
ΑΝΗΣΥΧΟΣ Ο ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ:

«Θα περάσουμε τους πιο 
σκοτεινούς μήνες τον χειμώνα»

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ COP26: 

Πληγές παγκοσμίου
πολέμου

Κλιματική αλλαγή
και COVID

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ανεμβολίαστοι
χωρίς rapid test

δεν… πάνε
πουθενά!

ΣΕΛΙΔΑ 9

THE GREEKS HAVE A WORD FOR IT...

Το Facebook μετονομάζεται
σε «Meta» (Μετα-)

n ΤΙ ΛΕΕΙ Ο Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ο ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΣ ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΜΩΝ

Αναγνώριση μέσω… χαλλουμιού
επιδιώκει ο Τατάρ από την Ε.Ε.
n ΘΕΛΕΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ «ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ» 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

n ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ… ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΚΑΙ... «ΚΛΑΙΕΙ» ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1092            ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4   C O L E S G R E E N

R D ,   N W 2   7 H D ,   L o n d o n

= e m a i l :

m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

Από τα Rafale και την 

Αλεξανδρούπολη στα... 

χαλλούμια του Τατάρ
ΣΕΛΙΔΑ 4

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

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 5 & 22

ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 196 ΧΩΡΩΝ

Συμφώνησαν να σταματήσει το
ρολόι της κλιματικής αλλαγής

n ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

n ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ 30%

n ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

n ΟΡΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΤΟ +1,50 ΚΕΛΣΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses



Για δύο μέρες συγκεντρώθηκαν στην
Γλασκώβη 120 ηγέτες από όλο τον

κόσμο και για δυο βδομάδες χιλιάδες αντι-
πρόσωποι από 196 κράτη για να συζητή-
σουν και να λάβουν αποφάσεις για την
κλιματική αλλαγή που απειλεί τον πλα-
νήτη με την εκπομπή ρύπων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον, ο οικοδεσπότης της διάσκεψης, προ-
ειδοποίησε για την «ανεξέλεγκτη» οργή των
νέων γενεών που θα προκαλέσει μια αποτυ-
χία αυτής της COP26, έξι χρόνια μετά την
συμφωνία του Παρισιού.

«Εδώ και καιρό η ανθρωπότητα αφή-

νει το ρολόι της κλιματικής αλλαγής να

τρέχει. Βρισκόμαστε ένα λεπτό πριν από

τα μεσάνυχτα και οφείλουμε να δράσου-

με τώρα», δήλωσε στην τελετή έναρξης της
Συνόδου ο Μπόρις Τζόνσον.

«Αρκετά σκοτώσαμε τους ίδιους μας τους

εαυτούς με τον άνθρακα. Αρκετά μεταχειρι-

στήκαμε την φύση ως αποχωρητήριο. Αρκε-

τά κάψαμε, ανοίξαμε γεωτρήσεις και εξορύ-

ξεις ακόμη βαθύτερα. Σκάβουμε οι ίδιοι τους

τάφους μας», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ
Αντ. Γκουτέρες κατά την έναρξη της COP26.

Η COP26 ξεκίνησε τις εργασίες της τη Δευ-
τέρα,  μια ημέρα μετά το τέλος της Συνόδου
της G20, στην οποία οι πλουσιότερες χώρες
του κόσμου απέτυχαν να θέσουν στόχο τον
μηδενισμό των καθαρών εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου έως το 2050.

Επιπλέον, οι ηγέτες της G20 δεν έθεσαν
χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κατάργηση
του λιθάνθρακα, ούτε δεσμεύτηκαν για μείω-
ση των εκπομπών μεθανίου, το οποίο θεω-
ρείται δεκάδες φορές πιο δραστικό από το
διοξείδιο του άνθρακα ως αέριο του θερ-
μοκηπίου.

Η Σύνοδος της Γλασκώβης είναι η τελευ-
ταία ευκαιρία για τις κυβερνήσεις να παρου-
σιάσουν νέες δεσμεύσεις για τις εκπομπές
άνθρακα, όπως προβλέπει η Συμφωνία του
Παρισιού.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δεσμεύσεις που
έχουν παρουσιαστεί ως σήμερα οδηγούν σε
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς
Κελσίου έως τα τέλη του αιώνα, σε σχέση με
τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, πολύ πάνω
από τους 1,5-2 βαθμούς που έχουν αναγ-
νωριστεί ως απόλυτο όριο.

ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΑΣΩΝ

Οι ηγέτες που συμμετείχαν στην  COP26,
θα δεσμεύτηκαν να σταματήσουν την αποψίλω-
ση δασών ως το 2030, ένας στόχος που κρίνε-
ται υπερβολικά μακρινός από περιβαλλον-
τικές οργανώσεις.

Η κοινή δήλωση για τα δάση  υιοθετείται
από 100 και πλέον χώρες, στις οποίες βρίσκε-
ται το 85% των παγκόσμιων δασών, μεταξύ
των οποίων το αρκτικό δάσος του Καναδά,
ο Αμαζόνιος στη Βραζιλία και η τροπική ζούγκλα
στην λεκάνη του Κονγκό.

Η πρωτοβουλία, η οποία θα λάβει δημό-
σια και ιδιωτική χρηματοδότηση 19,2 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων, θεωρείται ζωτικής
σημασίας για να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5
βαθμού Κελσίου για την κλιματική αλλαγή,
σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό
Μπόρις Τζόνσον. Τα δάση απορροφούν διο-

ξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και
η καταστροφή τους επιδεινώνει την παγκό-
σμια θέρμανση.

«Αυτά τα ιδιαίτερα οικοσυστήματα –αυτοί
οι καθεδρικοί της φύσης– είναι οι πνεύμονες
του πλανήτη μας» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός.

Τα δάση «έχουν ζωτική σημασία για την
ίδια την επιβίωσή μας», τόνισε ο Τζόνσον,
για να επισημάνει ότι οι πράσινοι πνεύμονες
συρρικνώνονται με «ανησυχητικό ρυθμό»
27 γηπέδων του ποδοσφαίρου κάθε λεπτό.

Μεταξύ αυτών που θα δεσμευτούν βρίσκον-
ται η Βραζιλία και η Ρωσία, χώρες που επι-
κρίνονται για επιτάχυνση της αποψίλωσης
δασών στην επικράτειά τους, όπως και οι
ΗΠΑ, η Κίνα, η Αυστραλία ή η Γαλλία.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, η οποία δέχε-
ται κριτική για την περιβαλλοντική της πολι-
τική, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, πιο φιλόδο-
ξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών
CO2 και για την καταπολέμηση της αποψίλω-
σης.

«Παρουσιάζουμε έναν κλιματικό στόχο που

είναι πιο φιλόδοξος, καθώς θα αυξήσουμε

από το 43% στο 50% ως το 2030» τη μείω-
ση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
και αποσκοπούμε στην επίτευξη «ουδετερό-
τητας άνθρακα ως το 2050», ανακοίνωσε ο
Βραζιλιάνος υπουργός Περιβάλλοντος Ζοακίμ
Λέιτε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός
της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε
στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα το
2070, είκοσι χρόνια μετά την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Η ανακοίνωση αναμενόταν με αγωνία καθώς
η Ινδία είναι τέταρτος παραγωγός αερίων του
θερμοκηπίου, πίσω από την Κίνα, τις ΗΠΑ
και την ΕΕ.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκο-
σμίως, όρισε στόχο να επιτύχει την ουδετε-
ρότητα άνθρακα το 2060 και ο πρόεδρός της
Σι Ζινπίνγκ δεν μετέβη στην Γλασκώβη.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν,
του οποίου η χώρα είναι ένας από τους τρεις
μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου μαζί
με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, ακύρω-
σε το σχέδιο να συμμετάσχει με βιντεοκλή-
ση και έστειλε μόνο ένα μαγνητοσκοπημένο
βίντεο.

Απών ήταν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετ-
ζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Βρετανία δεν
ικανοποίησε τις απαιτήσεις του όσον αφορά

τα μέτρα ασφάλειας και το πρωτόκολλο, όπως

δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι.

Σήμερα, σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) των

παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα προέρχον-

ται από δραστηριότητες όπως η γεωργία και

η δασική βιομηχανία.

Η νέα δέσμευση κατά της αποψίλωσης

απηχεί την «Δήλωση της Νέας Υόρκης για

τα Δάση» του 2014, όταν πολλές χώρες

δεσμεύτηκαν να μειώσουν κατά το ήμισυ την

αποψίλωση το 2020 και να την τερματίσουν

πλήρως το 2030.

Ωστόσο, για μη κυβερνητικές οργανώσεις,

όπως η Greenpeace, ο στόχος για το 2030

είναι υπερβολικά μακρινός και δίνει το πρά-

σινο φως για «μια επιπρόσθετη δεκαετία

αποψίλωσης».

Ελισάβετ: «Κάντε το 
για τα παιδιά μας και 

τις μελλούμενες γενιές»

Να επιδείξουν «τις ηγετικές τους ικανό-

τητες» και να δημιουργήσουν ένα «ασφαλέ-

στερο και πιο σταθερό μέλλον» για τον πλα-

νήτη, ζήτησε, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά

της που προβλήθηκε στη Διάσκεψη Κορυ-

φής για το Κλίμα η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ελισάβετ –

είχε προγραμματίσει να βρίσκεται στις εργασίες

της COP26, ωστόσο θέματα υγείας την

«υποχρέωσαν» να καθίσει να ξεκουραστεί

στο κάστρο του Ουίνδσορ – πολλοί άνθρω-

ποι ελπίζουν ότι «έχει έρθει η ώρα τα λόγια

να δώσουν την θέση τους στις πράξεις»,

ζητώντας από τους ηγέτες να αφήσουν πίσω

τους, σε ό,τι αφορά το Κλίμα, τις «πολιτικές

σκοπιμότητες της στιγμής».

«Ο αντίκτυπος του περιβάλλοντος στην

ανθρώπινη πρόοδο» ήταν ένα θέμα «που

βρισκόταν πολύ κοντά στην καρδιά» τού

εκλιπόντος συζύγου της, σύμφωνα με την

Ελισάβετ, η οποία, αφού ανέφερε πως «κανείς

μας δεν θα ζήσει για πάντα», τόνισε ότι «είναι

πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα, το

γεγονός πως ο πρωταγωνιστικός ρόλος που

έπαιξε ο σύζυγός μου Φίλιππος στην εν-

θάρρυνση των ανθρώπων να προστατεύσουν

τον εύθραυστο πλανήτη μας, εξακολουθεί να

ζει μέσα από το έργο του μεγαλύτερου γιου

μας, Καρόλου και του γιου του, Γουίλιαμ».

ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΑΣΚΩΒΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 196 ΧΩΡΩΝ

Συμφώνησαν να σταματήσει έως
το 2030 η αποψίλωση δασών

Οι αποφάσεις της Συνόδου
για την κλιματική αλλαγή

Μία Παγκόσμια Δέσμευση για περιορισμό των επικίνδυνων
εκπομπών μεθανίου υιοθέτησαν περισσότεροι από 80 ηγέτες κατά τη
δεύτερη και τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής στην Γλασκώβη,
στο πλαίσιο της κλιματικής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών COP26.

Η κοινή πρωτοβουλία ΕΕ και ΗΠΑ προβλέπει την μείωση των
εκπομπών του ρυπογόνου αερίου κατά 30% έως το 2030, σε σχέση
με τις εκλυόμενες ποσότητες του 2020.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, είπε ότι η μείωση του ελκυόμενου μεθανίου «είναι ένα από τα
πιο αποτελεσματικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε» προς την
επίτευξη του στόχου περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του
πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσίασης της Παγκόσμιας Δέσμευσης, ο
Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έκανε λόγο για «δέσμευση που
αλλάζει το παιχνίδι». Όπως είπε, το μεθάνιο ευθύνεται για την μισή
περίπου από την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης που βιώνουμε
σήμερα.

Πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών υπέδειξε ότι ο περιορισμός
εκπομπών μεθανίου, μεταξύ άλλων από την γεωργία, από διαρροές και
από χωματερές, είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία στην βραχυπρόθεσμη
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το μεθάνιο παράγεται όταν αποσυντίθενται ζώντες οργανισμοί, ενώ
περιέχεται και στο φυσικό αέριο. Διατηρείται για μικρό διάστημα στην
ατμόσφαιρα, αλλά προκαλεί μεγαλύτερη υπερθέρμανση σε σχέση με
το διοξείδιο του άνθρακα.

Τη Δέσμευση, πάντως, δεν προσυπογράφουν Κίνα, Ινδία και Ρωσία.
Παρόντες στην εκδήλωση ανακοίνωσης της συμφωνίας ήταν πολ-

λοί από τους παριστάμενους στην COP26 ηγέτες, περιλαμβανομένου
του Προέδρου Αναστασιάδη, αλλά και ο γνωστός ηθοποιός του Χόλι-
γουντ Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Η δέσμευση των ηγετών θεωρείται η δεύτερη σημαντική συμφωνία
στην COP26, μετά από την διακήρυξη για τον τερματισμό της αποψίλω-
σης δασών έως το 2030.

Παράλληλα, πάνω από 40 ηγέτες υιοθέτησαν βρετανικό σχέδιο
επίσπευσης της διάθεσης σε όλο τον κόσμο οικονομικής και πράσινης
τεχνολογίας, ξανά έως το 2030. Οι τεχνολογίες αφορούν αρχικά πέντε
τομείς, την ενέργεια, τις μεταφορές, την χαλυβουργία, τη χρήση υδρο-
γόνου και τη γεωργία.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της κινεζικής κυβέρ-
νησης για το κλίμα, Σιε Ζενούα, δήλωσε ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι
της COP26 θεωρούν πιθανή την επίτευξη ενός εκ των βασικών στόχων
της διάσκεψης, δηλαδή την δέσμευση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων
τον χρόνο από τις αναπτυγμένες χώρες για πράσινες δράσεις στον ανα-
πτυσσόμενο κόσμο.

Οικονομικοτεχνική υποστήριξη ΗΠΑ - ΕΕ 
για την Παγκόσμια Συμφωνία για το Μεθάνιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι τους
ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών
μεθανίου για να διατηρηθεί ο στόχος του περιορισμού της θέρμανσης
του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά περισσότερες από
100 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 70% της παγκόσμιας οικονομίας
και σχεδόν το ήμισυ των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου έχουν
πλέον υπογράψει τη δέσμευση.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
γνωστοποίησαν μια σημαντική επέκταση της οικονομικής και τεχνικής
υποστήριξης για να βοηθήσουν στην υλοποίηση της Συμφωνίας. Φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα ανά το παγκόσμιο έχουν δεσμεύσει 328 εκατομμύρια
δολάρια σε χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν την κλιμάκωση αυτών
των στρατηγικών μετριασμού του μεθανίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν
τη Δέσμευση τόσο μέσω τεχνικής βοήθειας όσο και μέσω χρηματοδότη-
σης έργων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα χρησιμεύσει επίσης
ως εταίρος.

Η υλοποίηση αυτής της παγκόσμιας δέσμευσης, θα μειώσει την
αύξηση της θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 0,2 βαθμούς Κελσίου έως
το 2050, παρέχοντας ένα κρίσιμο θεμέλιο για τις προσπάθειες μετρια-
σμού της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, σύμφωνα με την
Παγκόσμια Αξιολόγηση Μεθανίου από τον Συνασπισμό για το Κλίμα και
τον Καθαρό Αέρα (CCAC) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
για το Περιβάλλον (UNEP), η επίτευξη του στόχου του 2030 θα απο-
τρέψει περισσότερους από 200.000 πρόωρους θανάτους, εκατοντάδες
χιλιάδες επισκέψεις στα επείγοντα, που σχετίζονται με το άσθμα και
πάνω από 20 εκατομμύρια τόνους απώλειες καλλιεργειών ετησίως μέχρι
το 2030.
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Άποψη - Σχόλια

Είναι, ομολογουμένως, δύσκολο να παρα-
κολουθεί ένας τις δηλώσεις, το σκεπτικό

και τη συμπεριφορά των Τούρκων ηγετών.
Εξηγήσεις με βάση τη λογική δεν μπορούν να
δοθούν. Πρωτόγνωρα πράγματα στην πολι-
τική, στη διπλωματία και στον πολιτικό πολι-
τισμό αυτά που εκπέμπουν οι Τούρκοι. Ο σημε-
ρινός πρόεδρος της Τουρκίας και οι αυλικοί
του, αλλά και τα κατοχικά αλαλάζοντα κύμβα-
λα (κοινώς αντηχεία) στο ψευδοκράτος, δεν
δείχνουν μόνον ασέβεια και απείθεια στον Διε-
θνή Νόμο, αλλά ισοπεδώνουν και τις ανθρώ-
πινες σχέσεις σε τέτοιο εξευτελιστικό βαθμό,
που είναι αμφίβολο αν μπορούν να βρουν μιμη-
τές στον σύγχρονο κόσμο.

ΟΕρντογάν στόχευε στο να συναντήσει τον
πρόεδρο Μπάιντεν είτε στη Ρώμη κατά τη

Σύνοδο των G20 είτε στη Γλασκώβη στη Διά-
σκεψη για την Κλιματική Αλλαγή. Προηγήθη-
κε το φιάσκο με τους δέκα δυτικούς πρεσβευ-
τές στην Άγκυρα, οι οποίοι εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση για τον φιλάνθρωπο Τούρκο επιχει-
ρηματία Καβαλά, ο οποίος κρατείται στη φυ-
λακή επί τέσσερα χρόνια χωρίς δίκη. Ο Ερ-
ντογάν εξεμάνη με τους πρέσβεις (ανάμεσά
τους ο Αμερικανός, ο Γάλλος και ο Γερμανός),
τους οποίους κήρυξε «ανεπιθύμητους», δηλα-
δή να απελαθούν! Όταν  του υπέδειξαν οι δι-
κοί του ότι μια τέτοια απέλαση δεν μπορούσε
να γίνει χωρίς μεγάλη ζημιά στην Τουρκία, εκ-
λιπαρούσε παρασκηνιακά να βρεθεί «λύση»
ώστε να υπαναχωρήσει ο κύριος πρόεδρος.
Τον ξελάσπωσαν οι δικοί του και η ανωτερότη-
τα των πρέσβεων, οι οποίοι έκαναν μια δή-
λωση για σεβασμό της Συνθήκης της Βιέννης
για τα διπλωματικά θέσμια. Αυτονόητη δήλω-
ση, αλλά συγχρόνως και επιβεβαιωτική της
δημόσιας καταγγελίας τους ότι το αίτημά τους
για απελευθέρωση του Καβαλά εμμέσως ισχύει,
διότι δεν εμπίπτει στην εν λόγω Συνθήκη.

ΟΕρντογάν βρήκε αυτό το «πάτημα» για να
ισχυριστεί ότι οι πρέσβεις έκαναν, τάχα,

πίσω και άρα δεν είναι πλέον «persona non

grata». Από την Ουάσιγκτον, εν τω μεταξύ, δεν
είχε δοθεί πράσινο φως για συνάντηση στη
Ρώμη. Και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η συνάν-
τηση θα γίνει στη Γλασκώβη. Τα σχέδια των
Αμερικανών, όμως, άλλαξαν και κανονίστηκε
η συνάντηση στη Ρώμη. Ο Ερντογάν έδωσε
το δικό του αφήγημα για τη συνάντηση με τον
Μπάιντεν, ισχυριζόμενος  ότι οι Αμερικανοί δεν
συζήτησαν μαζί του θέματα Ανατολικής Με-
σογείου, άρα δεν τους... ενδιαφέρει τι κάνει η
Τουρκία στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλά-
δας. Βγήκαν, όμως, μετά οι Αμερικανοί και
είπαν ότι έθεσαν το θέμα της Ανατολικής Με-
σογείου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην Τουρκία. Έτσι, αναγκάστηκε ο Ερ-
ντογάν να... διαψεύσει δημόσια τον εαυτό του.

Φάνηκε μετά τη συνάντηση ότι εκείνο που
πειράζει πολύ τους Τούρκους δεν είναι

μόνον ότι τους πέταξαν έξω από τα F35, αλλά
και επειδή για τα F16 ο Μπάιντεν υπέδειξε το
Κογκρέσο, από το οποίο απαιτείται έγκριση.
Πείραξε πολύ τους Τούρκους η ελληνο-αμερι-
κανική στρατιωτική συμφωνία και η Βάση στην
Αλεξανδρούπολη.

Εκεί, όμως, που ο Ερντογάν φάνηκε εντε-
λώς... απαίδευτος, είναι στη συνάντηση με

τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν. Παραπονέθηκε
ότι η Γαλλία πούλησε Rafale στην Ελλάδα, που
είναι... φτωχή χώρα και δεν έχει να πληρώσει!
Δηλαδή, λέγοντας στον Μακρόν ότι σε... ξεγέ-
λασαν οι Έλληνες, πρώτον ωσάν να του έλε-
γε «είσαι βλαξ» και δεύτερον παρουσίασε τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας ότι είναι ένας διε-
θνής απατεώνας που ξεγελά τον υπόλοιπο κό-
σμο! Επίσης, παραπονέθηκε στον Μακρόν για
τη Διάσκεψη για τη Λιβύη, υποβάλλοντάς του
ότι δεν έπρεπε να καλέσει το Ισραήλ, την Ελλά-
δα και τους Ελληνοκύπριους (δηλαδή την Κυ-
πριακή Δημοκρατία)! Εμμέσως του υπέδειξε
ότι έπρεπε περίπου ο Μακρόν να ζητήσει την...
άδειά του για το ποιους θα καλέσει. Έτσι αντι-
λαμβάνεται ο Ερντογάν τις διπλωματικές σχέ-
σεις...

Αφού ο Ερντογάν πέτυχε τον σκοπό του, να
συναντηθεί με Μπάιντεν, η Διάσκεψη της

Γλασκώβης πήγε… περίπατο. Μαζεύτηκαν
εκεί σχεδόν όλοι οι ηγέτες του κόσμου, διότι
τους ενδιαφέρει το μέλλον των επόμενων γε-
νεών, το μέλλον του πλανήτη μας, αλλά ο Ερ-
ντογάν απαξίωσε τη Διάσκεψη και γύρισε στη
χώρα του. Βρήκε αφορμή τα ελλειπή τάχα μέτρα
ασφαλείας για τον εαυτό του!!!

Στην πιο πάνω συμπεριφορά έρχεται να...
κολλήσει, να ταιριάξει πλήρως και η συμπε-

ριφορά του απαίδευτου εθνικιστή των κα-
τεχομένων Τατάρ έναντι της Ευρ. Ενώσεως.
Θέλει το χαλλούμι – μετά που η Κυπριακή Δημο-
κρατία με μεγάλες, πολυετείς προσπάθειες το
κατοχύρωσε στην Ευρώπη ως «Προστατευό-
μενο Προϊόν» - να παράγεται στα κατεχόμενα
με ελέγχους των «Αρχών» του ψευδοκράτους
και να εξάγεται απ’ ευθείας στην ΕΕ. Στήνει
στον τοίχο την Κομισιόν ότι, δήθεν, δεν τήρη-
σε τις υποσχέσεις της του 2004 και απαιτεί να
λαμβάνει απ’ ευθείας από την ΕΕ εμβόλια
COVID-19, τα οποία πλήρωσε η Κυπριακή
Δημοκρατία και δίνει αναλογικά και στους 
Τουρκοκύπριους. Δεν τον ενδιαφέρει, όμως, η
ουσία, τον Τατάρ – η υγεία των συμπατριωτών
του – τον νοιάζει μόνο να παραλαμβάνει απ’
ευθείας τα εμβόλια χωρίς τη μεσολάβηση της
νόμιμης κυβέρνησης του τόπου. Δεν ανα-
γνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ευχα-
ρίστως αναγνωρίζει τα λεφτά της.

Με αυτούς, δυστυχώς, τους Τούρκους ηγέ-
τες έχουμε να κάνουμε. Στις όποιες συνο-

μιλίες για το Κυπριακό αυτούς θα έχουμε ως
συνομιλητές. Υπάρχει, στ’ αλήθεια, κάποιος
που πιστεύει ότι μπορούμε να καταλήξουμε
πουθενά; Και αν, υποτιθέσθω, καταλήξουμε
στην όποια «λύση», υπάρχει κάποιος που
νομίζει ότι το «κοινό κράτος» θα λειτουργήσει
σε συνεργασία με τέτοιους τύπους;

«Ε»

Πατριαρχική... σκασίλα
Με έκπληξη, αλλά και σοκαρισμένοι θα λέγαμε, διαβάσαμε και

ακούσαμε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναφέρεται από τις
ΗΠΑ στην εκκλησιαστική κρίση που προέκυψε με την παραχώρη-
ση Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Μια κρίση
που αγγίζει τα όρια ενός ιδιότυπου (sui generis) Σχίσματος. Είπε,
λοιπόν, για την αντίδραση του Πατριαρχείου Μόσχας ότι «εκίνησαν
την πτέρναν κατά του ευεργέτου». Και πρόσθεσε: «Θύμωσαν και έκο-
ψαν την κοινωνία μου από τα δίπτυχα. Δεν με μνημονεύουν πλέον.
Θα έλεγα σκασίλα μου...»!

Το θέμα αυτό της Ουκρανίας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην
Ορθοδοξία, το οποίοι υφέρπει ακόμα. Άλλες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες
τάχθηκαν υπέρ της απόφασης του Οικουμενικού Πατριάρχη και άλ-
λες εναντίον. Η Ορθοδοξία «εσχίσθη εις δύο».

Ανεξαρτήτως εάν έχει δίκαιο ή όχι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
σημασία έχει ότι η πράξη αυτή επέφερε αναστάτωση στην Ορθο-
δοξία, προκαλεί έριδες ακόμα και στο εσωτερικό των υπολοίπων
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και – δικαίως ή αδίκως – δημιουργεί υποψίες
περί άλλων κινήτρων.

Επειδή, λοιπόν, το θέμα είναι όντως σοβαρό, ο Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος, ως πρώτος μεταξύ ίσων, ως Οικουμενικός όπως εμείς οι
Ελληνορθόδοξοι τον αναγνωρίζουμε, θα πρέπει να έχει υπομονή,
μεγαλοσύνη και ο λόγος του να είναι συνδιαλλακτικός, ώστε να οδη-
γεί σε καταλλαγή. 

Ο Πατριάρχης, κι αν ακόμα αισθάνεται ότι αδικείται, δεν είναι
δυνατόν (δεν μπορούμε καν να τον φανταστούμε) να χρησιμοποιεί
τέτοιες «λαϊκές» εκφράσεις απαξίωσης άλλων αδελφών Εκκλησιών.
«Σκασίλα μου», ας πούμε, μπορεί να πει ένας μπακάλης, όταν κά-
ποιοι δεν μπαίνουν στο μαγαζί του να ψωνίσουν. Τους περιφρονεί
και στρέφεται προς τους πιστούς πελάτες του.

Θλιβόμεθα ειλικρινά. Το Οικουμενικό (για εμάς) Πατριαρχείο είναι
ιερός θεσμός, ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται, στην Κωνσταντι-
νούπολη ή στο Άγιον Όρος. Ακόμα και όταν «σταυρώνεται», οφείλει
ν’ ανεβαίνει τον «Γολγοθά» με το «άφες αυτοίς ουκ οίδασι τι ποιούσι».
Όχι με το... «σκασίλα μου»!!!

“Ε”

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1: Η επίσκεψη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ ήταν επιτυ-
χής, δεδομένου ότι συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και

άλλους ανωτάτους κυβερνητικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους. 
Ατύχησε, όμως, στην προσπάθειά του να... περισώσει το κύρος

του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, μετά την ακατανόητη ενέργεια
αυτού να παραστεί στα εγκαίνια της «σφηκοφωλιάς» της Τουρκίας
στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον κατοχικό ηγέτη Τατάρ, ο οποίος εμφα-
νίστηκε εκεί ως... «πρόεδρος κράτους».

Το να λέει ο Πατριάρχης ότι είναι ο καταλληλότερος που έχουμε,
γι’ αυτό τον στείλαμε στην Αμερική και «έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό του», είναι ξεκάθαρη «άφεση αμαρτιών» για την αν-
τεθνική ενέργεια του Αρχιεπισκόπου, που ξεσήκωσε την μήνιν της
Ομογένειας και την έντονη δυσαρέσκεια του Προέδρου Αναστασιάδη
και του πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ας πιστέψουμε ότι είναι ο καταλληλότερος. Στο συγκεκριμένο θέ-
μα διέπραξε μέγα σφάλμα. Και ουδείς Ελπιδοφόρος δικαιούται να
προκαλεί την Ομογένεια, να περιφρονεί τις κυβερνήσεις Ελλάδας
και Κύπρου και να λέει «δεν είμαι υπάλληλός τους». Σωστά. Δεν τον
είδε ποτέ κανείς ως υπάλληλο. Αλλά ούτε υπάλληλος του Ερντογάν
είναι. Άρα, η στήριξη Βαρθολομαίου επί της συγκεκριμένης συμπε-
ριφοράς (διότι γι’ αυτόν τον λόγο εκμαιεύθηκε η στήριξη ) ήταν ατυ-
χεστάτη (επιεικώς). 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2: Διαβάσαμε ένα παραπολιτικό σχόλιο στην αθη-
ναϊκή εφημερίδα «Καθημερινή» για την «Ομάδα Φίλων της Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων» στην Ελλάδα, το οποίο μάς προβλημάτισε.
Θα το ψάξουμε, διότι είναι ανησυχητικά αυτά που γράφει ο συντά-
κτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας πρέπει να ενημερωθεί και να... 
τραβήξει κάποια αυτιά. 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 3: Ξεσήκωσαν εκτάκτως τον ανταποκριτή του
ΣΚΑΪ Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, να

μεταβεί άρον άρον στη Νέα Υόρκη για να καλύψει τα τελευταία στά-
δια της επίσκεψης Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Όλα πληρωμένα από...
ευεργέτες! Φαίνεται, διαπίστωσαν ότι η επίσκεψη δεν τύγχανε κα-
τάλληλης προβολής στην Ελλάδα και αποφάσισαν να δώσουν κά-
ποια... ώθηση, δεδομένου ότι ο Κωστίδης είναι πιστός Φαναριώτης,
αλλά και έγκυρος δημοσιογράφος, σεβαστός στο τηλεοπτικό κοινό
της Ελλάδας...

Φαναριώτικα κόλπα! “Ε”

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Από τα Rafale και την Αλεξανδρούπολη
στα... χαλλούμια του Τατάρ

Γιατί δημοσίως κοιμάται… όρθιος ο Μπόρις;
Ε, ήταν κουραστική για τον Βρετανό Πρωθυπουργό η Σύνοδος του ΟΗΕ

για την κλιματική αλλαγή. Ως οικοδεσπότης έπρεπε να καλωσορίσει 120

αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, να κάνει ομιλίες, να παραστεί σε

δεξιώσεις. Πνευματική αλλά και σωματική κούραση.

Από την άλλη, αναγκαστικά όφειλε να «προσέχει» και την Πρώτη Υπουρ-

γό της Σκωτίας, η οποία ήθελε … ενεργότερο ρόλο στη Σύνοδο!!! Καλοσύνη

της, βέβαια, αφού αυτή τη φορά δεν… απαγόρευσε στον κ. Τζόνσον να επι-

σκεφθεί την Σκωτία. Τρελή ήταν; Στη Γλασκώβη συνέρρευσαν τόσοι ηγέ-

τες του πλανήτη για να σώσουν τον πλανήτη! Με 20 χιλιάδες  συμβούλους

από 196 χώρες, χιλιάδες δημοσιογράφους και ειδικούς… Όλοι αυτοί έπρε-

πε κάπου να κοιμηθούν, να φάνε, να ψωνίσουν, να ξεδώσουν… Η οικονο-

μία της Σκωτίας πήρε μια γερή ένεση, σαν … τέταρτη δόση εμβολίου COVID,

ας πούμε. Έτσι η Νίκολα Στέρτζιον δεν άνοιξε το στόμα της. Αν το έκανε, ίσως το ποθούμενο γι’ αυτήν δεύτερο δημοψήφισμα

για ανεξαρτησία, που προγραμματίζει λίαν προσεχώς, να είχε προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό ο Μπόρις Τζόνσον

κοιμάται ήσυχος, ακόμα και στην αίθουσα της Συνόδου, δίπλα από τον επίσης… υπνηλέο ΓΓ του ΟΗΕ. Τι; Ο πρόεδρος  Μπάι-

ντεν θα είναι μόνος του;
ΗΡΑ



H τουρκική λίρα υποχώρησε χθες Τετάρτη καθώς

ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία αυξήθηκε

στο 19,89% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπε-

δο σχεδόν 2,5 ετών, από 19,58% τον Σεπτέμ-

βριο.

Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, που

ανέρχεται στο 16%, είναι ήδη πολύ χαμηλότερο από

τον πληθωρισμό μετά τη μείωσή του φέτος κατά τρεις

ποσοστιαίες μονάδες από την κεντρική τράπεζα υπό

την πίεση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει

την ενέργεια, τα τρόφιμα και κάποια άλλα αγαθά,

μειώθηκε στο 16,82% από 17% τον περασμένο μήνα.

Το τουρκικό νόμισμα υποχώρησε έως 0,8%, με τις

απώλειες να περιορίζονται στη συνέχεια στο 0,2% και

την ισοτιμία της να διαμορφώνεται στις 9,627 λίρες

ανά δολάριο, καθώς ο πληθωρισμός αναμενόταν στο

20,4%.

Η λίρα έχει χάσει φέτος σχεδόν το 23% της αξίας

της, κυρίως λόγω της αβέβαιης και μη συμβατικής

νομισματικής πολιτικής.

«Η μικρή πτώση του δομικού πληθωρισμού και η

πολιτική πίεση στην κεντρική τράπεζα σημαίνουν ότι

θα έρθουν και άλλες μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε

οικονομολόγος της Capital Economics. 

«Έχουμε προεξοφλήσει τη μείωση του βασικού επι-

τοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα στη συνεδρίαση

(της κεντρικής τράπεζας) αυτή την εβδομάδα» και πε-

ραιτέρω επιθετική χαλάρωση, πρόσθεσε.

Η ακόλουθη είδηση από την Κύπρο
είναι και για γέλια και για κλάματα.

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρω-
σε την περασμένη Παρασκευή για
δεύτερη φορά, τις προαγωγές οκτώ
λοχιών της Αστυνομίας που έγιναν
το 2009!!!

Το Δικαστήριο τις είχε ακυρώσει
και το 2018 μετά από προσφυγή
ενδιαφερόμενου. Στη συνέχεια έγινε
επαναξιολόγηση των υποψηφίων και
επαναπροήχθησαν οι οκτώ αστυφύλα-
κες στο βαθμό του λοχία. Ακολούθησε
δεύτερη προσφυγή κατά των νέων
προαγωγών και έτσι  το Δικαστήριο
τις ακύρωσε για δεύτερη φορά.

Σύμφωνα με την απόφαση του
Δικαστηρίου, «με δεδομένη την
απαίτηση του σχετικού Κανονισμού
για αιτιολόγηση της γενικής εντύπω-
σης του Συμβουλίου Κρίσεως, στην
εξεταζόμενη υπόθεση θεωρώ ότι η
χρησιμοποίηση των σημείων V, X,
που αποτελούν την αντιστοιχία της
αριθμητικής απόδοσης μονάδων για
τα διάφορα θεσμοθετημένα σημεία
κρίσης, δεν ικανοποιούν τη νομοθε-
τική απαίτηση για αιτιολόγηση. Και
πάλι ελλείπει «η παράθεση εκείνων
των γεγονότων, στοιχείων και παρ-

ατηρήσεων που επεξηγούν τη γενι-
κή εντύπωση» του Συμβουλίου
Κρίσεως, όπως επεσυνέβη στην πιο
πάνω απόφαση της Ολομέλειας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Μετά την απόφαση αυτή αναμέ-
νεται η εξέταση της απόφασης από
τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να δοθεί
καθοδήγηση για επανεξέταση των
προαγωγών με στόχο να συνεχιστεί
η εν εξελίξει διαδικασία που βρίσκε-
ται σε προχωρημένο στάδιο για όλους
τους βαθμούς.

Με αφορμή την ακύρωση των προ-
αγωγών στον βαθμό του λοχία, το
Κλαδικό Συμβούλιο Αστυνομικού
Σώματος Παγκύπριας Συντεχνίας
ΙΣΟΤΗΤΑ με επιστολή του προς την
υπουργό Δικαιοσύνης ζητεί όπως η
προφορική εξέταση από το Συμβούλιο
Κρίσεως αντικατασταθεί με γραπτή
για τους υποψηφίους. 

Επίσης, ο Σύνδεσμος Αστυνομίας
Κύπρου αναφέρει ότι συζήτησε το
θέμα των προαγωγών με τον Αρχηγό
Αστυνομίας ο οποίος διαβεβαίωσε
ότι φέτος θα διενεργηθούν όλες οι
προαγωγές που εκκρεμούν, ενώ θα
επανεξεταστούν και όλες οι προα-
γωγές που έχουν ακυρωθεί.

Η Εθνική Ομοσπονδία Η.Β.

εξέδωσε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση:

Η Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία καλεί την παροικία μας

στην πικετοφορία διαμαρτυρίας

έξω από την πρεσβεία του Τούρ-

κου κατακτητή την Δευτέρα 15

Νοεμβρίου στις 7μ.μ, για

καταδίκη της παράνομης ανα-

κήρυξης του ψευδοκράτους και

των ενεργειών της Τουρκικής

πλευράς για την αναβάθμιση

του ψευδοκράτους, για καταδίκη

της τουρκικής εισβολής και

κατοχής και για την προάσπι-

ση της ανεξαρτησίας, της κυ-

ριαρχίας και εδαφικής ακεραι-

ότητας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας.

Καλούμε την ομογένεια να

δώσει δυνατό και καθαρό μήνυ-

μα στον Τούρκο κατακτητή και

στη βρετανική πρωτεύουσα, ότι

εμπόδιο στη λύση του Κυπρια-

κού είναι η παράνομη τουρκική

εισβολή και κατοχή του βορείου

τμήματος της Κύπρου, και οι

προκλητικές δηλώσεις και ενέρ-

γειες της Τουρκίας και του Τουρ-

κοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ

για διχοτόμηση της Κύπρου και

τη δημιουργία δυο κρατών στο

νησί μας.

Μιλώντας, ο Πρόεδρος της

Εθνικής Ομοσπονδίας Χρήστος

Καραολής είπε: 

«Αυτές τις μέρες θυμόμα-

στε και τιμούμε τα εκατομ-

μύρια των ανθρώπων που

θυσίασαν την ζωή τους κατά

το ναζισμού και ταυτόχρονα

καλούμαστε να διαμαρτυρ-

ηθούμε έξω από την Τουρκι-

κή Πρεσβεία για να ακουστούν

οι απαιτήσεις μας για μια

ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο,

και να σταματήσουν οι επιθ-

ετικές και προκλητικές ενέρ-

γειες της Τουρκίας στην ανα-

τολική Μεσόγειο. Προτρέπο-

υμε όλους του συμπατριώτες

μας να δώσουν το παρών

τους έξω από την Τουρκική

Πρεσβεία, 43 Belgrave Square,

SW1X 8PA, τη Δευτέρα 15

Νοεμβρίου στις 7-8μμ.»

Όλοι μαζί να καταδικάσουμε

την ανακήρυξη του ψευδοκρά-

τους και να ενισχύσουμε τις προ-

σπάθειες του Προέδρου Ανα-

στασιάδη και της πολιτικής μας

ηγεσίας για δίκαιη, λειτουργική

και ευρωπαϊκή λύση του Κυ-

πριακού, στη βάση της διζωνι-

κής δικοινοτικής ομοσπονδίας,

όπως περιγράφεται στα  ψηφί-

σματα του ΟΗΕ.

– Ενωμένοι να βροντοφω-

νάξουμε «Τουρκία κάτω τα

χέρια από το Βαρώσι».

– «Το Βαρώσι ανήκει στους

νόμιμους κατοίκους του, σ΄

αυ-τούς που το πότισαν με το

αίμα και τον ιδρώτα τους».

– «Απαιτούμε ελεύθερη,

ενωμένη και ανεξάρτητη

Κύπρο».

– «ΟΧΙ στα δυο κράτη του

Τατάρ».

– Να απαιτήσουμε την απο-

χώρηση των τουρκικών στρα-

τευμάτων και των εποίκων από

το νησί μας και την επιστροφή

όλων των προσφύγων στα σπίτια

και τις περιουσίες τους.

– Εμπόδιο στη λύση ήταν και

παραμένει ο κατοχικός στρατός

και οι έποικοι.

– Ελληνοκύπριοι και Τουρ-

κοκύπριοι μπορούν να ζήσουν

μαζί σε μια ελεύθερη κοινή

πατρίδα.

– Να απαιτήσουμε από την

Βρετανία να τιμήσει την υπο-

γραφή της σαν εγγυήτρια της

κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας

και εδαφικής ακεραιότητας της

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να ακουστεί δυνατό, σαφές

και ξεκάθαρο το μήνυμα της

παροικίας μας:

ΟΧΙ στην ανακήρυξη του

ψευδοκράτους – ΟΧΙ στην
διχοτόμηση – ΝΑΙ σε 

ελεύθερη ενωμένη Κύπρο
“Τουρκία κάτω τα χέρια από

την Κύπρο” – “Η Κύπρος ανή-

κει στο λαό της”

ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ΄ ΟΛΑ
Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΣ
ΤΟ ΖΗΤΑ  Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Πικετοφορία έξω από την τουρκική
πρεσβεία Λονδίνου για καταδίκη

του ψευδοκράτους
ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 7-8μμ
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Κυπριακό Δικαστήριο ακύρωσε
απόφαση του 2009 για προαγωγές

στην Αστυνομία!!!

Υποτίμηση και πάλι της τουρκικής λίρας,
ο πληθωρισμός στο 19,89%



Απληστος, αγνώμων και θρασύς εμφανίζεται

ο Τ/κ κατοχικός ηγέτης ακόμα και στο θέμα

του χαλλουμιού, για το οποίο η Κυπριακή Δημο-

κρατία φρόντισε να βοηθήσει τους Τ/κ παραγω-

γούς, μερικοί από τους οποίους συνεργάζονται

ακόμα και με εταιρείες της Τουρκίας για παρα-

σκευή τού προϊόντος.

Αντί ο Τατάρ να ευγνωμονεί το νόμιμο κράτος που

αποδέχθηκε να παράγονται και στα κατεχόμενα χαλ-

λούμια ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευ-

σης» (ΠΟΠ) και να εξάγονται στην Ευρώπη μέσω της

Πράσινης Γραμμής, έρχεται τώρα και απαιτεί να έχει

ρόλο «αρμόδιας Αρχής», ώστε το Τ/κ Εμπορικό Επι-

μελητήριο να εξισωθεί με το Υπουργείο Γεωργίας

της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως γνωστόν, η Κυπριακή Δημοκρατία, θέλοντας

να βοηθήσει τους Τ/κ παραγωγούς, έχει αποδεχτεί

την υπό όρους ανάθεση κάποιου ρόλου στο τ/κ Επι-

μελητήριο, αλλά όχι βέβαια ρόλου αρμόδιας Αρχής.

Οι χειρισμοί αυτοί της Ε/κ πλευράς θεωρούνται θετι-

κοί, αφού από τη μια δεν εκχωρούν κανένα κυριαρ-

χικό δικαίωμα στο ψευδοκράτος και από την άλλη

αναδεικνύουν τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας να βοηθήσει τους Τουρκοκύπριους παραγωγούς

να επωφεληθούν και αυτοί από την κατοχύρωση του

προϊόντος ως ΠΟΠ. 

Αντί, δηλαδή, ο Τατάρ να ευχαριστεί το νόμιμο κρά-

τος για τη βοήθεια προς τους Τ/κ, οι οποίοι ΠΟΤΕ

ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ κατά το παρελθόν, έρχεται τώρα και

πυροβολεί την Κομισιόν για τις αποφάσεις της, επι-

καλούμενος γελοία επιχειρήματα. 

Ο κατοχικός ηγέτης, με επιστολή του προς την

Πρόεδρο της Κομισιόν,  εκφράζει την ανησυχία του

σχετικά με το χαλλούμι, παραπέμποντας στα δημο-

ψηφίσματα για το Σχέδιο Ανάν και στα συμπεράσμα-

τα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Κύπρο της 26ης Απριλίου 2004, ότι είναι αποφασι-

σμένο να θέσει τέλος στην απομόνωση της Τουρ-

κοκυπρίων. Υποστηρίζει ότι η νομοθεσία που εγκρίθη-

κε από την ΕΕ εκχωρεί εξουσία στην ελληνοκυπρια-

κή πλευρά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία δικαι-

οδοσία στις κατεχόμενες περιοχές. 

Τονίζει, επίσης, ότι οι Ε/κ παραγωγοί έχουν ήδη

αρχίσει να επωφελούνται από τον Εκτελεστικό Κανο-

νισμό για το χαλλούμι ΠΟΠ. Αλλά σημειώνει ότι ο φο-

ρέας ελέγχου Bureau Veritas που διορίστηκε και από

την τουρκοκυπριακή πλευρά, μέχρι στιγμής δεν έχει

συνάψει καμία σύμβαση με το Τουρκοκυπριακό Εμπο-

ρικό Επιμελητήριο. Προς τούτο ζητά την παρέμβαση

της Προέδρου της Κομισιόν για να υπογραφεί συμ-

φωνία, ώστε να μην μείνουν έξω οι Τ/κ παραγωγοί.

ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ θα συναν-

τηθεί αύριο Παρασκευή με τον Ύπατο Εκπρόσωπο

της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σύμφωνα με δημοσιεύμα-

τα στον τ/κ Τύπο.

Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος του Τατάρ, Μπερ-

νά Τσελίκ Ντογρούγιολ, ανάμεσα στα θέμα που θα

συζητήσουν Μπορέλ και Τατάρ θα είναι οι σχέσεις με
την ΕΕ, το χαλούμι και το θέμα των εμβολίων.

Επίσης, ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ είχε τηλεδιάσ-
κεψη με τον Mario Nava, Γενικό Διευθυντή Υπο-
στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και την ομάδα εμπειρογνωμόνων
του, με τον οποίο συζήτησε το θέμα του χαλουμιού
και τα εμβόλια για τον κορωνοϊό. Ο Τατάρ είπε πως
το χαλούμι «είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόν-

τα εξαγωγής της τδβκ» και αναφέρθηκε στο «εμπό-
ριο» από τα κατεχόμενα, όπως είπε, στην ευρωπαϊ-
κή αγορά. Ο  Τ/κ ηγέτης έθεσε επίσης το ζήτημα της
παράδοσης των εμβολίων που προορίζονται για Τουρ-
κοκυπρίους.

Από τα κατεχόμενα μεταδίδεται πως αξιωματούχοι
της Επιτροπής δήλωσαν ότι «τα εμβόλια που δια-

τέθηκαν από την ΕΕ για την τουρκοκυπριακή πλευρά

θα συνεχίσουν να χορηγούνται σταδιακά».

Δηλαδή, ο Τατάρ απαιτεί τα εμβόλια που «αναλο-
γούν» στους Τ/κ να στέλλονται απ’ ευθείας στο ψευ-
δοκράτος, χωρίς τη μεσολάβηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

«Ξεχνά» ότι είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που
είναι μέλος της ΕΕ και οι επαφές γίνονται μεταξύ
της Ένωσης και κρατών, όχι με μειονοτικές ομά-
δες σε κάθε χώρα. Επιπλέον, παραγνωρίζει ότι
το κάθε κράτος-μέλος πληρώνει για τα εμβόλια
που παραλαμβάνει, δηλαδή τα πληρώνουν οι
φορολογούμενοι πολίτες.

Το ψευδοκράτος παίρνει εμβόλια από την
Τουρκία αλλά απαιτεί να παραλαμβάνει και από
την ΕΕ απ’ ευθείας χωρίς κανένα κόστος.
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Ο ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΣ ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΜΩΝ

Αναγνώριση μέσω… χαλλουμιού
επιδιώκει ο Τατάρ
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Στρατιωτική συνεργασία
Ελλάδας - Σερβίας

Ηδιεύρυνση και η εμβάθυνση της διμερούς
συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της

Σερβίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης
των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκου
Δένδια και Νίκολα Σελάκοβιτς (Nikola Selaković)
στην Αθήνα.

«Συζητήσαμε, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτό,

τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ μας», γνωστο-
ποίησε ο Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον
Σέρβο ομόλογό του μετά τη συνάντηση, που διήρκ-
ησε περισσότερο από δύο ώρες.

Συμπλήρωσε ότι θα ενημερωθεί από τον ίδιο ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος για το αποτέλεσμα της συνομιλίας και εξέφρασε
την ελπίδα πως τα υπουργεία Άμυνας και οι Ένο-
πλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Σερβίας θα συνε-
ργαστούν πολύ στενά στο εγγύς μέλλον.

Επιπροσθέτως, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε πως
η Ελλάδα και η Σερβία θα επεκτείνουν τη συνεργασία
τους σε επίπεδο και τριμερών συναντήσεων (με
Κύπρο), αλλά επίσης και τετραμερών σχημάτων που
προσέφερε στη συζήτηση ο Σέρβος υπουργός Εξω-
τερικών. Ως προς αυτό, δήλωσε πως η Ελλάδα είναι
ιδιαιτέρως θετική και προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε
εκ νέου τη σταθερή αντίθεση της Ελλάδας σε φυγό-
κεντρες δυνάμεις, οι οποίες ενδεχομένως θα επιθυ-
μούσαν να επαναχαράξουν τον χάρτη της περ-
ιοχής μας». Στο σημείο αυτό, υπογράμμισε πως
έθεσε ευθέως την επιρροή εξωγενών παραγόν-
των που με μανδύες, όπως αναπτυξιακή βοήθεια
και δήθεν ιστορικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές
παραδόσεις, προωθούν ακραίες ιδεολογίες και
αποσταθεροποιητική ατζέντα στα Βαλκάνια.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις
Ελλάδας και Σερβίας, σημείωσε πως βρίσκονται σε
υψηλό επίπεδο, αναφέροντας πως Έλληνες επιχει-
ρηματίες έχουν περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ στη
Σερβία. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση της Ελλά-
δας να προσεγγίσει τις νέες ευκαιρίες, ώστε να υπάρ-
ξει αμοιβαίο όφελος.

Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας παρατήρησε πως
υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές στην ενέρ-
γεια, στις μεταφορές και πολλές μεγάλες δυνατότητες
για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των
δύο χωρών τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές
επίπεδο, με τη συμμετοχή κι άλλων κρατών της περ-
ιοχής.

Ο κ. Δένδιας παρατήρησε τη «σημαντική αύξηση

της τουριστικής κίνησης από τη Σερβία προς την Ελλά-

δα το περασμένο καλοκαίρι», τονίζοντας πως υπάρχουν
μεταξύ των δύο λαών ιστορικοί και θρησκευτικοί δεσμοί.
Δεσμοί αιώνων, προσέθεσε και υπενθύμισε πως «ο

σερβικός και ελληνικός λαός πριν από δύο αιώνες

επαναστάτησαν και οι δύο εναντίον της οθωμανικής

καταπίεσης και πολέμησαν με επιτυχία για την ελευ-

θερία τους».

Επισήμανε πως η Ελλάδα και η Σερβία ήταν «πάντα

στην ίδια πλευρά του ιστορικού επιχειρήματος».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός
Εξωτερικών είπε πως η Ελλάδα στέκεται και σήμερα
στο  πλευρό του σερβικού λαού προκειμένου να κατα-
στεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογέ-

νειας, «γιατί πιστεύουμε ότι εκεί ανήκετε».

Δεν παρέλειψε ο υπουργός Εξωτερικών να εκ-
φράσει εκ μέρους της κυβέρνησης, τις θερμές ευχα-
ριστίες προς τη σερβική κυβέρνηση, τον Πρόεδρο
Βούτσιτς και τον σερβικό λαό αναφορικά με τη βοή-
θεια για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών του
καλοκαιριού.

«Ήταν μια ακόμα ευκαιρία σύσφιξης των δεσμών

μεταξύ των κοινωνιών μας, μεταξύ των λαών μας»

σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. 
Από την πλευρά του, ο Σέρβος υπουργός Εξωτε-

ρικών Σελάκοβιτς είπε πως «για μας ήταν τιμή μέσα

από την παρουσία Σέρβων πυροσβεστών να βοη-

θήσουμε την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των πυρκα-

γιών».

Διαβεβαίωσε ακόμα πως ο ελληνικός λαός πάντα
μπορεί να υπολογίζει στην ετοιμότητα της Σερβίας να
βοηθήσει σε τέτοιες καταστάσεις.

Τη βούληση της Σερβίας για περαιτέρω εμβάθυ-
νση της διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα, εξέ-
φρασε στις δηλώσεις του ο Σέρβος υπουργός Εξω-
τερικών. Τόνισε ότι η συνάντηση συνεχίζει τη στρα-
τηγική εταιρική σχέση της Ελλάδας και της Σερβίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατ΄ιδίαν συνάντησή
που είχε με τον Νίκο Δένδια στο Βελιγράδι τον Απρίλιο,
αλλά και στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου -Σερβίας.
Ο Νίκολα Σελάκοβιτς είπε πως η συνάντηση ήταν
φυσική συνέχεια της αρχής της επικοινωνίας τους
που ξεκίνησε τον Απρίλιο και εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του που «σύντομα θα συνεχίσουμε με αυτή

τη νέα πρακτική» (τριμερή συνεργασία).
Ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε εγκάρ-

διες ευχαριστίες στην Ελλάδα για τη στήριξή της στον
ευρωπαϊκό δρόμο όλων των Δυτικών Βαλκανίων και
ειδικότερα της Σερβίας. Υπογράμμισε ταυτόχρονα την
ανάγκη συχνών επαφών και συνομιλιών μεταξύ των
δύο χωρών.

Εστιάζοντας στη σημασία που αποδίδει η Σερβία
στη σχέση της με την Ελλάδα, είπε πως δεν είναι μόνο
σχέσεις μεταξύ δύο κρατών. «Είναι πολλά που έχου-

με κοινά μέσα από την ιστορία», σημείωσε.
Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχε με τον Νίκο

Δένδια, είπε πως συζήτησαν για την ανάγκη εμβά-
θυνσης, ενδυνάμωσης της οικονομικής συνεργασίας.
Ειδικότερα, είπε πως η Ελλάδα πάλι μπορεί να επι-
στρέψει στη σερβική αγορά μέσα από τις επενδύσεις
της και να έχει μεγαλύτερη παρουσία.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, υπογράμμισε την αναγ-
καιότητα αύξησης της ανταλλαγής των προϊόντων
μεταξύ των δύο χωρών και απηύθυνε έκκληση στους
Έλληνες επιχειρηματίες να συνεχίσουν τη συνερ-
γασία. «Έχουν τη στήριξή μας να συνεχίσουν τη συνερ-

γασία», ανέφερε χαρακτηριστικά και δήλωσε την ιδιαίτε-
ρη ικανοποίησή του για την επίσκεψη του υφυπουρ-
γού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη στο Βελιγρά-
δι, σε δύο εβδομάδες.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας ευχα-
ρίστησε, όπως είπε, για «τη στήριξη σχετικά με τη δια-

τήρηση της εδαφικής ακεραιότητας μας στο κόσοβο,

όπως και στήριξη για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα

αυτό μέσα από τον διάλογο για την ομαλοποίηση των

σχέσεων, υπό την αιγίδα της ΕΕ, μεταξύ του βελι-

γραδίου και της Πρίστινας».

Ιδιαίτερα απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο ανα-
πληρωτής Αρχίατρος της Αγγλίας, σχετικά με την
εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού τους επό-
μενους μήνες, κάνοντας λόγο για δύσκολο χειμώνα
και… σκοτεινούς μήνες.

Συγκεκριμένα, ο αρχίατρος Τζόναθαν Βαν-Ταμ,
επισήμανε ότι «πάρα πολλοί πιστεύουν ότι η πανδημία
αυτή έχει πλέον τελειώσει». Αντίθετα, όπως είπε: «προ-

σωπικά αισθάνομαι ότι έχουμε μπροστά μας μερι-

κούς δύσκολους μήνες τον χειμώνα και πως δεν

έχει τελειώσει»

Καταλήγοντας συνέστησε σε όλους να ενεργούν με
τη δέουσα προσοχή προκειμένου να περάσει ο χειμώνας
με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες.  «Η προσοχή

που δείχνουν ή δεν δείχνουν οι άνθρωποι σε ό,τι

αφορά την αλληλεπίδραση με τους άλλους, αυτό

θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για το τι θα

συμβεί από τώρα μέχρι τους πιο σκοτεινούς μήνες

του χειμώνα», είπε.

Ανησυχία επιστημόνων για την DELTA PLUS

Η υποπαραλλαγή της Δέλτα που εξαπλώνεται στην
Αγγλία παρακολουθείται, αλλά δεν είναι πιθανό ότι θα
μεταβάλει την εικόνα της επιδημίας της Covid-19, δήλω-
σε ο επικεφαλής της Ομάδας Εμβολίων της Οξφόρ-
δης (Oxford Vaccine Group), Άντριου Πόλαρντ.

Η υποπαραλλαγή που ονομάστηκε AY.4.2 στην Βρε-
τανία αντιστοιχεί σε περίπου 6% του συνόλου των ακο-
λουθιών του κορωνοϊού, ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δεν έχει χαρακτηρισθεί
παραλλαγή «υπό έρευνα» ή «παραλλαγή ανησυχίας».

«Ο εντοπισμός νέων παραλλαγών είναι φυσικά

σημαντικό να τελεί υπό παρακολούθησιν, αλλά δεν

σημαίνει ότι αυτή η νέα παραλλαγή θα είναι εκείνη που

θα αντικαταστήσει την δέλτα», δήλωσε ο Πόλαρντ.

«Είναι αλήθεια ότι ακόμη και αν την αντικαταστήσει,

η δέλτα είναι απίστευτα καλή στην μετάδοση σε εμβο-

λιασμένο πληθυσμό και μία νέα παραλλαγή μπορεί να

είναι λίγο καλύτερη, αλλά είναι απίθανο να μεταβάλει

δραματικά την σημερινή εικόνα».

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σύμφωνα με
το BBC και τους “Financial Times”, το 6% των νέων
περιστατικών Covid-19, που έχουν αναλυθεί γενετικά,
οφείλονται στη νέα αυτή μετάλλαξη, γνωστή και ως
Δέλτα+ (Delta Plus).

Ήδη οι επιστήμονες μελετούν κατά πόσο πρόκει-
ται για μια νέα απειλή, αν και οι ειδικοί θεωρούν απί-
θανο να διαφεύγει από τα υπάρχοντα εμβόλια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει χαρακτηριστεί ως παραλλαγή
που αποτελεί πηγή ανησυχίας (variant of concern). H
Δέλτα είχε αποκτήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό φέτος
τον Μάιο, αφότου είχε πλέον υπερκεράσει την παραλ-
λαγή Άλφα λόγω αυξημένης μεταδοτικότητας.

Η ΑΥ.4.2 εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο
και έκτοτε αργά αλλά σταθερά εξαπλώνεται. Μέχρι
στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι σημαν-
τικά πιο μεταδοτική από τη Δέλτα.

Ο καθηγητής Φρανσουά Μπαλού, διευθυντής του
Ινστιτούτου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου
του Λονδίνου (UCL) δήλωσε ότι «δυνητικά είναι ένα

οριακά πιο μολυσματικό στέλεχος. Σίγουρα δεν συγκρίνε-

ται με αυτό που είδαμε με την Άλφα και τη δέλτα, οι

οποίες ήσαν 50% έως 60% πιο μεταδοτικές». Εκτίμησε
ότι «πιθανώς είναι έως 10% πιο μεταδοτική… Σε αυτό

το στάδιο θα έλεγα να περιμένουμε και να δούμε, χωρίς

πανικό. Μπορεί να είναι ελαφρώς πιο μεταδοτική, αλλά

όχι κάτι τελείως καταστροφικό όπως αυτό που είδαμε

προηγουμένως».

Λίγα κρούσματα της Δέλτα+ έχουν εντοπιστεί επίσης
στις ΗΠΑ και στη Δανία.

Επικαιρότητα

ΑΝΗΣΥΧΟΣ Ο ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ:

«Θα περάσουμε τους πιο σκοτεινούς
μήνες τον χειμώνα»



Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων

μονάδων, διατηρεί η ΝΔ έναν-

τι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το

δεύτερο μέρος του οικονομικού

βαρόμετρου της GPO, παρά το

ότι η χρονική συγκυρία θεω-

ρείται δύσκολη, αφού η παν-

δημία παραμένει βραχνάς, ενώ

η ακρίβεια προκαλεί μεγάλες

αβεβαιότητες στους πολίτες.

Ειδικότερα, η ΝΔ με 35,5% δια-

τηρεί προβάδισμα 11 ποσοστιαίων

μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (24,5%)

στην πρόθεση ψήφου.

Σε ό,τι αφορά στα άλλα κόμ-

ματα, το ΚΙΝΑΛ εμφανίζει σημά-

δια ανάκαμψης (7,1% έναντι 6%

στην μέτρηση του Σεπτεμβρίου).

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,8% (6,2%

τον Σεπτέμβριο),η Ελλ. Λύση με

3,5% (3,4%), το ΜΕΡΑ 25 με 2,9%

(2,9%), οι Έλληνες για την Πατρίδα

1,8% (1,6%) και η Δημιουργία 1.1%

(1,2%). Οι αναποφάσιστοι παρα-

μένουν σε διψήφιο αριθμό (10,4%),

ενώ οι λοιποί (άλλο κόμμα-λευκό,

άκυρο-δεν θα ψηφίσω) 7,4%. 

Μητσοτάκης υπερέχει

σε όλα του  Τσίπρα

Η διατήρηση του προβαδίσμα-

τος της ΝΔ, παρά τις αυξημένες

αρνητικές γνώμες για κυβερνη-

τικές επιλογές που αποτυπώθη-

καν στο πρώτο μέρος της δημο-

σκόπησης, αποδίδεται στην υπε-

ροχή Μητσοτάκη έναντι του

Τσίπρα, και στην  αδυναμία του

ΣΥΡΙΖΑ να καρπωθεί την κριτική

και την απαισιόδοξη στάση των

πολιτών στην τρέχουσα συγκυρία.

Σύμφωνα με την δημοσκόπη-

ση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξα-

κολουθεί να διατηρεί σαφή υπερο-

χή στα ερωτήματα για το ποιος

γνωρίζει καλύτερα τα θέματα της

οικονομίας (45,7% έναντι 25,1%

του κ. Τσίπρα), ποιος μπορεί να

διαχειριστεί αποτελεσματικότερα

την οικονομική κρίση (43,7% έναν-

τι 28,8%) και ποιος μπορεί να φέρει

νέες επενδύσεις στη χώρα (50,4%

έναντι 18,8%).     

Οι πιο δημοφιλείς 

υπουργοί

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση

του έργου των υπουργών, ο Νίκος

Δένδιας εξακολουθεί να παραμέ-

νει πρώτος στις προτιμήσεις των

ερωτηθέντων, συγκεντρώνοντας

το 70,4% των θετικών γνωμών.

Υψηλά ποσοστά έχει και ο υπουρ-

γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κυρ. Πιερρακάκης με 54,6% των

θετικών γνωμών. Ακολουθούν ο

υπουργός Άμυνας Ν. Πανα-

γιωτόπουλος (45%), ο υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεο-

δωρικάκος (40,9%) και ο υπουρ-

γός Εσωτερικών Μ. Βορίδης με

40,8%. Ο Χρήστος Στυλιανίδης

βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

Ίσως οι «χωριάτικες» εμφανίσεις

του στα ΜΜΕ αλλά και η βαθμη-

δόν διαφαινόμενη ανικανότητά του

άρχισαν να γίνονται φανερά σε

όλους.  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Μπροστά 11% η ΝΔ έναντι του  ΣΥΡΙΖΑ
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Όσοι δεν
εμβολιάζονται θα ελέγχονται»

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ –
ΠΡΩΤΟΣ Ο Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ, 

ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ Ο ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη

Βουλή, επισήμανε πως η πανδημία του Covid ανέδειξε τη μεγάλη

δυναμική που έχουν οι θεωρίες συνωμοσίας, τονίζοντας πως η

αξιοπιστία του πομπού έχει πολύ μεγάλη σημασία και γι΄αυτό

είναι αναγκαία η αρωγή της επιστημονικής κοινότητας.

«Η πρόληψη αποκτά ξεχωριστή σημασία σήμερα καθώς οι

δομές υγείας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τους ασθενείς κορω-

νοϊό. Η συγκυρία επιτάσσει ταυτόχρονα με την πρόληψη να εντα-

θούν και οι εμβολιασμοί ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες», ανέφε-

ρε.

Να ολοκληρωθεί γρήγορα 
ο κύκλος της τρίτης δόσης

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως στόχος είναι να ολοκληρωθεί

γρήγορα ο κύκλος της ενισχυτικής δόσης, καθώς το τείχος ανοσίας

παρουσιάζει ρωγμές με την παρέλευση έξι μηνών από την δεύτε-

ρη.

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, τόνισε πως

οι σχετικές ανακοινώσεις προσαρμόζουν τη ζωή μας σε μία νέα

πραγματικότητα που υπηρετούν τρεις αρχές.

– Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν.

– Οι εμβολιασμένοι δεν θα χάσουν τα δικαιώματά τους

– Όσοι δεν θωρακίζονται από το εμβόλιο θα πρέπει να ελέγχον-

ται περισσότερο.

«Ζητώ από όσους δεν το έχουν κάνει, να εμβολιαστούν

αύριο κιόλας ώστε να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία και

να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτή την περιπέτεια και να

χτίσουμε ένα ανθρωποκεντρικό και όχι ασθενοκεντρικό

σύστημα υγείας. Εξάλλου, το εμβόλιο είναι η απόλυτη πρόλη-

ψη, το δώρο της επιστήμης που αύξησε το προσδόκιμο ζωής

κατά τον 20ο αιώνα», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.



Ενα συνεκτικό σχέδιο για τη νεολαία επε-
ξεργάζεται μια ομάδα υπό τον Έλληνα

πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου από
την περασμένη άνοιξη και πλέον είναι πολύ
κοντά στο να παραδώσει την τελική της
εισήγηση για την εθνική στρατηγική για τη
νεολαία. 

Η άτυπη επιτροπή λαμβάνει προτάσεις και
ιδέες από όλα τα υπουργεία και αποτελείται
από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,
τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο, τον
Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Θανάση Κον-
τογεώργη και την Παυλίνα Σπανδώνη, που
έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως επιστημονική
συντονίστρια προγραμμάτων καταπολέμησης
του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σημαντική είναι η συμβολή και της Νεολαίας
της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της
ΟΝΝΕΔ Παύλου Μαρινάκη, που έχουν υπο-
βάλει μια σειρά από επεξεργασμένες προτά-
σεις, που αφορούν όλους τους τομείς, από τα
Πανεπιστήμια μέχρι την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας. Η φημολογούμενη, μάλιστα, εκλογή
του Π. Μαρινάκη στη θέση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Νέας Δημοκρατίας στο προσεχές
Συνέδριο του κόμματος, πέραν του πολιτικού
συμβολισμού, θα εμπεριέχει και έναν συμβο-
λισμό προς αυτήν την κατεύθυνση, την έμφα-
ση δηλαδή που προσδίδει η κυβέρνηση στη
νεολαία. 

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα ανα-
ληφθούν αφορούν μαθητές (δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης), φοιτητές, εργαζόμενους, καθώς
και ανέργους – με την Ελλάδα να εξακολουθεί
να έχει πολύ υψηλά ποσοστά νεανικής ανε-
ργίας. 

Οι τέσσερις βασικές κατευθυντήριες γραμ-
μές που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
είναι οι εξής: Ισότητα στις ευκαιρίες, ανοιχτή
πρόσβαση στη γνώση, εξωστρέφεια και διεύρυν-
ση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική,
οικονομική και κοινωνική δράση.

Ειδικότερα, ένας τομέας που συγκεντρώνει
το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου, είναι
αυτός της στέγης, καθώς εκτιμάται ότι ένα από
τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων στην
Ελλάδα – αλλά και συνολικά στην Ευρώπη –
είναι να φύγουν από το πατρικό ή μητρικό τους
σπίτι και να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή. Τα
ενοίκια διαρκώς αυξάνονται, η αγορά σπιτιού
είναι επίσης ακριβή υπόθεση και έτσι η ανα-
ζήτηση στέγης είναι «βραχνάς» για μεγάλο κομ-
μάτι της νεολαίας. Ένα από τα προγράμματα
που σχεδιάζονται, στο πλαίσιο της εθνικής στρ-
ατηγικής, είναι ένα είδος «Εξοικονομώ», απο-
κλειστικά για νέους. Αν και οι τελικές ρυθμίσεις

δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί, η βασική σκέ-
ψη είναι να διευρυνθεί το πρόγραμμα αυτό και
να μην αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμι-
ση της κατοικίας, αλλά να περιλαμβάνει και
άλλες δαπάνες επισκευής. 

Με αυτόν τον τρόπο, ένας νέος θα έχει στα

χέρια του το εξής «όπλο»: ένα χρηματοδοτικό

εργαλείο από το κράτος, ώστε αν αγοράσει ένα

παλιό σπίτι ή διαμέρισμα, που θα το βρει σε

οικονομική δηλαδή τιμή, ή αν του μεταβιβάσουν

οι γονείς ή οι παππούδες ένα δικό τους παλιό

σπίτι, που χρήζει, ωστόσο, πολλών επισκευών,

να μπορεί να πληρώσει τη σχετική δαπάνη και

να αποκτήσει έτσι τη δική του στέγη. 

Ένα δεύτερο σκέλος στον ίδιο τομέα πολιτι-

κής, αφορά τη λεγόμενη «κοινωνική στέγη».

Κτίρια της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

προς αξιοποίηση, αλλά και οικόπεδα, όπου θα

μπορούσαν να ανεγερθούν κτίσματα, αναζη-

τούνται σε όλη την επικράτεια, ώστε στη συνέχεια

να δημιουργηθούν κατοικίες που θα δίνονται

στους νέους έναντι χαμηλού ανταλλάγματος.

Στην Αττική, είναι ήδη σε εξέλιξη το σχέδιο για

την αναμόρφωση του παλιού εργοστασίου της

«ΠΥΡΚΑΛ» στην περιοχή του Υμηττού, με τη

μετατροπή του σε πάρκο, το οποίο παράλληλα

θα φιλοξενήσει τις συγκεντρωμένες υπηρεσίες

εννέα υπουργείων και άλλων οργανισμών.

Συνολικά, τα υπουργεία και οι οργανισμοί που

πρόκειται να μετεγκατασταθούν, καταλαμβά-

νουν σήμερα 127 κτίρια, με συνολική δομημένη

επιφάνεια 353.380 τετραγωνικά μέτρα. Μέσα

στο 2022 αναμένεται να δημιουργηθεί ένας

φορέας για την αξιοποίηση αυτών των κτιρίων

που θα απελευθερωθούν. Θα προωθηθούν

νέες χρήσεις, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία,

ένα σημαντικό κομμάτι της οποίας θα αφορά
τους νέους. 

«Πρώτο Ένσημο»

Άλλη μια πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της εθνι-
κής στρατηγικής για τη νεολαία, είναι το «Πρώτο
Ένσημο». Νέοι έως 29 ετών, που δεν έχουν
καμία προϋπηρεσία, όταν θα προσλαμβάνον-
ται με πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται
από την Πολιτεία επί 6 μήνες με 1.200 ευρώ,
με τα 600 ευρώ να κατευθύνονται στους
εργοδότες, μειώνοντας έτσι το μισθολογικό
κόστος, και τα άλλα 600 απευθείας στον νέο
και στη νέα, επιπλέον της αμοιβής τους, για να
τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν.

Την ενίσχυση της σταδιοδρομίας των νέων
αφορά και άλλη μία απόφαση που έχει ανα-
κοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι επιδο-
τούμενες νέες θέσεις εργασίας αυξάνονται
από 100.000 σε 150.000. Στο πλαίσιο της στή-
ριξης της νέας γενιάς, κινείται και η ρύθμιση για
μηδενισμό από 1/1/2022 σε ειδικό τέλος κι-
νητής τηλεφωνίας και data, ώστε όλοι οι νέοι
(έως 29 ετών) να έχουν ευκολότερη και φθη-
νότερη πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία
και στην επικοινωνία. Επίσης, η καθιέρωση,
επίσης από τις αρχές του 2022, της Ψηφιακής
Κάρτας Νέων, στην οποία θα συγκεντρώνον-
ται όλες οι παροχές του κράτους προς τους
πολίτες έως 20 ετών. 

Στο Ταμείο Ανάκαμψης, παράλληλα, έχει
ενταχθεί η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
διά βίου μάθησης και ο εκσυγχρονισμός της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στην αύξηση
της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικό-
τητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης για τους νέους. 

Νέα μέτρα στην Ελλάδα: Οι ανεμβολίαστοι
χωρίς rapid test δεν… πάνε πουθενά

Κωδικός «Νέα Γενιά» 
Συγκλόνισαν τα τρία παιδιά της Φώφης 

στο «στερνό αντίο»

Την εβδομάδα που πέρασε, την επικαιρότητα σκέπασε ο θάνατος της
Φώφης Γεννηματά. Όλοι ξέρουμε ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν σε
κρίσιμο σημείο, παρ’ όλα αυτά το τέλος ήταν ξαφνικό. Όλοι κάπου μέσα
μας πιστεύαμε ότι και αυτήν τη φορά θα του ξέφευγε, θα τον νικούσε τον
«μπαγάσα», όπως είχε το κουράγιο να αποκαλεί τον καρκίνο, που νίκησε
την Κάκια, τον Γιώργο και στο τέλος τη Φώφη Γεννηματά. Σε έντονα φορ-
τισμένο κλίμα έγιναν το λαϊκό προσκύνημα στη σορό της και η κηδεία της
στην Μητρόπολη Αθηνών, με την πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία του
τόπου να της αποδίδουν τον ύστατο φόρο τιμής. Λιτοί, όπως θα ήθελε και
της άρμοζε, οι επικήδειοι που εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ. Εκείνο, όμως, που
συγκλόνισε, ήταν ο αποχαιρετισμός των τριών παιδιών της, που στάθη-
καν περήφανα, σφίγγοντας τα δόντια, για να αποχαιρετήσουν τη Φώφη,
τη μαμά τους…

Ούτε μια λεξούλα συμπαράστασης στον Οικουμενικό

Πατριάρχη από τον Αμερικανό Πρόεδρο!

Είδαμε με μεγάλη απογοήτευση το αποτέλεσμα της συνάντησης και
πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου στις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, μετά τη συνάντηση
του κ. Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, διαβάσαμε για την
περιβαλλοντική κρίση, τη μάχη κατά της πανδημίας και μια γενική αναφ-
ορά στις θρησκευτικές ελευθερίες. Ούτε μία αναφορά στην κατάσταση
πολιορκίας στην οποία ζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καμία αναφορά
στο άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Δεν υπήρξε μια απλή
έστω αναφορά στον διωγμό που υφίστανται οι χριστιανοί (συγκαλυμμέ-
να) στην Τουρκία και (απροκάλυπτα) σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή…
Απλώς, στη συνάντηση που είχε ο κ. Βαρθολομαίος με τον Άντονι Μπλίνκεν,
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να είπε ότι η Χάλκη είναι στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης Μπάιντεν… Το μήνυμα όμως από τη
συνάντηση του Λευκού Οίκου, ήταν αποθαρρυντικό. Πολύ περισσότερο
που ο Τζο Μπάιντεν διατηρεί προσωπική, φιλική σχέση με τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη τις τελευταίες δεκαετίες… Ίσως θα πρέπει να ξανασχε-
διαστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ και
να επαναπροσδιορισθεί η σχέση του με την Εκκλησία, πολύ περισσότε-
ρο όταν όλα δείχνουν ότι, κυρίως μετά την αναρρίχηση του κ. Ελπιδοφ-
όρου στην κεφαλή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, έχει υπάρξει μια σοβα-
ρή άμβλυνση του εθνικού χαρακτήρα της Αρχιεπισκοπής. Και προφανώς
κανείς δε θέλει –πολύ περισσότερο το ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής– τη
μετατροπή της σε έναν απλό, ουδέτερο θρησκευτικό θεσμό, που απλώς
θα συντηρεί το προσωπικό της και θα μαζεύει χρήματα από την Ομογέ-
νεια για τις λειτουργικές ανάγκες του Πατριαρχείου…

Καμιά λευτεριά δεν χαρίζεται …

Σε μήνυμά του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Δήμα-
ρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, είπε: «Χρέος της σημερινής ημέρας
είναι να καταδυθούμε στο βαθύτερο νόημα του αγώνα εκείνου και ταυ-
τόχρονα να καταλάβουμε πως η “χιλιάκριβη λευτεριά”, για την οποία
αγωνίστηκαν οι μαχητές του 1940, δεν είναι μόνο μία. Εκείνη δηλαδή που
απειλήθηκε και καταπατήθηκε βάρβαρα και βάναυσα από τους παρανοϊ-
κούς και φιλόδοξους κοσμοκράτορες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Απο-
μένουν ακόμη η Λευτεριά η οικονομική, η Λευτεριά η πολιτική, η Λευτερ-
ιά η πνευματική. Το βαθύτερο δίδαγμα του 1940, είναι πως καμία λευτε-
ριά δεν χαρίζεται. Όλες κατακτώνται. Και όχι μία φορά και για πάντα. Αλλά
διαρκώς και από κάθε γενιά. Και από κάθε άτομο. Η ζωή των εθνών, άλλω-
στε, είναι μια διαρκής σωτηρία. Όπως και των ατόμων. Αλλά και οι απει-
λές είναι συνεχείς. Αλλάζουν προσωπεία. Μπορεί να γίνονται και οικείες
και γι’ αυτό πιο επικίνδυνες. Κι αυτό ιδιαίτερα ισχύει για την εποχή μας.
Συμπερασματικά, θα κατέληγα με τούτο: Για να μείνει στην Ελλάδα η Λευ-
τεριά η πολυδιάστατη, αυτό που της χρειάζεται είναι η συλλογική, αλλά
και η ατομική διαρκής εγρήγορση και επαγρύπνηση. Και προπάντων είναι
η διαρκής παιδεία, η μόνη που θα μας διασφαλίζει ένα διαρκώς υψηλό-
τερο επίπεδο συνειδητότητας, προκειμένου σ’ αυτόν τον πολύπλοκο και
πολυσύνθετο κόσμο της παγκοσμιοποίησης που αναδύεται, να μπορούμε
να ανιχνεύσουμε με ασφάλεια τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά και
τις καινούργιες απειλές. Μόνο έτσι θα μας τιμά διαρκώς η Λευτεριά. Και
μόνο έτσι θα μας τιμά διαρκώς η Λευτεριά. Και μόνο έτσι θα την τιμούμε».

Έρχονται γκρίνιες…

Λόγο και αιτία για… νέες γκρίνιες θα αποκτήσουν λίαν προσεχώς οι
συντηρητικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Στα άμεσα σχέδια της
κυβέρνησης είναι να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή ρυθμίσεις που θα επι-
τρέπουν την τέλεση γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αν το σύμφ-
ωνο συμβίωσης, που ισχύει σήμερα, είχε προκαλέσει έντονες αντιδρά-
σεις, ο γάμος θα φέρει περισσότερη αναταραχή μεταξύ των γαλάζιων
ψηφοφόρων. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως, τονίζουν ότι οι αποφά-
σεις έχουν ληφθεί, το μέτρο αυτό ισχύει σε όλες τις προηγμένες χώρες
του κόσμου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του Κυριά-
κου Μητσοτάκη για άνοιγμα στην κοινωνία, στο βάθος δε, έχει και… ψηφ-
οθηρικούς σκοπούς. 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Τα νέα μέτρα για την ανάσχεση του τέταρτου κύματος της πανδημίας, στη
«σκιά» των 6.700 νέων κρουσμάτων, που ανακοίνωσε την Τρίτη ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, παρουσίασε  ο υπουργός Υγείας, Θάνος

Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για αυξητική τάση της πανδημίας και αναφέρ-
θηκε στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του ΕΣΥ, σε
συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα. Το μέτρο της αναστολής για τους ανεμ-
βολίαστους γιατρούς θα παραμείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια
θα επανεξεταστεί, υπογράμμισε ο υπουργός.

Βασικό όπλο ο εμβολιασμός, τόνισε ακολούθως, αναφερόμενος σε στοιχεία
που δείχουν ότι οι εμβολιασμένοι πολίτες κινδυνεύουν κατά 30 φορές λιγό-
τερο με βαριά νόσηση από τους ανεμβολίαστους. Από την Παρασκευή, σημείω-
σε, ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού, για τους πολίτες
18 ετών και άνω, που έχουν συμπληρώσει το εξάμηνο από την ολοκλήρω-
ση του εμβολιασμού τους.

Ο κ. Πλεύρης είπε ότι η καμπάνια εμβολιασμού θα επεκταθεί με ενημερω-

τικά sms προς τους πολίτες, καθώς και με διαφημιστικά σποτ στα μέσα ενημέρ-
ωσης.

Από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου, όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα προσέρχονται στη δουλειά τους με

δύο rapid ή PCR τεστ εβδομαδιαίως. Ο Θάνος Πλεύρης, επιβεβαιώνον-
τας τις εισηγήσεις των ειδικών, ανακοίνωσε ότι όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζό-

μενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και στις εκκλησίες, θα είναι
υποχρεωμένοι να κάνουν δύο rapid ή μοριακά test εβδομαδιαίως.

Σε όλους τους χώρους διασκέδασης, σε εμπορικά καταστήματα, κομ-

μωτήρια, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, οι ανεμβολίαστοι θα εισέρχον-

ται επίσης με rapid test ή μοριακό. Το μέτρο δεν αφορά αγορές τρο-

φίμων και φαρμακεία.

Επιπλέον, αυξάνονται τα πρόστιμα για τα καταστήματα που δεν τη-

ρούν τα μέτρα, καθώς θα ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ, ενώ θα υπάρξει

ποινή στις ομάδες, αν δεν τηρείται η χρήση μάσκας και οι άλλοι περιο-

ρισμοί που ισχύουν για τα γήπεδα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης.



Mιλώντας σε δημοσιογράφους

για τις συναντήσεις που είχε

στο περιθώριο της συνόδου του G20

στη Ρώμη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ανέφερε ότι διαμαρτυρήθηκε στους

προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας

λέγοντάς τους ότι η εγκατάσταση

στρατιωτικής βάσης στην Αλεξαν-

δρούπολη, κοντά στα τουρκικά σύνο-

ρα «αναστατώνει σοβαρά» την

Άγκυρα.

Εκτός από την πώληση όπλων της

Γαλλίας στην Ελλάδα για την οποία ο

Ταγίπ Ερντογάν διαμαρτυρήθηκε στον

Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή

τους, σφοδρή είναι η ενόχληση που

εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος και στον

Τζο Μπάιντεν για την αμερικανική βάση

στην Αλεξανδρούπολη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις

συναντήσεις που είχε στο περιθώριο

της συνόδου του G20 στη Ρώμη ο Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι δια-

μαρτυρήθηκε στους προέδρους των

ΗΠΑ και της Γαλλίας λέγοντάς τους ότι

η εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στην

Αλεξανδρούπολη, κοντά στα τουρκικά

σύνορα «αναστατώνει σοβαρά» την

Άγκυρα.

Μάλιστα, στον Εμανουέλ Μακρόν ο

Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την έντονη

διαμαρτυρία του για την πώληση των

Rafale στην Ελλάδα, του είπε ότι οι «Έλ-

ληνες δεν έχουν χρήματα να σε πληρώ-

σουν» και υποστήριξε ότι στις ανησυχίες

της Άγκυρας γι’ αυτή την εξέλιξη, ο Γάλ-

λος πρόεδρος του είπε ότι η Αθήνα «έχει

χρήματα», με τον Ταγίπ Ερντογάν να

του απαντά ότι «σε ξεγελάνε».

Σε ότι αφορά την πώληση F-16 από

τις ΗΠΑ στην Τουρκία που βρέθηκε στο

επίκεντρο της συνάντησης του Τζο Μπά-

ιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο

πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε ότι

δεν έχει διαπιστώσει αρνητική στάση

και στόχος είναι η προμήθεια νέων F-

16 και ο εκσυγχρονισμός των μαχητικών

που ήδη βρίσκονται στον στόλο.

«Αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε

τη συνεργασία μας και ειδικά να συνεχίσο-

υμε τις οικονομικές σχέσεις πιο εντατι-

κά. διαπραγματευτήκαμε την προμήθ-

εια f-16. δεν είδα αρνητική προσέγγι-

ση ούτε σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε ο

Ταγίπ Ερντογάν.

Παρέλειψε όμως να πει ότι ο πρόε-

δρος Μπάιντεν του είπε ότι για το θέμα

αυτό των F-16 πρέπει να υπάρξει έγκρι-

ση του Κογκρέσου… κάτι που δεν μπο-

ρεί να υπάρξει δεδομένων των θέσεων

βουλευτών και γερουσιαστών.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος

ανακοίνωσε την απόφασή του να μην

παραστεί στην ιδιαίτερα σημαντική σύνο-

δο COP26 για το κλίμα στη Γλασκώβη,

γιατί, όπως υποστήριξε, η Βρετανία δεν

ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της

Άγκυρας για την ασφάλειά του και δεν

του παρείχε ασφάλεια ανάλογη με αυτή

που προσφέρει στον Αμερικανό πρόε-

δρο.

«Όταν οι απαιτήσεις μας δεν ικανο-

ποιήθηκαν, αποφασίσαμε να μην πάμε

στη Γλασκώβη», είπε ο Ερντογάν στους

δημοσιογράφους. Ωστόσο συμπλή-

ρωσε ότι πέραν του ζητήματος της ασφά-

λειας, υπήρχαν αιτήματα και για την

εικόνα της χώρας του.

ΜΑΪΚ ΠΟΜΠΕΟ:
«ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

Η ΠΩΛΗΣΗ F-16 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

Την ξεκάθαρη διαφωνία του με ενδεχό-

μενη πώληση νέων μαχητικών αεροσ-

καφών F-16 στην Τουρκία εκφράζει ο

πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Μάικ Πομπέο.

Μιλώντας στην ανταποκρίτρια της

ΕΡΤ στις ΗΠΑ, ο πρώην υπουργός

σημείωσε ότι τέτοια συνδιαλλαγή δεν

πρέπει καν να εξεταστεί με δεδομένο

ότι θα συνιστά παραβίαση του Νόμου

για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων

της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων

(CAATSA).

Όταν η Τουρκία ολοκλήρωσε την

απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-

400, o Μάικ Πομπέο είχε στηριχτεί στον

συγκεκριμένο νόμο για να την απο-

πέμψει από το πρόγραμμα των μαχητικών

αεροσκαφών F-35 και στη συνέχεια να

της επιβάλει επιπλέον κυρώσεις.

«βάσει του τι ακριβώς είναι οι κυρώσεις

CAATSA μια τέτοια πώληση θα παρ-

αβίαζε τον νόμο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ

πρέπει, όπως κάναμε και εμείς, να συμ-

μορφωθεί με τον αμερικανικό νόμο.

Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει.

»Ενας σύμμαχος του ΝΑτΟ δεν μπο-

ρεί να θέτει σε λειτουργία ένα εξελιγμέ-

νο ρωσικό σύστημα. Ημασταν πάντοτε

ξεκάθαροι για τις προσδοκίες μας. τους

ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούν να έχουν

τα f-35 στο οπλοστάσιό τους.

»καμία συνδιαλλαγή που θα παρα-

βιάζει τον νόμο CAATSA δεν θα πρέπει

να εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση,

σε καμία χρονική συγκυρία», τόνισε.

Προκλητική η τουρκική 
συμπεριφορά

Συνεχίζοντας, ο πρώην υπουργός
εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στην
προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας,

λέγοντας ότι τα προβλήματα μεταξύ
χωρών, ιδιαίτερα μεταξύ νατοϊκών
συμμάχων, δεν πρέπει να λύνονται με
επίδειξη ισχύος.

‘Οπως σημείωσε, «πάντοτε παρο-

τρύναμε την κυβέρνηση της τουρκίας

να συμμετέχει σε συζητήσεις. Αν έχουν

μια διαφωνία για ένα συγκεκριμένο θέμα,

υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης διαφο-

ρών οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη

διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

»Η διαχείριση δεν πρέπει να γίνε-

ται μέσω στρατιωτικής ισχύος, κατο-

χής ή απειλών για χρήση βίας. Αυτός

δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο καλοί

σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ή χώρες πρέ-

πει να συνδιαλέγονται μεταξύ τους.

Η Τουρκία συμπεριφέρεται προ-

κλητικά.

»Πάντοτε τους είχαμε ξεκαθαρίσει ότι

θα στηρίξουμε οποιαδήποτε χώρα είναι

διατεθειμένη να συζητήσει και να εμπλα-

κεί σε διάλογο αλλά σε καμία περίπτω-

ση δεν υποστηρίζουμε την επίδειξη στρα-

τιωτικής ισχύος. Υπάρχει διεθνής νομιμό-

τητα, υπάρχουν κανόνες και εύχομαι η

κυβέρνηση της τουρκίας να το αντι-

ληφθεί αυτό».

Αναβαθμισμένος 
ο ρόλος της Ελλάδας

Επιπλέον, εκφράστηκε θετικά για τον
αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που
έχει επωμιστεί η Ελλάδα στην ευρύτε-
ρη περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντι-

κή, όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολι-

κής Μεσογείου αλλά γενικότερα λόγω

και των συμμαχιών που διαμορφώνει

με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. δουλέ-

ψαμε στενά με τον πρωθυπουργό Μητσο-

τάκη και τους συνεργάτες του, με τον κ.

Δένδια και όπως είδα υπεγράφη πρό-

σφατα και η νέα αμυντική συμφωνία και

είμαι πολύ ικανοποιημένος που ολοκ-

ληρώθηκε η δουλειά που εμείς είχαμε

αρχίσει.

»Επίσης, υπό την ηγεσία του κ. Μητσο-

τάκη βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί

σημαντικές σχέσεις με χώρες στη Μέση

Ανατολή, όπως για παράδειγμα με το

Ισραήλ. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη

περιφερειακή αντίληψη για το πώς δια-

σφαλίζουμε την ευημερία και η Ελλάδα

είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής

της στρατηγικής, διασφαλίζοντας τη νότια

πτέρυγα του ΝΑτΟ και συνεργαζόμενη

στενά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα

για την περιοχή», εξήγησε ο κ. Πομπέο.

Για τη Σχολή της Χάλκης

Τέλος, ο πρώην υπουργός Εξωτερ-
ικών των ΗΠΑ εξέφρασε τη στήριξη του
για την επανέναρξη της λειτουργίας της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Όπως τόνισε, «πρέπει να είμαστε

ξεκάθαροι για όσα απαιτούμε από τον

κάθε ηγέτη και την ίδια ώρα πρέπει να

εκφράζουμε με κάθε τρόπο τη στήριξή

μας στους πνευματικούς ηγέτες».
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l H αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη «αναστατώνει» την Τουρκία

l «Συμβούλεψε» τον Μακρόν ότι η Ελλάδα δεν έχει χρήματα να αγοράσει τα Rafale!

Εκτός από φωτογραφία, δεν πήρε

τίποτα ο Ερντογάν από τον Μπάιντεν

Σφοδρή κριτική δέχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από
την τουρκική αντιπολίτευση και ΜΜΕ της χώρας, για την
«αποτυχία» στην απόκτηση των F-35 από τις ΗΠΑ.

Με φόντο την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου του στη
Ρώμη όπου είχε συναντήσεις με τον Εμανουέλ Μακρόν και
τον Τζο Μπάιντεν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ρεπ.
Λαϊκού Κόμματος κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «ρεζίλεψε»
την χώρα του: «Λένε κάποιοι ότι είναι παγκόσμιος ηγέτης

ο Ερντογάν, αλλά γίναμε ρεζίλι με τα χρήματα μας για τα

F35», δήλωσε.
Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική έρχεται και από τα τουρκικά

ΜΜΕ, με τον τηλεοπτικό σταθμό FOX Turk να κάνει λόγο για
φιάσκο άνευ προηγουμένου σχετικά με τα F-35: «Παραλάβα-

με τα S-400 τα οποία δεν χρησιμοποιούμε και χάσαμε τα f35,

στα οποία ήμασταν και συμπαραγωγοί. Αυτό που συνέβη είναι

το μεγαλύτερο φιάσκο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής

της τουρκίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο ειδή-
σεων του σταθμού.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στον τουρκικό Τύπο, σύμφωνα με
τον ανταποκριτή του Σκάι, μονοπωλεί η περίπτωση της Αλε-
ξανδρούπολης, μετά και την «γκρίνια» του Ερντογάν για την
αμερικανική βάση στον Έβρο. «Η βάση της Αλεξανδρούπολης

ενοχλεί τον Τουρκικό λαό», γράφει χαρακτηριστικά η Sabah,

ενώ η φιλοκυβερνητική Yeni Safak στο πρωτοσέλιδο της πα-
ρουσιάζει το «ζήτημα της Αλεξανδρούπολης». Η ενόχληση
αφορά το γεγονός ότι οι  Αμερικανοί πηγαίνουν σε ένα σημείο
που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, το οποίο
βέβαια ανήκει στην ελληνική περιφέρεια.

ΚΙΛΙΤΣΝΤΑΡΟΓΛΟΥ: «Τι μέση είναι αυτή που έχεις;»

«Ο Μπάιντεν δεν μπορεί να σε σώσει», δήλωσε ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου,

απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, υποστηρίζοντας πως το τουρκικό έθνος θα κάνει
το καθήκον του όταν έρθει η ώρα της κάλπης και κατηγόρησε
τον Τούρκο πρόεδρο ότι η μόνη του έγνοια είναι αν θα του...
χαμογελάσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την ώρα
που στην Τουρκία η καταιγίδα αύξησης των τιμών συνεχίζε-
ται.

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός
του την Τρίτη, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είπε ότι «η εικόνα που

έχουμε μπροστά μας είναι μια απαράδεκτη εικόνα. Απ’ έξω

είναι πραγματικό αρνί, αλλά τα μάτια του χαμογελούν με το που

θα δει τον Μπάιντεν.  Η μεγαλύτερη έγνοια του είναι, “μπορώ

να καθίσω με τον Μπάιντεν για μια ώρα;” κοίτα πού έχουν φτά-

σει. δεν έχει αξιοπρέπεια αυτό το κράτος; Φτάνει να τον δεχτεί,

φτάνει να τον δει για μια ώρα».

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε: «Συγκρίνε-

τε τα πρωτοσέλιδα των ημετέρων μέσων μαζικής ενημέρωσης

πριν τη συνάντηση».

Και πρόσθεσε: «Είμαι πραγματικά έκπληκτος πώς μπορείς

να κάνεις στροφή 180 μοιρών, τι μέση είναι αυτή που έχεις;»

»Λένε, είσαι λιοντάρι, είσαι τίγρη. Το λέω ξεκάθαρα, δεν

είσαι ούτε λιοντάρι ούτε τίγρη, είσαι χάρτινη τίγρη. Έχεις

τα χαρακτηριστικά όλων των αυταρχικών καθεστώτων.

»Ας του το φωνάξουμε: κοίτα τα δεινά αυτού του έθνους και

των φτωχών, αδελφέ μου. Ο Μπάιντεν δεν μπορεί να σε σώ-

σει, φίλε, το μέλλον σου είναι στα χέρια αυτού του έθνους.

Όπου κι αν πάτε, θα φέρετε τελικά την κάλπη και ο κόσμος θα

σας κάνει το μάθημα σε αυτήν την κάλπη.

»το έθνος μας θα κάνει το καθήκον του όταν έρθει η ώρα

της κάλπης. Θα στέψουμε τη δημοκρατία μας με δημοκρατία

στην επέτειο των 100 χρόνων της», ανέφερε ο Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου.

ΠΥΡ ΟΜΑΔΟΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

“Μας έκανες ρεζίλι”



Ελληνική λέξη βρήκε ο συνιδρυτής του Facebook

, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, για να αλλάξει την επωνυμία

του ύστερα από το σκάνδαλο με τα «Facebook Papers»,

των εκατοντάδων εσωτερικών εγγράφων που απο-

κάλυπταν μυστικά στοιχεία για την πολιτική της εται-

ρείας και τα οποία διέρρευσε η πρώην υπάλληλος

του τεχνολογικού κολοσσού και μάρτυρας δημοσίου

συμφέροντος, Φράνσις Χάουγκεν.

Έτσι, το Facebook θα μετονομαστεί σε «Meta» (Μετά),

μια ελληνική λέξη που έμαθε ο Ζούκερμπεργκ στις κλασ-
σικές σπουδές του. Η λέξη, εξήγησε, επιλέχθηκε γιατί
σημαίνει το «πέρα», επειδή συμβολίζει ότι πάντα υπάρχει
χώρος και δυνατότητα να χτίζουμε κάτι καινούργιο.

Η ΜΕΤΑ-ΦΥΣΙΚΗ στην φιλοσοφία εξετάζει ό,τι είναι
«πέρα από» την εμπειρική πραγματικότητα και τον αισθη-
τό κόσμο, την μετάβαση σε έναν υπερβατικό κόσμο, τον
κόσμο τής «πρώτης φιλοσοφίας» που μελετά το «εἶναι»,
την ουσία των όντων.

Ο γνωστός Έλληνας καθηγητής Γλωσσολογίας

Γεώργιος Μπαμπινιώτης εξήγησε τι σημαίνει «Meta»

στα ελληνικά: «Από το Λεξικό μου: μετα- [...] 5. (α)

υπέρβαση ή κριτική σε επιστήμη, μέθοδο κ.ά.: μετα-

μοντερνισμός, μετα-ηθική (β) σχέση ή ενασχόληση

με κάτι: μετα-γλώσσα, μετα-λεξικογραφία».

Ο Ζούκερμπεργκ έκανε  λόγο για μία νέα εποχή στα

κοινωνικά δίκτυα με τον συνδυασμό εικονικής πραγ-

ματικότητας και νέων τεχνολογιών σε μια νέα δια-

δικτυακή πλατφόρμα.

Οι αλλαγές στο Facebook ανακοινώθηκαν ζωντανά σε
διαδικτυακή εκδήλωση από τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ.  Στην

ουσία, αυτές οι αλλαγές  αφορούν στην πολιτική του
Facebook και στην εισαγωγή μιας καινοτόμας πλατφόρ-
μας, με βάση την εικονική πραγματικότητα, τη στιγμή που
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μίλησε για μια νέα
εποχή τόσο για τον τεχνολογικό κολοσσό όσο και για το
Internet. 

Το Meta παραπέμπει στο metaverse, μια νέα πολιτική
της εταιρείας που συνδυάζει την εικονική πραγματικότη-
τα με τις τεχνολογίες, όσον αφορά σε εργασία και δια-
σκέδαση, όπου οι χρήστες θα συνυπάρχουν και θα επι-
κοινωνούν σε εικονικούς χώρους.

Ο Ζούκεμπεργκ παρουσίασε σειρά από βίντεο τα οποία
εξηγούν πώς θα λειτουργήσει το metaverse. Σε αυτά φάνη-
καν εικονικά τραπέζια για επαγγελματικές συναντήσεις
αλλά και παιχνίδια ανάμεσα σε φίλους.

Παράλληλα, ο Ζούκεμπεργκ ανακοίνωσε ότι το θέμα
της εικονικής πραγματικότητας θα επηρεάσει και το Mes-
senger, τον χώρο μηνυμάτων δηλαδή του δικτύου. Αυτό
σημαίνει ότι θα μπορεί να πουλήσει κανείς εικονικά αγαθά
και να συζητά σε εικονικές οθόνες συζήτησης, ενώ θα
υπάρξουν και περισσότερα παιχνίδια.

«Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε νέες τεχνολογίες να κατα-

φθάνουν σε πέντε με δέκα χρόνια», τόνισε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Facebook λέγοντας ότι η εταιρεία του θα
βασιστεί σε αυτές τις καινοτομίες. 

Όπως έγινε γνωστό από τον Ζούκεμπεργκ, το

σήμα του Facebook στην ιστοσελίδα του και στις 

πλατφόρμες των κινητών θα μείνει ως έχει, όμως η

μητρική Facebook Inc., στην οποία ανήκουν Instagram

and WhatsApp, θα αποκτήσει νέο τίτλο.
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A Concert of 
Christmas Joy
2nd December 2021 
7pm-8.45pm
W2 4LQ

Generously sponsored by the Christos Lazari Foundation

The Greek Orthodox Archdiocese  
of Thyateira and Great Britain
cordially presents

Graciously hosted 
at the 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

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. 

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.

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.  

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

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 

Hagia Sophia  
Cathedral Choir
Directed by  
Mr Costas Manoras

London Community 
Gospel Choir 
Directed by  
Mr Bazil Meade

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

The Three Choirs:

In this spirit of giving, let us not forget about 

Please donate to the Archdiocesan Food Bank 
“Olive Branch Aid” by scanning the QR code

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

  

  

 
 

  

  
 

  

 

 

THE GREEKS HAVE A WORD FOR IT...

Το Facebook μετονομάζεται 
σε «Meta» (Μετα-)

ΟΠάπας Φραγκίσκος δήλωσε  ότι η διπλή πληγή

που προκαλούν η πανδημία της Covid-19 και η

κλιματική αλλαγή είναι συγκρίσιμη με εκείνη που

επιφέρει ένας παγκόσμιος πόλεμος και πρέπει να

αντιμετωπιστεί κατά τον ίδιο τρόπο.

Στο μήνυμά του προς τη COP26, που αναγνώστηκε
στη Διάσκεψη στη Γλασκώβη από τον υπουργό Εξωτερ-
ικών του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο προ-
καθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τόνισε ότι οι
πλούσιες χώρες έχουν ένα ανεξόφλητο «οικολογικό χρέος»
προς τις φτωχότερες χώρες, λόγω της δυσανάλογης χρή-
σης φυσικών πόρων των αναπτυσσόμενων χωρών από
τις προηγμένες.

«Οι πληγές που προκλήθηκαν στην ανθρώπινη οικο-

γένειά μας από την πανδημία της Covid-19 και το φαινό-

μενο της κλιματικής αλλαγής είναι συγκρίσιμες με εκείνες

που προκαλεί μια παγκόσμια σύρραξη», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Ποντίφικας.

Ζήτησε την εφαρμογή συλλογικής και διορατικής δρά-
σης, «όπως στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου»,
όταν τα έθνη επέδειξαν αλληλεγγύη και συνεργασία για
το καλό όλων, ιδιαίτερα των πιο αδύνατων.

Οι χώρες με περισσότερα μέσα θα πρέπει να πρωτο-
στατήσουν στην «απανθρακοποίηση στο οικονομικό
σύστημα και στις ζωές των ανθρώπων» και να παρέχουν
περισσότερη στήριξη στις χώρες που είναι πιο ευάλωτες
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι πλούσιες χώρες έχουν ένα «οικολογικό χρέος», για
να αποζημιώσουν τη «δυσανάλογη χρήση των φυσικών

πόρων των δικών τους και άλλων χωρών», σημείωσε.

«τώρα είναι η ώρα να δράσουμε, επειγόντως, θαρρα-

λέα και υπεύθυνα», τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Οι νέοι που, τα τελευταία χρόνια, μας προτρέπουν

έντονα να δράσουμε, θα κληρονομήσουν μόνο τον πλα-

νήτη που επιλέγουμε να τους αφήσουμε, με βάση τις συγκε-

κριμένες επιλογές που κάνουμε σήμερα. τώρα είναι η στιγ-

μή για αποφάσεις, που μπορούν να τους δώσουν λόγο-

υς ελπίδας και εμπιστοσύνη στο μέλλον», προσέθεσε χα-

ρακτηριστικά.

Ο 84χρονος Ποντίφικας, ο οποίος έχει καταστήσει την

προστασία του περιβάλλοντος ακρογωνιαίο λίθο στη

θητεία του στον παπικό θρόνο, είχε εκφράσει πολλές

φορές την ελπίδα να παρευρεθεί στην COP26, αλλά το

Βατικανό ανακοίνωσε στις 8 Οκτωβρίου ότι ο Παρολίν θα

ηγηθεί της αντιπροσωπείας του, χωρίς να δοθεί κάποια

εξήγηση.

Πάπας Φραγκίσκος στη Σύνοδο
COP26: Πληγές παγκοσμίου πολέμου

Κλιματική αλλαγή και COVID
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Δοξολογία για την 28η 
Οκτωβρίου 1940 στην εκκλησία

Δώδεκα Αποστόλων

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστό-

λων Hatfield & Hertfordshire χοροστάτησε και

προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέ-

στατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την

Κυριακή Ε' Λουκά.

Μετά του Θεοφιλεστάτου συλλειτούργησαν

ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού Πρω-

τοπρεσβύτερος π. Ιωσήφ Παλιούρας, ο Πρω-

τοπρεσβύτερος π. Νικόδημος Αγγελή και ο

Πρεσβύτερος π. Δημητριανός-Χριστάκης

Μελέκης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ετε-

λέσθη η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της

28ης Οκτωβρίου, απαγγέλθηκαν ποιήματα,

εψάλη υπό πάντων ο Εθνικός Ύμνος και ακο-

λούθησε επίσημη τράπεζα.

Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου
από τον Αρχιεπίσκοπο 

Θυατείρων στον Αγ. Ιωάννη

Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής ανα-

φέρει: 

Στην εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακό-

νου Βίκτωρος Κτωράκη προέβη ο Σεβα-

σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και

Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την Κυρια-

κή 31 Οκτωβρίου.

Η χειροτονία ετελέσθη στον Ιερό Ναό του

Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού Haringey.

Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμε-

νος Αρχιμ. κ. Απόστολος Τριφύλλης και ο

Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Κόκκινος.

Γίνεται αντιληπτό ότι ο νέος πρεσβύτερος

θα υπηρετήσει στην εκκλησία Αγίου Ιωάν-

νου.

Σύναξη Βικαριάτου* της
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Σύναξη του Βικα-

ριάτου της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγά-

λης Βρεταννίας υπό την προεδρία του Σεβασμιω-

τάτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα.

Η Σύναξη ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Οκτω-

βρίου και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 30 Οκτω-

βρίου το μεσημέρι.

Συμμετείχαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελι-

τηνής κ. Μάξιμος, ο Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γρα-

φείου του Σεβασμιωτάτου Αρχιμ. κ. Νήφων Τσι-

μαλής και μεγάλος αριθμός κληρικών του Βικα-

ριάτου από την Αγγλία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Ήταν η πρώτη συνάντηση του Βικαριάτου με τον

Σεβασμιώτατο μετά την χαλάρωση των περιορι-

στικών μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Ο Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε τους κληρικούς

περί διοικητικών και ποιμαντικών θεμάτων που

αφορούν την Αρχιεπισκοπή, απάντησε σε πολλά

ερωτήματα κληρικών και παρακάθησε στο επίσημο

δείπνο και το γεύμα της επόμενης ημέρας.

* Βικαριάτο: Είναι οι ενορίες της πρώην Ρωσι-

κής Εξαρχίας Δυτικής Ευρώπης, η οποία διαλύθη-

κε το 2018 και οι 20 από τις 22 ενορίες τους εν

Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία εντάχθηκαν στην

Αρχιεπισκοπή Θυατείρων. Είναι πλέον ενορίες της

Αρχιεπισκοπής υπό ένα ειδικό καθεστώς που ονο-

μάζεται Βικαριάτο. Το ίδιο έχει συμβεί με αντίστοιχες

ενορίες στην Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο.

(Η πιο πάνω εξήγηση εδόθη στην «Ε» από τον

Επίσκοπο Μελιτηνής Μάξιμο)



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Αργότερα, όμως, ο Θεοδοσίου όχι μόνο μυήθηκε

στη Φ.Ε., αλλά στη διάρκεια της Επανάστασης πήρε

ενεργό μέρος εναντίον των Τούρκων στη διάρκεια της

πολιορκίας της Νάουσας, η οποία τελικά έπεσε στα

χέρια τους. Και ο Θεοδοσίου κατόρθωσε μεν να δια-

φύγει, προδόθηκε όμως εκεί όπου είχε κρυφτεί μαζί με

άλλους συντρόφους του κοντά στη Βέροια, και τελικά

σκοτώθηκε από τους Τούρκους τον Απρίλιο του 1822.

Το δε κεφάλι του στάλθηκε ως δώρο στον Σουλτάνο,

ο γιος του ο Φίλιππος σκοτώθηκε πολεμώντας, και οι

δύο χήρες γυναίκες, του Θεοδοσίου και του Φίλιππου,

οδηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη όπου και δολοφονήθηκαν

επίσης από τους Τούρκους.              

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Η δε επιστολή του Υψηλάντη προς τον Αρχιεπίσκο-

πο Κυπριανό έχει ως εξής:

«Προς τον μακαριότατον και θεοπρόβλητον 

μητροπολίτην της νήσου Κύπρου κύριον Κυπριανόν 

προσκυνητώς εις Κύπρον.

«Μακαριότατε και φιλογενέστατε Δέσποτα, 

Ο φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος  Ύπατρος με

εβεβαίωσε περί της γενναίας συνεισφοράς, την οποίαν

η υμετέρα μακαριότης υπεσχέθη προς αυτόν διά το σχο-

λείον της Πελοποννήσου. Όθεν ως γενικός έφορος του

σχολείου τούτου κρίνω χρέος μου απαραίτητον να ευχα-

ριστήσω την υμετέραν μακαριότητα και να την ειδοποι-

ήσω ότι η έναρξις του σχολείου εγγίζει. Διά τούτο λοιπόν

στέλλω εξεπίτηδες τον κύριον Αντώνιον Πελοπίδαν,

άνδρα ενάρετον, φιλογενή και πάσης πίστεως άξιον, διά

να βεβαιώση και διά ζώσης φωνής την οσονούπω ανέ-

γερσιν του ιερού τούτου καταστήματος. Ας ταχύνη λοιπόν

η υμετέρα μακαριότης να εμβάση τόσον της υμετέρας

μακαριότητος τας συνεισφοράς, όσον και των λοιπών

αυτού ομογενών, είτε χρηματικάς είναι, είτε ζωοτροφίας

προς τον εν Παλαιά Πάτρα της Πελοποννήσου κύριον

Ιωάννην Παππά Διαμαντόπουλον, συντροφεύουσα

αυτάς ή με άνθρωπόν της επίτηδες ή με τον κομιστήν

του παρόντος μου.

Ών δε εύελπις, ότι η υμετέρα μακαριότης θέλει φιλο-

τιμηθή να δείξη την συνεισφοράν αξίαν του μεγάλου ζήλου

και πατριωτισμού αυτής τε και όλου της του ποιμνίου,

εξικετεύω τας μακαρίας αυτής ευχάς και μένω  με βαθύ

σέβας της υμετέρας μακαριότητος τέκνον ευπειθές

Αλέξανδρος Υψηλάντης.

Ισμαήλ(ιον), την 8ην Οκτωβρίου 1820.»

Σημείωση: Το Ισμαήλ(ιον) είναι πόλη της Βεσσα-

ραβίας [:περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· το

μεγαλύτερο μέρος της ανήκει σήμερα στη Μολδαβία,

εκείνο δε που συνορεύει προς τη Μαύρη Θάλασσα ανή-

κει στην Ουκρανία]. Στο Ισμαήλι ζούσαν τότε πολλοί

ευκατάστατοι Έλληνες, ο δε Αλέξανδρος Υψηλάντης

έφτασε εκεί την 1η Οκτωβρίου 1820 όπου συνήλθαν

οι ηγετικές προσωπικότητες της Φ.Ε. για να αποφασί-

σουν πού και πότε ακριβώς θα γινόταν η έναρξη της

επανάστασης. Και ο μεν Παπαφλέσσας υποστήριζε

ότι όλα ήταν έτοιμα στο Μοριά για ν’ αρχίσει εκεί αμέ-

σως η επανάσταση, μια άποψη που αποδεχόταν και ο

Υψηλάντης, όμως άλλοι, όπως ο Χριστόφορος Περ-

ραιβός [στην αρχή δίσταζε να μυηθεί στη Φ.Ε. ενώ

στη συνέχεια πολέμησε γενναία, έχουμε δε και τα Απομ-

νημονεύματά του] και ο Σπύρος Παπαδόπουλος-Κορ-

φινός [καταγόταν από την Κέρκυρα, ήταν συνταγμα-

τάρχης στον ρωσικό στρατό και στις παραμονές της

επανάστασης ήταν αρχηγός ρωσικού στολίσκου στο

Δούναβη] χαρακτήρισαν τις υποσχέσεις του Παπα-

φλέσσα ως υπερβολικές και τελικά η Ελληνική Επα-

νάσταση ξεκίνησε στο Ιάσιο της Μολδαβίας. 

Εξάλλου, όμως, ο Βασίλης Μιχαηλίδης και πάλι,

στο ως άνω μακροσκελές αριστουργηματικό ποίημά

του για την 9η Ιουλίου 1821 διατυπώνει την πεποίθη-

ση ότι όντως η συνεισφορά των Ελληνοκυπρίων στον

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 υπήρξε γενι-

κή, όταν βάζει στο στόμα του Μουσελλίμ Αγά ότι τη

γενναιόδωρη εκείνη συνεισφορά την γνώριζαν πολύ

καλά και οι ίδιοι οι Τούρκοι:

«Ο Μουσελλίμης κάθεται με ούλλους τους αγάδες

μέσ’ στο Σαράγιον τζιαι λαλεί τους άλλους Δεσποτά-

δες:

Άκουσα πως εσείς οι τρεις τζιαι ο μιλλέτ πασσιής σας

τζι οι προεστοί του τόπου σας, τ’ αρκοντολόιν ούλον,

ετάξετε εις τους Ρωμιούς το μάλιν της ζωής σας,

να μεν αφήκετε Ρωμιόν εις το ντοβλέττιν δούον.» 

Αρχικά, βέβαια, την «Ανώτατη Αρχή» αποτελούσαν

οι ως άνω τρεις ιδρυτές της «Φιλικής Εταιρείας»: Αθα-

νάσιος Τσακάλωφ, Νικόλαος Σκουφάς και Εμμα-

νουήλ Ξάνθος. Στη δε συνέχεια και μέχρι την έκρηξη

της Επαναστάσεως του 1821 προστέθηκαν επίσης οι

Νικόλαος Γαλάτης, Αντώνιος Κομιζόπουλος, Άνθι-

μος Γαζής, Αθανάσιος Σέκερης, Παναγιώτης Ανα-

γνωστόπουλος, Παναγιώτης Σέκερης, Γεώργιος

Λεβέντης, Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας, Νικό-

λαος Πατζιμάδης και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (στον

οποίο, μετά την ανάληψη της αρχηγίας της Φ. Ε., του

δόθηκε ως διακριτικό σημείο ο τίτλος «Επίτροπος»).

Διακριτικούς τίτλους είχαν, βέβαια, και οι υπόλοι-

ποι, είτε με αρχικά ψηφία του αλφαβήτου είτε με διά-

φορα παραπλανητικά ονόματα. Για παράδειγμα, για

τον Αλέξανδρο Υψηλάντη τα αρχικά γράμματα ήταν

Α.Ρ., για τον Παπαφλέσσα Α.Μ., για τον Τσακάλωφ

Α.Β, για τον Αντώνιο Κομιζόπουλο, Α.Ε., για τον Εμμα-

νουήλ Ξάνθο Α.Θ., για τον Άνθιμο Γαζή Α.Ζ., για τον

Αθανάσιο Σέκερη Α.Η., για τον Παναγιώτη Αναγνω-

στόπουλο Α.Ι., για τον Παναγιώτη Σέκερη Α.Κ., για

τον Γεώργιο Λεβέντη Α.Λ. κ.λπ.  

Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο Νικόλαος Γαλά-

της, ο οποίος υπήρξε, μάλιστα, από τα ιδρυτικά Μέλη

της Φ.Ε. είχε ένα τόσο άσχημο τέλος ακριβώς επειδή

δεν τήρησε τους κανόνες για το απόρρητο της ύπαρξής

της. Το ίδιο, όμως, τραγικό τέλος είχε κι ένας από τους

ως άνω «αποστόλους» της, ο Κυριάκος Καμαρηνός

(1781-1820), ο οποίος καταγόταν από την Καμάρα

Μεσσηνίας. Εκτελούσε δε χρέη εμπόρου στην Κων-

σταντινούπολη, όπου και κατηχήθηκε στη Φ.Ε. από

τον Παπαφλέσσα στις 14/7/1818. Λίγο δε πριν τον θάνα-

το του Σκουφά και μάλιστα με εισήγησή του, συμφώνησαν

και οι άλλοι εκεί Φιλικοί και όρισαν τον Καμαρηνό

«απόστολο» με περιοχή δράσης του τη Μάνη και άμεσο

σκοπό να μυήσει στη Φ.Ε. τον Πετρόμπεη Μαυρο-

μιχάλη. Μια αποστολή, την οποία ο Καμαρηνός έφερε

όντως σε αίσιο πέρας στις 2/8/1818. Επέστρεψε δε και

πάλι στην Κωνστντινούπολη. Από εκεί δε και πέρα

αρχίζει πια και η θανατηφόρα κατρακύλα του. 

Ο Πετρόμπεης, συγκεκριμένα, προφανώς ενθου-

σιασθείς με την ιδέα έναρξης επιτέλους της επανά-

στασης και μάλιστα με την άμεσο συμμετοχή και των

εκτός της Ελλάδος ομογενών, έστειλε στον Καμαρη-

νό επιστολή με την οποία του ζητούσε να απευθυνθεί

για παροχή οικονομικής ενίσχυσης από μέρους των

πλούσιων Φαναριωτών. Εκείνοι, όμως, έδειξαν ότι δεν

του είχαν καθόλου εμπιστοσύνη λόγω της εντελώς

άσωτης εκεί συμπεριφοράς του. Ήταν, συγκεκριμένα,

ανοικονόμητος, ερεθιζόταν με το παραμικρό και είχαν

σχηματίσει την εντύπωση ότι του έλειπε ο άδολος πα-

τριωτισμός. Οπότε πήγε στην Οδησσό, όπου δύο εκεί

μεγαλέμποροι, ο Ηλίας Μάνεσης και ο Ιωάννης Αμ-

βροσίου τον χρηματοδότησαν με την εντολή να επι-

στρέψει στην Κων/πολη. Εκείνος, όμως, χρησιμοποίησε

τα χρήματα που του είχαν δώσει και πήγε στην Πε-

τρούπολη με σκοπό να συναντήσει τον Καποδίστρια.

Ο τελευταίος, όμως, έχοντας ήδη κατά νουν την εμπει-

ρία του Γαλάτη, αλλά και ειδοποιημένος για την ανώμα-

λο χαρακτήρα του Καμαρηνού, υποκρίθηκε ότι δεν

γνώριζε τίποτα για τη Φ.Ε. και ότι αποδοκιμάζει τα

επαναστατικά κινήματα. Εξάλλου, η διαγωγή του Καμα-

ρηνού στην Πετρούπολη ήταν ακόμη χειρότερη από

εκείνη στην Κων/πολη. Για παράδειγμα, είχε μπλέξει

μεταξύ άλλων και με μία πόρνη, στην οποία αποκάλ-

υψε τα μυστικά της Φ.Ε., κι εκείνη τα κατάγγειλε στην

Αστυνομία. Οπότε και ο Καποδίστριας έδωσε εντολή

και τον απέλασαν αμέσως από την Πετρούπολη.

Είχε, όμως, στο μεταξύ συναντηθεί και με τον Αλέ-

ξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος του έδωσε τα έξοδα για

να μεταβεί στο Κισνόβι της Ρωσίας, υποσχόμενός του

ότι θα τον συναντούσε οπωσδήποτε εκεί. Και όταν,

πράγματι, συναντήθηκαν, ο Υψηλάντης τον ρώτησε τι

βοήθεια ακριβώς ζητάει, κι εκείνος απάντησε ότι ο

Πετρόμπεης ζητάει δύο εκατομμύρια γρόσια προκει-

μένου να εξοπλίσει τους Μανιάτες για την επικείμενη

επανάσταση. Ο δε Υψηλάντης δήλωσε ψύχραιμα και

κατηγορηματικά ότι για την ώρα ούτε το ένα τέταρτο

από αυτά που ζητούσε δεν μπορούσε να του δώσει.

Οπότε ο ευέξαπτος Καμαρηνός, θυμωμένος δήλωσε

στην Υψηλάντη να μη γελαστεί και «ζυγώσει εις την

Πελοπόννησον, διότι δεν θα τον δεχθούν!» Άρχισε,

όμως, επίσης να κατηγορεί τη Φ.Ε., τον Υψηλάντη και

άλλα Μέλη της Εταιρίας ότι για προσωπικούς λόγους

θέλουν να παρασύρουν το έθνος στην επανάσταση, η

οποία θα φέρει την πλήρη καταστροφή του έθνους.

Όπως, λοιπόν, ήταν πια αναμενόμενο, μόλις η Ανω-

τάτη Αρχή της Φ.Ε. πληροφορήθηκε τις ως άνω κατη-

γορίες του Καμαρηνού και τις απειλές εναντίον του

Υψηλάντη, φοβούμενη μήπως προκαλέσουν οι ασυνάρ-

τητοι εκείνοι λόγοι του ανυπολόγιστη ζημιά σε βάρος

της οργάνωσης και μάλιστα αν τον άφηναν να επι-

στρέψει στη Μάνη και τα επαναλάμβανε όλα αυτά στον

Μαυρομιχάλη, τότε υπήρχε και ο κίνδυνος της ματαίω-

σης της επανάστασης στη Μάνη, όπως ήταν άλλωστε

και ο αρχικός στόχος της Φ.Ε. Αποφάσισαν, λοιπόν,

να τον εξοντώσουν και κατ’ εντολή της Ανωτάτης Αρχής

και μέσω του Διονύσιου Ευμορφόπουλου (1780-1861),

ανέλαβαν το δυσάρεστο αυτό έργο δύο Μέλη της Φ.Ε.,

ο Βασίλειος Καραβιάς [(1773-1830) και ο Δημή-

τριος Σφαέλος (;-17/6/1821) [μυήθηκε στη Φ.Ε. το

1819, σκοτώθηκε δε στη μάχη του Σκουλενίου]. Ντύθη-

καν, λοιπόν, ως ναύτες και υποκρινόμενοι ότι θα τον

βοηθούσαν να διασχίσει τον Δούναβη πάνω σε ένα

μικρό πλεούμενο (σλέπι), τον έπνιξαν  στην Αθήνα το

1812 και η άλλη στη Βιέννη το 1814 (την ίδια χρονιά

που ιδρύθηκε και η «Φιλική Εταιρία»).

Σημείωση: Ο ως άνω Βασίλειος Καραβιάς καταγό-

ταν από την Ιθάκη, υπηρέτησε ως αρχηγός ντόπιων στρ-

ατιωτών (πανδούρων) τους ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας,

μυήθηκε δε στη Φ.Ε. στο Γαλάτσι την 1η Μαρτίου 1819,

όταν δε ο Υψηλάντης έφτασε στη Μολδοβλαχία, τον

διόρισε χιλίαρχο. Ήταν, όμως, εγωιστής και απερίσκε-

πτος, προέβαινε δε και σε αδικαιολόγητους φόνους πε-

ραστικών Τούρκων εμπόρων στο Γαλάτσι. Το δε χει-

ρότερο, μάλιστα, ένα βράδυ είχε τόσο πολύ μεθύσει και

αυτός και οι στρατιώτες του, ώστε δεν ακολούθησαν

την συμβουλή του Υψηλάντη να μην επιτεθούν εναν-

τίον των αριθμητικά υπέρτερων Τούρκων στο Δραγα-

τσάνι προτού φτάσει εκεί ο ίδιος με το στράτευμά του.

Εκείνος, όμως, επιτέθηκε, με το τραγικό αποτέλεσμα

να γίνει, έστω και άθελά του λογω μέθης, η αιτία της

συντριβής του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι στις 7 Ιου-

νίου 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πάντως, δεν τον

εκτέλεσε για την ανήκουστη εκείνη συμπεριφορά του,

εξέδωσε όμως εις βάρος του την ακόλουθη ανακοίνω-

ση με ημερομηνία 8 Ιουνίου 1821: «Καθαιρώ δε τον

Βασίλειον Καραβιάν από την τάξιν των συμπατριωτών

μου διά την απείθειάν του και το απρεπές πολίτευμά του».

Τελικά, πάντως, ο μεν Υψηλάντης συνελήφθη από τους

Αυστριακούς και φυλακίστηκε στη Βιέννη, ενώ ο Καρα-

βιάς κατόρθωσε και διέφυγε στη Σύρα, όπου και απεβίω-

σε το 1830.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΒΙΟΣ

ΟΑγγελής Τζουτζάς ή Τζοτζάς γεννήθηκε το

έτος 1780, στη Λίμνη Ευβοίας. Από νεαρός,

όπως άλλωστε συνηθιζόταν στη περιοχή, εξαιτίας

του υγρού στοιχείου, ο Αγγελής ασχολήθηκε πολύ

με το ψάρεμα κι έτσι έλαβε το παρατσούκλι «Γοβ-

γίνας» ή «Γοβγιός», προερχόμενο εκ του γνω-

στού ψαριού που κολυμπούσε στα γλυκά νερά,

το οποίο και του έμεινε ως επίθετο! 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Δίκαιος χαρακτήρας και γνήσιο παλληκάρι, ο Γο-

βιός δεν ανεχόταν με τίποτα την εκδούλευση των

συμπατριωτών του στους βαρβάρους Οθωμανούς

και αηδίαζε βλέποντας τους ντόπιους κοτζαμπάσηδες

να γλύφουν τους Πασάδες για τα γρόσια και τις ανέ-

σεις. Ήρθε λοιπόν σε προστριβή μαζί τους. Μόνος

όμως, απέναντι σε όλους αναγκάστηκε να απομα-

κρυνθεί και όπως οι περισσότεροι αγωνιστές, έτσι και

ο ίδιος, έφυγε από την οικογενειακή εστία, το 1817,

και θήτευσε στη περίφημη σχολή του Αλή Πασά στα

Ιωάννινα. Εκεί συνδέεται με στενή φιλία με τον Οδυσσέα

Ανδρούτσο και τον Αθανάσιο Διάκο και σύντομα οι

πολεμικές του ικανότητες ξεχωρίζουν στη Στρατιωτι-

κή αυλή του Πασά. 

Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Αγγελής ανα-

λαμβάνει δράση, μαζεύει στρατό και γίνεται πρωτο-

παλίκαρο του Ανδρούτσου. Ο Ευβοιώτης αγωνιστής

διακρίνεται για τον ηρωισμό του στη Μάχη της Γρα-

βιάς, τον Μάιο του 1821 και λιανίζει με το τουφέκι του

δεκάδες τουρκαλβανούς! Στη κρίσιμη στιγμή, όταν οι

Έλληνες αναρωτιούνταν για την έκβαση της μάχης

και φοβόντουσαν για την τύχη τους εάν έπεφταν στα

χέρια των τούρκων, ο Αγγελής φώναξε: «Κουράγιο,

ωρέ, και μη φοβάστε»!  

Οι πρόκριτοι της Βόρειας Εύβοιας, εκτιμώντας τις

άρτιες στρατιωτικές του ικανότητες, τον κάλεσαν να

αναλάβει αρχηγός των τοπικών επαναστατικών κιν-

ημάτων. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη, καθώς οι τούρ-

κοι στη περιοχή ολοένα και αυξάνονταν, ενώ παράλ-

ληλα το ελληνικό στράτευμα, ύστερα από τις συνεχό-

μενες αποτυχίες, βρισκόταν υπό διάλυση. Ο Γοβιός

ορκίζεται να αντιστρέψει τη κατάσταση! Και το πετυ-

χαίνει! Καταφθάνει στα Βρυσάκια, ένα χωριό κοντά

στη Χαλκίδα, και ανασυγκροτεί τους Έλληνες πολε-

μιστές. Με τα γενναία παλικάρια του παίρνει τη πρώτη

μεγάλη νίκη εναντίον του πολυάριθμου στρατού του

Ομέρ Βρυώνη, στις 15 Ιουλίου 1821, στα Ψαχνά! Σε

όλες τις μετέπειτα αψιμαχίες που ακολούθησαν, οι

Ευβοιώτες πήραν στο κυνήγι τους τούρκους και έτσι

το ηθικό τους αναπτερώθηκε! Ο θαρραλέος οπλαρ-

χηγός ανέστησε την επανάσταση στο νησί και δεν

έμεινε μόνο εκεί. Στις μέρες που ακολούθησαν, οχύρω-

σε τις ορεινές και πεδινές περιοχές της Εύβοιας, κι

έτσι όχι μόνο άντεξαν τις λυσσαλέες αντεπιθέσεις του

Ομέρ, αλλά τον ανάγκασε να φύγει οριστικά από την

Εύβοια ταπεινωμένος, τον Αύγουστο του 1821. Κατά

τη διάρκεια των συγκρούσεων, μάλιστα, ο Αγγελής

έβγαλε από τη μέση τον πιο επικίνδυνο Οθωμανό της

περιοχής, Οσμάν Χατζαράκη, ο οποίος εξουσίαζε ολό-

κληρη τη νότια Εύβοια! Στα τέλη Αυγούστου, κι ενώ

οι τούρκοι έχουν ηττηθεί στρατιωτικά στην Εύβοια, ο

προκάτοχος του Αγγελή κινήθηκε προς τη Λίμνη απο-

φασισμένος να κάψει ό,τι βρει μπροστά του, για να

εκδικηθεί τους προεστούς που τον καθαίρεσαν. Ο

Αγγελής φοβούμενος για τα χειρότερα, κινήθηκε αστρα-

πιαία και αφού τον συνάντησε πριν φτάσει στο χω-

ριό, τον εξανάγκασε να φύγει από το νησί! 

Ο «αητός της Εύβοιας», όπως τον αποκαλούσε ο

Ναύαρχος Κριεζής, έχει τώρα αναλάβει την διοίκηση

όλων των στρατευμάτων που βρίσκονται στην Εύβοια,

έπειτα από απόφαση της Διοίκησης. Σχεδιάζει, λοιπόν,

τον Φεβρουάριο του 1822, να αποκλείσει εντελώς 

τους Οθωμανούς από τη Χαλκίδα, έτσι ώστε να προ-

χωρήσει απερίσπαστος στην πολιορκία της Καρύστου,

περιοχής της Εύβοιας με σημαντικό τουρκικό πληθυ-

σμό. το έργο αυτό απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και

ο Γοβγίνας, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που

θα αντιμετώπιζε, κάλεσε για ενίσχυση οπλαρχηγούς

από τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Οι ενισχύσεις έ-

φτασαν και οι Έλληνες συναντώνται μυστικά, στα Βρυ-

σάκια, στις 28 Μαρτίου. Η παρουσία των Ελλήνων,

όμως, έγινε αμέσως αντιληπτή από τους εχθρούς, κι

έτσι ένα σώμα χιλίων έφιππων ανδρών, υπό τον Κε-

νάν Αγά, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας πολ-

λές απώλειες στους απροετοίμαστους επαναστάτες!

Ο παλικαράς Γοβιός, όμως δεν μάσησε! Δεν περίμε-

νε να ξημερώσει και όρμησε απάνω τους σε μάχη κα-

τά μέτωπο, με πολύ λίγους άνδρες. τραυματίζεται βα-

ριά αλλά συνεχίζει να βαράει τούρκους. Κραυγάζον-

τας προχώρησε στα υψώματα. Δυστυχώς, όμως, η

μοίρα τον έφερε περικυκλωμένο απ' τον εχθρό, τον

οποίο πριν από ένα χρόνο είχε τρέψει σε φυγή. Η κα-

λοστημένη παγίδα έπιασε και ο Αγγελής πέφτει νε-

κρός. την επομένη, οι βάρβαροι έκοψαν το κεφάλι του

κι επί οκτώ ημέρες το περιέφεραν θριαμβευτικά στη

Χαλκίδα υπό τους κανονιοβολισμούς του φρουρίου

της πόλης. 

Εξ αιτίας του θανάτου του, η Εύβοια απελευθε-

ρώθηκε τελικά το 1833, μετά από συνθηκολόγηση των

τούρκων με τον βασιλιά Όθωνα! Χαρακτηριστικό της

σπουδαιότητας της απώλειας του ηγέτη της Εύβοιας

είναι οι συγκινητικοί στίχοι από το δημοτικό τραγούδι:

«Για σένα, μωρ' Αγγελή, κλαίει το Γριπονήσι

που χάθηκες κατακαμπής με όλο το γιουρούσι.

Εσύ δεν επολέμαγες μες στης Γραβιάς το χάνι

μ' οχτώ χιλιάδες Γκέκηδες και βγήκες παλικάρι;

Μα οι Μπαλαλαίοι τα σκυλιά σού 'φαγαν 

το κεφάλι.

Σε κλαίει ούλ' η Ρούμελη τ' ήσουνα παλικάρι».

Στο χωριό Ψαχνά Ευβοίας έχει στηθεί ανδριάντας

του ήρωα και ο λόφος στα Βρυσάκια, που βρήκε τον

θάνατο, έλαβε προς τιμήν το όνομά του. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Πανουργιάς Ηλιόπουλος γεννήθηκε στο Κα-

πετανοχώρι, γνωστότερο ως Παλούμπα, ένα ιστορ-

ικό χωριό ευρισκόμενο στη περιοχή της Γορτυνίας,

στην Αρκαδία. Ο Παναγιώτης, όπως ήταν και το όνο-

μά του, είδε το φως το ηλίου για πρώτη φορά, το έτος

1787. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και ο ίδιος βίωσε

από μικρός τόσο οικονομικές κακουχίες όσο και τη

βαρβαρότητα των τοπικών αγάδων, οι οποίοι είχαν

κατασφάξει δεκάδες άνδρες από την οικογένειά του.

Πάει λοιπόν και αυτός κλέφτης στα βουνά! 

Ικανός στα όπλα και ατρόμητος, γίνεται το πρωτο-

παλίκαρο των κλέφτικων ομάδων, του σπουδαίου Κό-

λια Πλαπούτα, τσακίζοντας πολλούς τούρκους στα

πεδία των μαχών! Όταν ο τουρκόφιλος Πατριάρχης

Καλλίνικος ο Ε' διέταξε να διαβιβαστεί σε όλες τις εκ-

κλησίες της κατεχόμενης ελληνικής επικράτειας, η εν-

τολή του αφορισμού των άτακτων επαναστατών, το

1805, ο Ηλιόπουλος ήταν από τους πρώτους που εξα-

ναγκάστηκε να περάσει στη Ζάκυνθο, μαζί με τον Πλα-

πούτα και τον Κολοκοτρώνη, και συμμάχησε με τον

Βρετανικό στρατό. Συμμετέχει, μάλιστα, και σε μια 

ναυμαχία εναντίον του Ναπολέοντα στη Σικελία ένα

χρόνο μετά. Η εθνική του διάθεση, όμως, δεν έπαψε

να υπάρχει ούτε στα προεπαναστατικά του χρόνια.

Έτσι, όταν ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού επέστρεψε

στη Πελοπόννησο και έλαβε μέρος σε πολλές επα-

ναστατικές πολεμικές επιχειρήσεις, πλάι στον Δημή-

τριο Πλαπούτα. Έπεσε με ορμή επάνω στα τουρκαλ-

βανικά στίφη στη μάχη του Λάλα τον Ιούνιο του 1821

και σύμφωνα με τις περιγραφές του Γενναίου Κο-

λοκοτρώνη, ο Πανουργιάς διέσωσε πολλούς αδελ-

φούς του από τα δόντια των Οθωμανών, μεταξύ των

οποίων και τον Γιωργάκη Πλαπούτα, ο οποίος όμως

ξεψύχησε λίγο μετά. 

Μετά την άλωση της τριπολιτσάς, ο Ηλιόπουλος

ανέλαβε να τιμωρήσει τους τρασταίους, μια αιμοβόρικη

σπορά τούρκων κακοποιών και εγκληματικών στοιχείων,

που βασάνιζαν και βίαζαν τα γυναικόπαιδα. Οργά-

νωσε μια άρτια στρατιωτική επιχείρηση και τους έστησε

παγίδα όταν εκείνοι το έβαλαν στα πόδια μετά την κα-

τάληψη της τρίπολης. Αφού τους τσάκωσε, τους τάρα-

ξε στο τουφεκίδι, εκδικούμενος το άδικο χαμένο αίμα

χιλιάδων Ελληνικών ψυχών που είχαν μαρτυρήσει

στα χέρια τους! Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Πα-

νουργιάς διεκπεραίωσε σημαντικά θέματα στρατο-

λογίας που απασχολούσαν την Αρκαδία, λαμβάνον-

τας και σκληρές αποφάσεις εκεί όπου χρειαζόταν. Δεν

δίστασε, μάλιστα, να διατάξει την πυρπόληση ενός

χωριού, που είχε προσκυνήσει σε τούρκο πασά και

δεν συνέβαλε στον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα! 

το ίδιο έπραξε και το 1826, όταν ο Γέρος του Μο-

ριά απειλούσε με κάψιμο όσα χωριά συνεργαστούν

με τους εχθρούς και συνθηκολογησουν. Ο Πανουρ-

γιάς δεν δέχθηκε να λάβει λάφυρα και μισθούς. Ήταν

ένας άνθρωπος του αγώνα, ένας Κλέφτης με δίψα για

ελευθερία και Ελλάδα! Στο καιρό των αιματηρών

εμφύλιων συγκρούσεων, είδε με πόνο ψυχής τον Θεό-

δωρο Κολοκοτρώνη, τον συμπολεμιστή και φίλο του,

να φυλακίζεται άδικα. Δεν είχε ιδιαίτερη ανάμειξη με

τα πολιτικά πράγματα και αρκέστηκε σε συμβουλευ-

τικό ρόλο όσον αφορά τα ζητήματα του στρατού. Στις

21 Μαρτίου 1846 του απενεμήθη το Χαλκούν Αρι-

στείον από τον βασιλιά Όθωνα, ως επιβράβευση για

τις πράξεις του κατά την Επανάσταση! 

Ο Πανουργιάς είχε έναν γιό με τη σύζυγό του, Πα-

ναγούλα Δημάκη, τον Πάνο, ο οποίος γεννήθηκε το

1825. 

το τέλος του μεγάλου αυτού ήρωα θα έρθει το 1865,

στο χωριό του, τη Παλούμπα, σε ηλικία 78 ετών. 

Σήμερα, στο Σικάγο των ΗΠΑ ζουν κάποιοι από-

γονοι του σπουδαίου αυτού ήρωα, ενώ συγγενείς του,

με το ίδιο επίθετο, ζουν στην τρίπολη και στην Αθή-

να. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗρΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Των Βουνών και των
Κάμπων τα καμάρια!

Αγγελής Γοβιός Πανουργιάς Ηλιόπουλος



Ηγνώση των πραγματικών γεγονότων, μακρ-

ιά από κομματικο-πολιτικά κριτήρια του πε-

ρασμένου αιώνα, που δυστυχώς κάποιοι επιμέ-

νουν να τα  χρησιμοποιούν εις βάρος της αλή-

θειας,  είναι αναγκαία όσο ποτέ.  Για εξουδετέρ-

ωση της παραπλάνησης και της παραπληροφό-

ρησης έστω με καθυστερημένο σεβασμό των ιστο-

ρικών γεγονότων και της αλήθειας.

Η αποστολή Κλίφορντ επισκέφθηκε πρώτα την

Αθήνα μετά την Άγκυρα και στη συνέχεια την

Κύπρο.

Συνάντηση 24 Φεβρουαρίου 

με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο

Η πρώτη συνάντηση Αρχιεπισκόπου/Προέδρου

Μακαρίου με τον Aμερικανό αξιωματούχο και τη συνο-

δεία του – που έφθασαν στο νησί στις 23 Φεβρουα-

ρίου – έγινε την επομένη 24 Φεβρουαρίου 1977.

Παρευρέθηκαν  από πλευράς Κυπριακής Δημο-

κρατίας ο Πρόεδρος Μακάριος και ο υπουργός Εξω-

τερικών Ιωάννης Χριστοφίδης. Από πλευράς Ηνω-

μένων Πολιτειών Αμερικής ο ειδικός απεσταλμένος

του Προέδρου Carter, Clark Clifford,  ο Πρέσβης William

Rex Crawford , ο Matthew Nimetz και  ο Nelson Ledsky.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης (από

αμερικανικά έγγραφα), ο Πρόεδρος Μακάριος αφού

τους καλωσόρισε, προέβη σε μια αναφορά στην ιστο-

ρία των διακοινοτικών συζητήσεων, οι οποίες  δεν

είχαν αποτέλεσμα.  Χαρακτήρισε τις πρόσφατες συναν-

τήσεις του με τον ραούφ Ντενκτάς ως ένα μικρό σπά-

σιμο αδιεξόδου αλλά δεν ήταν αισιόδοξος για την

συνάντηση της 31ης Μαρτίου (1977) στη Βιέννη. ...

«Ο Πρόεδρος Μακάριος θυμήθηκε ότι είχε πρ-

οτείνει μια ζώνη με 20% και ο Ντενκτάς αντιπρό-

τεινε 32.8%.  Οι τουρκικοί αριθμοί δεν δικαιολο-

γούνταν και μεγάλη διαφορά υπήρχε μεταξύ των

αριθμών των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Ο Πρόεδρος Μακάριος σημείωσε ότι η Κυβέρ-

νησή του είχε δεχθεί την ιδέα της δικοινοτικής

ομοσπονδίας.  Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ενιαίο

κράτος ανακατασκευαζόταν σε ένα ομόσπονδο

κράτος...» γράφουν τα πρακτικά.

«Στο τέλος της συνάντησης, Μακάριος και Κλίφο-

ρντ αποσύρθηκαν για ιδιωτική συζήτηση», ολοκλη-

ρώνει το έγγραφο.

τη συνέχεια, για το τι ακολούθησε στην  ιδιωτική

τους συνάντηση, την βρήκα στο Βρετανικό Εθνικό

Αρχείο. Ενημέρωση της Βρετανικής Πρεσβείας στην

Ουάσιγκτον  υπογραμμένη από τον αξιωματούχο J.

E. Cornish ημερ. 3 Μαρτίου 1977 ο οποίος ενημέρ-

ωσε το Φόρεϊν Όφις ως ακολούθως:

«Αποστολή Clifford

...Μίλησα με τον Νέλσον Λέτσκυ (Nelson Ledsky)

κατά την επιστροφή από το ταξίδι... Ρώτησα τον Λέτ-

σκυ αν νομίζει ότι ο χάρτης που ο Μακάριος θα δείξει

στον επόμενο γύρο των συνομιλιών θα είναι ένα απο-

δεκτό σημείο για ξεκίνημα. Ο Λέτσκυ είπε ότι μόνο ο

Κλίφορντ είδε τον χάρτη, τον οποίο ο Μακάριος έβ-

γαλε από το συρτάρι του γραφείου του και ο Κλί-

φορντ δεν κατάφερε να θυμάται πολλές λεπτομέρει-

ες. Ο Λέτσκυ, όμως συζήτησε το θέμα την επομένη με

τους Χριστοφίδη (Ιωάννη) και Πελαγία (Γιώργο). Επι-

βεβαίωσαν (Χριστοφίδης και Πελαγίας)  ότι ο χάρτης

θα είναι διζωνικός, και εξήγησαν ότι θα αφήνει στους

Τούρκους περίπου 20% του εδάφους...

Ο Μακάριος είπε στον Κλίφορντ ότι δεν ήθελε κα-

νένα να ξέρει για το χάρτη, και πρόσθεσε ότι ούτε το-

υς εννέα  ήθελε να αναμειχθούν. Και οι Τούρκοι  (είπε

ο Λέτσκυ) είχαν θίξει το ίδιο... καθώς και φόβο για σο-

βιετική ανάμειξη και την έντονη τους επιθυμία να μην

αναμειχθούν οι Γάλλοι. Αν και πίστευε αυτούς θα 

τους ενημερώσουν οι Έλληνες...»

( Με τους εννέα (9) εννοούσε τα τότε μέλη της ΕΟΚ

– Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο Λέτσκυ

πέθανε το 2009).

(Ενημερωτικά:

Στην Κύπρο, α)  μετά την ομιλία του Γλ. Κληρίδη  6

Νοεμβρίου 1974 στην «Αργώ» για αποδοχή της γεω-

γραφικής δι-περιφερειακής ομοσπονδίας που ζητούσαν

οι τούρκοι, 

β) το υπόμνημα του ΑΚΕΛ  (που παρέδωσαν Ε.

Παπαϊωάννου και Α. Φάντης τους οποίους μετέφε-

ραν οι Βρετανοί καθ΄ υπόδειξη Κληρίδη στο Λονδίνο

στις 17.11.1974)  καλώντας τον Μακάριο να δήλωνε

στην τουρκική πλευρά ότι δεχόταν να συζητήσει την

γεωγραφική ομοσπονδία ως μια από τις πιθανές

λύσεις του Κυπριακού,

γ)  μετά την συνάντηση της Αθήνας τέλος Νοεμ-

βρίου 1974 προτού επιστρέψει ο Μακάριος στο νησί

όπου συζητήθηκε έντονα η ομοσπονδία, και,

δ) τις πιέσεις του Βρετανού υπ. Αρμοστού για απο-

δοχή της ΔΔΟ,

εντός του 1975, και δεν ήταν κρυφό, είχε ξεκινήσει

μια προετοιμασία «διζωνικού» χάρτη. υπάρχουν και

οι αντιδράσεις και επιστολές προς Αρχ. Μακάριο των

Κερυνειωτών... τελικά ο Μακάριος έκανε το θανάσι-

μο λάθος να ενδώσει στις πιέσεις δικών μας και ξέ-

νων διζωνικών ερήμην του λαού.

Η δε ανακατασκευή του ενιαίου κράτους σε ομο-

σπονδιακό ήταν βρετανικό σχέδιο που ετοιμάστηκε

στο Φόρεϊν Όφις τον Ιανουάριο του 1964  όπως απαι-

τούσαν οι τούρκοι.  Επί κεφαλής του τμήματος Σχε-

διασμού ο Sir Crispin Tickell.(Βλέπε βιβλίο γράφου-

σας «Διζωνική vs Δημοκρατία» 2019 και «Σημερινή»

8.11.2020 « Η μετάλλαξη της ΚΔ, διχοτόμηση, ΔΔΟ,

δύο κράτη και πίσω ο Νιχάτ Ερίμ».)

Συνάντηση με Ραούφ Ντενκτάς

Ο Κλίφορντ βρήκε την συνάντησή του με τον ρα-

ούφ Ντενκτάς δύσκολη αλλά πίστευε ότι τελικά ο Ντεν-

κτάς δεν θα ήταν εντελώς αδιάλλακτος γιατί (κατά την

γνώμη του) οικονομικές και στρατιωτικές πραγμα-

τικότητες τον έκαναν υπηρέτη της Άγκυρας.  Και ήταν

επίσης της άποψης  ότι έκαναν καλή δουλειά με τις

επαφές τους στην Άγκυρα τονίζοντας στους τούρκο-

υς ότι η άρση του εμπάργκο, που ήταν το κύριο θέμα

που απασχολούσε και τους τούρκους,  βασιζόταν στη

πρόοδο του Κυπριακού. Γι΄αυτό θεωρούσαν την

επίσκεψή τους στην Άγκυρα την πλέον σημαντική.

Η αποστολή Κλίφορντ

Η αποστολή Κλίφορντ,  όπως έγραψα στο προη-

γούμενο άρθρο, δεν ενδιαφερόταν καθεαυτό για λύση

του Κυπριακού αλλά να βρει τρόπους – μέσω Κύ-

πρου – να δεχθεί το Κογκρέσο να άρει το εμπάργκο

όπλων στην τουρκία. το οποίο θα ικανοποιείτο με κά-

ποια πρόοδο στο Κυπριακό.

Έτσι στην δεύτερη συνάντησή τους με τον Μακάριο

στις 25 Φεβρουαρίου 1977,  ο Κλίφορντ προσπάθη-

σε να πείσει τον Μακάριο (ικανοποιώντας και τους

τούρκους που του ζήτησαν να καταφέρει τον Μακάριο

να δεχθεί) ότι είχε τρείς επιλογές 

α) να διαπραγματευόταν ενόσω είχε φίλους που

ενδιαφέρονταν (δηλαδή τους ίδιους), 

2) να διαπραγματευόταν αργότερα μόνος και,

γ) την χειρότερη εναλλακτική, αποτυχία να διαπρ-

αγματευτεί μόνος με μοιρασμένο νησί με τουρκικά

στρατεύματα.

Ο Κλίφορντ επιστρέφοντας πέρασε από το Λον-

δίνο για συνομιλίες με τον Βρετανό υπουργό Εξωτε-

ρικών και Κοινοπολιτείας Ντέιβιντ Όουεν (David Owen)

και την ομάδα του,  στους οποίους δόθηκε πλήρης

ενημέρωση.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά έγγραφα ο Κλίφορντ

έφυγε ευχαριστημένος, επειδή ο Μακάριος είχε δε-

σμευθεί να δώσει χάρτη στη Βιέννη (τον οποίο του

έδειξε στις 24.2.77). «Με τον χάρτη γίνεται απο-

δεκτή η αρχή της διζωνικότητας και αποτελεί τη

βάση για σοβαρές εδαφικές παραχωρήσεις. δια-

πραγματεύσεις». Από την κατάθεση της έκθεσής

του 2.3.1977 για την «Αποστολή του στην Ανατολική

Μεσόγειο».

Ερωτηθείς από τον υπουργό  Εξωτερικών Σάι-

ρους Βάνς (Cyrus Vance) αν ο Αρχιεπίσκοπος είχε

πράγματι δεσμευθεί για μια δι-ζωνική λύση, ο Κλί-

φορντ είπε ότι έτσι κατάλαβε και περιέγραψε τον χάρτη

που ο Μακάριος του έδειξε, ο οποίος περιελάμβανε

μια τουρκική ζώνη, η οποία ήταν μικρή αλλά καθαρά

διζωνική. Ο Κλίφορντ ρώτησε τον Αρχιεπίσκοπο,  αν

τώρα δεχόταν την διζωνικότητα και η απάντηση ήταν

ναι. Ο Νίμιτς, ο οποίος μαζί με τον Λέτσκυ συμμε-

τείχαν στην συνάντηση της κατάθεσης, πρόσθεσε ότι

«ο ίδιος και ο Λέτκσυ είχαν επίσης πιέσει τον Κύ-

πριο υπ. Εξωτερικών σε ξεχωριστή τους συνάντηση»,

και ότι «είχαν καταλάβει ότι είχαν δεχθεί (οι Κύπριοι)

την ανάγκη να προτείνουν ένα δι-ζωνικό σύστημα με

μια διαχωριστή γραμμή δίδοντας στους τούρκους του-

λάχιστον 20% της Δημοκρατίας».

Κατά την επίσκεψη τους στην Κυπριακή Δημοκρα-

τία ο Κλάρκ Κλίφορντ και η συνοδεία του «επισκέφ-

θηκαν και προσφυγικές περιοχές καθώς και προ-

σφυγικές υπό ανέγερση  κατοικίες που κτίζονταν με

αμερικανική βοήθεια. Άκουσαν τραγικές μαρτυρίες

από Έλληνες και τούρκους για αγνοούμενους...».

Η «πρόβλεψη» και εντολή 

του Βρετανού Υπ. Εξωτερικών

Στις 13 Οκτωβρίου 1977 ο τότε αξιωματούχος στο

Φόρεϊν Όφις W. K. Prendergast (κατά την περίοδο

του «Σχεδίου Ανάν» αναπληρωτής ΓΓ του ΟΗΕ που

πηγαινο-ερχόταν και στην Κύπρο για την προώθησή

του) έστειλε προς τον αξιωματούχο κ. Χίμπερτ (Hibbert)

την ακόλουθη οδηγία με αντίγραφα σε άλλους αξιω-

ματούχους  του Φόρειν Όφις περιλαμβανομένου και

του τμήματος Σχεδιασμού (Planning Staff).  

«Ο υπουργός Εξωτερικών... σημείωσε: “Περιμέ-

νετε. Οι ΗΠΑ θα έλθουν πίσω όταν αποτύχει η πρω-

τοβουλία τους, καθώς  θα αποτύχει. Εν τω μεταξύ,

μην κυκλοφορήσετε τίποτα σε κανέναν”…».

Το αμερικανικό... ενδιαφέρον

Από πρακτικά συνάντησης Προέδρου Κάρτερ(Carter)

Κλίφορντ, Βανς, Νίμιτς και άλλων 4.11.1977:

Κλίφορντ: «... Έχουμε ακόμα ενδιαφέρον για την

Κύπρο – όμως στην πραγματικότητα, η Κύπρος είναι

μόνο ένα μικρό κομμάτι στη σκακιέρα – είναι η το-

υρκία και η Ελλάδα και οι προσπάθειες μας να εμ-

ποδίσουμε φασαρία μεταξύ των που ενδιαφέρει.  Δεν

θέλουμε να δώσουμε στους Σοβιετικούς την ευκαιρία

να γίνουν πραγματικοί φασαρίες στην Ανατολική Μεσό-

γειο. Οι τούρκοι θέλουν την άρση του εμπάργκο – λέ-

νε «υπογράψετε και θα προχωρήσουμε» Είναι τε-

ράστιας σημασίας γι΄αυτούς. το στρατιωτικό επίπε-

δο της τουρκίας πάει κάτω γρήγορα... η άρση του εμ-

πάργκο θα διορθώσει τα πράγματα»

Στις 19 Δεκεμβρίου 1977 στο Φόρεϊν Όφις έλεγαν

ότι ο Λέτκσυ φαινόταν να προχωρούσε με πολιτική

να καταφέρει το Κογκρέσο να άρει το εμπάργκο δίχως

πρόοδο στο Κυπριακό,  όμως, ακόμα μεγάλη πίεση

ερχόταν από το ελληνικό λόμπυ...

Στις 2 Αυγούστου 1978 το Κογκρέσο αποφάσισε

με 208 ψήφους έναντι 205 να άρει το εμπάργκο. Ο

Πρόεδρος Kάρτερ χαρακτήρισε την άρση ως «το πιο

σημαντικό θέμα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετώπιζε

το Κογκρέσο»...

Πόσο ταιριάζει στην ιστορία αυτή η δήλωση του κ.

Κ. Ν. Χατζηκωστή...

ΙΣτΟρΙΚΗ τΕΚΜΗρΙΩΣΗ

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 44χρονης 
επιζήμιας ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Κ. Ν. Χατζηκωστής: «...Αλίμονο σ' αυτούς που αδυνατούν να
προστατεύσουν την Κυριαρχία τους. Την  χάνουν την ώρα που
οι “φίλοι” και οι “σύμμαχοι” καλούν σε ψυχραιμία το θύμα, ενώ
παρασκηνιακά βοηθούν τον θύτη... Τα συμφέροντα αυτών των

υποθετικών φίλων βρίσκονται στην Τουρκία...»   
(«Ο ψοφοδεϊσμός» Σημερινή 22.4.2018).



Το Κολλέγιο Αθηνών 
και οι πρωτοπόροι 
στην προστασία 

του περιβάλλοντος
Κύριε Διευθυντά,

Μετά από άρθρο του καθηγητή του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου, Γιάννη Σπιλάνη, στην αθηναϊκή εφημερίδα «Καθημε-

ρινή», στο οποίο επισήμαινε ότι, ενώ το περιβαλλοντικό θέμα είναι ψηλά

στην παγκόσμια ατζέντα, στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για ανάλογες σπου-

δές είναι πολύ μικρό, έγραψα ένα γράμμα στην εν λόγω εφημερίδα, το

οποίο και εδημοσίευσε και το οποίο τώρα στέλνω και στην εφημερίδα σας

με αφορμή το συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη. Σκοπός

μου ήταν να δείξω ότι ήδη πριν 46 (!) χρόνια,  σ' ένα σχολείο της Αθήνας,

το Κολλέγιο Αθηνών, εγώ, μια Ελληνίδα, προσπάθησα σεμνά και χωρίς

φανφάρες να σπείρω τους σπόρους του ενδιαφέροντος για την προ-

στασία του περιβάλλοντος.

Ήμουν στην πρώτη μου δουλειά, σ'ένα τεράστιο σχολείο με πολλά

τμήματα σε κάθε τάξη, βοηθός του διευθυντή του «μικρού» Δημοτικού

(τρίτη και τετάρτη). Έχοντας εμπνευστεί από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην

Καλιφόρνια, δημιούργησα τον Όμιλο Προστασίας Περιβάλλοντος, όπου,

με απλό τρόπο, μάθαινα στα παιδιά για την ενέργεια, για τη ρύπανση του

περιβάλλοντος, για την ανακύκλωση. Για παράδειγμα καθαρής (αιολικής)

ενέργειας τους έφερνα τους μύλους της Μυκόνου. το πρακτικό μέρος

περιελάμβανε ταμπελίτσες στις τάξεις:  «Θυμήθηκες να σβήσεις το φώς;».

Και στις τουαλέτες:  «Θυμήθηκες να κλείσεις τη βρύση;». Και τη μεγάλη

μας εξόρμηση με σακούλες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου

μαζεύαμε τα σκουπίδια που οι Αθηναίοι είχαν πετάξει κάτω σνομπάρον-

τας τα καλάθια. Μας έβαλαν και στην εφημερίδα, στα  «Αθηναϊκά και

άλλα». Ακόμη έχω το απόκομμα με τη  φωτογραφία μας.

Εγώ δεν έμεινα πολύ σ'εκείνο το σχολείο, κι έτσι δεν ξέρω τι απέγινε

ο όμιλος ή αν κάποια απ'αυτά τα παιδιά ακολούθησαν καριέρα σχετική

με το περιβάλλον. Όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυ-

πουργός, ήταν τότε μαθητής της τρίτης Δημοτικού σ' εκείνο το σχολείο κι

ίσως το ενδιαφέρον που δείχνει για την προστασία του περιβάλλοντος

να έχει κάποια σχέση μ' εκείνον τον όμιλο. 

Διατελώ,

Σταυρούλα Δουράκη-Ξανθάκου

Φιλόλογος, Ψυχολόγος

Χαρακίρι με το κόστος δημοσίων
υπαλλήλων στα 95 δις 

Κύριε Διευθυντά,

Αποδείχθηκε πως όσο πιο πολύ και όσο πιο πολλοί δουλεύουν στο

κράτος και για το κράτος, τόσο πιο πολύ το κράτος χαντακώνεται… 

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, μας έρχεται «χειρόκτιον», σε άρχοντες και αρχο-

μένους η προφητική ελεγεία του σοφού Σόλωνα: «Οι ίδιοι οι πολίτες αυτής

της πόλης πάνε να την καταστρέψουν, επειδή νοιάζονται μόνο για χρή-

ματα… καθώς και οι τυραννικές διαθέσεις των δημαγωγών, που πολλές

συμφορές μέλλεται να πάθουν από τη μεγάλη τους αλαζονεία… Πλου-

τίζουν, ενδίδοντας σε άδικα έργα… κι ούτε τα δημόσια κτήματα σέβονται,

αλλά κλέβουν αρπακτικά, άλλος από εδώ κι άλλος από εκεί… Πληγή

αναπότρεπτη για κάθε πόλη είναι η διαγωγή τούτη… Έτσι, το δημόσιο

κακό χτυπά του καθενός την πόρτα… και τον βρίσκει, ακόμη κι αν κρυ-

φτεί στην πιο σκοτεινή γωνιά του σπιτιού του…» (Σε Δημοσθένη «Περί

της παραπρεσβείας, 255 Βλ. και Β. Λαούρδα «Σόλων ο νομοθέτης», Κολ-

λάρος 1946, σελ. 33-34). 

το ερώτημα είναι πώς και γιατί ο τόπος αυτός έφτασε στα τάρταρα των

Μνημονίων. Η εξήγηση βρίσκεται στη φράση του νεόκοπου τότε (1981)

Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου «Δεν έχουμε το δικαίωμα να απογοη-

τεύουμε τον λαό». τότε άρχισαν τα δάνεια, η ΑτΑ (Αυτόματη τιμαριθμική

Αναπροσαρμογή) και η κατρακύλα στο δημόσιο χρέος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία υπαλλήλων, του υπ. Προεδρίας, σε συνέν-

τευξη 2/2/90 δήλωσε: «…το αποτέλεσμα της καταστροφικής πολιτικής

για τη δημόσια διοίκηση, που τα τελευταία χρόνια έφτασε στο αποκο-

ρύφωμά της, είναι ο πλήρης αποσυντονισμός της. Αυτό σημαίνει και τη

διάλυση των δημ. υπηρεσιών, την πλήρη ισοπέδωση βαθμολογική και

μισθολογική των δημ. υπαλλήλων, και την ταύτιση κράτους και κόμμα-

τος, γεγονός που οδηγεί στην αχρήστευση ικανότατων αλλά ανεπιθύμητων

στο κόμμα υπαλλήλων»…. 

Η Ομοσπονδία κατήγγειλε πως «έγιναν εκατοντάδες χιλιάδων προ-

σλήψεις προσωπικού από το παράθυρο χωρίς ποιοτικά κριτήρια, μέσα

από πρόχειρες και εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και κατά πλήρη και

βάναυση παραβίαση των νόμων και του Συντάγματος». Αυτά έχουν διπλή

αξία όταν προέρχονται «εξ οικείων»….

Είναι γεγονός πως το κόστος των δημ. υπαλλήλων στα 95 δις είναι

αυτοχειριασμός, αφού είναι το χειρόφρενο για την οικονομία και οδηγεί

με μαθηματική ακρίβεια σε νέα μνημόνια.

υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει το παγκόσμιο ρεκόρ του δημοσίου

χρέους καθώς το 2020 έφτασε τα 392 δις ευρώ που αντιστοιχούν στο

205% του ΑΕΠ, με διατηρούμενη και το 2021 την αυξητική τάση.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών
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Πολύς λόγος γίνεται τελευταίως, πολ-

λές φορές μάλιστα δίχως ουσιαστικό νόημα,

για την «εισβολή» χιλιάδων ανθρώπων

στην Ευρώπη και ασφαλώς και στη χώρα

μας.  το δράμα της προσφυγιάς δεν έχει

τελειωμό. Άνθρωποι φτωχοί και ρακέν-

δυτοι, με ένα μπόγο στην πλάτη και τα με

τα παιδιά τους σε άθλια κατάσταση,

κυνηγημένοι από ορατούς και αόρατους

εχθρούς, προσπαθούν να βρουν ένα τόπο

για κτίσουν μια νέα ελπίδα, πάντα με την

προσμονή της επιστροφής στην πατρώα

γη. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Οι Πρόσφυγες δεν επιλέγουν να φύγουν

από την πατρίδα τους αλλά αναγκάζονται

να το κάνουν κυνηγημένοι από εσωτερι-

κούς ή εξωτερικούς εχθρούς. Σήμερα, περ-

ισσότεροι από 70 εκατομμύρια πρόσφυ-

γες απ΄ όλο τον κόσμο στοιβαγμένοι σε

καμιόνια, σαπιοκάραβα και φουσκωτά του

θανάτου, διασχίζουν στεριές και θάλασ-

σες και καθημερινά αποτελούν πρωτοσέ-

λιδα στις εφημερίδες και κύριες ειδήσεις

στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Άλλοι τα κατα-

φέρνουν κι άλλοι όχι, αφού οι έμποροι των

ψυχών καραδοκούν χωρίς οίκτο….

Όλοι μας οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε

στη σκέψη μας ποιά είναι τη διαφορά μεταξύ

του πρόσφυγα και του μετανάστη, νόμι-

μου και λαθραίου. Οι Πρόσφυγες (σύμ-

φωνα με την UNHCR*) είναι άτομα τα

οποία διαφεύγουν από ένοπλες συρρά-

ξεις ή διώξεις. Η κατάσταση στην οποία

βρίσκονται είναι συχνά τόσο επικίνδυνη

και δύσκολη που αναγκάζονται να δια-

σχίσουν εθνικά σύνορα για να αναζητή-

σουν ασφάλεια σε γειτονικές χώρες. Ανα-

γνωρίζονται συνεπώς σε διεθνές επίπε-

δο ως «Πρόσφυγες» και έχουν πρόσβα-

ση στην παροχή βοήθειας από τα κράτη,

την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους

Πρόσφυγες και άλλους οργανισμούς. Ανα-

γνωρίζονται ως πρόσφυγες ακριβώς επει-

δή είναι πολύ επικίνδυνο γι΄ αυτούς να

επιστρέψουν στην πατρίδα τους και χρει-

άζεται να αναζητήσουν καταφύγιο κάπου

αλλού.

Οι Πρόσφυγες καθορίζονται και προ-

στατεύονται από το διεθνές δίκαιο, διε-

θνείς συμβάσεις και αναρίθμητους διε-

θνείς, περιφερειακούς και εθνικούς νό-

μους και πρακτικές. Η Σύμβαση της Γενεύης

του 1951, το Πρωτόκολλο του 1967, καθώς

και άλλα νομικά κείμενα καθορίζουν το

ποιος είναι πρόσφυγας και χαράσσουν το

πλαίσιο των βασικών δικαιωμάτων, τα

οποία τα Κράτη πρέπει να εγγυώνται για

τους πρόσφυγες, ώστε να ζουν με ασφά-

λεια και αξιοπρέπεια μέχρι να βρεθεί μια

πιο μακροπρόθεσμη λύση.

Σε αντίθεση με τους Πρόσφυγες, οι Μετα-

νάστες επιλέγουν να μετακινηθούν, όχι εξ

αιτίας κάποιας άμεσης απειλής δίωξης ή

θανάτου. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα

που οι Μετανάστες μετακινούνται βάση

κάποιου κατευθυνόμενου αόρατου σατα-

νικού σχεδίου, που αποσκοπεί στο να

δημιουργήσει προβλήματα σε συγκεκρι-

μένα χώρες και δομές στις κοινωνίες που

μεταναστεύουν. Σε αντίθεση με τους Πρό-

σφυγες, που δεν μπορούν να επιστρέ-

ψουν στη χώρα καταγωγής τους με ασφά-

λεια, οι Μετανάστες, δεν αντιμετωπίζουν

κανένα εμπόδιο στην επιστροφή τους. Εάν

επιλέξουν να επιστρέψουν, θα συνεχίσουν

να απολαμβάνουν την προστασία της

κυβέρνησής τους.

Η ταύτιση των Προσφύγων με τους Μετα-

νάστες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπει-

ες στις ζωές και την ασφάλεια των Προ-

σφύγων, αλλά και στις χώρες που τους

φιλοξενούν. Η σύγχυση αυτών των δύο

όρων αποσπά την προσοχή από την ειδι-

κή νομική προστασία που απαιτείται για

τους Πρόσφυγες. Μιλώντας για την Ευρώπη

και τους ανθρώπους που φτάνουν τα τελευ-

ταία χρόνια δια μέσω θαλάσσης  στην

Ελλάδα, την Κύπρο (στην Κύπρο στοχευό-

μενα και μέσω κατεχομένων) και αλλού:

τί από τα δύο είναι; Πρόσφυγες ή Μετα-

νάστες; Στην πραγματικότητα, μπορεί να

είναι και τα δύο. Ωστόσο, ένα πολύ σημαν-

τικό ποσοστό ανάμεσά τους δεν έχει καμία

απολύτως σχέση με τους Πρόσφυγες.

Εν κατακλείδι: Αναφερόμαστε σε «Πρό-

σφυγες» όταν αναφερόμαστε σε ανθρώ-

πους που τρέπονται σε φυγή λόγω πολέ-

μου ή διώξεων διασχίζοντας διεθνή σύνο-

ρα. Και χρησιμοποιούμε τον όρο «Μετα-

νάστες» όταν εννοούμε ανθρώπους που

μετακινούνται για λόγους οι οποίοι δεν

περιλαμβάνονται στο νομικό ορισμό του

Πρόσφυγα. 

Αυτοί οι Μετανάστες (αν ο λόγος της

μετανάστευσής τους είναι οικονομικός),

θα μπορούσαν κάλλιστα να μετοικίσουν

σε όμορα και γειτονικά κράτη (κάτι εξαι-

ρετικά εύκολο σε σχέση με την έλευση

τους στην Ευρώπη). Δεν το κάνουν όμως!

Γιατί άραγε; Είναι τυχαίο; τα ερωτήματα

αυτά εκ των πραγμάτων σίγουρα κάποτε

θα απαντηθούν! Έως τότε, ελπίζουμε να

μην είναι πολύ αργά για όλους μας…

UNHCR: Παγκόσμιος Οργανισμός με

αποστολή να σώζει ανθρώπινες ζωές, να

προστατεύει τα δικαιώματα και να διασφα-

λίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους Πρό-

σφυγες, τους αναγκαστικά εκτοπισμέ-

νους και τους ανιθαγενείς.

«Πρόσφυγες» και «Μετανάστες»
(Οι Πρόσφυγες είναι βιαίως εκτοπισμένοι

από τις πατρογονικές τους εστίες)

Κυπριακό Φεγγάρι
Στον ουρανό που ταξιδεύεις, τη φαντασία μου παιδεύεις. 

Κύπρου ολόγιομο φεγγάρι, ποιανού θεού έκλεψες χάρη

και τη σκορπάς σ’ αυτούς τους τόπους

και μου μαγεύεις τους ανθρώπους; 

τα όνειρά μου πριν θολώσεις, ζητώ απάντηση να δώσεις.

Γιατί γυρνάς, γιατί απλώνεις αυτήν την άυλη μαγεία; 

Εσύ που άστρα συντροφεύεις με απερηφάνευτη αρμονία...

Σαν ο Μορφέας με αγκαλιάζει, μέσω της λάμψης που χαρίζεις, 

σε βαθύ χάος ταξιδεύω – τα όνειρά μου εσύ ορίζεις. 

Χρυσό κυπριακό φεγγάρι, σε απαράμιλλη μαγεία... 

Αναρωτιέμαι πόθεν βρίσκεις της ομορφιάς δημιουργία, 

και τη στολίζεις με γαλήνη και την κρατώ στα δυό μου χέρια...

Κι αυτή τραβώντας, ανεβάζει τη φαντασία μου στα αιθέρια;

Μερσίνη MacFarland



18 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021Eπιστολές - Γνώμες

Είναι καλοί άνθρωποι...
Πρόκειται περί εξαιρετικών ανθρώπων, η Μαμά τους είναι απόλυτα

ικανοποιημένη, το τρώνε όλο το φαΐ τους, κυρίως όταν αποτελείται από

αστακούς και φασιανούς. Συγκεντρώνονται στους εκάστοτε γάμους,

βαπτίσεις και κηδείες και αναλύουν ενδελεχώς το σχέδιο του νυφικού,

τις ασημένιες μπομπονιέρες του μωρού και την φρεσκάδα που έχουν

τα μωβ κρέπια του φερέτρου. Εποχή είχε αφήσει η εκφορά του σκηνώμα-

τος του Βασιλιά της Σουηδίας Γουσταύου και το δείπνο με ολόφρεσκες

γαρίδες που ακολούθησε.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Μία υπέροχη τελετή παρακολουθήσαμε συγκινημένοι στον τελευταίο

γάμο του πρίγκιπα Νικολάου μετά της χαριτοβρύτου Νίνας Φλόρ. Και τι

δεν είχε αυτός ο γάμος, ξεκινώντας από τα αυτοκίνητα Bentley μέχρι τα

πολυτελή αναπηρικά που συμπλήρωναν την μεγαλοπρέπεια της τελε-

τής. Είχε ο γάμος ό,τι ζητάει το φιλοθεάμον κοινό, πλούτο, χλιδή, συγκρ-

ατημένους χαιρετισμούς, χαμόγελα συγκατάβασης και καλοραμένα φρά-

κια και τουαλέτες. Πέραν τούτων ουδέν. Ως συνήθως, ούτε ποιητικούς

λόγους, ούτε ακραίες συμπεριφορές. Όλα με μέτρο ή με την ίντζα κατά

τα Βρετανικά μέτρα. υπήρξαν οι καλεσμένοι με τα ακριβά κουστούμια

που πέραν του σωματικού περιγράμματος ουδέν περιττόν υπήρχε, ούτε

καν η ατμόσφαιρα, έβγαινες απ’ ευθείας στην στρατόσφαιρα. Οι ευγε-

νείς καλεσμένοι διακρίνονταν για την ακρίβεια και την σύνεση των κινή-

σεων και απέκρυπτον τις γιγάντιες γνώσεις για την Φόρμουλα 1 που

τόσο συνταράσσει τις φλογερές πριγκιπικές υπάρξεις τόσο στο Dubai

όσο και στην Μόνζα της Ιταλίας. Ανάμεσά τους δεν υπήρχαν καρ-

διοχειρουργοί και μοριακοί βιολόγοι, διότι κατά κανόνα οι πρίγκιπες

ασχολούνται περισσότερο με την Wall Street παρά με τα αιματηρά χει-

ρουργεία και τις πληκτικές αίθουσες των εργαστηρίων. Με αυτά ας

ασχοληθεί ο λαουτζίκος, εμείς έχουμε και κάποιο επίπεδο.

Άντε μπράβο. Θα μπορούσαν βέβαια να ασχοληθούν οι άξιοι Βασι-

λείς και πρίγκιπες με την λογοτεχνία και τα κοινωνικά προβλήματα, πλήν

όμως αυτό  εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των πτωχών Ντοστογιέφσκι και

Σοφοκλή. Ω τους πτωχούς, ούτε ένα fois grass δεν δοκίμασαν στη ζωή

τους!!!

Άλλο η διοίκηση κι άλλο η διεκδίκηση. Ας πούμε για την διεκδίκηση

των δικαιωμάτων των μαύρων στην Αμερική, ή την καλλίτερη αντι-

μετώπιση της ανεργίας, δεν είναι θέματα που αρμόζουν να τεθούν προς

συζήτηση σε ένα γεύμα εργασίας ανάμεσα σε κρασί Savignon και τυρί

Roquefort, δεν πάει με την γεύση. Γι’ αυτό και οι Βασιλισσα της Αγγλίας

αποσύρεται αμέσως στην αίθουσα του Bridge όταν ανακύπτουν παρό-

μοια προβλήματα άνευ ενδιαφέροντος για κάθε σώφρονα Βασίλισσα ή

και Βασιλομήτορα. Ας βρούν τις λύσεις οι κατώτεροι υπάλληλοι της πολι-

τικής ζωής, υπουργοί, Πρωθυπουργοί και κλητήρες υπουργείων, όχι

εμείς που υπερέχουμε!

Επίσης, ας τονίσουμε πως οι σύγχρονοι μονάρχες δεν παίρνουν

μέρος στην ανεμυαλιά των δικών μας μοναρχών προγόνων που σφά-

ζονταν άνευ αποχρώντος λόγου και αιτίας. Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες

ήταν οπωσδήποτε ένα κακό παράδειγμα, όπως και ο Αθηναίος Βασι-

λιάς Κόδρος που πήγε και σκοτώθηκε για να σωθεί η Αθήνα, σύμφω-

να με τον χρησμό των Δελφών. τέτοιες παλαβομάρες δεν κάνουν οι

πανέξυπνοι σημερινοί πελάτες των οίκων μόδας των Παρισίων. τα κο-

ρόϊδα έλαβαν τέλος. Ένας γάμος, μία βάφτιση και το θέμα κλείνει πάντα

σε βάρος όσων ζητοκραυγάζουν!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Αγνώμονες οι Βρετανοί έναντι
της Ελλάδας, που έχυσε αίμα 

σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους
Κύριε Διευθυντά, 

Ο φιλόσοφος και μαθηματικός Θαλής ο

Μιλήσιος, που έζησε στην Μικράν Ασία τον

6ο π.Χ. αιώνα, κάποτε έλεγε στους γνωστούς

του «Αυτόν τον καιρό δεν νοιώθω καθόλου

καλά, διότι φαύλοι με επαινούν»... Δεν ένοιω-

θε καθόλου καλά, όταν άκουγε κακούς,

ασυνείδητους, πονηρούς και διεφθαρμένο-

υς ανθρώπους να τον επαινούν και να λένε

καλά λόγια γι΄αυτόν. Και πολύ σωστά σκε-

φτόταν ότι αυτό σήμαινε ότι κάτι δεν πήγαι-

νε καλά με τον ίδιο, κάτι κακό θα έπρεπε να

είχε κάνει για να τον θεωρούν ότι τους έμοια-

ζε... 

Αντίθετα, αιώνες μετά, ακούσαμε και ακούμε

διεφθαρμένους πολιτικούς όπως τον κουλό

«φίλο» μας Βρετανό Γουίνστον τσώρτσιλ,

που επαινούσε τους Έλληνες στρατιώτες

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι δεν πολε-

μούσαν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολε-

μούσαν σαν Έλληνες και δεν σκέφτονταν οι

Έλληνες του 1940 ή αυτοί που επαναλαμ-

βάνουν με περηφάνια τους επαίνους του

αισχρού και διεφθαρμένου αυτού Άγγλου

πολιτικού για τους Έλληνες, ενώ στην πραγ-

ματικότητα εννοούσε ότι οι Έλληνες φάνηκαν

πολύ «βλάκες» να χύσουν το αίμα τους και

να κάνουν τόσες θυσίες βοηθώντας τη Βρε-

τανική Αυτοκρατορία, όχι σε έναν μεγάλο

Πόλεμο, αλλά σε δύο!!!

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο πάλιν η Ελλά-

δα στάθηκε στο πλευρό των Βρετανών και

τους βοήθησε αποφασιστικά να κερδίσουν,

χύνοντας ποταμούς αίματος για τους «συμμάχο-

υς και φίλους» Άγγλους. τι έγινε; Μας οδή-

γησαν στην τραγωδία της Μικρασιατικής

Καταστροφής, όπου χάθηκεν ο Μικρασια-

τικός Ελληνισμός και η Μικρά Ασία από κέν-

τρο πολιτισμού και σοφίας κατάντησε κέν-

τρο βαρβαρότητας και εγκληματιών και η

μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα και τους

γειτονικούς λαούς.

Οι κυριότεροι στυλοβάτες, εξοπλιστές και

σύμμαχοι των τούρκων – τότε με το όνομα

Οθωμανική Αυτοκρατορία – και έως σήμε-

ρα με το όνομα τουρκία, όνομα που φυσικά

τους το έδωσε η «νονά» Αγγλία. Οι τούρκοι

ούτε γλώσσα δεν είχαν και τους έφτιαξαν και

γλώσσα και έτσι μας υβρίζουν πιο καλά...

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βρετανική Αυτο-

κρατορία είχε αναλάβει την εγγύηση να υπε-

ρασπίζεται τους τούρκους εναντίον παντός

εχθρού, πράγμα που το έκανε στον Κριμαϊ-

κό Πόλεμο εναντίον της ρωσίας που τους

απειλούσε τότε. Μόνον κατά τον Α’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο «χάλασαν» οι σχέσεις των τούρ-

κων με την Αγγλία, όταν οι Βρετανοί προ-

σπάθησαν να κάνουν «μεταρρυθμίσεις» στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία για να σώσουν

ό,τι μπορούσαν απ’ αυτήν. 

«το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»,

έλεγαν οι αρχαίοι. Εμείς οι νεότεροι κάνουμε

το ίδιο λάθος και δις και χιλίοις. Έτσι, οι

Έλληνες ξέχασαν τι τους έκαναν οι «καλοί

φίλοι» τους, οι Άγγλοι, το 1923 και μπήκαν

στον πόλεμο του 1940 στο πλευρό τους.

Έχυσαν ποταμούς αίματος, είχαν εκατόμβες

νεκρών για τα μεγάλα «ιδανικά» των Άγγλων

και των συγγενών τους Αμερικανών. Και τι

κερδίσαμε; Έκαναν την τουρκία μεγάλη περι-

φερειακή δύναμη, που μας απειλεί κάθε μέρα

και χάθηκε και η μισή Κύπρος. 

Οι Άγγλοι, όταν η Ελλάδα βρισκόταν κάτω

από τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας, ασχολούνταν με την αρχαιοκαπηλία

στην Ελλάδα. Έκλεβαν όσα αρχαία αντι-

κείμενα εύρισκαν. το Βρετανικό Μουσείο έχει

περισσότερα και καλύτερα αρχαιολογικά

ευρήματα από αυτό της Αθήνας. Ακόμα και

τον καημένο τον Παρθενώνα τον ερείπωσαν

εντελώς, κλέβοντας τα Γλυπτά του... του-

λάχιστον αυτά τα λίγα έπρεπε να τα επι-

στρέψουν στην Ελλάδα ως ένα δείγμα ή χει-

ρονομία ευγνωμοσύνης σε έναν σύμμαχο

που έχυσε τόσο αίμα γι’ αυτούς. 

Δεν είναι η μικρή και αδύναμη Κύπρος που

έπρεπε το 1955 να κάνει αγώνα για Ένωση,

αλλά η Ελλάδα – που έμαθε τόσα από τους

Αγγλοαμερικανούς – να απαιτήσει και να

πάρει τα εδάφη που της ανήκαν. Αλλά οι

ξενόφιλοι κυβερνώντες της Ελλάδας παρέ-

δωσαν «ελαφρά τη καρδία» την Μικρά Ασία

στους τούρκους βαρβάρους και μετά οι χου-

ντικοί τους έδωσαν και τη μισή Κύπρο. τα

αληθινά πρέπει να λέγονται. 

τώρα, τι έκαναν οι τούρκοι το 1940 για

τους Άγγλους – που τους κράτησαν στη ζωή

τόσα χρόνια και τους έκαναν και σήμερα

μεγάλη περιφερειακή δύναμη; Έμειναν «ουδέ-

τεροι» και ασχολούνταν με γενοκτονίες εναν-

τίον των συμμάχων τους Ελλήνων της Μικράς

Ασίας, Κούρδων και άλλων ντόπιων λαών

της Μικράς Ασίας. 

Ο τσώρτσιλ, που είπε τόσους επαίνους

για τους Έλληνες, τι έκανε; Όταν οι Γερμα-

νοί κατέλαβαν την Ελλάδα και ο υπηρέτης

του τον ξύπνησε για να του πει τα θλιβερά

μαντάτα, αυτός του θύμωσε, επειδή τον

ξύπνησε και του χάλασε τον ύπνο!!! Δεν είχεν

ο άνθρωπος και πολύ ενδιαφέρον για τους

Έλληνες και στα «Απομνημονεύματά» του

για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ένα

έργο πέντε τόμων, δεν έγραψε λέξη για τους

Έλληνες. 

Αυτά είναι πολύ λίγα λόγια για ένα τερά-

στιο θέμα, για το οποίο θα γράψω πολύ περ-

ισσότερα στο μέλλον, αφού οι ιστορικοί μας

δεν γράφουν και το αφήνουν στους απλούς

πολίτες. Οι δε ηγέτες μας, αντί να πανηγυρίζουν

«πύρρειες νίκες» – από τις οποίες όχι μόνον

δεν κέρδισε η Ελλάδα, αλλά έπαθεν τερά-

στιες καταστροφές – θα έπρεπε να πουν

όπως ο αρχαίος βασιλιάς της Ηπείρου Πύρ-

ρος: «Αν κερδίσω ακόμα μια τέτοια νίκη,

χάθηκα».

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Ο άνθρωπος γεννήθηκε, με δώρα προικισμένος, 

ακούεις, βλέπεις, δεν μιλάς – μίσος, κακία δεν βαστάς, 

και ζεις ευτυχισμένος!

Στα χέρια Νόμο δεν κρατάς, αθόρυβα βαδίζεις, 

Ήθη, Αρχές να αγαπάς – τιμής Αξίες σαν τηρείς, 

παντοτινά κερδίζεις!

Εκδίκηση να μη ζητάς, Γαλήνη, Ηρεμία, 

τέχνη η Άκρα Σιωπή – απόλυτη υπομονή 

η νόμιμη πορεία!

Συνείδηση και Μέτωπο, βάσεις της ανθρωπιάς μας, 

καθρέφτης της Διαγωγής – το ζυγιστήρι της ζωής, 

ψυχής και της καρδιάς μας!

Εκνευρισμός και ο θυμός, έλλειψη ψυχραιμίας,

προσωπικός εγωισμός – αντίδραση, εκφοβισμός, 

η ένδειξη δειλίας!

Αόρατα Δώρα, Ιερά – της Ηθικής μας Αγαθά, 

αμύθητης αξίας, 

μας χάρισε κληρονομιά – χωρίς διάκριση καμιά,

ΘΕΟΣ Δημιουργίας!

Γι’ αυτό σε μάς συνίσταται, ζωή ευτυχισμένη, 

βρίσκεται μέσα μας βαθειά – στην σκέψη μας και την καρδιά,

κάλεσμα περιμένει!

Να βγει απ’ τον κρυψώνα της, να δει το φως της μέρας, 

μαζί ν’ ανοίξουμε φτερά – πανιά και πλήρη για χαρά, 

σύμμαχος κι ο Αέρας!

Χρειάζεται προσπάθεια όταν αντιληφθούμε,

ασκούμε τα χαρίσματα – της Φύσης προτερήματα

– ειρηνικά θα ζούμε!

Απλούστατο και λογικό – δεν υπάρχει μυστικό,

είναι αποδειγμένο, 

ούτε λεγμένο και γραπτό – είναι Ζωής το Φυσικό, 

σε όλους χαρισμένο!

Άνοιξε τα μάτια σου και δες το Περιβάλλον, 

το πνεύμα και τη σκέψη σου – τους λόγους και τη θέση σου, 

τον Έναν και τον Άλλον!

Όπως το λάδι στο νερό που βγαίνει, επιπλέει, 

αυτά σαν έχεις Οδηγό – η Φλόγα στον φωταγωγό

παντοτινά θα καίει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
Ιούλιος 2021

Δώρα Τέλεια 



Αγαπητή «Ε», 

Σήμερα θα γράψω για τα ελληνικά κανά-

λια που δίνουν χώρο στους Ερντογάν,

τσαβούσογλου και Μπαχτσελί να βγαίνουν

στον αέρα και να μας φοβερίζουν με όλων

των ειδών τις απειλές και φοβέρες. Δηλα-

δή, να μας κάνουν πόλεμο ύβρεων. Κά-

ποιοι το δικαιολογούν ότι είναι για να ξέ-

ρουμε τι λέγουν εναντίον μας. Αλλά, αφού

τα μεταδίδουν οι Έλληνες ανταποκριτές,

γιατί να τα ακούμε και από το στόμα τους;

Γιατί να «βγάζουν στον αέρα» αυτούς

τους Καραγκιόζηδες – Ερντογάν, τσα-

βούσογλου, Μπαχτσελί και άλλους – να

μας φοβερίζουν καθημερινά αυτοί οι

γενίτσαροι; Θα έβαζαν ποτέ τα τουρκικά

κανάλια το ρΚΚ να κάνει αντιτουρκική

προπαγάνδα; Ασφαλώς όχι. 

το άλλο που θέλω να θίξω είναι το ότι

η Συμφωνία της Λωζάννης είναι μια πολύ

μεγάλη αδικία για όλους τους γηγενείς

λαούς της Μικράς Ασίας – Έλληνες, Αρμέ-

νιους, Κούρδους, τσερκέζους, Λαζούς και

άλλους – διότι έδωσε τα δικά τους εδάφη

στους γενοκτόνους Νεότουρκους Κεμα-

λιστές, αντί να τους τιμωρήσουν για τις

γενοκτονίες που είχαν κάνει. το πρώτο

έγκλημα το είχαν κάνει, φυσικά, οι Σοβιε-

τικοί, που έδιναν στους Κεμαλιστές χρή-

ματα και όπλα για να σφάζουν τους γηγε-

νείς λαούς. Και μετά, για να μην πάνε οι

Κεμαλιστές με τους Σοβιετικούς, άρχισαν

να κάνουν τα ίδια και οι Αγγλο-Γάλλοι και

Ιταλοί. Έτσι έμεινε αυτή η τεράστια πε-

ριοχή της Μικράς Ασίας στους Κεμαλι-

στές, που την ονόμασαν τουρκία και τους

γηγενείς λαούς – όσους είχαν απομείνει

– τους ονόμασαν «τούρκους»... Από την

πρώτη μέρα της Συνθήκης της Λωζάν-

νης, άρχισαν ν’ αλλάζουν τα ονόματα των

πόλεων και των χωριών των γηγενών

λαών σε τουρκικά. Η σημερινή ονομαζό-

μενη τουρκία είναι η μόνη χώρα στον

κόσμο όπου παντού υπάρχουν πινακίδες

που λένε «Πατριώτη, μίλα τουρκικά» και

σε άλλο βουνό το σύνθημα «Ευτυχία σ’

αυτόν που λέγεται τούρκος»... Απαγο-

ρεύονται όλες οι γλώσσες των γηγενών

λαών. Π.χ. στο κατεχόμενο από τους

τούρκους Κουρδιστάν, οι Κούρδοι δεν

έχουν ούτε ένα δημοτικό σχολείο! το ίδιο

και οι τσερκέζοι, οι Λαζοί και οι άλλοι!

Αντίθετα, η Συμφωνία των Σεβρών ήταν

η πιο δημοκρατική, η πιο προοδευτική

και η πιο δίκαιη – διότι άφηνε τα ελληνι-

κά εδάφη στους Έλληνες, τα αρμενικά

στους Αρμένιους, τα κουρδικά στους Κούρ-

δους κ.ο.κ. και στην μικρή πραγματική

τουρκική μειονότητα τη δική τους πε-

ριοχή. Ήταν μια δίκαιη Συνθήκη. Δυστυχώς,

όμως, εμφανίστηκε η Σοβιετική Ένωση

που βοηθούσε τους γενοκτόνους Κεμα-

λιστές και έτσι έγινε η μεγάλη καταστρο-

φή των γηγενών χριστιανικών πληθυ-

σμών πρώτα και μετά το 1923 και των

μουσουλμανικών. 

Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, που γράφω

αυτό το κείμενο, είδα στο ρΙΚ το Άουσβιτς,

να μιλούν για τη γενοκτονία των Εβραίων

εκεί και αλλού και ο ανταποκριτής είπε

ότι υπάρχουν στις περισσότερες ευρω-

παϊκές χώρες μνημεία γι’ αυτό το Ολο-

καύτωμα των Εβραίων, ακόμα και στην

ίδια τη Γερμανία, και ο νους μου πήγε

αμέσως στο ολοκαύτωμα των Ελλήνων

από τους τούρκους ναζί. Ούτε ένα μνημείο

πουθενά – ούτε στην Ελλάδα ούτε στην

Κύπρο! τουναντίον, υπάρχει το «σπίτι»

του Κεμάλ Ατατούρκ, του σφαγέα των

Ελλήνων! 

Οι Έλληνες που ηγήθηκαν του ελληνι-

κού κράτους από το 1923 μέχρι σήμερα,

όχι μόνον δεν έκαναν τίποτα για την ανα-

γνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων

από τα ξένα κράτη ανά την υφήλιο, αλλά

αντιθέτως το κρύβουν και διερωτώμαι αν

άραγε οι Νεοέλληνες γίναμε μαζοχιστές

και μας αρέσει όταν μας... σφάζουν! Αυτό

το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών,

κύριε διευθυντά. 

Σήμερα, αυτό το τουρκικό κράτος εισβάλ-

λει παντού και απειλεί τους πάντες. «Είμα-

στε 80 εκατομμύρια», λένε οι τούρκοι ηγέ-

τες. «Είμαστε στρατιωτικά δυνατοί», λένε.

Έτσι όλοι οι λαοί της Μεσογείου πρέπει

να... ρωτούν την τουρκία πριν κάνουν

οτιδήποτε!

Νομίζω ότι έφτασεν ο καιρός πλέον να

γίνει σήμερα αυτό που δεν κατορθώθη-

κε το 1920. Δεν θά’ναι, κατ’ ακρίβειαν,

«διχοτόμηση» της τουρκίας, αλλά απε-

λευθέρωση των σκλαβωμένων στους

τούρκους λαών. Να δοθούν πίσω τα

εδάφη των χριστιανικών λαών που τους

έχουν σφάξει και εκδιώξει από τα δικά

τους εδάφη. 

Όσο για την Κύπρο, που λέγεται ότι

είναι η «Νήσος των Αγίων», πρέπει να

το αλλάξουμε αυτό και να λέμε ότι οι πολι-

τικοί μας είναι οι Άγιοι, διότι υπάρχει τόση

διαφθορά, κλεψιές, μίζες και τόσες άλλες

απάτες σε υψηλό ποσοστό, αλλά κανείς

δεν δικάζεται γι’ αυτά. Είναι όλοι... Άγιοι... 

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Να γελάς
Πλούσιος ή άκληρος:

Ωραία ή ανόητη;

Χαρούμενος ή κακός;

Διάλεξε και ζήσε

Με πλήθουσα γύρω σιωπή

Χωρίς λόγια πένθιμα…

Να γελάς με πράγματα

Που έξαφνα σοβαρεύουν.

Αν το βουβό σου σχήμα

Σημαίνει μακρινή προσδοκία,

Εν τούτοις, εκεί υπάρχει βάθος.

Να μη γελάς με το γελοίο

Που ντρέπεται τον ίδιο τουτον εαυτό.

Σεβάσου ένα δέντρο

Περισσότερο από ένα βιβλίο.

Ακόμη και όταν το τελευταίο

Έχει κερδίσει Νόμπελ λογοτεχνίας.

Το μικρό μυρμήγκι

Που τραβάει στη φωλιά του,

Ότι του είναι χρήσιμο,

Εργάζεται περισσότερο, συλλογίσου,

Από την εργασία

Για την αγόρευση

Του πιο μεγάλου Βουλευτή.

Κι όταν κοιτάζεις τα βουνά

Και τους μιλάς,

Μην απορείς, που δεν απαντούν,

Η σιωπή τους είναι

Οι φωνές εκείνων

Που τα κοίταξαν πριν από σένα…

Από την κλασική Ελλάδα,

Πήραμε ό,τι δεν καταλάβαμε.

Κι o ευρωπαϊκός μηδενισμός

Είναι άρνηση και παρακμή,

Εκφυλισμός, σήψη, φθορά,

Και απαισιοδοξία,

Δεν μπορούν, αυτοί,

Χωρίς αποδιοπομπαίο τράγο,

Να του φορτώσουν

Όλο τους το κρίμα.

Αυτή είναι η ψυχολογία του κλέφτη.

Φωνάζει μήπως φοβηθεί ο νοικοκύρης.

Αλλά κανείς μελετητής του κλασικού κόσμου

Δεν βρίσκει κάποιο λαό

Που κλεισμένος στον λαβύρινθο

Του ανθρώπινου πόνου,

Πάλεψε ηρωικότερα και σεμνότερα,

Από τους Έλληνες…

Ο πλούσιος δε ρωτά,

Αν αξίζει τα πλούτη του.

Ο πένης δε στοχάζεται,

Τι ακριβώς ζητάει…

Η ευαισθησία του λαού,

Υπερβαίνει κατά πολύ

Την υπεροψία των διανοουμένων.

Όμως…

Χωρίς κάποια λίγη ανταρσία,

Λίγη τρέλα, λίγο ίλιγγο,

Χωρίς κάποιο μοναχικό παραμιλητό,

Δεν ξεμακραίνει κανείς

Από την πεπατημένη.

Όταν δεν υπάρχει τίποτα το αληθινό,

Γύρω μας,

Πως αλλιώς να υποψιαστούμε

Ότι όλα είναι ψεύτικα,

Αν δεν μπορούμε να γελάμε μ’ αυτά;

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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«Έφτασε ο καιρός να απελευθερωθούν οι
λαοί που είναι σκλαβωμένοι στην Τουρκία»



Μέρος 37ον

Eνας από τους σημαντικότερους πεζο-

γράφους της Κύπρου ήταν και ο Λου-

κής Ακρίτας. Ήταν το τέταρτο παιδί του Χα-

τζηγιαννακού και της Ελένης από τη Μόρ-

φου. Γεννήθηκε το 1909 και το αρχικό του

όνομα ήταν Λούκας Χατζηγιαννακού αλλά

από το 1932 χρησιμοποίησε το όνομα «Λου-

κής Ακρίτας».

Μετά το Δημοτικό, σπούδασε στο Παγκύπριο

Γυμνάσιο στη Λευκωσία (1925) και μετά από

ένα χρόνο τελείωσε το Διδασκαλείο της Λευ-

κωσίας. Στη συνέχεια εργάστηκε δάσκαλος

στη Μόρφου για έναν χρόνο και μετά στο χωριό

Σύγκραση της επαρχίας Αμμοχώστου και για

δύο χρόνια στο χωριό Κελλάκι.

Ο ΛουκήςΑκρίτας ήταν μελετηρός και έγρα-

φε ταχτικά χρονογραφήματα στην εφημερίδα

«Χρόνος» της Λεμεσού. το 1930 φεύγει από

την Κύπρο και πάει στην Αθήνα. τα πρώτα δύο

χρόνια συναντά πολλές οικονομικές δυσκολίες.

Εκεί γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα «Νέος

με καλάς συστάσεις» το 1935 που είναι περισ-

σότερο αυτοβιογραφικό. 

Ο ήρωας του έργου εργάζεται σ’ ένα εγκυκλο-

παιδικό λεξικό και μας δίνει το δράμα των νέων

της εποχής που παλεύουν για ένα κομμάτι

ψωμί και ζούνε σε άθλιες συνθήκες. 

Δυο χρόνια αργότερα, το 1932 ο Ακρίτας

γίνεται μόνιμος συντάκτης στις εφημερίδες

«Πρωΐα» και «Εστία» και γνωρίζεται με τον

Γεώργιο Παπανδρέου που ήταν τότε υπουρ-

γός Παιδείας.

«Ο Κάμπος» 

το 1936 έγραψε το δεύτερο μυθιστόρημα

του «Ο Κάμπος», το οποίο θεωρείται ένα από

τα καλύτερα που γράφτηκαν από τους συγγρ-

αφείς της γενιάς του 1930. 

το μυθιστόρημα βασίζεται στις μνήμες και

στις εμπειρίες του Ακρίτα όταν ζούσε στη Μόρ-

φου και όταν ήταν δάσκαλος στο χωριό Σύγ-

κραση στον μεγάλο κάμπο της Μεσαορίας.

Στον «Κάμπο» κυριαρχούν δυο μεγάλα

σκληρά και άκαρδα αφεντικά, ο Νικόλας ο ροϊ-

δός και ο Δημήτρης ο Λεούσης. Ο ροϊδός είναι

παντρεμένος με την αδελφή του Λεούση αλλά

ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα μεγαλώσει

περισσότερο τις περιουσίες τους. Οι υπόλοι-

ποι χωρικοί είναι οι ξεκληρισμένοι, οι γιομάτοι

μιζέρια που κινούνται μέσα σ’ ένα αδιέξοδο

κάτω από τη δεσποτική σκιά των δυο αφεν-

τάδων που δεν έχουν έλεος για κανέναν και

που μπορούν δίνοντας τρία σελίνια μονάχα σ’

αυτούς τους υποταχτικούς τους να τους κάνουν

σπιούνους ή δολοφόνους. 

Δουλεύουν σαν «σκλάβοι» στα χωράφια

τους και τα αφεντικά τους συμπεριφέρονται

σαν μεσαιωνικοί φεουδάρχες και τους μεταχει-

ρίζονται σαν πραγματικούς δούλους. Η μεγάλη

φτώχεια αναγκάζει κάποιες γυναίκες να κάνουν

έρωτα με τα αφεντικά τους με «αντάλλαγμα»

λίγο σιτάρι για να ζήσουν τα παιδιά τους. Ο

ροϊδός έχει ένα γιο, τον Βασίλη που τον θέλει

να αναλάβει την τεράστια περιουσία του. Αγα-

πάει μια φτωχή κοπέλα την Αννούλα, την κόρη

του Βαλέτα, αλλά ο πατέρας του αντιδρά, γιατί

δεν έχει «από τον ήλιο μοίρα». Ο Βασίλης φεύ-

γει από τον πατέρα του και πάει να δουλέψει

κοντά στον θείο του τον Λεούση και επιστρέφει

μόνο όταν μαθαίνει ότι πέθανε ο πατέρας του

από την αρρώστια που είχε. 

Ο Λεούσης σκοτώνει τον Χριστοφή γιατί του

σκότωσε το άλογο του και στέλνεται στη φυλα-

κή. Κυρίαρχος του κάμπου τώρα είναι ο Βασίλης

ροϊδός που στο μεταξύ παντρεύεται την Αννούλα.

Όταν πεθαίνει το πρώτο του παιδί, το αποδίδει

στην αδύνατη γυναίκα του, γίνεται και αυτός

σκληρός και άκαρδος, συνάπτει ερωτικές σχέ-

σεις με την Αννέτα και συμπεριφέρεται ακρι-

βώς το ίδιο σκληρός και άπονος όπως τον

πατέρα του, γίνεται το νέο αφεντικό του Κά-

μπου...

«Οι Αρματωμένοι»

Όταν τον Οκτώβριο 1940 ξέσπασε ο πόλε-

μος με την Ιταλία ο Ακρίτας βρίσκεται στο Αλβα-

νικό μέτωπο σαν απλός στρατιώτης αλλά στέλ-

νει την ίδια ώρα πολεμικές ανταποκρίσεις στην

εφημερίδα «Εστία». 

το 1945 έγραψε το μυθιστόρημα «Αρμα-

τωμένοι», όπου και εδώ παρουσιάζει τις εμπει-

ρίες του από τον πόλεμο του 1940. Διαβάζον-

τας το έργο αυτό του Ακρίτα ο αναγνώστης

μαθαίνει τι ήταν ο πόλεμος της Αλβανίας, τι

ήταν οι Έλληνες που πολέμησαν εκεί, πώς και

κάτω από ποιές συνθήκες πολέμησαν και τι

σημαίνει πραχτικός λαϊκός αγωνιστής.

Ο συγγραφέας περιγράφει στρατιώτες από

διάφορα μέρη της Ελλάδας όπως τον συνταγ-

ματάρχη ρούσο, τον ταγματάρχη Μαλεβά που

πιστεύει πως «οι άνθρωποι πρέπει να εκπαι-

δεύονται στον θάνατο, κι όχι να σαλιαρίζουν με

τη ζωή γιατί η ζωή είναι σιχαμερή όταν δεν ξέρει

κανείς να πεθαίνει» (σελ. 86). 

Περιγράφει τον λοχαγό Βλαστό, τον έφεδρο

ανθυπολοχαγό Αποστολάκη, τον δεκανέα

Γαλάνη τον Βασιλά, τον Δήμα, τον Θεοφίλη,

τον Καστρινό και τον Φωτεινό. Για τον Λουκή

Ακρίτα μερικοί απ’ αυτούς όπως ο Φωτεινός,

ο Αποστολάκης και ο ρούσος είναι πρώτα απ’

όλα άνθρωποι κι έπειτα πολεμιστές. Διακα-

τέχονται από σεμνότητα, συνείδηση και καρ-

τερία.

Ο Λουκής Ακρίτας για ένα χρονικό διάστημα

(1944-1946) έβγαζε την εφημερίδα «Καθ-

ημερινά Νέα». 

το 1951 εκλέχτηκε βουλευτής με το κόμμα

ΕΠΕΚ (Εθνική Πολιτική Ένωση Κέντρου) του

Νικόλαου Πλαστήρα. 

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα εκδίδει

την εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» και μερι-

κά χρόνια αργότερα (1959) το περιοδικό

«Κόσμος-Επιστήμη και Ζωή». 

Στις εκλογές του Νοέμβρη 1963 εκλέχτηκε

βουλευτής με το κόμμα «Ένωση Κέντρου» του

Γεωργίου Παπανδρέου και το 1964 ανέλα-

βε καθήκοντα υφυπουργού Παιδείας. Η υγεία

του όμως είχε καταρρεύσει και ύστερα από μια

εγχείρηση που έκανε, πέθανε στο Λονδίνο στις

17 Φεβρουαρίου 1965.
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∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ̄ ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

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

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

ktofallis@gmail.com
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ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ – 
Εισηγητής του κοινωνικού μυθιστορήματος

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση 

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο 

020 7195 1787 - 8





Community grassroots club Omonia Youth FC,
sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas

Barbers and V Jewellers welcomed a new team to
the club last week as the newly formed Under 10
Gold played their first match – a friendly – before
their official fixtures begin in December. All the play-
ers were delighted to be able to get on the football
field and show their skills, while the coaches and
watching parents were so proud of the all the play-
ers' efforts and their positive attitude. The team were
given an objective to work as a team, show lots of
energy and to enjoy their match, which they did in
abundance. Well done to lead coach Pedro Inchenko
and all involved as the children, the parents and the
coaches embark on their Omonia Youth FC journey.

By Mike Pieri

Elsewhere, many games were called off because of

the poor weather but some games did go ahead. Sav-

va Zavros and David Poncia's Under 16 Gold were im-

pressive 5-0 winners playing in a style they have been

coached. It was a brilliant performance from them all.

In their Challenge Cup tie, Myri Demetriou and Kyri

Eleftheriou's Under 13 White went through to the next

round courtesy of a 3-1 away win. Their opponents and

the weather conditions were caused all manner of chal-

lenges for the team and in a very scrappy fierst half, the

Under 13 White just about deserved to go into the break

1-0 up thanks to a nice run and finish from Leo. At half

time, the boys were reminded for the need to be braver

on the ball, play more as a team rather than as individ-

uals, with more interplay and to try not be preoccupied

by the conditions and their opponents. This talk did the

trick and the boys responded as they started moving the

ball more, there were more triangles, there was quicker

passing to use the big open spaces available. A very nice

passage of play between a few of the boys culminated

in a very clever finish with his left foot by Kleanthis, and

the game was then put to bed with some more good foot-

ball to play Leo in who finished coolly. With the team in

control, players were rotated to give them a break and

set new positional challenges for some. The opposition

pulled one goal back but the boys managed the game

well, and but for their keeper the Under 13 White could

have had a couple more goals. All in all, it was a de-

served victory. Man of the match was given to two boys:

Stefan at the back was decisive in his play, cool on the

ball, and made some great interceptions while Klean-

this was really sharp on the wing today as he showed

great skill on the ball, always looking to assist, and fin-

ished off a lovely move with a very impressive finish.

Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under 12 Green

lost a tight game 3-2, in what was described as a great

game. The boys started quickly and saw some very good

combination play from the team which yielded two well

taken goals from George Pavlou and Huseyin-Emre

Denizer.

Both teams played well and there was a positive at-

mosphere among both sets of coaches, teams and par-

ents; grassroots youth football as it should be. Man of

the Match was given to Luca Kyriacou and Hakan Yasar

was named Best Contributor.

Zeno Vryonides, Vas Simou, Mario Georgiades and

Elias Neocleous' Under 14 Green had a great battle with

their opposition in an end-to-end match, despite the wet,

windy and muddy conditions. The Under 14 Green pro-

duced some great play, the boys played with controlled

aggression and showed good passing and movement

to build numerous attacks. The key to success was a

team effort in closing down the opposition and playing

the ball around the opposition to their advantage for a

thoroughly deserved 2-1 win. Man of the Match was giv-

en to Angelo Neo for his man-marking.

Robert Protei and George Constantinou's Under 14

Gold were eventual 3-2 winners in a hard-fought match

where the opposition played some great football but

where the Under 14 Gold were able to close down quick-

ly and recover the ball well impose their football and went

ahead in the second half, thanks to a hat-trick from Pablo.

Excellent defending preserved the lead and the three

points that went with the win. Gabriel was named Man

of the Match for another solid performance at the back.

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfootballclub@hot-

mail.com, via the contact page on the club's

website www.omoniayouthfc.com as well as

following the club on twitter @OmoniaYouth-

FC and Instagram @omoniayouthfc1994.

22 ● ELEFTHERIA Thursday 4th November 2021Cοmmunity Νews &Sports

Omonia Youth FC's latest team - the Under 10 Gold

AEK YOUTH FC NEWS
London Colney 2 AEK 5

AEK u13, extended their unbeaten run to six

with another outstanding display to beat a re-

silient London Colney side. On a wet and windy

day AEK took an early with Lucca after a good

cross from Deen . Colney responded putting a

lot of pressure but AEK defence well marshalled

by Zak and Henry held on until mid way in the

first half. 

Colney finally got the goal their pressure de-

served and then made it 2-1 just before the break.

AEK came out on the front foot in the second half

and two goals from Nehemiah and Lucca put them

back in front 3-2 .

Despite more pressure from Colney AEK held

strong at the back with Valanti, Rocco and Tris-

tan making the defence solid. Up front debutant

Bruno slotted in well to score a good goal and Lucca completed his hat trick after their keeper failed to

hold a shot from Sami, making the final result 5-2. Man of the match was Rocco who was outstanding in

midfield with good positioning, tackling and use of the ball.

Omonia Youth FC welcome
their newest team

On 15th November 2021, UK Cypri-

ots will be protesting outside the Turk-

ish Embassy in London from 7-8pm to

call for a free, united Cyprus and to de-

mand the end of Turkey’s ongoing oc-

cupation. The annual protest, organ-

ised by the National Federation of Cypri-

ots in the UK, takes place on the trag-

ic anniversary of the illegal ‘Unilateral

Declaration of Independence (UDI)’ by

the illegal regime in the occupied areas

of Cyprus.

The protest takes place this year as

Turkey and Turkish Cypriot leader Ersin

Tatar have repeatedly called for the per-

manent partition of Cyprus and for the

termination of talks towards a reunifi-

cation solution. Commenting on the im-

portance of this year’s protest, Feder-

ation President Christos Karaolis said,

“it’s vital that our community shows up

outside the Turkish Embassy to make

our calls for a free, united Cyprus heard

because in light of Turkey’s increas-

inglyaggressiveand provocative be-

haviours towards Cyprus. I urge every-

one in our community to make the ef-

fort to be outside the Turkish Embassy

on Monday 15th November.”

Protestors will be calling for:

• A free, united Cyprus

• The reversal of the illegal ‘Unilat-

eral Declaration of Independence (UDI)’

• The end of Turkey’s occupation of

37% of the island and 57% of its coast-

line

• The withdrawal of the occupying

Turkish troops

• The end of the outdated system of

guarantees that has failed Cyprus in

the past

Time: 7-8pm

Location: Opposite the Turkish Em-

bassy in London, 43 Belgrave Square,

London, SW1X 8PA

Nearest Tube station: Hyde Park Cor-

ner (Piccadilly Line)

UK Cypriots to protest outside
the Turkish Embassy in

London on 15 November 2021



PSARI ME SELINO
AVGOLEMONO 

This dish is light and healthy; the

traditional velvety Greek avgole-

mono sauce adds to the flavour and

juiciness. If you a Greek and hap-

pen to be unwell, your mother or

grandmother will give you avgole-

mono soup, which is the Greek peni-

cillin. Any firm, non-oily fish, fish

steaks or fillets of cod, haddock,

turbot, monkfish, halibut, sea bass,

sea bream can be used in this recipe.

INGREDIENTS

Serves 4

4 x 175g fresh fish steaks or

fillets or 4 whole fresh

fish, as described above

2-3 sticks celery with green

leaves, washed and

thickly sliced

1 celeriac, thinly sliced

2 tbsp olive oil

25g butter

2 medium onions, thinly sliced

4 spring onions, finely

chopped

4 tbsp dry white wine

350ml water or fish stock

sea salt and freshly ground

pepper

FOR GARNISH

Α small handful of fresh dill or

flat-leaf parsley, finely

chopped

FOR THE AVGOLEMONO

SAUCE

3 egg yolks

juice of 2 medium lemons

METHOD

Preparing the fish

– Clean and wash the fish

thoroughly.

– Poach the celery and celeri-

ac in a large pan with a

heavy base in plenty of

boiling salted water for 4

minutes and then drain.

– Heat the olive oil and butter

in a heavy pan and fry the

onions and spring onions

until soft but not brown.

– Add the wine and the water

or fish stock, bring to the 

boil, then add the celery 

and mix well. Cover and

simmer gently for 5 min-

utes.

– Add the fish to the mixture,

making sure the fish is at

least have half-covered

by stock. Cover and cook

over a low heat for about

15 minutes or until the

fish is tender but not

overcooked.

– Remove from the heat and

let stand for 5 minutes,

while preparing the

sauce.

PREPARING THE SAUCE

– With a fork, beat the egg

yolks with a tbsp of water

until fluffy and light, then

slowly add the lemon

juice and beat for a 

further minute. Gradually

add 3-4 tbsp fish stock,

stirring well. Pour the

sauce over the fish, stir it

in gently to mix well or

shake the pan 2 or 3

times, taking care not to

break the fish.

– Sprinkle dill or parsley on the

fish, season to taste and

return to a very low heat

for 2-3 minutes without

letting the sauce boil as

this may make the eggs

curdle.

– Serve hot with rice, mash

potatoes or boiled 

vegetables.
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George Psarias
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The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
9am- RIK 
10am- ERT 

 

 
10.00-11.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

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

 
10am- ERT 
 

 
11.00-12.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 
Recipe of the Week 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 

 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 

 

 
12pm- RIK 

 
12.00-13.00 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Laiko Apogevma   

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm- RIK  

 
13.00-14.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Laiko Compoloi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 

 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Laiko Apogevma   
 
 

 
The Cypriot Hour / 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 

 
2pm- RIK 

 
14.00-15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
2pm- RIK 
3pm- LGR / 
Press 
 

 
15.00-16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
  

 
3pm- LGR / 
Press 

4pm- ERT 

 
16.00-17.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm- ERT 

 
17.00-18.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 

 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
6pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

 
Home-Run  

 
Home-Run  

 
Home-Run  

 
Home-Run  

 
Home-Run  
 

 
#SaturdayShoutOut  

 
#WeekendWindDown  

 
6pm- RIK 

 

 
19.00-20.00 

 
#CommunityChest 

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

 
Scandalous  
                                                            
  

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 

 
#SaturdayStyle 
 
 

 
#SoothingSunday  

 
 
8pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 
Live At The Greek 

  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 
 

 
#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
8pm- ERT  
9pm- RIK 

 
 

21.00-22.00 

 
Live At The Greek 
 
 

 
Scandalous  

 
#WindDownWednesday 

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday  

 

#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
Live At The Greek 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
#WindDownWednesday    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 
 

 
10pm- ERT  

11pm- RIK 

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
#WindDownWednesday   

 
#ThursdayThoughts 

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 

 
11pm- RIK 

 

 
0.00-1.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  
 

 
 

 
1.00-7.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
7am- ERT 

 
 

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

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

LgR - London greek Radio

- Weekly programme
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THE FAMoUs CYPRIoT CooK AnD REsTAURAnT oWnER gEoRgE PsARIAs . . .  CooKs FoR ELEFTHERIA

PsARI ME sELIno AvgoLEMono
Fish with Celery, Egg and Lemon sauce

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ρΙΚ
17.20 ΝΕΑ ΣΕΙρΑ: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ρΙΚ)
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Οι Γενναίοι Του Βορρά
23.00 Ελληνική ταινία: 

Ένας Γερμανός Στα Καλάβρυτα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.20 ΝΕΑ ΣΕΙρΑ: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV
21.25 Ελληνική ταινία: 

Ο Αήττητος
22.55 Ελληνική ταινία: 

Γυναίκες Δηλητήριο
00.25 Ελληνική ταινία: 

Ερωτισμός Και Πάθος

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV
20:05 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος 
20.55 Ελληνικό Θέατρο: 

Ούχου Θκειά Τζι’ Αν Ήσουν
Ξένη

22.45 Ελληνική ταινία: 
Το Κορίτσι του Λούνα Παρκ

KYΡIAKH 7 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: 

Κρίμα Το Μπόι Σου

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ρΙΚ
17.20 ΝΕΑ ΣΕΙρΑ: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την ρούλα
Σκουρογιάννη 

21.00 το Θέατρο της Δευτέρας: 
Ψύλλοι Στ’ Αυτιά

22.30 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ρΙΚ
17.20 ΝΕΑ ΣΕΙρΑ: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Η ΜΗΧΑΝΗ τΟυ ΧρΟΝΟυ: 

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου
21.30 Ελληνική ταινία: 

Ευτυχία

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ρΙΚ
17.20 ΝΕΑ ΣΕΙρΑ: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.00 ταινίες της εβδομάδας 

με την τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική ταινία: 

Ο Αριστείδης Και 
Τα Κορίτσια Του

22.25 Ελληνική ταινία: 
Άγριες Πλάκες στα Θρανία

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ρΙΚ
17.20 ΝΕΑ ΣΕΙρΑ: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ρΙΚ)
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Η Παγίδα
23.00 Ελληνική ταινία: 

Γαμπρός Απ’ Το Λονδίνο

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

True and faithful Thou art,

True to the Heavenly Father,

True to your devoted apostles,

True to the prophetic

Word spoken of old.

O Lord, Thou art in heaven

Where time does not exist,

Alas we long for Thee,

O Lord, Thou art the Lamp,

Our spiritual path doth reveal

Thy Word true,

Thy passion doth unseal

The Blessedness of Thy Name!

May the Light of Lights

Welcome us for

It doth comfort, it doth

Please the soul,

We pray Thee,

“May the Spirit of the

Holy Father

Be our blessing evermore

Amen.”

Jo-Anne 

Colombo Marinakis

* 2 Sam. 22:29

YEA, THOU ART MY LAMP

O LORD*
HOW FREELY FLOWS HOLY OIL

IN THE GOLDEN CANDLESTICK

WITH SEVEN BRANCHES BURNING BRIGHT!
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