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ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ UDI (1983)

Αφήστε τις προεδρικές του ‘23
και ασχοληθείτε με τον
μεταναστευτικό όλεθρο του 2021

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 45 ΕΤΩΝ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΣΤΗ ΡΩΜΗ Ο ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Οριοθέτησαν ΑΟΖ Ελλάδα και Ιταλία

n «ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ»
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΔΥΟ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΡΑΤΗ

Επίσκεψη Πάπα
Φραγκίσκου σε
Κύπρο και
Ελλάδα από 2-6
Δεκεμβρίου

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

NHS: No jab, No job…
n ΑΦΟΡΑ 103 ΧΙΛ. ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: Το κράτος σταματά να
καλύπτει τις δαπάνες ανεμβολίαστων…

Αντικατοχική πικετοφορία στην τουρκική πρεσβεία
Λονδίνου για καταδίκη του ψευδοκράτους
n ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ: 7-8μμ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: 43 BELGRAVE SQUARE, LONDON SW1X 8PA

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Ισραηλινό άγρυπνο «μάτι» 24ωρης
επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής
n ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΚΥΠΡΟΥ KAI
ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
n ΘΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ Η ΡΟΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ

DRONES ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
n Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
n Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΡFIZER ΚΑΙ MERCK ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Χάπι κατά του κορωνοϊού από
δύο φαρμακευτικές εταιρείες

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: «Δολοφονούν
αδελφούς τους οι
αντιεμβολιαστές ιερείς»

n ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 89% ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ
n ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ,
ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΑ 11

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS
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1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES
URGENTLYREQUIRED
REQUIRED
PROPERTIES UNRGENTLY
From
houses
fromstudios
studiosto
toThree
three Bedroom
bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com
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ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΜΕΪΤΖΟΡ: «Πολιτικά διεφθαρμένη
η κυβέρνηση Τζόνσον»
Γ

ια ακόμα μία φορά η ηθική του Μπόρις
Τζόνσον μπαίνει στο μικροσκόπιο. Αυτή
τη φορά η επίθεση έρχεται μέσα από το ίδιο
του το κόμμα και μάλιστα από πρώην πρωθυπουργό. Ο Σερ Τζον Μέιτζορ, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 – 1997,
διαδεχόμενος τη Μάργκαρετ Θάτσερ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τζόνσον ως «πολιτικά διεφθαρμένη», μετά από μια ήδη ταραχώδη εβδομάδα για τους Συντηρητικούς.

Η υπόθεση lobbying
του Συντηρητικού Πάτερσον
Πρόσφατα ο επίσης Συντηρητικός βουλευτής Όουεν Πάτερσον κρίθηκε ένοχος από την
Πειθαρχική Επιτροπή της Βουλής για υπόθεση lobbying. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρείχε
επί πληρωμή συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
δύο ιδιωτικές εταιρείες, κάτι που ερχόταν σε
σύγκρουση με τα βουλευτικά του καθήκοντα.
Η κυβέρνηση Τζόνσον στην αρχή της εβδομάδας επιχείρησε να αλλάξει τον πειθαρχικό
σύστημα των βουλευτών, κάτι που αυτομάτως
θα έδινε αναβολή στην ποινή του Πάτερσον. Το
γεγονός ότι η ψήφιση συνέπεσε χρονικά με την
παραπομπή του βουλευτή, ξεσήκωσε αντιδράσεις που υποχρέωσαν τον Μπόρις Τζόνσον να κάνει στροφή 180 μοιρών, ζητώντας

συγγνώμη, ενώ οδήγησαν τον βουλευτή σε
παραίτηση.
Ο πρώην πρωθυπουργός Σερ Τζον Μέιτζορ, χαρακτήρισε τον χειρισμό την υπόθεσης
«ντροπιαστικό και λανθασμένο», ενώ πρόσθεσε ότι η γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης
«εκπέμπει υπεροψία» και υποβαθμίζει την φήμη
των Συντηρητικών.

«Χτύπημα» για Τζόνσον
στις δημοσκοπήσεις
Η αλήθεια είναι, πως η κυβέρνηση Τζόνσον

χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα
με την τελευταία δημοσκόπηση του YouGov, η
ψαλίδα μεταξύ Συντηρητικών και Εργατικών
έχει κλείσει στο 1% στην πρόθεση ψήφου.
Παράλληλα, και η δημοτικότητα του Τζόνσον
έχει δεχτεί πλήγμα, καθώς έχει πέσει στο 43%.
Σε άλλη δημοσκόπηση, για λογαριασμό της
Daily Mail, το 57% των Βρετανών θεωρεί ότι
«η χώρα οδηγείται προς την διαφθορά».
Ο πρώην πρωθυπουργός Σερ Τζον Μέιτζορ
δεν είναι άγνωστος επικριτής του Τζόνσον. Ως
υπέρμαχος της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε αντιταχθεί ξεκάθαρα στην ανάληψη
της ηγεσίας του κόμματος από τον Μπόρις Τζόνσον. Μάλιστα, στην πρόσφατη συνέντευξή του
στο ραδιόφωνο του BBC, δεν παρέλειψε να
σχολιάσει και το ζήτημα της Β.Ιρλανδίας, χαρακτηρίζοντας τις απειλές της κυβέρνησης για ενεργοποίηση του άρθρου 16 «παντελώς ανόητες και επικίνδυνες».
Η μόνη αντίδραση μέχρι αυτή την ώρα από
την κυβέρνηση στις κατηγορίες Μέιτζορ, είναι
η δήλωση κυβερνητικής πηγής, που επικαλέστηκε η «Daily Mail», «ότι ο Σερ Μέιτζορ θέλει
απλώς να επιχειρηματολογήσει ενάντια στο
Brexit».

ΦΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες
πτώματα γυναικών σε νεκροτομεία
Ε

νας 67χρονος ηλεκτρολόγος ομολόγησε τη δολοφονία δύο γυναικών το 1987 και
την σεξουαλική κακοποίηση
δεκάδων πτωμάτων σε νεκροτομεία νοσοκομείων. Πρόκειται για τη χειρότερη περίπτωση νεκροφιλίας στη βρετανική
δικαστική ιστορία, σύμφωνα
με τους εισαγγελείς.
Ο Ντέιβιντ Φούλερ δήλωσε
ένοχος για τη δολοφονία της τότε
25χρονης Γουέντι Νελ και της
20χρονης Καρολάιν Πιρς, σε δύο
διαφορετικές επιθέσεις στο
Τούνμπριτζ Γουέλς του Κεντ.
Επιπλέον, ομολόγησε πως
κακοποίησε σεξουαλικά πτώματα γυναικών στα νεκροτομεία των
νοσοκομείων του Κεντ, του Σάσεξ,

αλλά και του Τούμπριτζ Γουέλς
όσο δούλευε εκεί.
Η Αστυνομία έχει διαπιστώσει
τουλάχιστον 99 θύματα του Φούλερ.Οι επιθέσεις στα σώματα
νεκρών γυναικών πιστεύεται πως
σημειώθηκαν μεταξύ 2008 και του
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Νοεμβρίου του 2020. Το νεαρότερο θύμα του πιστεύεται ότι ήταν
ένα εννιάχρονο κορίτσι.
Σε οπτικοακουστικό υλικό που
δόθηκε στη δημοσιότητα από την
Αστυνομία του Κεντ, ο Φούλερ
αναφέρει στους αστυνομικούς:
«Θέλω να παραδεχτώ… Παραδέχομαι τα εγκλήματα, αλλά δεν
θέλω να μπω σε λεπτομέρειες».
Όταν η Αστυνομία έκανε έφοδο
στο σπίτι του Φούλερ, ανακάλυψε τέσσερα εκατομμύρια φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης.
Τις περισσότερες είχε κατεβάσει
από το ίντερνετ, ωστόσο υπήρχαν
και άλλες όπου ο Φούλερ κατέγραφε τον εαυτό του να κακοποιεί
πτώματα.
«Στις έρευνες στο σπίτι του,
μετά τη σύλληψή του, βρέθηκαν

σκληροί δίσκοι σε κρυψώνα που
αποκάλυπταν αποδείξεις για σεξουαλικά εγκλήματα τέτοιου είδους
που κανένα δικαστήριο της Βρετανίας δεν έχει δει ποτέ ξανά.
Μεταξύ 2008 – 2020, ο Φούλερ
είχε κινηματογραφήσει και φωτογραφίσει τον εαυτό του σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης
δεκάδων πτωμάτων γυναικών και
κοριτσιών στα νεκροτομεία όπου
είχε πρόσβαση μέσω της δουλειάς του ως υπεύθυνος συντήρησης», αναφέρει η Εισαγγελική
Υπηρεσία του Στέμματος, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση νεκροφιλίας «άνευ προηγουμένου στη
βρετανική δικαστική ιστορία».
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα,
οι εικόνες αυτές καταδείκνυαν πως
ο Φούλερ διέπραττε τις ενέργειές του για «σεξουαλική ικανοποίηση» κι όχι από ψυχική ασθένεια.
Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι
Πατέλ έκανε λόγο για «σοκαριστική υπόθεση νοσηρής φύσης»,
ενώ ο υπουργός Υγείας Σατζίντ
Τζάβιντ έδωσε εντολή για την
επανεξέταση της πρόσβασης στα
νεκροτομεία των υγειονομικών
δομών της χώρας, αλλά και τις
διαδικασίες επιλογής εργαζομένων σ’ αυτά.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

NHS: No jab, No job…
Υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των νοσοκομειακών της
Αγγλίας ανήγγειλε την Τρίτη στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός υπουργός Υγείας Sajid Javid, που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή σύντομα με μεγάλη πλειοψηφία.
Όσοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι μέχρι την 1η Απριλίου 2022
και είναι στην «πρώτη γραμμή», δηλαδή έρχονται σε απ’ ευθείας
επαφή με ασθενείς, θα απολυθούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας
(NHS).
Σημειώνεται ότι πάνω από 90% των εργαζομένων στο NHS έχουν
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Συνεπώς, το μέτρο αφορά αυτή
τη στιγμή 103 χιλιάδες εργαζόμενους στην Αγγλία, γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, διοικητικούς και άλλους. Όπως είπε ο κ. Javid,
δίνεται αρκετός χρόνος σε όλους να ολοκληρώσουν το εμβολιαστικό
τους πρόγραμμα και να παραμείνουν στις δουλειές τους. Διαφορετικά, δεν έχουν θέση στο NHS. Το μέτρο αυτό συναντά ευρεία αποδοχή
στο Κοινοβούλιο, αφού και το Εργατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης
διάκειται γενικά θετικά αλλά και η κοινή γνώμη, σε ποσοστό που αγγίζει
σχεδόν το 70%, το υποστηρίζει.
Ο Υπουργός Υγείας τόνισε στην εμπεριστατωμένη και πειστική
ομιλία του στη Βουλή ότι το μέτρο λαμβάνεται για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, για προστασία των ασθενών και των ευάλωτων ομάδων, δεύτερον, για προστασία των εργαζομένων στο NHS και, τρίτον,
για προστασία των ίδιων των εργαζομένων που αρνούνται να εμβολιαστούν.
Ο Γενικός Διοικητής του NHS, Chris Hopson, μιλώντας στο BBC
Radio 4, είπε ότι η κυβερνητική απόφαση είναι πλήρως δικαιολογημένη. Αναφέρθηκε μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ασθενών που
επισκέπτονται τα νοσοκομεία με άλλες παθήσεις πλην COVID και
τελικά φεύγουν με «νοσοκομειακή λοίμωξη», (NOSOCOMIAL INFECTION
είναι η ακριβής λέξη που χρησιμοποίησε).
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, λήγει η
προθεσμία εμβολιασμού για τους εργαζόμενους σε «Οίκους Φροντίδας». Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, θα απομακρυνθούν από τις δουλειές τους. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, επηρεάζονται
άμεσα 32 χιλιάδες ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι. Όταν είχε ανακοινωθεί
η επιβολή αυτού του μέτρου, οι ανεμβολίαστοι ήταν 88 χιλιάδες. Έσπευσαν, όμως, οι περισσότεροι να προσαρμοστούν με τον Κανονισμό.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: Το κράτος
σταματά να καλύπτει τις
δαπάνες ανεμβολίαστων…
Μπορεί να μοιάζει παράδοξο, να υφέρπει ευρέως ως άποψη πολλών πολιτών σε διάφορες χώρες, ωστόσο τώρα τίθεται σε εφαρμογή.
Τα έξοδο νοσηλείας των ανεμβολίαστων ασθενών με κορωνοϊό δεν
θα καλύπτονται πλέον από το κράτος στη Σιγκαπούρη.
Η χώρα παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών που φτάνει το
85% και οι Αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτήν την κίνηση
για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί από επιλογή.
«Επί του παρόντος, τα ανεμβολίαστα άτομα αποτελούν μια
σημαντική πλειοψηφία όσων χρειάζονται εντατική ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και συμβάλλουν δυσανάλογα στην επιβάρυνση των πόρων μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης»,
ανέφερε το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με την
«Washington Post».

Ποιους συνεχίζει να καλύπτει το κράτος
«Οι ασθενείς με κορωνοϊό μπορούν να αξιοποιήσουν το υπάρχον
σύστημα χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης για να
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, όπου αυτό ισχύει», πρόσθεσε
το Υπουργείο.
«Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση με τον κορωνοϊό», πρόσθεσε το Υπουργείο, θα συνεχίσει να καλύπτει τα σχετικά ιατρικά έξοδα
για όσους εμβολιάζονται, καθώς και για όσους εξακολουθούν να μην
μπορούν να κάνουν το εμβόλιο: παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω και
άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Τα μερικώς εμβολιασμένα
άτομα στη Σιγκαπούρη θα καλύπτονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Το Σύστημα Υγείας της Σιγκαπούρης, που θεωρείται ένα από τα
καλύτερα του κόσμου και βασίζεται μεταξύ άλλων στην απευθείας
χρηματοδότησή του από τους μισθούς των εργαζομένων, θα εξακολουθήσει να στηρίζει και να επιδοτεί τη νοσηλεία των μη εμβολιασμένων, αλλά δεν θα την καλύπτει εξολοκλήρου.
«Τα νοσοκομεία προτιμούν να μην χρεώνουν αυτούς τους ασθενείς», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, «αλλά πρέπει να στείλουμε αυτό
το σημαντικό μήνυμα για να παροτρύνουμε όλους να εμβολιαστούν
εάν είναι επιλέξιμοι».

Επικαιρότητα
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ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Ισραηλινό άγρυπνο «μάτι» 24ωρης
επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής
Τ

ον ορατό και ψηλαφητό, πλέον, κίνδυνο
αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα
των ελεύθερων εδαφών της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της δημιουργίας κοινωνικής αναταραχής ανάμεσα στον ελληνοκυπριακό πληθυσμό με απρόβλεπτες συνέπειες, σατανικό σχέδιο που προωθεί η
Τουρκία και το ψευδοκράτος σε συνεργασία με εγκληματικά στοιχεία εμπορίας
ανθρώπων, προσπαθεί να αντιμετωπίσει
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η επιτήρηση της ουδέτερης ζώνης και η
προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
μια υποχρέωση η οποία επιβάλλεται από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό της πράσινης γραμμής. «Υποχρεώνει την Κυπριακή Δημοκρατία
για λήψη μέτρων που θα απαγορεύουν την
είσοδο προσώπων τρίτων κρατών, τα οποία
δεν θα έχουν κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα».
Την περασμένη βδομάδα οι κυβερνήσεις
του Ισραήλ και της Κύπρου υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου μακρινής εμβέλειας τεχνολογικού συστήματος επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής, το
οποίο θα εγκαταστήσει η ισραηλινή εταιρεία
Elbit Systems. Αποτελείται από ηλεκτρονικά
μέσα, όπως θερμικές κάμερες και drones, με
δυνατότητα ανίχνευσης πέραν των 10 χιλιομέτρων.
Τη διακρατική συμφωνία υπέγραψαν στη
Λευκωσία ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του κράτους
του Ισραήλ, (SIBAT) Ταξίαρχος (ε.α) Yair Kulas
και ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΜ, Ανδρέας
Λουκά (φωτό). Το σύστημα θα ολοκληρωθεί
εντός τριών ετών και θα το χειρίζεται εξ ολοκλήρου η Κυπριακή Εθνική Φρουρά.
Το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε κινητές
πλατφόρμες, καθώς και σε σταθερούς πύργους και πυργίσκους. Θα γίνεται επιτήρηση
και αναγνώριση, που θα επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών τακτικής υψηλής ποιότητας
για το πεζικό, το πυροβολικό και άλλες επίγειες δυνάμεις.
Το όλο συστήμα επιτρέπει στις δυνάμεις
αναγνώρισης να ενισχύσουν τον συνεργατικό
σχεδιασμό και να διεξάγουν δραστηριότητες
ρουτίνας πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) και κυριαρχίας εδάφους μέσω
της κοινής χρήσης μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας (COP). Επιπλέον, το συστήμα
επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων
και τη διαλειτουργικότητα διαφόρων πόρων
και υπηρεσιών μεταξύ των δυνάμεων αναγνώρισης εντός του πεδίου ελέγχου.
Η Elbit Systems έχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ενσωματωμένες πλατφόρμες που
είναι εξοπλισμένες με κάμερες LRF, CCD και
FLIR, και επιπλέον των ελαφριών φορητών
συστημάτων.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου
Άμυνας της Κύπρου, αντισυνταγματάρχης
Χρήστος Πιερής, είπε ότι το σύστημα θα αναπτυχθεί στην αξία των 27,5 εκατομμύρια ευρώ
και θα παρέχει 24ωρη παρακολούθηση μέσω
καμερών της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

«Αλλάζει η δημογραφία του τόπου»
Ο Αντιστράτηγος ένα αποστρατεία Ανδρέας
Πενταράς, σχολιάζοντας το θέμα, είπε ότι τον

έλεγχο του συστήματος δεν θα τον έχει το Ισραήλ, τονίζοντας ότι είναι μια συμφωνία μεταξύ
των Αρχών των δύο χωρών με προετοιμασία
τριών χρόνων. «Έγιναν οι ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από διάφορες εταιρείες».
Επεσήμανε ότι έγινε η επιλογή από την Εθνική Φρουρά και επειδή το Υπουργείο Άμυνας
του Ισραήλ έχει εμπειρία στην επιτήρηση των
συνόρων, συμφωνήθηκε το Ισραήλ να αναλάβει το συντονισμό προμήθειας και εγκατάστασης των τεχνολογικών μέσων. «Μετά την
εγκατάσταση η λειτουργία θα γίνεται από μέλη
της Εθνικής Φρουράς».
Ο κ. Πενταράς μίλησε και για το πρόβλημα
των μεταναστών διά θαλάσσης και αέρος, διευκρινίζοντας ότι πλέον η Κύπρος έχει στο έδαφος της τέσσερις φορές περισσότερους μετανάστες από άλλες χώρες της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα, Ιταλία και η Μάλτα. «Αυτό
σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να πάρει περισσότερα μέτρα για παρεμπόδιση εισόδου των παράτυπων μεταναστών». Συμπλήρωσε ότι από τη στιγμή
που φτάνουν στην Κύπρο, ακολουθούνται οι
διαδικασίες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν πίσω.
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι στη θάλασσα
μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια της Frontex,
έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος
των πλοιαρίων όταν φτάνουν στα χωρικά
ύδατα της Κύπρου.
Ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σε
συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βρουν ένα τρόπο για την κατανομή των
αιτητών ασύλου. «Η Ευρώπη κατοχύρωσε τον
εαυτό της με τη συμφωνία του Δουβλίνου και
άφησε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και
την Μάλτα να τραβάνε το κουμπί του μεταναστευτικού. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε
λίγα χρόνια θα αλλάξει η δημογραφία του
τόπου».

Ν. ΝΟΥΡΗΣ: «Έρχονται από την
Υποσαχάρια Αφρική»
O Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «υπάρχει μια
σοβαρή επιδείνωση σε ό,τι αφορά στις ροές
μέσα από την Πράσινη Γραμμή το τελευταίο
δίμηνο».
Ο ΥΠΕΣ σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση
με τον Γάλλο ομόλογό του, ο οποίος βρέθηκε
στην Κύπρο την περασμένη βδομάδα για μονο-

ήμερη επίσκεψη, συζήτησαν το θέμα ενόψει
και της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από
την Γαλλία για το επόμενο εξάμηνο.
Επεξήγησε, είπε, στον Γάλλο Υπουργό
Εσωτερικών ότι «πέραν των πολλών και γνωστών προβλημάτων που η χώρα μας αντιμετωπίζει, υπάρχει ένα πρόσθετο πρόβλημα για
το οποίο έχω καταθέσει αίτημα προς την γαλλική πλευρά».
Ο κ. Νουρής εξήγησε πως έχει αλλάξει
σημαντικά μέσα στην τελευταία χρονιά, η
φυσιογνωμία των μεταναστευτικών ροών, με
τη συντριπτική πλειοψηφία να προέρχονται
από τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής.
«Και επειδή είναι καλά γνωστό ότι οι πλείστες
από τις χώρες αυτές ήταν γαλλόφωνες αποικίες,
έχω ζητήσει από τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, και απεδέχθη, να συνδράμει με βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να
διανοιχθεί ένας διάλογος με αυτές τις χώρες»,
πρόσθεσε. Στόχος, είπε, είναι να υλοποιηθούν εθελούσιες επιστροφές υπηκόων τρίτων
χωρών, προερχόμενων από αυτές τις χώρες,
οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί.
Κληθείς να σχολιάσει προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης (ΤΑΜΠ) και εάν υπάρχει ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού, ο Υπουργός ανάφερε
ότι «είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα
στο ΤΑΜΠ».
Εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει και εξαιτίας του
μεγάλου φόρτου που αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Τμήμα. Από το 2015
έχουν εγγραφεί στον Αρχείο Πληθυσμού και
Μετανάστευσης της Δημοκρατίας 250.000
υπήκοοι τρίτων χωρών και κοινοτικοί, σημείωσε.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε, «προχωρεί σε συνεργασία, ιδιαίτερα με το Υφυπουργείο
Καινοτομίας, στη μηχανογράφηση και τον εξορθολογισμό συγκεκριμένων διαδικασιών».
Έχουν γίνει βήματα, δήλωσε. «Πρέπει όμως
να γίνουν ακόμη περισσότερα ακριβώς για να
είμαστε και αποτελεσματικοί», όπως είπε, και
να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις που θα
διευκολύνουν και τους πολίτες, αλλά βεβαίως
και τη Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο θέμα της μετανάστευσης.
Ο ΥΠΕΣ ανέφερε ακόμη ότι αναμένεται
ενδεχόμενα κατά τον μήνα Δεκέμβριο να υπάρξει συνάντηση στο Παρίσι για να συζητηθεί
αυτό το ζήτημα και άλλα θέματα που άπτονται του μεταναστευτικού.
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ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συνεργασία είτε με τη Δεξιά
είτε με την Αριστερά
ανήγγειλε ο Νικόλας
Το ΔΗΚΟ θα πάρει τις αποφάσεις του για τις προεδρικές
εκλογές, με ποιους θα συνεργαστεί και με ποιόν ή και ποιαν
υποψήφια, την κατάλληλη στιγμή μέσα στα συλλογικά όργανα του κόμματος, δήλωσε ο Πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας πως «το ΔΗΚΟ θα είναι στην επόμενη
διακυβέρνηση του τόπου».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΔΗΚΟ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις προεδρικές εκλογές του 2023, έπειτα από συνάντησή του με τον
Υφυπουργό Τουρισμού, Σάββα
Περδίο, ο κ. Παπαδόπουλος
δήλωσε πως «έχουμε ξεκινήσει
ένα διάλογο με τη βάση του κόμματος, με προσυνεδριακές διασκέψεις που θα ολοκληρωθούν
με τη διεξαγωγή του δικού μας Πολιτικού Καταστατικού Συνεδρίου
τον ερχόμενο Ιανουάριο».
Εκεί ακριβώς, πρόσθεσε, «θα καθορίσουμε τις πολιτικές θέσεις,
τα κριτήρια και τα πολιτικά δεδομένα, τα οποία θα μας οδηγήσουν
σε μία διαβούλευση με άλλες πολιτικές δυνάμεις που ενδεχομένως να έχουν κοινούς προβληματισμούς με εμάς, για να πετύχουμε τις απαραίτητες πολιτικές συνεργασίες ενόψει των Προεδρικών
του 2023».
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως «το ΔΗΚΟ θα είναι στην επόμενη διακυβέρνηση του τόπου, καθώς πιστεύουμε ότι δεν έχουμε
την πολυτέλεια πλέον να μην συνεργαστούμε σε ένα κυβερνητικό
σχήμα και να αφήνουμε άλλους να παίρνουν αποφάσεις που μας
έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε οικονομικά και εθνικά αδιέξοδα».
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα λεγόμενα του κ. Παπαδόπουλου, το Δημοκρατικό Κόμμα δεν αποκλείει συνεργασία
ούτε με την αριστερά (ΑΚΕΛ), ούτε με τη δεξιά (ΔΗΣΥ), αρκεί,
πρώτον, να συμφωνηθεί ποια προσωπικότητα θα υποστηριχθεί για την προεδρία του κράτους, δεύτερον, να υπάρξει πολιτική συμφωνία, προφανώς επί του Κυπριακού που
είναι το μείζον και, τρίτον, να τεθούν κάποια κριτήρια, ίσως
για συμμετοχή στην κυβέρνηση και για το εύρος της συνεργασίας, δηλαδή ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν.

2ο ετήσιο μνημόσυνο του μ.
Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου
Την Κυριακή, 21η Νοεμβρίου 2021, στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, Βορείου
Λονδίνου, η Επιτροπή
Διατηρήσεως Μνήμης του
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας
αοιδίμου Γρηγορίου, σε
συνεργασία μετά της οικογενείας αυτού, καθώς και
της κοινότητος Αποστόλου Βαρνάβα, τελούμε το
δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο αυτού.
Όσοι τιμούν τη μνήμη του, μπορούν ελεύθερα να παρευρεθούν να συμπροσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής
του εκλιπόντος Αρχιερέως.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση θα προσφερθεί απλή παρηγοριά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. της Παναγίας.

Άποψη - Σχόλια

4 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Α Π Ο Ψ Η

Αφήστε τις προεδρικές του ʼ23
και ασχοληθείτε με τον
μεταναστευτικό όλεθρο του 2021
™

Ε

ίναι όντως ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Το
λεγόμενο «μεταναστευτικό» πρόβλημα
στην Κύπρο έχει φτάσει τώρα στα όρια ολέθρου. Οι καθοδηγούμενες και υποβοηθούμενες από τους Τούρκους ροές παρανόμων μεταναστών απειλεί ευθέως το κράτος, την κοινωνική συνοχή, τις υποδομές και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι πλέον εκτός ελέγχου.

Κ

αθημερινά, εισέρχονται μετανάστες παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, κυρίως
από την Πράσινη Γραμμή, αλλά και από τη
θάλασσα. Οι Τούρκοι τους προωθούν μέσω
πολλών σημείων της νεκρής ζώνης σε συνεργασία με πληρωμένους διακινητές, εμπόρους ανθρώπινων ζωών. Οι μετανάστες αυτοί
δεν είναι πρόσφυγες. Πρόκειται για άτομα προερχόμενα – στη συντριπτική τους πλειοψηφία – από την υποζαχάρια Αφρική (Κογκό,
κ.λπ.), οι οποίοι ελπίζουν ότι θα αφεθούν να
μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μένουν, όμως, στην Κύπρο, διότι οι άλλες χώρες δεν τους δέχονται και το κυπριακό κράτος
είναι υποχρεωμένο να τακτοποιήσει τη διαμονή τους μέχρι οι αρμόδιες κυπριακές Αρχές
να πάρουν απόφαση για την τύχη τους, ακολουθώντας μια χρονοβόρα διαδικασία. Και
όταν παρθεί η απόφαση, δεν είναι σίγουρο
αν οι χώρες τους θα τους δεχτούν πίσω.

Η

Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, σε συνεργασία με το ψευδοκράτος,
αλλά και με πληρωμένους διακινητές, «διευκολύνει» τη μετάβαση των μεταναστών στα
κατεχόμενα και από εκεί στα ελεύθερα εδάφη.
Είναι σαφής ο στόχος. Ξέρουν οι Τούρκοι ηγέτες ότι από τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες,
όπως σήμερα είναι τα πράγματα, λίγοι θα
αποχωρήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Γ

ι’ αυτό επιβάλλεται η κυβέρνηση της Κύπρου να πάρει δραστικά μέτρα. Τα πολιτικά
κόμματα, οι δημοσιογραφικοί φορείς, κάθε
υπεύθυνος οργανισμός να ασχοληθούν πάραυτα με το πρόβλημα και να δουν τις τραγικές του συνέπειες. Η Κύπρος υφίσταται το μεγαλύτερο βάρος από όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, είναι 4-5 φορές σε δυσμενέστερη θέση αναφορικά με τη ροή μεταναστών από
οποιαδήποτε άλλη χώρα και απειλείται καίρια η δημογραφία του νησιού.

του 2023, ας εγκύψουν στην αντιμετώπιση αυτού του ολέθρου. Ας μην αφήνουν μόνον του
τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, ο οποίος
κάνει ό,τι μπορεί, αλλά αντικειμενικά είναι
αδύνατον να αντιμετωπίσει την κατάσταση
από μόνος του. Χρειάζεται η συνέργεια και
δράση όλων, αλλά και η εξουδετέρωση των
Ελληνοκυπρίων εκείνων που συνεργάζονται
με τους διακινητές εμπόρους ψυχών με πρόφαση τα ανθρώπινα δικαιώματα!

Ο

ι μετανάστες αυτοί δεν είναι πρόσφυγες.
Ανάμεσά τους κυκλοφορούν και εγκληματικά στοιχεία, που συνιστούν κίνδυνο
για την κοινωνία και την ασφάλεια της χώρας. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, που κανονικά η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να κηρύξει
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να καλέσει
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες
της και να συνδράμει πρακτικά στην αντιμετώπιση και αποτροπή εισροής μεταναστών
σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είναι η Κύπρος.

Ε

νας από τους λόγους που η Ελλάδα
αναχαίτησε τις μεταναστευτικές ροές που
«βύθισαν» ελληνικά νησιά, πλην της ρωμαλέας φύλαξης των συνόρων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν και η απόφαση για άμεση
απέλαση όσων εισέρχονταν παράνομα στην
ελληνική επικράτεια, χωρίς να προηγηθεί προσφυγή σε επιτροπές ασύλου κ.λπ. Κάποιοι
οδήγησαν γι’ αυτόν τον λόγο την Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά απέτυχαν. Το
Δικαστήριο ΔΙΚΑΙΩΣΕ την Ελλάδα.

Τ

ο ίδιο να πράξει και η Κύπρος και να το
κάνει γνωστό δημοσίως, ώστε να πάρουν
το μήνυμα και οι διακινητές. Όσοι εισέρχονται παράνομα σε κυπριακό έδαφος, θα οδηγούνται αμέσως στο αεροδρόμιο ή σε λιμάνια για αναχώρηση.

Τ

ονίζουμε ξανά, είναι θέμα εθνικής επιβίωσης, ασφάλειας του κράτους και της κοινωνίας. Και υπεράνω αυτών των θεμάτων δεν
μπορεί να τεθεί οτιδήποτε άλλο. Αν «ψηλώσουμε τα χέρια», η Κύπρος θα μετατραπεί σε
ξέφραγο αμπέλι και το κράτος δεν θα μπορεί
να λειτουργεί. Ή και να υπάρχει ακόμα. Ο καθένας ας αναλογιστεί τις εθνικές και πατριωτικές ευθύνες του.

Α

«Ε»

ντί τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι να
ασχολούνται με τις προεδρικές εκλογές

★
★
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Ρ Ι Π Ε Σ

«Ιερά» χαστούκια Αρχιεπισκόπου Νικήτα στον
Σύλλογο «Φίλων Θυατείρων» Αθηνών
Α

ναφερθήκαμε στην περασμένη έκδοση της «Ε»,
με ένα μικρό σημείωμα σ’ αυτή τη στήλη, σε
ένα σύντομο παραπολιτικό σχόλιο της αθηναϊκής
εφημερίδας «Καθημερινή» της 27ης Οκτωβρίου
2021, το οποίο σχολίαζε με σοβαρά υπονοούμενα
τη «δράση» του Συλλόγου Θυάτειρα στην Αθήνα.
Γράψαμε ότι ήταν ανησυχητικά τα όσα διαβάσαμε.
Μεταξύ άλλων, ο συντάκτης του δημοσιεύματος
αναφερόταν σε «αλληλογραφία», που «αν δημοσιευτεί θα πρέπει κάποιοι να οδηγηθούν στους Εισαγγελείς Ελλάδας και Αγγλίας». Συμβούλευε μάλιστα την «Ένωση Φίλων της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και ΜΒ» να «σταματήσουν κάποιοι να χρησιμοποιούν την Εκκλησία προς ίδιον όφελος».
Ανέφερε δε ότι διεξαγόταν έλεγχος από Ορκωτούς
Λογιστές, προφανώς για τα οικονομικά της Ένωσης, και καλούσε τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα «να
πάρει βούρδουλα»...
Φαίνεται, βεβαίως, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας
δεν περίμενε το δημοσίευμα για να πάρει... βούρδουλα! «Μυρίστηκε» κάποια πράγματα, ίσως ατασθαλίες, αντικανονική λειτουργία της «Ένωσης»,
ανησύχησε πολύ και πήρε... ράβδο από προηγουμένως. Το ότι ασχολούνται με την «Ένωση» Ορκωτοί Λογιστές, λέει πολλά...
Πληροφορηθήκαμε, λοιπόν, από έγκυρες πηγές,
ότι ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας είχε αποστείλει τον
Σεπτέμβριο (28/9/2021) και τον Οκτώβριο (19/10/21)
δύο επιστολές – καταπέλτη προς τον πρόεδρο του
«Συλλόγου Θυάτειρα» στην Αθήνα, με τις οποίες
τον καλούσε επιτακτικά να τηρείται το Καταστατικό
του Συλλόγου και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια
στα οικονομικά του.
Η δεύτερη, μάλιστα, επιστολή είναι ένας κόλαφος, ισχυρό χαστούκι για τα «πεπραγμένα» του

Συλλόγου. Αναφέρεται ο Σεβασμιώτατος σε «συνεχιζόμενες διενέξεις» μεταξύ των μελών του Συλλόγου
(άρα οι καυγάδες χρονολογούνται), τονίζει ότι η
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων δεν έλαβε από της ιδρύσεως
του Συλλόγου οποιαδήποτε χρηματική ενίσχυση ή
άλλη οικονομική βοήθεια και «συνιστά στα μέλη
του Συλλόγου να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν
το όνομά του ως Αρχιεπισκόπου ή να κάνουν χρήση του ονόματος της Αρχιεπισκοπής στις δράσεις
του Συλλόγου, μέχρι να διευθετηθούν οι διενέξεις».
Με απλά λόγια, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στα μέλη του Συλλόγου Θυάτειρα να
ενεργούν εκ μέρους του, διότι – όπως τονίζει –
«γνωρίζετε την ευαισθησία μου σε ό,τι αφορά την
οικονομική διαφάνεια στον δημόσιο και εκκλησιαστικό βίο».
Είναι ολοφάνερο – και με την ανάμειξη Λογιστών
στον Σύλλογο – ότι κάποια μέλη του Συλλόγου Θυάτειρα Αθηνών προβαίνουν σε... λαμογιές, χρησιμοποιώντας την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και τον
Προκαθήμενό της. Οι επιστολές του Αρχιεπισκόπου επιβεβαιώνουν το εκ υστέρων δημοσίευμα της
«Καθημερινής», ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται το όνομα της Αρχιεπισκοπής για ίδιον χρηματικόν όφελος.
Πολύ ορθά έπραξε ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας και
επενέβη με τέτοιον αυστηρό και επικριτικό τόνο.
Ας ελπίσουμε ότι τα άτομα που στελεχώνουν τον
Σύλλογο θα επιδείξουν – αν μη τι άλλο – ευαισθησία και θα αποχωρήσουν. Με τέτοιο «ιερό» χαστούκι
στο πρόσωπο, δεν μπορούν πλέον να βρίσκονται
στον Σύλλογο. Εκτός κι αν λάβουν και εισαγγελικό
χαστούκι, οπότε τα πράγματα βαίνουν εις «βάτον
καιομένην», αλλά όχι του Μωϋσή.

“Ε”

Υπάλληλοι Αρχαιοτήτων
ή... αρχαιοκάπηλοι;
Η

κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να συστήσει Υφυπουργείο Πολιτισμού, ώστε όλες οι πολιτιστικές
δραστηριότητες – υπηρεσίες που ανήκουν σήμερα στο υπουργείο Παιδείας, να μεταφερθούν σε αυτόνομο Υφυπουργείο. Εκεί θα υπαχθεί και το Τμήμα Αρχαιοτήτων του κράτους, το οποίο σήμερα είναι αυτόνομη κρατική Υπηρεσία.
Έλα όμως, που αυτή η προοπτική δεν... άρεσε στους υπαλλήλους του Τμήματος Αρχαιοτήτων! Ιδίως
στα διευθυντικά στελέχη! Δεν θέλουν οργανική «στέγαση», θέλουν να είναι αυτόνομοι, να μη λογοδοτούν
σε κανέναν.
Και τι βρήκαν, οι αθεόφοβοι, ως δικαιολογία γι’ αυτή τους την εναντίωση; Επειδή, λένε, οι αρχαιότητες
του νησιού ανήκουν στο κεντρικό κράτος και όχι στα... συνιστώντα κρατίδια! Και αν ενταχθούν οι αρχαιότητες σε ένα Υφυπουργείο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι ιδιοκτησία του κράτους, αλλά των κοινοτήτων!
Με αυτό το παρανοϊκό σκεπτικό, έκαναν μονόωρη απεργία για να «προστατέψουν την αρχαιολογική
κληρονομιά του νησιού, η οποία με την ένταξή της σε Υφυπουργείο, οδηγεί τη διαχείρισή της σε επικίνδυνες
ατραπούς»!
Δηλαδή, προεξόφλησαν αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες ότι η λύση του Κυπριακού είναι τα «συνιστώντα
κρατίδια» και το Υφυπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι κρατικό, αλλά... κοινοτικό!
Με άλλα λόγια, κατήργησαν από τώρα την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία θεωρούν «κοινότητα»,
όχι κανονικό κράτος!!!
Ε, τι κατηγορούμε τον Ερντογάν και τους αυλικούς του στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα ότι δεν θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία κανονικό κράτος, αλλά ως «Ε/κ Διοίκηση»; Τι διαφέρουν, δηλαδή, οι απαιτήσεις των υπαλλήλων αυτών από τους τούρκικους εμπαιγμούς και την αμφισβήτηση του νόμιμου κράτους.
Το τι θα γίνει με τη λύση του Κυπριακού – αν κάποτε εξευρεθεί – είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει να μη
βάζουμε το προσωπικό μας βόλεμα και την τσέπη μας πάνω και από το εθνικό συμφέρον. Όταν εμείς οι
ίδιοι αμφισβητούμε το κράτος μας, τι περιμένουμε από τους Τούρκους ή και τους άλλους ξένους!
Η καπηλεία των αρχαιοτήτων, όπουθεν κι αν προέρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν εκδηλώνεται,
είναι αδίκημα. Εν προκειμένω, ιδιότυπο αδίκημα...

★
★

“Ε”
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Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΔΥΟ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΡΑΤΗ

Επίσκεψη Πάπα Φραγκίσκου σε Κύπρο
και Ελλάδα από 2-6 Δεκεμβρίου

Η επίσκεψη στην Κύπρο
Η επίσημη πρόσκληση στον Πάπα Φραγκίσκο είχε διαβιβαστεί απευθείας από τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη το 2019, όταν επισκέφθηκε το Βατικανό και έγινε αμέσως αποδεκτή. Προγραμματιζόταν να γίνει το 2020,
αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Εκτός
από τη συνάντηση που θα έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πάπας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο και τους επικεφαλής της Καθολικής
Εκκλησίας στο νησί (Μαρωνίτικη κοινότητα).
Η Αστυνομία θα λάβει δρακόντεια μέτρα
ασφαλείας, τα οποία ενδείκνυνται για τέτοιας εμβέλειας επίσκεψη. Στον Πάπα θα αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους. Θα συνοδεύεται από πολυπληθή φρουρά από το Βατικανό, ενώ έχει εκφράσει τη βούλησή του να
μην κυκλοφορεί με το ειδικό όχημα που διαθέτει και διακινείται κατά τις επισκέψεις του

σε άλλες χώρες, το οποίο του επιτρέπει να
χαιρετά τα πλήθη. Έτσι, θα διατεθούν άλλα
κατάλληλα μέσα για να διακινείται.
Αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί
Θεία Λειτουργία στο ανοικτό γήπεδο του ΓΣΠ
στη Λευκωσία. Σε περίπτωση βροχής η Λειτουργία θα γίνει σε κλειστό γήπεδο. Για να
δουν τον Πάπα και να συμπροσευχηθούν
μαζί του αναμένεται να παρευρεθούν δεκάδες χιλιάδες κόσμου, ακόμα και Καθολικοί
από τις γύρω χώρες.
Υπενθυμίζεται ότι αυτή θα είναι η δεύτερη
επίσκεψη Πάπα στην Κύπρο. Η προηγούμενη
έγινε το 2010 από τον Πάπα Βενέδικτο,
κατόπιν προσκλήσεως του τότε Προέδρου
Δημήτρη Χριστόφια.

Η επίσκεψη στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα «ο Ποντίφικας θα μεταβεί στις
4 Δεκεμβρίου, κατόπιν νενομισμένης πρόσκλησης της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίας Σακελλαροπούλου. Θα επισκεφθεί την Αθήνα και το νησί της Λέσβου»,
ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του

Πάπα, Ματέο Μπρούνι.
Θα συναντηθεί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, καθώς και την Ελληνική Καθολική Εκκλησία.
Η Καθολική Αρχιεπισκοπή έχει ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες για την επίσκεψη του
Ποντίφικα στη Λέσβο.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2016
πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο, εμβληματικό
νησί της μεταναστευτικής κρίσης, η ιστορική
«συνάντηση των τριών Ιεραρχών», του Πάπα
με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Τον Πάπα
είχε υποδεχθεί και ο τότε πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Ο εξ Αργεντινής Ποντίφικας είναι 85 ετών.
Τον Ιούλιο υποβλήθηκε σε επέμβαση στο
παχύ έντερο. Είχε μειώσει δραστικά πέρυσι
τα ταξίδια του εξ αιτίας της πανδημίας. Φέτος
έκανε ένα ιστορικό ταξίδι στο Ιράκ ως απόστολος της ειρήνης και τον Σεπτέμβριο μετέβη στη Σλοβακία και τη Βουδαπέστη.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τίμησε τον θρύλο
του ελληνικού μπάσκετ Νίκο Γκάλη
Η ιστορία γράφεται από τα επιτεύγματα ανθρώπων και ένας
από αυτούς είναι ο Νίκος Γκάλης, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος απένειμε στον θρύλο της
ελληνικής καλαθόσφαιρας το
Lifetime Achievement Award,
στο πλαίσιο των «Τράπεζα Κύπρου – Man of the Year Awards
2021», που πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό.
Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη τους εμπνευστές των βραβείων, αλλά και όλους όσοι έχουν
βραβευτεί στα 20 χρόνια του
θεσμού, «ως αποτέλεσμα της
προσφοράς τους, είτε της επιστημονικής, είτε της αθλητικής,

Ο Ραδιομαραθώνιος στην
Κύπρο με τραγούδι
της Κωνσταντίνας και της
συνθέτιδος Στάλως Γεωργίου
Με μαραθώνια εκπομπή, 42 ωρών, από τους ραδιοθαλάμους
του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, που διεξήχθη την περασμένη
βδομάδα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για το Ραδιομαραθώνιο
2021.
Στα πλαίσια αυτά η συνθέτις Στάλω Γεωργίου και η στιχουργός
Φανή Αναστασίου δημιούργησαν ένα πολύ ευαίσθητο και γεμάτο μηνύματα τραγούδι με τίτλο «Η αντίπερα όχθη», το οποίο ερμηνεύει η σπουδαία και καταξιωμένη ερμηνεύτρια Κωνσταντίνα.

Ο

παγκόσμιος ηγέτης της Χριστιανοσύνης, αρχηγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπας Φραγκίσκος
θα επισκεφθεί την Κύπρο και την Ελλάδα από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου, δύο
κράτη όπου η επικρατούσα θρησκεία είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Το
αποστολικό ταξίδι του Ποντίφικα – ενός
χριστιανού ηγέτη οικουμενικής ακτινοβολίας και γενικής αποδοχής – αποκτά
ύψιστη σημασία για τις δύο χώρες σ’
αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, ιδίως για
την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας
την υπόσταση και την ακεραιότητα πολεμά η Τουρκία και το ανδρείκελό της στα
κατεχόμενα, ο ψευδο-πρόεδρος Τατάρ.
Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Πάπας θα
μεταβεί στην Κύπρο από τις 2-4 Δεκεμβρίου
και στην Ελλάδα από τις 4-6 Δεκεμβρίου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5

σημαντική προσφορά του Νίκου
Γκάλη, όταν η κάποτε μικρή στην
καλαθόσφαιρα Ελλάδα, «μεγαλουργούσε ως αποτέλεσμα της
δικής σας παρουσίας».
Από την πλευρά του, ο τιμώμενος χάρισε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη μια μπάλα καλαθόσφαιρας με την υπογραφή του.
Επιπρόσθετα, τον Νίκο Γκάλη
είτε γενικότερα της παρουσίας
τους, που έκαναν τη χώρα μας
περήφανη».
Η ιστορία, συνέχισε, ο Πρόεδρος, γράφεται από τα επιτεύγματα ανθρώπων «και ένας
τέτοιος θρύλος, ένας άνθρωπος
που έγραψε ιστορία είναι και ο

Νίκος Γκάλης, τον οποίον επαξίως, ορθώς, έχουν επιλέξει οι
κριτές να βραβεύσουν».
Πρόσθεσε ότι η τιμητική αυτή
διάκριση αποτελεί το ελάχιστο,
ως αναγνώριση εκ μέρους των
διοργανωτών αλλά και της ίδιας
της κυπριακής Πολιτείας, για τη

τίμησε με την Ανώτατη Τιμητική
Διάκριση του ΚΟΑ, ο Πρόεδρος
του Οργανισμού, Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Το βραβείο «Man of the Year
2021» έλαβε ο Κύπριος ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης.

Μάλιστα στο video clip που γυρίστηκε στα πανέμορφα και γραφικά Λεύκαρα της Κύπρου συμμετείχε η σχολή «Ταξίδι στη Σιωπή».
Για συλλογή εισφορών προς ενίσχυση του Ταμείου του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου, είχαν ήδη στηθεί δεκαεπτά περίπτερα, σε
κεντρικά σημεία σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, ενώ
εθελοντές με κουμπαράδες επισκέφθηκαν δήμους και κοινότητες
παγκυπρίως, κατά τη διάρκεια του διημέρου.
Την προσπάθεια συνέδραμε και η πρωταθλήτρια Ποδηλασίας
Άντρη Χριστοφόρου, μαζί με τριάντα παιδιά που την συνόδευαν
με τα ποδήλατά τους.
Τον Ραδιομαραθώνιο διοργάνωσαν ο Όμιλος CNP και το
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Τη διαβεβαίωση ότι το Ιδρυμα Ραδιομαραθώνιος θα έχει, όπως
πάντοτε, αρωγό το κράτος, έδωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
και κάλεσε όλους να συνεχίσουν να στηρίζουν το αξιέπαινο έργο
τους.

Ο μογένεια
Εορτή Παμμεγίστων Ταξιαρχών
στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου
Μιχαήλ στο Golders Green

6 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση από
την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων:
Πανηγυρικά εορτάστηκε η Σύναξις των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στον
εορτάζοντα Ι. Ναό του Τιμίου Σταυρού και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Λονδίνο, στην περιοχή Golders
Green.
Την Κυριακή (7/11) προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικοδήμου Αναγνωστόπουλου και του Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Γραφείου Αρχιμ. κ. Νήφωνος Τσιμαλή.
Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε σχετικά με την εορτή
και προσέφερε δώρο στον Σύλλογο Ελληνοκυπρίων
της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Λονδίνου, ιερά
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εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εικονιζομένου ως
προστάτου της Μεγάλης Βρεταννίας.
Ανήμερα της εορτής (8/11) προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συλλειτουργών μετά των Πρωτοπρεσβυτέρων π. Ιωάννου Σουρλίγγα, π. Βασιλείου Παπαθανασίου και π. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.
Στο εκκλησίασμα ετέθη προς προσκύνηση η
τίμια κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του
Πελοποννησίου (1779 -1803) την οποία συνοδεύει
ο π. Ιωάννης Σουρλίγγας από τον Μητροπολιτικό
Ι. Ναό του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως όπου φυλάσσεται, κατόπιν ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου.
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Ο μογένεια

Εορτή Αρχαγγέλων Μιχαήλ
και Γαβριήλ στο Margate

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Πανηγυρικά εορτάστηκε η Σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών
ουρανίων και ασωμάτων Δυνάμεων στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων, στην παραθαλάσσια πόλη Margate της νότιας Αγγλίας.
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συμπαραστα-

τούμενος υπό του ιερατικώς Προϊσταμένου Αρχιμ.
κ. Βησσαρίωνος Κοκλιώτη και του ιεροδιακόνου
π. David Gilchrist.
Ο Αρχιμ. Βησσαρίων εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της ενορίας ευχαρίστησε
τον Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο για την παρουσία του, ενώ στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος παρακάθησε στο εόρτιο γεύμα της Κοινότητος.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τη
μνήμη Αγίου Νεκταρίου στο Battersea

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκτάριο Λονδίνου, στην περιοχή Battersea, επί τη ιερά μνήμη
του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,
συλλειτουργών μετά του Θεοφιλεστάτου Επι-

σκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου.
Συλλειτούργησαν επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Goran Spaic (Πατριαρχείο Σερβίας)
και ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού, Οικονόμος κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, τον οποίο
ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο
στο τέλος της Θ. Λειτουργίας, μαζί με τέσσερις
νέους Αναγνώστες.

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΕΜΒΛΙΑΣΤΟΥΣ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Αγέραστος κι ακούραστος παραμένει…
…ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Εξελέγη στον πατριαρχικό θρόνο ένα υγρό πρωινό του Οκτωβρίου του 1991 και ενθρονίστηκε
στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Είναι ο μακροβιότερος Πατριάρχης στην ιστορία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
ενός θεσμού που λειτουργεί αδιάλειπτα από τον 4ο αιώνα. Ο Βαρθολομαίος ο Α’, ο Τρανός, οι εξελέγη στις 22 Οκτωβρίου 1991, έχει κατοχυρώσει
ήδη μια μοναδική θέση στην Ιστορία: Κανείς από τους 269 προκατόχους
του δεν είχε πατριαρχεύσει για τόσο μεγάλο διάστημα. Εις πολλά έτη,
Δέσποτα, καταλήγει στο άρθρο του ο Άλκης Κούρκουλας, δημοσιογράφος, ευχή την οποία προσυπογράφουμε. Να τον έχει καλά ο Ύψιστος…
Τον χρειάζεται η Εκκλησία, τον έχει ανάγκη η πατρίδα, η οικουμένη όλη.

Με υψηλό καπέλο η αγορά ακινήτων!
Τι τρέχει και οι μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν εκτιναχθεί στις 1.000 την
ημέρα; Είναι πολύ απλός ο λόγος. Το ότι από την Πρωτοχρονιά του 2022,
σε 7.634 περιοχές οι αντικειμενικές αξίες θα πηδήξουν στα ύψη. Πόση θα
είναι η αύξηση; Κρατιέστε; Μέχρι 250%! Αύξηση που συμπαρασύρει ταυτόχρονα και τα έξοδα της αγοραπωλησίας. Όπως φαίνεται, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πληρώσουν πολύ ακριβά τη… νύφη, το ακίνητο που
θέλουν να αγοράσουν.

Και Έλληνες θέλουν να γίνουν αστροναύτες!
Ένας από αυτούς είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο οποίος έχει ανταποκριθεί στο πρόσφατο κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
για νέους αστροναύτες. Ήδη έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 22.000
άτομα, από τα οποία 280 είναι από την Ελλάδα.

Βρετανοί influencers
Μια διαφορετική και ξεχωριστή συνάντηση είχε ο Βασίλης Κικίλιας, στο
ελληνικό περίπτερο της διεθνούς έκθεσης WΤΜ, στο Λονδίνο. Ο υπουργός Τουρισμού είδε νέους bloggers και startuppers, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και αποτελούν influencers της Βρετανικής αγοράς. Συνομίλησε πολλή ώρα μαζί τους, ζητώντας τους να διαδώσουν
την ομορφιά της Ελλάδας, τονίζοντας τις ειδικές μορφές τουρισμού και
«φωτίζοντας» μικρότερα και λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά, αλλά και
ηπειρωτικούς προορισμούς. «Εσείς οι Βρετανοί έχετε διαχρονικά το DNA
του εξερευνητή και πρέπει να έρθετε στην Ελλάδα, για να ανακαλύψετε
τους προορισμούς αυτούς, που είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν», ήταν
η ατάκα του Κικίλια που τους κέρδισε.

Το μήνυμα για τον Ελπιδοφόρο
Η στήριξη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ήταν εντυπωσιακή κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη. Δεν ήταν μόνο η αναγνώριση του έργου που
έχει επιτελέσει στα δύο χρόνια που κατέχει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο,
είναι και οι επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις του Πατριάρχη προς όλους
τους παράγοντες της Ομογένειας να σταθούν στο πλευρό του και να βοηθήσουν στο έργο του. «Μία χεληδών έαρ ου ποιεί», ήταν η φράση που επανέλαβε σε δύο ομιλίες του, για να στείλει το μήνυμα της συναίνεσης που
πρέπει να υπάρξει στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Κοινή ήταν η εκτίμηση
ότι, μετά το πέρασμα του Πατριάρχη από τις ΗΠΑ, ο Ελπιδοφόρος είναι
φανερά ενισχυμένος.

Κοινή έκδοση «Βήματος»
– «Φιλελεύθερου» της Κύπρου
Δύο ιστορικές εφημερίδες της Κύπρου και της Ελλάδας συμπράττουν
σε μια κοινή, κυριακάτικη έκδοση. Από την περασμένη Κυριακή 7/11 ο
«Φιλελεύθερος της Κυριακής» κυκλοφορεί στην Κύπρο με το «Βήμα» και
το «BHMAgazino», προσφέροντας κάθε εβδομάδα στους αναγνώστες
την εγκυρότερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κοινή έκδοση των έγκριτων εφημερίδων έχει βαρύνουσα σημασία, σε μια εποχή κατά την οποία
εξελίσσονται κρίσιμα παγκόσμια και τοπικά ζητήματα και το αναγνωστικό
κοινό αναζητά υπεύθυνη ενημέρωση για όσα το απασχολούν. Η σύμπραξη πραγματοποιείται ενόψει δύο επετειακών οροσήμων.
Το 2022, το «Βήμα» συμπληρώνει 100 χρόνια κυκλοφορίας, ενώ ο
«Φιλελεύθερος» εισέρχεται στην 10η δεκαετία από την πρώτη προσπάθεια στον Κυπριακό Τύπο, το 1932, του ιδρυτή του Νίκου Χρ. Παττίχη. Η
κοινή κυριακάτικη έκδοση των δύο εφημερίδων, θα εμπλουτίζεται κάθε
εβδομάδα με ιστορικά και επετειακά βιβλία, δερματόδετες εκδόσεις και
δώρα, καθώς και με μηνιαία περιοδικά.

Φ. Χαρ.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Οι εμβολιασμένοι
δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους»
Μ

ήνυμα πως η οικονομία και η κοινωνία
δεν θα ξανακλείσει, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με του με τους εκπροσώπους στον
χώρο της εστίασης και των εμπορικών καταστημάτων.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης (φωτό) ο κ. Μητσοτάκης τους ευχαρίστησε για την υπευθυνότητα που ήδη δείχνει η εστίαση και το εμπόριο στην
εφαρμογή των νέων μέτρων.
«Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν
θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν
εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευτούν. Για να
συμβούν, όμως, όλα αυτά ταυτόχρονα εκτός από
την αστυνόμευση χρειάζεται προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτήν την κατακτάμε», τόνισε στην έναρξη της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας κι
εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και
των πελατών σας. Παράλληλα πιστεύω ότι έτσι
υπερασπίζεστε και τη φήμη των επιχειρήσεων σας,
γιατί θα ήταν ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες μετάδοσης του κορωναϊού. Σε
καμία περίπτωση μία μικρή αναστάτωση που δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν μπορεί να
συγκριθεί με το όφελος που προσφέρει στην αγορά
και στη χώρα η τήρηση των υγειονομικών μέτρων
και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί και με την απόφασή μας να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μείνουν
ανοιχτές οι οικονομικές δραστηριότητες όλο αυτό
το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει»,
ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
«Τα δύσκολα ως προς την οικονομία τουλάχιστον πέρασαν χάρη στα 42 δισεκατομμύρια των

«ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ»
πόρων που κινητοποιήθηκαν συνολικά σε όλα τα
επίπεδα», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η μεγάλη διαφορά από τα άλλα κύματα είναι ότι
τώρα έχουμε το εμβόλιο. Και αυτός είναι ο λόγος
που αναλογικά οι νοσηλείες και οι απώλειες – αν
και δυστυχώς πολλές – δεν αντιστοιχούν στα κρούσματα και αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας»,
πρόσθεσε και απαρίθμησε τρία κλειδιά που θα
ανοίξουν την πόρτα της εξόδου: ο εμβολιασμός
όσων δεν έχουν πειστεί ακόμα να εμβολιαστούν,
η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση γι’ αυτούς που
ήδη έχουν εμβολιαστεί και τα καθημερινά μέτρα
της υγιεινής.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ενθαρρυντικά στοιχεία των τελευταίων ημερών σε σχέση
με τους εμβολιασμούς: «Θέλω να τονίσω ότι η
πολιτική την οποία υιοθετήσαμε την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να αποδίδει. Είχαμε 140.000 καινούργια ραντεβού, ραντεβού πρώτης δόσης και
σχεδόν 200.000 ραντεβού τρίτης δόσης. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι δεν υπάρχει ένας σκληρός διχασμός

μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Υπάρχουν
πολλοί συμπολίτες μας ακόμα οι οποίοι δεν έχουν
κάνει το εμβόλιο για διάφορους λόγους, που είναι
όμως διατεθειμένοι να πειστούν και έστω και τώρα
να πάρουν την απόφαση να εμβολιαστούν».
Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι έμποροι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στο χώρο της
εστίασης και κυβέρνηση είναι συνεργάτες, αφού
ο στόχος είναι κοινός και η αντιμετώπιση της πανδημίας συμβάλλει στην αύξηση του τζίρου των
επιχειρήσεων. Οι παράγοντες της αγοράς τόνισαν ότι στόχος είναι να μείνουν συνεχώς τα μαζαγιά ανοιχτά, ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός και στη διάρκεια της σύσκεψης, προκειμένου οι επαγγελματίες να κάνουν τον προγραμματισμό τους, ότι «δεν θα κλείσουμε τη
χώρα και την αγορά». Σημειώθηκε, επίσης, η
συνεισφορά των επαγγελματιών στους ελέγχους
κι ότι η πρώτη εφαρμογή των μέτρων έγινε χωρίς
εντάσεις. Από την πλευρά των εκπροσώπων των
φορέων τέθηκαν, επίσης, επιμέρους ζητήματα
που αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους.

Παρίσι και Λονδίνο, οι επόμενοι σταθμοί
του Έλληνα Πρωθυπουργού
Με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις • Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Η
Τρίτο σκέλος του ταξιδιού είναι η
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το
επαφή με την πολυπληθέστατη ΕλληνιΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Κυπριακό, αλλά και τις σχέσεις Ελλάδαςκή Ομογένεια της Μεγάλης Βρετανίας,
Βρετανίας στην μετά Brexit εποχή στην ατζέντα του, ταξιδεύει ο Κυριάκος
με μέλη της οποίας αναμένεται να συζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Μητσοτάκης στις 16 Νοεμβρίου, με προορισμό το Λονδίνο, όπου θα συνανκαι να τους καλέσει παράλληλα να γραφτούν στη νέα πλατφόρμα, που
τήσει τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον, με τον οποίο προβλέπετους δίνει τη δυνατότητα να ψηφίζουν για πρώτη φορά από τον τόπο
ται να επιβεβαιώσει τους στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών
κατοικίας τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.
και των δύο λαών.
Προηγείται το Παρίσι
Η πρώτη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη βρετανική πρωΤου Λονδίνου, ωστόσο, θα προηγηθεί το Παρίσι: Αύριο Παρασκευή 12/11,
τεύουσα έχει τριπλό σκοπό. Ο πρώτος είναι φυσικά η σύσφιγξη των διμερών
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη γαλλική πρωτεύουσα, προκειμένου
σχέσεων, η οποία επισφραγίστηκε με τη συμφωνία που υπέγραψαν προ ημενα συμμετάσχει στη Διάσκεψη για τη Λιβύη και παράλληλα στον εορτασμό
ρών οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και Ελίζαμπεθ Τρας. Το Μνημότης 75ης επετείου από την ίδρυση της UNESCO. Πέραν του οικοδεσπότη
νιο Κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο, όπως ονομάζεται η συμΕμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο θα συναντηθεί εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοφωνία, καλύπτει τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, το εμπόριο
τάκης, στη Διάσκεψη θα εκπροσωπηθούν αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων
και οι επενδύσεις, οι μορφωτικές σχέσεις και μια γενικότερη δέσμευση για
οι ΗΠΑ, σε επίπεδο μάλιστα αντιπροέδρου.
περαιτέρω ανάπτυξη των πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε,
Ενώπιον της Καμάλα Χάρις, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να
όπως είπε ο Ν. Δένδιας, «να αποδειχθεί ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιεκφράσει την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες των Ηνωμένων
λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ελάττωση
Εθνών για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στον καθορισμένο χρόνο, δηλατων σχέσεών του με την Ελλάδα».
δή στις 24 Δεκεμβρίου, καθώς και για την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάΟ Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα, επιθυμεί την παροχή τεχνογνωσίας
μεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη.
από το Ηνωμένο Βασίλειο σε ζητήματα όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια,
Η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στη Διεθνή Διάσκεψη για τη
στην οποία «ποντάρει» σημαντικά για την αύξηση του μεριδίου των αναΛιβύη έρχεται μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ελληνινεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Στο ζήτημα
κή κυβέρνηση, για να ενισχύσει την παρουσία της στις εξελίξεις στην Ελλάτης Τουρκίας, θα αναδείξει τόσο την προκλητική και επιθετική συμπεριφορά
δα, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ύστερα από τον σχηματισμό της μετατης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και τη μοναδική οδό για την
βατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Το πλαίσιο του ΟργαΕιδικότερα, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που επαναλειτούργνισμού Ηνωμένων Εθνών, που προβλέπει σε όλες του τις αποφάσεις και σε
ησαν Πρεσβεία στην Τρίπολη και άνοιξαν Γενικό Προξενείο στην Βεγγάζη,
όλα του τα ψηφίσματα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως το μόνο πλαίσιο
ενώ ακολούθησαν οι επισκέψεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωδίκαιης και βιώσιμης λύσης –μια ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, με μία ιθατερικών στην Τρίπολη και στην Βεγγάζη αντίστοιχα, καθώς και οι δύο επισγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.
κέψεις του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμοδίου για την οικονομική διπλωΟ δεύτερος κεντρικός στόχος είναι φυσικά η προσέλκυση επενδύσεων
ματία, Κώστα Φραγκογιάννη, στις δύο πόλεις, στις οποίες συνοδευόταν
στην Ελλάδα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάζει σε διαχειριστές
από επιχειρηματικές αποστολές.
κεφαλαίων και επενδυτές στο Σίτι του Λονδίνου και σε βρετανικά ΜΜΕ το νέο,
Η Ελλάδα συνεισφέρει επίσης στην ανοικοδόμηση των θεσμών της Λιβύης,
φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα
αρχής γενομένης από την εκπαίδευση της Λιβυκής Ακτοφυλακής.
και τις ευκαιρίες για επενδύσεις.

Ε πικαιρότητα
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 45 ΕΤΩΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Ο ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Οριοθέτησαν ΑΟΖ Ελλάδα και Ιταλία
Μ

ια εκκρεμότητα 45 ετών έκλεισε στη
Ρώμη ο υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Τονίζοντας την
ανάγκη προσήλωσης όλων των χωρών
της Μεσογείου στο Διεθνές Δίκαιο και στο
Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, κατήγγειλε την Τουρκία ότι είναι η μόνη χώρα
της περιοχής που δεν σέβεται το Διεθνές
Δίκαιο και εκτοξεύει απειλές κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε τη Δευτέρα στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του
Λουίτζι Ντι Μάιο και μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών ανταλλάχθηκαν τα όργανα επικύρωσης της συμφωνίας η οποία υπογράφτηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο,
στις 9 Ιουνίου του 2020.
«Κλείνει μια εκκρεμότητα 45 ετών και αναδεικνύει τις υποδειγματικές μας σχέσεις με
την Ιταλία, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά
και με τον φίλο μου Υπουργό, όσο όμως και
στο διμερές επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά,
ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ενώ η συμφωνία υποδηλώνει την προσήλωση Αθήνας και Ρώμης
στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και ειδικά του Δικαίου της Θάλασσας.
Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι κοινή βούληση είναι
όλες οι χώρες της Μεσογείου να ασπασθούν αυτές της αξίες, ωστόσο «είμαστε
ακόμα μακριά από αυτή την πραγματοποίηση
αυτής της προοπτικής».
Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ.
Δένδιας, κοινή βούληση της Ελλάδας και της
Ιταλίας είναι όλες οι χώρες της Μεσογείου να
ασπασθούν τις αξίες που απορρέουν από
το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ενημέρωσε τον Ιταλό ομόλογό του για
την Τουρκία, η οποία, όπως είπε, «δυστυχώς,
συνεχίζει την παραβατική συμπεριφορά της
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αγνοώντας θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και συνεχίζει να διατυπώνει
απειλές κατά της Ελλάδος».
«Το casus belli, η απειλή πολέμου, συνεχίζει
να ισχύει για την Τουρκία, απέναντι στην Ελλά-

δα. Η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχει
εκπέμψει απειλή πολέμου κατά της χώρας»,
υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας
ότι «απειλές εκπέμπονται και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας».
«Εξήγησα ότι αυτό δεν αφορά μόνο
στην Ελλάδα και την Κύπρο, αφορά συνολικά στην οικογένειά μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια την Ιταλία, μια πολύ
σημαντική και μεγάλη χώρα στη Μεσόγειο», επισήμανε.
Ευρύτερα, η ατζέντα της συνάντησης του
κ. Δένδια με τον κ. ντι Μάιο περιλάμβανε ζητήματα διμερών σχέσεων, όπως η ενίσχυση
της συνεργασίας σε μια σειρά τομέων. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη, η
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και τα ζητήματα του μεταναστευτικού και της κλιματικής κρίσης.
«Συζητήσαμε αναλυτικά», είπε ο κ. Δένδιας, «για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τα τελευταία ανησυχητικά νέα που είχαμε σχετικά με
την Υπουργό Εξωτερικών, την Najla Al Mangoush.
»Τόνισα την ανάγκη όπως η Σύνοδος που
θα διεξαχθεί στο Παρίσι, στο οποίο η Ιταλία
συμπροεδρεύει, να δώσει ένα σαφές μήνυμα, τόσο για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων, όσο και για
την διεξαγωγή των εκλογών.
»Συζητήσαμε για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου
οι τελευταίες εξελίξεις δεν ήταν ενθαρρυντικές. Και νομίζω συμφωνήσαμε από κοινού
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει

καθαρά χωρίς υπεκφυγές την ευρωπαϊκή
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Βεβαίως
υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα, δίνοντας ένα
σαφές δείγμα στις κοινωνίες αυτών των χωρών.
»Ως γνωστόν, η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει
καθαρά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και με την Βόρεια
Μακεδονία.
»Όμως από την άλλη, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες των χωρών της περιοχής μας, πρέπει να αποφύγουν τον πειρασμό των εθνικιστικών σειρήνων που ακούγονται τελευταία.
»Δεν θα πρέπει να υπάρξει η παραμικρή οπισθοδρόμηση σε ό,τι έχει επιτευχθεί
με μεγάλη δυσκολία και μεγάλο κόπο.
»Με τον Luigi, επίσης, συζητήσαμε για τις
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η
Ευρώπη.
»Η Ελλάδα και η Ιταλία βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των προβλημάτων από τη μετανάστευση, για την οποία
συμφωνήσαμε να έχουμε μια ακόμα στενότερη συνεργασία. Τόσο η Ελλάδα, όσο και η
Ιταλία δέχονται μεγάλες μεταναστευτικές ροές.
Αυτό είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα,
που πρέπει να έχει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση.
Εμείς δεσμευθήκαμε απέναντι στην ιταλική
πλευρά για μια πολύ στενή συνεργασία, όσον
αφορά και τις μεταναστευτικές ροές που
προέρχονται από τη Λιβύη, την κεντρική οδό
μετανάστευσης».

The Three Choirs:
Hagia Sophia
Cathedral Choir
Directed by
Mr Costas Manoras

The Greek Orthodox Archdiocese
of Thyateira and Great Britain
cordially presents

London Community
Gospel Choir
Directed by
Mr Bazil Meade

Archdiocesan School
of Byzantine Music Choir
Directed by
Rev. Fr Joseph Paliouras

Join us for a very special evening concert celebrating the joy
of Christmas and the diversity of musical traditions honouring
the Incarnation of God the Word in our historic Cathedral.

Graciously hosted
at the

Come and be lifted into the miracle of Christmas by hearing
centuries-old hymns, festive carols and modern praises from
various parts of our world. Come and celebrate with us the
richness of diversity under the gleaming mosaic dome of our place
of worship. Be taken back into time by the Byzantine chanting
and be uplifted by the fragrant incense. Get a glimpse of what it
was like centuries ago while presently enjoying how wonderful it
is for the community to dwell together in unity. Enjoy the sense
of fellowship, solidarity and celebration by the culmination
of Byzantine, European and Gospel musical traditions, while
pondering on the miracle of the Nativity of Christ. Celebrate the
fact that “God became man so that man may become god”.
Above all, spend your evening with us in prayer and in the spirit
of deep gratitude and heartwarming charity as we celebrate this
Season of Giving.

A Concert of
Christmas Joy

This complimentary Christmas Concert is made possible by the generosity
and gracious support of the Christos Lazari Foundation for the entire
community. All are welcome.

2nd December 2021
7pm-8.45pm
W2 4LQ

For those unable to attend in person, this concert will be live
streamed; simply go to the Cathedral’s YouTube Channel:
Greek Orthodox Cathedral of the Divine Wisdom – YouTube

Generously sponsored by the Christos Lazari Foundation

Due to limited seating in the Cathedral, you must book your ticket
in advance online at: www.eventbrite.co.uk/e/christmas-concert-aconcert-of-christmas-joy-tickets-203037248877

In this spirit of giving, let us not forget about
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Please donate to the Archdiocesan Food Bank
“Olive Branch Aid” by scanning the QR code
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«Δολοφονούν
αδελφούς τους οι
αντιεμβολιαστές ιερείς»
Δριμύ «κατηγορώ», κατά αντιεμβολιαστών ιερέων και κληρικών, εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, τονίζοντας
ότι δεν έχουν θέση στην Εκκλησία και υπογραμμίζοντας ότι ο μόνος
τρόπος υπέρβασης της πανδημίας είναι το εμβόλιο, που όμως
«συκοφαντείται».
Μιιλώντας στον Σκάι, όπου ρωτήθηκε για ηγουμένους μονών
στο Άγιο Όρος που τάσσονται κατά των εμβολιασμών, υπογράμμισε ότι «αυτοί όλοι δολοφονούν τους αδελφούς τους, δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι… Είναι τόσο εγωπαθείς και εγωισταί που
δεν καταλαβαίνουν αυτή την απλή αλήθεια. Η επιστήμη δεν είναι
από τον διάβολο, από τον Θεόν είναι, αλλά ο διάβολος έχει πολύ
μεγάλη τέχνη. Μας κυνηγάει και από αριστερά με την αισχροτάτη
αθεΐα (…) και από τα δεξιά με το ζηλωτισμό χωρίς επίγνωση».

«Όχι -το λέω με στεντόρεια φωνή- δεν έχουν θέση στην Εκκλησία,
είναι εκτός του Ευαγγελικού μηνύματος, δρουν εναντίον του Χριστιανισμού, και αυτό θα το αποδείξω αυτή στιγμή, αυτό αποδεικνύεται από τις ύβρεις τις συκοφαντίες, τη λάσπη την οποία απευθύνουν εναντίον των αδελφών τους. Διότι, όταν λάβουμε υπόψη
ότι ο Χριστός επάνω στον σταυρό, την ώρα του θανάτου του, αναζήτησε αιτιολογία, δικαιολογία για τους σταυρωτάς του «μην τους
τιμωρείς πατέρα μου γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν», αυτοί οι άνθρωποι δεν κατανοούν τι σημαίνει Χριστιανισμός. Ο Χριστιανός δεν
υβρίζει, δεν συκοφαντεί».
«Όσοι εναντιώνονται στον εμβολιασμό είναι άνθρωποι που δεν
έχουν καμία σχέση ούτε με το Χριστό, ούτε με την Εκκλησία του
γιατί δεν αγαπούν τον άνθρωπο, δεν αγαπούν το συνάνθρωπο
ούτε τον εαυτό τους».
«Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα δράμα στη χώρα, ενώ το εμβόλιο
έχει γίνει από δισεκατομμύρια ανθρώπους στη Γη, να συκοφαντείται, να καθυβρίζεται… Είναι ο μόνος τρόπος υπερβάσεως αυτής
της τραγικής πανδημίας», επισήμανε.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Σεραφείμ, «βεβαίως έχω κάνει και την
τρίτη δόση, έχω κάνει και το εμβόλιο της γρίπης και για τον έρπητα ζωστήρα και εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο».
Δεν είμεθα αστυνομικά όργανα – υπογράμμισε – αλλά έχουμε
δώσει εντολές και στο προσωπικό και στους διακόνους να τηρούνται τα ιατρικά πρωτόκολλα να είναι εμβολιασμένοι όλοι, και
υπάρχει και ποσόστωση και εξαερισμός, μάσκα, ό,τι μας εντέλλεται η ιατρική κοινότητα.
Όλες οι μεγάλες ασθένειες, οι πανδημίες κατεστάλησαν με τον
εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή ζούμε την αποθέωση του «δικαιωματισμού», είπαμε να υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά
όχι να γίνουν και είδωλα.
«Θυμούμαι κι εγώ ως παιδί ερχόταν στο σχολείο ο σχολίατρος
και μού έκανε τον εμβολιασμό για τη φυματίωση, ούτε άδεια από
τους γονείς μου είχε, ούτε από τη σχολική κοινότητα, από κανέναν δεν είχε, από το κράτος είχε, και έκανε τον εμβολιασμό».
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, έκανε λόγο για αποδόμηση της αυθεντίας, με κάποιους να έχουν το θράσος να κάνουν τον ειδήμονα
γιατρό. «Θράσος, τρέλα, ανισορροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ευθύνες και η Πολιτεία, γιατί δεν κάνει
περιστολή των ψευδών ειδήσεων.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΡFIZER ΚΑΙ MERCK ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Χάπι κατά του κορωνοϊού από
δύο φαρμακευτικές εταιρείες
Δ

ύο χάπια ρίχνονται στη μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται για τα
χάπια των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών Merck και Pfizer, τα οποία έλαβαν έγκριση από τη Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων.
Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας καλωσόρισαν
από την πρώτη στιγμή την ανάπτυξη των φαρμάκων για τη θεραπεία της Covid-19, διαμηνύοντας
πως θα μπορέσουν να σώσουν ζωές, ωστόσο,
αυτό που έσπευσαν να επισημάνουν είναι πως δεν
αποτελούν την τέλεια θεραπεία και πως κανείς δεν
πρέπει να επαναπαύεται με την κυκλοφορία τους,
συνιστώντας στον κόσμο να εμβολιαστεί.
Οι μελέτες για τα δύο χάπια έχουν δείξει ότι η
έγκαιρη χορήγησή τους περιορίζει σημαντικά τις
νοσηλείες και τους θανάτους σε ασθενείς.

Το χάπι της Pfizer
Το Paxlovid, όπως ονομάστηκε το αντι-ιϊκό χάπι
της Pfizer, σύμφωνα με τα στοιχεία της κλινικής
μελέτης μπορεί να μειώσει κατά 89% τον κίνδυνο
βαριάς νόσου και θανάτου των πιο ευάλωτων.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, είναι αποτελεσματικότερο όταν χορηγηθεί σε άτομα που κινδυνεύουν να αρρωστήσουν βαριά ή να πεθάνουν
αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της λοίμωξης. Η Pfizer, μάλιστα, τόνισε ότι
τα συμπεράσματα της μελέτης της ήταν τόσο ενθαρρυντικά, ώστε η έρευνα διακόπηκε πριν από
την ολοκλήρωσή της, ως απόλυτα επιτυχής.
To Paxlovid ανήκει στη φαρμακολογική κατηγορία των αναστολέων της πρωτεάσης και δρα
εμποδίζοντας την παραγωγή ενός ενζύμου που
είναι αναγκαίο για τον πολλαπλασιασμό του ιού.
Οταν χορηγείται συνδυαστικά με τη ριτοναβίρη, ένα
άλλο αντιιικό, παραμένει περισσότερο στον οργανισμό μας και έτσι έχουμε μεγαλύτερο όφελος. H
συνδυαστική φαρμακευτική αγωγή έχει κάποιες
διαφορές από το χάπι της Merck, το οποίο δρα
εισάγοντας «σφάλματα» στον γενετικό κώδικα του
ιού.
Η συνδυαστική θεραπεία, η οποία αποτελείται
από τρία χάπια, πρέπει να λαμβάνεται δις ημερησίως επί πενθήμερο.
Ο πρόεδρος και επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά τόνισε ότι το Paxlovid «έχει τη
δυνατότητα να σώσει ζωές περιορίζοντας τη

βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19 και εξαλείφοντας την ανάγκη νοσηλείας στις εννιά από τις
δέκα περιπτώσεις».
Παρότι τα εμβόλια δημιούργησαν ένα ισχυρό
τείχος προστασίας, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους η ζήτηση για θεραπευτικά μέσα που μπορούν να χορηγηθούν σε οικιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, παρέμενε υψηλή.
Η κλινική μελέτη της Pfizer απέδειξε ότι το Paxlovid
αποτελεί μια εξαιρετική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Στην έρευνα συμμετείχαν 1.219 ασθενείς υψηλού
κινδύνου, που είχαν πρόσφατα προσβληθεί από
κορωναϊό.
Από την ομάδα που έλαβε το χάπι, μόλις το 0,8%
χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στην ομάδα ελέγχου, που έλαβε ένα ψευδοφάρμακο, ήταν 7%. Η θεραπεία χορηγήθηκε μόλις τρεις
ημέρες από την πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων.
Επτά άνθρωποι από την ομάδα ελέγχου πέθαναν,
ενώ μεταξύ εκείνων που έλαβαν Paxlovid δεν κατέληξε κανείς.
Οταν η χορήγηση της θεραπείας καθυστέρησε
και άρχισε την πέμπτη ημέρα από την εμφάνιση
των συμπτωμάτων της λοίμωξης, το 1% των εθελοντών που έλαβε το χάπι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να καταλήξει κανείς. Από
την ομάδα που έλαβε ψευδοφάρμακο το 6,7% χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ απεβίωσαν δέκα εθελοντές.
Οι συμμετέχοντες στην κλινική μελέτη είτε ήταν
ηλικιωμένοι είτε έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα, τα οποία τους καθιστούσαν ευάλωτους στην
COVID. Ολοι τους εμφάνισαν ήπια ή μέτριας
βαρύτητας συμπτώματα.

Το χάπι της Merck
Μια ημέρα πριν την έγκριση του χαπιού της Pfizer,
είχε λάβει έγκριση από τη Βρετανική Ρυθμιστική
Αρχή το σκεύασμα της Merck.
Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας
(MHRA) χορήγησε άδεια για το φάρμακο με όνομα
Lagevrio για ήπια έως μέτρια συμπτώματα Covid.
Το συγκεκριμένο χάπι περιέχει τη δραστική ουσία
μολνοπιραβίρη και πρόκειται για μια εύκολη στη
χορήγηση θεραπεία που μείωσε στο μισό τον κίνδυνο
νοσηλείας ή θανάτου από Covid-19 για άτομα με
ήπια ή μέτρια συμπτώματα, κατά τη διάρκεια των

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης
O Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λονδίνο από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2021.
Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του, κ. Boris Johnson, και θα παραστεί
στα εγκαίνια της έκθεσης του Μουσείου Επιστημών (Science Museum) "Ancient Greeks:
Science and Wisdom".
Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα έχει επαφές
με δημοσιογράφους, διαμορφωτές κοινής
γνώμης και επιχειρηματικούς κύκλους, ενώ
θα συναντήσει και εκπροσώπους της Ομογένειας.

κλινικών δοκιμών.
Η μολνοπιραβίρη είναι ένα αντιικό φάρμακο
που αντί να μπλοκάρει τον πολλαπλασιασμό του
γενετικού υλικού του ιού, όπως άλλα αντιικά φάρμακα, «εξαναγκάζει» τον ιό να μεταλλαχθεί σε μορφές που δεν είναι βιώσιμες. Αυτό θεωρητικά έχει
ως συνέπεια να μπορεί να μπλοκάρει ακόμα
και την ικανότητα του ιού να αναπτύξει αντοχή
μέσω μεταλλάξεων.
Η κλινική μελέτη Φάσης ΙΙΙ που εξέταζε την αποτελεσματικότητα της μολνοπιραβίρης σε ασθενείς
με υψηλή πιθανότητα να χρειασθούν νοσηλεία
διακόπηκε πρόωρα καθότι η αποτελεσματικότητά
του φαρμάκου ήταν εντυπωσιακή, με συνέπεια να
μην είναι πλέον ηθική η χορήγηση placebo στην
ομάδα ελέγχου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήδη έχουν
συνάψει συμφωνία για την αγορά 1,7 εκατομμυρίων
θεραπευτικών σχημάτων έναντί του ποσού των
1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας το
κόστους κάθε θεραπευτικού σχήματος στα 700
δολάρια ανά άτομο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μελέτης η μολνοπιραβίρη, όπως και τα άλλα ήδη διαθέσιμα φάρμακα, θα πρέπει να χορηγείται νωρίς μετά την διάγνωση, ενώ η αποτελεσματικότητά της σε προχωρημένη νόσο πιθανώς να είναι περιορισμένη.
Η Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή συνέστησε τη
χρήση του φαρμάκου όσο το δυνατόν πιο σύντο-

μα μετά τη διάγνωση και μέσα σε πέντε ημέρες
από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Οι Ρυθμιστικές Αρχές σε ΗΠΑ και ΕΕ αξιολογούν
ακόμα το φάρμακο της Merck, για το οποίο έχουν
αυξηθεί οι παραγγελίες από τις κυβερνήσεις από
τότε που δημοσιεύθηκαν τα θετικά αποτελέσματα
της φάσης 3 των κλινικών δοκιμών τον περασμένο μήνα.

Η σύγκριση των δύο χαπιών παραγωγή
Δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς συγκρίσεις
μεταξύ των δύο χαπιών, όπως επισημαίνει ο αναλυτής του Bloomberg, Sam Fazeli, ο οποίος όμως
παραθέτει κάποια στοιχεία για τα δύο σκευάσματα:
Δοσολογία του Paxlovid της Pfizer: Δύο φορές
τη μέρα για πέντε ημέρες.
Δοσολογία του Molnupiravir της Merck: Δύο φορές
τη μέρα για πέντε ημέρες.
Παραγωγή του Paxlovid της Pfizer: Αναμένεται
η παραγωγή 180.000 συσκευασιών μέχρι το τέλος
του έτους και τουλάχιστον 50 εκατ. συσκευασιών
μέχρι το τέλος του 2022.
Παραγωγή του Molnupiravir της Merck: Αναμένεται παραγωγή 10 εκατ. παρτίδων μέχρι το τέλος
του έτους, αδειοδότηση σε εταιρείες γενόσημων
φαρμάκων και σχέδια για αύξηση της παραγωγής.
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Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η αρχική σκέψη για έναρξη των επαναστατικών
δραστηριοτήτων της Φ.Ε. ήταν ότι θα πραγματοποι
ούνταν στην Πελοπόννησο και αυτό κυρίως επειδή ο
ίδιος ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πίστευε ότι οι επικρα
τούσες τότε περιστάσεις ευνοούσαν μια τέτοια από
φαση και όχι οι κάπως αβάσιμες κι ενθουσιώδης, βέβαια,
παραστάσεις μερικών ασιόδοξων Φιλικών, οι οποίοι
υποστήριζαν μια τέτοια απόφαση. Την δε πεποίθησή
του εκείνη ο Υψηλάντης την βάσιζε σε συγκεκριμένα
γεγονότα: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε
τότε μια σειρά επαναστατικών κινήσεων από μέρους
διαφόρων ισχυρών Πασάδων, όπως ήταν, για παρά
δειγμα, η ανταρσία του Αλή πασά των Ιωαννίνων. Στην
περίπτωση, μάλιστα, αυτήν, ακόμη και οι άσπονδοι
εχθροί του, οι Σουλιώτες, λησμόνησαν ή μάλλον υπο
κρίθηκαν ότι λησμόνησαν τα όσα είχαν υποφέρει για
τόσα χρόνια από τις φρικαλεότητές του και συνεργά
στηκαν μαζί του προκειμένου να καταπολεμήσουν τους
Τούρκους.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Ένα θετικό, επίσης, στοιχείο για έναρξη της επανά
στασης το συντομότερο δυνατό και, μάλιστα, από τη
Μολδοβλαχία ήταν η πεποίθηση ότι και εκεί θα ξέσπα
γαν ταραχές πολύ σύντομα. Και αυτό, χάρη στις μυστι
κές ενέργειες, τις οποίες είχε κάμει ο Ξάνθος και άλλα
Μέλη της Φ.Ε. στις περιοχές αυτές, όπως, για παρά
δειγμα, οι δύο ήρωες της Μονής Σέκου Μολδαβίας
Γεωργάκης Ολύμπιος από το Βλαχολίβαδο της Θεσ
σαλίας (17728/9/1821) και Ιωάννης Φαρμάκης από
το Μπλάτσι Εορδαίας Κοζάνης (π.17738/9/1821), και
ο Γιωργάκης Νικολού ή Βαρνακιώτης (17801842),
από το χωριό Βάρνακα της Ακαρνανίας, και ο τελικά
προδότης Σάββας Καμηνάρης-Φωκιανός από την
Πάτμο [(17851821), ο οποίος μετά την αποτυχία του
κινήματος παρασύρθηκε από τον Ρουμάνο Θεόδωρο

Ι στορικές Μ νήμες
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
Βλαδιμηρέσκου και συνεργάστηκε με τους Τούρ
κους, οι οποίοι όμως τελικά τον αποκεφάλισαν στο
Βουκουρέστι και το σώμα του το ρίξανε στα σκυλιά].
Ο Βλαδιμηρέσκου, συγκεκριμένα, μετά από επαφ
ές που είχε με τοον Γεωργάκη Ολύμπιο και τον Ιωάν
νη Φαρμάκη κ έχοντας ο ίδιος κατά νουν να ξεσηκώσει
την φτωχολογιά της Μολδοβλαχίας εναντίον της ηγε
τικής τάξης των μεγαλοκτηματιών και των μεγαλε
μπόρων, προσποιήθηκε πανέξυπνα ότι θα συνεργαζό
ταν στενά με τις δυνάμης του Αλέξανδρου Υψηλάντη
στον αγώνα του για την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Πίστευε δε, μάλιστα, ότι η επανάσταση του Υψηλάν
τη στη Μολδοβλαχία ήταν απλά ένα προπέτασμα κα
πνού για την ευκολότερη κάθοδο του Υψηλάντη στην
Πελοπόννησο, όπως ήταν άλλωστε και το σχέδιο του
Υψηλάντη, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούσε και τα πραγ
ματικά συμφέροντα των ντόπιων κατοίκων της Μολ
δοβλαχίας, στην οποία κι εποφθαλμιούσε να καταστεί
απόλυτος μονάρχης. Απευθύνει, λοιπόν, την ακόλουθη
προκήρυξή του προς τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό
των οπαδών του, ημερομ. 11 Μαρτίου 1821:
«Άνδρες αδελφοί. Μέχρι τούδε δεν σας εφανέρωσα
τον μυστικόν του κινήματός μου σκοπόν, όστις δεν προήλθεν αφ’ εαυτού μου, ουδ’ αποβλέπει εις το να εξολοθρεύσωμεν παντάπασι τους άρχοντας οίτινες δεν μας
εναντιούνται ποσώς, αλλ’ είναι πολύ διαφορετικός απ’
ό,τι σείς τον εξελάβατε, καθό μυστηριώδης. Ήδη δε,
διότι πλησιάζει η ώρα, ιδού τον αποκαλύπτω εις γνώσιν
πάντων και σας ειδοποιώ ότι το κίνημα τούτο είναι κατά
προσταγήν και θέλησιν του αυτοκράτορος της Ρωσσίας
Αλεξάνδρου και αποβλέπει ου μόνον την ιδικήν μας ελευθερίαν, αλλά και όλου του γραικικού έθνους. Ο πρίγκηψ

Αλέξανδρος Υψηλάντης διαπεράσας την Μολδαυΐαν
εμπήκεν εις τα χώματα της Βλαχίας με ικανόν στράτευμα. Κατόπιν τούτου προφθάνει και μία μεγάλη ρωσσική δύναμις, ήτις ευρίσκεται εις τον Προύθον. Ημείς μεν
θέλομεν ευκολύνει την από του Δουνάβεως διάβασιν του
πρίγκηπος Υψηλάντη διά να απέλθη εις απελευθέρωσιν
της πατρίδος του, οι δε Ρώσσοι θέλουν βοηθήσει ημάς
διά να κυριεύσωμεν τα περί την πατρίδα μας φρούρια.
Έπειτα θέλουν μας αφήσει ελευθέρους και αυτονόμους.
Διό προσέχετε εις το εξής από φόνους, απογυμνώσεις
και άλλα κακά έργα, επειδή όστις ήθελε φωραθή τοιαύτα ποιών, θέλω τον παιδεύσει ιδιοχείρως με θάνατον».
Στο μεταξύ, όμως, και καταφανώς φοβούμενος μήπως
η παρουσία και κυρίως η επαναστατική δραστηριό
τητα των δυνάμεων του Υψηλάντη προκαλέσει νέον
Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την κατοχή της Μολδο
βλαχίας από τους Ρώσους, απευθύνει ιδιαίτερη και
κατάφωρα δουλοπρεπή έκθεση προς τον σουλτάνο
Μαχμούτ Β΄, στην οποία έμμεσα πλην σαφώς κατα
φέρεται εναντίον της ημιαυτονομίας της Μολδοβλαχίας,
η οποία υπήρξε αποτέλεσμα της ρωσικής επέμβασης
στο θέμα των δύο αυτών παραδουνάβειων ηγεμονιών.
Γράφει δε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«Εις την ιεράν και πανέκλαμπρον ταύτην Υψηλήν
Πόρταν της κραταιάς και κυρίας ημών βασιλείας προσπίπτομεν όλοι ημείς οι υπήκοοι και πιστοί λαοί της
Βλαχίας και ως προς ένα θεόν παντοκράτορα αναφέρομεν μετά πολλής οδύνης και θλίψεως ακριβώς τ’ αλλεπάλληλα ημών πάθη και απέραντα βάσανα, άτινα υποφέρομεν εξ αιτίας της των εντοπίων αρχόντων ενώσεως
με τους κατά καιρούς στελλομένους Αυθέντας, διοικητάς μας παρά της κραταιάς Βσιλείας, της οποίας τα μεγάλα και πλούσια ελέη προ πολλού εκαρπούμεθα. Αλλ’ ήδη
εγκατελείφθημεν ολοτελώς εις χείρας των ρηθέντων εχθρών τής τε Υψηλής Πόρτας και ιδικών μας, τους οποίους άρχοντας ηθέλαμεν ονομάσει μάλλον κακομηχάνους και τυράννους ημών, ως συμφώνους και συνεργούς με τους νυν ηγεμόνας. Διό δεόμεθα μετά θερμών
δακρύων, ίνα εξαποσταλή βασιλικός άνθρωπος ουχί
ομόθρησκός μας διά να εξετάση και ίδη την της Τσάρας [=ρουμανική εθνοσυνέλευση] αθλίαν κατάστασιν
και με την ενέργειαν της δικαιοσύνης να κάμη την ανήκουσαν επιδιόρθωσιν διά να παύσωσι πλέον αι αρπαγαί και ν’ αποδίδωμεν μόνον το αποφασισμένον δικαίωμα εις την κραταιάν βασιλείαν, καθώς μέχρι τούδε εδίδομεν, ούτω και εις το εξής δεν αρνούμεθα, αλλά πιστοί
και υποτελείς είμεθα και εσμέν και εσόμεθα εις τους
αιώνας».
Στην μακροσκελή, εξάλλου, προσωπική του προ
κήρυξη προς τους ντόπιους κατοίκους της Μολδοβ
λαχίας, στην οποία τους υπόσχεται τα πάντα, η μόνη
έμμεση αναφορά, την οποία κάνει ο Βλαδιμηρέσκου
για το κίνημα του Υψηλάντη μπορεί να θεωρηθεί η
φράση «σας υπόσχομαι εκ ψυχής ότι θέλουν αποκτηθή
δι’ αιματοχυσίας εναντίον οποιουδήποτε εχθρού αποδειχθησομένου καταφρονητού των δικαιωμάτων τούτων,
παρί του οποίου σεις πρώτοι έχετε να χαρήτε». Μέγα
μέρος, άλλωστε, της εν λόγω προκήρυξής του στρέ
φεται εναντίον των Φαναριωτών ηγεμόνων της Μολ
δοβλαχίας, ένας των οποίων, άλλωστε, ο Μιχαήλ Βοεβόδας Σούτσος, ήταν όχι μόνο μέλος της Φιλικής Εται
ρίας, αλλά και είχε αφορισθεί μαζί με τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη στον αμφιλεγόμενο από τους ιστορικούς
Πατριαρχικό αφορισμό.
Όμως και ο Μαχμούτ Β΄ δεν αδιαφόρησε καθόλου
μπροστά σε μια τέτοια φιλοτουρκική εκδήλωση από
μέρους όχι μόνο του ηγέτη των Μολδαβών, αλλά γενι
κά και όλων όσοι είχαν την εντύπωση και τον σενεπο
μενο φόβο ότι η επαναστατική δράση της «Φιλικής
Εταιρίας» στη Μολδοβλαχία θα απειλούσε θανάσιμα
και τα προσωπικά τους συμφέροντα. Μεταξύ δε, μάλι
στα, αυτών συμπεριλαμβάνονταν δυστυχώς και πολ
λοί ευκατάστατοι Έλληνες της Βλαχίας, οι οποίοι τελι
κά, μαζί με τους άλλους προκρίτους της περιοχής αυτής
κατόρθωσαν αφενός να τους αποστείλει μακροσκελές
έγγραφο ο Σουλτάνος διαβεβαιώνοντάς τους για την
από μέρους του υποστήριξή τους και αφετέρου να
υποχρεωθεί ο Μιχαήλ Βοεβόδας Σούτσος να εγκατα
λείψει την ηγεμονική του θέση και να σωθεί καταφεύ
γοντας στη Ρωσία. Έχει δε το εν λόγω σουλτανικό
φιρμάνι ως εξής:

«Προς τον Καϊμακάμην του Βουκουρεστίου, όστις
ήδη ευρίσκεται εις τα πέριξ του Δουνάβεως, ποστέλνικον [Κωνσταντίνον] Νέγρην, και Μητροπολίτην, και
Επισκόπους και Ηγουμένους και Άρχοντας της Βλαχίας,
Διευθυνομένης ταύτης της αγίας και ιεράς βασιλικής
μου προσταγής, γνωστοποιείται ότι, επειδή η Τσάρα της
Βλαχίας και Μολδαυίας, θελήσασα να διατηρήση την
δικαιοσύνην του κιλλερίου μου, και αν ο άνθρωπος
εκείνος, όστις μετά των ομοφρόνων του ηθέλησε να
καταταράξη την ησυχίαν των ραγιάδων, ζητεί και θέλει
να είναι πάντοτε, καθάπερ υπόσχεται, μετά των οπαδών
του εγκατοίκων πιστοί και υποτελείς της ημών Αυτοκρατορίας και υποτεταγμένοι έμπροσθεν εις την βούλησιν
και υποσκίασιν της κρήτορός μου βασιλικής ευσπλαγχνίας,
και επειδή μετά την αποβίωσιν του Βλάχμπεη Αλεξάνδρου Σούτσου, ο ρηθείς, Θεόδωρος ονομαζόμενος, παρουσιασθείς έμπροσθεν του λαού περιγέλοιον, έφερεν υπό
την σημαίαν του απειροπληθή στρατόν αχρείων ανθρώπων, και μετά τούτον ο υιός εκείνου του ποτέ φυγάδος [Κωνσταντίνος Υψηλάντης] Υψηλάντου Αλέξανδρος, και μετ’ αυτόν πάλιν ο χαΐνης νυν ηγεμών της Μολδαυίας Μιχαήλ Σούτσος, περιεκύκλωσαν κατ’ αρχάς την
πόλιν Ιασίου, και διεσκόρπισαν εις περίξ εκεί διάφορα
γράματα πλήρη σπερμολογιών, σχηματίσαντες ομοφρόνους των ύστερον τους ανθρώπους εις παντοία φουσάτα, η Υψηλή ημών βασιλεία πληροφορηθείσα ιδιαιτέρως περί πάντων τούτων και από αναφοράς τών τε
Βογιάρων, οι οποίοι εις την αρχήν της αποστασίας ταύτης,
εκ συμφώνου εγκαταλείποντες την πατρίδα των, κατέφυγον εις την γην της Αυστρίας και αλλού, και των εγκατοίκων υποτελών ημών, των οποίων τα κλαυθηρά και
ζοφερά γράμματα, άπερ αλληλοδιαδόχως απέπεμπον εκ
μέρους των, τον εκίνησαν εις οίκτον, απεφάσισε να
εκκαθαρίση τον τόπον από τους κακοποιούς αυτούς, και
να εξαλείψη από αυτάς τας δύο επαρχίας τους τοιούτους καταχθονίους ανθρώπους με πληγάς και παιδείας,
και να παρεισάξη επίσης εν αυταίς την κοινήν ησυχίαν
και ασφάλειαν των αδυνάτων και δυστυχών ραγιάδων,
οίτινες ευρίσκοντο νυν ένθεν κακείθεν απηλπισμένοι,
και ηυδόκησε να πέμψη έκ τε της Ανατολής και Ρούμελης στρατεύματα, των οποίων ο κύριος σκοπός δεν αποτείνεται εις άλλο, ειμή εις την εξολόθρευσιν των αποστατών, την αποκατάστασιν της κοινής ησυχίας και την
διαχήρισιν των δικαίων από τους αδίκους, διότι όσοι
σεμνοπρεπείς και ευάγωγοι, συγκοινωνούντες αλλήλοις
συγκατανευτικώς, ουχί μόνον οι τοιούτοι θα μείνωσιν
ανέπαφοι, αλλ’ έτι μάλλον θελουσιν είσθαι πάντες και
πάντοτε επισκιασμένοι υπό τας πτέρυγας της δικαιοσύνης
του βασιλικού ημών κριτηρίου. Αλλ’ επειδή και η αποστολή του Αυθέντου παρατείνεται επίσης προς καιρόν,
αχρισού ησυχάση ο λαός, ως το πρότερον, ενεκρίθη προς
το παρόν άξιος διά την Καϊμακαμίαν του Βουκουρεστίου
ο Νέγρης. Διό πρέπει σείς, Μητροπολίται, Επίσκοποι,
Ηγούμενοι και Άρχοντες, άμα φθάση η βασιλική ημών
ιερά αύτη προσταγή να συσσωματωθήτε ομού και να
εξακολουθήσετε καθ’ όλα τα συμφέροντα εν τάξει,
πασχίζοντες μετά του Καϊμακάμη, ώστε να χορηγήσητε
την ασφάλειαν και την ησυχίαν εις τους αδυνάτους ραγιάδας, και να καθοδηγήσητε αυτούς εις όλα κατά πάντα
τρόπον επιεικώς. Και όσοι πάλιν ευρίσκονται απομεμακρυσμένοι από τους αποστάτας, δεικνύοντες τώρα το
δείγμα της πιστοβεβαιώσεως και δικαιοσύνης των, να
επανέλθωσιν εις τα ίδια, διότι και αυτοί μετά καιρόν
τόσον διά τούτο, καθόσον και διά την διευκόλυνσιν του
στρατεύματος, θέλουσιν ανταμειφθή πρεπόντως. Εκλέξατε προσέτι ανάμεσόν σας τους αξιωτέρους Άρχοντας,
και φερόμενοι προς αυτούς με παν είδος τιμιότητος,
τιμωρήσατε τους όσοι ήθελον ανακαλυφθή υποκεκρυμμένως σύμφωνοι αποστάται, διότι και εκ τούτου έχει
να δεχθή η υποταγή, η αφοσίωσις, το καλόν σας φέρσιμον και ο σκοπός εις το ν’ ακολουθήσητε τα πάντα ευλόγως. Επί τούτω εξεδόθη ο βασιλικός ημών ούτος ορισμός, και μάλιστα προς εκείνους, οίτινες γνωρίζουσι να
σκέπτωνται ορθοτέρως, διά να πράξητε προθύμως εκείνα,
όσα σας προστάζονται. Συ δε, ώ Καϊμακάμη, πληροφορούμενος όλα ταύτα να συνεργήσης μετά των αρχόντων
και λοιπών εκ συμφώνου εις το να εκτελέσης τα προσταττόμενά σοι με τας βεβαιωτικάς εκδουλεύσεις του.Ταύτα
πάντα εις ιδέαν σας, προς το άγιον σημείον να ήσθε υποτελείς».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Γεώργιος Τερτσέτης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο,
το έτος 1800. Οι γονείς του, Ναθαναήλ Τερτσέτης και Κατερίνα Στρούντζα, διαπληκτίζονταν
συχνά για τον θρησκευτικό προσανατολισμό του
γιού τους, καθώς ο μεν πατέρας του, Καθολικός,
θέλησε να τον φέρει σε επαφή με το Παπικό περιβάλλον, ενώ η μητέρα του, Ορθόδοξη, τον βάφτισε κρυφά, δίνοντάς του το όνομα «Γεώργιος».
Τέσσερις φορές βαπτίστηκε το μωρό, μέσα σε δύο
χρόνους!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Χωρίς να προέρχεται από αριστοκρατική οικογένεια, ο Τερτσέτης από μικρός λογιζόταν για ποπολάρος, καθ' ότι πολλοί συγγενείς του κατάγονταν από
τη Μασσαλία. Πήγε σχολείο στη Ζάκυνθο, παρέα με
τα παιδιά του Θ. Κολοκοτρώνη, Γενναίο και Πάνο.
Έχοντας συγκεντρώσει αρκετά χρήματα, ο πατέρας
του τον στέλνει για σπουδές στα Νομικά, το 1816, στην
Ιταλία. Εκεί ο νεαρός Τερτσέτης δεν δυσκολεύτηκε να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ιταλικής ακαδημαϊκής κοινότητας, αφού είχε λάβει Καθολική ανατροφή
από τον πατέρα του. Παράλληλα όμως, υπήρξε γνώστης
και του Ορθόδοξου Δόγματος, το οποίο εν τέλει αποφάσισε να ακολουθήσει. Στην Ιταλία, ο Τερτσέτης ασχολήθηκε με τη Λατινική Φιλοσοφία και ήρθε σε επαφή
με σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και της
θρησκείας! Το 1820, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του, επιστρέφει στη Ζάκυνθο. Στη πατρίδα τώρα,
σιγοβράζει η Επανάσταση και ο Τερτσέτης μυείται
απευθείας στη Φιλική Εταιρεία! Μεταβαίνει κρυφά στη
Πελοπόννησο για να πολεμήσει, ωστόσο, σύντομα
αρρωσταίνει βαριά και επιστρέφει στη Ζάκυνθο. Εκεί
θα έρθει σε επαφή με πολλούς επαναστάτες, θα δει
από κοντά τον θρυλικό Μάρκο Μπότσαρη και θα
συνδεθεί με αδερφική φιλία με τον Διονύσιο Σολωμό!
Το 1828 αποφασίζει να εγκατασταθεί για δύο χρόνια
στο Μεσολόγγι, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις
του Αγώνα.
Επί Καποδίστρια, λαμβάνει μέρος σε μάχες στη
Ρούμελη για την απελευθέρωση της Στερεάς και με
την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους γίνεται δάσκαλος στο πρώτο δημόσιο εκπαιδευτήριο στην
Αίγινα! Έχοντας έμφυτη τη τάση για διδασκαλία, εμπλούτισε τα μυαλά των νεαρών Ελληνόπουλων με
γνώσεις, διατελώντας καθηγητής Γεωγραφίας και Ιστορίας στο Κεντρικό Πολεμικό σχολείο του Ναυπλίου!
Ο Τερτσέτης μετέδιδε στα παιδιά την αγάπη για το έθνος και την ιερότητα του θεσμού της οικογένειας, ενώ
παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο, δημοσίευε
κείμενα πατριωτικού περιεχομένου. Η θητεία του ως
δάσκαλος θα τελειώσει τον Σεπτέμβριο του 1833, όταν
ο Βαυαρός Άρμανσμπεργκ, πρόεδρος της Αντιβασιλείας, θα τον μεταφέρει στη βασιλική αυλή για να διδάξει ελληνικά στις κόρες του! Ευνοημένος από τις
φιλικές σχέσεις που ανέπτυξε με το Βαυαρικό περιβάλλον, ο Τερτσέτης διορίζεται ένας από τους πέντε
δικαστές του Ναυπλίου. Κι εκεί έμελλε να δείξει τον
ανδρισμό του! 16 Απριλίου 1834. Είναι υποχρεωμένος να καταδικάσει σε θάνατο τον Γέρο του Μοριά και
τον Πλαπούτα. Ο Τερτσέτης γνωρίζει πολύ καλά πως
όχι μόνο οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες, αλλά δεν
θα θυσιάσει τα πατριωτικά του αισθήματα για τους
βάρβαρους δυνάστες! Το κατηγορητήριο που έφτιαξε ο ανθέλληνας σκευωρός Έδουαρδ Μάσσον, με
πλαστά στοιχεία και ψευδομάρτυρες, το σκίζει! «Δεν
θα με έχετε συνεργό στον φόνο δύο αθώων ανθρώπων», ξεκαθαρίζει! Τρείς από τους πέντε δικαστές συνηγόρησαν υπέρ της καταδίκης.
Ο νεαρός δικαστικός, ο αδελφικός φίλος του εθνικού μας ποιητή, δεν υπογράφει την ατίμωση του Γένους! Αμέσως οι φρουροί τρυπούν με τις ξιφολόγχες
το πουκάμισο αυτού και του έτερου δικαστή, του Πολυζωΐδη. Γεμάτοι αίματα, σέρνονται στο χώμα για να
υπογράψουν. Όχι, δεν υπογράφουν! Οι δύο δικαστές
κακοποιούνται βάναυσα, φυλακίζονται για τέσσερις
μήνες και οδηγούνται σε δίκη για «παράβαση καθηκόντων»!
Στη «δίκη των δικαστών» που ακολούθησε, Εισαγγελέας είναι ο Σκωτσέζος Μάσσον, εκείνος που
τους πίεσε να «σκοτώσουν» τον Κολοκοτρώνη. Στην
απολογία του, με το κεφάλι ψηλά, αληθινός Έλλην, ο
Τερτσέτης είπε: «Πώς θα ημερώσεις την κατάρα που
θα ξεφωνίσουν οι δύο στρατιώτες της Επαναστάσεως,
γονατίζοντας να βάλουν το κεφάλι τους εις τον χαλκά
της Γιλοτίνας; 49 χρόνους ο γεροντότερος των δύο με
τουφέκι ακοίμητο επολεμούσε τους εχθρούς, και βα-

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Τα διαχρονικά σύμβολα
της Δικαιοσύνης!
σαν’ τον πολιτισμόν και τους νόμους εις την Ελλάδα,
και ο νόμος που φανερά φανερά τους βοηθούσε, δεν
προσαρμόσθηκε εις βοήθειαν τους; Ποιος είσαι εσύ
που με το πρόσχημα της παιδείας έλαβες από την Βασιλεία επάγγελμα τόσον επικίνδυνο διά την τιμή και
ζωή των υπηκόων; Ποιός είσαι εσύ, που παίζεις με
ημάς εις την γην της γεννήσεως μας επάγγελμα τόσον
επικίνδυνο διά την τιμή και ζωή των υπηκόων; Ποιός
είσαι εσύ, που παίζεις με ημάς εις την γην της γεννήσεως μας;»
Και συνέχισε με ορμή: «Ο Εθνισμός μας, ω Επίτροπε, είναι θεμελιωμένος εις τα αίματα οκτακοσίων
χιλιάδων Ελλήνων φονευμένων εις τον αγώνα και δεν
ήταν θέλημα θεού ημείς εις την 26 Μαΐου να φθάσωμεν εις τόσην αναισθησίαν». (26 Μαΐου= η τελευταία
μέρα της δίκης του Κολοκοτρώνη).
Παρότι ο Τερτσέτης αθωώθηκε πανηγυρικά και οι
κατηγορίες εναντίον του κατέπεσαν, ο ίδιος γνώριζε
πως τα πράγματα πλέον θα ήταν δύσκολα, αφού το
Παλάτι τον καθαίρεσε από το αξίωμα του. Κατέφυγε
στο Παρίσι κι έμεινε εκεί ως το 1844.
Αργότερα, επιστρέφει στην Αθήνα για να αναλάβει
Αρχειοφύλακας της Βουλής των Ελλήνων και να δημοσιεύσει τη ποιητική του συλλογή, με διάφορες διαλέξεις, ανέκδοτα δοκίμια και λογοτεχνία. Παράλληλα
συνέγραψε και τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά καθ' υπαγόρευσή τους.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, οι σχέσεις του
με την Ελληνική κυβέρνηση αποκαταστάθηκαν. Το
1864 εξελέγη αντιπρόσωπος της Ζακύνθου, ενώ περιόδευε στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, προς βοήθεια του Κρητικού ζητήματος. Κατά τη διάρκεια παραμονής του στη Γαλλία, παντρεύτηκε τη λογογράφο
Adelaide Germain. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο
Τερτσέτης θα αρρωστήσει βαριά και θα αποβιώσει
στις 15 Απριλίου 1874, αφήνοντας πίσω του μια τόσο ιερή παρακαταθήκη. Δικαιοσύνη και Ελλάδα!
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ
Ο Αναστάσιος Πολυζωΐδης γεννήθηκε στο χωριό Μελενίκο της Βορειοανατολικής Μακεδονίας στις
20 Φεβρουαρίου 1802. Η μητέρα του καταγόταν από
τη περιοχή, ενώ ο πατέρας του, Χρήστος, Σερραίος
στη καταγωγή, είχε έρθει στο χωριό για δουλειές με
τον αδερφό του, Λεόντιο, κι εγκαταστάθηκε μόνιμα.
Ο Αναστάσιος έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο
χωριό και το 1816, σε ηλικία 14 ετών στάλθηκε σε
συγγενείς του πατέρα του, στις Σέρρες, προκειμένου
να φοιτήσει στη φημισμένη «Σχολή των Σερρών»,
στην οποία την εποχή εκείνη Σχολάρχης ήταν ο σπουδαίος ελληνολάτρης λόγιος Μηνάς Μηνωΐδης. Δύο
χρόνια αργότερα όμως, ο πατέρας του πεθαίνει κι έτσι
τα έξοδα για τη μόρφωση του φερέλπιδος αυτού νεαρού αναλαμβάνουν να καλύψουν τα συγγενικά του
πρόσωπα. Έλαβε, λοιπόν, ανώτερη εκπαίδευση στο
Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν, στη Βιέννη και στο Βερολίνο, όπου σπούδασε Νομικά, Κοινωνικές Επιστήμες και Ιστορία.
Από νεαρή ηλικία διακρινόταν για την ακεραιότητα
του χαρακτήρα του και για τους καλούς του τρόπους!
Οι σπουδές του, όμως, στη Γερμανία διακόπηκαν απότομα μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης.
Ύστερα από ένα περιπετειώδες ταξίδι, αποβιβάζεται
τελικά στο Μεσολόγγι μαζί με άλλους Ευρωπαίους φιλέλληνες. Σχημάτισε από νωρίς φιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις και έγινε Γραμματέας του Εκτελεστικού στη προσωρινή διοίκηση Μαυροκορδάτου. Πολέμησε ηρωικά στη τελευταία φάση της πολιορκίας
του Μεσολογγίου και στην έξοδο και ήταν εκείνος που
με τη δεινή ρητορική του ικανότητα ονόμασε «ΙΕΡΑΝ
ΠΟΛΙΝ» το Μεσολόγγι, ονομασία που διατηρείται
ως και τις ημέρες μας!
Αν και νεότατος ακόμα, σε ηλικία μόλις είκοσι ετών,
υπήρξε ο κύριος συντάκτης και εκφραστής της περίφημης «Διακήρυξης του 1822», με την οποία προειδοποιούσε την Ευρώπη να μείνει μακριά από ιδιοτελείς και αυταρχικές βλέψεις και πως ο Ελληνικός
αγώνας είναι εθνικός και ιερός! Το 1827 ο Πολυζωΐδης εκλέγεται πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση της

Τροιζήνας και λίγους μήνες μετά, με την βοήθεια του
Ιωάννη Καποδίστρια, θα συνεχίσει τις σπουδές του
στη Γαλλία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Αναστάσιος πολιτεύεται, όμως, θα ταχθεί στο αντί-καποδιστριακό στρατόπεδο. Τα πολιτικά πάθη, τα μίση, οι
έριδες της εποχής και η αντιπαλότητα είχαν φωλιάσει,
δυστυχώς, στις ψυχές των Ελλήνων κι έτσι αυτό δεν
άφησε ανεπηρέαστο και τον Πολυζωΐδη. Ο ίδιος μάλιστα εξέδιδε από την Ύδρα, την αντιπολιτευτική εφημερίδα «Απόλλων», αρθρογραφώντας με ορμητική
αντιπάθεια έναντι του Κυβερνήτη! Αυτό, θα έλεγε κανείς, αποτελεί το μελανό σημείο στην κατά τα άλλα καλή ιστορία του Πολυζωΐδη.
Επί Αντιβασιλείας, ο Κωλέττης και οι Βαυαροί εκτίμησαν την αντιπάθεια του νεαρού δημοσιογράφου
απέναντι στον Κολοκοτρώνη και τον Καποδίστρια και
θεώρησαν πως θα ήταν «το παιδί για την δουλειά»
στα σχέδιά τους για την εξόντωση του Γέρου! Έτσι, το
1832 τον διόρισαν πρόεδρο του πενταμελούς δικαστηρίου του Ναυπλίου. Όταν άρχισε η πολύκροτη δίκη
του Πλαπούτα, του Κολοκοτρώνη, του Τζαβέλλα και
άλλων ηρωικών αγωνιστών, ο Μακεδόνας δικαστικός
δεν πρόδωσε τις αξίες του! Παράβλεψε τους ψευδομάρτυρες και τις άδικες κατηγορίες, αρνήθηκε να υπογράψει το κουρελόχαρτο του Μάσσον και βρόντηξε το
χέρι του με δύναμη: «Προτιμώ να μου κόψετε το
χέρι!».
Τότε εισέρχεται στην αίθουσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σχινάς προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του προέδρου του δικαστηρίου. «Δεν υπογράφω!», αναφωνεί και πάλι! Αμέσως, οι αστυνομικοί τον τραβούν βιαίως προς το δωμάτιο των συσκέ-
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ψεων, χτυπώντας τον άγρια με γροθιές, κλωτσιές και
με τους υποκόπανους των όπλων! Ο Πολυζωΐδης,
μαζί με τον Τερτσέτη αρνήθηκαν να γίνουν συνεργοί
σε ένα έγκλημα! Οι αξιωματικοί των Βαυαρών τους
φτύνουν και τους βρίζουν. Τους σκίζουν τα ρούχα.
Όμως, μέσα σε αυτούς τους δύο άνδρες υπάρχει έμφυτο το αιώνιο φως της δικαιοσύνης και της αλήθειας!
Φυλακίζονται για ένα διάστημα και εξαιτίας της άρνησής τους να υπογράψουν ένα στημένο κατηγορητήριο, κατηγορήθηκαν ότι είχαν εξαγοραστεί από την
«Κολοκοτρωνέικη φάρα»! Η νέα δίκη, θα γίνει στο
τζαμί του Ναυπλίου ενώπιον του Εγκληματικού Δικαστηρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 1834. Απέναντι στους
δύο ηρωικούς δικαστές ο ανθέλληνας Μάσσον. Αυτή
τη φορά, όμως, είχε να αντιμετωπίσει δύο καλά διαβασμένους άντρες, κατόχων της δικαστικής επιστήμης και του ρητορικού λόγου! Ο Πολυζωΐδης πρόβαλλε έναντι του Μάσσον ένα δριμύ αντί-κατηγορώ,
το οποίο μετατράπηκε σε ένα βαρύ κατηγορητήριο,
εναντίον των κατοχικών Βαυαρικών δυνάμεων! Η φανταστική μεστότητα λόγου, η λογική και τα ατράνταχτα
επιχειρήματα του Πολυζωΐδη επηρέασαν αποφασιστικά το δικαστήριο, το οποίο στάθηκε στο ύψος της
αποστολής του, αθωώνοντας πανηγυρικά και τους
δύο!
Ο Τερτσέτης, στο κύκνειο άσμα του ονομάζει τον
Πολυζωΐδη «άνθρωπο γενναίας ψυχής»! Όταν ο
Όθωνας ενηλικιώθηκε και έγινε βασιλιάς, ο Αναστάσιος Πολυζωΐδης διορίστηκε αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου και Σύμβουλος Επικρατείας. Το 1837 ανέλαβε
το πόστο του Υπουργού Παιδείας και Εσωτερικών.
Από τη θέση του αυτή αγωνίστηκε με πάθος για την
ελευθερία του λόγου και την ισότητα όλων των ανθρώπων. Παράλληλα, η συμβολή του υπήρξε καταλυτική στη θεμελίωση του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών!
Στα έτη που ακολούθησαν, ασχολήθηκε πολύ με
τη συγγραφή ιστορικών έργων και ενδιαφέρθηκε για
διοικητικά θέματα και ζητήματα γεωγραφίας. Το 1862,
διορίστηκε νομάρχης Αττικοβοιωτίας. Γνήσιος δημοκράτης, ήταν ένας εύχαρις άνθρωπος, εύστροφος και
αγαθός, ο οποίος απέδειξε πως θέλει «αρετήν και τόλμην» η Ελευθερία. Απεβίωσε το 1873 στην Αθήνα.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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Οι βρετανικές ΜΗ κυρίαρχες περιοχές
των Βάσεων και ο μύθος των «ενοικίων»

Η

Βρετανία το 1959 ξεκίνησε ζητώντας 170 τετραγωνικά μίλια για Βάσεις και κατέληξε στα
99. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υποστήριζε 80,
ο Στρατηγός Γρίβας Διγενής 36-40. Διαχρονικά
επιβεβαιώθηκε ότι ακόμα και η αρχική προσφορά Γρίβα κάλυπτε και ξεπερνούσε τις βρετανικές
στρατιωτικές ανάγκες.
Τον Νοέμβριο του 1959 το Γραφείο Αποικιών εισηγείτο μια διευθέτηση ενοικιαγοράς για 30 χρόνια…
και σε περίπτωση ναυαγίου, ετοίμασαν και σχέδια για
αποχώρηση από την Κύπρο κρατώντας μόνο το Ακρωτήρι/Επισκοπή ως «κυρίαρχη» περιοχή κτλ. Τελικά
επιτεύχθηκε συμφωνία. Η δε λέξη «κυρίαρχες» προστέθηκε ως ασφαλιστική δικλείδα για αντιμετώπιση
δικών μας αντιδράσεων. Είχε αποφασιστεί στις συνεδρίες μεταξύ ΗΒ, Ελλάδας και Τουρκίας πριν τις 19
Φεβρουαρίου 1959. Παρόλο που γνωρίζουν και το
τονίζουν διαχρονικά στα έγγραφά τους ότι η παρουσία τους στο νησί ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ…
«...Οι κυρίαρχες βρετανικές βάσεις, σύμφωνα
με τη Συνθήκη, παραμένουν βρετανικό έδαφος,
και για λόγους διεθνών καταστάσεων θα είναι σαν
“αποικίες”, αν και εσωτερικά η Δημοκρατία θα
εφαρμόζει πολλές από τις κυβερνητικές αρμοδιότητές της. Για πολιτικούς λόγους, όμως, θα αποφεύγεται η λέξη “αποικία”. Για τους ίδιους λόγους υπεύθυνο στο Whitehall δεν θα είναι το Γραφείο Αποικιών αλλά το Υπουργείο Αεροπορίας».
(Ιανουάριος 1960) Αργότερα το υπ. Αεροπορίας
διαλύθηκε και όλα εντάχθηκαν κάτω από το Υπ. Άμυνας.
(Από το βιβλίο γράφουσας και Ανδρέα Παπακωνσταντίνου «Η Κύπρος στο Σφυρί» Λονδίνο 1991).
Aποικιακά κατάλοιπα – Γνωμάτευση
Ανωτάτου Δικαστηρίου Λονδίνο
(Supreme Court) 30.7.2018
Τελικά την επιβεβαίωση ότι δεν είναι «κυρίαρχες» αλλά ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ μάς την έδωσε με τη γνωμάτευσή του το Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο στις 30.7.2018. Το Ανώτατο Δικαστήριο (στα πλαίσια μιας άλλης υπόθεσης που σχετιζόταν με τις βάσεις) με 7 Δικαστές απέρριψε τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το 1960 οι «Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων» μετατράπηκαν σε νέες οντότητες (new entities)
που δημιουργήθηκαν το 1960 και που απέκτησαν
ξεχωριστό καθεστώς και γνωμάτευσε – το Supreme
Court – ότι οι περιοχές των βάσεων είναι αποικιακά κατάλοιπα.
Σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά η συγκεκριμένη αναφορά: «Οι Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων
Ακρωτηρίου και Δεκέλειας αποτελούνται από εκείνα
τα τμήματα της αποικίας Κύπρου που δεν ανακηρύχθηκαν ως Ανεξάρτητη Κυρίαρχη Δημοκρατία της
Κύπρου με το Cyprus Act 1960 και παρέμειναν στη
δικαιοδοσία της κυριαρχίας της Αυτού Μεγαλειότητας.
Αυτές (δηλαδή οι Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων)
πρέπει να θεωρούνται, επομένως, ως να αποτελούν
μια αποικία που αποκτήθηκε από κατάκτηση ή εκχώρηση στις 5 Νοεμβρίου του 1914». (Όταν το Ηνωμένο
Βασίλειο προσάρτησε την Κύπρο).
Η Συμφωνία για Οικονομική Βοήθεια 1960
- Παράρτημα R
Στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει
το Παράρτημα R (AppendixR) με τίτλο «Οικονομική
βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία», το οποίο καλύπτει
την ανταλλαγή Σημειώσεων μεταξύ του Αντιπροσώπου
του ΗΒ που υπέγραψε την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης
(Κυβερνήτη Σερ Χιού Φούτ) και του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου και Δρα Κουτσιούκ, βάσει του οποίου η
κυβέρνηση του ΗΒ της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας θα πλήρωνε στην Κυβέρνηση της ΚΔ
υπό μορφή χορηγήσεως (grant) το ποσό των £12 εκ.
για την περίοδο 5 χρόνων που θα τελείωνε στις 31
Μαρτίου 1965. (£4 εκ μέχρι 31.3.1961, £3 εκ μέχρι
31.3.1963, £2 εκ μέχρι 31.3.1963, £1.5 εκ μέχρι
31.3.1964 και £1.5 εκ μέχρι 31.3.1965).
«Εντός έξι μηνών, αμέσως μετά την 31.3.1965, και
πριν το τέλος κάθε πενταετίας, από το 1965 και μετά,
η Κυβέρνηση του ΗΒ θα αναθεωρεί, με διαβούλευση
με την Κυπριακή Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη
τις οικονομικές ανάγκες της ΚΔ, και θα αποφασίζει το
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Ο Denis Healey 24.2.1965 καλώντας το Υπ. Οικονομικών να πληρώσει
ποσόν οικονομικής βοήθειας (financial assistance)
που θα δίνει στην Κυβέρνηση της ΚΔ…»
Η τελευταία παράγραφος της πιο πάνω Σημείωσης (Note) γράφει «…Αν τα πιο πάνω είναι αποδεκτά στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αυτή η Σημείωση, με την απάντησή σας, θα αποτελούν μια συμφωνία για αυτό το θέμα μεταξύ της Κυβέρνησης του
ΗΒ και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας…». Αμφότεροι Μακάριος και Κουτσιούκ απάντησαν θετικά.
Οι χορηγίες «Ενοίκια»
Η Βρετανία τον Μάρτιο του 1965 αποπλήρωσε σε
λογαριασμό της ΚΔ στο Λονδίνο την τελευταία δόση
του £1,5 εκ. – με επιμονή του τότε Υπ. Άμυνας Ντένις Χίλι (Denis Healey, πέθανε το 2015) καθώς διαφώνησε με το Φόρεϊν Όφις. Το Φόρεϊν Όφις έκτοτε
εκμεταλλεύθηκε την τουρκική προτροπή ότι οποιαδήποτε άλλη χορηγία έπρεπε να μοιράζεται με την
τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία είχε αυτό-εγκλωβιστεί στα βόρεια της νήσου μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά της το 1963/64 να διαλύσει την ΚΔ.
Έτσι τερμάτισε τις χορηγίες με την δικαιολογία πως
οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια έπρεπε να καθυστερήσει μέχρι που οι συνθήκες στο νησί είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται ότι από την βοήθεια θα
επωφελείται όλος ο πληθυσμός της Κύπρου.
Το 1973 και αρχές του 1974 η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα,
επανέφερε επιτακτικά το θέμα, απαιτώντας τις καθυστερημένες χορηγίες. Οι εν λόγω χορηγίες θεωρούνται
ως βοήθεια στην ΚΔ για τις διευκολύνσεις (και όχι καθ’
εαυτό «ενοίκια» ) που απολαμβάνουν έκτοτε οι Βρετανοί με την ελευθερία κινήσεών τους σε ολόκληρη
τη νήσο και τα «retained sites» – περιοχές που δεν
περιλαμβάνονται ως «κυρίαρχες». Το 1960 τα «retained sites» («διατηρούμενες περιοχές») αριθμούσαν
κάπου 39. Μετά την Ανεξαρτησία, από την δεκαετία
του 1960 το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε να επιστρέφει
πολλά από τα «retained sites». Σήμερα αυτά αριθμούν 12 ή 13. Τρία βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές γι΄αυτό δεν χρησιμοποιούνται. (Σχετική δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων 19 Ιανουαρίου 2005.)
Στις 14 Μαΐου 1974 και λόγω των παραστάσεων
της ΚΔ για τις καθυστερημένες χορηγίες, με επιστολή του προς τον Field Marshal, Chief of the Defence
Staff στο Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, ο Air Marshal, Sir John Aiken από τις βρετανικές Βάσεις στην
Κύπρο, υποστήριξε την θέση του Υπάτου Αρμοστού
Στίβεν Όλβερ, ο οποίος στις 13 Μαΐου 1974 σύστηνε
όπως πληρωθούν οι καθυστερημένες χορηγίες. Ο Sir

John Aiken, μάλιστα, ζητούσε από το Υπουργείο
Άμυνας όπως ξεπεραστούν και οι οποιεσδήποτε δικαιολογίες θα προέβαλε το Φόρεϊν Όφις για την μη
πληρωμή τους. Και συμπλήρωσε: «Αν ακολουθούνταν
οι συμβουλές προκατόχων μου από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και καταβάλλονταν ικανοποιητικές
πληρωμές στην Δημοκρατία για διευκολύνσεις που
απολαμβάνουμε, δεν θα είχαμε σήμερα το υπέρογκο
ποσό των καθυστερημένων πληρωμών (που τον Σεπτέμβριο του 1973 είχαν φθάσει τα £75 εκ). Ας δεχθούμε την πρόταση του Προέδρου (Μακαρίου) για διευθέτηση με το ποσόν των £10 εκ και ας κάνουμε μια
νέα αρχή για μελλοντικές ανάγκες, θα βοηθηθεί και ο
Μακάριος σε σχέση με τις επικρίσεις της Αριστεράς

εναντίον των Βάσεων. Αν οι υπουργοί αποφασίσουν
να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το ΣΕΝΤΟ (και το
ΝΑΤΟ) από εδώ (Κύπρο) με ελαττωμένη π.χ. παρουσία, τότε δεν αμφιβάλω ότι θα πρέπει να πληρώσουμε τα καθυστερημένα και να κάνουμε μια νέα συμφωνία. Άν όχι, τότε το όλο θέμα είναι πλέον στην δικαιοδοσία του Υπ. Εξωτερικών να κρίνει όπως νομίζει».
1982 – Ο Τ/κ ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς στις 17.5.1982
σε συνάντησή του με τον Βρετανό Ύπ. Αρμοστή στη
Λευκωσία, συνοδευόμενος από τον Κενάν Ατακόλ,
τους ομολόγησε ότι από την πρώτη χορηγία των
£12 εκ η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δώσει στην
Τ/κ κοινότητα £1,5 εκ. Δεν το δημοσιοποίησε, τους είπε, για να μην τους δημιουργήσει πρόβλημα!...
Και ήλπιζε, αν διδόταν και άλλη χορηγία, πως και αυτή θα μοιραζόταν με την Τ/κ κοινότητα. Τότε η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε εγείρει ξανά το θέμα με τον
Υπ. Εξωτερικών Νίκο Ρολάνδη, αλλά με το πρώτο όχι
του Λονδίνου το θέμα έπεσε στα μαλακά... Όπως
συνέβαινε διαχρονικά.
1983 – Το Φόρεϊν Όφις ηρνείτο ότι χρωστούσε χορηγίες ή «ενοίκια». Έγραψε: «Το 1978 κάναμε μια
προσφορά να τους δώσουμε δάνειο £7.5 εκ για τις
μετά την εισβολή ανάγκες. Οι Κύπριοι δεν το δέχθηκαν. Ισχυρίζονται ότι τους χρωστούμε £250 εκ. Παρά
τη διαμάχη αυτή οι Κύπριοι είναι συνεργάσιμοι στην
ομαλή λειτουργία των Βάσεων».
Στις 21 Ιουνίου 1979 σε συνάντηση του στο Φ.Ο ο
Νίκος Ρολάνδης απέρριψε το δάνειο των £7.5 εκ και
τους είπε ότι η Κύπρος ζητούσε χορηγία άνω των
£200 εκ.
Η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιολογημένα απέρριψε την προσφορά «δανείου». Οι υποχρεώσεις του
ΗΒ προς την ΚΔ απορρέουν τόσο από την συμφωνία
που ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα για οικονομική βοήθεια (χορηγίες) προς την ΚΔ, όσο και από κοινή λογική. Εφόσον απολαμβάνουν δίχως να πληρώνουν
γρόσι για 45 χρόνια, ελεύθερα ως «αφέντες» όλων
των ειδών των διευκολύνσεων σε ολόκληρη την ΚΔ
και στα αποικιακά τους κατάλοιπα. Πέραν του ότι στις
«κυρίαρχες» στρατιωτικές περιοχές Ακρωτηρίου και
Δεκέλειας και «retained sites» για δεκαετίες προσέφεραν (και προσφέρουν) εξυπηρετήσεις τόσον
προς τους Αμερικανούς όσο και για λογαριασμό του
ΝΑΤΟ…
Το μόνο κυρίαρχο παραμένει η ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ…

Ο Ν. Ρολάνδης απορρίπτει το δάνειο – η Κύπρος ζητούσε χορηγία £200εκ.
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Ευθύνες ΕΟΔΥ για τους
16.300 νεκρούς στην Ελλάδα

Ο Ήλιος ο Λαμπρός

Έτσι είναι η ζωή,
Δρόμος δύσβατος, κακοτράχαλος,
Αλλά γεμάτος ομορφιές!
Αν αφήσεις τον ήλιο
Να διώξει τις σκιές
Του άγνωστου, του απρόσμενου,
Του ξαφνικού…
Kάποιες μέρες,
Το φως λιγοστεύει,
Σύννεφα καλύπτουν τη ψυχή
Τη δύναμη, την αξιοπρέπεια,
Αλλά, ψυχραιμία…
Μη φοβηθείς
Κάνε φίλους, τα σύννεφα,
Είναι άγγελοι μηνυμάτων
Μίλα τη γλώσσα τους
Κυρίως όμως,
Άκουσε οι νεφέλες,
Τι έχουν να σου πουν,
Μάθε και προχώρα!
Ο Ήλιος, ο Αστέρας,
Ο Λαμπρός, ο πρωινός,
Θα σου ξαναπεί αύριο,
Καλημέρα!

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Κύριε Διευθυντά,
Όταν δημοσίευσα άρθρο μου
στις 4/12/20 για τις ευθύνες του
ΕΟΔΥ, οι θάνατοι ήσαν 2.500. Τότε Αρκουμανέας και Κικίλιας εκκώφευαν και ούτε καν σχολίασαν
τις επισημάνσεις μου. Τώρα είναι
αργά γιατί η Ελλάδα πεθαίνει, αφού ο τρομακτικός αριθμός των
16.300 νεκρών ένεκα της πανδημίας είναι σαν να πέφτει κάθε
μέρα ένα λεωφορείο στο γκρεμό
με 60 επιβάτες. Δυστυχώς, ακόμη
και εν καιρώ φονικής πανδημίας
υπάρχουν συγκρούσεις και δυσαρμονία μεταξύ της ομάδας των λοιμωξιολόγων και των υπευθύνων
του ΕΟΔΥ. Φαίνεται ότι τα κατάλοιπα του εμφυλίου πολέμου δεν
μας αφήνουν να μονοιάσουμε ακόμα και όταν ο θάνατος μας απειλεί. Εφ΄ όσον δηλ. είναι γνωστό
τοις πάσι το απείθαρχον του Έλληνα, έπρεπε οι αρμόδιοι υπουργοί
να είχαν επιβάλλει εγκαίρως τα κατωτέρω μέτρα εδώ και 15 μήνες
για να αποτρέψουν τις εκατόμβες
των νεκρών.
Ο Ρωμαίος σατιρικός Μαρτιάλης έλεγε συνετά: «Η μεγαλύτερη
αρετή του ηγεμόνα είναι να γνωρίζει
τους υπηκόους του» «Principis est
virtus maxima nosse suos».Οι
πελώριες ευθύνες του ΕΟΔΥ και
Υπ. Υγείας απαριθμούνται ως εξής:
1. Ο ΕΟΔΥ ήταν και είναι ανίκανος ακόμα και να μιμηθεί τη Ν. Κορέα όπου εδώ και 15 μήνες το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας είχε
ορισθεί στα 2.500 ευρώ.
2. Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες

συνωστίζονται 2 χρόνια εν μέσω
πανδημίας στο μετρό και στον
ΗΣΑΠ. Ο συνωστισμός είναι ό,τι
χειρότερο για την πανδημία. Ο Υπ.
Μεταφορών Καραμανλής αν και
το γνωρίζει όπως και οι οδηγοί των
14 συρμών του Μετρό στη γραμμή 1, παρά ταύτα δεν βελτιώνουν
τις χρονοαποστάσεις λόγω προφανούς ραθυμίας. Οι τελευταίοι
όφειλαν να μιμηθούν τους συναδέλφους τους στο Λονδίνο όπου
η συχνότητα είναι κάθε λεπτό.
Δυστυχώς η χρονοαπόσταση στη
γραμμή 1 και στον ΗΣΑΠ είναι σήμερα κάθε 7 λεπτά. Πολλοί πιστεύουν πώς εάν οι γραμμές του
μετρό 1,2 και 3 και στον ΗΣΑΠ
είχαν συχνότητα λεπτού θα είχαν
μειωθεί κατά χιλιάδες τα κρούσματα
του κορωνοϊού.
3. Ο εγκληματικός συνωστισμός
στα λεωφορεία με 70 άτομα, οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους. Από
την 1η εβδομάδα της πανδημίας
τα λεωφορεία θα έπρεπε να είχαν
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 300.
4. Είναι γνωστό πως η αλβανική μαφία εκδίδει πλαστά πιστο-

ποιητικά με τα οποία εισέρχονται
στη χώρα εργάτες γης που μεταδίδουν τον κορωνοϊό σκορπώντας
τον θάνατο. Η λύση είναι: ποινικές
διώξεις στους πλαστογράφους
που είναι υπαίτιοι για θανάτους.
5. Η βούληση λείπει από την
κυβέρνηση και διακρίνεται από
απόλυτη αδυναμία να αναλάβει
τολμηρές αποφάσεις λόγω... του
πολιτικού κόστους. Προφανώς δεν
θέλει να δυσαρεστήσει τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους της. Η
παράλυτη Ιεραρχία δεν πήρε το
φραγγέλιο εδώ και ενάμισι χρόνο,
καταδικάζοντας τους αντιεμβολιαστές ιερείς και δεν πρότεινε να αναστείλει της μισθοδοσίας τους. Έτσι,
πήραν εκατοντάδες πιστούς στο
λαιμό τους. «Μωραίνει Κύριος ον
βούλεται απολέσαι».
6. Ανίκανη η κυβέρνηση και στο
να μιμηθεί τον Ντράγκι που πριν
από 10 μήνες όρισε υποχρεωτικό
τον εμβολιασμό σε όλους τους δημ.
υπαλλήλους, άλλως στέρηση μισθού. Φοβήθηκε να περικόψει κατά 50% τους μισθούς των δ.υ. όταν
επί μήνες δεν προσήρχοντο στην

εργασία τους. Ακόμα και η διαχείριση της πανδημίας έγινε αντικείμενο
ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης με
σύνθημα: πάνω από την υγεία το...
κόμμα.
Το μέγα ερώτημα είναι, τι προτιμά η κυβέρνηση και οι πολίτες:
την πειθαρχία ή τις κηδείες (Αγ.
Πέτρο);
Ας θυμηθεί ο πρωθυπουργός
την παλιά και αυτονόητη συμβουλή του Ισοκράτη: «Όταν πάρεις
την εξουσία, μη χρησιμοποιήσεις
κανένα κακό στις διοικητικές θέσεις (εν προκειμένω: Υπουργό)
επειδή για τα δικά του σφάλματα
εσένα θα κατηγορήσουν» (Εις
αρχήν κατασταθείς, μηδενί χρω
πονηρώ προς τας διοικήσεις’ ων
γαρ εκείνος αναμάρτη, σοι τας
αιτίας αναθήσουσιν) (Προς Δομήνικον). Το μέγα δίδαγμα από την
πανδημία: «Ου μετανοείν αλλά
προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν». Μόνο με τη σιδηρά πειθαρχία σώζονται ανθρώπινες ζωές.
Ο νοών νοείτω.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Σε άγνωστη αλήθεια
Μυριάδες όνειρα περνούν τις νύχτες στο μυαλό μας,
εξομοιώνουν ύπαρξη με το άγνωστο παρόν μας.
Σε ανεμοθύελλες του μαύρου Άδη,
με δράκους, πύρπιρα, βαθύ σκοτάδι.
Σ’ αιθέριες πλέεις λίμνες γαλήνης.
Να μη χανόσουν και τι δεν δίνεις.
Κι ενώ το πνεύμα σου απ’ άλλους κόσμους
πρωΐ γυρίζει μέσ’ τοκορμί του, ποινές πληρώνει.
Μιας άλλης ζήσης... ασφαλισμένο στην φυλακή του,
την τιμωρία του δεν γνωρίζει.
Την εξορία του δεν ορίζει και ζει σε βίου τα παραμύθια.
Στ’ άπιαστα όνειρα...
Σ’ άγνωστη αλήθεια...

Μερσίνη MacFarland

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε
Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο:

6 */6> 8 5+<92 ,5 9 3 -5 68 /2 06 C 6*
0
2423@: />62 ,: (A5.8;48: #+48: 168 ;6+4 ; 0: ) /5 *9<0: 0: 440623,: *4 // :
>6 />62 B6 &9@7 68: 0: 44* 8:
4406 : 0: 2 C89*: C ;<05+68: +5C898: 92=83-6 ;68: />62 ,:
2 3 3925+68: 2C4>5* 0: 3 2 8 2>5+68: 8238/ 6 2*9<0:
% 3 *4; 8:
5@: 8; 5 86 $230 9* 3 2 86 @ >98 "84838 9B60
<+ 0 8; 5 86 !>*660 " C8 - 92
/6>925- 8; 5 86 & & 95 6@ 86 & C 4+
86 " 9 ? 3*30 86 % 6 98A 8
86 !> ">4+ 0 86 4 # ;98389 * 8 86 1>6 3 *
) C9B .,5
0: 440623,: 2C4>5 - :
43*62 3 2 86 A7 268 &@6 8
% 44062 5@: 0: 2 C89*: C@ 06 4 7*6 9 2 3 2 06 ) 9/+ 0
5+<92 06 ">6 6 268AC840 3 2 0 (5A960 0 #84 8.4 <- 3 2 0 '> -

020 7195 1787 - 8







Eπιστολές - Γνώμες

16 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

∞
Ιδεολογικές
συνεργασίες

Η συνεργασία φέρνει πάντοτε θετικά αποτελέσματα. Ένας
κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, λένε οι γεροντότεροι σοφοί. Συνεργασία λοιπόν, εμπορική, επιχειρηματική και κυρίως ιδεολογική.
Αυτό σκεφτήκαμε και προβήκαμε στην διακήρυξη υποστήριξης
των κατ' εξακολούθησιν Δολοφόνων. Υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το ηρωϊκό έργο του κυρίου Κουφοντίνα, στην
προσπάθειά του να σταματήσει την εκμετάλλευση των εργατών
από τους... αιμοσταγείς βιομηχάνους. Και μπράβο του. Εκτέλεσε
με απόλυτη επιτυχία στόχου και ιδεολογίας κάποιους από τους
μπεκρήδες με εργατικό αίμα. Και ο Μποδοσάκης και ο Περατικός
ήθελαν καθημερινά και μέσα στο καταχείμωνο από δέκα λίτρα
εργατικό αίμα για να κορέσουν την δίψα τους, λες και ήταν Αύγουστος μήνας. Εύγε! Τώρα του στερούν το δικαίωμα επιλογής ενός
κλιματιζόμενου, ηλιόλουστου, ευάερου κελιού. Άδικο! Για τους παραπάνω λόγους επικροτούμε τις κινητοποιήσεις των φίλων και
θαυμαστών του.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Εμείς από την δική μας πλευρά, ως ελεύθεροι Έλληνες πολίτες,
θα συμπαρασταθούμε στον δίκαιο αγώνα με την ίδρυση μια κίνησης
συμπαράστασης στους συγγενείς των αγρίως εκτελεσθέντων Γερμανών συμπολιτών μας Ντούφτ και Μπασενάουερ το 1969. Και
να σκεφθεί κανείς πως είχαν σκοτώσει μόνον έξ ανθρώπους. Ναι,
μόνον έξι. Τρεις κατά κεφαλήν. Ο Δημήτρης ήταν πιο εύστοχος,
δεν αστόχησε ούτε μία φορά. Άσσος στην σκοποβολή και την ιδεολογία. Οι Ντούφτ και Μπάσεναόυερ ήταν μάλλον ερασιτέχνες
μπροστά του. Εμείς όμως έχουμε το ιερό καθήκον να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας προς ένα καλλίτερο μέλλον και μία μεγαλύτερη
σιωπή. Η Δημοκρατία δεν πρέπει να μπαίνει εμπόδιο στις επί μέρους αγνές εκκαθαρίσεις επιφανών σκοπευτών είτε Ελλήνων είτε
Γερμανών. Καθείς εφ’ ω ετάχθη.
Με μια φωνή και μια ψυχή ας διατρανώσουμε πλέον την απόφασή μας να αντισταθούμε στο βίαιο Ελληνικό κράτος που εκτέλεσε διά τυφεκισμού τους δύο Γερμανούς εταίρους μας στην Αίγινα και την Κέρκυρα με αφορμή έξι μόνον δολοφονίες. Αν είχε καταργηθεί από τότε η θανατική ποινή, θα μπορούσαν αυτοί οι δύο
ήρωες να απεργούν σήμερα σθεναρά αποφεύγοντας τόσο τα χοληστερινούχα κρεατικά όσο και τις δροσερές σαλάτες. Νυν υπέρ
πάντων αγών και πτωμάτων.
Όλοι μαζί, ας παραβλέψουμε τις πολιτικές διαφορές μας και ας
σταθούμε με ευθυτενές κορμί αλληλέγγυοι με τους αδικοχαμένους Ντούφτ και Μπασενάουερ μαζί με τον δικό μας Δημήτρη. Ας
τους στεφανώσουμε με στέφανα δάφνης προς ένδειξιν τιμής και
δόξης στο έργο που επιτυχώς επιτέλεσαν. Βέβαια, θα πρέπει να
ομολογήσουμε πως οι Γερμανοί δεν είχαν σταθερό χέρι και τους
ξέφυγαν κανά δυο, με αποτέλεσμα να βρεθούν δυστυχώς μάρτυρες στο Δικαστήριο για τους φερέλπιδες Γερμανούς. Ο δικός
μας δεν έχασε ούτε έναν. Όταν σήκωνε το εννιάρι, το φέρετρο
ήταν ήδη δίπλα. Μόνον με την Άννα Κορακάκη θα μπορούσε να
συγκριθεί και εύγε του. Βαρύ χέρι, καθαρά ιδεολογικό.
Αιφνίδια εθνική ιδέα: να μας εκπροσωπήσει στο Παρίσι στο
άθλημα της σκοποβολής. Το χρυσό είναι παρμένο από τα αποδυτήρια. Ας το σκεφτούν οι υπεύθυνοι.
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«Οι αρχαίες ελληνικές αξίες είναι
επίκαιρες και η μετάλλαξη των
συγχρόνων Ελλήνων»
Κύριε Διευθυντά,
Πριν μερικά χρόνια το ΡΙΚ αναμετάδωσε
την ιστορική σειρά της ΕΡΤ «Οι Μάχες Των
Ελλήνων» για τους πολέμους που έλαβε
μέρος η Ελλάδα στα νεώτερα χρόνια. Ήταν
ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για μας τους
Έλληνες, επειδή ήταν καλά μελετημένο και
αντικειμενικό, διότι έχουν μάθει οι εκάστοτε
κυβερνώντες, είτε στην Ελλάδα είτε στην
Κύπρο, να προσαρμόζουν το κάθε τι στα κομματικά τους συμφέροντα και να κάνουν το
κάθε τι για κομματικά οφέλη. Ακόμη και οι
ιστορικοί στη χώρα μας προσπάθησαν να
εισάξουν στην ιστορία τις κομματικές τους
πεποιθήσεις.
Οι ιστορικοί της Δεξιάς προσπάθησαν να
παρουσιάσουν την ιστορία με τρόπο που θα
ωφεληθεί η παράταξή τους και οι αριστεροί
για τη δική τους παράταξη. Μεγάλη εξαίρεση είναι ο καθηγητής Ιωάννης Κορνιλάκης,
που παρουσίασε την νεώτερη ιστορία μας
αντικειμενικά και λογικά, όπως πραγματικά
έγινε μετά την Επανάσταση του 1821 και
μετά τη δολοφονία του πραγματικά μεγάλου
πολιτικού Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου
Κυβερνήτη της Ελλάδας. Έπρεπε να είναι
πάντοτε παράδειγμα για την Ελλάδα και την
Κύπρο, επειδή ο Καποδίστριας – εξαιρετικός
νομικός και πολιτικός – διέπρεψε στο εξωτερικό, οργανώνοντας την Ελβετία, όπου
εφαρμόζοντας την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, απέδειξεν ότι οι αρχαίες ελληνικές
αξίες είναι επίκαιρες και πόσον ανάξιοι ήταν
και είναι οι πολιτικοί μας, που δεν ακολούθησαν

τα έργα του, αλλά κουβάλησαν απολυταρχικούς βασιλείς από το εξωτερικό και αισχρούς δικτάτορες στα νεώτερα χρόνια (τη
χούντα των συνταγματαρχών) που ρεζίλεψαν τον Ελληνισμό, έφεραν τις χώρες μας
στα σημερινά κακά χάλια και δημιούργησαν
την Τουρκία, που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε ούτε ένα λεπτό.
Όπως είπε ο Ιωάννης Κορνιλάκης, «την
Ελλάδα κυβέρνησαν με ελάχιστες εξαιρέσεις
οι πνευματικοί απόγονοι των δολοφόνων του
Καποδίστρια». Οι δολοφόνοι του Κυβερνήτη
ήταν πράκτορες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και ως τέτοιοι οργάνωσαν μια κατάσταση
που εξυπηρετούσε πλήρως τα συμφέροντα
των μαστόρων τους και κατάφεραν να κάνουν
τέτοια... «καλή» δουλειά, που – χρόνια μετά
– όταν φάνηκε ότι ο «Γέρος της Δημοκρατίας»
Γεώργιος Παπανδρέου θα εφάρμοζε τη δημοκρατία, οι δουλοπάροικοι των Αγγλο-Αμερικανών και άλλων ξένων της Δύσης, οργάνωσαν τη δικτατορία των συνταγματαρχών,
που έφεραν Ελλάδα και Κύπρο στον σκοταδισμό, στην καθυστέρηση και τη σκλαβιά,
όπως και το ρεζίλεμα του Ελληνισμού.
Το χειρότερο, όμως, για τις χώρες μας είναι
ότι οι αισχρές, διεφθαρμένες και ξενοκίνητες
κυβερνήσεις όχι μόνον έγιναν αιτία να χαθούν πολλοί νέοι σε πολεμικές περιπέτειες
που δεν μας αφορούσαν, αλλά να δημιουργηθεί και ένας λαός ραγιάδων, δουλοπρεπών
και καθυστερημένων ανθρώπων, που υποστηρίζει, ψηφίζει και βάζει ως ηγέτες του από
τις παρατάξεις που ευθύνονται για τα δεινά

που υπέστη και συνεχίζει να πάσχει από τα
έργα των κακών ηγετών.
Έτσι φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε –
και δη τους πρόσφυγες – να υποστηρίζουν
αυτούς που τους έκαναν πρόσφυγες και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους εμποδίσουν
να πάνε πίσω. Βλέπουμε τους βασανισθέντες να ψηφίζουν τους βασανιστές τους και
αυτούς που τους ληστεύουν.
Είναι γεγονός ότι μεταλλάξεις είναι ένα
φαινόμενο που γίνεται συνεχώς. Ο μεγάλος
φιλόσοφος της αρχαιότητας Ηράκλειτος το
είχε θέσει επιστημονικά και απλά πριν πολλούς αιώνες, ότι δηλαδή όλα συνεχώς αλλάζουν, αφού και η πατρίδα του – η Μικρά Ασία
– από κοιτίδα πολιτισμού και σοφίας μετατράπηκε σε τόπο βαρβαρότητας και κοιτίδα
εγκληματικών δηλ. το τουρκικό κράτος, που
δεν κάνει τίποτε άλλο από εγκλήματα και είναι
συνεχής απειλή για τους γείτονές του.
Έτσι έγινε μια σημαντική μετάλλαξη στα
σύγχρονα χρόνια και στην Ιταλία. Οι Ρωμαίοι
ήταν οι καλύτεροι στρατιώτες της εποχής
τους και οι απόγονοί τους Ιταλοί έγιναν οι χειρότεροι στρατιώτες στα σύγχρονα χρόνια,
αλλά διέπρεψαν στη μουσική και τις τέχνες.
Εμείς οι Έλληνες πάθαμε άλλη μετάλλαξη
και γίναμε οι πιο βλάκες στην Ευρώπη, όταν
οι πρόγονοί μας ήταν οι πιο έξυπνοι και σοφότεροι άνθρωποι στην αρχαιότητα.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Βιοτικός Κύκλος
Τα γόνατα τσακρολογούν, τα κόκκαλά μου τρίζουν,
πονούν τα δόντια, δεν μασούν – τ’ αυτιά μου κλείσαν, δεν ακούν,
τα γηραθκιά θυμίζουν!
Που μόνα τους δεν έρχονται, μας κουβαλούν παρέα,
μαζί μας παίζουν και γελούν – με τες αρρώστιες μας γλεντούν,
του βίου μας μοιραία!
Είναι κρυμμένα μέσα μας, ύπουλα μάς παιδεύουν,
έχουν καμήλου υπομονή – βλέπουν κατάλληλη στιγμή,
τον στόχο σημαδεύουν!
Καραδοκούν παντοτινά, ψάχνουν για ευκαιρία,
θεριεύουνε με τα κακά – λατρεύουν σάρκα και οστά,
γινόμαστε η λεία!
Είναι σε όλους μας γνωστό, να μην τα αριθμίσω –
θα χάσω τον λογαριασμό – κόλλες, μελάνι, θα λειφτώ,
βιβλία θα γεμίσω!
Άτιμα είναι κι άκαρδα, πίσω τους δεν κοιτάνε,
μερόνυχτα δουλεύουνε – όργανα καταστρέφουνε,
υγεία μας κυνηγάνε!
Αισθήματα δεν έχουνε, αγάπη δεν γνωρίζουν,
τον πόνο μας δεν νοιώθουνε – όσο κι αν υποφέρουμε,
ποτέ τους δεν δακρύζουν!

Μέχρι να φέρουν τέλος μας, τον κορεσμό τους βρούνε,
οι πίκρες και τα βάσανα – λύπες ζωής και τύραννα,
όλα θα ξεχαστούνε!
Δεν είναι όλα τελικά – υστερινά μας τραγικά,
χρόνια μελαγχολίας.
Προσεκτικά και λογικά – με Τέχνη και με μαστοριά,
βήματα σωτηρίας!
Που οδηγούν σ’ αντίδοτα, φάρμακα προστασίας,
τρόπους καλής διαγωγής – ασκήσεις και διατροφής,
τα μέτρα ασφαλείας!
Μέσα μας είναι όλα αυτά, τα μαύρα και τα άσπρα,
αρνητικά και θετικά – συμμαχικά και εχθρικά,
Νίκης και Ήττας κάστρα!
Διαλέγουμε και πέρνουμε – στον κόσμο όταν έλθουμε,
η εκλογή είναι δική μας!
Ελευθερία έχουμε – εμείς σελίδες γράφουμε
βιβλίου της ζωής μας!

Ειρήναρχος Στεφάνου
30 Ιουλίου 2021
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Θεοδόσης Πιερίδης
– Γιάννης Λέφκης
Μέρος 38ον
Θεοδόσης Πιερίδης
(1908-1968)
Ο Θεοδόσης Πιερίδης γεννήθηκε στο χωριό
Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας το 1908 αλλά
μεγάλωσε στην Αίγυπτο. Σπούδασε στην Αμπέτειο Σχολή και στο Γαλλικό Λύκειο του Καϊρου.
Στη συνέχεια σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και έζησε
για αρκετό καιρό στη Γαλλία και στη Ρουμανία.
Στην Αλεξάνδρεια έβγαζε για δύο χρόνια το
περιοδικό «Έλλην» 1945- 1946 και από τις
στήλες του αγωνιζόταν και για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Βρετανικό αποικισμό. Το πρώτο του βιβλίο, την ποιητική συλλογή «Ξέρουμε κι εμείς να τραγουδούμε», το
εξέδωσε στο Κάϊρο το 1937.
Άλλα έργα του ήταν «Η μπαλάντα της
Μαρίας» 1939, «Δέκα τραγούδια» 1940,
«Τραγούδια της ελπίδας» 1943, «Ύμνος
στην Αθήνα του Δεκέμβρη» 1945, «Αγωνιστές» 1950, «Εμβατήριο της ειρήνης» 1955,
«Κυπριακή Συμφωνία» 1956, «Νόστος»
1958, «Μεγάλο ταξίδι» 1959 κ.ά.
Ο Πιερίδης ιδεολογικά ανήκε στον αριστερό
χώρο και αγωνίστηκε στο πλευρό του εργαζόμενου λαού και κατά της κοινωνικο-οικονομι-

κής αδικίας. Το λογοτεχνικό του έργο είναι διανθισμένο από την σοσιαλιστική πολιτική του
ιδεολογία. Ο Πιερίδης είναι πραγματικά ένας
θαυμάσιος τεχνίτης του στίχου.
Δίνουμε ένα απόσπασμα από την «Κυπριακή Συμφωνία»:
Άσε πλέον, φωνή μου, τον ανέμελο
στίχο
Το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου
κράτα.
Σφίξε τώρα, ζευγάρια, την ηχώ με τον
ήχο,
Στρώσε στέρεο το βήμα, στράταν ίσια
περπάτα.
Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του ας
σε πάρει
Που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι.
Αλλά τώρα η φωνή μου πώς λυγά και
πώς τρέμει!
Πώς φοβάται η βαρκούλα το μεγάλο
ταξίδι!
Θα την πάρουνε τάχα καλοφτέρουγοι
ανέμοι
Ή δρολάπι θ’ αρπάξει το πανί της,
ξεφτίδι;
Αχ, τα σόδιασα χρόνια κεια της τέχνης
τα δώρα
Μα τα χέρια μου ειν’ άδεια τώρα πού’
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φτασεν η ώρα.
Αψηλά τις καρδιές μας! Μες στης γης
μας το χώμα
Πιο βαθιά ριζωμένοι – κι ας μανίζουν
οι ανέμοι,
Τούτο ακόμα το χρόνο, τούτη την
άνοιξη ακόμα….
Το ποίημα του «Τραγούδι πένθιμο και οργισμένο» το είχε αφιερώσει στη μνήμη των
απαγχονισμένων Κυπρίων αγωνιστών του
1955-59. Δίνουμε μερικούς στίχους:
Αυτός ο ήλιος που βγήκε σήμερα
Δε θα δει τ’ ωραίο παλικάρι.
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στο Θάνατο
Από την πόρτα που μπαίνουν οι ολόρθοι άνθρωποι.
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στην καρδιά
μας
Από τους δρόμους που εισελαύνουν
οι μεγάλοι άνεμοι
Εκείνοι που ΄ρχονται να σαρώσουν τη
μουχλιασμένη μας ησυχία.
Τ’ ωραίο παλικάρι το πήραν και το
κρεμάσανε
Σήμερα, αυγήν αυγή, στη Λευκωσία.
Οι λυρικοί στίχοι του Πιερίδη μας θυμίζουν
ποίηση σε στυλ του Λόρδου Βύρωνα που με
τόση δεξιοσύνη μετέφρασε ο Αργύρης Εφταλιώτης. Γράφοντας για τον Πιερίδη ο Κώστας
Βάρναλης ανέφερε: «Ποιητής της Αριστεράς
αγαπήθηκε ανεξάρτητα από την ιδεολογική του
τοποθέτηση. Τραγούδησε ό,τι πιο θεμελιακό
έχουν όλοι οι λαοί κάθε καιρού και τόπου.
Πατρίδα, λευτεριά και δικαιοσύνη...».
Στην Κύπρο επέστρεψε το 1962 δυο χρόνια ύστερα από την Ανεξαρτησία.
Πέθανε σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου
στις 23 του Γενάρη 1968 και η ταφή του έγινε
στην Κύπρο.
Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν το 1975.
Το ΑΚΕΛ, το κόμμα της Αριστεράς στην
Κύπρο, τιμώντας τη μνήμη τόσο του Θεοδόση Πιερίδη όσο και του ποιητή Τεύκρου Ανθία,
απονέμει λογοτεχνικά βραβεία που φέρουν τα
ονόματα αυτών των δύο προοδευτικών Κυπρίων
ποιητών.

Γιάννης Λέφκης
(1899 - 1991)
Τρεις άλλοι πολύ αξιόλογοι προοδευτικοί
λογοτέχνες ήταν ο Γιάννης Λέφκης, ο Γιώργος Φιλίππου - Πιερίδης (αδελφός του ποιητή Θεοδόση Πιερίδη) και ο Αχιλλέας Πυλιώτης.
Ο Γιάννης Λέφκης είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του ποιητή και δημοσιογράφου Γιάν-

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

νη Κ. Παπαγγέλου. Ο Λέφκης γεννήθηκε στη
Λάρνακα το 1899 αλλά έζησε και για αρκετά
χρόνια στη Λεμεσό. Είναι επηρεασμένος από
τη Μαρξιστική ιδεολογία. Μελέτησε «Το Κεφάλαιο» του Μαρξ καθώς και το «Αλφάβητο του
Κομμουνισμού» του Νικολάι Μπουχάριν.
Στη Λάρνακα όπου πέρασε τα νεανικά του
χρόνια έβγαζε στα 18 του χρόνια μια μικρή
λογοτεχνική εφημερίδα τη «Μούσα», που όμως
δεν κράτησε για πολύ – κυκλοφόρησε μόνο
τέσσερις φορές. Στη Λεμεσό που εγκαταστάθηκε, είχε καθιερώσει μια φιλολογική στήλη
μαζί με τον Αιμίλιο Χουρμούζιο στην «Σάλπιγγα».
Λίγο αργότερα έβγαζε το περιοδικό «Αβγή».
Αργότερα συνεργάστηκε στην έκδοση της
εφημερίδας «Ο Νέος άνθρωπος».
Ο Λέφκης ήταν φλογερός σοσιαλιστής και
είχε πολύ ριζοσπαστικές ιδέες στον τομέα της
γλώσσας και της λογοτεχνίας. Στο γλωσσικό
ζήτημα στάθηκε κολώνα αλύγιστη υπέρ του
δημοτικισμού και άσπονδος εχθρός της καθαρεύουσας. Τρανή απόδειξη αυτής της ριζοσπαστικής αντίληψης είναι ότι έγραφε και το
όνομα του με «φ» - Λέφκης - και όχι με «ευ».
Στάθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του αγωνιστής της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και αυτή
την επίδραση τη βλέπουμε στα διάφορα άρθρα
και μελέτες του. Είναι ο ποιητής της αισιοδοξίας,
ο άνθρωπος που οραματίζεται ένα καλύτερο
μέλλον για τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας.
Δημοσίευσε πολλά λογοτεχνικά και πολιτικά κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά. Εξέδωσε τα έργα «Στεναγμοί και πόθοι», «Το
τραγούδι των ξυπνημένων ανθρώπων»,
«Ξένα τραγούδια με τη δική μου φωνή»,
«Οι ρίζες» κ.ά.
Την αισιοδοξία του για τον εργαζόμενο άνθρωπο τη βλέπουμε και στο ποίημα του «Θα
‘ρθει μια μέρα και για μας». Δίνουμε μερικούς στίχους:
Θα ‘ρθει μια μέρα και για μας. Να το
πιστέψεις!
Δε θα ‘ναι πάντα όλο πίκρες η ζωή
μας.
Θα ‘ρθουνε και για μας χαρές. Μην
κοροϊδέψεις
Την ελπίδα μου. Οι τόσοι στεναγμοί
μας
Θα βρούνε τέλος μια φορά. Κάτι μου
λέει
Πως θα γελάσει κάποια μέρα κι η δική
μας
Θλιμμένη φάτσα, που απόκαμε να
κλαίει
Ρυτιδωμένη απ’ την απόγνωσή μας.
Ο Γιάννης Λέφκης πέθανε το 1991.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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here were some excellent performances and results for community grassroots club Omonia
Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams,
Vas Barbers and V Jewellers

By Mike Pieri
Buoyed by their win last week, Zeno Vryonides, Vas
Simou, Mario Georgiades and Elias Neocleous' Under
14 Green put on a brilliant performance in their Middlesex Cup tie to beat a team in a higher division than them
and who, up until Sunday, had won every one of their
matches this season. The Under 14 Green were competitively aggressive with players winning their individual battles and the team sticking to a game plan. The
tam's creativity saw them produce many positive situations, from which they scored three good goals through
Aleks (2) and Freddie. Man of the Match was given to
debutant Nathaniel. A very pleasing 3-0 win and into the
next round.
Mike Koumi, Panny Panayiotou and Adam Broomfield's Under 14 White won their Middlesex Cup second
round tie in comfortable fashion. A controlled first half
with fast flowing football, saw them score three unanswered goals to go into half time 3-0 up. The boys took
their foot off the gas in the second period and through a
lack of concentration conceded two goals. The Under
14 White regained the initiative, scored two goals which
included a fantastic individual goal from Chris to complete his hat trick. Other goals were scored by Luca and
Nick. Man of the Match was given to Chris for an outstanding box-to-box midfield display.
Adam Demetri and Evagoras Mandrides' Under 16
Silver also booked their place in the next round of the
Middlesex Cup after having to come from behind. Having gone 1-0 down, Brodie equalised just before half
time. Momentum swung the Under 16 Silver's way early in the second half and once the opposition went down
to 10-men the Under 16 Silver took full advantage, held
dominant possession for the remainder of the match
knocking and winning the tie thanks to a great header
m Jairo.
Michael Pieri's Under 18 White unfortunately lost out
on penalties to a team two divisions higher but the performance from the team was outstanding. Playing at
Rayners Lane FC on a huge pitch, it was always going
to be a difficult match against a team that had only lost
once this season. However, the Under 18 White, with

Komi Kebir FC KOPA League
Champions 2020/21
Season
Komi Kebir FC were confirmed as KOPA League
Champions for the 2020/2021 season at full council
KOPA meeting on 12th October 2021.
This decision was taken by the KOPA Management
Committee following the Special General Meeting in
June 21.
Komi Kebir FC (originally PAOK FC) were formed
in 1989 & were the vision of Savvas Savvides who
sadly passed away 5yrs ago.
The club's ethos is to promote youth & provide
Cypriots & non Cypriots with a safe & positive football environment. Social activities and the friendships
formed are as important as the football on the pitch &
there are lifelong friendships due to the football club.
The club held its 30yr anniversary two years ago
attended by over 300 people.
The committee is 14 members strong & made up
of people who have deep associations & love for the
club.
In respect of the 20/21 season, the club, managed
by ex Komi FC players/captains Mario Christou &
Andy Kyprianides assembled & nurtured a young enthusiastic squad built on solid defensive foundations
& flair & exciting football in the attacking 3rd of the
pitch.
Whilst the circumstances were difficult and the season suspended for 3 months due to COVID, Komi Kebir FC continued to challenge for the title.
Mario Michael the club chairman said "The club
are proud of this achievement and would like to give
a heartfelt thanks the players, committee & many spectators (many of who are ex players from 10/20/30 yrs
ago) who support the team in all weathers. Special
thanks also go to our main club sponsor Network
Agencies for their continued support".
Ιf you would like to find out more about Komi Kebir FC please look at our website The Home of Komi
Kebir Football Club | Komi Kebir FC

Cοmmunity Νews &Sports

Thursday 11th November 2021

Excellent performances for Omonia
Youth FC teams in the Middlesex Cup

ABOVE: Girls Under 12 Team Derby
LEFT: Under 11 Green team

confidence high from five consecutive league wins were
superb as a new formation and specific tactical instructions saw them not only frustrate their opposition but take
them all the way to a penalty shoot-out after playing out
a 0-0. From front to back, every player made a positive
contribution to the performance and were it not for profligate finishing, would've knocked them out of the cup.
After the match, Michael said: "It is not often the opposition manager and the referee come to a team and praise
them for their performance ad their style of football, but
it is testament to the work they have putting in at training and executing the plan for today's game. They may
have lost the match but today they gained so much individually and as a team."
Jason Plysi took charge of the Girls Under 11 Tigers.
The girls took a while to get into the game and looked a
bit rusty at the start. It was a cagey affair for a while and
they struggled to play the ball out of their own half but
the second half completely different. The girls pressed
the opposition, increased the tempo by chasing down
every loose ball and tackling more. This is what led to
two goals being scored, which was a pleasing result for
their endeavours. The girls should all be very proud of
their performance and hold their heads high. Player of
the Match was awarded to Ava who never stopped running, won a lot of battles on the field of play and importantly was very vocal in motivating her team mates.
The Under 12 Girls Omonia Derby, the Eagles played
the Falcons with Abdullai Adejumo and Raheel Ranwar
taking charge of each team.
The first half was saw a really impressive display from
the Eagles playing with one less girl. Their movement
was impressive, they played for each other and when
they didn't have the ball they pressed; always on the go.
Aanya and Elize played in defence for a change and
were able to pull the strings from there with Aanya in particular captaining today she kept everyone organised
and put in a really impressive shift. Andreana playing
alongside Amelia upfront was able to capitalise with goals
and the fact that she doesn't often play there made it
ever more impressive. Special mention to Amelia for her
first appearance for the Eagles; her movement, eagerness to get on the ball and all-round footballing intelligence bodes really well for the future.
The Falcons captained by Ifigenia took a little more
time to gel in the first half. Her and Sophia, the Falcons
top scorer this season, were a strong pairing up front but
probably didn't get the service they needed. They definitely had their moments though but it wasn't quite clicking for them. The defence of Cassia, Daisy and Claudia

struggled to contain the opposition's movement in the
first half but they all grew as the game progressed. However, the second half was a completely different story
for the Falcons with better, intelligent passing and far
better pressing made the Eagles lives a lot more difficult. Ruby playing out of goal in the second half made
some really impressive runs and resolute defending from
Claudia and Cassia released the Eagles stranglehold
on the game. Girls of the Match were awarded to Andreana Shiamishis from the Eagles for her goals and
Cassia Adejumo for the Falcons for her hard work and
dedication.
Savva Zavros and David Poncia's Under 16 Gold narrowly lost 1-0 in a hard-fought game and in truth it was
an unlucky defeat as the only goal came from a corner
and a subsequent rebounded effort which went in. Had
the Under 16 Gold taken their chances, the result may
have been very different.
Jay Cemal and Vas Havvas Under 11 Green had a
great match on Sunday, in beautiful sunshine and on an
excellent pitch at Walkers Cricket Ground. After a few
years of playing lots of 3v3 in training, the match was
evident of how worthwhile this was with the team able
to maintain possession with one, two and three-touch
football. It was a gamefilled with lots of goals at the end
of some great patterns of play for all to enjoy. Well done
to all.
Peter Jordanou and Sadat Sayeed's Under 9 Green
enjoyed their best performance of the so far to the extent that every player was awarded Man of the Match.
Both coaches are starting to witness the what it is being
done on the training pitch to the match day pitch. Spatial awareness is starting to come, and the players are

showing better understanding of when to pass and when
to drive forward with the ball. Far more pleasing is the
the friendship and bond between all means that they all
play for each other and never stop trying for the team. It
was positive day with happy coaches, players and parents.
Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under 12 Green
were defeated 5-2 but both coaches were very proud of
them for their performance against a strong opponent.
What was pleasing was switching players into different
players to challenge them. This positional rotation will
stand the players in good stead during their development as young footballers. Goals were scored by Noah
Arthur and Kristian Diamandi. Man of the Match was
awarded to debutant Adam Choudhury while the team's
Most Contributor Award was shared between Kristian
Diamandi, for his overall contribution and Hermann Stainer, the stand-in goalkeeper who made several great
saves.
George Pantelides Under 18 played away in the cup
today and lost 4-0. It was a very tight first half with the
girls keeping their shape well, despite starting the game
with ten players. They had a great chance in the first half
to go 1-0 up but the 1v1 from Ellie went just wide. After
losing a bit of positional discipline in the second half,
they did score but it was unjustly ruled out before the opposition scored the goals that won them the game. Player of the Match was awarded to Nicole Petrou who soldiered on and threw her body on the line numerous times;
tenacity personified.
The Men's team who are sponsored by Crown Mobile Tyres, and The Master Locksmith, had a tough match
on Sunday against the only unbeaten team in the KOPA
League. With only 11 players and no goalkeeper manager Chris Gregoriou heaped praised on the players as
their effort could not be faulted and they did not stop
fighting for every ball from start to finish. What made it
more challenging was many players played in unfamiliar positions but gave it their best. The final score a 6-0
defeat.
Should you feel enthused and want to know
more about Omonia Youth FC, you can contact
the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page on the club's
website www.omoniayouthfc.com as well as
following the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

AEK YOUTH FC NEWS
AEK 2 Finchley 8
AEK u13 came up against the leaders of the
division Finchley and despite a spirited late effort, they were well beaten by the runaway leaders. AEK paid the penalty for some defensive mistakes which Finchley capitalised to gain control
early in the game. AEK missed a penalty but continued to battle scoring twice with Lucca and Sami. They were also unfortunate to see good efforts hit the woodwork from Deen and Lucca. AEK
will take that first defeat on the chin and continue their progress.

Cοmmunity News

Thursday 11th November 2021

ELEFTHERIA ● 19

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

DOLMADAKIA YIALANTZI
Stuffed vine leaves with rice

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Η Παγίδα
Ελληνική Ταινία:
Γαμπρός Απ’ Το Λονδίνο

flavours.

23.00

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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.

PSARI ME SELINO
AVGOLEMONO
These stuffed vine leaves with
rice and herbs such a mint, dill, fennel and parsley combined with the
aroma of extra-virgin olive oil and
lemon juice make a perfect vegan
and vegetarian dish as a starter or
part of a meze.

INGREDIENTS
Serves 30 - 35

METHOD
1. Remove the stems and thick
nerves on the fresh vine
leaves using a small sharp
knife or a pair of scissors.
Wash the vine leaves, blanch
them in simmering water for 3
minutes and drain. If using
the ones in the packets or
jars, rinse with cold water to
remove the brine.
2. On a medium heat in a large
frying pan with a heavy base,
heat half of the olive oil and
saute the onion and spring
onions for 3-4 minutes until
soft and translucent. Saute
the garlic for one more
minute. Add the vermicelli,
rice, pine nuts if using, sultanas, herbs, the grated
tomato, 250ml of water and
season well. Turn the heat

down and simmer for 10 minutes until the rice is par-boiled
and almost absorbs all of the
liquid. Remove the pan from
the heat and let the stuffing
cool.
3. To prepare the dolmadakia,
place one or two vine-leaves
on a large plate with their
shining part face down. Using
a spoon, put a spoonful of
stuffing on the edge of every
vine leaf, fold the two sides
inwards to cover the stuffing
and roll them tightly to the
end.
4. Put a few vine leaves to cover
the bottom of a large
saucepan and carefully place
the dolmadakia in circles in
the pan, making sure they are
close to each other. Continue
filling the pan with them in

The Burning Bush*
Our beautiful blue planet
Blessed within the eons
Of eternity evolved …
Witnessed by Moses
On Mount Horeb,
Where Almighty God
Spoke to Moses,
The Shepherd of the
Tribes of Israel.
Moses was told to take off
His shoes for the ground
Was sacred where he stood
Before the burning bush;
A bush enflamed but
Not consumed . . .
Ordinances of
Almighty God that mankind
Can never negate
Even to this day!
Therewith the
Incarnation of
Jesus of Nazareth
Enhanced by the Word
Of creation by grace.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

300g of vine leaves, fresh or
bought in packets or jars
175ml extra virgin olive oil
2 medium onions, finely chopped
1 bunch of spring onions with
their green leaves, finely
chopped
2 garlic cloves, crushed
75g vermicelli, broken in pieces
(optional)
225g short-grain rice, washed
30g pine nuts
150g sultanas
½ bunch flat-leaf parsley, finely
chopped
¼ bunch fresh mint, leaves only,
finely chopped or 1 tablespoon of dry mint
¼ bunch dill, finely chopped
¼ bunch fennel, finely chopped
1 large tomato, grated
Juice of 2 lemons
Sea-salt and freshly ground
black pepper

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

There being the central core Of mankind:

circles on top of each other
5. Pour the lemon juice, the remainder of the olive oil and
enough hot water to just cover them. Place a plate on top
of the dolmadakia so that it
will prevent them opening
during cooking
6. Cover the pan, put it on the
stove on high heat, turn the
heat down and let it simmer
for 45-50 minutes until the
dolmadakia are soft and all
the juices are almost absorbed
7. Serve them hot or cold with a
salad, yoghurt sauce or
tzatziki or as an accompaniment with other food or meze.
You may also cook them with
avgolemono (egg and lemon
sauce).

© Copyright
George Psarias
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Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Πίσω Πόρτα
Ελληνική Ταινία:
Σωτήρης, Ο Κροκοδειλάκιας
Ελληνική Ταινία:
Ο Ζιγκολό της Αθήνας

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Τα Κίτρινα Γάντια
Ελληνική Ταινία:
Μια Ελληνίδα Στο Χαρέμι

KYΡIAKH 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με τον
Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία:
Σούλα, Έλα Ξανά

20:30
21.00
22.25

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
"Ανάδειξέ το" με την
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη
Το Θέατρο της Δευτέρας:
Αθώα Ή Ένοχη
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική Ταινία:
Ο Ηλίας του 16ου
Ελληνική Ταινία:
Ο Κύριος Πτέραρχος
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Εδώ Πολυτεχνείο
Ελληνική Ταινία:
Ο Πρόσφυγας
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Έξω Φτώχεια Και Καλή Καρδιά
Ελληνική Ταινία:
Ο Τσαρλατάνος
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10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
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Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri
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Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
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Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00-10.00

The faithful heart becomes

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
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Ligo Meta To
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Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi
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Apogevmatini
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2pm- RIK
3pm- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi
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3pm- LGR /
Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run
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#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run
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Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

A sacred pathway

18.00-19.00

Home-Run
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Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

To lead the pure

19.00-20.00
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Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

Enflamed as was
Τheb
urning bush
On the Holy Mountain
Never to be consumed,
For Holy Father is
The God of the living,**
Not the dead.
Holy ground . . .

Of heart and soul,

6pm- RIK

6pm- RIK

8pm- ERT

Up the Holy Mountain

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

Of immortality,

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

The Burning Bush in

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

Heart, never to be
Consumed.

Jo-Anne Colombo Marinakis
*Exod. 3:2-5
**Mark 12:25-27

23.00-0.00

#MondayMoods

#TuesdayTunes

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift
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LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

7am- ERT

Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk

On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,
and on your Smart Speaker ± ³3OD\/RQGRQ*UHHN5DGLR´ - Bringing You Closer To Your Culture.

