιόδοξες, αυτές που μας γεμίζουν

περηφάνια και αγαλλίαση. Ναι, κακο-

τοπιές υπάρχουν ακόμα, «αρπακτικά»

κυκλοφορούν, αλλά η συνολική εικόνα

είναι διαφορετική. Το να μηδενίζουμε

τα πάντα και να μην αναγνωρίζουμε ότι

γίνονται και σωστά πράγματα, τα οποία

υπερτερούν, είναι.. μαζοχισμός!

ΗΕλλάδα και η Κύπρος εκτός του

μεγάλου, χρόνιου προβλήματος με

την Τουρκία και την παρανοϊκή επε-κτα-

τική πολιτική της, είχαν να αντιμε-

τωπίσουν και την πανδημία. Και οι δύο

χώρες, μικρές στην Ευρώπη, αντιμε-

τώπισαν καλύτερα από πληθώρα μεγα-

λυτέρων κρατών τον κορωνοϊό. Οι κυβερ-

νήσεις έλαβαν γενναία, τολμηρά μέτρα

ευθύς εξ αρχής και περιόρισαν τους

θανάτους. Ενίσχυσαν χρηματικά τους

πληγέντες και κατάφεραν να κρατήσουν

ζωντανή την οικονομία και την ελπίδα.

Αστοχίες έγιναν, όπως τελευταία στην

Ελλάδα, αλλά η συνολική αποτίμηση,

η γενική εικόνα είναι συγκριτικά καλή. 

Βεβαίως, σ’ αυτό το κρίσιμο διάστημα

της πανδημίας, Ελλάδα και Κύ-

προς είχαν να αντιμετωπίσουν τις απει-

λές του Ερντογάν. Η κυπριακή ΑΟΖ υπέ-

στη εισβολή από την Τουρκία, με τα

ερευνητικά τουρκικά σκάφη να «αλω-

νίζουν» στις θάλασσες της Κυπριακής

Δημοκρατίας, παραβιάζοντας κατάφο-

ρα το Δίκαιο της Θάλασσας. Ποιος θα

τους έδιωχνε; Πώς; 

ΗΕλλάδα υπέστη στις αρχές Μαρτίου

του 2020 επίθεση στον Έβρο. Μια

ύπουλη προσπάθεια του Ερντογάν να

κατακλύσει τη χώρα και την Ευρώπη με

μετανάστες. Στο Αιγαίο φτάσαμε μια

ανάσα πριν τη σύγκρουση, εξαιτίας της

τουρκικής επιθετικότητας και της αμ-

φισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων

της Ελλάδας. 

Στο τέλος τι έγινε; Στον Έβρο ο Ερ-

ντογάν «έφαγε τα μούτρα του» χάρη

στη σθεναρή στάση της ελληνικής κυβέρ-

νησης, η οποία κινητοποίησε και την

Ευρώπη. Οι ροές παρανόμων μετανα-

στών που η Τουρκία μεθοδικά «προω-

θούσε» σε συνεργασία με δουλεμπό-

ρους προς τα ελληνικά νησιά αποκρ-

ούονται και η μείωση των διελεύσεων

είναι πάνω από 80%. 

Όσον αφορά τα τουρκικά ερευνητι-

κά σκάφη στην κυπριακή ΑΟΖ και

στο Αιγαίο, η Άγκυρα τα απέσυρε για...

συντήρηση. Οι χειρισμοί του Προέ-

δρου Αναστασιάδη και του ΥπΕξ Νίκου

Χριστοδουλίδη, του πρωθυπουργού

Μητσοτάκη και του ΥπΕξ Δένδια απο-

δείχθηκαν επιτυχείς. 

Ναι, η μικρή Κύπρος του ενός εκα-

τομμυρίου κατάφερε στην τελευ-

ταία Σύνοδο της Ε.Ε. να διαφοροποιή-

σει το Κείμενο Συμπερασμάτων για τις

υποχρεώσεις της Τουρκίας αναφορικά

με τις σχέσεις της με την Ευρώπη, ώστε

η τουρκική συμπεριφορά έναντι της

Κύπρου να αποτελεί προϋπόθεση για

τις ευρωτουρκικές σχέσεις. 

Δεν εθελοτυφλούμε. Η Τουρκία είναι

χώρα υπολογίσημη για τους Ευρ-

ωπαίους και τα συμφέροντά τους. Όμως,

δεν είναι άτρωτη. Έχουν και η Κύπρος

και η Ελλάδα ισχυρούς συμμάχους στην

Ευρώπη. Τουλάχιστον, τα Συμπερά-

σματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου είναι ικανοποιητικά. Γιατί,

δηλαδή, να μην το εκτιμούμε; Δεν λέμε

να πανηγυρίζουμε, αλλά ας έχουμε και

μια δόση χαράς και αισιοδοξίας μέσα

μας. Ας μην είμαστε όλη την ώρα μίζε-

ροι! 

Αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονιά που

ως Έλληνες γιορτάζουμε τα 200

χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-

ση, νοιώσαμε εθνική υπερηφάνεια που

στις 25 Μαρτίου γιορτάστηκε σε τόσες

χώρες του κόσμου η επέτειος της Εθνι-

κής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα του

Προέδρου της Γαλλίας, του Μπάιντεν

και τόσων άλλων ηγετών, δείχνουν ότι

υπολογίζουν την Ελλάδα. Το να φωτα-

γωγούνται στα γαλανόλευκα ο Πύργος

του Άιφελ, η Όπερα του Σίδνεϋ, το άγαλ-

μα του Ιησού στη Βραζιλία και σε κάθε

γωνιά του πλανήτη εμβληματικά κτί-

ρια να παίρνουν διά φωτισμού τη μορφή

ελληνικής σημαίας, μας έκαναν να ριγή-

σουμε από συγκίνηση. Γιατί, δηλαδή

να μη χαιρόμαστε; Πρέπει να έχουμε

μόνιμα καχυποψία, ανασφάλεια και

υποτίμηση του εαυτού μας; Πρέπει να

βλέπουμε παντού... συνωμοσίες και

θεριά που καραδοκούν να μας... κατα-

σπαράξουν; 

Ε, όχι! Δεν είμαστε ιδεολογικά απο-

λιθώματα. Έχουμε καρδιά, συνείδηση

και νου, να βαδίζουμε μπροστά με αυτο-

πεποίθηση.

“Ε”
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Φτάνει ο μαζοχισμός και η
μιζέρια στα εθνικά θέματα!
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Άποψη - Σχόλια



Λάβαμε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση:

Τιμώντας τα 200 χρόνια από

την Επανάσταση του 1821 , ένα

κατόρθωμα υψίστης σημασίας,

το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο

του Αγ. Νικολάου το Σάββατο

27.3.2021 οργάνωσε με μεγα-

λοπρέπεια, όπως ταίριαζε στην

περίσταση, σχολική γιορτή στην

εκπαιδευτική πλατφόρμα ΖΟΟΜ.

Οι μικροί μαθητές του σχο-

λείου απήγγειλαν περήφανοι

ποιήματα για την εθνική επέτειο

της 25ης Μαρτίου και τον Ευαγ-

γελισμό της Θεοτόκου ενώ οι

μαθητές της Ε&Στ τάξης συμμε-

τείχαν στο θεατρικό «Σουλιώ-

τισσες», αποδίδοντας εξαιρετι-

κά τη θυσία αυτών των γυναικών

στο Ζάλογγο. 

Οι μαθητές των μεγαλύτερων

τάξεων PRE-GCSE 1&2 προ-

σέγγισαν ιστορικά τα 200 χρό-

νια από την Επανάσταση του

΄21 δίδοντας έμφαση στο σημαν-

τικό ρόλο της Εκκλησίας, της

Παιδείας και της Φιλικής Εταιρ-

είας για τον αγώνα προς την Ανε-

ξαρτησία, ενώ οι μαθητές του

επιπέδου GCSE αναφέρθηκαν

στα σημαντικά ιστορικά διδάγ-

ματα της Επανάστασης των Ελλή-

νων και στο γεγονός ότι αυτή

αποτελεί θετική πυξίδα για το

μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ομάδα

μαθητών του σχολείου τίμησε

με ποιήματα και την εθνική επέ-

τειο της 1ης Απριλίου, ημέρα

μνήμης και τιμής του εθνικο-απε-

λευθερωτικού Αγώνα των Κυ-

πρίων αγωνιστών (1955- 1959)

για την απαλλαγή τους από τη

βρετανική κυριαρχία.

Την ψηφιακή εορταστική εκδή-

λωση τίμησαν με την παρουσία

τους η Συντονίστρια της Εκπαίδευ-

σης στο Λονδίνο κα Βασιλική

Τσιλογιάννη, η Προϊσταμένη

της ΚΕΑ κα Βασιλική Κούμα,

η Συντονίστρια των σχολείων

ΚΕΣ, κα Ισμήνη Χατζηγιάννη-

Γκίκα, η Διευθύντρια του σχο-

λείου κα Ελευθερία Ξενο-

φώντος, ο Αιδεσιμώτατος πατήρ

Σταύρος και ο Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής κος Ηλίας

Ντινένης.

Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω το 1821!

Ιωάννα Μπακανδρέα

Εκπαιδευτικός
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Η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του

1821 και η εθνική επέτειος της 1ης Απριλίου 1955

«Πολιτική», νέο τριμηνιαίο
περιοδικό του Βασίλη 

Μαύρου στην Κύπρο και
Channel 6 στην Αγγλία

Νέο τριμηνιαίο περιοδικό με την

ονομασία «Πολιτική» εκδίδει εντός

των ημερών στην Κύπρο ο γνωστός

συμπατριώτης μας επιχειρηματίας,

ιδιοκτήτης του “Varosi Lettings”,

Βασίλης Μαύρου. Το περιοδικό θα

κυκλοφορεί από τις «Εκδόσεις Επιφα-

νίου». Ήδη έχουν αποσταλεί  επι-

στολές σε υποψήφιους βουλευτές

της Κύπρου για να αποστείλουν γρα-

πτό μήνυμα εν όψει των βουλευτικών

εκλογών Μαΐου. Κάποιοι, που δεν

γνωρίζουν τον κ. Μαύρου (πολύ λίγοι,

βέβαια) επικοινώνησαν μαζί με την

«Ε» και φροντίσαμε να τους πληροφορήσουμε αφού ρωτήσαμε τον

εκδότη.

Παράλληλα, ο κ. Μαύρου, επικεφαλής ομάδας επιχειρηματιών

της Παροικίας, σχεδιάζει την ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού στην

Αγγλία, στα πρότυπα του Channel 5, το οποίο θα φέρει την ονο-

μασία Channel 6. Οι επιχειρηματίες αυτοί θα αξιοποιήσουν κονδύλια

από το νέο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα

χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις για καταπολέμηση της ανεργίας,

ιδίως μεταξύ των νέων, που αυξήθηκε τελευταία λόγω του κορω-

νοϊού. Μετά το Brexit η Βρετανία κανονικά δεν δικαιούται χρηματι-

κής ενίσχυσης, όμως επειδή δεσμεύτηκε να συμβάλει με 39 δις.

ευρώ για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα έχει πρόσβαση στο Ταμείο

αυτό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Για τον σκοπό αυτό, και κατόπιν

μεσολάβησης του πρώην ηγέτη των Εργατικών και φίλου του κ.

Μαύρου, Τζέρεμι Κόρμπιν, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία του διά-

σημου Άγγλου τηλεοπτικού παρουσιαστή και καυστικού σχολιαστή

Piers Morgan, ο οποίος παρουσίαζε μέχρι τελευταίως την πρωινή

ενημερωτική ζώνη του ITV. Παραιτήθηκε απότομα εξ αιτίας της δια-

φωνίας του για τα όσα είπαν στη γνωστή συνέντευξη ο πρώην

πρίγκιπας Harry και η σύζυγός του, τριτοκλασάτη ηθοποιός Μέγ-

καν. Ο  κ. Morgan δεν τους χαρακτήρισε ψεύτες αλλά είπε ότι «δεν

πιστεύει λέξη από όσα είπαν».

Το κανάλι θα είναι καθαρά αγγλικό, αλλά μπορεί να μεταδίδει και

καλές ελληνικές ταινίες με αγγλικούς υποτίτλους. Κυπριακές παρ-

αγωγές αποκλείστηκαν επειδή το επίπεδό τους είναι αξιο-θρήνητα

χαμηλό. Ο κ. Μαύρου ουσιαστικά θέλει να στελεχώσει τον τηλεο-

πτικό σταθμό με «δικούς μας», μέλη της Παροικίας, Ελληνοκύπρ-

ιους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους αλλά

μπορεί να δεχθεί και παρουσιαστές από Ελλάδα, νοουμένου ότι δεν

«φακκά η γλώσσα τους»,  η προφορά τους, δηλαδή, είναι κανονι-

κή εγγλέζικη. Κάποιοι «Βρετανοκύπριοι» αυτοπροτάθηκαν για

Σύμβουλοι αλλά ο κ. Μαύρου τους απέρριψε διότι δεν θέλει «σκλά-

βωμα» του νέου σταθμού στη κομματική συντηρητική παράταξη,

που είναι υπέρ των τουρκικών θέσεων στο Κυπριακό και συχνά

προβάλλει ανθελληνικές απόψεις. 

Τελικά, Σύμβουλος Έκδοσης και τηλεοπτικής μετάδοσης θα ανα-

λάβει ο Βασίλης Κωστή, Ορκωτός Λογιστής στο επάγγελμα, αλλά

και επιδέξιος αρθρογράφος, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε και

τηλε-κριτικός εκπομπών του ΡΙΚ και «κρυφός» Σύμβουλος του

πρώην διευθυντή Θέμη Θεμιστοκλέους. Στόχος είναι το κανάλι να

βγει στον αιθέρα τον προσεχή Οκτώβριο. Από πλευράς μας, ευχό-

μαστε κάθε επιτυχία στις νέες αναζητήσεις του κ. Μαύρου.



Απαραίτητη προϋπόθεση για εξο-

μάλυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας

είναι οι συμπεριφορές της Τουρκίας να

συνάδουν και με τις διαπιστώσεις, όπως

καταγράφονται στην έκθεση της Προέ-

δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του

Ύπατου Εκπροσώπου κ. Μπορέλ, είπε

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους

στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι τόσο η

Κύπρος όσο και η Τουρκία είναι ικανοποι-

ημένες από τα αποτελέσματα του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, και ερωτηθείς τι πήρε

η Τουρκία και τι εμείς από αυτό, είπε ότι

«εκείνοι πήραν υποσχέσεις με βάση προϋ-

ποθέσεις, ότι δηλαδή θα τιμήσουν τις υποχρ-

εώσεις έναντι της Ευρώπης και όλων των

κρατών μελών.

Εμείς αυτό που πήραμε ήταν να μετατρέ-

ψουμε το ανακοινωθέν, διότι δεν πρόκειται

περί αποφάσεων ωσάν να ήταν η κανονική

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά

περί ανακοινώσεως και προθέσεων, οι οποίες

εάν και εφόσον η Τουρκία φανεί συνεπής

ενδεχόμενα να ληφθούν τον Ιούνιο.

Συνεπώς, αυτό για το οποίο επιχαίρει η

Τουρκία είναι για την υπόσχεση για θετική

ατζέντα, την προοπτική για βελτίωση των

σχέσεων της με την ΕΕ, αλλά το πρώτιστο

και πάνω από όλα είναι οι προϋποθέσεις που

τίθενται προκειμένου να αναπτυχθεί ανάλο-

γος διάλογος και να ληφθούν αποφάσεις,

όπως επιδιώκουν όλοι, να εξομαλυνθούν οι

σχέσεις.

Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι

συμπεριφορές της Τουρκίας να συνάδουν

και με τις διαπιστώσεις, όπως καταγράφον-

ται στην έκθεση της Προέδρου της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπρ-

οσώπου κ. Μπορέλ».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι σύμ-

φωνα με πληροφορίες προηγήθηκαν

ολονύκτιες διαβουλεύσεις του Προέδρου της

Δημοκρατίας για να υπάρξει το αποτέλεσμα

αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης είπε ότι «αυτό που μετρώ

είναι το αποτέλεσμα. Υποχρέωση μας ήταν

να αγωνιστούμε για να πετύχουμε ό,τι καλύτε-

ρο δυνατόν, να διασφαλίσουμε δηλαδή τα

συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας,

που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκπροσω-

πεί βεβαίως μόνο τους Ελληνοκύπριους,

αλλά και τους Τουρκοκύπριους».

Ερωτηθείς αν η επικείμενη άτυπη πεντα-

μερής σύνοδος θα αποτελέσει κομβικό σημείο

για τα όσα επιδιώκει η Τουρκία σε σχέση με

την ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε

ότι «θα είναι μεταξύ των άλλων που θα προσ-

μετρήσουν, οπωσδήποτε».
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Oι συμπεριφορές της Τουρκίας να συνάδουν
και με τις διαπιστώσεις της Συνόδου Κορυφής

Μεγάλη επιτυχία της κυπριακής
κυβέρνησης η ευρωπαϊκή 

κατοχύρωση του χαλλουμιού 
ως προστατευόμενου προϊόντος 

της Κύπρου

Με ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το

χαλλούμι κατοχυρώθηκε ως προστατευόμενο προϊόν που

παράγεται μόνο στην Κύπρο (ΠΟΠ-Προστατευόμενη Ονο-

μασία Προέλευσης). Τώρα πλέον το σημαντικότερο παρα-

δοσιακό προϊόν της Κύπρου αποκτά ευρωπαϊκή ταυτότητα

προστασίας και διασφαλίζεται οριστικά ότι η ονομασία χαλ-

λούμι θα χρησιμοποιείται για προϊόντα που παρασκευά-

ζονται νόμιμα μόνο στην Κύπρο και σε καμία άλλη χώρα

εντός της κοινότητας.

Η εγγραφή του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης

Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο-

τελεί τεράστια συλλογική επιτυχία, που αν αξιοποιηθεί σωστά,

μπορεί να φέρει τεράστια οφέλη στον αγροτικό και μεταποιητικό

τομέα, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία και οικονομία του τόπου,

ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος Κώστας Καδής.

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου ο κ. Καδής έκανε λόγο μια ιστο-

ρική, θετική εξέλιξη για τον τόπο και μια εξαιρετική επένδυση τόσο

για τη γενιά μας, όσο και για τις επόμενες γενιές.

Παράλληλα ανέφερε ότι είναι αναμενόμενο ότι αυτή η επιτυχία

και αποκλειστικότητα θα φέρει σημαντικές επενδύσεις στο χώρο

σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος, αλλά και στην

κοινωνία και οικονομία του τόπου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Καδής, ανέφερε ότι η εμπορία

του χαλλουμιού από τα κατεχόμενα θα γίνει υπό πολύ αυστηρές

προϋποθέσεις, χαρακτηρίζοντας ως αβάσιμα όσα λέγονται ότι

θα έρχονται ζώα και γάλα από την Τουρκία χωρίς ελέγχους. Είπε

παράλληλα ότι για περίπου έναν χρόνο δεν θα μπορεί να γίνεται

εμπορία από τα κατεχόμενα, για να διασφαλιστεί ότι η περιοχή

έχει εξυγιανθεί από ζωονόσους κάτι που θα πρέπει να πιστο-

ποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό που θα κάνει τους φυτοϋγει-

ονομικούς ελέγχους.

Παράλληλα είπε ότι η απόφαση αυτή τη χρονική στιγμή στέλ-

νει και ένα μήνυμα στους Τουρκοκύπριους, ότι μέσα από τις δια-

δικασίες της ΕΕ σε μια ενωμένη πατρίδα θα μπορούν να έχουν

πολλαπλάσια οφέλη, παρόλο που όπως είπε, η όλη διαδικασία

κατοχύρωσης είχε τροχοδρομηθεί πριν διαφανεί ότι θα έχουμε

πιθανές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ημέρα δημοσίευσης της αίτησης

της Κύπρου στις Βρυξέλλες το 2015 μέχρι σήμερα έχει διπλα-

σιαστεί η παραγωγή χαλλουμιού από τους 19.500 τόνους στους

39.000. Επίσης, από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μετά μόνο τα

χαλλούμια που τηρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού θα μπο-

ρούν να φέρουν τη σφραγίδα ΠΟΠ, ενώ κανένα άλλο προϊόν που

παρασκευάζεται στην κοινότητα δεν θα μπορεί να φέρει το όνομα

χαλλούμι. Δεν θα μπορούν πλέον να φέρουν το όνομα χαλλούμι

προϊόντα όπως είναι τα λάιτ και με διάφορες γεύσεις τσίλι, πιπέρι

και βασιλικός.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης χαιρέτι-

σε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κυπριακό

χαλλούμι σημειώνοντας ότι η κατοχύρωσή του θα συμβάλει σημαν-

τικά τόσο στην προστασία του προϊόντος όσο και στην αύξηση

των εξαγωγών. Ήταν μια αρκετά δύσκολη προσπάθεια, είπε,

ένας δύσκολος αγώνας που δυστυχώς διακρινόταν και από πολι-

τικές σκοπιμότητες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θεωρώ πως η χθεσινή

μέρα ήταν μια ιστορική, πραγματικά, για την Κύπρο, ιδιαίτερα για

την οικονομία, για την κτηνοτροφία, για την τυροκομία, γενικότε-

ρα για τις προσπάθειες που για χρόνια κατέβαλλε η Κυπριακή

Δημοκρατία, ώστε να κατοχυρώσει έναν από τους σημαντικότε-

ρους συνεισφορείς στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Οι εξαγωγές του χαλλουμιού ανέρχονται στα 250 εκ. και αυτό

που ευελπιστούμε είναι με την κατοχύρωση να πολλαπλασια-

στούν. Αυτά προς όφελος ενός πρωτογενούς τομέα που θα ωφε-

λήσει όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους, αλλά και τους Τουρκοκύπριους

συμπατριώτες μας. Και είναι ένα ισχυρό μήνυμα το πόσο, εάν

και εφόσον λειτουργούμε ως κράτος, μπορούμε να έχουμε πλε-

ονεκτήματα – και όταν λέω ως κράτος στέλνω μήνυμα προς τους

Τουρκοκύπριους για το πόσα οφέλη μπορούμε να έχουμε από

ανάλογες προστασίες που προσφέρει η ΕΕ», τόνισε ο κ. Ανα-

στασιάδης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟΥΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΥΡΗΣ: «Η Τουρκία δεν έχει ηθικούς φραγμούς στην
εκμετάλλευση των μεταναστών και των προσφύγων»

Ουπουργός Εσωτερικών της

Κυπριακής Δημοκρατίας κ.

Νίκος Νουρής με συνέντευξή του

στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος»,

ξεσκεπάζει όσους εναντιώνον-

ται στη φύλαξη της γραμμής αντι-

παράταξης, απ’ όπου εισέρχον-

ται παράνομα μετανάστες, βάσει

τουρκικού σχεδίου για να πληγεί

το νόμιμο κράτος. 

Μέρος της αποκαλυπτικής συνέν-

τευξης του κ. Νουρή είναι το ακό-

λουθο:

«Φ»: Το συρματόπλεγμα στην

γραμμή αντιπαράταξης είναι λύση;

Μπορεί όλη η γραμμή αντιπα-

ράταξης να «αποκοπεί» από φρά-

κτες; 

Ν.Νουρής: Σαφώς και είναι εξαι-

ρετικά δύσκολο να αποκοπεί όλη η

γραμμή με φράκτη. Η τοποθέτηση

όμως του φράκτη είναι μέτρο απο-

τροπής της παράνομης διέλευσης

υπηκόων τρίτων χωρών που δεν

διαθέτουν άδεια παραμονής ή έγκυ-

ρο ταξιδιωτικό έγγραφο. Αποτελεί

δε συνέχιση των στοχευμένων προ-

σπαθειών μας για την αντιμετώπι-

ση των αυξημένων μεταναστευτικών

ροών αλλά και υποχρέωση που

πηγάζει από τον Κανονισμό της

Πράσινης Γραμμής για διασφάλιση

της ασφάλειας των πολιτών, κατα-

πολέμηση της παράτυπης μετανά-

στευσης και πάταξη του λαθρε-

μπορίου. Θυμίζω ότι ήδη με μια

σειρά άλλων στοχευμένων ενερ-

γειών, το 2020 πετύχαμε να μειώσου-

με τον αριθμό των νέων αιτήσεων

ασύλου σε 7100 από τις 18800 που

είχαν υποβληθεί το 2019. Δεν είμα-

στε όμως ικανοποιημένοι και θα

συνεχίσουμε με δραστικότερα μέτρα

αφού επιβάλλεται να κλείσουμε τις

μαύρες τρύπες της μετανάστευσης

και τις διαδρομές εισόδου στις ελεύ-

θερες περιοχές μειώνοντας απο-

φασιστικά τους αριθμούς. Τα

κυκλώματα, οι διακινητές και οι δου-

λέμποροι θα μας βρουν αντιμέτω-

πους. 

«Φ»: Είναι γεγονός ότι στέλ-

λονται και εντελώς λανθασμένα

μηνύματα πολιτικά με την τοπο-

θέτηση συρματοπλέγματος. Ορι-

οθετούμε «σύνορα» κατά κάποιο

τρόπο μεταξύ ελεύθερων και

κατεχόμενων περιοχών. Διαφω-

νείτε με αυτή την προσέγγιση;

Εξηγείστε μας.

Ν.Ν.: Το μόνο μήνυμα που στέλ-

λεται είναι η ξεκάθαρη βούληση μας

για παρεμπόδιση των παράνομων

διελεύσεων από την πράσινη γραμ-

μή. Όσοι μιλούν για οριοθέτηση

συνόρων απλά λαϊκίζουν. Ο φράχτης

δεν αποτελεί σύνορο, ούτε και εντείνει

την κατοχή. Η κατοχή δεν οριοθε-

τείται από την τοποθέτηση ενός

φράκτη, αλλά από τις 40.000 τουρ-

κικά στρατεύματα που βρίσκονται

κατά μήκος της γραμμής κατάπαυ-

σης του πυρός. Όσοι λοιπόν προ-

βάλλουν ανάλογα επιχειρήματα καλό

θα είναι να τα απευθύνουν σε όσους

δημιουργούν τετελεσμένα με την

δύναμη των όπλων. Και αυτοί δεν

είμαστε εμείς. Όταν δε το 75% των

αιτητών ασύλου στη Δημοκρατία

είναι άτομα που περνούν παράνο-

μα από την πράσινη γραμμή, τότε

έχουμε υποχρέωση να υπερασπι-

στούμε τον τόπο μας έναντι αυτής

της συντονισμένης τουρκικής με-

θόδευσης που σκοπό έχει να πλή-

ξει άλλη μια φορά την Κυπριακή

Δημοκρατία. Αλώστε η τοποθέτηση

του φράκτη έχει γίνει στη βάση των

προνοιών του άρθρου 3 του Κανο-

νισμού που προνοεί τη ξεκάθαρη

υποχρέωση της Κυπριακής Δημο-

κρατίας για αποτελεσματική επι-

τήρηση της πράσινης γραμμής ώστε

αφενός μεν να αποτρέπεται η παρά-

νομη διέλευση, και αφετέρου να

αποθαρρύνονται πρόσωπα που

επιχειρούν να παρακάμψουν τα

επίσημα σημεία διέλευσης. 

«Φ»: Δεν υπήρχε άλλος τρό-

πος ελέγχου των σημείων αδυ-

ναμίας της νεκρής ζώνης; Πόσα

είναι αυτά τα σημεία; Είναι ολό-

κληρη η γραμμή αντιπαράταξης; 

Ν.Ν.: Τα παράνομα σημεία διέ-

λευσης στις ελεύθερες περιοχές

είναι γνωστά στις αρχές της Δημο-

κρατίας. Αριθμητικά όμως είναι πολλά

και η επιτήρηση τους καθόλου εύκολη

μόνο με το ανθρώπινο δυναμικό

που διαθέτουμε. Η προσπάθεια μας

έρχεται να συνδράμει την χρήση

τεχνολογικών μεθόδων για προ-

φανή σκοπό και λόγο. 

«Φ»: Το μεταναστευτικό είναι

ζήτημα πρωτίστως ανθρωπιστικό,

λέει η αντιπολίτευση και σας κα-

τηγορεί ότι δεν έχετε τις ίδιες ευαι-

σθησίες όταν αφορά το θέμα της

παραχώρησης διαβατηρίου. Πώς

το σχολιάζετε;

Ν.Ν.: Σαφέστατα και είναι αν-

θρωπιστικό. Διαβεβαιώνουμε ότι

έχουμε άπλετες ευαισθησίες στον

ανθρώπινο πόνο και την προσφυ-

γιά. Προσωπικά όμως έχω ευαι-

σθησία και στην κατάχρηση του

συστήματος της πατρίδας μου, στην

«καπηλεία» της ανθρώπινης ανά-

γκης για επιβίωση, στην ανθρώπινη

εκμετάλλευση, στη «χειραγώγηση»

των μεταναστών στον βωμό του

κέρδους, στην αγοραπωλησία αν-

θρώπινων ψυχών. Γιατί συμβαίνει

και αυτό. Δυστυχώς για κάποιους

τα όρια μεταξύ της ανθρωπιάς και

της εκμετάλλευσης, είναι δυσδιάκρι-

τα. Για μας όχι. Για μας είναι εκ των

ων ουκ άνευ ότι πρέπει να δώσου-

με χέρι βοήθειας σε αυτούς που

έχουν πραγματική ανάγκη. Και αυτό

προσπαθούμε να πράξουμε. Όμως

συνειδητά κάποιοι θέλουν να εντά-

ξουν όλους τους αφιχθέντες στη

Δημοκρατία στη κατηγορία των προ-

σφύγων. Τα νούμερα όμως τους

διαψεύδουν αφού το 78% των αιτ-

ητών ασύλου προέρχονται από ασφ-

αλείς χώρες. Και από τη στιγμή που

οι αριθμοί ξεπέρασαν τις δυνατότ-

ητες μας και αυτοί οι άνθρωποι δεν

κινδυνεύουν στο ενδεχόμενο επα-

ναπροώθησης τους, οφείλουμε να

τους επαναπροωθήσουμε με ασφ-

άλεια, είτε στην πατρίδα τους, είτε

στην χώρα από την οποία έχουν

αφιχθεί αν αυτή είναι διαφορετική.

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχ-

θεί εργαλειοποίηση του προσφυγι-

κού ζητήματος, πολύ δε περισσό-

τερο από την Τουρκία η οποία απο-

δεδειγμένα δεν έχει ούτε όρια, ούτε

ηθικούς φραγμούς, ενώ τα συμ-

φέροντα της από μια τέτοια εξέλιξη,

προφανή. 



ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19:

«Κάνεις τον σταυρό σου και μπαίνεις στην
αίθουσα παρά τον φόβο σου»

Την ώρα που η Ελλάδα βιώνει μια

από τις χειρότερες κρίσεις της ιστο-

ρίας της, τη στιγμή που κρίνεται η

υγεία όλων μας και το Εθνικό Σύστημα

Υγείας καλείται να αντιμετωπίσει

πρωτόγνωρες καταστάσεις, υπάρχει

και ο ανθρωπισμός.

Το διάστημα αυτό, που βλέπουμε

πόσο δοκιμάζονται οι αντοχές των

ανθρώπων και όλοι έχουμε συνειδ-

ητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η

λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής και

η ανάγκη προστασίας του εαυτού

μας αλλά και της δημόσιας υγείας,

θα ήταν σημαντικό να δείξουμε την

ευγνωμοσύνη μας σε όλους αυτούς

τους ανθρώπους που είναι στην

πρώτη γραμμή της πανδημίας,

νοσηλευτές, γιατρούς, τραυματιοφ-

ορείς, υγειονομικό προσωπικό εν

γένει, στα Νοσοκομεία και ειδικά στις

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των

Νοσοκομείων Αναφοράς, που με

απίστευτες αντοχές, αυταπάρνηση

και επαγγελματισμό, δίνουν τον

καλύτερό τους εαυτό, κάτω από

δύσκολες συνθήκες, κάνοντας έναν

υπεράνθρωπο αγώνα για να κρα-

τήσουν στη ζωή τους συνανθρώπους

μας που πάσχουν.

Στη μάχη κατά του Covid-19 μπήκε

και το νοσοκομείο της Σύρου, με την

υγειονομική μονάδα να εξυπηρετεί

περιστατικά τόσο από το νησί, όσο

και από τις Κυκλάδες.

Ημέρα με την ημέρα, κι ενώ η

κατάσταση στα νοσοκομεία είναι δρα-

ματική, Ιατροί, νοσηλευτές προσφ-

έρουν τις υπηρεσίες τους στην υπηρ-

εσία των συμπολιτών που περνούν

μεγάλη περιπέτεια υγείας αλλά και

του υγειονομικού προσωπικού της

χώρας που καταβάλλει υπεράνθρ-

ωπες προσπάθειες για να κρατήσει

όρθιο το ΕΣΥ.

Είναι πράγματι ένα μάθημα ζωής

η εικόνα και το κείμενο της Συριανής

Νοσηλεύτριας, η οποία περιγράφει

μια καθημερινότητα των γιατρών και

των νοσηλευτών. Μια καθημερινή

μάχη για την ανθρώπινη ζωή που

δίνουν όλοι οι συνάδελφοι της, οι

οποίοι εργάζονται σκληρά και με

περίσσιο πάθος!!!

Είναι ένας πραγματικός αγώνας

που δίνεται μέσα στα νοσοκο-

μεία…μέσα στις αίθουσες της Μεθ

της Μαφ στο τμήμα της ΠΘ τα ΤΕΠ

μας…όλων των τμημάτων του Νοσο-

κομείου μας….ιατροί, νοσηλευτές,

εργαστήρια, τραυματιοφορείς ΕΚΑΒ,

καθαριστές, τραπεζοκόμοι! Όλοι!!!

Όταν το ζεις από κοντά καταλα-

βαίνεις…. κάνεις τον σταυρό σου και

μπαίνεις στην αίθουσα παρά τον

φόβο σου… παρά τα προβλήματα

υγείας που μπορεί να έχεις!!! Όλοι

διακινδυνευουμε τους εαυτούς μας,

τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας,

τους συνανθρώπους μας… δεν θα

πω κάτι άλλο... απλά κουράγιο σε

όλους μας… σε όλους μου τους συνα-

δέλφους που παρά τα προβλήματα

μας είμαστε δίπλα στον συνάνθρω-

πο μας φροντίζοντας για το καλύτε-

ρο… άλλωστε αυτή είναι η δουλειά

μας… και ας μας πετάνε κάποιοι

μαχαίρια… ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ... ΠΕΡΗΦΑΝΗ

ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ... ΜΑΝΑ…

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ!!! #covid19

#staystrong 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόε-

δρος του σωματείου Κατερίνα Καλο-

γεράκη:

«Ανεβάζω αυτές τις φωτο όχι για

να κάνετε like αλλά γιατί θα ήθελα

να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε

τον αγώνα μας οσοι συνεχίζετε να

μην πιστεύετε στον ιό… Αυτές είναι

συναδέλφισσές μου που είναι ΕΚΕΙ

στο καθήκον για εσένα που λες ότι

είναι ΨΕΜΑ! Είναι εκεί θέτοντας σε

κίνδυνο τη ζωή τους για να βοηθή-

σουν συνανθρώπους μας! Είναι ΕΚΕΙ

μακρυά από τα παιδιά τους δίνον-

τας μια μάχη για τη ΖΩΗ!! Βοηθήστε

μας τώρα που σας έχουμε ανάγκη!

Πώς;;; Τηρήσετε τα μέτρα προστασίας

ακόμη και αν δεν πιστεύετε… Για την

Πέπη, τη Μαρία και όποια άλλη είναι

ΕΚΕΙ!!! Σας ευχαριστούμε!!!»

Η τελευταία πτήση του βασιλιά της Dassault
Του ΘΥΜΙΟΥ ΤΣΙΚΝΗ

Αθήνα, 1η Απριλίου 2021 

Οταν τον ρωτούσαν από πού πηγάζει η

αγάπη του για το ωραίο, έδειχνε πάντα

τη φωτογραφία του Παρθενώνα, που είχε

απαθανατίσει ως παιδί, με τη βοήθεια μιας

φωτογραφικής μηχανής Instamatic, που

του είχαν κάνει δώρο οι γονείς του. Στο DNA

του κυλούσε, άλλωστε, αίμα ελληνικό, αφού

οι πρόγονοί του έζησαν και μεγαλούργησαν

στον κόσμο των επιχειρήσεων στη Θεσ-

σαλονίκη.

Με μια μητέρα παθιασμένη με τη φωτογρα-

φία, έναν θείο κορυφαίο συνθέτη κλασικής μου-

σικής και τον παππού του Μαρσέλ Ντασό,

θρύλο της γαλλικής αεροναυπηγικής και ιδρυ-

τή του ομώνυμου ομίλου που κατασκευάζει τα

αεροσκάφη Falcon, Mirage και Rafale (Dessault

Aviation), ο Ολιβιέ Ντασό πήρε όλες εκείνες

τις προσλαμβάνουσες που τον εξέλιξαν σε μια

αξιοζήλευτη και πολυσχιδή προσωπικότητα. 

«Έπεσε από μικρό παιδί στη μαρμίτα της

τέχνης», όπως εύστοχα έγραψε ο γαλλικός

ιστότοπος franceinfo, περιστρέφοντας τη ζωή

του γύρω από αυτήν, ανάγοντας κάθε τι που

αγαπούσε σε τέχνη. Από τις ανώτερες σπου-

δές του στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και

τα μαθηματικά, ως την πολιτική, που υπηρέτ-

ησε με πάθος. Ένας εραστής της τέχνης, της

επιστήμης, της ζωής. Δεν επαναπαύτηκε, ωστό-

σο, στα αμύθητα πλούτη που κληρονόμησε

από την οικογενειακή δυναστεία στην οποία

μεγάλωσε.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αεροπόρων Ecole

del’ Air, με μεταπτυχιακό στα μαθηματικά και

διδακτορικό στη διοίκηση επιχειρήσεων, λάτρ-

εψε τη φωτογραφία, τη μουσική, τη σκηνοθ-

εσία, την οινοποιία, το κυνήγι, τα ταξίδια και

διέπρεψε σε όλους τους τομείς, κατακτώντας

τα όνειρά του. Είχε κάνει δύο γάμους, απο-

κτώντας δύο παιδιά με την πρώτη σύζυγο, την

31χρονη ηθοποιό Έλενα και τον 26χρονο Ρεμί

και ένα παιδί με τη δεύτερη σύζυγο, τον μόλις

δέκα ετών Τομά. Έζησε μια ζωή γεμάτη και είχε

στην κυριολεξία τα πάντα. Πλην της τύχης. 

«Μια τεράστια απώλεια»

Ο Ντασό, που μπορούσε να πετάξει με άνεση

όλα τα μοντέλα Falcon, σπάζοντας παγκόσμια

ρεκόρ ταχύτητας, σκοτώθηκε σε ηλικία 69 ετών,

την Κυριακή 7/3, όταν το ιδιωτικό του ελικό-

πτερο κατέπεσε λίγο έξω από το εξοχικό του,

στην περιοχή Καλβαντός της Νορμανδίας, στη

Βόρεια Γαλλία, όταν ο έλικας χτύπησε σε κλα-

διά δέντρου κατά την απογείωση. «Πέθανε κατά

την πτήση, όπως ένας ηθοποιός πεθαίνει στη

σκηνή», έγραψε η εφημερίδα «LeFigaro», της

οποίας ήταν ιδιοκτήτης. 

Το δυστύχημα έπεσε ως κεραυνός εν αι-

θρία στη Γαλλία, την οποία υπηρέτησε αρχικά

ως δημοτικός σύμβουλος στο Παρίσι και έπει-

τα ως βουλευτής της περιφέρειας Ουάζ, του

συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών,

από το 2002. Ένας αιφνίδιος θάνατος, «μια

τεράστια απώλεια», όπως έγραψε στο Twitterο

Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. 

Απόγονος του Μωυσή Αλλατίνι

Ο Ολιβιέ Ντασό ήταν γιος του Σερζ και εγγονός

του Μαρσέλ Ντασό, απογόνου της οικογένει-

ας Αλλατίνι, Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Πρό-

γονός τους, ο γιατρός και ανθρωπιστής Μωυ-

σής Αλλατίνι, ο οποίος συνέβαλε στην εκπαι-

δευτική και οικονομική αναμόρφωση της Θεσ-

σαλονίκης στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο

Μωυσής Αλλατίνι ήταν ένα ανοιχτό για την

εποχή πνεύμα. Σπούδασε Ιατρική στη Φλω-

ρεντία κι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να

αναλάβει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν

εγκατέλειψε ποτέ την επιστήμη του, ενώ εξελίχθη-

κε σε μεγάλο ευεργέτη της πόλης. Ίδρυσε την

Τράπεζα Αλλατίνι, έφτιαξε καπνεσργοστάσια,

σαπωνοποιεία, υφαντουργεία, μεταξουργεία,

το ζυθοποιείο «Όλυμπος» και μεγάλους

ατμοκίνητους αλευρόμυλους, δημιουργώντας

πολλές θέσεις εργασίας. 

Λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του, οικοδο-

μήθηκε η Βίλα Αλλατίνι, ένας μεγαλοπρεπής

πύργος στη σημερινή συνοικία του Ντεπό, σε

σχέδια του διάσημου παλιού αρχιτέκτονα Ποζέ-

λι. Η ανιψιά του Μωυσή, Νοεμί και ο γιος της

Μαρσέλ (παππούς του εκλιπόντος Ολιβιέ),

περνούσαν εκεί τα καλοκαίρια τους μέχρι το

1909, οπότε και η οικογένεια εκτοπίστηκε από

την Θεσσαλονίκη –πριν ξεσπάσει ο ιταλοτουρ-

κικός πόλεμος– λόγω της ιταλικής της κατα-

γωγής.

Η Νοεμί και ο σύζυγός της Αδόλφος Μπλοχ,

εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι, όπου το 1928 ο

γιος τους Μαρσέλ ίδρυσε την αεροναυπηγική

εταιρία “Μαρσέλ Μπλοχ”. Με το τέλος του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια ασπάστηκε

τον Καθολικισμό και άλλαξε το όνομά της σε

Ντασό. 

Η Ελλάδα, οι ρίζες και η των προγόνων

«Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι η πε-

ρηφάνια μας! Αισθάνομαι τόσο Γάλλος, όσο

Θεσσαλονικιός και πολίτης του κόσμου», ήταν

τα λόγια του αδελφού του εκλιπόντος Ολιβιέ

Ντασό, Λοράν, όταν βρέθηκε πριν από λί-

γους μήνες στη Θεσσαλονίκη, για τα αποκαλ-

υπτήρια της προτομής του Μωυσή Αλλατίνι,

«εκπληρώνοντας ένα καθήκον μνήμης», καθώς

όπως ομολόγησε, «για να σεβαστείς τον εαυτό

σου, πρέπει πρώτα να σεβαστείς τις ρίζες

σου». 

Ο Λοράν, όπως είπε, έμαθε πολλά από τον

παππού του και συγκεκριμένα έμαθε «τη σημασία

που έχει το αίμα, οι ρίζες, η ιστορία και η Ελλά-

δα», για την οποία του μιλούσε πολύ, περνώντας

την αγάπη για τη χώρα μας στα παιδιά και τα

εγγόνια του. 

Δεν ήταν ο μόνος. Ο αδελφός του Ολιβιέ,

έδειχνε ενθουσιασμό για την ιστορία και τη γη

των προγόνων. Μάλιστα, όταν τον περασμέ-

νο Σεπτέμβριο η Ελλάδα ανακοίνωνε την αγορά

και την αναβάθμιση των εξοπλιστικών συστημά-

των με την απόκτηση μιας μοίρας 18 αεροσ-

καφών Rafale, για την αντικατάσταση των

παλαιών Mirage, ο Ολιβιέ Ντασό έγραφε στο

Twitter: «Είμαι περήφανος και χαρούμενος που

η Ελληνική Δημοκρατία, μετά το Mirage F1 το

1974, το Mirage 2000 το 1985, το Mirage 2000-

5 το 2000, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της

στην εταιρεία μας, επιλέγοντας σήμερα το Rafale

για την Πολεμική της Αεροπορία». 

«Η Ελλάδα είναι μέρος της βιομηχανικής

ιστορίας της DassaultAviationκαι της οικογε-

νειακής ιστορίας και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχι-

στεί», είχε εξάλλου πει ο αδελφός του στο πρό-

σφατο ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη. 

Άνοιξε ο δρόμος για έναν νέο Φιλελληνισμό…

Η συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση απο-

τελεί όχι μόνο ευκαιρία για απόδοση τιμών στους ήρωες της Επανά-

στασης, αλλά και ανάγκη για ενότητα και ομοψυχία, για να κοιτάξουμε

μπροστά, έπειτα από μια μεγάλη πορεία, η οποία έχει μεγάλες επιτυ-

χίες και οδυνηρές στιγμές, πώς οραματιζόμαστε το μέλλον της Ελλά-

δος, πώς θα επιδιώξουμε την επανατοποθέτηση της χώρας σε ένα νέο,

ρευστό και περίπλοκο διεθνές σκηνικό… Τα μηνύματα των ξένων ηγετών,

που κάλυψαν το κενό της μη φυσικής παρουσίας τους λόγω της παν-

δημίας, έδειξαν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ενός νέου Φιλελληνι-

σμού, που δεν θα εκφράζεται υποχρεωτικά με τον ίδιο τρόπο που

εκδηλώθηκε πριν δύο αιώνες. Στο χέρι της Ελλάδας είναι, με νέες

συμμαχίες, με νέα εφόδια, να προχωρήσει και να δει με αυτοπεποίθη-

ση και αισιοδοξία την Τρίτη εκατονταετία από την κήρυξη της Ελληνι-

κής Εθνικής Επανάστασης… 

Χώρεσε την Ελλάδα σε τέσσερα πιάτα

«Στόχος μου ήταν να χωρέσω σε τέσσερα πιάτα όσο περισσότερη

Ελλάδα μπορούσα», λέει ο Λευτέρης Λαζάρου, ο σεφ που επιμελήθη-

κε το εντυπωσιακό μενού στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν των

υψηλών προσκεκλημένων της για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση. Και το κατάφερε. Πώς; Τοποθετώντας στα τέσσερα πιάτα που

μαγείρεψε προϊόντα σχεδόν από κάθε γωνιά της χώρας, ήτοι από φιστίκια

Αιγίνης, μαστίχα Χίου και ελαιόλαδο Καλαμάτας, έως κρόκο Κοζάνης,

τοματίνια Κρήτης, ακόμα και πεσκανδρίτσα από την Εύβοια. Και όταν

έσβησαν οι κάμερες στο Προεδρικό και η Πρόεδρος τον παρουσίασε

στους καλεσμένους της και άρχισε να δέχεται τα συγχαρητήρια από

τους πάντες, με πρώτο τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου Κάρολο, το

μόνο που είπε ήταν πως ήταν μεγάλη τιμή για εκείνον να μαγειρέψει

αυτό το επετειακό μενού και να δώσει υπεραξία στα ελληνικά προϊόν-

τα και στην ελληνική κουζίνα. Φάνηκε να χαίρεται από το γεγονός ότι

όλοι έφυγαν εκείνη τη βραδιά από το Προεδρικό ικανοποιημένοι και χορ-

τασμένοι από Ελλάδα, περιλαμβανομένου και του ιδίου, αφού όπως

έλεγε, «η τροφή του μάγειρα είναι το χειροκρότημα. Μόνο με το χειρο-

κρότημα… χορταίνει».

Στο Ζάππειο σας περιμένουν οι Δελφοί…

Οι… Δελφοί μετακομίζουν στο Ζάππειο Μέγαρο. Εκεί θα πραγματο-

ποιηθεί φέτος το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και θα διαρκέσει

από τη Δευτέρα 10 Μαΐου έως και το Σάββατο 15 Μαΐου, με όλα τα ανα-

γκαία μέτρα υγειονομικής προφύλαξης από την πανδημία. Θα συμμε-

τάσχουν πάνω από 350 ομιλητές, από 32 χώρες, μεταξύ των οποίων

η Πρόεδρος της Εσθονίας, η Πρόεδρος της Σλοβακίας, πρωθυπουρ-

γοί από την Ευρώπη, Ευρωπαίοι Επίτροποι, υπουργοί, ακαδημαϊκοί

και επιστήμονες, σημαντικοί επιχειρηματίες και τραπεζίτες. 

Δεν μπορεί να είμαστε περισσότερο Κύπριοι

από τους ίδιους τους Κύπριους!

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντρ Γκρου-

σκό, αναφέρει: «Η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη διευθέτηση

του Κυπριακού, είναι θέση αρχών και δεν εξαρτάται από την πολιτική

συγκυρία, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τρίτες χώρες. Τασ-

σόμαστε υπέρ μιας καθολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης του Κυ-

πριακού ζητήματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των

αρχών που έχουν κατοχυρωθεί στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προβλέπουν τη δημιουργία διζωνικής-

δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι δυνατόν να μη μας ανησυχούν οι

προσπάθειες ορισμένων πρωτευουσών να επανεξετάσουν τις παρα-

μέτρους διευθέτησης του ΟΗΕ. Αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να

είμαστε στο ζήτημα αυτό περισσότερο Κύπριοι από τους ίδιους τους

Κυπρίους. Εάν οι δύο κοινότητες της νήσου συμφωνήσουν για άλλη

μορφή διευθέτησης, τότε θα αποδεχθούμε αυτήν την εκδοχή. Σημαντι-

κή συνθήκη είναι ότι μια τέτοια απόφαση πρέπει να ληφθεί χωρίς πίεση

έξωθεν, χωρίς επιβολή έτοιμων συνταγών και χωρίς προσαρμογή της

διαπραγματευτικής διαδικασίας σε τεχνητά χρονοδιαγράμματα. Την ίδια

στιγμή, οποιεσδήποτε αλλαγές του συμφωνημένου πλαισίου λύσης,

πρέπει να εγκριθούν από τον ΟΗΕ».

Τα Μάρμαρα θα επιστρέψουν…

Η Βικτόρια Χϊσλοπ, η 61χρονη συγγραφέας του «Νησιού», το οποίο

έχει πουλήσει πάνω από 6.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως, επισημαίνει:

«Νομίζω ότι τα Μάρμαρα θα επιστρέψουν. Υπάρχει ένα zeitgeist που

θα σηκώσει αυτά τα πολύτιμα αγάλματα και θα τα φέρει πίσω στην

Αθήνα. Είναι θέμα χρόνου. Μπορεί να πάρει άλλα 10 ή 20 χρόνια, αλλά

θα γίνει. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επόμενη γενιά θα αλλάξει αυτήν την

κατάσταση. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για το τι είναι πολιτισμός

και για το ρόλο μας στον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα,

ιδίως οι νεότεροι, ντρέπονται για το αποικιακό μας παρελθόν. Το Βρε-

τανικό Μουσείο ιδρύθηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό: για να εκθέσει

αντικείμενα από την αυτοκρατορία μας. Όταν ήμουν παιδί, δεν το αμ-

φισβητούσαμε αυτό. Αλλά σήμερα αμφισβητούμε την υποτιθέμενη ιδιο-

κτησία πολλών αντικειμένων που βρίσκονται εκεί μέσα. Το Μουσείο που

περιμένει τα Γλυπτά είναι πολύ καλύτερο απ’ όλες τις απόψεις. Δεν

υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για να μην τα επιστρέψουμε».

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 1η Απριλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας

στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ



Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

του 1821 και την επέτειο του εθνικο-απελευθε-

ρωτικού Αγώνα της Κύπρου την 1η Απριλίου 1955

τίμησε η Ομογένεια της Βρετανίας την περασμένη

Κυριακή 28 Μαρτίου. Τη διαδικτυακή γιορτή, που

οργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-

μένου Βασιλείου, παρακολούθησαν εκατοντάδες

συμπατριώτες τόσο από τη Βρετανία όσο και από

την Ελλάδα και την Κύπρο. Τον πανηγυρικό της

Ημέρας εκφώνησε ο Υπουργός Παιδείας και Πολι-

τισμού της Κύπρου κ. Πρόδρομος Προδρόμου.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αρχιεπίσκο-

πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας,

ο πρέσβης της Ελλάδας κ. Ιωάννης Ραπτάκης και

ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας

κ. Ανδρέας Κακουρής. Εισαγωγικές ομιλίες έγιναν

από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας κ. Χρή-

στο Καραολή και τον πρόεδρο των Ελληνορθοδό-

ξων Κοινοτήτων Βρετανίας κ. Μάριο Μηναϊδη.

Ενδιάμεσα των ομιλιών απήγγειλαν ποιήματα παι-

διά από τα ελληνικά παροικιακά σχολεία Μάνορ Χιλλ,

Ashmole, Potters Bar και  Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής.

Τραγούδησε η μουσικός Σοφία Δουκλιά. Το πρό-

γραμμα παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυ-

πριακής Ομοσπονδίας κ. Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος

είχε και την ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής και

του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Ο Υπουργός κ. Πρόδρομος Προδρόμου, στη μεστή

υψηλών νοημάτων ομιλία του τόνισε ότι τα διαχρονικά

μηνύματα της διπλής επετείου «αποτελούν αναγκαία

αναχώματα σε αντιπερισπασμούς, αλλά και πλήγματα

ακόμα των καιρών, ενώ συνιστούν επίσης πηγή έμπνευ-

σης για τους αγώνες που καλούμαστε διαρκώς να δίνο-

υμε, για την αντιμετώπιση των ακατάπαυστων προκλή-

σεων, για τη διεκδίκηση της εθνικής μας αξιοπρέπειας

και των απαράγραπτων δικαιωμάτων του λαού μας και

για τη διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης πατρίδας

μας».

Συνέχισε λέγοντας πως «με ευλάβεια και βαθιά ευγνω-

μοσύνη κλίνουμε και πάλι φέτος το γόνυ μπροστά στους

Υψηλάντες, τους Kαραϊσκάκηδες, τους Κολοκοτρώνηδες

και τους Παπαφλέσσες και τους άλλους όλους, Κανά-

ρ-ηδες, Μιαούληδες και Μπουμπουλίνες. Μπροστά

στους Aυξεντίου, τους Mάτσηδες, τους Παλληκαρίδηδες

και τους Kαραολήδες. Mε αμέριστη εθνική υπερηφάνεια

τιμούμε την Εθνεγερσία που μας επέτρεψε να είμαστε

Έλληνες και ως Έλληνες να αναπνέουμε μέσα στο σύγχρ-

ονο κόσμο. Αλλά και με συντριπτικό το βάρος της ευθύνης,

φέρνουμε στο νου τις απαράμιλλες εκείνες αρετές που

αξίωσαν τους πρόγονούς μας να τιμήσουν τη μακρ-

αίωνη ιστορία και την εθνική κληρονομιά μας».

Αφού παρέθεσε παραδείγματα προσφοράς Κυπρίων

στην Ελληνική Επανάσταση, ο Υπουργός Παιδείας είπε

ότι «το φως εκείνης της Επανάστασης έφτασε κατ’ ευ-

θείαν στους Κύπριους αγωνιστές του 1955, αφού ο

όρκος των αγωνιστών της ΕΟΚΑ γινόταν ακριβώς στο

πρότυπο του όρκου της Φιλικής Εταιρείας, ενώ οι ήρωες

του κυπριακού εθνικο-απελευθερωτικού έπους συνεχώς

αναφέρονταν στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανά-

στασης, από τους οποίους αντλούσαν έμπνευση».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι τα διαχρονικά μηνύματα

της διπλής επετείου «αποτελούν αναγκαία αναχώματα

σε αντιπερισπασμούς, αλλά και πλήγματα ακόμα των

καιρών μέσα στην μακραίωνη πορεία της Κύπρου, αλλά

και στις δυσκολίες των ημερών μας και, κυρίως, στον

τουρκικό επεκτατισμό», ενώ συνιστούν επίσης «πηγή

έμπνευσης για τους αγώνες που καλούμαστε διαρκώς

να δίνουμε, για την αντιμετώπιση των ακατάπαυστων

προκλήσεων, για τη διεκδίκηση της εθνικής μας αξιο-

πρέπειας και των απαράγραπτων δικαιωμάτων του λαού

μας και για τη διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης

πατρίδας μας».

Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του Προέδρου

της Κυπριακής Δημοκρατίας στους εορτασμούς στην

Αθήνα και μετέφερε τον θερμό χαιρετισμό του κ. Ανα-

στασιάδη προς την Παροικία, αλλά και τις ευχαριστίες

του κυπριακού λαού για την προσφορά της ομογένει-

ας στον αγώνα της Κύπρου.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Ραπτάκης στον σύντο-

μο χαιρετισμό του ανέφερε ότι:

«Η ελευθερία και η ανεξαρτησία αποτελούν κορυ-

φαίες αξίες του Έθνους μας που επιβεβαιώνονται μέσα

από τις μνήμες της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου.

Το 2021 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των 200 χρόνων

από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, την ευγε-

νέστερη και κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας των

Ελλήνων.

»Αμφισβητώντας οι Πρόγονοί μας, με τον ξεσηκωμό

τους, κάθε μορφή δουλείας, καταπίεσης και τυραννίας,

πέτυχαν, με ανείπωτες θυσίες και φόρο αίματος, τη δημι-

ουργία ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, εμπνέοντας

και τις επόμενες γενεές Ελλήνων για τους διαδοχικούς

αγώνες που θα επακολουθούσαν για απελευθέρωση

και των υπόλοιπων υπό ξένη κατοχή ελληνικών εδα-

φών. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τους εθελοντές, αδελ-φούς

μας από την Κύπρο που συμμετείχαν στην Επανάστα-

ση του ΄21 και που είχε ως αποτέλεσμα το νησί να

πληρώσει βαρύ τίμημα από πλευράς ηγητόρων της

κυπριακής κοινωνίας. Σφαγές των προκρίτων της Νήσου,

που κορυφώθηκαν την 9η Ιουλίου 1821 με τον απαγχο-

νισμό του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και

τον αποκεφαλισμό, στη Λευκωσία, των τριών Μητρο-

πολιτών, Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και Κυρη-

νείας Λαυρεντίου. Το αίμα τους έχυσαν, επίσης, και δεκά-

δες Κύπριοι αγωνιστές του 1821, οι οποίοι πολέμησαν

στον επαναστατημένο Μοριά ή την Ρούμελη, συνεχίζον-

τας έτσι μια παράδοση ιστορικής αλληλεγγύης Ελλα-

διτών και Κυπρίων, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων.

»Το Έπος του 1821, αποτελεί το καθοριστικό ορό-

σημο της εθνικής μας συνείδησης και ορίζει το παρελ-

θόν μας. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί το εφαλτήριο για

το παρόν και το μέλλον μας. Είναι από τον ίδιο αγώνα

που εμπνεόμαστε σήμερα, μισό σχεδόν αιώνα, μετά την

τουρκική εισβολή και κατοχή, για να βρούμε δικαίωση.

Μια δικαίωση που θα αποκαθιστά την ειρήνη στην Κύπρο,

τα απαράγραπτα, τα θεμελιώδη δικαιώματα Ελληνο-

κυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Κλείνοντας, τόνισε πως «στέλνουμε προς πάσα

κατεύθυνση το μήνυμα ότι Κύπρος και Ελλάδα μαζί,

ενωμένοι, καλλιεργούμε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς,

που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περ-

ιοχή μας, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε Ανατολή και

Δύση, δίνει έμφαση στο διεθνές δίκαιο και επιδιώκει την

ειρηνική επίλυση κάθε διαφοράς. Ως εγγυήτρια δύναμη

και «αδελφή χώρα», η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο

πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα παραμείνει

έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες της επανένωσης

της Κύπρου εντός του πλαισίου της Διζωνικής, Δικοι-

νοτικής Ομοσπονδίας, το μόνο συμφωνημένο και διε-

θνώς αποδεκτό πλαίσιο λύσης, σύμφωνα με τις αποφά-

σεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και

το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Κακουρής στον

σύντομο χαιρετισμό του, επεσήμανε πως:

«Η επιλογή της 25ης Μαρτίου βρίθει συμβολισμών.

Η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου επιλέγεται για

να αναγγείλει την Εθνική Παλιγγενεσία. Η σύστοιχη

συμβολή στον αγώνα των εκκλησιαστικών μας πατέ-

ρων, αποτελεί ένδειξη της ιερότητας του εθνικού εγχει-

ρήματος.

Η τόλμη των ηρώων μας αποτελεί, εν τέλει, ύψιστη

έκφραση της αρετής τους. Δεν πηγάζει από μια υστερό-

βουλη ανάγκη για υστεροφημία. Είναι έκφραση ταπει-

νής πίστης στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας

και της δικαιοσύνης που καθοδηγούν τη σύγχρονη εθνι-

κή μας πορεία.

Ιδιαίτερα εσείς, οι Κύπριοι και Έλληνες της διασπο-

ράς, παραμείνετε αφοσιωμένοι συμπαραστάτες μας στη

δύσκολη αυτή πορεία προς την εθνική δικαίωση. Είμα-

στε περήφανοι για εσάς: γιατί κρατάτε ψηλά το λάβαρο

του έθνους μας, γιατί κρατάτε τον Ελληνισμό βαθιά μέσα

στην καρδιά σας, και γιατί, με το μέτωπο ψηλά, μετα-

λαμπαδεύετε στα παιδιά σας τη γλώσσα, τη θρησκεία,

τα ήθη, τα έθιμά μας. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί το

καλλιτεχνικό πρόγραμμα που με χαρά μας παρουσιά-

ζουν τα παιδιά των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων».

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νική-

τας ανέφερε πως «είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί

σας αυτές τις ημέρες, γιατί είναι και για εμάς ηρωικές

στιγμές. Πολλοί από εσάς είστε ή κατάγεστε από την

Κύπρο και ξέρετε και γνωρίζετε τι θα πει σκλαβιά, βλέ-

πετε τα εδάφη τα ιερά να είναι στα χέρια των κατα-

κτητών».

Συνέχισε λέγοντας πως «η φλόγα για την ελευθερία,

η φλόγα για την ορθοδοξία δεν έσβησε. Εμείς σήμερα

συνεχίζουμε έναν αγώνα ιερό και δεν πρέπει να ξεχά-

σουμε αυτό τον αγώνα μέχρι όλα τα εδάφη μας να είναι

ελεύθερα και να έχουμε αυτά που μας ανήκουν, τα αν-

θρώπινα μας δικαιώματα».

Δήλωσε πως «η Εκκλησία πάντα στέκεται με ανοι-

κτή την αγκαλιά, ζητάει την αγάπη του λαού έτοιμη να

συνεργαστεί για το καλό της Ελλάδας, της Κύπρου και

όλων τον ορθοδόξων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε πως

ο Υψηλάντης και η Φιλική Εταιρία δεν είχαν βάση τους

την Αθήνα, αλλά το Ελληνικό Πνεύμα. Να μην ξεχάσου-

με και πως οι ήρωες της Πατρίδας, ο Παλαιών Πατρών

Γερμανός και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ύψωσαν ένα

λάβρο για την ελευθερία, για αναγνώριση, για δικαιώμα-

τα, για Χριστό και την πατρίδα, για τις αρχές που έχου-

με εμείς εδώ και αιώνες».

Κλείνοντας, είπε πως έχουμε την ευθύνη «να συνεχί-

σουμε και εμείς στον αγώνα τον καλό και τον σωστό, με

την βοήθεια της Παναγίας να φτάσουμε εκεί που θέλου-

με, να δούμε ελεύθερα εδάφη, να προσκυνήσουμε στα

μοναστήρια και τις εκκλησίες, να δοξάσουμε τον Θεό

και να δούμε καλύτερες ημέρες για το Πατριαρχείο στην

Κωνσταντινούπολη».

Εισαγωγική ομιλία έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής

Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Καραολής. Αφού εξύμνησε

τα κατορθώματα και τους ήρωες του 1821 και 1955,

τόνισε ότι: «H Ομοσπονδία προστατεύει και προασπίζει

τα συμφέροντα της ομογένειας και του νησιού μας και

στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη Βρετανική κυβέρ-

νηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Tους καλεί να

στρέψουν τις προτροπές και ενέργειες τους προς τον κ.

Τατάρ και τον κ. Ερντογάν, ειδικά μετά τις συνεχείς προ-

κλήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη νέα

εισβολή στο Βαρώσι και τις δηλώσεις ότι θεωρούν τη

ομοσπονδιακή λύση νεκρή και συζητούν μόνο λύση δύο

κρατών, να μην υπάρχει ασάφεια ότι η λύση του Κυ-

πριακού πρέπει να είναι δίκαιη λειτουργική και δημο-

κρατική και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στις

αρχές και αξίες της ΕΕ και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ».

Έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας, πως «η 25η

Μαρτίου 1821 και η 1η Απριλίου 1955 αποτελούν ορό-

σημα στην ιστορία του Έθνους μας. Αυτοί οι αγώνες

αποτελούν ταυτόχρονα φωτεινό φάρο και για τους δικούς

μας αγώνες να καταστήσουμε ξανά την Κυπριακή Δημο-

κρατία ελεύθερη και επανενωμένη. Μόνο έτσι θα μπο-

ρούμε να πούμε ότι δικαιώσαμε τη θυσία όλων αυτών

των ηρώων και μαρτύρων του έθνους μας».

Ο Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων Μά-

ριος Μηναΐδης στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Αντλώντας διδάγματα από τους άξιους προγόνο-

υς μας θα συνεχίσουμε απτόητοι τον αγώνα μας μέχρι

να επιτύχουμε την απόσυρση των Τουρκικών δυνάμεων

κατοχής και των εποίκων από την Κύπρο και την επι-

στροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους

εστίες με μια λύση που να βασίζεται στα ψηφίσματα των

Ηνωμένων Εθνών και τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε

όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της να ζήσουν σε μια Κύπρο

ελεύθερη, ενωμένη και ειρηνική.

Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στο

πολιτικό παγκόσμιο προσκήνιο ευελπιστούμε ότι σύντο-

μα θα γίνει και αυτό μια πραγματικότητα. Σήμερα ανα-

βαπτιζόμαστε στα νάματα της Ελληνικής Ιστορίας και

με εθνική αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια αντιμετωπίζου-

με τον Τουρκικό επεκτατισμό και την κάθε Τουρκική

πρόκληση και επιβουλή από την Δυτική Θράκη, το Αρχι-

πέλαγος του Αιγαίου, το Καστελόριζο και την Κύπρο και

δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν άλλες πατρίδες».

Η γιορτή έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.
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Η Ομογένεια τίμησε διαδικτυακά τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση με διπλή εθνική γιορτή

ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Νικήτας: «Να μη λησμονούμε
τις θυσίες και τα ιδανικά των

προγόνων μας»
Η 25η Μαρτίου διατηρεί θέση

αξιοζήλευτη στις καρδιές των

Ελληνορθοδόξων πιστών όπου

γης. Είναι η ημέρα κατά την οποία

εορτάζουμε την απελευθέρωσή

μας από δεσμό διπλό, αυτόν της

αμαρτίας και αυτόν της δουλείας.

Είναι η ημέρα κατά την οποία ανα-

καλούμε στη μνήμη μας τα καλά

νέα που ανήγγειλε ο Αρχάγγελος

Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία

και την ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους της Θεοτόκου του θείου θελή-

ματος για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως επίσης ανα-

καλούμε στη μνήμη μας την ψυχωμένη ιαχή «ελευθερία ή θάνατος»

και τις υπέρτατες θυσίες που με αυταπάρνηση έγιναν για την ελευ-

θερία του Γένους μας.

Ως κοινότητα και ως άνθρωποι του Θεού, τηρούμε στη συλλογική

μας μνήμη τη στιγμή που ο Λόγος σαρκώθηκε «δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους

καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν». Εν ριπή οφθαλμού, η εποχή του

σκότους και της σκιάς της αμαρτίας έλαβε τέλος και ο Υιός του Αν-

θρώπου ήρθε να ζήσει ανάμεσά μας, εκπληρώνοντας τους λόγους

του μεγάλου προφήτη Ησαΐα και πάντων των Προφητών. Η Παρθέ-

νος συνέλαβε και η ιστορία μεταμορφώθηκε. Ο Άγιος Ρωμανός ο

Μελωδός ποιητικά καλλωπίζει τη στιγμή αυτή στο κοντάκιό του περί

του Ευαγγελισμού, παρουσιάζοντας τον Αρχάγγελο να αναλογίζεται

«ὅλον Θεός βεβούλευται ἐκ σοῦ καινουργῆσαι φθαρέντα τὸν ἄνθρωπον».

Ο Χριστός, ο Νέος Αδάμ, θα γεννηθεί εν καιρώ από την Παρθένο

Μαρία και οι θύρες του Παραδείσου, οι οποίες είχαν κλείσει, θα ανοίξουν

για όλους να εισέλθουν. Ο ανθρώπινος νους δεν δύναται να συλλά-

βει το μέγα αυτό θαύμα, αλλά ούτε το βάθος της θείας αγάπης για

τον κόσμο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παρουσιάζουν τον Ευαγγελι-

σμό της Θεοτόκου ως μια εκ των κεφαλαιωδών εκκλησιαστικών

εορτών, εφόσον συνιστά την απαρχή της σωτηρίας μας. Όπως ο

Ψαλμωδός λέει, «αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα

καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Κατά το τρέχον έτος, ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτό-

κου είναι ιδιαίτερος, αφού σηματοδοτεί την παρέλευση διακοσίων

ετών από την κήρυξη του αγώνα της ανεξαρτησίας από τον Οθω-

μανικό ζυγό, την 25η Μαρτίου 1821. Εκείνη την ημέρα οι Έλληνες

εναπόθεσαν όλες τους τις ελπίδες στον Θεό και ζήτησαν τις πρε-

σβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά από τέσσερις αιώνες δου-

λείας, ονειρεύτηκαν ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα ελεύθερη»,

όπως έγραψε ο Λόρδος Βύρων. Γυναίκες και άνδρες πήραν τα όπλα,

εμπνεόμενοι από τους ήρωες του παρελθόντος. Θυμήθηκαν τους

ήρωες της Μάχης των Θερμοπυλών και της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας

και παρακάλεσαν τον Θεό να ευλογήσει τέτοιοι ήρωες να οδηγήσουν

τον λαό ακόμη μια φορά. Ένας σεβάσμιος ιεράρχης, ο Μητροπολίτης

Γερμανός, ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης και αστραπιαία το

μήνυμα της ελευθερίας μεταδόθηκε στο λαό. Οι Έλληνες όπου γης

αγκάλιασαν τον κοινό σκοπό, έστειλαν τα παιδιά τους να στρατευ-

τούν στον ιερό αγώνα και προσέφεραν τις περιουσίες τους για να

καλυφθεί το κόστος του πολέμου. 

Σήμερα, απευθυνόμενοι στους απανταχού Έλληνες της νέας γενιάς

και Φιλέλληνες, τους ζητούμε να μη λησμονούν τις θυσίες των γενεών

που προηγήθηκαν και να τιμούν τις αξίες, τις παραδόσεις και τα ιδα-

νικά των προγόνων μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα

του ονείρου ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα ελεύθερη» και ότι

η θάλασσα του Αιγαίου μπορεί να είναι θάλασσα ειρήνης και καταλ-

λαγής. Ζώντας την ευλογημένη αυτή ιστορική συγκυρία, σας ζητώ να

μην αφήσετε αυτή την ημέρα να παρέλθει ανεόρταστη. Σας ζητώ να

συνεορτάσετε με την οικογένειά σας αυτή την ιστορική επέτειο, δοξο-

λογώντας τον Θεό για το ανεκτίμητο δώρο της ελευθερίας. Ας συναν-

τήσουμε νοερά τους ήρωες του παρελθόντος, καθώς θα ανακράξο-

υμε το «Ζήτω» και είθε η μνήμη αυτών των ηρώων, γνωστών και

αγνώστων, όπως και το τολμηρό τους όραμα να ζει στις καρδιές μας

και να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενεές. Μακάρι οι Μεγάλες

Δυνάμεις, οι οποίες τότε συμπαρατάχτηκαν με τους Έλληνες – η

Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία – να παραμένουν πάντοτε

αλληλέγγυοι του Γένους μας και είθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους!

Λονδίνο, Μάρτιος 2021

Μετά πατρικών εορτίων ευχών,

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

+Νικήτας



Οι εκρήξεις που συγκλόνισαν απ΄ άκρου σ΄

άκρον την Κύπρο εκείνο το ευλογημένο

πρωινό της πρώτης του Απρίλη του 1955 δεν

ήταν, όπως νόμιζαν πολλοί, ένα κακόγουστο

πρωταπριλιάτικο ψέμα. Ούτε και οι κρότοι από

τα βαρελότα των ψευτοδιγενήδων ήταν, όπως

έγραφαν στις φυλλάδες τους κάποιοι νυχτω-

μένοι και ιδεολογικά αγκυλωμένοι Κύπριοι την

επόμενη μέρα που η Ε.Ο.Κ.Α. κατέγραφε ήδη

τον πρώτο νεκρό Ήρωα της. Τον Μόδεστο Παν-

τελή από το Λιοπέτρι!

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

«Υπάρχουν», δήλωσε στις 28 Ιουλίου 1954 στη

Βρετανική Βουλή, ο υφυπουργός Αποικιών, Χένρυ

Χόπκινσον, «ορισμένα εδάφη εις την Κοινοπολι-

τείαν, τα οποία λόγω των ειδικωτέρων συνθηκών,

υπό τας οποίας ευρίσκονται, ουδέποτε δύνανται

να αναμένουν ότι θα αποκτήσουν πλήρη ανεξαρ-

τησίαν». Η δήλωση αυτή απετέλεσε το οριστικό όχι

των Βρετανών για σεβασμό του αποτελέσματος

του ιστορικού δημοψηφίσματος που πραγματο-

ποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1950, όπου το 95,7%

του Κυπριακού Ελληνισμού αξίωσε διά της υπο-

γραφής του την Ένωση με την Ελλάδα.

Αυτό το κλίμα καταγράφει ο Γιώργος Σεφέρης,

όταν το 1953 ταξιδεύει στην Κύπρο. Γι΄ αυτό και

απευθύνεται στους Άγγλους, για να τους υπενθ-

υμίσει πως: «η γη δεν έχει κρικέλια για να την πάρ-

ουν και να φύγουν…» Συγχρόνως καταγράφει στο

ημερολόγιο του όλη την αγωνία του Ελληνισμού

της Κύπρου για εθνική αποκατάσταση και διασώζει

μέσα από το φωτογραφικό του υλικό της επίσκε-

ψής του στη Μεγαλόνησο το σύνθημα: «Την Ελλά-

δα θέλομεν κι ας τρώγωμεν πέτρες».

«Όταν πια είδαμε κι αποείδαμε, με τα τηλεγραφ-

ήματα και τες πρεσβείες, κλείσαμε τη μικρή μας ζωή

σ’ ένα φάκελο μικρό που να χωράει στη φούχτα

μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός ποδηλά-

του, στη ράχη ενός βιβλίου και γράψαμε με κόκκι-

νο μελάνι τη διεύθυνση: Αξιότιμον Ελληνικόν Κυ-

πριακόν λαόν, Οδόν Ελευθερίας ή θανάτου. Χωριά

και πόλεις, Κύπρον. Το στείλαμε χωρίς το γραμ-

ματόσημο με την βασίλισσα…». Έτσι περιγράφει

την εμπειρία του Ελληνισμού της Κύπρου και την

πορεία προς τον ένοπλο αγώνα ο ποιητής Γιάννης

Παπαδόπουλος.

Στην εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία

δόθηκε ο πρώτος όρκος του αγώνα. Με μπροστάρη

τον Μακάριο που επιλέγει τον Γεώργιο Γρίβα Διγε-

νή για στρατιωτικό Αρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α. Από τώρα

και στο εξής όλη η Κύπρος είναι Ε.Ο.Κ.Α. 

Οι Χριστιανικές Οργανώσεις γίνονται τα φυτώρ-

ια της Οργάνωσης…. Ο παπα-Σταύρος δεν προ-

λαβαίνει να ορκίζει νέους αντάρτες. Στον αγώνα

ρίχνονται γυναίκες, άνδρες, νέοι, γέροντες ακόμα

και μικρά παιδιά! Οι δυσκολίες πολλές, ο οπλισμός

λιγοστός. Ο αγώνας σκληρός, πεισματικός, επίμο-

νος και πολυμέτωπος. Ένας αγώνας που ανα-

πτύχθηκε στα κρησφύγετα, στις ενέδρες, στα κρα-

τητήρια με τη βαναυσότητα των Άγγλων και Τούρ-

κων ανακριτών, στις αγχόνες που τις ανέβηκαν οι

αγωνιστές με το χαμόγελο και τον Ύμνο προς την

ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού στα χείλη, στις

πόλεις και τα χωριά με τους κατ΄ οίκον περιορι-

σμούς, τα φυλλάδια και τις μαχητικές διαδηλώσεις,

στην εξορία.

«Μολών λαβέ», φωνάζουν οι αγωνιστές μέσα

από τα κρησφύγετα τους. Το Πάνθεον των Ηρώων

καθημερινά εμπλουτίζεται με νέα ονόματα στο Λιο-

πέτρι, στο Δίκωμο, στο Μαχαιρά, σε κάμπους και

βουνά, σε πόλεις και χωριά… Οι αποικιοκράτες

κτυπούν αλύπητα! Δολοφονούν ακόμη και μικρά

παιδιά!

Κι όμως, αυτό το μέγα θαύμα, το θαύμα της

Ε.Ο.Κ.Α., που άφησε άφωνη ολόκληρη την ανθρ-

ωπότητα, δεν έφερε το ποθούμενο. Οι Άγγλοι δήλω-

ναν κυνικά: «Η πολιτική δεν έχει και δεν επιτρέπε-

ται να έχει κώδικα ηθικής…». Οι μακελάρηδες μιλούν

για ηθική!

Γράφει ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο άνθρωπος που

έζησε από κοντά ως Γραμματέας της Εθναρχούσας

Εκκλησίας όλες τις πτυχές εκείνου του ανεπανά-

ληπτου Έπους:

«…Οι ηρωισμοί, τα κατορθώματα και η αυτοθυ-

σία των Κυπρίων αγωνιστών είχαν δημιουργήσει

ένα κλίμα περηφάνιας κι ένα αίσθημα εμπιστοσύνης

και αυτοπεποίθησης στα πλατειά λαϊκά στρώμα-

τα, που έβλεπαν τον Κυπριακό αγώνα με τον ενθ-

ουσιασμό, τη νοοτροπία και την πίστη των προη-

γούμενων απελευθερωτικών αγώνων του Έθνο-

υς, και με αποκλειστικά κριτήρια την ανθρώπινη

λεβεντιά, τον ηρωισμό και τα μεγάλα ανδραγαθή-

ματα.

Απέναντι στα αγνά αυτά ελατήρια και την αγνή

ψυχή του Λαού η βρετανική πολιτική, μέσα από τις

σκοτεινές ατραπούς της έμπειρης διπλωματίας της,

ετοίμαζε επιδέξια, τα δικά της σχέδια. Σχέδια σατα-

νικά που ήταν αδύνατο να συλλάβει η πλημμυρι-

σμένη από γνήσιο πατριωτισμό και συναισθημα-

τικότητα, αλλά στερημένη από πολιτική πείρα και

παράδοση, Κυπριακή λαϊκή ψυχή.

Τις γενικές δυσχέρειες επέτεινε ακόμη περισ-

σότερο η εμπλοκή της Ελλάδας στα συμμαχικά της

πλαίσια, πράγμα που ανάγκαζε τις εκάστοτε Ελληνι-

κές Κυβερνήσεις να συμπλέουν με απόψεις άσχε-

τες προς το χαρακτήρα του θέματος και να τοπο-

θετούν ενίοτε τα ευρύτερα συμμαχικά συμφέρον-

τα υπεράνω των εθνικών. Το πνεύμα αυτό της διαλ-

λακτικότητας δημιουργούσε πολλές φορές πιεστι-

κές καταστάσεις στον Κυπριακό παράγοντα κι έκανε

το θέμα να παρεκκλίνει από την πορεία του…».

Γί  αυτό άλλωστε δεν φτάσαμε ποτέ στην ΕΝΩΣΗ,

αλλά σε μια απόλυτα εξαρτημένη από τους ξέ-

νους ανεξαρτησία… Για τούτο και στην πορεία χάσα-

με το δρόμο μας… ξεστρατίσαμε… Για τούτο και

σήμερα είμαστε ξανά με τη θηλιά στον λαιμό έστω

και αν, κατά βάθος, λίγοι το αντιλαμβάνονται!

Υ.Γ.: Μάθημα πατριδογνωσίας προς πρόε-

δρους, υπουργούς, βουλευτές, κοινοτάρχες,

συμβούλους και άλλους τυχών εξουσιαστές: 

«Είτε ζήσουμε είτε πεθάνουμε, ένα θα είναι το

έπαθλο του αγώνα μας για νεκρούς και ζώντας.

Η Κύπρος να γίνει Ελληνική και να ζήσει ελεύ-

θερη και ευτυχισμένη. Όσοι δε επιζήσουν να

μην επιδιώξουν ανταμοιβές και αξιώματα, γιατί

οι υπηρεσίες προς την πατρίδα ποτέ δεν εξαρ-

γυρώνονται». 

Υπογραφή Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1955

Ήταν 1η Απριλίου 
της Ε.Ο.Κ.Α. η αρχή…
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Με ένα πολύ διαφορετικό και εξόχως αρμό-

ζοντα τρόπο γιορτάστηκε στη Βοστώνη της

Μασαχουσέτης η επέτειος των 200 χρόνων από

την επανάσταση του Ελληνισμού για ελευθερία

και απελευθέρωση από την οθωμανική σκλα-

βιά αιώνων. 

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Ποντιακός

Σύλλογος «Παναγία Σουμελά» Βοστώνης, με επι-

κεφαλής τον αγαπητό συμπατριώτη μας Γιώργο

Γιαλτουρίδη, Πρόεδρο του Συλλόγου και ο δικη-

γόρος Δημήτριος Καυκάς. Και η πρωτότυπη εκδή-

λωση διεξήχθη πάνω στην ιστορική φρεγάδα του

Αμερικανικού Ναυτικού, «USS Constitution». 

Και όχι τυχαία η επιλογή του «USS Constitution»,

εφόσον η φρεγάδα αυτή συμμετείχε ενεργά στον

αγώνα του Ελληνισμού, με πολλούς τρόπους και

προσφορές, όπως εξήγησαν ο ένας μετά τον άλλο

οι επίσημοι ομιλητές. 

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τον Commander

John Benda, (Commanding Officer, ‘’USS Constitution’’,

76ο Διοικητή της φρεγάδας με την παρουσίαση των

"χρωμάτων" από το USSC Color Guard). Όπως

εξήγησε ο Διοικητής, η στολή που φόρεσε ήταν η

στολή που φορούσε ο τότε Διοικητής του ιστορικού

«USS Constitution», όταν το 1821 βρέθηκε στην

Μεσόγειο συμμετέχοντας στην Επανάσταση των

Ελλήνων. 

«Είμαστε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε την επέ-

τειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης,

πάνω σ΄αυτό το πλοίο, αντιπροσωπεύοντας όλο το

αμερικανικό Ναυτικό, όλες τις ένοπλες δυνάμεις, όλη

τη χώρα, γιατί το πλοίο αυτό το 2009 καθιερώθηκε

ως το ‘’πλοίο των ΗΠΑ’’», είπε ο Commander John

Benda και πρόσθεσε: «Μετά τον πόλεμο εναντίον

των Βρετανών το 1812, το πλοίο αυτό βρέθηκε την

δεκαετία του 1820 στην Μεσόγειο και αναμένω να

ακούσω για την προσφορά του από εσάς». 

Ο Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος είπε μεταξύ

άλλων: «Στα χρονικά της αμερικανικής ιστορίας δεν

υπήρξε ποτέ πιο γενναιόδωρη και επίσημη έκφρα-

ση γνήσιου αισθήματος υποστήριξης προς ένα λαό

από εκείνη προς τον σκλαβωμένο ηρωικό ελληνικό

λαό για ελευθερία, το 1821. Ο αγώνας της Ελλάδας

για ελευθερία ώθησαν τους Αμερικανούς συμπατρ-

ιώτες να σταθούν πλάι στους Έλληνες για δημοκρ-

ατία και αυτό-διάθεση. Αμερικανοί φιλέλληνες πίστε-

ψαν στον ξεσηκωμό των Ελλήνων, ότι είχαν την κοι-

νωνική υποχρέωση να

βοηθήσουν την Ελλάδα

να ανακτήσει τη δημο-

κρατία που ήταν δικό της

γέννημα. Οι Samuel

Gridley Howe, James

Williams, George Jarvis

και άλλοι άφησαν τα

σπίτια τους και έτρεξαν

να πολεμήσουν στο πλε-

υρό της Ελλάδας και να

προσφέρουν ανθρωπι-

στική βοήθεια ενώ φιλελ-

ληνικές οργανώσεις διοργάνωναν εράνους για να

βοηθήσουν τον σκοπό αυτό…»

Στο «USS Constitution Museum» στη Βοστώνη

– όπως είπαν τόσο η Δι/δα Anne Rand, Πρόεδρος

και Εκτελεστική Σύμβουλος του Μουσείου για το

ιστορικό πλοίο, όσο και ο Αμερικανός Πρέσβης στην

Αθήνα Geoffrey R. Pyatt στο βιντεογραφημένο μή-

νυμά του, καθώς και ο Γιώργος Γιαλτουρίδης, διασώζε-

ται βιβλίο με σημειώσεις του Marine Private William

Fleming, στο οποίο καταγράφτηκε ότι στο πλοίο

«USS Constitution», επιβιβάστηκαν και οι ήρωές

μας Κωνσταντίνος Κανάρης και Θεόδωρος Κολο-

κοτρώνης…

Η μουσικός Παναγιώτα Χαλουλάκου τραγούδησε

τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο Ελλάδας και Κύπρου και

στη συνέχεια τον Εθνικό Ύμνο των Ηνωμένων Πολι-

τειών Αμερικής. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Μητροπολίτη

Βοστώνης της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Αμερικής Μεθόδιο και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλά-

δας στην Βοστώνη.

Προβλήθηκαν βιντεογραφημένα μηνύματα από

τον Αμερικανό Πρέσβη στην Ελληνική Δημοκρατία

Geoffrey R. Pyatt, από τον Βουλευτή Gus Bilirakis

από την Φλώριδα, από τον Βουλευτή John Sarbanes

από το Maryland, από τον Michael S. Dukakis,

πρώην Κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, τον Lew

Evangelidis, Σερίφη της Worcester County, τον

Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, τον

Κωνσταντίνο Βελέντζα για τον Σύνδεσμο Ελληνι-

σμού και Φιλελληνισμού στην Αθήνα και την Δρα

Jeanne McDougall, την προπροεγγονή του Master

Gunner George Sirian. 

Για τον ηρωισμό των Ελλήνων για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

και την προσφορά και συμμετοχή του αμερικανικού

πλοίου USS Constitution, μίλησε η Δίδα Anne Rand,

Πρόεδρος και Εκτελεστική Σύμβουλος του Αμερι-

κανικού Μουσείου για το ιστορικό πλοίο USS

Constitution στη Βοστώνη.

Ακολούθησαν ο συμπατριώτης μας Γιώργος Γιαλ-

τουρίδης, Επικεφαλής της Διοργανωτικής Επιτρο-

πής της Εκδήλωσης, Πρόεδρος του Ποντιακού Συνδέ-

σμου «Παναγία Σουμελά» Βοστώνης και ο δικηγόρος

Δημήτριος Καυκάς, επίσης της Επιτροπής

Εκδηλώσεως.

Στη συνέχεια μίλησαν και εξήραν τον ηρωισμό

της Επανάστασης του 1821 οι ακόλουθοι επίσημοι:

O Γενικός Πρόξενος της Αϊτής στη Βοστώνη Xans

Charles, o Γενικός Πρόξενος της Πορτογαλίας στην

Βοστώνη, João Pedro de Vasconcelos Finsdo

Lago, ο Γενικός Πρόξενος του Ισραήλ στη Βοστώνη,

Πρέσβης Meron Reuben, ο συγγραφέας Βασίλει-

ος Κυράνης, ο Σερίφης της Πολιτείας Middlesex

Peter Koutoujian, η δίδα Gillian Kellogg, απόγο-

νος του μεγάλου φιλέλληνα Δρα Samuel Gridley

Howe και ο Καθηγητής Emmanuel (Manolis) Ε.

Paraschos, Professor Emeritus στο Κολλέγιο

Emerson College.

Όσο και να γράψω είναι λίγα, ο μόνος τρόπος να

αντιληφθεί ένας το μεγαλείο της διαφορετικής αυτής

εκδήλωσης προς τιμή του Ελληνικού Έθνους και

της ηρωικής θυσίας του για απελευθέρωση από τον

οθωμανικό ζυγό, ταυτόχρονα με την αμερικανική

βοήθεια και προσφορά, είναι να αφιερώσει λίγο

χρόνο να παρακολουθήσει το βίντεο της εκδήλω-

σης. Τιμώντας τους αγώνας και θυσίες μιας ανε-

πανάληπτης γενιάς Ελλήνων. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Γιώργο Για-

λτουρίδη να ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες

με την ευχή,

ΖΗΤΩ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ, 

ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ. 

https://www.youtube.com/watch?v=beEHdrI4wr

E. Το βίντεο της εκδήλωσης. Αξίζει να το παρα-

κολουθήσετε. 

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Πάνω στο ιστορικό «USS Constitution»

των ΗΠΑ γιορτάστηκε πανηγυρικά 

η 25η Μαρτίου 1821 στη Βοστώνη
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«Ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στα στενά, 

μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά.

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Α
υτοί είναι οι πρώτοι στίχοι από τον περίφημο «Θούρ-

ιο» του Ρήγα Βελεστινλή, γνωστού ευρύτερα ως Ρήγα

Φεραίου, του μεγάλου αυτού πρωτομάρτυρα της ελληνι-

κής ελευθερίας και φλογερού εθνεγέρτη, που με το έργο

του, τα συγγράμματα, τα ποιήματατα και τα τραγούδια του,

καθώς και την μνημειώδη επαναστατική «ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ», μετέδωσε τον επαναστατικό συναγερμό που

κυριάρχησε στη Βαλκανική Χερσόνησο στα τέλη του 18ου

αιώνα και συνέβαλε αποφασιστικά στον ξεσηκωμό του έθ-

νους για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού, μέχρι που

στραγγαλίστηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους σε παρα-

ποτάμιο φρούριο στο Βελιγράδι της Σερβίας το 1798.

Του 

Μανώλη

Σταυριανάκη*

Ο Ελληνισμός απανταχού της γής γιορτάζει αυτές τις μέ-ρες

την ιδιαίτερα σημαντική εφέτος επέτειο της Μεγάλης Ελληνικής

Επανάστασης του 1821, που άρχισε εδώ και 200 χρόνια. Είναι

δύσκολο να συνοψίσει κανείς σε λίγες γραμμές το τεράστιο, και

σύνθετο, ιστορικό αυτό γεγονός, που συνεκλόνισε τη Βαλκανι-

κή, επηρέασε ολόκληρη την Ευρώπη, διαδόθηκε σε ολόκληρο

τον κόσμο και κατέληξε στη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνι-

κού κράτους.

Η ιστορία αρχίζει βαθύτερα σε χρόνο. Ήδη 50 και πλέον χρό-

νια πριν την Επανάσταση οι ιδέες του Διαφωτισμού που κυρ-

ιαχούσαν στην Ευρώπη, δηλαδή οι ιδέες της ελευθερίας, της ισό-

τητας, της αδελφοσύνης και της ανάγκης αυτοδιάθεσης των λαών

άρχισαν να δημιουργούν ένα βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη

εθνικής συνείδησης των νεοελλήνων, απορρέουσα από τον κοινό

εθνικό αυτοπροσδιορισμό. Αυτές οι ιδέες είχαν αποτυπωθεί στο

έργο και στη δράση επιφανών ανδρών των ελληνικών γραμμά-

των. Ο Αδαμάντιος Κοραής, μεταξύ αυτών, ήταν ο κατ’εξοχήν

εκφραστής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και πρέπει να θεω-

ρείται ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της τελαυταίας ιδίως

περιόδου του Διαφωτισμού, την οποία μπορούμε να ονομάζου-

με ελληνική παλιγγενεσία. Βέβαια, πριν από τον Αδαμάντιο Κο-

ραή, υπήρξε σωρεία φωτισμένων Ελλήνων του πνεύματος που

συγκρότησαν την ανα-γκαία υποδομή για την θεμελίωση και διά-

δοση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως οι «Δάσκαλοι του

Γένους» και διαπρεπείς συγγραφείς και στοχαστές Ευγένιος

Βούλγαρης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος, ο Ιώσηπος

Μοισιόδαξ, ο Δημήτριος Καταρτζής, αργότερα, οι επιφανείς κληρι-

κοί Άνθιμος Γαζής, Νεόφυτος Δούκας, Νεόφυτος Βάμβας κ.ά.

Το κύριο όμως και συγκεκριμένο έργο της πραγμάτωσης των

ιδεών του Νεολληνικού Διαφωτισμού και της προτοιμασίας του

ξεσηκωμού των υποδούλων Ελλήνων το έκανε η Φιλική Εταιρ-

εία, και μάλιστα σε πολύ δύσκολες περιστάσεις μέσα σε μιά πολύ

αντιδραστική ατμόσφαιρα των επισήμων εξουσιών της Ευρώπης

την εποχή εκείνη.  Το 1814 τρείς Έλληνες έμποροι, μέτριου οικο-

νομικού διαμετρήματος αλλά με μεγάλη πατριωτική φλόγα, ο

Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ

Ξάνθος, ίδρυσαν στην Οδησσό, παράλια πόλη του Εύξεινου Πόν-

του με ικανό ελληνικό πληθυσμό, τη Φιλική Εταιρεία, η οποία

οργάνωσε συστηματικά ένα μυστικό συνωμοτικό δίκτυο σε όλο

το εύρος του ελληνικού κόσμου, αφύπνισε την εθνική συνείδηση

των Ελλήνων και δημιούργησε παντού ένα κλίμα επαναστατικής

αναμονής. Στόχος της Φιλικής Εταιρείας ήταν η συγκέντρωση

πόρων και η δημιουργία των αναγκαίων δομών για να επανα-

στατήσει ο υπόδουλος ελληνισμός , προσβλέποντας στην ίδρυ-

ση ανεξάρτητου εθνικού κράτους.Στην Οδησσό υπάρχει και σή-

μερα το κτίριο της Φιλικής Εταιρείας με πλούτο ιστορικού υλι-

κού, ανοικτό στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες.

Τον Απρίλιο του 1820 ο Φαναριώτης πρίγκηπας και φλογερ-

ός πατριώτης Αλέξανδρος Υψηλάντης, υποστράτηγος του Ρωσι-

κού αυτοκρατορικού στρατού, ανέλαβε την αρχηγία της οργά-

νωσης, οπότε άρχισε η συστηματική προετοιμασία της Επανά-

στασης. Αρχικά η έναρξη της Επανάστασης είχε ορισθεί να γίνει

στην Πελοπόννησο με την άφιξη εκεί του Αλέξανδρου Υψηλάν-

τη. Κατόπιν όμως διαφόρων αλλαγών των σχεδίων και άλλων πε-

ριστασιακών εξελίξεων το σχέδιο αυτό αναβλήθηκε. Αντ’αυτού

στις 21 Φεβρουαρίου του 1821 έγινε η πρώτη ένοπλη σύγκρου-

ση Ελλήνων και Τούρκων στο Γαλάτσι της παραδουνάβιας ηγε-

μονίας της Μολδαβίας (στη σημερινή Ρουμανία). Την επομένη ο

Αλέξανδρος Υψηλάντης διάβηκε τον ποταμό Προύθο (Prut), πα-

ραπόταμο του Δούναβη και φυσικό όριο ανάμεσα στην Οθωμα-

νική Αυτοκρατορία και τη Ρωσία και έφτασε στο Ιάσιο της Μολ-

δαβίας, όπου κυκλοφόρησε την περίφημη προκήρυξη “ΜΑΧΟΥ

ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ” και σήμανε την επίσημη κήρυξη

της Ελληνικής Επανάστασης,στη Μολδοβλαχία, στις 24 Φεβρου-

αρίου 1821.

Όμως, οι ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης την εποχή εκείνη

αποδοκίμασαν την Επανάσταση αυτή και, μαζι με ορισμένες λα-

νθασμένες επιλογές, έφεραν την τελική αποτυχία της. Παρά ταύτα,

η εξέγερση στη Μολδαβία και τη Βλαχία υπό την γενική αρχηγία

του Αλέξανδρου Υψηλάντη αποτελεί τονπρόλογο της Μεγάλης

Ελληνικής Επανάστασης και συνέβαλε ουσιαστικά στη εδραίω-

σή της, στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Η περίοδος αυτής της εξέ-

γερσης κατέγραψε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της Επανά-

στασης με την ηρωική θυσία του Ιερού Λόχου, που απαρτίζοταν

από πολύ νέους Έλληνες σπουδαστές ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

και μαθητές του Ελληνικού Σχολείου της Οδησσού , στο Δραγα-

τσάνι της Μολδαβίας τον Ιούνιο του 1821 και τη λυσσαλέα μάχη

στη Μονή του Σέκου τον Σεπτέμβριο, όπου ο οπλαρχηγός Γεω-

ργάκης Ολύμπιος, μεγάλος «αρματολός» και μέλος της Φιλικής

Εταιρείας, και ο οπλαρχηγός Ιωάννης Φαρμάκης πολέμησαν με

υπεράνθρωπο ηρωισμό και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, ο πρώτος

με ολοκαύτωμα στην πυριτιδαποθήκη της Μονής. Εκεί, στη Μο-

νή του Σέκου, πήρε το τέλος της η εξέγερση στη Μολδοβλαχία.

Η φωτιά όμως είχε ανάψει και ήταν άσβεστη. Το ξέσπασμα

φούντωσε αρχικά στην Πελοπόννησο, όπου είχαν ήδη αρχίσει,

μεταξύ 14 και 25 Μαρτίου 1821,οι πρώτες επαναστατικές ένέρ-

γειες με ένοπλες συγκρούσεις. Κατά την παράδοση η Μεγάλη

Ελληνική Επανάσταση κηρύχθηκε επίσημα την Αγία ημέρα του

Ευαγγελισμού, 25η Μαρτίου 1821,στη Αγία Λαύρα στα Καλάβρυτα,

όπου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Αγίας

Λαύρας και όρκισε σε αυτό τους αγωνιστές. Από την Πελοπόν-

νησο ο ξεσηκωμός επεκτάθηκε προς κάθε κατεύθυνση με πρώτο

σταθμό τη Στερεά Ελλάδα και στη συνέχεια γενικεύτηκε σε όλο

τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και στα νησιά.

Η Επανάσταση του 1821 έγινε χωρίς εξωτερική υποκίνηση,

όπως άλλες εξεγέρσεις προ αυτής π.χ. τα Ορλωφικά του 1770.

Δηλαδή το 1821 δεν υπήρξε μια μεγάλη ξένη δύναμη να τη στηρίζει

για ιδιοτελείς λόγους, αλλά το μόνο στήριγμά της ήταν η εντυ-

πωσιακή προπαρασκευή απο τη Φιλική Εταιρεία και η πατριω-

τική φλόγα των Ελλήνων.

Στην έναρξη του Αγώνα το σύνολο των ένοπλων δυνάμεων

προερχόταν από τους «κλέφτες» και τους «αρματολούς», οι

οποίοι και μετά αποτελούσαν το κυριότερο τμήματων επανα-

στατικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανά-

στασεως. Οι «κλέφτες» ζούσαν στη ύπαιθρο και είχαν τα λημέρ-

ια τους σε δύσβατα μέρη. Βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν η

εχθρότητα που ένοιωθαν για τους Τούρκους, τους οποίους λή-

στευαν. Έτσι, οι «κλέφτες» έγιναν αγαπητοί στο λαό και σύμβο-

λο της αντίστασης των υποδούλων Ελλήνων ενάντια στην εξου-

σία των κατακτητών. Οι «αρματολοί» αρχικά, στους πρώτους

αιώνες της Τουρκοκρατίας, ήταν στην υπηρεσία των Οθωμανών

για την ασφάλεια της υπαίθρου, αλλά συνεργάζονταν συνήθως

με τους «κλέφτες» και πολλοί εγκατέλειπαν τις θέσεις τους και

προσχωρούσαν στις τάξεις των «κλεφτών», δηλαδή ήταν «κλε-

φταρματολοί». Ο οπλαρχηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης αποκα-

λούσε τους «κλεφταρματολούς» «μαγειά της λευτεριάς».

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο όμως στην Επανάσταση είχαν οι

προεστοί των διαφόρων περιφερειών και οι κατα τόπους οπλαρ-

χηγοί, οι οποίοι διηύθυναν τις χερσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα

είχε αρχίσει ο θαλάσσιος αγώνας που διηύθυναν έμπειροι ναυ-

τικοί ηγέτες με πλοία από τρία κυρίως νησιά, την Ύδρα, τις Σπέ-

τσες και τα Ψαρά.

Οι προεστοί η πρόκριτοι η δημογέροντες ήταν οι κοινοτικοί

άρχοντες που εκπροσωπούσαν τις χριστιανικές κοινότητες και

είχαν διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες. Εξέχουσα θέση

μεταξύ των προεστών της Επανάστασης κατείχαν ο Πετρόμπεης

Μαυρομιχάλης στη Μάνη, που ήταν και σημαντικός οπλαρχηγός,

ο Ανδρέας Λόντος στο Αίγιο, ο Ιωάννης Λογοθέτης στη Λειβαδιά,

ο Λάζαρος Κουντουριώτης στην Υδρα κ.ά.

Την Επανάσταση όμως την κέρδισαν οι αγωνιστές οπλαρχηγοί,

αυτοί που πολέμησαν και έγραψαν χρυσές σελίδες στα πεδία

των μαχών κι’αυτοί που κυριάρχησαν στις θάλασσες.Τιμούμε

λοιπόν σήμερα τους χαρισματικούς πολεμικούς ηγέτες και ήρ-

ωες της Επανάστασης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον λεγόμε-

νο “Γέρο του Μοριά”, αρχιστράτηγο των ένοπλων δυνάμεων στην

Πελοπόννησο, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, στρατάρχη της Στερεάς

Ελλάδας, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Αθανάσιο Διάκο, τον

Δημήτριο Υψηλάντη, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Νικήτα Σταμα-

τελόπουλο ή Νικηταρά τον Τουρκοφάγο, τον Ιωάννη Μακρυ-

γιάννη, καθώς και τους θαλασσινούς ηγέτες Ανδρέα Μιαούλη,

Κωσταντή Κανάρη, Ιάκωβο Τομπάζη, Γεώργιο Σαχτούρη, Νικολή

Αποστόλη, Αναστάση Τσαμαδό, Δημήτριο Παπανικολή. Λιγότε-

ρο γνωστοί αλλά εξίσου ηρωικοί αγωνιστές και οι οπλαρχηγοί

όπως ο Δυοβουνιώτης στη Στερεά Ελλάδα, ο Πανουργιάς, ο Γκού-

ρας κι ο Ασημάκης Φωτήλας στη Πελοπόννησο, ο Σουλιώτης

Κίτσος Τζαβέλας, ο Εμμανουήλ Παπάς στη Χαλκιδική κ.ά.

Ξεχωριστή θέση στον Αγώνα για την ελευθερία και την πίστη

στο Χριστό έχουν οι ιερωμένοι πατριώτες και ήρωες της Επανά-

στασης. Υπολογίζεται ότι γύρω στους 160Ι εράρχες και εκατον-

τάδες άλλοι, ανώνυμοι, κληρικοί έλαβαν μέρος στην Επανάστα-

ση. Πρώτα-πρώτα ο ηρωικός Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας,

που πολέμησε σε όλη την Πελοπόννησο και έπεσε μαχόμενος

στο Μανιάκι, στις 20 Μαίου 1825, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός,

ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’, που απαγχονίστηκε στις 10 Απρ-

ιλίου 1821, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός και οι Μητρο-

πολίτες Κιτίου, Πάφου και Κυρήνειας, που αποκεφαλίστηκαν στις

9 Ιουλίου 1821, ο Μητροπολίτης Σαλώνων Ησαΐας που σκοτώθη-

κε στη μάχη της Αλαμάνας στις 24 Απριλίου 1822 όπου πολέμ-

ησε ηρωικά δίπλα στον Αθανάσιο Διάκο, ο Θεοδώρητος Επίσκο-

πος Βρεσθένης ή Καπετάν-Δεσπότης, ο Μητροπολίτης Παρο-

ναξίας Ιερόθεος Αριστάρχου, που ξεσήκωσε τη Νάξο, ο Κύπριος

κληρικός Θεοφύλακτος Θησεύς, ο Αρσένιος Κρέστας ή Παπα-

ρσένης, ο Κρητικός ιερωμένος Μελχισεδέκ Τσουδερός και άλλοι.

Οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση,

όχι μόνο υποστηρίζοντας ηθικά και υλικά τους αγωνιστές άνδρ-

ες των οικογενειών τους, αλλά συμμετέχοντας και οι ίδιες στις

μάχες , τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Οι γυναίκες που

ζούσαν στα ορεινές περιοχές της Ελλάδας γνώριζαν να χειρίζον-

ται όπλα. Στη Μάνη, το Σούλι και το Μεσολόγγι μεγάλος αριθμός

γυναικών πήρε τα όπλα και συμμετείχε στον Αγώνα. Οι πιό γνω-

στές όμως γυναίκες της Επανάστασης έδρασαν στη θάλασσα.

Ήταν η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους.

Ο ηρωισμός όμως δεν ήταν γνώρισμα μόνον των οπλαρχηγών

και άλλων επώνυμων ηγετών της Επανάστασης. Οι χιλάδες

ανώνυμοι αγωνιστές, αυτοί που πολέμησαν, χτυπήθηκαν, βα-

σανίστηκαν, σφαγιάστηκαν, υπήρξαν η επιτομή του ήρωα, του

Έλληνα Άγνωστου Στρατιώτη.

Υπήρξαν πάμπολλες ηρωικές πράξεις που σημάδεψαν τον

ένοπλο Αγώνα των Έλλήνων που κράτησε σχεδόν εννέα χρόνια.

Συμμετείχε δε όλος ο ελληνισμός, περιλαμβανομένης της Με-

γαλονήσου Κύπρου με την ένδοξη“Φάλαγγα των Κυπρίων”. Έγι-

ναν πάμπολλες συγκρούσεις, τρομακτικές μάχες, μικρές και με-

γάλες, όχι πάντα νικηφόρες, που για διαφορετικό λόγο η κάθε

μία, άφησαν ανεξίτηλα σημάδια ηρωισμού και αυταπάρνησης

αλλά και στρατιωτικης ικανότητας των αγωνιστών και προβάλ-

λουν με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Επανάστασης.

Από τα πιό σημαντικά πολεμικά γεγονότα της Επανάστασης

ενδεικτικά αναφέρουμε: την Απελευθέρωση της Καλαμάτας από

τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα και τον Πετρόμπεη Μαυρο-

μιχάλη στις 23 Μαρτίου 1821, τη Μάχη στη γέφυρα της Αλαμά-

νας στις 23/24 Απριλίου 1821, όπου βρίσκει μαρτυρικό θάνατο

με ανασκολοπισμό/”σούβλισμα”ο Αθανάσιος Διάκος, τη Μάχη

στο Χάνι της Γραβιάς στις 8 Μαίου 1821 , όπου ο Οδυσσέας Αν-

δρούτσος με 120 παλληκάρια νίκησε το στρατό του Τούρκου Ομέρ

Βρυώνη που αποτελούνταν από 8,000 περίπου άνδρες, την Πο-

λιορκία της Τριπολιτσάς από τις αρχές Ιουνίου μέχρι την Άλωση

και την Απελευθέρωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 υπό τη γε-

νική αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, την Καταστροφή και

άγρια Σφαγή της Χίου στις 30 Μαρτίου 1822, την ανατίναξη με

μπουρλότα της Τουρκικής ναυαρχίδας από τον πυρπολητή Κω-

σταντή Κανάρη στις 6/7 Ιουλίου 1822 όπου βρίσκει το θάνατο ο

Τούρκος ναύαρχος καπουδάν πασας Καρά-Αλή, τη μεγάλη Μάχη

στα Δερβενάκια, γνωστή ως Σφαγή του Δράμαλη, υπό τη γενική

αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πλαισιούμενου από τους

οπλαρχηγούς Δημήτριο Πλαπούτα, Δημήτριο Υψηλάντη, Νικ-

ηταρά τον Τουρκοφάγο και τον Παπαφλέσσα στις 26 Ιουλίου

1822, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες της Ελληνικής

Επανάστασης με την πλήρη καταστροφή των Τουρκικών δυνά-

μεων υπό τον Μαχμούτ Πασά της Δράμας, τον επονομαζόμενο

Δράμαλη, τη ναυμαχία του Γέροντα υπό τον ναύαρχο Ανδρέα

Μιαούλη στις 29 Αυγούστου 1824, την ολέθρια άφιξη του τρο-

μερού Αιγύπτιου χριστιανομάχου Ιμπραήμ Πασά στη Μεθώνη

της Πελοποννήσου στις 12 Φεβρουαρίου 1825, τη μεγάλη νίκη

του Γεώργιου Καραϊσκάκη στην Αράχωβα στις 24 Νοεμβρίου

1826, καθώς και πολλές άλλες σπουδαίες μάχες του Μεγάλου

Αγώνα.

Ιδιαίτερα όμως θα πρέπει να σταθούμε σε δύο θεμελιώδεις

σταθμούς, οι οποίοι αποτελούν κομβικά σημεία στην υπόθεση

της Ελληνικής Επανάστασης τόσο μέσα στον ελλαδικό χώρο όσο

και στο εξωτερικό. Στο Μεσολόγγι το 1826 και στο Ναυαρίνο το

1827. Η Επανάσταση είχε αρχίσει να περιορίζεται από τις αρχές

του 1825, ιδιαίτερα λόγω της συνδρομής του Ιμπραήμ Πασά της

Αιγύπτου στους Οθωμανούς Τούρκους. Η πτώση όμως του Με-

σολογγίου μετά την Ηρωική Έξοδο στις 10/11 Απριλίου 1826, που

ακολούθησε μια μακρά πολιορκία ενός έτους κατά την οποία αν-

δαγάθησαν οι Σουλιώτες αγωνιστές Κίτσος Τζαβέλας και Νότης

Μπότσαρης, συνεκλόνισε την Ευρώπη, λογω των αποτρόπαιων

Τουρκικών εγκλημάτων του σφαγιασμού καιτης αιχμαλωσίας χι-

λιάδων Ελλήνων, και συνέβαλε στη μεταβολή της διπλωματικής

στάσης των Μεγάλων Δυνάμεων , που αρχικά είχαν αντιμετωπίσει

με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της Επανάστασης. 

Έμπρακτη μορφή αυτής της μεταστροφής αποτέλεσε η ένοπ-

λη παρέμβαση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας με την

καθοριστική Ναυμαχία στον κόλπο του Ναυαρίνου στην Πε-

λοπόννησο που έλαβε χώρα από τις 8 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου

1827. Κατά τη μεγάλη και υψίστης σπουδαιότητος αυτή Ναυμαχία

ο αγγλικός, γαλλικός και ρωσικός στόλος , υπό τον Φιλέλληνα

Άγγλο ναύαρχο Sir Edward Codrington, ο οποίος είχε το γενικό

πρόσταγμα , τον Γάλλοναύαρχο Ερρίκο De Rigny και τον επί κε-

φαλής του ρωσικού στόλου ναύαρχο Λουδοβίκο van Heiden, κυρ-

ιολεκτικά διέλυσε και κατέστρεψε τα Τουρκοαιγυπτιακά πλοία.

Έτσι, αφαιρέθηκε από τον Ιμπραήμ Πασά, που πάνω από δυό-

μιση χρόνια ρήμαζε και λεηλατούσε την Πελοπόνησσο, η δυνατότ-

ητα να καταπνίξει τελικά την Επανάσταση στο Μοριά. Η Ναυμαχία

του Ναυαρίνου έτυχε ιδιαίτερης προσοχής από τις επίσημες εξου-

σίες πολλών ευρωπαικών και άλλων κρατών και έκανε αίσθηση

στη διεθνή κοινή γνώμη της εποχής. Στη Γη του Πυρός στην Χι-

λιανή Παταγονία ο Βρεταννός ναύαρχος Fitzroy, φίλος του να-

υάρχου Codrington, που έτυχε να πλέει στην περιοχή αυτή ονό-

μασε ένα νησί Isla Navarino, όνομα που εξακολουθεί να υπάρχει

σήμερα. Στη κέντρο της Αθήνας τρείς δρόμοι φέρουν τα ονόμα-

τα των τριών ναυάρχων της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Ένας τρίτος σπουδαίος παράγοντας στην εξέλιξη και τελικά

στην επιτυχία της Επανάστασης ήταν το κίνημα του Φιλελληνι-

σμού της εποχής εκείνης, που αναπτύχθηκε από τον θαυμασμό

προς την αρχαία Ελλάδα, ρομαντισμό και πολιτικό φιλευθερι-

σμό, ο οποίος άντλησε έμπνευση από το τόλμημα της Ελληνικής

Επανάστασης. Οι Φιλέλληνες που αποδεδειγμένα έφτασαν στην

Ελλάδα από το 1821 και μετά για να βοηθήσουν τον Αγώνα υπο-

λογίζονται σε σχεδόν χίλιους, από τους οποίους ένας στους τρ-

είς σκοτώθηκε σε μάχη η πέθανε από κακουχίες. Εξέχουσα θέση

κατέχει βέβαια ο Lord Byron, ο Λόρδος Βύρων, που πέθανε στο

Μεσολόγγι τον Απρίλιο του 1824. Μεταξύ άλλων επιφανών Φι-

λελλήνων συγκαταλέγονται ο Κάρολος Φαβιέρος, Γάλλος στρ-

ατηγός, ο ικανότερος και πιό αγαπητός από όλους τους Φιλέλ-

ληνες αξιωματικούς, ο Ιταλός κόμης Σαντόρε ντι Σαντα Ρόζα, που

πέθανε κατά την πτώση της Σφακτηρίας το 1825, ο Γερμανός Κάρ-

ολος Νόρμαν που πήρε μέρος στη Μάχη του Πέτα στην Ήπειρο

το 1822, όπου πληγώθηκε και πέθανε, οι Σκωτζέζοι Thomas Gordon

και George Finley και πολλοί άλλοι. Αλλά και άλλοι μεγάλοι άν-

θρωποι του πνεύματος ύμνησαν την Ελληνική Επανάσταση, όπως

ο περίφημος Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ, ο μεγάλος Ρώσος

λογοτέχνης και ποιητής Αλεξάντρ Πούσκιν, ο Άγγλος ποιητής Per-

cy Shelley κ.ά. Τέλος ένας από τους μεγάλους Φιλέλληνες ήταν

ο Υπουργος Εξωτερικών της Μεγάλης Βρεταννίας George Canning

που οδήγησε την Κυβέρνηση της χώρας του να αναγνωρίσει 

τους Έλληνες ως εμπολέμους τον Μάρτιο του 1823, με την από-

φαση αυτή να σημαίνει de facto αναγνώριση της Ελληνικής Επα-

νάστασης από τη Μεγάλη Βρεταννία.

Δεν θα υπεισέλθουμε στις πολιτικές διαστάσεις της Επανά-

στασης, οι οποίες ήταν πολύπλοκες. Θα εξάρουμε μόνον την ανεκ-

τίμητη προσφορά του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη

Καποδίστρια και θα αναφέρουμε την ποικιλόμορφη πολιτική του

Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η πιό διεθνοποιημένη επανά-

σταση του καιρού της και η μόνη από τις φιλελεύθερες επανα-

στάσεις της εποχής που ευοδώθηκε. Επί δέκα χρόνια τόσο η ευ-

ρωπαϊκή διπλωματία όσο και η διεθνής κοινή γνώμη ασχολούταν

μαζί της λόγω των πολλών φιλελληνικών κινημάτων σε πολλες

χώρες, από την Ευρώπη ως την Αμερική. Είχε ως αποτέλεσμα όχι

μόνο την ανεξαρτησία των Ελλήνων αλλά και την πολιτική τους

ελευθερία και τη βάση για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, φι-

λελεύθερου και δημοκρατικού με κατοχυρωμένα συνταγματικά

δικαιώματα βασισμένα στις αρχές της ισότητας και της δικαιο-

σύνης.

Οφείλουμε δόξα και τιμή στους ήρωες του 1821, που με 

τους αγώνες, το αίμα και την αυτοθυσία τους κερδήθηκε η ελευ-

θερία του έθνους μας, που ενέπνευσε τον εθνικό μας ποιητή

Διονύσιο Σολωμό να γράψει: «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των

Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντρειωμένη χαίρε ώ χαίρε

ελευθεριά». 

Ζήτω η Ελλάδα μας, 

Ζήτω η Κύπρος μας,

Ζήτω το Έθνος !

*Ο Μανώλης Σταυριανάκης είναι Νομικός, πρόε-

δρος της Κοινότητας Αποστόλου Ανδρέου (Kentish Town)

και πρόεδρος του Κρητικού Συνδέσμου Μ. Βρετανίας

Συνοπτικό χρονικό της μεγάλης
Ελληνικής Επανάστασης του 1821
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Τιμήθηκαν με σχολική γιορτή τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση

Η μεγάλη επέτειος του έθνους των Ελλήνων, τα 200 χρόνια

από την Ελληνική Επανάσταση, τιμήθηκε με ενδοσχολική μαθη-

τική γιορτή στα ελληνικά σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ του

βορείου Λονδίνου. 

Η 200η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας γιορτάστηκε με

απαράμιλλη λαμπρότητα στην Αθήνα ανήμερα της επετείου

αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, σε 50 χώρες όπου διαβιούν

Έλληνες. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές των σχολείων ετοίμασαν

ένα σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατά τάξεις, στο Μάνορ

Χιλλ (σελίδα 12) το πρωί του περασμένου Σαββάτου, 27 Μαρτίου,

και στο Φίνσλεϋ (σελίδα 13) το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Μαζί με την 25η Μαρτίου τιμήθηκε και η επέτειος του εθνικο-

απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου την 1η

Απριλίου 1955.

Και οι δύο γιορτές, λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού,

εκτελέστηκαν ξεχωριστά ανά τάξη. Οι γονείς των μαθητών είχαν

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη γιορτή στην οποία λάμ-

βανε μέρος το παιδί τους μέσω της πλατφόρμας Zoom. Οι μαθη-

τές με ποιήματα και τραγούδια εξύμνησαν τους ηρωικούς αγώνες

και τα κατορθώματα των προγόνων μας για την ελευθερία της

Πατρίδας.

Ξεχωριστό αφιέρωμα για την Ελληνική Επανάσταση ετοίμα-

σαν οι τελειόφοιτοι μαθητές του A. Level του Μάνορ Χιλλ, οι

οποίοι μαζί με την καθηγήτριά τους Ραφαηλία Λουκίδου το πα-

ρουσίασαν διαδικτυακά αλλά και ενώπιον των μαθητών του

GCSE και του A. Level στην αίθουσα τελετών του σχολείου. Το

αφιέρωμα περιελάμβανε τις προετοιμασίες για την Επανά-

σταση, πώς άρχισε καθώς και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

μαχών με τους Τούρκους. 

Έγινε δε ιδιαίτερη μνεία στη ζωή και δράση γνωστών ηρωικών

μορφών της Επανάστασης και υπογραμμίστηκε η καθοριστι-

κή συμβολή τους στην επιτυχία της επαναστατημένης Ελλά-

δας.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

«Ήλιε μου, νά ’σαι μαρτυριά

το αίμα ώς την σταλαγματιά

για την Πατρίδα χύνω!...»

ΟΡήγας Βελεστινλής, ή Φεραίος, όπως

συνηθίζουμε να τον αποκαλούμε, γεν-

νήθηκε από εύπορη οικογένεια στο Βελε-

στίνο (αρχαίες Φερές Θεσσαλίας) το 1757,

υπέστη δε μαρτυρικό θάνατο στο Βελιγράδι

στις 24 Ιουνίου  1798. Το βαπτιστικό του

όνομα ήταν Ρήγας και ως επώνυμο χρησι-

μοποιούσε ο ίδιος το όνομα της γενέτειράς

του, το Βελεστίνο. Γι’ αυτό, άλλωστε, και

υπέγραφε ως Ρήγας Βελεστιλνής ή Ρήγας

ο Θεσσαλός και ουδέποτε Φεραίος, ένα

επώνυμο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε από

βιογράφους του επειδή ο ίδιος είχε συνδέ-

σει, στο έργο του «Νέος Ανάχαρσις» την

περιοχή εκείνη με τις αρχαίες Φερές και

τον θρυλικό Ιάσωνα. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Γράφει δε, μάλιστα, στην εισαγωγή του εν

λόγω έργου του και τα ακόλουθα για τους

αρχαίους Φεραίους, τα οποία ο κάθε αναγ-

νώστης της εποχής του Ρήγα θα τα ταύτιζε

απόλυτα με τη δικιά του εποχή: «Οι κάτοικοι

του Βελεστίνου εζούσαν εις ξιππασμόν [=τρόμο]

και εις εκείνην την θλίψιν οπού προξενεί η 

υπερβολή των δεινών, ήτις είναι μία δυστυχία

περισσότερον. Οι στεναγμοί των δεν ετολμούσαν

να φανερωθώσι και αι ευχαί, οπού έκαμναν

κρυφίως διά την ελευθερίαν, ετελείωναν εις

μίαν ασθενή απελπισίαν». [Σημείωση: Το κείμε-

νο του εν λόγω έργου αποτελεί μετάφραση

από τα Γαλλικά κι εκδόθηκε στη Βιέννη το

1797].

Ο πατέρας του Ρήγα, ο οποίος ήταν γνή-

σιος Έλληνας του Βελεστίνου και όχι κατα-

γωγής από Βλάχους, ονομαζόταν Γεώργιος

Κυρατζής ή Κυριαζής, η μητέρα του Μαρία

και ο μοναδικός του αδελφός, Κωστής, ο

οποίος και συμμετείχε στην Επανάσταση του

1821. Για ύπαρξη, όμως, άλλων αδελφών δεν

παραδίδεται καμιά μαρτυρία, ούτε και για

άλλους στενούς του συγγενείς. 

Για τα πρώτα, πάντως, χρόνια της ζωής

του, αυτά που αναφέρονται σε ιστορικά δοκίμια

για τον Ρήγα από σύγχρονούς του ή, κυρίως,

από μεταγενέστερους συγγραφείς, είναι όχι

μόνο ελάχιστα, αλλά και ως επί το πλείστον

καλυμμένα από τον θρύλο και όχι βασισμέ-

να σε ασφαλείς πληροφορίες. Κάτι, δηλαδή,

που ως συνή-θως συμβαίνει και για όλες γενι-

κά τις ανά τους αιώνες διακεκριμένες προ-

σωπικότητες, όπως για παράδειγμα ο Ναπο-

λέων. Οι οποίες πληροφορίες βασίζονται είτε

σε πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες, είτε τρο-

ποποιούνται για διάφορους άλλους λόγους

ορισμένα σημαντικά γεγονότα, τα οποία δεν

επικυρώνονται πλήρως από την αδέκαστη

ιστορία. 

Από μερικούς ιστορικούς, συγκεκριμένα,

μεταδίδεται η πληροφορία ότι η οικογένειά

του, όντας έμποροι και οικονομικά ανεξάρ-

τητοι, εκμεταλλεύτηκαν έναν από τους 28

φανερούς και 2 κρυφούς όρους της περί-

φημης «Συνθήκης του Κιουτσιούκ Καϊναρ-

τζή» της 10ης/21ης Ιουλίου 1774, η οποία

υπογράφηκε μετά το τέλος του Ρωσοτουρκι-

κού Πολέμου (1768-1774) και την αποτυχη-

μένη επαναστατική κίνηση στην Πελοπόν-

νησο το 1770 (τα περιβόητα Ορλοφικά). Σύμ-

φωνα με τον οποίο όρο: «έναν χρόνον να είναι

ελεύθεροι οι χριστιανοί να πηγαίνουν όπου και

αν θέλουν· είτα όπου ευρεθούν μετά τον χρό-

νον εκείνον, του τόπου υπήκοοι να λέγωνται».

Αυτό αναφέρει, συγκεκριμένα, ο σύγχρονος

με τα γεγονότα εκείνα πρώην Πατριάρχης

Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος Δ΄ [(1713-

1792)· είχε διατελέσει δύο φορές Πατριάρχης,

το 1743 και το 1757, κάθε φορά, όμως για

λίγες μόνο μέρες], ο οποίος από το 1757 μέχρι

το θάνατό του εφησύχαζε ως εξόριστος στη

γενέτειρά του τη Ζαγορά, οπότε και ασχο-

λήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων και με την

ανακαίνιση της εκεί περίφημης Σχολής όπου

φοίτησε ο Ρήγας και προφανώς θα τον είχε

γνωρίσει.

Ολόκληρη η οικογένεια του Ρήγα πιστεύε-

ται ότι θα εγκατέλειψαν το Βελεστίνο επει-

δή, όπως γράφει ο ίδιος στη μετάφραση του

«Νέου Ανάχαρση», «οι συχνοί άδικοι φόνοι

κατά των χριστιανών, οπού γίνονται την σήμε-

ρον εδώ, ήθελον ερημώσει εξ ολοκλήρου αυτήν

την πόλιν, αν αι φυσικαί χάριτές της δεν ήθε-

λον τους αναγκάζει να υπομένουν όλα, διά ν’

αφήσωσιν καν τα κόκκαλά των εκεί οπού ετά-

φησαν και οι προπάτορές των…». 

Εκμεταλλευόμενοι, δε, όπως είπαμε, το

πιο πάνω άρθρο, έφυγαν από το Βελεστίνο κι

εγκαταστάθηκαν στη Βλαχία, όπου και απέκ-

τησαν μεγάλη κτηματική περιουσία, ασχο-

λούμενοι συν τοις άλλοις και με την κτηνο-

τροφία. Τον πατέρα του, όμως, όπως επίσης

και άλλα μέλη της οικογένειας, τους κατά-

σφαξαν οι Τούρκοι στη διάρκεια του πολέ-

μου τους με τους Ρώσους.

Αβασάνιστες, όμως, εικασίες, και αυτές,

όταν μια άλλη, μάλιστα, εκδοχή αναφέρει ότι

τον πατέρα του τον είχε δολοφονήσει στο

Βελεστίνο ένας πλούσιος Τούρκος και ότι

αργότερα ο Ρήγας, μη ανεχόμενος πια τις προ-

σβολές που συνεχώς υφίσταντο οι Έλληνες

εκεί από τους Τούρκους, σκότωσε έναν από

αυτούς και, στη συνέχεια, αφού αρχικά ενώθη-

κε με μια ομάδα «κλεφτών και αρματολών»

του θείου του, Σπύρου Ζήρα, στο Λιτόχωρο

του Ολύμπου, κατέφυγε στο Άγιο Όρος (ίσως

μετά από συμβουλή και συστατική επιστολή

του Πατριάρχη Καλλίνικου Δ΄) και από εκεί

στην Κωνσταντινούπολη, και να μην ξανα-

γυρίσει ποτέ πια στο Βελεστίνο. Να μην ξεχνά-

με, επίσης, στο σημείο αυτό ότι την εποχή

εκείνη ολόκληρη την γύρω περιοχή λυμαίνον-

ταν οι Τουρκαλβανοί του αιμοβόρου Αλή

Πασά Τεπελενλή (1740-1822).  

Ο Χριστόφορος Περραιβός (για τον οποίο

περισσότερα στα επόμενα), εξάλλου, ό οποίος

ήταν όχι μόνο σύγχρονος, αλλά και στενός

συνεργάτης του Ρήγα, στο έργο του «Σύντο-

μος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου

του Θετταλού» (Αθήνα 1860) γράφει, μεταξύ

άλλων, και τα εξής αναφορικά με τη φυγή του

Ρήγα από το Βελεστίνο: «Φιλελεύθερος ων

και μη υποφέρων την τυραννίαν και βαρβα-

ρότητα των της πατρίδος του Οθωμανών, εγκα-

τέλειψε την φίλην πατρίδα, πορευθείς εις τόπον

ελεύθερον και αρμόδιον προς ανάπτυξιν των

ιδεών του, όστις ην η Δακία [=Βλαχία], το

μόνον τότε άσυλον των ελευθεροφρόνων Ελλή-

νων». 

Ένας δε άλλος, αλλά ανώνυμος σ’ εμάς

σήμερα βιογράφος, έγραψε το 1812 ότι ο

Ρήγας «ήτο μόλις 16 ετών όταν οι γονείς του

εγκατέλειψαν το Βελεστίνον ίνα εγκαταστα-

θούν εις Βουκουρέστιον, εν Βλαχία». Όμως

και άλλοι σχεδόν σύγχρονοι με τα γεγονότα

εκείνα ιστοριογράφοι έχουν δώσει σχετικές

με το θέμα αυτό πληροφορίες.

Σημείωση: Επειδή, όμως, το ως άνω σύγ-

γραμμά του Περραιβού αποτελεί μια ανε-

κτίμητης αξίας πηγή πληροφοριών όχι μόνο

για τον Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίο, αλλά γενι-

κά και για την περίοδο πριν και κατά τη διάρ-

κεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821,

θεωρούμε απόλυτα σκόπιμο να αναφέρουμε

μερικές πληροφορίες για την πολυσχιδή και

μακροχρόνια δράση του ίδιου. Ο οποίος, άλλω-

στε, σύμφωνα με την προσφυή περιγραφή

ενός σύγχρονού μας ιστορικού, «ο Περραιβός

είναι ο ζωντανός κρίκος που ενώνει δύο περιό-

δους της νεοελληνικής ιστορίας: της προδρο-

μικής του Ρήγα και της επαναστατικής των

χρόνων της Φιλικής Εταιρείας. Η πρώτη ρίχνει

τον σπόρο, ζυμώνει ιδέες, ανοίγει δρόμους, η

δεύτερη οργανώνει, συγκροτεί δυνάμεις, καθ-

ορίζει πορεία, προβαίνει στην άμεση επανα-

στατική πράξη» [Γιὠργης Λαμπρινός, Μορ-

φές του Εικοσιένα, 1973]. 

Ο Χριστόφορος Περραιβός, συγκεκριμέ-

να, γεννήθηκε στους Παλαιούς Πόρους Πιε-

ρίας στις 3 Απριλίου 1773 και απεβίωσε στην

Αθήνα στις 4 Μαΐου 1863 σε ηλικία 90 ετών.

Μετά τη φοίτησή του στην Ελληνική Σχολή

Βουκουρεστίου (1793), πήγε στη Βιέννη (1796)

με σκοπό να σπουδάσει Ιατρική, όπου και

γνώρισε την Ρήγα, έγιναν στενοί συνεργάτες,

υπήρξε δε μάλιστα κι ένας από τους πρώ-

τους που συνελήφθη στην Τεργέστη μαζί με

τους άλλους συνεργάτες του Ρήγα. Η δε απε-

λευθέρωσή του από τα δεσμά των Αυ-

στριακών οφείλεται πιθανότατα στην επέμ-

βαση των Γάλλων, οι οποίοι, όπως φαίνεται,

είχαν εκτιμήσει πολύ τις συνωμοτικές και

πολιτικές του ικανότητες, γι’ αυτό άλλωστε

και τον χρησιμοποίησαν ως στενό τους συνερ-

γάτη στην Κέρκυρα μέχρι και το 1817, όπου

και συνέγραψε τον πρώτο τόμο της «Ιστορίας

του Σουλίου και Πάργας» (εκδόθηκε πρώτα

στο Παρίσι το 1803, ολοκληρωμένο δε το

1815 στη Βενετία). 

Στο μεταξύ, καταδιώχθηκε και συνελή-

φθη πολλές φορές, όμως πάντοτε κατόρθω-

νε και απελευθερωνόταν. Μετά, όμως, την

ήττα του Ναπολέοντα το 1817, ο Περραιβός

πήγε στην Αγία Πετρούπολη, στο δε πέρασμά

του από την Οδησσό συναντήθηκε με τους

αρχηγούς της Φιλικής Εταιρείας Νικόλαο

Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ, Παναγιώτη

Αναγνωστόπουλο και Αντώνιο Κομιζόπου-

λο, κι έγινε Μέλος. Στη δε συνέχεια, στάλ-

θηκε, μάλιστα, στη Μάνη για να προωθήσει

τις επιδιώξεις της Φιλικής Εταιρείας. Περιή-

λθε δε για τον εν λόγω σκοπό αρκετές πόλεις

της Πελοποννήσου και, στη συνέχεια, μετέ-

βη στην Ήπειρο, στην περιοχή του Σουλίου,

όπως επίσης στους Παξούς και στο Μεσολόγ-

γι. 

Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης

πολέμησε παρά το πλευρό του Γεωργίου

Καραϊσκάκη (1782-23/4/1827), όταν δε ο

ανυπέρβλητης αξίας εκείνος ήρωας σκοτώθη-

κε στο Φάληρο, ο Περραιβός πολέμησε πια

παρά το πλευρό του Δημήτρη Υψηλάντη

(1793-16/8/1832), αδελφού, ως γνωστό, του

αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρου

Υψηλάντη. 

Μετά δε το τέλος της Επανάστασης, διε-

τέλεσε πληρεξούσιος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευ-

ση και στην Δ΄ του Άργους, ενώ στη διάρκεια

της βασιλείας τουΌθωνα [(1/6/1815-26/7/1867),

βασιλιάς (6/2/1832-23/10/1862)], υπηρέτησε

ως συνταγματάρχης στη Βασιλική Φρουρά,

στις δε 18/3/1844 του απένειμε ο Όθωνας τον

τίτλο του υποστρατήγου. Εκείνο, όμως, για

το οποίο φημίζεται ιδιαίτερα, είναι το συγ-

γραφικό του έργο. 

Συγκεκριμένα δε, εκτός από τα ως άνω δύο

έργα του για το Σούλι και την Πάργα και για

τον Ρήγα Φεραίο, έχει συγγράψει επίσης το

δίτομο έργο με τον μακροσκελή τίτλο «Απο-

μνημονεύματα πολεμικά διαφόρων μαχών συγ-

κροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών

κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα

από του 1820 μέχρι του 1829», το οποίο κι

εκδόθηκε στην Αθήνα το 1836.          

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΖΩΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

Για τα πρώιμα χρόνια της μάλλον σύντομ-

ης ζωής του Ρήγα, όπως για παράδειγμα την

καταγωγή του και τη μόρφωσή του, τα ελάχι-

στα που γνωρίζουμε προέρχονται αφενός από

τα όσα αναφέρει ο ίδιος στο 4ο φύλλο της

περίφημης δωδεκάφυλλης «Χάρτας» του σχε-

τικά με την «Επιπεδογραφία της Φεράς νυν

λεγομένης Βελεστίνος», όπου πλέκει το εγκώμιο

των αρχαίων Φερών και γι’ αυτό οι βιογράφ-

οι του επέλεξαν το επώνυμο «Φεραίος» ενώ

εκείνος χρησιμοποιούσε πάντοτε το «Βελε-

στινλής». 

Αφετέρου δε, και μάλιστα τις περισσότε-

ρες πληροφορίες, αν όχι και αυτές πάντοτε

ακριβείς αλλά εν πολλοίς αμφιλεγόμενες, μας

τις παρέχει στο προμνημονευθέν σύγγραμμά

του ο Περραιβός.

Η ζωή του Ρήγα, πάντως, και γενικά η περ-

αιτέρω σταδιοδρομία του άλλαξαν ριζικά όταν

μετέβη στο Άγιο Όρος ως φιλοξενούμενος

του Ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου Κοσμά

του Αιτωλού (1714-24/8/1779). 

Στην ίδια, μάλιστα, Μονή συνδέθηκε, γνώ-

ρισε και τον μοναχό Νικόδημο [Άγιος Νικό-

δημος ο Αγιορείτης [(1749-14 Ιουλίου 1789),

από τη Νάξο, ο οποίος απεβίωσε στη Μονή

Καρυών του Αγίου Όρους]. Ο οποίος και είχε

παραχωρήσει στον Ρήγα τα κλειδιά της βιβ-

λιοθήκης της περίφημης Αθωνιάδας Σχολής,

ώστε να μπορέσει να επεκτείνει τη μόρφωσή

του. 

[Σημείωση: Η εν λόγω περίφημη Σχολή

ιδρύθηκε το 1749 από τον ηγούμενο Μελέ-

τιο μετά από προτροπή του Πατριάρχη Κων-

σταντινουπόλεως Κύριλλου Ε΄ (;-1775)

[καταγόταν από τη Δημητσάνα Αρκαδίας,

πατριάρχευσε δύο φορές (1748-1751) και

(1752-1757), απεβίωσε δε στο Άγιο Όρος στις

27/7/1775]. Μετονομάσθηκε δε η εν λόγω

Σχολή από τον διακεκριμένο ιερωμένο Ευγέ-

νιο Βούλγαρη (1715 Κέρκυρα-1806 Αγία

Πετρούπολη, σε «Αθωνιάδα Εκκλησιαστική

Ακαδημία»]. 

Η ιερατική, όμως, σταδιοδρομία δεν θα

ήταν, βέβαια, το όνειρο του Ρήγα, γι’ αυτό

και δεν έμεινε στο  Άγιο Όρος για πολύ καιρό.

Το ερώτημα, όμως, που μας απασχολεί είναι:

Πού ακριβώς μετέβη στη συνέχεια; Οι δε

απαντήσεις που δόθηκαν αμφισβητούνται και

πάλι από τους βιογράφους του, οι οποίοι, να

μην ξεχνάμε, ασχολήθηκαν με την προσω-

πικότητα του Ρήγα μετά από τον τραγικό του

θάνατο. Σύμφωνα, λοιπόν, με μια εκδοχή,

μετέβη απ’ ευθείας στην Κωνσταντινούπολη

μετά από πρόσκληση του Πρέσβη της Ρωσίας

[πού, όμως, και πώς τον γνώρισε, δεν γνωρί-

ζουμε], χάρη στον οποίο και μπήκε στην υπη-

ρεσία του Αλέξανδρου Υψηλάντη (1726-

1806), ο οποίος, όμως, το 1774, διορίστηκε

Μεγάλος Δραγουμάνος της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας και, ένα μήνα ακριβώς αργότερα,

Ηγεμόνας της Βλαχίας (1774-1782). [Ηγεμό-

νας της Βλαχίας διετέλεσε για δεύτερη φορά

το 1796-1797, στη δε συνέχεια ηγεμόνας Μολ-

δαβίας, από όπου, όμως, αυτομόλησε και πήγε

στη Ρωσία· είναι δε ο παππούς του ομώνυμού

του Αλέξανδρου Υψηλάντη (1792-31/1/1828),

αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας)]. Οπότε,

λοιπόν, αν όντως πήγε στην Κωνσταντινούπολη

γύρω στα 1773 απ’ ευθείας από το Άγιο Όρος

κι έγινε δεκτός στη Φαναριώτικη Αυλή των

Υψηλάντηδων [κατά τη γνώμη μας, όμως, όχι

μετά από εισήγηση του Ρώσου πρέσβη αλλά

μάλλον με συστατική επιστολή από το Άγιο

Όρος], θα ήταν τότε περίπου 16 χρονών. Και

αυτό, άλλωστε, πριν αναχωρήσει ο Υψηλάν-

της το 1774 [με την οικογένειά του, ασφαλώς]

για να αναλάβει, για οκτώ τόσα χρόνια, την

ηγεμονία της Βλαχίας στο Βουκουρέστι, οπότε

θα πήρε μαζί του και τον νεαρό Ρήγα είτε ως

γραμματικό του, είτε απλά ως φιλοξενούμε-

νο, αν όχι και υπηρέτη του.    

Στην πριγκιπική, πάντως, Αυλή των Υψηλά-

ντηδων, αν πράγματι έμεινε οκτώ τόσα χρό-

νια, ο Ρήγας επιδίωξε και πέτυχε να διευρύνει

τη μόρφωσή του, προπάντων δε να μάθει τρεις

τουλάχιστον από τις κυριότερες τότε Ευρω-

παϊκές γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά και Γερ-

μανικά. Όταν, όμως, ο Υψηλάντης, μετά τη

λήξη της πρώτης εκείνης θητείας του ως ηγεμό-

νας της Βλαχίας επέστρεψε οίκαδε, ο Ρήγας

δεν θα τον ακολούθησε, αλλά σε ηλικία πια

25 ετών παρέμεινε στο Βουκουρέστι και, προ-

φανώς, στο κτήμα τους στη Βλάσκα δυτικά

του Βουκουρεστίου, όπου έμενε ήδη η μητέρα

του, ο αδελφός του ο Κωστής, ίσως δε και

άλλα μέλη της οικογένειάς του.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής -
Φεραίος και η εποχή του
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Εκκινώντας την προσπάθεια για την εβδο-

μαδιαία καταγραφή της ζωής και της δρά-

σης, των σημαντικότερων πρωταγωνιστών

του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του ΄21,

θα κάνω την αρχή με δυο ανθρώπους των

οποίων η προσωπικότητα προσομοιάζει σε

θρύλο, αντάξιο του αρχαίου Έλληνα ηγεμό-

να, Πύρρου της Ηπείρου.

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε το 1790

στο Σούλι, πέμπτος γιος του Κίτσου Μπότσα-

ρη και της Χριστίνας Παπαζώτου-Γιώτη. Η πο-

λεμική παράδοση της οικογένειάς του έκανε τον

μικρό Μάρκο να μάθει από νεαρή ηλικία πολλά

για τη στρατιωτική τέχνη. Σε ηλικία 13 ετών ο Μάρ-

κος και άλλοι Σουλιώτες αναγκάστηκαν να κατα-

φύγουν στη Κέρκυρα, για να μη πέσουν στα χέ-

ρια του Αλή Πασά που κατέλαβε τη περιοχή 

τους.  Στο νησί, ο Μάρκος υπηρέτησε σαν υπα-

ξιωματικός, στο πλευρό των Γάλλων, εναντίον

των Βρετανικών στρατευμάτων. Στα 19 του χρό-

νια, κατά παραγγελία του Πουκεβίλ, συνέγραψε

ένα ελληνo-αρβανίτικο λεξικό με τον τίτλο «Λε-

ξικόν της Ρωμαϊκής και Αρβανίτικης απλής», το

οποίο αφιερώθηκε στην Εθνική βιβλιοθήκη των

Παρισίων. Το 1811 οι Άγγλοι επικρατούν και ο

Μάρκος επιστρέφει στην Ήπειρο. 

Μάρκος Μπότσαρης

Το 1813 χάνει τον πατέρα του και ενάμιση χρ-

όνο αργότερα, δέχεται πρόσκληση από τον Αλή

Πασά να οριστεί αρματολός στον Κακόλακκο Πω-

γωνίου. Μένει εκεί ως το 1820, όταν μαζί με τον

θείο του, Νότη Μπότσαρη, θα πολεμήσουν στο

πλευρό των σουλτανικών δυνάμεων, εναντίον

του Αλή Πασά, αφού έλαβαν την υπόσχεση πως

θα επιστρέψουν όλοι οι Σουλιώτες στον τόπο

τους. Καθώς ο Αλή Πασάς βρισκόταν υπό στε-

νή πολιορκία, ο Μάρκος διαπίστωσε πως ο Σουλ-

τάνος θα αθετήσει την υπόσχεσή του και έτσι πρ-

ότεινε στον Αλή να τον βοηθήσει, με αντάλλαγμα

τον οριστικό επαναπατρισμό των Σουλιωτών.

Έτσι, αφού ο Μπότσαρης σακάτεψε τις σουλτα-

νικές δυνάμεις, τα πατριωτικά συμφέροντα των

συμπατριωτών του εκπληρώθηκαν. 

Στο άκουσμα της επικείμενης Ελληνικής Επα-

νάστασης ο Μάρκος αρπάζει τ' άρματά του και

συνδράμει αποφασιστικά στον αγώνα, νικώντας

σε αλλεπάλληλες μαχες Τούρκους και Αλβανούς.

Το καλοκαίρι του 1822 τρέπει σε άτακτη φυγή τον

πολυάριθμο στρατό του Κιουταχή, στη μάχη της

Πλάκας, ενώ παρά την σκληρή πολιορκία δεν κα-

ταφέρνει να ελευθερώσει το Σούλι από τους Οθω-

μανούς στη μάχη του Πέτα. Στα τέλη του 1822 ο

Μάρκος βρίσκεται στο Μεσολόγγι προς ενίσχυση

των πολιορκημένων. Έπειτα από ψεύτικες συνο-

μιλίες με τους Τούρκους (τα λεγόμενα "καπάκια"),

δίνει χρόνο στους Μεσολογγίτες να ενισχύσουν

τις οχυρώσεις τους και το ηθικό τους. Με μόλις

35 άνδρες προστάτευσε τη πόλη από τις λυσσα-

λέες βαρβαρικές επιδρομές του Ομέρ Βρυώνη.

Το γεγονός αυτό έκανε τον Αλέξανδρο Μαυρο-

κορδάτο να του απονείμει τον τίτλο του στρατ-

ηγού της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, μπροστά σε

πολλούς διακεκριμένους οπλαρχηγούς, οι οποίοι

από φθόνο δυσαρεστήθηκαν έντονα. 

Ο Μπότσαρης, εξαγριωμένος έσκισε το χαρτί

του διορισμού και μπροστά σε όλους φώναξε:

«Όποιος είναι άξιος παίρνει το χαρτί του μεθαύριο

με το σπαθί, μπροστά στον εχθρό». Μια μεγα-

λοπρεπής πράξη, ενός τεράστιου άντρα! Οι μάχες

συνεχίζονται και ο Μάρκος διακρίνεται για την αν-

δρεία και τη γενναιότητά του. Το καλοκαίρι του

1823 ο Μουσταής Πασάς με 15.000 επίλεκτους

στρατιώτες αποφασίζει να κατέβει στη Ρούμελη

για να καταστείλει οριστικά την επανάσταση. Συνε-

πικουρούμενος από χιλιάδες πλείστα βαρβαρι-

κά στίφη υπό τον Ομέρ Πασά, συγκεντρώνονται

στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. Ο Μάρκος

μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλλα και άλλα 400 παλ-

ληκάρια αποφάσισαν να τους σταματήσουν.

Χτυπούν την εμπροσθοφυλακή, δημιουργώντας

πανικό στους Τούρκους και με ορμή εισβάλλουν

στα ενδότερα και πετυχαίνουν σημαντικό πλεο-

νέκτημα. Οι Έλληνες νικούν και ο Μάρκος, πα-

ρότι τραυματίστηκε, πλησίασε στη σκηνή του Πα-

σά για να τον πάρει αιχμάλωτο. Τότε, ένας υπηρέτ-

ης του Μουσταή, ρίχνει και τον πετυχαίνει στο μά-

τι. «Αδέρφια, με βάρεσαν!», αναφώνησε. Οι

Έλληνες παράτησαν ό,τι έκαναν και αποσύρθη-

καν από τη μάχη παραλαμβάνοντας τον αρχηγό

τους, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά εξέπνευσε.

Η κηδεία του έγινε στο Μεσολόγγι, παρουσία πολ-

λών συμπολεμιστών του. Λίγο πριν, ο Καραϊ-

σκάκης ασπάστηκε τον νεκρό Μπότσαρη. «Κι

εγώ από τέτοιο βόλι θέλω να πάω, Μάρκο», είπε. 

Ο Μάρκος Μπότσαρης δοξάστηκε! Ο εθνικός

μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, αφιέρωσε ένα

ποίημα προς τιμήν του. Ο Αμερικανός ποιητής

Φιτς Γκριν Χάλλικ και ο Ελβετός Τζαστ Ολίβιερ

έγραψαν ποιήματα με το όνομά του! Στο Παρίσι,

ένας σταθμός του μετρό φέρει προς τιμήν το όνο-

μά του (Rue Botzaris)! ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ

Ο Κυριάκος ή «Κίτσος» Τζαβέλας γεννήθη-

κε στο Σούλι το 1801. Δευτερότοκος γιος του

Φώτου και της Μόσχως, μεγάλωσε με τις ιστο-

ρίες της πιο ηγετικής φάρας του Σουλίου, των

Τζαβελαίων. Έζησε τα πρώτα του χρόνια στη

Κέρκυρα, μετά τη κατάληψη του Σουλίου από τον

Αλή Πασά. Με την επιστροφή των Σουλιωτών

στις εστίες τους το 1820, ο Κίτσος σε ηλικία μό-

λις 19 ετών, ως καπετάνιος, διακρίθηκε σε μάχες

εναντίον των δυνάμεων του Σουλτάνου. 

Έπειτα από τον θάνατο του Αλή και τις σκληρές

επιθέσεις του Χουρσίτ, εναντίον των Σουλιωτών,

ο Τζαβέλας μάχεται γενναία και διακρίνεται για

την άμυνα που αντέταξε στα καστροχώρια των

συμπατριωτών του στη Κιάφα. Εκείνη τη περίο-

δο μάλιστα λέγεται ότι είχε ήδη επαφές με σημαν-

τικούς Φιλικούς και διαχειρίζεται χρήματα προς

ενίσχυση του επικείμενου αγώνα. Πήρε μέρος

στην άμυνα του Μεσολογγίου, μαζί με τον Μάρ-

κο Μπότσαρη. Στήνει ενέδρες σε Τούρκους ιπ-

πείς, περνούν στα χέρια του πολλά λάφυρα κι

έτσι αρχίζει να γίνεται πανελληνίως γνωστή η 

στρατιωτική του ιδιοφυΐα. 

Πολεμάει στο Κεφαλόβρυσο, επικεφαλής δι-

κού του Σουλιώτικου στρατού, πλάι στον Μπό-

τσαρη. Στις αρχές του 1823, λαμβάνει το δίπλω-

μα στρατηγίας και παίρνει μέρος στη πολιορκία

του Αιτωλικού (δεύτερη πολιορκία Μεσολογγίου),

με επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα συνεργάζεται

με τον Καραϊσκάκη και άλλους οπλαρχηγούς της

Ρούμελης στη μάχη της Άμπλιανης. Εκεί, οι υπερ-

πολλαπλάσιες δυνάμεις του Γιουσούφ Πασά,

αποδεκατίζονται από τους ηρωικούς Έλληνες

επαναστάτες. Εκεί, για την απίστευτη δράση του

ο Κίτσος παίρνει το όνομα «ο Ήρωας της Άμπλια-

νης» από τους συμπολεμιστές του. Αργότερα έλα-

βε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον του Ιμπρα-

ήμ το 1825, ενώ δεν πήρε μέρος στον ελληνικό

εμφύλιο. 

Κίτσος Τζαβέλας

Στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, ο Κίτσος

Τζαβέλας ήταν εις εκ των πρωτεργατών και πα-

ρά τις απειλές του Κιουταχή, στις 7 Απριλίου 1825,

εισέρχεται με ολίγους δικούς του άνδρες και και

σώζει το μικρό νησί Κλείσοβα. Το 1827, μετά τον

θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο Τζαβέλας

αναλαμβάνει αρχηγός του στρατοπέδου του Πει-

ραιά. 

Ο Κίτσος Τζαβέλας ήταν πλέον ο de facto εκ-

πρόσωπος των Σουλιωτών μεταξύ των απελε-

υθερωθέντων Ελλήνων. Με την άφιξη του Κα-

ποδίστρια, ο Τζαβέλας συντάσσεται μαζί του και

ο Κυβερνήτης τον διορίζει Χιλίαρχο. Του αναθέ-

τει να καθαρίσει την Στερεά Ελλάδα από Τουρ-

καλβανούς και Τουρκοαιγύπτιους κάτι που ο η-

ρωικός Ηπειρώτης φέρει εις πέρας! Αναμείχθη-

κε στη πολιτική, παραμένοντας σταθερός και εχέ-

φρων στις απόψεις του, ενώ μετά τη δολοφονία

του Καποδίστρια, φυλακίστηκε. Αργότερα ο Ό-

θων, εκτίμησε τις ικανότητές του και του έδωσε

αξιώματα. Το 1844 ο Κωλέττης τον διόρισε Υ-

πουργό Στρατιωτικών, θέση που κράτησε ως τη

πτώση της κυβέρνησης, το 1847, δίνοντας την

ευκαιρία στον Όθωνα να τον διορίσει προσωρι-

νά πρωθυπουργό! Το 1854 οι Ηπειρώτες επα-

ναστατούν και ο παλαίμαχος πλέον πολεμιστής

θα αναλάβει το συντονισμό των ελληνικών δυνά-

μεων απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις. Παρότι

οι Σουλιώτες συνέχιζαν να μάχονται, η πλάστιγ-

γα του πολέμου δεν έγερνε υπέρ τους. 

Ο ήρωας αυτός, άφησε τη τελευταία του πνοή

στην Αθήνα, στις 9 Μαρτίου 1955, απογοητε-

υμένος από τα τελευταία γεγονότα. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

1821-2021

Μπροστά στον 
ανδριάντα του 

Κωνσταντή Κανάρη
(Δημοτικός Κήπος Χίου)

Τι με κοιτάς αμίλητος, πυρπολητή Κανάρη;

Εκεί ψηλά ακίνητος, της Χιός μας το καμάρι

Πές μου δυό λόγια ζωντανά, να μάθω τι λο-

γάσαι.

Μήπως τα βλέπεις σκοτεινά εκείνα που

θυμάσαι

κι έχεις το βλέμμα αυστηρό τα χείλη σφραγι-

σμένα;

Θέλω με βλέμμα ζωηρό ν ‘ αποκριθείς σε μέ-

να...

Εμείς τώρα γιορτάζομε τα δοξασμένα χρόνια.

Διακόσια τα λογιάζομε, αθάνατα κι αιώνια!!!

Κι εσύ στη βάρκα στέκεσαι σαν άξιος τιμονι-

έρης

τον θαυμασμό μας δέχεσαι, «Ήρωας Μπο-

υρλοτιέρης»

...Κι Ο Η Ρ Ω Α Σ μου μ ί λ η σ ε ...

«Χιωτόπουλο μή σκιάζεσαι, εδώ ‘μαι ‘γώ για

σένα,

κράξε με αν χρειάζεσαι, λογάριαζε σε μένα...

Το πέλαγος βλέπω μακρυά, είν’ τα δικά μου

τα νερά

που ρούφηξαν πολλά σκαριά και βγήκαν

Λευτεριάς

Φτερά.

Εχώτοιμο το παλαμάρι στον άπιστο να ρίψω,

ένα άψυχο κουφάρι μές το κάστρο να το

κρύψω

Γι’ αυτό εσύ μή σκιάζεσαι, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ πρ-

οχώρα,

το ΜΕΛΛΟΝ σου να νοιάζεσαι μαζί μ΄όλη τη

Χώρα!!!

...Στο τέλος μ’ υπενθύμισε...

«και να μη ξεχνάς, να μη ξεχνάς το μήνυμα

απ΄την Κύπρο:

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

του κόσμου

κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ιξηλείψει

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

Θεός μου!!!

Η Ρ Ω Μ Ι Ο Σ Υ Ν Η εν να χαθεί όντας ο κό-

σμος λείψει...’’  

Κώστας Στεφ.Καββάδας

Λονδίνο, Μάρτιος 2021

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι ανυπόταχτοι
Σουλιώτες



Ολόκληρο το ΄Εθνος των Ελλήνων, περιλαμ-

βανομένων των ανά τον κόσμο αποδήμων,

γιορτάζει φέτος με ρίγη συγκίνησης και με έντο-

να αισθήματα εθνικής περηφάνιας την 200ή εθνι-

κή επέτειο της ελληνικής παλιγγενεσίας, τη γε-

νέθλια ένδοξη ημέρα του σύγχρονου ελληνικού

κράτους, την 25η Μαρτίου 1821. Τιμούμε την Υπέρ-

μαχο Στρατηγό του ελληνικού έθνους και εκφρά-

ζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς τους

ήρωες προγόνους μας της γεννιάς του Εικοσιέ-

να, οι οποίοι, ύστερα από πάμπολλες ηρωικές

θυσίες και σκληρές δοκιμασίες, πέτυχαν το θεω-

ρούμενο τότε ακατόρθωτο εγχείρημα της αποτίνα-

ξης του τουρκικού ζυγού και την απελευθέρωση

της υπόδουλης πατρίδας μας Ελλάδας.

Του 

Σάββα 

Παυλίδη, 
πρώην Συμβούλου

Εκπαίδευσης της Υπάτης Αρμοστείας,

Επιθεωρητή – Προϊσταμένου της Κυπριακής

Εκπαιδευτικής Αποστολής Μ.Β.

Εκφράζουμε σήμερα την ευγνωμοσύνη μας και τον

οφειλόμενο σεβασμό στην Υπέρμαχο Στρατηγό μας

και αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους πα-

τριώτες ήρωες προγόνους μας, που αγωνίστηκαν με

πάθος απερίγραπτο, με πίστη αταλάντευτη, με θέ-

ληση ατσάλινη και πρόθυμη αυτοθυσία, προσφέρο-

ντας τα πάντα στο βωμό του εθνικού χρέους έναντι

των επερχόμενων γενεών του Ελληνισμού. Χάρη στο-

υς αγώνες και τις θυσίες τους έγινε τελικά κατορθωτό

να ξεπηδήσει μέσα από τα ιερά τους κόκκαλα, ύστε-

ρα από τέσσερις ατέλειωτους αιώνες μαύρης σκλα-

βιάς και ατίμωσης, η πολυπόθητη και λατρευτή Λευ-

τεριά της πατρίδας μας και η Ανάσταση του Γένους. 

Διακόσια στρογγυλά χρόνια από τότε η Ελληνική

Επανάσταση του 1821 εξακολουθεί να αποτελεί το

σημαντικότερο όντως ιστορικό γεγονός της Νεότε-

ρης Ελληνικής Ιστορίας. Όπως έλεγε συχνά ο ημί-

θεος στρατηλάτης του 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

«ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για την Ελευ-

θερία της Ελλάδας και δεν την πήρε πίσω». Το εκ-

πληκτικό αυτό επίτευγμα άφησε άναυδους όλους το-

υς ξένους παρατηρητές και προκάλεσε τον θαυμα-

σμό τους. Ήταν διάχυτη η απορία τους πώς κατόρ-

θωσε η ελληνική ψυχή να παραμείνει αδούλωτη για

τετρακόσια ολόκληρα χρόνια άγριας καταπίεσης και

εξευτελισμού, ώστε να καταφέρει να αναγεννηθεί μέ-

σα από τις στάχτες της και να εξεγερθεί τελικά κατά

του πανίσχυρου δυνάστη της για να διεκδικήσει τα

δίκαιά της...

Ο άθλος αυτός οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι,

μετά από την οδυνηρή πτώση της Κωνσταντινούπολης

το 1453, της χιλιόχρονης και πλέον πρωτεύουσας της

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Έλληνες ουδέποτε απο-

δέχθηκαν μέσα τους την υποδούλωση, τη σκλαβιά και

την καταπάτηση της αξοπρέπειάς τους. Παρόλο δε

που η πνευματική τους ηγεσία κατέφυγε στη Δύση κι

έμειναν ουσιαστικά ακέφαλοι, χωρίς σοφούς καθοδ-

ηγητές, κράτησαν άσβεστη στην ψυχή τους τη σπίθα

της Λευτεριάς. Αυτήν ακριβώς την σπίθα ανέλαβαν

να την θεριέψουν κάποιοι κληρικοί και λαϊκοί αφανείς

ήρωες, που με την καλλιέργεια της γλώσσας και τη

διατήρηση της θρησκείας και της πολιτιστικής μας πα-

ράδοσης μέσα από το Κρυφό Σχολειό και το ψαλτήρι

της Ορθοδοξίας, ζωντάνεψαν την εθνική συνείδηση

των νεότερων γενεών και πύρωσαν την ψυχή τους με

ακατάβλητη αγωνιστική διάθεση και αδάμαστη θέλη-

ση για απελευθέρωση. Έτσι ο Ρήγας Φεραίος, οι

Έλληνες διαφωτιστές του εξωτερικού και η Φιλική Εται-

ρεία βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να ριζώσει και να

βλαστήσει ο σπόρος της Λευτεριάς μέσα από τις

στάχτες, που άφησε πίσω της η βαριά και πολύχρονη

δουλεία των Ελλήνων ραγιάδων.

Η ευθύνη της λεπτομερούς και μεθοδικής προε-

τοιμασίας του αγώνα του 1821 στηρίχτηκε βασικά στη

βούληση και την πίστη φωτισμένων πατριωτών Ελλή-

νων, που ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία και εργάστηκαν

σκληρά και με κάθε δυνατή μυστικότητα για την επιτυ-

χή οργάνωση του ξεσηκωμού. Κι όταν ήλθε το πλήρ-

ωμα του χρόνου η Επανάσταση αγκαλιάσθηκε από

όλους τους διψασμένους για «Λευτεριά ή Θάνατο»

Έλληνες ραγιάδες. Στρατιές γνωστών και άγνωστων

Ελλήνων της γενιάς του Εικοσιένα αγωνίστηκαν με

πείσμα, επέδειξαν θάρρος απαράμιλλο, αποφασι-

στικότητα μοναδική και αξιοζήλευτη, ώσπου ο «υπέρ

πάντων» αγώνας τους άνθισε και καρποφόρησε, πα-

ρόλον ότι όλα τα τότε δεδομένα συνηγορούσαν υπέρ

της άποψης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης

εναντίον της πανίσχυρης Ιερής Συμμαχίας και της Ο-

θωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν εκ των προτέρων κα-

ταδικασμένη σε αποτυχία.

Δικαιολογημένα ο στρατηλάτης Θεόδωρος Κολο-

κοτρώνης αναφέρει στα απομνημονεύματά του και τα

εξής πολύ χαρακτηριστικά σχόλια: «Ο κόσμος μάς

έλεγε τρελλούς. Ημείς, αν δεν είμεθα τρελλοί, δεν εκά-

ναμεν την επανάσταση, διατί ηθέλαμε συλλογισθεί

πρώτον διά πολεμοφόδια, καβαλλαρία μας, πυρο-

βολικό μας, ηθέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την ιδικήν

μας και την τούρκικη δύναμη... Τώρα οπού τελειώσαμε

με καλό τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επαινόμε-

θα... Αν δεν ευτυχούσαμε, ηθέλαμε τρώγει κατάρες,

αναθέματα….»

Αφού, λοιπόν, η Επανάσταση πέρασε από «χίλια

μύρια κύματα» (ιδιαίτερα με την επικίνδυνη και πολύ

ανησυχητική κάμψη του αγώνα το 1823, την εμφάνι-

ση συγκρούσεων μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών,

που οδήγησαν σε εμφύλιες συγκρούσεις το 1824, με

την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το

1825 και την πτώση τόσο του Μεσολογγίου το 1826

όσο και του φρουρίου της Ακρόπολης το 1827), ο ξε-

σηκωμός των Ελλήνων έφθασε τελικά (με την επέμ-

βαση και των μεγάλων δυνάμεων) σε αίσιο τέλος.

Κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες κλήθηκε στην

Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας ως Κυβερνήτης για

να βάλει τάξη και να διεκδικήσει τα μέγιστα δυνατά όρ-

ια του νέου Ελληνικού Κράτους. Τελικά όμως τα σύνο-

ρα του πρώτου Ελληνικού Κράτους, που περιελάμ-

βανε μόνο την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα και

τις Κυκλάδες, καθορίστηκαν από τις Μεγάλες Δυνά-

μεις. Από τα πρώτα, όμως, χρόνια της ζωής του μι-

κρού ελεύθερου ελληνικού κράτους, καθορίστηκε και

η πολιτική του πορεία. Μια πορεία, που είχε ως απο-

τέλεσμα τη δυνατότητα των Ελλήνων να συνεχίσουν

τα επόμενα χρόνια τον αγώνα τους τόσο για να απε-

λευθερωθούν και οι υπόλοιπες ελληνικές περιοχές

όσο και για να απαλλαγούν πλήρως οι ́ Ελληνες από

την κηδεμονία των Οθωμανών κατακτητών.

Ο μεγάλος, λοιπόν, ξεσηκωμός του ’21, που ξεκίνησε

χωρίς καμμιά βοήθεια από τους ξένους και στηρίχθη-

κε αποκλειστικά στους Έλληνες, τέλειωσε με την υπο-

στήριξη των τότε μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης,

οι οποίες κατάφεραν το τελικό ουσιαστικό πλήγμα

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό όμως δεν θα

συνέβαινε ποτέ, αν οι Έλληνες δεν ξεσηκώνονταν κα-

τά των Τούρκων και αν δεν κατάφερναν πρώτοι εκείνοι

να δώσουν το πρώτο ισχυρό κτύπημα στην πανίσχυρη

Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι η Ελληνική

Επανάσταση έδωσε το έναυσμα για τον ξεσηκωμό κι

άλλων υπόδουλων λαών. Γι’ αυτό και στην Παγκό-

σμια Ιστορία κατέχει πολύ σημαντική θέση, δίπλα από

την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση.

Επιπλέον, η Επανάσταση του ‘21 στάθηκε το πιο

σημαντικό γεγονός της εποχής της, γιατί απέδειξε ότι

η αγωνιστικότητα, και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπο-

ρούν ν’ αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Παρά τη

διχόνοια και τα μελανά σημεία του αγώνα, οι πρόγο-

νοί μας αγωνίστηκαν συλλογικά έχοντας δίπλα τους

σθεναρό συμπαραστάτη και συναγωνιστή ολόκληρο

τον ελληνικό λαό. Μάς παρέδωσαν δε ένα συμβόλαιο

Ελευθερίας γραμμένο με το αίμα τους, το οποίο κα-

λούμαστε σήμερα, κάτω από τις πολύ δυσμενείς συν-

θήκες που ζούμε, να τιμήσουμε επάξια.

Έχουμε υποχρέωση να εγκαταλείψουμε τις ασυδοσίες

και τις αδικίες των ολίγων και ισχυρών εναντίον των

πολλών και αδυνάτων και να δράσουμε, όσο υπάρχει

ακόμη λίγος διαθέσιμος χρόνος, σύμφωνα με όσα λέ-

ει κι ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά

του: "Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σο-

φοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί

και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι.

Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί [για την Ελευθερία

της]...Να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην λέγη ούτε

ο δυνατός "εγώ", ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέ-

γει ο καθείς "εγώ"; Όταν αγωνιστεί μόνος του να φκει-

άση ή να χαλάση. Τότε να λέγη εγώ! Όταν όμως

αγωνίζονται πολλοί να φκειάσουν, τότε να λένε "εμείς".

Είμαστε εις το "εμείς" κι όχι εις το "εγώ".

Σήμερα, 200 χρόνια από τότε, ο Αγώνας του 1821

παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος. Αποτελεί δε φω-

τεινό φάρο πορείας για μας τους Νεοέλληνες. Αν όν-

τως, κατά τον ποιητή, «θέλει αρετήν και τόλμηνη Ελε-

υθερία» για να την αποκτήσουμε, άλλο τόσο θέλει σο-

φία και σύνεση για να τη διατηρήσουμε...

Κι αυτό ακριβώς είναι σήμερα το υπέρτατο καθή-

κον όλων των Ελλήνων. Σε καιρούς που αμφισβητείται

ωμά και ανερυθρίαστα από την γείτονα Τουρκία η εδα-

φική και θαλάσσια ακεραιότητα της πατρίδας μας, δεν

έχουμε άλλη επιλογή από την αποφασιστική υπερά-

σπιση μέχρις εσχάτων των εδαφών, των θαλασσών

και των αιθέρων μας με πλήρη αξιοποίηση όλων των

ειρηνικών όπλων, που έχουμεστη διάθεσή μας, χωρίς

όμως τον αποκλεισμό και δυναμικών ακόμη μέτρων,

αν οι Τουρκοι συνεχίσουν τις απαράδεκτες διεκδική-

σεις τους.

Ελλάδα και Κύπρος έχυσαν ποταμούς αιμάτων για

να αποκτήσουν την Ελευθερία και Ανεξαρτησία τους.

Άλλες τόσες θυσίες απαιτούνται από εμάς, Ελλαδίτες

και Κύπριους, για να εκπληρώσουμε το ιερό μας κα-

θήκον έναντι των προγόνων και επιγόνων μας να δια-

φυλάξουμε ακέραια, ανεξάρτητη και ελεύθερη την Πα-

τρίδα μας με κάθε δυνατό τρόπο.

Λονδίνο, Μάρτης 2021
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«Οι αγωνιστές του ’21 μάς 
παρέδωσαν συμβόλαιο 

Ελευθερίας, γραμμένο με αίμα»

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

«Οι 12 προδοσίες κατά 
του Γρηγόρη Αυξεντίου»

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ»…
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Λεωνίδα Λεωνίδου με

τίτλο «Οι δώδεκα προδοσίες που οδήγησαν τον Γρη-

γόρη Αυξεντίου στο θάνατο». Μετά από σύντομο βιογρ-

αφικό του ήρωα, ο συγγραφέας καταγράφει, με βάση μα-

ρτυρίες και έγγραφα, την αλυσίδα των δώδεκα προδο-

σιών, από τον Σεπτέμβριο 1955 στον Πενταδάκτυλο μέχρι

τον ηρωικό του θάνατο, στις 3 Μαρτίου 1957, στο Μαχαι-

ρά. Δίνει πληροφορίες για τους καταδότες, περιγράφει

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έδωσαν πληροφορίες

και τι τελικά απέγιναν.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, τιμή £10.00 + ταχυδρ-

ομικά.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: afxentiou@nostos.com (δηλώνοντας 

αριθμό αντιτύπων και διεύθυνση) ή μέσω τηλεφώνου από τον Συγγραφέα: 07850 712 966.



Μ
ε μια καλά οργανωμένη προσπάθεια και

πρόγραμμα δράσης οι ιθύνοντες της

«Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας» Κυπρίων

στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρούν να πείσουν

τους Ελληνοκύπριους μετανάστες ότι δεν είναι

Έλληνες στην καταγωγή αλλά κατάγονται από

κάποια άλλη άγνωστη φυλή του πλανήτη μας.

Με ανακοίνωση της, η “Εθνική” Κυπριακή Ομο-

σπονδία (ΕΚΟ) Ηνωμένου Βασιλείου, όπως

αυτή αναρτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021

στην ιστοσελίδα της στο Λονδίνο, καλούσε

τους ομογενείς στο ΗΒ, στην Απογραφή της

21.3.2021 να δηλώνουν για την εθνότητα ότι

είναι «Κύπριοι», και όχι Έλληνες Κύπριοι. Προ-

τρέποντάς τους μάλιστα να ενθαρρύνουν και

άλλους, να κάνουν το ίδιο. Το ίδιο μήνυμα έστει-

λαν σε διαδικτυακό πρόγραμμά τους της

21.3.2021.

Γράφει ο

Λεωνίδας 

Λεωνίδου, 

συγγραφέας – ερευνητής,

Πρόεδρος Προσφυγικών 

Σωματείων Η.Β. (ΕΚΕΚΑ)

Αυτό το εγχείρημα δεν είναι νέο. Όπως και στα

συγγράμματά μου έχω τεκμηριώσει (Γ.Γ.Διγενής-

Βιογραφία, τόμος 2, σ.1-2) και η φίλη Φανούλα

Αργυρού έκανε σε τελευταίο σχετικό άρθρο της

(Ελευθερία 18.3.2021), οι Βρετανοί αποικιοκρά-

τες για δεκαετίες επιχείρησαν να φυτέψουν αυτό

το αρρωστημένο σύνθημα στις καρδιές και τις

συνειδήσεις των Κυπρίων. Επιστράτευσαν δει-

νούς πολιτικούς, διάσημους ιστορικούς και αυθ-

εντίες στην επιχειρηματολογία που για χρόνια πάσ-

κιζαν να πείσουν τους Κυπρίους (που στη συντρ-

ιπτική πλειοψηφία τους ήταν και είναι Έλληνες) ότι

δεν είναι Έλληνες. Έγραψα σχετικά το 1997:

«Οι κάτoικoι της Κύπρoυ, για πάνω από τρεις

χιλιάδες χρόνια, στην πλειoψηφία τoυς ήταν και

είναι Έλληνες. μιλoύν, σκέφτoνται, ζoυν, πιστεύoυν

και συμπεριφέρoνται ελληνικά. Ο πoλιτισμός τoυς

ήταν και είναι ελληνικός. Ανήκoυν στoν ελληνικό

χώρo και η Iστoρία τoυς είναι στενά συνυφασμένη

με την Iστoρία τoυ υπόλoιπoυ Ελληνισμoύ, πoυ

έζησε, εδραιώθηκε και άνθισε στo χώρo της Ανατoλι-

κής μεσoγείoυ.

«Κανένας αριθμός επιχειρημάτων δεν μπορεί

να πείσει ένα λαό πoυ μιλά τη γλώσσα και πoυ

πιστεύει την πίστη μιας φυλής, ότι δεν ανήκει στη

φυλή αυτή», γράφει o George Hill.

Ο Ronald Storrs στo ίδιo θέμα πρoσθέτει: «Η

ελληνικότητα των Κυπρίων είναι, κατά τη γνώμη

μoυ, αδιαμφισβήτητη. Ο εθνικισμός είναι κάτι περ-

ισσότερo, κάτι άλλo, κάτι μεγαλύτερo από χρω-

ματισμoύς ή κεφαλικoύς δείκτες. Κάπoιoς ανήκει

στη φυλή στην oπoία με πάθoς πιστεύει ότι ανή-

κει. Κανένας λoγικός άνθρωπoς δεν μπoρεί να

αμφισβητήσει ότι o Κύπριoς μιλά ελληνικά, σκέφ-

τεται ελληνικά και νοιώθει ελληνικά».

Ο Sir Harry Luke παρατηρεί ότι η ασιατική και

η αιγυπτιακή επιρρoή στην Κύπρo σταδιακά υπέκ-

υψαν σ' εκείνη τoυ ελληνικoύ κόσμoυ, o oπoίoς

τελικά επικράτησε. «Όπoιες και να 'ναι oι πιέσεις

πoυ συνέτειναν στη φυσική σύνθεση των oρθoδόξων

Κυπρίων, η πιo μόνιμη κoυλτoύρα πoυ τoυς χαρ-

ακτηρίζει είναι η ελληνική... Δεν υπάρχει αμφιβoλία

ότι oι Έλληνες της Κύπρoυ νοιώθoυν με πάθoς ότι

είναι Έλληνες στη γλώσσα, τη σκέψη, την πίστη

και στoν τρόπo ζωής».

Οι Βρετανοί όχι μόνο απέτυχαν να πείσουν την

πλειονότητα των Κυπρίων ότι δεν είναι Έλληνες

αλλά με τις πράξεις και αποφάσεις τους ανα-

ζωπύρωσαν το εθνικό αίσθημα της καταγωγής

τους και τους οδήγησαν σε θυσίες και ολοκαυ-

τώματα για τηνΕλλάδα.

μετά την εγκληματική τουρκική εισβολή του ‘74,

οι επιδρομείς κατακτητές επιχείρησαν να πράξουν

ακριβώς αυτό που οι Βρετανοί αποικιοκράτες δεν

πέτυχαν και αυτό που σήμερα επιχειρεί η ηγεσία

της ΕΚΟ. Να καταστρέψουν δηλαδή κάθε σημάδι

Ελληνικού Πολιτισμού, κάθετι το Ελληνικό στην

υπό κατοχή γη μας, κάθε μνημείο και ιστορικό

θησαυρό που να θυμίζει Ελληνικό Πολιτισμό. Να

εξαλείψουν δηλαδή κάθε σημάδι που να δηλώνει

ότι στα μέρη εκείνα για αιώνες έζησαν Έλληνες.

Εισηγούμαι λοιπόν στους ταλαντευόμενους ως

προς την καταγωγή τους ιθύνοντες και μέλη της

ΕΚΟ τα εξής:

1. Πρώτα πρέπει να νοιώθουν ντροπή γιατί

κηλίδωσαν τον ιστορικό αυτό χρόνο που οι Έλληνες

γιορτάζουν δύο αιώνες από την ανάσταση του

Γένους και που εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρ-

ου με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό θυσιά-

στηκαν στις αγχόνες ή έχυσαν το αίμα τους κάτω

από τη μάχαιρα των Τούρκων δημίων.

2. Αν νομίζουν ότι εγκαταλείποντας την εθνική

καταγωγή τους θα πετύχουν να πείσουν την Τουρκία

να εγκαταλείψει την κατεχόμενη Κύπρο, απατώνται

οικτρά. Γιατί με αυτή την ενέργειά τους γίνονται

συνεργάτες και συνοδοιπόροι των Τούρκων προς

την κατεύθυνση αυτή.

3. Όπως και οι Βρετανοί αποικιοκράτες έπρα-

ξαν, και οι Τούρκοι κατακτητές επιχειρούν σήμε-

ρα, είναι αδύνατο να αλλάξουν το DNA της πλει-

οψηφίας των κατοίκων της Κύπρου και κατά συνέ-

πεια ούτε και της Ελληνοκυπριακής παροικίας στη

Βρετανία.

4. Πρέπει ακόμα να ξέρουν ότι στην ιστορία των

εθνών, εκείνοι που επιχείρησαν να κόψουν τις

ρίζες της καταγωγής τους, ξεράθηκαν, αφομοιώθηκαν

κι εξαφανίστηκαν σαν λαοί.

5. Τέλος, είναι γεγονός ότι κατά τη μακραίωνα

ιστορία της Κύπρου, οι εκάστοτε κατακτητές, Ασσύρ-

ιοι, Φοίνικες, Αιγύπτιοι, Βενετοί, Φράγκοι, Τούρκοι

και Άγγλοι άφησαν απομεινάρια και απογόνους

στο νησί μας. Κατά συνέπεια δεχόμαστε πως δεν

είναι αναγκαστικά όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου

Έλληνες στην καταγωγή. Εμείς όμως που ανήκο-

υμε στην συντριπτική πλειοψηφία και είμαστε ως

το κόκαλο Έλληνες δεν επιτρέπουμε αυτή την προ-

σπάθεια διάβρωσης και διαφθοράς της εθνικής

μας καταγωγής και παρακαταθήκης.

* Σημείωση: Η ακριβής ονομασία της οργά-

νωσης αυτής είναι “Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία” Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θεώρη-

σα πρέπον να απαλείψω το “Εθνική”,  γιατί

τέτοιου είδους ενέργειες κάθε άλλο από “εθνι-

κές” μπορούν να χαρακτηριστούν. Εισηγούμαι

να το πράξουν και οι ίδιοι.

Λ.Λ.

Το κατάντημα της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου*
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Πριν από το 1571 μ.Χ., δεν υπήρχαν Τούρκοι

στην Ελληνική Κύπρο. Το νησί, μετά από την

περίοδο του Λουζινιανών, περιήλθε υπό τον έλεγχο

των Ενετών, κατά την περίοδο 1489 μέχρι το 1571. 

Γράφει ο 

Γρηγόρης 

Κ. Γρηγοριάδης,
Πολιτικός Μηχανικός 

& Σύμβουλος

Στρατηγικής

Το 1571 με την πτώση της Αμμοχώστου, οι Οθω-

μανοί του Λαλά μουσταφά ολοκλήρωσαν την κατάλ-

ηψη όλης της Κύπρου, αφού τον προηγούμενο χρόνο

είχαν κατακτήσει όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της

Κύπρου από τους Βενετούς. Η πτώση της Αμμοχώστου

σήμανε την έναρξη της Οθωμανικής εποχής για την

Κύπρο. Οι στρατιώτες που κατέκτησαν το νησί εγκα-

ταστάθηκαν ως κάτοικοι, και μαζί με αυτούς ήρθαν και

πολλοί Τούρκοι τεχνίτες και αγρότες από την Ανατολία.

Οι νεοεισερχόμενοι κάτοικοι είχαν καταγωγή από υπο-

βαθμισμένες Ασιατικές φυλές. με την έναρξη της Οθω-

μανικής κυριαρχίας, που ήταν ιδιαίτερα σκληρή, ξεκίνησε

στο νησί μια έντονη οικονομική και πολιτιστική πα-

ρακμή. Επίσης, η αναλογία ανάμεσα σε Χριστιανούς

και μουσουλμάνους άλλαζε με την πάροδο του χρό-

νου, προς όφελος βέβαια των δευτέρων λόγω των

δυσβάστακτων κεφαλικών φόρων που έβαζαν οι Οθω-

μανοί δυνάστες στους Χριστιανούς κατοίκους του

νησιού. Το 1872, ο πληθυσμός της Κύπρου αριθμούσε

144,000 κατοίκους, με 100,000 Χριστιανούς και 44,000

μουσουλμάνους. Η μουσουλμανική κοινότητα περι-

είχε πολλούς κρυπτο-χριστιανούς, τους λεγόμενους

και Λινοπάμπακους, που είχαν προέλθει από τις διώξεις

των Οθωμανών στους Χριστιανούς.

Όταν έληξε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-78),

στο Συνέδριο του Βερολίνου το 1878, η Κύπρος μετα-

βιβάστηκε στη Βρετανική Αυτοκρατορία που ανέλα-

βε πλέον τη διοίκηση της. Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν

την Κύπρο ως σημαντική ναυτική βάση για τις εξορ-

μήσεις τους στις γειτονικές κτήσεις. Όταν ολοκληρώθηκε

το λιμάνι της Αμμοχώστου το 1906, η Κύπρος έγινε

πολύ σημαντικό στρατηγικό σημείο. Το λιμάνι είχε απ’

ευθείας επικοινωνία με την Διώρυγα του Σουέζ που

ήταν ο θαλάσσιος δρόμος των Βρετανών για την Ινδία,

την πιο σημαντική Βρετανική Αποικία. με την έναρξη

του Α’ Παγκοσμίου πολέμου το 1914, οι Βρετανοί προ-

σάρτησαν την Κύπρο, και το 1925 την ανακήρυξαν

αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Το 1950, η Κυπριακή Εκκλησία οργάνωσε το Ενω-

τικό δημοψήφισμα και 96% όσων ψήφισαν τάχθηκαν

υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι

Έλληνες αποτελούσαν το 80% του συνολικού πληθυ-

σμού του νησιού. Η Βρετανία αρνήθηκε επίμονα να

αποδεχτεί το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων της Κύ-

πρου για αυτοδιάθεση. Το 1955, με την έναρξη του

ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ από τον Κυπριακό Ελληνι-

σμό για την επίτευξη της Ένωσης, οι Τουρκοκύπριοι

έχοντας και την υπόγεια ενθάρρυνση των Βρετανών

αποικιοκρατών, υπεστήριξαν με έντονο τρόπο την

παραμονή της Κύπρου ως Βρετανική Αποικία. με την

τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου μεταξύ Βρετανίας,

Ελλάδος και Τουρκίας, η δόλια Βρετανική πολιτική του

Διαίρει και Βασίλευε, επανέφερε πλέον την Τουρκία

ως δικαιωματικά ενδιαφερόμενη δύναμη για την Κύπρο

προφασιζόμενη την διασφάλιση των συμφερόντων

των Τουρκοκυπρίων, δικαιώματα τα οποία ρητώς της

είχαν αφαιρεθεί στην Συνθήκη της Λωζάνης το 1923.

Το 1956, κατόπιν οδηγιών του τότε Τούρκου πρωθυ-

πουργού μεντερές, ο Τούρκος συνταγματολόγος Νιχάτ

Ερίμ συνέταξε τις γνωστές του εκθέσεις για την τουρ-

κική πολιτική στο Κυπριακό, οι οποίες έμειναν γνω-

στές ως το Δόγμα Νιχάτ Ερίμ. Οι βασικοί πυλώνες

των εκθέσεων αυτών έχουν ως εξής: «Οι Τουρκικές

διεκδικήσεις επί της Κύπρου δεν θα πρέπει να στηρίζο-

νται σε νομικά επιχειρήματα αλλά σε πολιτικούς λό-

γους. Η Τουρκία θα πρέπει να επιμένει διεθνώς ότι

στην Κύπρο υπάρχουν δύο διαφορετικές κοινότητες,

η κάθε μια από τις οποίες έχει το δικαίωμα της ξεχωρι-

στής αυτοδιάθεσης. Η αρχή της αυτοδιάθεσης θα πρέ-

πει εφαρμοσθεί αφού πρώτα μετακινηθεί ο Ελληνικός

πληθυσμός, έτσι ώστε να υπάγεται στη διοίκηση της

αρεσκείας του, ενώ τέτοια μετακίνηση δεν θα συνιστά

αδικαιολόγητη ταλαιπωρία αλλά θα βοηθήσει να μην

καταπατηθούν τα δικαιώματα της Τουρκικής κοινότη-

τας που σήμερα είναι μειοψηφική, επιπλέον θα ικα-

νοποιηθεί η ασφάλεια της Τουρκίας και θα αποφευχθεί

μια μελλοντική ελληνοτουρκική κρίση. Η Τουρκία, ακο-

λουθώντας πιστά το σχέδιο, θα πρέπει, σύμφωνα με

τις εκθέσεις, να προσδιορίσει την προσφορότερη γι’

αυτήν μορφή διχοτόμησης λαμβάνοντας υπ’ όψη τα

οικονομικά και στρατιωτικά της συμφέροντα, καθώς

και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Στην προ-

σπάθεια της να αποκτήσει το "πάνω χέρι" στο νησί, η

Τουρκία επιθυμεί να συμμετέχει αναγκαστικά «στην

ασφάλεια της περιοχής που θα παραχωρηθεί στους

Έλληνες της νήσου, διότι το θέμα σχετίζεται με την

ασφάλεια της, καθώς και με την πολιτική της στη μέση

Ανατολή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει το ίδιο

δικαίωμα για την Τουρκική περιοχή διότι το νησί απέχει

από την Τουρκία μόνο 45 ν.μ. ενώ από την Ελλάδα

600 ν.μ. Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η ελεύθερη

μετάβαση Τούρκων προς την Κύπρο. Αφού η Τουρκία

λάβει τα μέτρα της, το σύνολο του Τουρκικού πληθυ-

σμού στην Κύπρο μπορεί να αυξηθεί στο ποσοστό

που ανερχόταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε

μόνο δεν θα ανησυχεί για την έκβαση του δημοψη-

φίσματος που θα γίνει, είτε για τον καθορισμό του

συνόλου της νήσου είτε της διχοτόμησης.»

Το Δόγμα Νιχάτ Ερίμ είχε γίνει για δεκαετίες ο στρα-

τηγικός στόχος και η κύρια πολιτική εφαρμογής όλων

των διαδοχικών Τουρκικών κυβερνήσεων από την

δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. Η επίτευξη των συμφ-

ωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου το 1959 αναβάθμισαν την

Τουρκική μειονότητα του 18% σε ισότιμη συνεταιρική

κοινότητα στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

το 1960, έχοντας κερδίσει σημαντικά δικαιώματα βέτο

του Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου και των Τουρκοκ-

υπρίων βουλευτών, στο νεοσύστατο τότε ανεξάρτητο

κράτος. Η δε Τουρκία κέρδισε την ιδιότητα της εγγυήτρ-

ια δύναμης, μαζί με την Ελλάδα και Βρετανία, διασφ-

αλίζοντας το δικαίωμα ακόμα και μονομερούς επέμ-

βασης, δικαίωμα το οποίο χρησιμοποίησε το 1974 για

να πραγματοποιήσει την βάρβαρη Τουρκική εισβολή,

δήθεν για να επαναφέρει την συνταγματική τάξη στο

νησί μετά από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας

εναντίον του μακαρίου. 

Σήμερα, 47 χρόνια μετά, ο παράνομος τουρκικός

κατοχικός στρατός είναι ακόμα εδώ, η Τουρκία συνεχίζει

να κατέχει παράνομα το 37% της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε πλήρη εθνοκά-

θαρση του Ελληνικού στοιχείου στα Κατεχόμενα, κου-

βάλησε 300,000 Τούρκους έποικους από την Ανα-

τολία και συνεχίζει να κουβαλά και άλλους ασταμάτ-

ητα κτίζοντας τους σπίτια και πολυτελή τζαμιά πάνω

στις κλεμμένες Ελληνικές περιουσίες. Ίδρυσε την

ψευδο-"ΤΔΒΚ", πριν τρία χρόνια ανακήρυξε την μισή

Κυπριακή ΑΟΖ ότι δήθεν ανήκει στην ίδια και την άλλη

μισή την "έδωσε" στην "ΤΔΒΚ" διότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία για την Τουρκία είναι ανύπαρκτη και δεν έχει

ΑΟΖ, και πρόσφατα άνοιξε το παραλιακό μέτωπο της

κατεχόμενης Αμμοχώστου με σκοπό τον σταδιακό

εποικισμό της πόλης. 

Ο πληθυσμός στα Κατεχόμενα έφθασε μέχρι σήμε-

ρα τις 400,000, όλοι της Τουρκικής εθνότητας, και

συνεχίζει να αυξάνεται με ασταμάτητες ροές Τούρκων

εποίκων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Τουρκίας

είναι βεβαίως η επανάκτηση της Κύπρου και να την

καταστήσει Τουρκική και Ισλαμική. Και αυτό το κάνει

συστηματικά με τον συνεχή και ασταμάτητο εποικι-

σμό που κουβαλά συνεχώς από την Ανατολία. Εφα-

ρμόζει δηλαδή την ίδια φόρμουλα που εξάσκησε στο

σαντζάκι της Αλεξανδρέττας όπου στο τέλος άλλαξε

τα ποσοστά του εκεί πληθυσμού και κατέστησε την

πλειοψηφία σε Τούρκους, όπου στο τέλος, με κατευ-

θυνόμενο «δημοψήφισμα», προσάρτησε το σαντζά-

κι στην τουρκική επικράτεια.

ΑΠΟ ΤΟ 1571μ.Χ. μΕΧΡΙ ΣΗμΕΡΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟμΕΝΑ

Η τουρκική φόρμουλα

της Αλεξανδρέττας
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Η California επισφραγίζεται

ως Ελληνική επαρχία
Εκτός από τη βραζιλιάνικη επαρχία Minas Gerais, δηλώνει Ελληνική

και η Πολιτεία California των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δηλώνει και δεν

δέχεται καμμία αμφισβήτηση. Η υπογραφή που βάζει ο εκάστοτε κυβε-

ρνήτης της Πολιτείας συνοδεύεται πάντοτε από την επίσημη σφραγίδα

που έχει απάνω χαραγμένη την Ελληνίδα Θεά Αθηνά με το κράνος, το

δόρυ της και την λέξη EUREKA (Εύρηκα). Οι άνθρωποι αισθάνονται

Έλληνες και το δηλώνουν ευθαρσώς, δεν το κρύβουν και δεν το αποφ-

εύγουν – επίσημα η Πολιτεία των είκοσι πέντε εκατομμυρίων κατοίκων

δηλώνει Ελληνική. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Η πολύβουη πόλη του Los Angeles φέρει υπερηφάνως Ελληνικό όνομα,

Angeles, δηλαδή Άγγελοι από το ρήμα Αγγέλλω. Από την λέξη αυτή

πηγαίνουμε στο «απαγγέλω», «καταγγέλλω», «αναγγέλλω», «διάγγε-

λμα», «αγγελτήριον» και ούτω καθ’ εξής, μέχρις εκεί που δεν υπάρχει

τέλος στον Ελληνικό Πολιτισμό και την παγκοσμιότητα των Ελλήνων. 

Λένε πως και το όνομα California καθιερώθηκε διότι από την μεξικά-

νικη κατοχή πριν, υπήρχαν ξυλόφουρνοι που έψηναν κάθε μέρα ζεστό,

νόστιμο αχνισμένο ψωμί και έτσι από τους καλούς φούρνους καθιερώθηκε

το όνομα California. Η πολιτεία αυτή είναι η πιο πλούσια σε όλη την Αμε-

ρική με τις δύο πόλεις San Francisco

και Los Angeles να διεκδικούν οικο-

νομικά και καλλιτεχνικά πρω-

τεία σε όλον τον πλανήτη. Για

την California έχει γράψει

και ο συγγραφέας John

Steinbeck το αριστούργ-

ημα «Τα σταφύλια της

οργής» με το συγκλονι-

στικό τέλος του βιβλίου.

Όλος αυτός ο πλούτος της

ονομαστής αυτής Πολιτείας

προφανώς δεν αρκούσε και θέλ-

ησαν να της δώσουν πνευματική αίγλη,

γι’ αυτό χρησιμοποίησαν την εικόνα της Ελληνίδας θεάς Αθηνάς. Αν είχαν

μία δική τους πιο λαμπρή θεά, θα την χρησιμοποιούσαν και δεν θα ανέτρ-

εχαν στην Ελληνική ιστορία.

Όλα αυτά είναι γνωστά στα Ελληνικά υπουργεία, αλλά τα Ελληνόπουλα

δεν πρέπει να τα ξέρουν, τα δικά μας παιδιά θα εντρυφήσουν στα κασέρ-

ια και τις μυτζήθρες του Ισραήλ. Θα περιοριστούν στα θέματα γεύσης και

όχι ιστορίας, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Και τους λαχανοντολμάδες και

το δόρυ της Θεάς ; Όχι, δεν είναι σωστό το ξύπνημα, σωστοί είναι μόνον

οι γευστικοί κάλυκες. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Όχι πνευματική και

ιστορική. Οι Αμερικανοί όμως είναι αγύριστα κεφάλια, ναι μεν τα νόστιμα

hamburgers, ναι δε και το σοφό κεφάλι της λαμπρής Θεάς Αθηνάς. Η λέξη

Αθηνά ετυμολογείται ως «θεού νους», βγήκε από το κεφάλι του Δία. Δεν

χρειάστηκε ο Δίας εσπευσμένα Γυναικολόγο μαιευτήρα, ούτε μαμή. Δεν

του έσπασαν τα νερά, τότε θα πάθαινε εγκεφαλικό. Να που η θεά Αθηνά

είχε την πρωτιά στη παρθενογέννηση άνευ άρρενος επιβήτορος, ύστερα

μας μιμήθηκαν κι άλλοι. Ύστερα, πολύ αργότερα. Τέτοια θέλει ο λαός για

να τρέχει γονατιστός πρηνηδόν προς κάθε είδους, φύλλου και εθνικότ-

ητας σωτήρα. 

Αναρωτιέμαι, ποιος θα «σώσει» την ανθρωπότητα τελικά από τον απέρ-

αντο Ελληνισμό; μπροστά στον Ελληνισμό δεν υπάρχουν σωτήρες ούτε

φωστήρες, υπάρχει μόνον η τίμια παραδοχή και αναγνώριση σε όλες τις

διαστάσεις. Σαφές παράδειγμα η πλούσια California.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Δεν περνάει μέρα εδώ στην Αγγλία που

τα ιδιωτικά κανάλια της τηλεόρασης να μην

παρουσιάσουν ιστορικά προγράμματα.

Παρουσιάζουν την ιστορία του τόπου 

τους, αλλά και γεγονότα από την παγκό-

σμια ιστορία και μάλιστα αυτοί που τα πα-

ρουσιάζουν είναι καλοί και αντικειμενικοί

ιστορικοί. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα ιδιω-

τικά κανάλια της Ελλάδας, που παρου-

σιάζουν κατά κανόνα σαχλαμάρες, κου-

τσομπολιά και ό,τι ανόητο και εκκεντρικό

συμβαίνει στον κόσμο, καθώς και άπειρ-

ες διαφημίσεις προϊόντων. Εξαίρεση του

κανόνα το κανάλι «4 Ε» της Εκκλησίας της

Θεσσαλονίκης και, φυσικά, η ΕΡΤ, την

οποία για ευνόητους λόγους είχε κλείσει ο

τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. 

Δεν ξέρω τι παρουσιάζουν τα κυπριακά

ομώνυμα ιδιωτικά κανάλια και αν ακολου-

θούν τον τρόπο «ενημέρωσης» όπως τ’

«αδέλφια» τους στην Ελλάδα. Τα «ωραία»

ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ασχολούνται με

«επιμορφωτικά» προγράμματατα όπως

«Bachelor» ή «Survivor» και πράγματα

από τη ζωή όπως γάμοι και διαζύγια αστέ-

ρων της οθόνης, ειδύλλια ανάμεσα σε γα-

μπρό και πεθερά ή πεθερό και νύφη και,

φυσικά, εγκλήματα και απάτες. Τίποτα δεν

είναι τυχαίο, αλλά μια προσπάθεια των

ισχυρών της ημέρας και αυτών που διαχρο-

νικά εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα, να

αποκοιμίζουν τον ελληνικό λαό και να τον

αποβλακώνουν. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι και από

μια αρκούδα μπορεί ένας σώφρων και λο-

γικός άνθρωπος να μάθει πολλά. Η Αγγλία

είναι σχετικά μικρή χώρα και με τα γειτονι-

κά μέρη Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας

είχε συνεχώς πολέμους. Επειδή όμως είχε

γύρω θάλασσα, αντελήφθησαν ότι στο

Ναυτικό θα στηριζόταν η ισχύς της. Έτσι

έφτιαξε ένα ισχυρό Ναυτικό και για πολλά

χρόνια κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο μέχρι

την παρακμή της Αυτοκρατορίας της. 

Την εποχή των Περσικών Πολέμων, το

μαντείο των Δελφών έδωσε τη σοφή συμβου-

λή στους Έλληνες ότι η σωτηρία τους ήταν

τα «ξύλινα τείχη», δηλαδή τα πλοία και έτσι

νίκησαν τους Πέρσες. μετά, οι Έλληνες τα

ξέχασαν αυτά και δεν τα ξαναθυμήθηκαν.

Η Ελλάδα είχε πολλές, συνήθως δυσάρε-

στες και τραυματικές εμπειρίες με την Αγγλία,

αλλά έπρεπε να είχαν μάθει πολλά από

αυτή τη χώρα. 

Οι διπλωμάτες μας, οι οποίοι υποτίθε-

ται πως είναι καριέρας (επαγγελματίες),

συμπεριφέρονται νεοελληνικά και παρα-

δοσιακά. με άλλα λόγια, μόλις καταλάβουν

μια καλή θέση, συνδυάζουν το τερπνόν με-

τά του ωφελίμου. Δεν κουράζουν το μυαλό

τους με μελέτες ιστορικές του κλάδου το-

υς, δεν ερευνούν τι κάνουν οι αντίπαλοί το-

υς και γιατί, αλλά αξιοποιούν την καλή θέ-

ση τους και προσπαθούν όσο μπορούν να

καλοπεράσουν και να τα οικονομήσουν.

μέσα-μέσα κάνουν και «βαρυσήμαντες»

δηλώσεις και «ανακοινώσεις» για να σπά-

νε τη μονοτονία...

Συνήθως απευθύνουν ευχές και προ-

σευχές και ελπίζουν πως ο Πανάγαθος ή

ο Αλλάχ θα φωτίσει την Τουρκία να κατα-

λάβει και να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο

και τους διεθνείς νόμους, όπως π.χ. ο Αμε-

ρικανός ιερέας που πήρε έξω από το Αμε-

ρικανικό Κογκρέσσο και τον Λευκό Οίκο

και προσευχήθηκε για το αδύνατον. Ο καλός

αυτός παπάς, όταν πήγε εκεί, είπε: «Ω Θεέ

μου, δώσε σ’ αυτούς που είναι μέσα σο-

φία και σωφροσύνη»... Κάτι που ήταν αδύνα-

τον να γίνει. Έτσι, ο νέος πρόεδρος των

ΗΠΑ άρχισε – ως πρώτη του δουλειά – τις

προσπάθειες εναντίον της Κίνας, της Ρωσίας

και άλλων κρατών που αντιπαθούν οι Αμε-

ρικανοί. Για τα δίκαια των λαών δεν ενδια-

φέρονται. Οι παθόντες πρέπει να ενδιαφ-

έρονται για τα δίκαιά τους. 

Οι πρόγονοί μας άφησαν μερικά μαθή-

ματα για τον πάσχοντα λαό που δεν έβα-

λε μυαλό, όπως και για τους «Άφρονες

Πλουσίους» πολιτικούς μας και σ’ αυτήν

την περίπτωση. Είναι η ιστορία του γάτου

που βρίσκει έναν τρίφτη που είχε πάνω

του λίγο τυρί. Δίχως πολλή σκέψη, άρχισε

ο γάτος να γλύφει τον τρίφτη και όχι πολύ

μετά έφαγε και τη γλώσσα του και έμεινε

χωρίς... 

Τα πολλά ψέματα στο τέλος θα φέρουν

καταστροφή. Όπως είπε ένας μεγάλος άν-

δρας, η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι η

σωτηρία μας. Οι γιορτές και τα πανηγύρ-

ια δεν πρόκειται να μας σώσουν. Πρέπει

να παίρνουμε με ειλικρίνεια μαθήματα από

νίκες και ήττες και να τα αξιοποιούμε και

όχι να κάνουμε τελετές και πανηγύρια τη

μια μέρα και την επομένη να τα ξεχνάμε. 

Πριν λίγες μέρες ήταν η επέτειος Ανε-

ξαρτησίας της μάλτας το 1964. Το μι-

κρούτσικο ηρωικό νησί είχε την ευτυχία να

έχει ένα λαό με μυαλό. Δεν παρασύρθηκε

από ψευδοπατριωτισμούς λαοπλάνων και

απατεώνων πολιτικών, αλλά έδειξε υπο-

μονή και την κατάλληλη στιγμή κέρδισε 

πραγματικά ανεξαρτησία και ελευθερία. 

Πρέπει πάντα να θυμώμαστε πως το μι-

κροσκοπικό αυτό νησί κέρδισε τη μεγαλύτερη

νίκη εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας όταν αυτή ήταν στο ζενίθ της ισχύος

της. Οι Τούρκοι το 1535 υπέστησαν τη με-

γαλύτερη ήττα στην ιστορία τους, ενώ οι

Κύπριοι το 1573 ηττήθηκαν και κατα-

κτήθηκαν από τους Τούρκους, όταν η Ο-

θωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στη

χειρότερη κατάστασή της. Ο μέθυσος σουλ-

τάνος Σελίμ Β’ το μόνο που έκανε ήταν να

πίνει κρασί και λέγεται ότι έκανε την εκ-

στρατεία εναντίον της Κύπρου, επειδή

άκουσε ότι οι Κύπριοι παρήγαγαν καλά κρ-

ασιά. Η Κύπρος, ως μεγάλη νήσος με πολ-

λά βουνά, μπορούσε εύκολα να νικήσει 

τους Τούρκους εισβολείς, αλλά ο λαός έδει-

ξε παντελή αδιαφορία, όπως συνεχίζει και

σήμερα να κάνει για τα σοβαρά προβλή-

ματα της πατρίδας. 

Έγινε πριν λίγες μέρες και δημοσκό-

πηση που επιτέλους, θεώρησε – λέει – ο

λαός τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο πρό-

βλημα. Ο καταραμένος ο παράς παρασύρει

τα πάντα στο νησί το οποίο υποτίθεται ότι

βρίσκεται υπό εισβολή και κατοχή. 

Αφού ο λαός γνωρίζει ότι το κακό είναι

η διαφθορά και δεν μπορεί να γίνει τίποτα

αν δεν καθαρίσει τον «Σταύλο του Αυγείου»,

είναι στο χέρι του στις εκλογές να κάνει μια

«εκκαθάριση» «που γωνιάς» και να βρει

τα πόδια του.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Να παίρνουμε μαθήματα από νίκες

και ήττες και να τα αξιοποιούμε»

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ό τ η τ α . . .  
Πολλά είδη απώλειας, στη ζωή

Ουδείς ανέγγιχτος.

Συγκλονιστικό; Σοκαριστικό;

Τόσοι και τόσοι

Έχασαν αγαπημένους τους.

Κάθε είδους απώλεια,

Χρειάζεται αντιμετώπιση

Ριζική, σε βάθος.

Ίσως ανθεκτικότητα ή αποδοχή, 

Σωστά; 

Ναι, αλλά η λέξη που μου έρχεται,

Είναι η «προσωρινότητα!»

Αυτή ορίζει τη φύση,

Όλων των πραγμάτων γύρω μας! 

μας οδηγεί σε μεγαλύτερη 

Ανθεκτικότητα και αποδοχή…

Δηλαδή, σε ψυχικό σθένος!

Κανείς δεν ξεφεύγει 

Της προσωρινότητας…

Ναι, βρίσκεται 

Πέρα από τον έλεγχό μας,

Αλλά μπορεί να ιδωθεί 

Ως κάτι θετικό…

Γιατί; μα γιατί,

Έτσι γίνεται δυνατή

Η όμορφη μετάβαση 

Από την παιδική ηλικία

Στην ενηλικίωση. 

Είναι αυτή που μας εξελίσσει

Από εγωκεντρικά όντα,

Σε κοινωνικά πλάσματα!

Έτσι αλλάζουν οι εποχές,

Έτσι μέρα και νύχτα

Εναλλάσσονται…

Κατανοώντας την προσωρινότητα

Διασφαλίζουμε ψυχική υγεία,

Διαχειριζόμαστε καλύτερα

Κάθε απώλεια στη ζωή

Και αποδεχόμαστε ότι τίποτα 

Δεν διαρκεί για πάντα.,

Από συσκευές, μηχανές,

Κατοικίδια και… ανθρώπους.

Υπό όρους ενσυναίσθησης, 

Η προσωρινότητα μας διδάσκει 

Πώς να προσεγγίζουμε

την κάθε ημέρα. 

μας διδάσκει ότι το να κρατάμε

Οτιδήποτε για πάντα,

Είναι ανώφελο και μόνο πόνο

Προκαλεί στο τέλος….

Το νέο σπίτι,, η νέα εργασία,

Η νέα σχέση δεν είναι ποτέ

Ίδια με το χθες.

Κανείς δεν έχει ανοσία στην απώλεια, 

Σ’ αυτό, είμαστε περισσότερο ίδιοι 

Παρά διαφορετικοί .

Η απώλεια,

Είναι το πατρογονικό δικαίωμα 

Που μας ενώνει. 

Ας το λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν!

Και…

Ας γίνουμε πιο τρυφεροί,

Πιο καλοί με τους άλλους. 

Ας γκρεμίσουμε τα τείχη 

Που μας χωρίζουν,

Ας διατηρήσουμε τη μνήμη

Των αγαπημένων μας, 

Και επίσης την ομορφιά 

Των μαθημάτων 

Που μας προσέφεραν Αυτοί 

Και η ίδια η φύση γύρω μας…

Αλεξανδρος Μαρινάκης



Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ

ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΔΥΝΗΡΗ…

Μ
ε δεδομένο ότι «υπέρτατος Νόμος των Ηνωμέ-

νων Εθνών είναι ο Καταστατικός του Χάρτης»,

τόσο η Πρόσκληση του ΓΓ για συμμετοχή όσο και η απο-

δοχή της πρόσκλησης από τις Κυβερνήσεις Κύπρου &

Ελλάδας είναι παράνομες και αήθεις, για τους εξής 6

[κυρίως] λόγους:

Γράφει ο

Πάνος Ιωαννίδης

Νομικός, 

Ανεξάρτητος Πολιτευτής

1ον: Ο ΓΓ παραβλέπει το γεγονός ότι η «Συνθήκη

Εγγυήσεως του 1960», που καθόριζε την Ελλάδα, την

Βρετανία και την Τουρκία ως Εγγυήτριες της νεοσύστα-

της τότε Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτοακυρώθηκε το

1963, όταν οι 2 από τους 3 «Εγγυητές» [Βρετανία &

Τουρκία] συνωμότησαν και αποπειράθηκαν -ενόπλως

και αιματηρά- να καταλύσουν το Κράτος, του οποίου

είχαν εγγυηθεί την Ανεξαρτησία & Εδαφική Ακεραιό-

τητα και ότι συνωμοτούν συνεχώς για 60 χρόνια, με

σταθερό στόχο την Κατάλυση του Κράτους της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας.

Αυτά ο ΓΓ τα παραβλέπει και, αφ’ ενός ανέχεται «η

Τουρκία να διαλαλεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ, αφ΄ ετέρου αποδέχεται «η Βρετανία να υπα-

γορεύει την εκάστοτε συμπεριφορά ολόκληρου του ΟΗΕ

έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας»…

Το δε χειρότερο είναι, ότι ο ΓΓ καλεί τις αυτoκαταρ-

γηθείσες «Εγγυήτριες Δυνάμεις» να αποφασίσουν για

την Τύχη της «εκλιπούσας», ερήμην της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, που, βεβαίως, υπάρχει και είναι πλήρες Κρά-

τος-μέλος του ΟΗΕ.

2ον: Ο ΓΓ αναφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία,

όπως ακριβώς επιθυμεί η Βρετανία και η Τουρκία. Δηλα-

δή ως «2 Κοινότητες», που σύντομα θα είναι «2 Κράτη»,

κατά τους Τούρκους, και ήδη έχουν «2 ισότιμους ηγέ-

τες»…

Υποβαθμίζει τον εκλελεγμένο Έλληνα Πρόεδρο της

Δημοκρατίας και τον εξισώνει με τον Κοινοτάρχη των

Οθωμανών, τους προσφωνεί και τους δύο «Εξοχότα-

τους» και, οι δύο αυτοί, μαζί με τους τρεις «Εγγυητές»

συμπληρώνουν την 5μερή του ΓΓ.

Με την συμπεριφορά του, ο ΓΓ παραβιάζει προσω-

πικά την 1η Αρχή του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμέ-

νων Εθνών, η οποία ορίζει, ότι «ο Οργανισμός βασίζε-

ται επί της κυρίαρχης ισότητας όλων των μελών του…»,

υποβαθμίζει το Κυπριακό Ζήτημα από παράνομη Εισβο-

λή & Κατοχή [δηλαδή ΕΠΙΔΡΟΜΗ] σε «Διακοινοτική Δια-

φορά», δίδει «άφεση Εγκλημάτων» στην Τουρκία και

αναγνωρίζει ως ισότιμο το παράνομο Ψευδοκράτος.

Με την Ελλάδα & την Κύπρο να αποδέχονται να παρευ-

ρίσκονται σ’ αυτό το καρναβάλι, καταμεσίς μάλιστα της

Αγίας Εβδομάδας [Μεγάλη Τρίτη - Μεγάλη Πέμπτη]!

3ον: Ο ΓΓ συγκαλεί την 5μερή, στη βάση των βρετα-

νο-τουρκικών αξιώσεων για «Συνομοσπονδία 2 Κρατών

ή Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία 2 πλήρως Ισοτίμων

Κρατών», που και τα δύο σημαίνουν κατάργηση του

κυρίαρχου, ευρωπαϊκού Κυπριακού Κράτους, παρα-

βιάζοντας σωρεία -και κατ’ επανάληψη επιβεβαιωμέ-

νων- Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαι-

τούν αποχώρηση των παράνομων Τουρκικών Στρατευ-

μάτων&Εποίκων, διακρίβωση των Συνθηκών Εξαφάνι-

σης και της Τύχης των Αγνοουμένων, ασφαλή επιστρο-

φή των Προσφύγων, κατάργηση του παράνομου τουρ-

κικού Ψευδοκράτους και πλήρη σεβασμό της Ανεξαρ-

τησίας & Εδαφικής Ακεραιότητας της κυρίαρχης Κυ-

πριακής Δημοκρατίας. Τα ίδια ισχύουν και για τους Ευρω-

παίους Εταίρους μας βάσει του Ευρωπαϊκού Κεκτημέ-

νου, με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε ως

πλήρες, ισότιμο και κυρίαρχο Κράτος-μέλος της ΕΕ &

της Ευρωζώνης.

4ον: Οι Κυβερνήσεις Κύπρου & Ελλάδας, ενώ γνωρίζουν

ότι «οποιαδήποτε κατάληξη αυτής της 5μερούς θα είναι

επιβλαβής έως καταστροφική για το Κυπριακό Κράτος

& τον Κυπριακό Λαό», αποδέχονται την Πρόσκληση του

ΓΓ,επικαλούμενοι δήθεν «σταθερή προσήλωση για ειρη-

νική διευθέτηση». Έχοντας απέναντι τους ποιούς;;; Τους

Βρετανούς και τους Τούρκους, δηλαδή την πλέον δόλια

και αναξιόπιστη συμμορία της οικουμένης…

5ον: Στην Κύπρο, η Κυβέρνηση και συγκεκριμένες

κομματικές ηγεσίες παραπλανούν τον κόσμο με μυ-

θεύματα, για δήθεν «προσδοκίες για Βιώσιμη και Οικο-

νομικά Επωφελή Λύση», μιλούν για την «αναγκαιότητα

εξίσωσης του 18% των Οθωμανών με το 82% των Ελλή-

νων» και μετέρχονται κάθε μέσο από-προσανατολι-

σμού, εκφυλισμού του φρονήματος και άλωσης της λαϊ-

κής βούλησης, με κύριο μέλημα τον ψυχολογικό εξα-

ναγκασμό του Λαού να παραδεχτεί, ότι «λανθασμένα

διέσωσε το Κράτος του με το ΟΧΙ του Δημοψηφίσματος

και ότι θα πρέπει να αποδεχθεί η Κύπρος να γίνει

Τουρκία…»!

Και 6ον [αλλά όχι έσχατο]: Σε αυτή την καταστροφι-

κή πορεία, η Κυβέρνηση της Λευκωσίας συμπαρασύ-

ρει [ως δήθεν «συμπαραστάτη»] και την αφελή Κυβέρ-

νηση των Αθηνών, με ορατές τις ολέθριες συνέπειες για

ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ…

Η 5μερής Διάσκεψη θα γίνει στη Γενεύη στις 27-29

Απριλίου 2021, με τη συμμετοχή των τριών ανύπαρ-

κτων «Εγγυητριών Δυνάμεων», του Προέδρου Ανα-

στασιάδη και του Ψευδοπροέδρου Τατάρ, ως Κοινο-

τάρχη των όσων Οθωμανών Κυπρίων απέμειναν από το

αρχικό 18% [διότι ένα μεγάλο ποσοστό έφυγαν, μή

ανεχόμενοι τους Έποικους και τον τουρκικό Στρατό].

Βεβαίως, ο κ Τατάρ θεωρεί ότι θα εκπροσωπεί και τις

100δες χιλιάδες παράνομους Τούρκους Έποικους, οι

οποίοι παριστάνουν τους Κυπρίους.

Το θέμα που θα συζητηθεί κατά την 5μερή θα είναι

εκείνο που – βεβαίως – εκπονούν οι Βρετανοί, δηλαδή:

Από τη μιά, η δήθεν «τουρκική αξίωση» για δύο Κράτη

και από την άλλη, η δήθεν «τουρκική υποχώρηση» για

Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία με πλήρη Πολιτική

Ισότητα.

Είναι οφθαλμοφανές, ότι οι Βρετανοί & οι Τούρκοι

«έθεσαν την αξίωση για 2 Κράτη, για να επισφραγιστεί

η ΔΔΟ με Πολιτική Ισότητα», γνωρίζοντας εκ των προ-

τέρων τις απόψεις συγκεκριμένων Πολιτικών Ηγεσιών.

Εάν η 5μερής καταλήξει σε ΔΔΟ, θα σημαίνει τέσσε-

ρα πράγματα:

1ον: Καταλύεται το Κράτος της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας και αντικαθίσταται με το θνησιγενές έκτρωμα της

ΔΔΟ, η οποία είναι και πάλι 2 Κράτη, αλλά παρέχει στην

Τουρκία και επικυριαρχία σε ολόκληρη την Κύπρο, μέσω

της «πολιτικής ισότητας» και των προηγούμενων «συγκλή-

σεων» Χριστόφια και Αναστασιάδη.

2ον: Η ΕΕ, ενώπιον του κινδύνου «να κυριευθεί από

την Τουρκία μέσω του Τουρκικού Κυπριακού Κρατιδίου»,

χωρίς κάν η Τουρκία να είναι Μέλος της ΕΕ, και με δεδο-

μένο ότι «το Κράτος-μέλος, δηλαδή η Κυπριακή Δημο-

κρατία θα έχει καταλυθεί», θα εκδιώξει από την ΕΕ και

την Ευρωζώνη και τα 2 Διζωνικά Κρατίδια, τόσο το

Ελληνικό όσο και το Τουρκικό….

3ον: Η ΔΔΟ θα καταρρεύσει σε ελάχιστο χρόνο διότι,

πέραν της πολιτειακής παράλυσης που οι πρόνοιες της

θα προκαλέσουν, θα αποδειχθεί αμέσως και ως οικο-

νομικά μη βιώσιμη, με αποτέλεσμα τα 2 Διζωνικά Κρατίδια

να βρεθούν διεθνώς μετέωρα, χωρίς ευρωπαϊκή υπό-

σταση και χωρίς νόμισμα, και να ψάχνουν για κηδεμό-

να…

Και 4ον: Στο μεταξύ, βάσει πάντα των προνοιών της

ΔΔΟ, οι Τούρκοι Έποικοι θα έχουν κατακλύσει νόμιμα

ολόκληρη την Κύπρο, και -λόγω της μαζικής πλέον φυγής

και των Ελλήνων- θα πλειοψηφούν επί του συνόλου του

πληθυσμού…

Σ’ εκείνο το σημείο, η Τουρκία θα καλέσει τα δύο διε-

θνώς μετέωρα Κρατίδια να αποφασίσουν «είτε τη συνέχι-

ση της διεθνούς ανυπαρξίας τους είτε την προσάρτηση

ολόκληρης της Κύπρου στην Τουρκική Επικράτεια»…

Και, βεβαίως, η τουρκική πλειοψηφία [και όχι μόνο] θα

εγκρίνει την προσάρτηση, ανταμείβοντας την Βρετανι-

κής επινόησης και Τουρκικής εκτέλεσης Συνωμοσία των

τελευταίων 70 ετών.

Όμως, ακόμη κι εάν συμβεί το «μή χείρον» και η

5μερής δεν καταλήξει πουθενά, το ναυάγιο και πάλι θα

χρεωθεί στην ελληνική πλευρά, διότι ΔΕΝ υποβλήθηκε

ποτέ η θέση ότι πρόκειται για παράνομη Εισβολή &

Κατοχή, δηλαδή ΕΠΙΔΡΟΜΗ, και ότι προϋπόθεση παν-

τός άλλου είναι η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των παράνομα κατεχό-

μενων κυπριακών Εδαφών.

«Πενταμερής Διάσκεψη 

& αναμενόμενα…»

Πέμπτη 1η Απριλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 19Eπιστολές - Γνώμες

Στις 21 Μαρτίου 2021 είχαμε Απογραφή στην

Αγγλία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία αλλά όχι

στην Σκωτία. Εκεί θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του

2022 λόγω κορωνοϊού. 

Οι πληροφορίες που δίδονται δεν έχουν καμία

σχέση με πολιτικά, αλλά για να ανανεώνει και να

συμπληρώνει το κράτος τις αναγκαίες πληροφορίες

που πρέπει να έχει και να γνωρίζει δικαιωματικά ποίοι

βρίσκονται στη χώρα, νόμιμα/παράνομα, τόσο για

την ασφάλεια του κράτους όσο και για την διεκπε-

ραίωση και σωστή διοργάνωση των εξυπηρετήσεων

προς τους πολίτες από τις τοπικές Αρχές, σχολεία,

νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες…

Το Βρετανικό Εθνικό Αρχείο για ακόμα μια φορά,

μας παρέχει πλούσιες πληροφορίες και εμπλουτίζει

και σ΄αυτή τη περίπτωση τη γνώση μας, με σωρεία

πληροφοριών για την ιστορία της Απογραφής στη

χώρα. 

Η πρώτη Απογραφή ξεκίνησε το 1801, σε μια προ-

σπάθεια να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι προκλή-

σεις που αντιμετώπιζε χώρα. Ενδιαφέρον το ότι στην

αρχή οι πληροφορίες περιορίζονταν σε γειτονιές παρά

σε άτομα. Οι αξιωματούχοι του κράτους μάζευαν της

πληροφορίες και αφού τις ξεχώριζαν τις μελετούσαν

και τις αποθήκευαν ανάλογα.

με το πέρασμα των χρόνου οι τρόποι που αρχικά

υιοθετήθηκαν για Απογραφή άλλαξαν. Τα χρόνια της

Βασίλισσας Βικτώριας οι υπάλληλοι του κράτους επέ-

κτειναν την συλλογή πληροφοριών τους π.χ. σε πόσα

σπίτια ήσαν κατοικημένα, πόσοι άνθρωποι είχαν γεν-

νηθεί και σε τι είδους βιομηχανίες δούλευαν οι άν-

θρωποι. 

Και ήταν το 1841 που έγινε η μεγάλη αλλαγή, με

την απόφαση να καταγράφεται ο κάθε πολίτης της

χώρας. με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια

εργασία στην διεκπεραίωση των πληροφοριών, σε

εποχές που δεν υπήρχαν υπολογιστές. 

Η Απογραφή έκτοτε διεξάγεται κάθε 10 χρόνια, με

τις ερωτήσεις να αλλάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις

ή και να αυξάνονται για να εξασφαλίζει η κυβέρνηση

τις πλέον έγκυρες εικόνες για τη χώρα και τις πληρ-

οφορίες που χρειάζεται. Π.χ. για να λειτουργούν ανά-

λογα και αποτελεσματικά οι διάφορες περιφέρειες,

δημαρχιακές αρχές, σχολεία, βιομηχανίες και γενικά

ολόκληρη η κυβερνητική μηχανή.

Διά νόμου ο κάθε πολίτης έχει υποχρέωση να δίδει

τις σωστές πληροφορίες στις ερωτήσεις που επι-

βάλλει η αίτηση της Απογραφής και ο κάθε πολίτης

υπόκειται σε πρόστιμο £1000 αν δεν συμμορφωθεί. 

Παράλληλα, οι πληροφορίες που δίδονται διά νόμου

κρατούνται μυστικές για 100 χρόνια. Εδώ και λίγα

χρόνια βέβαια, η τεχνολογία βοήθησε κατά πολύ, με

την συμπλήρωση των αιτήσεων ηλεκτρονικά και ειδι-

κά τον χρόνο αυτό (2021) με τον Covid-19 όπου τα

γραφεία ακόμα είναι κλειστά, οι πλείστοι των πολιτών

καταθέτουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά. 

Η Απογραφή του 1921 

στη δημοσιότητα το 2022

Ανακοινώθηκε λοιπόν, ότι η Απογραφή του 1921

θα δημοσιοποιηθεί – μετά από 100 χρόνια – ηλεκ-

τρονικά από την ιστοσελίδα Findmypast ενωρίς το

2022. Η σελίδα Findmypast επιλέχθηκε ως η εμπο-

ρική συνέταιρος του Βρετανικού Εθνικού Αρχείου για

να αναρτήσει την Απογραφή του 1921 για την Αγγλία

και Ουαλία. Να σημειωθεί ότι η απογραφή του 1921

ήταν η πρώτη που διεξήχθη μετά τον Νόμο περί Απο-

γραφής του 1920.

Κατά την αποδέσμευση (ηλεκτρονικώς) η πρό-

σβαση στα στοιχεία θα είναι δωρεάν, αλλά όχι στις

εικόνες και άλλα συναφή. Το πόσο θα κοστίζει η πρόσ-

βαση σε εικόνες και άλλα, θα ανακοινωθεί πλησιέ-

στερα στην ημέρα της αποδέσμευσης, όπως μας

ενημερώνει το Εθνικό Αρχείο. 

Η Απογραφή του 1921

Η Απογραφή του 1921 διεξήχθη στις 19 Ιουλίου

1921 και αποτελείται από 28,000 δεμένους τόμους

με λεπτομερείς καταθέσεις πολιτών και ιδιοκτητών

κατοικιών που πλησιάζουν τα 38 εκατομμύρια πολιτών.

Αντίθετα με τις ερωτήσεις που ζητούσε η Απογραφή

του 1911, εκείνη του 1921 ζητούσε από κάθε πολίτη

σε κάθε σπίτι να αποκαλύψει το τόπο εργασίας του,

με τι ασχολείτο καθώς και το όνομα του εργοδότη του.

Λεπτομέρειες για την μόρφωσή του, και όλοι άνω των

15 ετών καλούνταν να δώσουν πληροφορίες αν ήσαν

παντρεμένοι, διαζευγμένοι, και όσοι ήσαν κάτω των

15 ετών κατά πόσο αμφότεροι οι γονείς των ζούσαν,

ή αν πέθαναν. Τόπο γεννήσεως, εθνικότητα κ.ά. 

Η επόμενη Απογραφή (μετά εκείνη του 1921) που

θα αποδεσμευθεί θα είναι τον Ιανουάριο του 2052 και

θα είναι εκείνη του 1951. Η Απογραφή του 1931 διε-

ξήχθη τον Απρίλιο του 1931 αλλά καταστράφηκε

ολοσχερώς το 1942 από φωτιά. Δεν υπήρξε Απο-

γραφή για την Αγγλία και Ουαλία το 1941 λόγω του

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Απογραφή στη νήσο 

(αποικία) Κύπρο

Οι Βρετανοί αποικιοκράτες διεξήγαγαν και στην

αποικία Κύπρο Απογραφές, τις λεπτομέρειες των

οποίων βρίσκουμε στους δύο πιο κάτω συνδέσμους

της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας.

Η πρώτη Απογραφή σύμφωνα με την ιστοσελίδα

έγινε το 1881 και ακολούθησαν το 1891, 1901, 1911,

1921, 1931 και η τελευταία 1946. Η επόμενη έγινε

επί Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. 

Στην πρώτη Απογραφή των Βρετανών αποικιο-

κρατών το 1881 οι πληροφορίες που καταγράφτηκαν

ήσαν κατά σπίτια και πληθυσμό παρόμοια μάλλον

με εκείνη που διεξαγόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δηλαδή, πόσα σπίτια κατά περιοχή ήσαν κατοικ-

ημένα, πόσα ακατοίκητα, πόσα κτίρια. Όσον αφορά

τον πληθυσμό, πόσοι άνδρες, πόσες γυναίκες. 

Π.χ. Για την περιοχή Αμμοχώστου, βρίσκουμε ότι

υπήρχαν 8,811 κατοικημένα σπίτια, 120 ακατοίκητα

και 112 κτίρια. 

Όσον αφορά τον πληθυσμό καταγράφτηκαν 19,284

άνδρες, 18,923 γυναίκες σύνολο 28,207. 

Για την περιοχή Κερύνειας, 3,234 κατοικημένα

σπίτια, 309 ακατοίκητα, 3 κτίρια.

Όσον αφορά τον πληθυσμό καταγράφτηκαν, 6,771

άνδρες, 6,445 γυναίκες σύνολο 13,216. 

Για την περιοχή Λευκωσίας, 13,102 κατοικημένα

σπίτια, 798 ακατοίκητα, 57 κτίρια. 

Όσον αφορά τον πληθυσμό καταγράφτηκαν 28,311

άνδρες, 27,980 γυναίκες, σύνολο 56,300.

Η Απογραφή στην αποικία Κύπρο κατατέθηκε σε

αμφότερες τις Βουλές στο Λονδίνο (Βουλή των Κοι-

νοτήτων και Βουλή των Λόρδων) κατά διαταγή της

Βασιλείας τον Δεκέμβριο του 1884. 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/pop-

ulationcondition_22main_keyfarchive_en/popula-

tioncondition_22main_keyfarchive_en?OpenForm&yr=1

9601B866503A26CC10198EAA881F19E955C&n=1960

http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/pop-

ulationcondition_22main_gr/populationcondi-

tion_22main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

Η Ιστορία της Απογραφής πληθυσμού

στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1801 

και στην αποικία Κύπρο το 1881



20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 1η Απριλίου 2021Eπιστολές - Γνώμες

Παραπλάνηση
Έχουν να πουν το Φυσικό, πως εν ξημαρισμένο, 
μα γιω λαλώ τ’ αντίθετο, της λύπης το αντίδοτο,

είναι ευλογημένο!
Χωρίς αυτό δεν γίνεται, ο πολλαπλασιασμός,
αυξάνεται, μειώνεται, πληθύνεται, ελέγχεται, 

ζωντανών ο αριθμός! 
Εν ο ΘΕΟΣ που τά’πλασε, μέσ’ την Δημιουργία, 
αρσενικό τζιαι θηλυκό, του Έρωτα τον παιδεμόν, 

με τέχνη τζιαι Σοφία!
Βρέθηκαν όμως μίσσιες τζιαί μας παραπλανήσαν, 
εβάλαν μας κανονισμούς, της τζιεφαλής τους ορισμούς,

δήθεν ΘΕΟΥ μιλήσαν!
Της Ηδονής ευχάριστα έχουν απαγορεύσει,
απατεώνες της ζωής, για χάριν της διαγωγής,

μας στέρησαν τη γεύση!
Πώς γίνεται Δημιουργός νά’σιει διαφωνία
με τις δικές του μαστορκιές, τες φυσικές μας ομορφκιές, 

κόσμο τζιαι κοινωνία!
Σκέφτου, απάντηση στον νουν, λαλούν κοροϊδίες, 
με τον Θεό τρομοκρατούν, θέλουν απλά να κυβερνούν,

με φόβου θεωρίες!
Τη Λευτεριά καταπατούν με ιδεολογίες, 
ζ ωής μας ηδονές στερούν, με τες θρησκείες μας βαστούν,

λαών δικτατορίες!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου

Οκτώβριος 2020

Γυμνοί στη Θεία Γνώση
Ιδέες έχουμε. Λίγα γνωρίζουμε, φιλοσοφώντας τη θεία γνώση. 
Φτωχοί και άρχοντες, αναρωτιώμαστε, 
Για πώς ο βίος μας θα τελειώσει...
Ζήσης τα πάντα σ’ ένα βιβλίο της. Γέννηση, θάνατος, ροής αιώνες.
Σε πλάσης χίμαιρα το μεγαλείο της, πλάνης τα όνειρα, θνητών αγώνες. 

μάταια σαρώνουμε κάποια υλικά μας,να ξεχωρίζουμε από άλλους. 
Σκληρό της μοίρας έρχεται τέλος, 
παίρνει στο άγνωστο μικρούς – μεγάλους. 

Το γιατί χάνονται οι γήινοι στη δύση; 
Κανείς μας δεν εμπόρεσε τον γρίφο αυτόν να λύσει!
Σε αμφισβήτηση όσα νομίζουμε,  όσα ο λόγος έχει διαδώσει. 

Στη γη μωρά γυμνά ερχόμαστε. 
Γυμνοί και θ’ αντικρύσουμε τη Θεία Γνώση.

Μερσίνη MacFarland

Αγία Μητέρα Μαρία Ύμνησε την
Ευμορφία Σου...

Πάραυτα αναγαλλιάζοντες, Ω ευλογημένη Κυρία
μετά ανθοφορούντων, λευκών κρίνων, προσευχόμενοι
Ευδοκώμεν Σε μεγαλόχαρη, και αινώντες τον Παντοδύναμο Θεό
Υπό το φως της νέας Σελήνης,Σε μεγαλύνωμεν… 

Το Ιερό Ποτήριον από όπου το εκχύλισμα
Της ουσίας Σου προέρχεται, 
Η ακτινοβολία Σου περιλούζει, διαφωτίζει, ναι περιλάμπει!
Αληθώς είσαι ευλογημένη, Παρθένα κόρη του Κυρίου,
Αφουγκράστηκες τον Απαλό Ψίθυρο, υμνούσα την ιερή συγχορδία!
Η διαδρομή της πίστης Σου,Ω Αστέρα αληθούς αφοσίωσης,
Πέραν του σιωπηλού Σου εαυτού, 
πρότυπο διά την επιδίωξη του ανθρώπου

Πολυαγαπημένη μητέρα μαρία
Η αγνότητά Σου που αποσφραγίζει τον χρόνο,
Εισάκουσέ την ικεσία ημών΄
Κληροδότησέ μας, ελευθερία ψυχής
Αγία μητέρα μαρία ύμνησε υμίν την ευμορφία Σου, 
Εις τόνο αγνότητος, όπως το Ρόδο του Σαρών*
Ευαρεστείται, και ο Κύριος εισακούει,
Εξ ου και αναμένει Σε ως Νύμφη Του αγαπημένη,
Θεοποιημένη, λατρεμένη, η ανατολή της ιεράς 8ης αυγής είναι εγγύς.

Jo-Anne Μαρινάκη

*Άσμα Ασμάτων β’ : 1, 

Ης. ξε’ : 10, 

Ης. λε’ : 1,2
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ΜΕρΟΣ 10ον

Ο Εθνάρχης Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μακάρ-

ιος Γ’ συνειδητοποίησε τότε ότι η πολιτική του

φιλοδοξία και το όραμά του να πραγματοποι-

ήσει την Ένωση με την Ελλάδα, για να μιμη-

θεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο που πέτυχε να ενώσει

την Κρήτη με την Ελλάδα, για εκείνο το συγκε-

κριμένο χρονικό διάστημα είχε καταστεί ανέ-

φικτη. 

11 Φεβρουαρίου 1959 μονογράφεται στη

Ζυρίχη από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας

Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Τούρκο ομό-

λογό του μεντερές, η συμφωνία για την Κύπρο. 

Γιώργος Σεφέρης: «μ’ αυτά θα φέρετε τους

Τούρκους στην Κύπρο»!... (Ο Σεφέρης ήταν

τότε πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο).

21 Φεβρουαρίου 1959 – Εφημερίδα Αθηνών

« Έθνος»…: 

Ομιλών σήμερον εις Ιωάννινα επί τη 46η

επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως, ο

Βασιλεύς Παύλος ανεφέρθη εις το Κυπριακόν

Ζήτημα ειπών μεταξύ άλλων τα εξής: «Η συμ-

φωνία Λονδίνου αποτελεί ιστορικόν γεγονός.

Ο κυπριακός λαός πρέπει να έχη κατά τα πρώτα

βήματα της νέας Πολιτείας την ηθικήν υπο-

στήριξιν όχι μόνον της Ελλάδος, αλλά και των

συμμάχων της. Σήμερον η Κύπρος είναι ελε-

υθέρα, καίτοι δεν αποτελεί τμήμα της Ελλάδος

όπως είχομεν ηλπίσει ότι θα εγένετο, αλλά έπει-

τα από πολλούς αιώνας, η Νήσος είναι ελευθ-

έρα να διευθύνη τας τύχας της. Διήλθομεν από

δυσάρεστον περίοδον, αλλά πάντα ταύτα ανή-

κουν εις την Ιστορίαν. μαζί με την ελευθερίαν

των Κυπρίων απεκατεστάθη και η φιλία των

συμμάχων μας, καθώς και η μεταξύ αυτών και

ημών αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Κύπρος συντό-

μως θα καταστή μέλος της οικογενείας των ελε-

υθέρων εθνών...»

7 μαρτίου 1959, εφημερίδα «Έθνος»: Κατά

την έναρξιν της σημερινής συνεδρίας της ομο-

μελείας της Ακαδημίας Αθηνών, ο Πρόεδρος

αυτής Σπύρος μελάς εζήτησε να τηρηθή ενός

λεπτού σιγή ως ελάχιστος φόρος τιμής διά τους

νεκρούς της Κύπρου...

«Κατάληξη θα ήταν

η διχοτόμηση»...

«Η παρουσίαση του σχεδίου Συντάγματος

στη Βουλή των Κοινοτήτων μας έπεισε ότι καμίαν

ελπίδα δεν μπορούσε να στηριχθεί σε αυτό το

οποίο και σήμερα ακόμη μερικοί μη ενήμεροι

το θεωρούν ως μία ενδεχόμενη χαμένη ευκαι-

ρία. Γιατί; Καταθέτοντας το Σύνταγμα Ράντκλιφ,

ο Λένοξ μπόιντ προέβη στην ακόλουθη δήλω-

ση: «Πάσα άσκησις της αυτοδιαθέσεως θα πρέ-

πει να γίνη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε η τουρ-

κική κοινότης να έχη κατά τον αυτόν βαθμόν,

ον και οι Έλληνες θα έχουν, την ελευθερίαν να

αποφασίση μόνη της περί του μέλλοντος καθ-

εστώτος της». με άλλα λόγια, η κυβέρνηση της

Αυτής μεγαλειότητος αναγνωρίζει ότι η άσκηση

της αυτοδιαθέσεως προκειμένου περί πληθυ-

σμού τόσον ανάμεικτου, πρέπει να περιλαμ-

βάνει και την διχοτόμηση μεταξύ των ενδεχο-

μένων λύσεων. Και μιλούσαμε πλέον για «κοινότ-

ητα», όχι για «μειονότητα», όπως μιλούσε πριν

από οκτώ χρόνια και το Σύνταγμα Γουίνστερ. 

«Η δήλωση του Λένοξ μπόιντ ήταν συνέ-

πεια παζαρέματος με την Άγκυρα, με υπόμ-

νηση της υποσχέσεως μακμίλαν προς Ζορ-

λού στην Τριμερή του Λονδίνου; Ήταν, δήθεν,

μια υποχώρηση της Τουρκίας, η οποία συνήθ-

ως ζητούσε ολόκληρη την Κύπρο σε περίπτω-

ση που την εγκατέλειπε η Αγγλία; Ήταν, όπως

προσφυώς είπε κάποτε στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων ένα μέλος της ότι ‘την εξωτερική πολι-

τική της μεγάλης Βρετανίας την καθορίζει κατά

πολύ κάποιος κύριος που ονομάζεται μεντε-

ρές’; Ήταν αναγκαία η δήλωση Λένοξ μπόιντ

για να καθησυχάσει τους Τούρκους, επειδή ο

συνδυασμός της κατ’ αρχήν αναγνωρίσεως της

αυτοδιαθέσεως με την εισαγωγή του Συντάγ-

ματος που θρυμματίζει τη διχοτόμηση, σήμαι-

νε έμμεσα πως κάποτε θα γινόταν η Ένωση με

την Ελλάδα;

»Όποιος κι αν ήταν ο λόγος που είχε προ-

καλέσει τη δήλωση μπόιντ, καμωμένη από τον

υπουργό Αποικιών και καταχωρημένη στα Πρακ-

τικά της Βουλής των Κοινοτήτων, αποτελούσε

έγκυρη ερμηνεία και ήταν δεσμευτική. Η Ελληνι-

κή Κυβέρνηση ήταν αδύνατον πλέον να δεχθ-

εί έστω και να συζητήσει το Σχέδιο Ράντκλιφ.

Της έγιναν πολλές συστάσεις γι’ αυτό. Η αμε-

ρικανική κυβέρνηση συνέστησε – και ιδιαιτέρ-

ως και δημοσίως – να γίνει δεκτό έστω ως βάση

διαπραγματεύσεων. Ο Καραμανλής, όλοι μας,

σσταθήκαμε άκαμπτοι. Η δήλωση Λένοξ μπόιντ

σήμαινε ότι θα αποδεχόμασταν ένα σαφώς

αποικιοκρατικό Σύνταγμα, για να καταλήξουμε

κάποτε στη διχοτόμηση...»

(Ευάγγελος Αβέρωφ, υπουργός Εξωτερικών

της Ελλάδας, στο βιβλίο του «Ιστορία Χαμένων

Ευκαιριών», Τόμος Α’). 

Η συνάντηση στην 

Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου

Στις 17 Φεβρουαρίου 1959 οι συνομιλίες

διεκόπησαν για την επόμενη ημέρα. Ο Καρα-

μανλής και ο Αβέρωφ συμφώνησαν μια συνάν-

τηση στην Ελληνική Πρεσβεία (πρέσβης τότε

ήταν ο Γιώργος Σεφέρης) για τους 34 Ελληνοκύπρ-

ιους αντιπροσώπους, οι οποίοι είχαν έλθει στο

Λονδίνο ως σύμβουλοι του Αρχιεπισκόπου. ΟΙ

Κύπριοι αντιπρόσωποι υπέστησαν πιέσεις από

τον Αβέρωφ για να αποδεχθούν τις Συμφωνίες.

Ο Αβέρωφ τους είχε πει και το γνωστό πλέον

σε όλους ότι αν δεν δέχονταν αυτές τις Συμφ-

ωνίες, αυτοί θα έφεραν την πλήρη ευθύνη με

τις ανάλογες συνέπειες και «το αίμα εφ’ υμάς

και επί των τέκνων υμών». 

Ο Μακάριος αρνείται 

ότι υπέστη πιέσεις

Σύμφωνα με τις κυπριακές εφημερίδες (20

μαΐου 1959), ο μακάριος έκανε δηλώσεις όπου

έλεγε ότι «δεν πιέστηκε από την ελληνική κυβέρν-

ηση να υπογράψει τις συμφωνίες και ουδεμία

δύναμη στην Κύπρο θα ήταν ικανή να τον αναγ-

κάσει να υπογράψει συμφωνία η οποία θα ήταν

αντίθετη προς τα συμφέροντα του κυπριακού

λαού»!!!...

Ο γιατρός Θεμιστοκλής Δέρβης (πρώην δήμα-

ρχος Λευκωσίας), ο μητροπολίτης Κιτίου Άνθ-

ιμος και άλλοι μερικούς μήνες αργότερα στρά-

φηκαν κατά του μακαρίου και τον κατηγόρη-

σαν ότι πρόδωσε την εθνική υπόθεση της Ένω-

σης με το να υπογράψει τις Συμφωνίες αυτές!!!

ΒΙΒΛΙΟΓρΑΦΙΑ

1) Αρχείο Κων. Καραμανλή – Γεγονότα και

κείμενα – 50 Χρόνια πολιτικής ιστορίας (Ίδρ-

υμα Κ. Καραμανλή).

2) Ευ. Αβέρωφ, «Ιστορία Χαμένων Ευκαιρ-

ιών (1950-1963)», δίτομον, Αθήνα 1981. 

3) Δρα Κύπρου Τοφαλλή: «Νεότερη Ιστορία

της Κύπρου – Από την Αγγλοκρατία (1878)

μέχρι σήμερα», Λονδίνο 2010.

4) μύρωνος Χριστοφίδη & Λεωνίδα Φ.

Λεωνίδου, «Χρονολόγιον Αγώνος ΕΟΚΑ (1955-

1959), Δίτομον, Λευκωσία, Κύπρος, 2018.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού

Πόθου των Ελλήνων της Κύπρου (1959)»

Γελοιογραφία του Φ. Δημητριάδη, που

παρουσιάζει τον τότε Άγγλο πρωθυπο-

υργό Μακμίλαν να διαμελίζει την

Κύπρο...
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Δ
ύο Κύπριοι πεζογράφοι που απέκτησαν

πανελλήνια φήμη για το συγγραφικό τους

έργο ήταν ο Νίκος Νικολαΐδης και ο Μελής

Νικολαΐδης. Και οι δυο πεζογράφοι παρόλο

που γεννήθηκαν στην Κύπρο έζησαν τα πε-

ρισσότερα χρόνια τους εκτός Κύπρου. Ο

πρώτος έζησε στην Αίγυπτο, και ο δεύτερος

στην Ελλάδα.

Νίκος Νικολαΐδης 

1884 - 1956

Ο Νίκος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Λευκωσία

στις 3 Απριλίου 1884. Είχε μια μικρότερη αδελφή

τη μαρία αλλά όταν ήταν 6-7 χρόνων πέθαναν

και οι δυο γονείς τους και τη φροντίδα των ορ-

φανών παιδιών ανέλαβε μια θεία τους. 

Όταν ήταν στην τέταρτη τάξη του Δημοτικού ο

Νίκος εγκατέλειψε το σχολείο και πήγε να εργα-

στεί σ’ ένα βιβλιοδετείο. Η δίψα του για μάθηση

ήταν τέτοια που στο βιβλιοδετείο σπαταλούσε

αρκετό χρόνο για να διαβάζει τα βιβλία που έπρ-

επε να δέσει και γι αυτό διώχτηκε από τη δου-

λειά του. 

Στη συνέχεια πήγε να γίνει αγιογράφος γιατί

τον τραβούσε η ζωγραφική. Όταν έμαθε την τέχνη

του αγιογράφου, το όνομα του έγινε σύντομα

γνωστό και μερικές εικόνες που ζωγράφισε βρίσκον-

ται στα χωριά της Πιτσιλιάς.

Το 1907 βρισκόταν στην Αθήνα όπου για έξι

μήνες παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής

στη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 1908 μέχρι το

1915 πηγαινοερχόταν από την Αθήνα στην Αλε-

ξάνδρεια και το Κάϊρο. Ο Νικολαΐδης «πολλών

ανθρώπων είδε άστεα και νόον έγνω», γιατί τα

χρόνια εκείνα ακολούθησε μια μποέμικη ζωή,

ταξίδευε περπατώντας από χώρα σε χώρα στην

Ευρώπη, στη μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρι-

κή! Ήταν ένας σύγχρονος οδοιπόρος Οδυσσέας!

Επειδή ήταν πολύ φτωχός έμενε σε φτωχο-

μαχαλάδες και έτρωγε τα άχρηστα φαγητά των

εστιατορίων. Το μόνο εισόδημα που είχε ήταν τα

ελάχιστα λεφτά που έβγαζε όταν πουλούσε κάποιο

πίνακα του.

Τα χρόνια 1915-1919 ο Νικολαΐδης βρίσκεται

στην Αθήνα και εκεί γνωρίζεται με τους λογο-

τέχνες Νίκο Καζαντζάκη, Κώστα Βάρναλη,

Μάρκο Αυγέρη, Κώστα Καρυωτάκη κ.ά. Η

γνωριμία του με τους λογοτέχνες και το μπάσιμο

του στους φιλολογικούς κύκλους της Αθήνας τον

βοηθάνε να γίνει ο ίδιος και το λογοτεχνικό του

έργο γνωστό.

Τον μάιο 1919 έφυγε από την Αθήνα και επέ-

στρεψε στην πατρίδα του την Κύπρο. Για μερι-

κούς μήνες πήγε στο μοναστήρι του Σταυρο-

βουνίου όπου ασχολήθηκε με την αγιογραφία και

μετά πήγε στη Λεμεσό. Εκεί γνωρίστηκε με τους

Αιμίλιο Χουρμούζιο, Γιάννη Λέφκη, Αντώνη

Ιντιάνο, Χριστόδουλο Χριστοδουλίδη, τους

αδελφούς Φασουλιώτη κ.ά. 

Οι πιο πάνω φίλοι του Νικολαΐδη εξέδωσαν

στη Λεμεσό το 1924 το πρώτο κυπριακό λογο-

τεχνικό περιοδικό «Αυγή», που συμπεριλάμβα-

νε συνεργασίες τους όσο και του Νικολαΐδη.

Το 1923 έφυγε από την Κύπρο κάπως απο-

γοητευμένος για την έλλειψη ενδιαφέροντος για

τα βιβλία του και πήγε να ζήσει στην Αίγυπτο.

Πήγε πρώτα στην Αλεξάνδρεια όπου συνέχισε

να γράφει και να ζωγραφίζει πίνακες. 

Το 1924 πήγε στο Κάϊρο όπου έμενε σε μια

φτωχογειτονιά και έζησε εκεί μέχρι το θάνατο του

το 1956.

Στην Αίγυπτο συνδέθηκε και συνεργάστηκε με

τον πνευματικό κόσμο του απόδημου Ελληνι-

σμού του Καϊρου και της Αλεξάνδρειας, με τον

Στρατή Τσίρκα, τον Θεοδόση Πιερίδη, τον Γιώρ-

γο Φιλίππου Πιερίδη, τον Τίμο Μαλάνο, τον

Γλαύκο Αλιθέρση κ.ά. 

Ο Νικολαΐδης συνεργάστηκε επίσης με το πε-

ριοδικό «Κυπριακά Γράμματα». 

Το πρώτο του έργο, ένα έμμετρο λυρικό δράμα

με τίτλο «Το Γαλάζιο Λουλούδι» το έγραψε το

1919. Τον επόμενο χρόνο έγραψε τις «Ανθ-

ρώπινες και άνθινες ζωές» και το 1921 τα διη-

γήματα «Η παρδαλή γάτα». Το 1922 έγραψε το

ρομάντζο «Το στραβόξυλο». Ακολούθησαν οι

συλλογές διηγημάτων «Ο Σκέλεθρας» και «Η

καλή συντρόφισσα». 

Έγινε όμως περισσότερο γνωστός από τα μυθ-

ιστορήματα του «Πέρ’ απ’ το καλό και το κακό»,

το 1940, το οποίο γυρίστηκε και σε ταινία και «Τα

τρία καρφιά» του 1948. Τρία χρόνια αργότερα,

το 1951 έγραψε «Το βιβλίο του Μοναχού».

«Πέρ’ απ’ το καλό και το κακό»

Στο έργο αυτό ο Νικολαΐδης γράφει για δύο

αδελφές, τη Φωτεινή και τη Χρυσούλα, και δίνει

ανάγλυφα τη μειονεκτική θέση της γυναίκας, ένα

πρόσωπο δεύτερης κατηγορίας, με το στίγμα της

γεροντοκόρης αν μείνει ανύπαντρη – με το μεγαλύτε-

ρο στίγμα, την καταφρόνια, τη γλωσσοφαγιά, τη

λοιδορία, αν προσπαθήσει να βρει σύντροφο

εκτός γάμου.

Οι δυο αδελφές είναι δύο τραγικές μορφές,

θύματα μιας κοινωνίας στενής, στενόκαρδης,

στενόμυαλης, με τη σειρά της θύμα μιας πλατύτε-

ρης κοινωνίας που συμφέρον της είναι να δια-

μορφώνει υπόδουλες συνειδήσεις. Η ιστορία μπο-

ρεί να τοποθετείται στην αρχή του αιώνα, και για

πολλές κοινωνίες να έχει ξεπεραστεί με την αλλα-

γή είτε δομών είτε θεσμών... Η Φωτεινή και η

Χρυσούλα, έστω χωρίς γονείς και αδελφούς,

θύματα μιας καθυστερημένης διαμορφωμένης

νοοτροπίας, ξεπερνώντας το καλό και το κακό,

φτάνουν στην τρέλα. 

Το θέμα, το κυνήγι ενός γαμπρού, αργότερα

ενός οποιουδήποτε άντρα, μπορεί να είναι κοινό.

μα ο χειρισμός, τα επακόλουθα της προσπά-

θειας και της αποτυχίας δεν είναι κοινά... 

Στo "Πέρ' απ' το καλό και το κακό" ο Νικο-

λαΐδης χειρίζεται το θέμα με δύναμη, εξονυχιστι-

κή λεπτομέρεια, φιλοσοφικό προβληματισμό...με

κατάδυση στα τρίσβαθα της ψυχής που συνα-

ρπάζει και συγκλονίζει. 

Το "Πέρ' απ' το καλό και το κακό" μεταφρά-

στηκε στα γαλλικά, από τον Alexandre Serisy,

και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "La Revue de

Caire", Δεκέμβριος 1953 / Απρίλιος 1954. 

Το καλοκαίρι του 1993 γυρίστηκε σε ταινία στην

Αίγυπτο και Κύπρο, σε σενάριο της Κύπριας πεζο-

γράφου Ειρένας Ιωαννίδου - Αδαμίδου, και

προβλήθηκε από την τηλεόραση της Κύπρου

(ΡΙΚ).

Ο Νίκος Νικολαΐδης ήταν επηρεασμένος από

τα ιδεολογικά ρεύματα του μεσοπολέμου. Το έργο

του αντικαθρεφτίζει τις δύσκολες οικονομικές

συνθήκες που αντιμετώπιζε ο απλός εργαζόμε-

νος άνθρωπος, την ανεργία και την φτώχεια. Το

έργο του είναι βγαλμένο από τις ίδιες τις δικές

του τραγικές εμπειρίες. Ο Νικολαΐδης είναι ο

συμπαραστάτης και ο εκφραστής του φτωχού και

του αδικημένου. 

Πέθανε το 1956.

Μελής Νικολαΐδης 

1892 - 1979

Ο Μελής Νικολαΐδης ήταν συγκαιρινός του

Νίκου Νικολαΐδη. Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1892

και αρχικά εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο και

αργότερα ως δάσκαλος. Για οκτώ χρόνια έβγα-

ζε την εφημερίδα «Ηχώ της Κύπρου».

Το 1924 έφυγε από την Κύπρο και πήγε στην

Αθήνα, όπου συνέχισε να ασχολείται με τη δημο-

σιογραφία και τη λογοτεχνία. 

μετά τη γερμανική κατοχή έβγαζε το περιο-

δικό «Πνευματική Ζωή» και συνεργάστηκε με

πολλούς πνευματικούς ανθρώπους της χώρας.

Στην Αθήνα είχε ιδρύσει δικό του βιβλιοπωλείο

και εκδοτικό οίκο και για μερικά χρόνια ήταν Γραμ-

ματέας της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Το πρώτο του λογοτεχνικό έργο ήταν η νου-

βέλα «Το κλεισμένο σπίτι», που έγραψε το 1928.

Ακολούθησαν τα έργα του «Δύο άσπρα γυμνά

χέρια» 1929, «Ο άνθρωπος που πούλησε τη

γυναίκα του» 1934, «Άσμα ασμάτων» 1937,

«Για λίγη ζωή» 1944.

Ακολούθησαν τα ιστορικά αφηγήματα «Κυ-

πριανός ο μάγος» 1958, «Τω καιρώ εκείνω»

1962 και «Γύρω από τον Ιησού» 1964, «Συνέ-

σιος ο Κυρηναίος» 1967. 

Έγραψε επίσης το ταξιδιωτικό «Η Κύπρος

μας» 1965. 

Πέθανε το 1979.
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ΔΥΟ ΠρΟΔρΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠρΙΑΚΗΣ ΠΕΖΟΓρΑΦΙΑΣ

Νίκος Νικολαΐδης - Μελής Νικολαΐδης
ΓρΑΦΕΙ Ο 

Δρ ΚΥΠρΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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ENCYCLICAL OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ON 

THE 200TH ANNIVERSARY OF THE REVOLUTION OF 25 MARCH 1821

NIKITAS: “We must remember the 
sacrifices and ideals of our ancestors”

LOBBY FOR CYPRUS

1821-2021: Honouring the
bicentennial of the Greek

Revolution against 
Ottoman tyranny

Lobby for Cyprus joins Greece, the Hellenic Diaspora and all

peace-loving people throughout the world in celebrating 200

years since the start of a heroic struggle. Its primary purpose

was to liberate Greece from hundreds of years of tyrannical oc-

cupation by the Ottoman Turkish Caliphate and Empire. 

We pay tribute to the heroes of the Greek Revolution who in-

spired so many liberation struggles and uprisings worldwide,

where victims of colonialism and occupation rose up to free

themselves from the shackles of imperialism. 

We also honour those Hellenes of Cyprus who heroically par-

ticipated in the war of independence against the Ottoman caliphate

and contributed to the birth of the modern nation-state of Greece.

Scores of volunteers from Cyprus joined the struggle to liber-

ate lands populated by Greeks since antiquity, serving through-

out the Peloponnese, Messolonghi, Athens, Crete, in naval op-

erations and elsewhere. In brutal reprisals by the Ottoman oc-

cupiers in Cyprus, thousands of Greeks are estimated to have

been slaughtered, many of them beheaded or hanged in ex-

ceptionally cruel circumstances. Amongst the victims of this sav-

age backlash were Archbishop Kyprianou and other members

of the clergy of the autocephalous Greek Orthodox Church of

Cyprus. It is our duty to remember their legacy of self-sacrifice

and to draw inspiration from their heroism. 

We remind the world that Greece is the birthplace of democ-

racy of so many related democratic values that are risk of be-

ing eradicated in the Eastern Mediterranean where they were

born. 

We recognise the eternal ethnic, religious, cultural, linguistic

and other ties that bind the Hellenes of Greece, of Cyprus and

of the Diaspora.  

We condemn attempts to extinguish thousands of years of

Hellenic culture and identity in our homeland of Cyprus.

We condemn the enforced de facto ethnic cleansing of Hel-

lenic citizens of the Republic of Cyprus from the Turkish-occu-

pied north of the Republic of Cyprus.  

We condemn Turkey's de facto de-Christianisation of the loot-

ed Greek Orthodox Christian churches and desecrated Greek

Orthodox Christian cemeteries in the Turkish-occupied north of

the Republic of Cyprus.  

We condemn the theft of thousands of Greek and Greek Or-

thodox Christian cultural artefacts from the ancient Greek sites

and Greek Orthodox Churches in the Turkish-occupied north

of the Republic of Cyprus.  

We condemn the de facto efforts by Turkey to obliterate the

Hellenic and Christian place names of so many parts of the Turk-

ish-occupied north of the Republic of Cyprus.  

We condemn all those around the world who have knowing-

ly or unknowingly helped Turkey to achieve these de facto aims

which are an affront to humanity.  

And we reject all diplomatic or political efforts to whitewash

these crimes and to legalise the illegalities for which Turkey re-

mains responsible. 

While freedom came to Greece, the Republic of Cyprus awaits

its own liberty, as well as justice, so that all of its citizens, irre-

spective of their ethnicity, cultural identity or religion, can live

and work together in peace, without restrictions in the interests

of segregation, throughout their sovereign state. 

Two hundred years on from 25 March 1821, the Greek Rev-

olution remains a symbol of the struggle of freedom over tyran-

ny and of the virtue of liberty over despotism. We continue to

draw courage, strength and inspiration from it.  

Lobby for Cyprus extends its warm congratulations to the

government and people of Greece as the world commemorates

the 200th anniversary of a critical moment of history.

Long live 25 March 1821

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

'Hail, oh hail, Liberty!' 

'Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά!'

Hymn to Liberty, Dionysios Solomos, 1823

The 25th of March is a special day in the

hearts of Greek Orthodox faithful around the

world. It is the day when we celebrate de-

liverance from the twofold bondage of sin

and of slavery. It is the day we recall the

proclamation of the Archangel Gabriel to the

Virgin Mary and her free acceptance of God’s

will for the salvation of mankind, just as we

remember the resounding cry of "liberty or

death" and the ultimate sacrifices coura-

geously made for the freedom of a nation.

As a community and as the people of God,

we sustain in our living memory the moment

when the Word became flesh, “for our sake

and for our salvation”. In an instant, the age

of darkness and the shadow of sin ended

and the Son of Man came to live among us,

fulfilling the words of the great Isaiah and of

all the Prophets. A virgin conceived and his-

tory was transfigured. Saint Romanos the

Melodist poetically embellishes this moment

in his Kontakion“On the Mother of God” with

a reflection by the Archangel, “God has

planned that the whole of corrupted humanity

should be renewed from you”. Christ, the

New Adam, will in time be born of Mary and

the doors of Paradise, which were once-

closed, will now open for all to enter. The hu-

man mind cannot comprehend this great

miracle, nor the depths of God’s love for the

world. The Saints of our Church point to the

Annunciation as one of the greatest Feasts

of the Church, since it is the beginning of our

salvation. As the Psalmist says, “this is the

day which the Lord has made. Let us rejoice

and be glad in it”.

This year, our celebration carries special

meaning as it marks the passing of two hun-

dred years since the declaration of inde-

pendence from the Ottoman yoke on March

25, 1821. It was a day when the Hellenes

placed all their hope in God and asked for

the intercessions of the Most-Holy Theotokos.

After some four hundred years of occupa-

tion, they yearned "that Greece might still

be free", as Lord Byron wrote. They dreamed

of independence and they aspired to free-

dom — as do all people. Women and men

took up arms, calling to mind inspiration from

heroes of the past. They remembered the

deeds of Thermopylae and the Battle of

Salamis, and prayed that God might send

such noble figures to lead the people once

again. An elderly clergyman, Metropolitan

Germanos, raised the banner of indepen-

dence and soon the call for freedom was on

the lips of the nation. Hellenes throughout

the world embraced the cause and sent their

children to join in the sacred struggle, just

as they offered their personal fortunes to

cover the costs of the war.

Today, we appeal to young Hellenes and

Philhellenes everywhere to remember the

sacrifices of the generations that came be-

fore us and to hold on to the values, tradi-

tions, and ideals of our ancestors. We must

keep alive the flame of the dream that "Greece

might still be free" and that the waters of the

Aegean may be a sea of peace and tran-

quillity. We are blessed and fortunate to live

in this historic time and I ask that we do not

let today go by without celebration. We ask

that families rejoice together on this an-

niversary, honouring with thanksgiving the

great gift of freedom. Let our voices join the

heroes of the past as we shout "Zito!", and

may the memories of those sung and un-

sung heroes, together with their bold vision,

live on in our hearts and in future genera-

tions. May the great powers that once stood

with Greece — Great Britain, France and

Russia — continue to stand next to her in

solidarity, and may God bless us all.

London, March 2021

With paternal festal blessings

+ Archbishop NIKITAS 

of Thyateira and Great Britain
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George Psarias has been a restau-

ranteur for almost forty years. He spent

his time and energy cooking tradition-

al Greek dishes but also developing new

ones based on fresh ingredients and

Mediterranean flavours. 

He has appeared on numerous radio

and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's

Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste

of his recipes.

FILO KROUSTAS
FILO PASTRY

InGReDIenTS
350 g warm water heated to 50 C

1 tbs white vinegar

50 ml olive oil

10 g fine salt

600 g plain flour plus extra to dust

Cornflour to dust

MeTHOD
– You will need a long thin rolling pin and an electric mixer with a dough hook.

– Place all the wet ingredients in the electric mixer bowl

– Add the flour slowly and mix on a low speed using the dough hook for two

minutes

– When the ingredients come together, turn the mixer to a medium speed

for around 8-10 minutes. The dough should come away from the sides of

the bowl and be elastic, smooth and not sticking together too much.

– Remove the dough and dust it with a little flour. Work it a bit you’re your

hands so that it won’t stick. Roll it into a ball and place it into a lightly oiled

bowl.

– Cover with cling-film or a damp cloth and let it stand at room temperature

for 1 ½ - 2 hours

– Divide the dough into 10 balls weighing approximately 100g a ball. Dust

the balls lightly with cornflour and press them slightly on top with your fin-

gers.

– On a lightly dusted board, use a rolling pin to roll each ball into a disc mea-

suring 0.5 cm thick, making sure you cover them with a damp cloth as you

go along.

– Lightly dust a board and place a disc of filo in its middle. Using the rolling

pin, roll each disc starting from the edge nearest to you and roll it away

from you. When the dough is 20 cm long, start by putting the rolling pin

on one end and roll away from the end you started. Do this slowly without

pressing the dough too hard.

– Lightly dust the dough with cornflour as you roll and repeat the same process

by applying pressure on each end of the rolling pin to stretch the filo to a

40 – 45 cm diameter. The filo on the rolling pin should look almost trans-

parent when you lift it up.

– Layer the filo sheets between baking paper, covering each with cling film

or a damp cloth.

– Use immediately or refrigerate after wrapping lightly in cling film.
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ΠΕΜΠΤΗ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: “Ο Φόβος”

23.10 Ελληνική ταινία:  
“Ου Κλέψεις”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Γρηγόρης Αυξεντίου”

22.50 Ελληνική Ταινία: 
“Ένας Άλλος Κόσμος”

00.40 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Φονιάς”

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 με τον Φακό του Hellenic TV
20.45 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.30 Ελληνική Ταινία: 
“Το Χρήμα Στο Λαιμό Σας”

22.30 Ελληνική Ταινία: 
“Η Υπογραφή”

KYΡIAKH 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11:00 Η Θεία Λειτουργία από τον
Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων 

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασ.Παναγή 
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Η 7η Μέρα Της Δημιουργίας”

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Οι Παίκτες”

23.00 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 Hellenic Showroom

με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Ποτέ Δεν Σε Ξέχασα”
22.35 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Παπασούζας Φαντομάς”

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα μουράτη
20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Πειρασμός”
22.10 Ελληνική Ταινία: “Παίζει 

ο Θεός με το Αλατοπίπερο”

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

¨Μάνα Μου, Παραστράτησα”
22.40 Ελληνική ταινία: 

“Καπετάνιος Για Κλάματα”
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