
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Α. LEVEL ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ρεκόρ υψηλών βαθμών Α* και Α
n ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΝΟΥΝ 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

n ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «ΑΞΙΖΕΙ ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑ

ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ»

n ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ A.LEVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1082            ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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

ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΠΟΡΙΣ ΠΡΟΣ ΑΡΝΗΤΕΣ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Το 75% των ενηλίκων στη 
Βρετανία πλήρως εμβολιασμένο
l ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΑΝ 60 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

ΚΑΙ 22 ΕΚ. ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ

l ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ
16ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ 17ΧΡΟΝΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Η Ομόνοια είναι το «FA & McDonald's
Club of the Year» για το 2021!

ΣΕΛΙΔΑ 16

Αποτελεσματικό το ισραηλινό 
φάρμακο κατά του COVID 19 που

δοκιμάστηκε και στην Ελλάδα
ΣΕΛΙΔΑ 9

Η «Αμμοχωστοποίηση» του
Κυπριακού και οι δήθεν ευκαιρίες

επιστροφής του Βαρωσιού
ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έρανος της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
για τους πυρόπληκτους της Ελλάδας
n ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ

ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

n Ο ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΕΦΕΡΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΧΙΛ.ΛΙΡΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΑΑΝΝΑΑΝΝ  ΣΣΤΤΑΑΧΧΤΤΗΗ  ΔΔΑΑΣΣΗΗ,,   ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ,,

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΉΉΣΣΕΕΙΙΣΣ,,   ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ,,   ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ

Κρανίου τόπος η Ελλάδα 
από την πύρινη λαίλαπα

n ΟΙ ΗΡΩΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΘΕΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

n ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΝ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕ ΝΑ ΚΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΘΑ ΞΑΝΑΚΤΙΣΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ Ο,ΤΙ ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΕ, ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ»
n ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔ-
Á¤˜ Ì›· «·ÍÈfiÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Á-
ÁÂÈÏÂ Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ ∫fiÚÌÈÓ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi
∫fiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÈ˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ Ô˘, fiˆ˜ Â›Â, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔ-
Ú·.

™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ™˘ÓÔÌÔ-
ÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫fiÚÌÈÓ Â›Â
fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë
·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÂÍ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∫·ÙËÁfiÚËÛÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
¤Ó· Brexit ̄ ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘
ı· ̂ ÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹Á-
ÁÂÈÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û˘-
Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ «-
Guardian» Ë ËÁ¤ÙÈ‰· ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∆˙Ô ™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·È-
ÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜ ı· Ù·¯ıÂ› ̆ ¤Ú ÙË˜ ·Ó¿-

ÎÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 50, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Î‡Úˆ-

ÛË˜ ÙÔ˘ Brexit, ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Â ÛÙÔ˘˜ ̆ Ô˘Ú-

ÁÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿Ú-

ÎÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÂ ̇ Ë-

Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›·, Ë
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛË˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Brexit Ô Î. ∆˙fiÓÛÔÓ ÂÈ-
Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ̇ ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
ı· ÎÈÓËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ
ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË 19Ë, ËÌ¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜.

√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔ-
ÁÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ¡∂∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:

√Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡: 
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È

ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÂÓ-
ÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ ÙË˜
∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂfiÌÂÓË ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
§¿ÈÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û‡Ó-
ıÂÛË˜ Ù‹˜ ÂfiÌÂÓË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

∂ÚˆÙËıÂ›Û· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ̆ Ô„‹-
ÊÈ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ∫Ú¿ÙË, Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
ºÔÓ ¡ÙÂÚ §¿ÈÂÓ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ fiÙÈ Ë ∂∂
¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ∫Ú¿ÙË Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜
ÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¤˜.

∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›Â ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, «Ì¿ÏÏÔÓ
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ». •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜,
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.

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

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S  G R E E N R O A D, L O N D O N  N W 2  7 H D
ñ t e l : 0 2 0  7 1 9 5  1 7 8 8  ñ f a x : 0 2 0  8 4 5 0  4 0 9 2

website: www.eleftheria.co.uk ñ email: michael@eleftheria.biz

∆ √ À  § √ ¡ ¢ π ¡ √ À
∂ µ ¢ √ ª ∞ ¢ π ∞ π ∞  ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∏ ∂ º ∏ ª ∂ ƒ π ¢ ∞

LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENTRESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜
HHH HHH HHH

020 88291414 400/402 West Green Road, London N15, 3PX FAX: 020 8365 8422 020 8365 8877

™∂ ∂∆√πª√∆∏∆∞ ∆∞ µƒ∂∆∞¡π∫∞ ∫√ªª∞∆∞ ∂¡ √æ∂π ∂∫§√°ø¡

∆∑. ∫√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
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-

γείου Υγείας της Βρετανίας (9 Αυγού-

στου) το 75% των ενηλίκων στη Βρετανία

είναι πλήρως εμβολιασμένο και με τις δύο

δόσεις (38,688,566 άτομα). Επίσης, άλλα

7 εκατομμύρια έχουν λάβει την πρώτη δόση

του εμβολίου και σύντομα πραγματοποι-

ούν και τη δεύτερη.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρα-

κτήρισε το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας

ως «τεράστια εθνική επιτυχία». Ο εντυπω-

σιακός αυτός εμβολιασμός, είπε, παρέχει

σημαντική προστασία έναντι του ιού, αφού τα

¾ των ενηλίκων είναι προστατευμένα.

Είναι πολύ σημαντικό, τόνισε ο Βρετανός

πρωθυπουργός, όσοι δεν έχουν ακόμα εμβο-

λιαστεί να το πράξουν το συντομότερο δυνατό,

πρώτα για τη δική τους προστασία αλλά και

για να προστατέψουν αγαπημένα τους πρό-

σωπα. Για να μπορέσουν να απολαύσουν με

ασφάλεια την ελευθερία τους.

Το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας ανα-

κοίνωσε ότι οι δύο δόσεις του εμβολίου της

Pfizer και της AstraZeneca παρέχουν προ-

στασία πέραν του 90% από εισαγωγή στα

νοσοκομεία λόγω της Δέλτα, που είναι πια η

κυρίαρχη μετάλλαξη του κορωνοϊού στο Ηνω-

μένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έρευνας

του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας της Αγγλίας

και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ο εμβο-

λιασμός του πληθυσμού απέτρεψε 60 χιλιά-

δες θανάτους και 22 εκατομμύρια μολύνσεις

από COVID-19.

«ΜΥΘΟΣ Η ΑΝΟΣΙΑ 

ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ»

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξ-

φόρδης και αρμόδιος επί του εμβολιαστικού

προγράμματος, Σερ Andrew, προειδοποίησε

για τις συνέπειες της αποφυγής εμβολιασμού,

τονίζοντας ότι είναι μύθος η λεγόμενη ανοσία

της αγέλης. Με την μετάλλαξη Δέλτα, είπε,

αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφού προ-

σβάλλει και τους εμβολιασμένους. Ο εμβο-

λιασμός μπορεί να επιβραδύνει την μετάδο-

ση Δέλτα τού ιού αλλά δεν μπορεί να την στα-

ματήσει τελείως.

Ως γνωστόν, κάποιοι επικαλούνται ως λόγο

αποφυγής του εμβολιασμού την ανοσία της

αγέλης, η οποία θα τους παρέχει προστασία,

λένε, αφού πια δεν θα «κυκλοφορεί»!!!

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤEΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ 

ΝΑ ΕΙΣΒAΛΟΥΝ ΣΤΟ BBC

Ένταση σημειώθηκε όταν αντιεμβολιαστές

επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο του

BBC. Προσπάθησαν να μπουν με σπρωξίματα

στα στούντιο του BBC στο White City του δυτι-

κού Λονδίνου. Μια ομάδα ένστολων αστυνο-

μικών τους εμπόδισε.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «ντροπή σας» και

έσπρωχναν τους αστυνομικούς επιχειρώντας

να εισέλθουν στο κτίριο, αλλά τελικά απωθή-

θηκαν.

Οι διαδηλώτες φέρεται να ανήκουν στην

οργάνωση Official Voice, μια ομάδα η οποία

ισχυρίζεται ότι οι πολίτες πρέπει να αποφα-

σίζουν αν θέλουν να εμβολιαστούν και αντι-

δρά στην «πίεση» που ασκεί η βρετανική

κυβέρνηση στον κόσμο να εμβολιαστεί.

Όπως αναφέρει η Sun, οι συγκεντρωμένοι

διαμαρτύρονταν κατά της εφαρμογής των δια-

βατηρίων εμβολιασμού και του εμβολιασμού

των παιδιών.

Αρχίζουν οι εμβολιασμοί 
στη Βρετανία για 16χρονους

και 17χρονους

Η Βρετανία θα επεκτείνει την εμβολιαστική

εκστρατεία της κατά του κορωνοϊού στους

εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών, ανακοίνω-

σαν την Τρίτη οι υγειονομικές Αρχές.

«Ζήτησα από το NHS», τη Δημόσια Αρχή

Υγείας της Βρετανίας, «να προετοιμαστεί για

τον εμβολιασμό εκείνων που πληρούν τις

προϋποθέσεις όσο το δυνατόν συντομότερα»,

δήλωσε με ένα δελτίο Τύπου ο υπουργός

Υγείας, Σατζίντ Τζάβιντ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός «των

επόμενων εβδομάδων», δήλωσε ο καθηγητής

Τζόναθαν Βαν-Ταμ, αναπληρωτής αρχία-

τρος για την Αγγλία, κατά τη διάρκεια συνέν-

τευξης Τύπου.

«Αφού εξετάσαμε προσεκτικά τα τελευταία

δεδομένα, συστήνουμε για τους υγιείς 16χρο-

νους και 17χρονους να προσφέρεται η πρώτη

δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech. Η

σύσταση για το πότε να χορηγηθεί η δεύτερη

δόση εμβολίου θα δημοσιευτεί αργότερα»,

δήλωσε ο Ουέι Σεν Λιμ, πρόεδρος της Κοι-

νής Επιτροπής για τον Εμβολιασμό και την

Ανοσοποίηση (JVCI).

«Την ώρα που η Covid-19 είναι τυπικά ήπια

ή ασυμπτωματική στις περισσότερες ομάδες

νέων, μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστη για

κάποιους και για αυτή τη συγκεκριμένη ηλι-

κιακή ομάδα, αναμένουμε ότι μία δόση του

εμβολίου θα παράσχει καλή προστασία κατά

της σοβαρής ασθένειας και της νοσηλείας»,

προσέθεσε.

Μέχρι σήμερα, οι νέοι άνω των 16 ετών δεν

ήταν «επιλέξιμοι», παρά μόνο εάν θεωρείτο

ότι ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου λόγω

υποκείμενων παθολογιών.

Μονάχα το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech

έχει προς το παρόν εγκριθεί στους άνω των

12 ετών από τη βρετανική Ρυθμιστική Αρχή.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΠΟΡΙΣ ΠΡΟΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Το 75% των ενηλίκων στη Βρετανία

είναι πλήρως εμβολιασμένο

Βρετανός εργαζόμενος στην πρεσβεία της χώρας του στο 
Βερολίνο συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας Βρετανός πολίτης συνελήφθη στη Γερμανία με

την υποψία ότι κατασκόπευε υπέρ της Ρωσίας.

Λίγο νωρίτερα η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας αρμόδια για τις υποθέσεις κατασ-

κοπείας είχε ανακοινώσει ότι ένας άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ντέιβιντ Σ., φέρεται

να «έδωσε σε εκπρόσωπο των ρωσικών υπηρεσιών Πληροφοριών» τουλάχιστον μία φορά

έγγραφο «το οποίο περιήλθε στην κατοχή του στο πλαίσιο των καθηκόντων του στην πρεσβεία».

Ο

συλληφθείς εργαζόταν στη βρετανική πρεσβεία, αλλά δεν ανακοιώθηκε η θέση του. 

Η γερμανική εισαγγελία διευκρίνισε ότι η σύλληψη του άνδρα στο Πότσνταμ, λίγο έξω από το

Βερολίνο, έγινε έπειτα από κοινή έρευνα των βρετανικών και γερμανικών Αρχών. 

«Ο κατηγορούμενος έλαβε ένα ποσό μετρητών που δεν έχει διευκρινιστεί σε αντάλλαγμα για

την παροχή πληροφοριών», επεσήμανε στην ανακοίνωσή της η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

«Είναι ύποπτος ότι ήταν ενεργός το αργότερο από τον Νοέμβριο του 2020» υπέρ της ρωσι-

κής κατασκοπείας, επεσήμανε η εισαγγελία, προσθέτοντας ότι «έχουν γίνει έρευνες στο δια-

μέρισμα και τον χώρο εργασίας (του κατηγορούμενου)».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΑ  Α.LEVEL ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ρεκόρ υψηλών
βαθμών Α* και Α

Ρεκόρ υψηλού ποσοστού βαθμολόγησης εκατοντάδων

χιλιάδων μαθητών σημειώθηκε στην Αγγλία σε όλα τα μαθ-

ήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επιπέδου Λυκείου),

αφού το 44,8%% των μαθητών πήραν βαθμό «Α*» και «Α».

Πέρυσι, υπό παρόμοιες συνθήκες, το αντίστοιχο ποσοστό

ήταν 38,5%.

Σε σύγκριση δε με τα αποτελέσματα των «συμβατικών εξετά-

σεων» του 2019 (των κανονικών, δηλαδή, εξετάσεων) η αύξηση

σε βαθμούς A* και Α ήταν στο εκπληκτικό ποσοστό του 75%.

«Δεν μπορείς, όμως, να συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια», είπε

ο επικεφαλής των Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης, Geoff Barton,

αναφερόμενος στη φετινή βαθμολογία και εκείνη άλλων ετών,

προ του 2019.

Όπως είναι γνωστό, η φετινή βαθμολόγηση, με βάση συγκε-

κριμένα αποδεικτικά στοιχεία, έγινε από τους καθηγητές των

μαθητών, υπό την απαραίτητη επίβλεψη των Διευθυντών και των

επικεφαλής των τμημάτων κάθε σχολείου. Η αξιολόγηση έγινε

στη βάση «μίνι εξέτασης», των εργασιών των μαθητών και στις

τμηματικές εξετάσεις, γνωστές ως «mock exams».

Ο πρόεδρος του Εξεταστικού Τμήματος του κυβερνητικού

εκπαιδευτικού οργανισμού OFQUAL, Simon Lebus, δήλωσε

ότι «ήταν γνωστό πως τα φετινά αποτελέσματα θα ήταν διαφορ-

ετικά, αλλά οι μαθητές βαθμολογήθηκαν αξιοκρατικά και δίκαια

από τους καθηγητές τους. Και η αξιολόγηση αυτή των εκπαιδευ-

τικών πρέπει να θεωρηθεί αξιόπιστη».

Όπως έγινε γνωστό, τα αρμόδια Εξεταστικά Σώματα έκαναν

δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ένα στα πέντε σχολεία, εξετά-

ζοντας την βαθμολογία του 15% των μαθητών των σχολείων

αυτών. Οι βαθμοί παρέμειναν κατά βάση οι ίδιοι. Άλλαξε μόνο η

βαθμολογία του ενός τοις εκατόν των μαθητών (δεν διευκρινίζε-

ται αν η αλλαγή αυτή έγινε προς τα πάνω ή προς τα κάτω).

Ο υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, Gavin Wlliamson, δήλω-

σε ότι οι μαθητές αξίζουν συγχαρητήρια για την εργασία τους «σε

μια ασυνήθιστη και δύσκολη χρονιά». Και πρόσθεσε: «Πρέπει

όλοι να επαινέσουμε τα παιδιά για την ανθεκτικότητά τους και την

ικανότητά τους να ξεπεραστούν οι αντιξοότητες».

Ως συνέπεια αυτής της υψηλής βαθμολογίας αυξήθηκαν και

οι μαθητές που δικαιούνται εισαγωγή στα πανεπιστήμια, μάλι-

στα σε θέση της πρώτης επιλογής τους. Σύμφωνα με το UCAS

(το σώμα που κατανέμει τις πανεπιστημιακές θέσεις αναλόγως

των βαθμών του κάθε μαθητή) οι πρωτοετείς φοιτητές σε «αντα-

γωνιστικά πανεπιστήμια και σπουδές» αυξήθηκαν κατά 8%.

Συναφώς αναφέρεται ότι ορισμένες Ιατρικές Σχολές, λόγω

πληθώρας υποψήφιων φοιτητών και προκειμένου να υπάρ-

ξει αποσυμφόρηση, εκπόνησαν σχέδιο αποχώρησης από

τις Σχολές με προσφορά 10 χιλιάδων λιρών σε όσους θα

ήθελαν να εγγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο ή να παρα-

κολουθήσουν διαφορετικές σπουδές.

Οι μαθητές που δεν είναι ικανοποιημένοι με τον βαθμό που

τους αποδόθηκε, μπορούν να ζητήσουν επαναξιολόγηση (appeal)

μέσω του εξεταστικού τους κέντρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Για όσους επείγονται λόγω εισαγωγής σε πανεπιστήμιο, η «ένστα-

ση» είναι δυνατόν να γίνει από τις 23 Αυγούστου.

Σήμερα Πέμπτη ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες σε

όλα τα μαθήματα επιπέδου GCSE, συμπεριλαμβανομένων

και των Ελληνικών. 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ A. LEVEL 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, η βαθμολογία

των μαθητών του Α. Level στην Ελληνική Γλώσσα πήγε πάρα

πολύ καλά και τηρήθηκαν όλοι οι κανονισμοί και οι οδηγίες των

αρμοδίων εκπαιδευτικών αρχών της Βρετανίας. Σύντομα θα

γίνουν γνωστά και τα αποτελέσματα ευρύτερα.

Στο παροικιακό σχολείο Μάνορ Χιλλ, το 70% των μαθη-

τών έλαβε βαθμό Α* και Α, το 30% πήρε Β και το 10% C.

Στο σχολείο Φίνσλεϋ, το 50% έλαβε βαθμό Α* και Α, το

33,3% Β και το 16,7% πήρε C.

ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΑΝ 60 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΚΑΙ 22 ΕΚ. ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ



Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Eπικαιρότητα

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έρανος της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
για τους πυρόπληκτους της Ελλάδας

Με εγκύκλιό του προς όλες τις

Ορθόδοξες κοινότητες της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων ο Αρχιεπί-

σκοπος Νικήτας καλεί όλους τους

Ομογενείς όπως συνεισφέρουν γεν-

ναιόδωρα σε ειδικό δίσκο που θα

περιαχθεί σε όλους τους Ιερούς Ναούς

του Ηνωμένου Βασιλείου για ενίσχυση

των πυροπαθών αδελφών μας της

Ελλάδας. Ο έρανος θα γίνει την Ημέρα

της Παναγιάς, Κυριακή 15 Αυγούστου.

Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία του

Σεβασμιωτάτου ακολουθεί αυτή που

πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου για

τους πυρόπληκτους της Κύπρου. Ο έρα-

νος εκείνος για την Κύπρο, σύμφωνα

με έγκυρες πληροφορίες μας, απέφε-

ρε ποσόν περίπου 15 χιλιάδων λιρών,

το οποίο θα σταλεί αρμοδίως σύντομα

στην Κύπρο.

Η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Νική-

τα, Ελληνιστί και Αγγλιστί, η οποία εστάλη

σε όλους τους ιερείς και τους προέδρ-

ους των Εκκλησιαστικών Επιτροπών,

είναι η ακόλουθη:

«Αγαπητοί μου εν Κυρίω,

Η Ελλάδα βιώνει τις τελευταίες ημέρ-

ες την καταστροφική λαίλαπα των πυρ-

καγιών με τραγικές συνέπειες για το

φυσικό περιβάλλον, τις καλλιέργειες, τον

οικιστικό ιστό, τη σωματική και ψυχική

υγεία των ανθρώπων. Αυτές τις δύσκο-

λες στιγμές, η προσευχητική μας σκέψη

βρίσκεται στο πλευρό των πυροσβε-

στών που υπερβάλλουν εαυτούς, των

οικογενειών που προσπαθούν να μαζέ-

ψουν τα συντρίμμια κόπων ζωής, του

κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας

που καλούνται να διαπλεύσουν τα αχα-

ρτογράφητα νερά της απρόβλεπτης κλι-

ματικής αλλαγής. Δεν είναι μόνο οι δεσμοί

της κοινής καταγωγής, αλλά και η χρι-

στιανική συνείδηση που μας καλούν να

σταθούμε αλληλέγγυοι στην πανστρα-

τιά ανάτασης της πληγωμένης Μητέρ-

ας Πατρίδας. Γι' αυτό το λόγο απευθύνομαι

στην αγάπη όλων σας και σας καλώ να

συνδράμετε, από το περίσσευμα ή το

υστέρημα της καρδιάς σας, στον δίσκο

ενίσχυσης των πυροπλήκτων, ο οποίος

θα περιαχθεί σε κάθε Ενορία – Κοινότ-

ητα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής αυτή

την Κυριακή 15 Αυγού-στου. Ας ενώσο-

υμε πίστη και πράξη αυτή την Κυριακή

που τιμούμε την Μητέρα όλων μας, την

Υπεραγία Θεοτόκο. 

Καλή Παναγιά σε όλους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 

και Μεγ. Βρεταννίας

+ΝΙΚΗΤΑΣ

____________________________

Beloved in the Lord,

In the last few days, Greece experi-

ences the devastating fury of wildfires

with tragic consequences for people's

natural environment, crops, residences,

and physical and mental health. In these

challenging times, our prayerful thought

goes to the firefighters who serve hero-

ically their fellows in need, the families

trying to salvage the pieces of their life's

labors, every Greek man and woman

who are called to sail through the unchart-

ed waters of unpredictable climate

change. It is not only the bonds of com-

mon origin but also our Christian con-

science that calls us to stand steadfast

in solidarity in this all-out effort to help

our wounded MotherLand recover. 

That is why I appeal to your love and

invite you to offer your donations, which,

this Sunday, August 15th, will be col-

lected in every Parish – Community of

our Holy Archdiocese and given to rein-

force the victims of the wildfires. 

Let us all unite faith and good deeds

this Sunday that we honor the Mother

of us all, the Holy Virgin Mary. Many

years to all.

The Archbishop

+NIKITAS of Thyateira and 

Great Britain
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Άποψη - Σχόλια

«Για 5-6 γειτονιές του Βαρωσιού, μας ζητούν να νομιμοποιή-

σουμε τα τετελεσμένα της κατοχής», έλεγε ο Τάσσος Παπαδό-

πουλος πολύ πριν εκλεγεί στην Προεδρία του κράτους.

«Μας ζητούν να γίνει το Βαρώσι ένα τουρκο-ελληνικό παζάρι,

με αντάλλαγμα την αναγνώριση του ψευδοκράτους», τόνι-

ζε ο Σπύρος Κυπριανού.

Θεωρούμε τις αναφορές του Προέδρου Αναστασιάδη στην

εκδήλωση των Βαρωσιωτών την περασμένη εβδομάδα ανα-

φορικά με τις «ευκαιρίες» επιστροφής της πόλης ως ατυχείς και

μη ανταποκρινόμενες στα πραγματικά γεγονότα. Δεν υπήρξε

ποτέ πρόθεση των Τούρκων να επιτρέψουν στους νόμιμους

κατοίκους του Βαρωσιού να επιστρέψουν στις εστίες  και τις περ-

ιουσίες τους. Η τουρκική πλευρά δεν υπέβαλε ποτέ από μόνη της,

από δική της πρωτοβουλία, πρόταση για το Βαρώσι. Υπέβαλλε

απλώς αντιπροτάσεις σε σχέδια είτε των Ηνωμένων Εθνών είτε

άλλων, αλλά πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής από πλευ-

ράς μας – σταδιακά ή εμμέσως – του παράνομου μορφώματος

στην κατεχόμενη γη μας.

Το Βαρώσι ήταν και είναι από το 1974 μια πόλη-φάντασμα.

Ερημωμένη, στοιχειωμένη. Δεν ήταν στα αρχικά σχέδια κατάλη-

ψης από τους Τούρκους. Απλώς, οι κάτοικοι του Βαρωσιού τον

Αύγουστο του 1974 εγκατέλειψαν την πόλη φοβούμενοι τα τουρ-

κικά στρατεύματα. Τότε, ακόμα και Παραλιμνίτες έφυγαν από το

χωριό τους και  πήγαν στην Πάφο. Η προδοσία και ο φόβος των

βαρβάρων, η έλλειψη ενημέρωσης, καθοδήγησης, οι στρατιωτι-

κές δυνάμεις των Ε/κ στην περιοχή, που έφευγαν άτακτα από την

πόλη, οδήγησαν τον κόσμο να φύγει άρον – άρον. Έτσι η πόλη

καταλήφθηκε χωρίς να πέσει μια τουφεκιά. Οι υπερπατριώτες

χουντικοί το έβαλαν στα πόδια. Μαζί τους και οι κάτοικοι. Οι Καρ-

πασίτες, όμως, έμειναν στον τόπο τους, εγκλωβισμένοι, κρα-

τήθηκαν στη γη τους. Καμία κυρία Μαραγκού και κανένας κύριος

Λόρδος, που σήμερα πρωτοστατούν στην υλοποίηση των μου-

σουλμανικών σχεδίων Ερντογάν, δεν ένοιωσαν την ανάγκη να

μην εγκαταλείψουν το σπίτι και την περιουσία τους. Μπορεί να

«δικαιολογείτο» τότε η άτακτη φυγή τους, δεν δικαιολογούνται

όμως σήμερα να κατηγορούν τους πάντες εκτός από τους Τούρ-

κους, ότι εμποδίζουν την επιστροφή τους!

Πικρές αλήθειες! Που πρέπει να λέγονται όμως. Το Βαρώσι το

εγκαταλείψαμε. Δεν το κατέλαβαν οι Τούρκοι με μάχες, με τε-

θωρακισμένα και βομβαρδισμούς.

Επανερχόμαστε στην ομιλία του Προέδρου Αναστασιάδη, στο

πρώτο μέρος της οποίας αναφέρθηκε σε «ευκαιρίες» επιστρο-

φής της πόλης, αρχίζοντας μάλιστα από το 1978 – το αγγλο-αμερι-

κανο-καναδικό σχέδιο για λύση του Κυπριακού. Δεν θα υπεισέλ-

θουμε στις συνολικές πρόνοιες εκείνου του σχεδίου. Κατ' αρχάς

το απέρριψαν οι Τούρκοι. Επομένως, ποια ευκαιρία χάθηκε;

Στις επόμενες προτάσεις πριν το 1984 για επιστροφή στην

πόλη, πάντα ο Ντενκτάς και η Άγκυρα απαιτούσαν ελεγχό-

μενη επιστροφή κατοίκων της πόλης (όχι όλων), με τέτοια ανταλ-

λάγματα που οδηγούσαν κατ' ευθείαν σε αναγνώριση των κατοχικών

δεδομένων, είτε διά της αναγνώρισης του παράνομου αεροδρ-

ομίου της Τύμπου είτε διά  λειτουργίας από κοινού του διεθνούς

αερολιμένα Λευκωσίας, ώστε το ψευδοκράτος ν' αναγνωρίζεται

ως κρατική «Αρχή», με έλεγχο διαβατηρίων, τελωνείων κ.λπ.

Ημόνη ευκαιρία που «χάθηκε», ας πούμε, για επίλυση του θέμα-

τος του Βαρωσιού ήταν το 1979/80, με τη Συμφωνία Κυπρια-

νού – Ντενκτάς. Τότε συμφωνήθηκε ν' αρχίσουν συνομιλίες για

επιστροφή των κατοίκων του Βαρωσιού ανεξάρτητα από τις δια-

πραγματεύσεις για τη συνολική λύση του Κυπριακού. Και ενώ

δεσμεύτηκε γι' αυτό ο Ντενκτάς ενώπιον του Γ.Γ. του ΟΗΕ, μετά

υπαναχώρησε με μια φτηνή όσο και ελεεινή δικαιολογία. Τον

πήραν, είπε, «δικαστήριο» οι υπεύθυνοι του ΕΦΚΑΒ, επειδή δεν

του δίνουν... δικαίωμα να διαπραγματευτεί θρησκευτική – μου-

σουλμανική περιουσία. Διότι αυτή η περιουσία – ισχυρίστηκαν

(όπως και σήμερα ισχυρίζονται) – ανήκει στα τζαμιά, την οποία

παράνομα υπέκλεψαν οι Έλληνες! Και αυτή η προσπάθεια κατέρ-

ρευσε με στρεψοδικία των Τούρκων. Αλλά ήταν, ίσως, η μόνη

ευκαιρία επιστροφής.

Μετά το 1984 και το Ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας

του ΟΗΕ, καμία κυπριακή κυβέρνηση δεν είχε δικαίωμα να

διαπραγματευτεί οτιδήποτε άλλο πλην της επιστροφής της πόλης

στους νομίμους κατοίκους της, υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων

Εθνών. Και ο Σπύρος Κυπριανού, και ο Γλαύκος Κληρίδης και ο

Τάσσος Παπαδόπουλος έκαναν πολλές προσπάθειες για την επι-

στροφή του Βαρωσιού, δίνοντας κάποια «κίνητρα» στην τουρ-

κική πλευρά. Όπως η πρόταση του Τάσσου για ταυτόχρονο άνοιγ-

μα του λιμανιού του Βαρωσιού υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Ολες οι προτάσεις έπεσαν σε τείχος αδιαλλαξίας που ύψωναν

οι Τούρκοι. Διατηρούσαν την πόλη ακατοίκητη, δεν την

εποίκησαν, με στόχο να την έχουν ως «δόλωμα» και διαπραγ-

ματευτικό χαρτί για να πετύχουν τους απώτερους στόχους τους,

που είναι μια λύση συνομοσπονδίας δύο κυρίαρχα ίσων κρατών,

ώστε η Άγκυρα να επεκτείνει τον έλεγχό της σε ολόκληρη την

Κύπρο και πιο πολύ στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σήμερα, οι Τούρκοι χωρίς ν' αποκοπούν από τους κεντρικούς

στόχους τους, αλλάζουν τακτική, ανοίγοντας μέρος της παρ-

αλίας του Βαρωσιού, ώστε να ασκήσουν πιέσεις στην πλευρά

μας για αποδοχή των παρανόμων και παραλόγων επιδιώξεών

τους και φαίνεται να βρίσκουν «συνεργάτες» στην Ε/κ πλευρά –

μια θλιβερή μειοψηφία μεν, κατάπτυστη, αλλά δεν χρειάζονται

και πολλοί για να προξενήσουν στον τόπο μεγάλο κακό. Το 1974

δεν ήταν μια χούφτα προδότες που άνοιξαν την Κερκόπορτα

στους Τούρκους;

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης ήταν σωστός, ιδίως στο θέμα της απόκρουσης των τουρ-

κικών πιέσεων για τουρκική λύση του Κυπριακού ή «Αμμοχω-

στοποίηση» του Κυπριακού. Όσοι παρακολουθούν χρόνια το

Κυπριακό, αντιλαμβάνονται ότι χωρίς να λυθεί η διεθνής πτυχή

του προβλήματος πρώτα και χωρίς να συμφωνηθεί το περιεχό-

μενο της λύσης, ώστε να είναι ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό κρά-

τος, δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Ή δεν θα αποδεχθεί ο λαός μια

τέτοια λύση.

Συνεπώς, ειλικρινά απορούμε πώς ο κ. Αναστασιάδης έκανε

τις αναφορές  για «ευκαιρίες επιστροφής του Βαρωσιού»,

ώστε να απαντήσει στους επικριτές του στο εσωτερικό. Δεν σκέφ-

θηκε, δεν του είπε κανείς ότι αυτή την ομιλία ίσως την εκμεταλ-

λευτούν αύριο οι Τούρκοι στο διεθνές πεδίο για να μας εκθέσουν

και να δικαιολογήσουν τις σημερινές παράνομες πράξεις τους

στο Βαρώσι; Πιθανόν να επικαλεστούν τις αναφορές του Προέδρ-

ου και να πει ο κάθε υποτακτικός Τατάρ: «Ορίστε, κύριοι, τους

προσφέρθηκε η Αμμόχωστος και την απέρριψαν! Τι να κάνουμε

άλλο; Ως πότε θα περιμένουμε;».

Πώς απαντούμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Ότι οι αναφορές

του Προέδρου ήταν ανιστόρητες, λανθασμένες;

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές εξ αρχής ότι το Βαρώσι και η

επιστροφή σ' αυτό των νομίμων κατοίκων του δεν αποτελεί

τη λύση του Κυπριακού. Οι διάφοροι που εξαντλούν τις προ-

σπάθειές τους μόνο στο Βαρώσι, διαπράττουν μέγιστο σφάλμα.

Να μην φτάσουμε στο σημείο «Αμμοχωστοποίησης» του Κυ-

πριακού, γιατί κάποιοι θέλουν να συνεργαστούν για το ατομικό

τους συμφέρον με τον Ερντογάν κι ας καεί η Κύπρος...

Ούτε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να λαμβάνει υπόψη

προτάσεις πολιτικών δυνάμεων, που τον καλούν να παρα-

δώσει την κυπριακή ΑΟΖ στην Τουρκία με την παραίσθηση ότι

θα «εξημερωθεί το θηρίο» και θα συγκατανεύσει σε λύση του Κυ-

πριακού.

Δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε τις δυνάμεις και τις δυνατό-

τητές μας. Η Τουρκία δεν κατόρθωσε, όμως, να μας κάμψει

για 47 τόσα χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα πιο ευάλωτοι, ούτε τώρα

θα το καταφέρει. Αρκεί οι ενέργειές μας, οι επιδιώξεις μας, να

έχουν λογική, να βασίζονται στη νομιμότητα και να καθοδηγούνται

από αρχές. Η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα δεν είναι «φτερό

στον άνεμο».

“Ε”

Οι πυρκαγιές και οι... μπουρλοτιέρηδες
των κοινωνικών δικτύων

Πραγματικά, μαύρισε η ψυχή σχεδόν όλων των Ελλήνων από την ασύμμετρη απειλή των πυρκα-

γιών, που αφήνουν πίσω τους αποκαΐδια και στάχτες στα όμορφα, τα ειδυλλιακά μέρη της Ελλάδος,

που καταστρέφουν το βιος και τις περιουσίες ανθρώπων, οι οποίοι πάλεψαν μια ζωή να δημιουργή-

σουν το σπιτικό τους, να φτιάξουν επιχειρήσεις, καλλιέργειες, να χαίρονται την καθημερινότητά τους,

όσο δύσκολη κι αν ήταν τις πιο πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Μόχθησαν να ριζώσουν στη γη

τους, να χαίρονται την πανέμορφη φύση που τους χάρισε ο Θεός. Και ξαφνικά, όλα στάχτη και σκιά...

Ναι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που υπέστη αυτή την ανείπωτη καταστροφή. Η κλιματική αλλαγή

δεν έχει σύνορα και εθνικά όρια. Περιβάλλει όλο τον πλανήτη και κανείς δεν είναι ασφαλής, όπου κι

αν βρίσκεται, σε όποια χώρα και ήπειρο κι αν κατοικεί. Άρα, απαιτείται παγκόσμια συνέργεια, μεθο-

δευμένες και σε βάθος χρόνου προγραμματισμένες δράσεις, για να περιοριστεί το φαινόμενο ακραί-

ων καιρικών συνθηκών και να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Κανένα κράτος, όσο πλούσιο και

οργανωμένο κι αν είναι, δεν μπορεί να αποφύγει εντελώς την απειλή των ασύμμετρων καιρικών φαι-

νομένων, είτε πρόκειται για πλημμύρες είτε για πυρκαγιές. Οι καταστροφές θα επέρχονται. Το διακύβευ-

μα είναι η έκτασή τους, πώς αντιμετωπίζονται και η ανθρώπινη ζωή.

Γίναμε μάρτυρες φέτος πολλών τέτοιων φαινομένων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Γερ-

μανία, τις φωτιές στη Σιβηρία και σε πολλές άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ οι πυρκαγιές είναι δύσκολο να τε-

θούν υπό έλεγχο παρά τα φοβερά όπλα πυρόσβεσης που διαθέτουν.

Στην Ελλάδα, απότοκο των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών επί πολλές μέρες ήταν το ξέσπα-

σμα πυρκαγιών. Δεν αποκλείεται, φυσικά, να υπήρξαν και εμπρησμοί από άρρωστα ή καθοδηγούμενα

άτομα. Γι' αυτό και ο ανώτατος Εισαγγελέας διέταξε έρευνα. Γεγονός, όμως, παραμένει ότι οι πυρ-

καγιές απείλησαν ολόκληρη την Ελλάδα. Κατέστρεψαν σπίτια και περιουσίες, δάση, έκαψαν ζώα και

έπληξαν ζωτικές υποδομές του κράτους.

Από την πρώτη στιγμή η κρατική μηχανή ενεργοποιήθηκε σε ύψιστο βαθμό. Οι πυροσβέστες, οι

εθελοντές, οι πιλότοι πυροσβεστικών αεροπλάνων, έπεσαν με αυτοθυσία στη μάχη για να αντιμε-

τωπίσουν το ανίκητο θηρίο. Με επικεφαλής έναν καταξιωμένο και αφοσιωμένο υπουργό, τον Νίκο

Χαρδαλιά, ακέραιο και ικανότατο πολιτικό, τέθηκε ως προτεραιότητα να μην καεί ζωντανός ούτε ένας

πολίτης. Οι φρικιαστικές μνήμες από τους 102 νεκρούς στο Μάτι ήταν ολοζώντανες μπροστά σε όλους.

Ο μαγικός αριθμός συναγερμού 112 υπήρξε σωτήριος. Το σχέδιο εκκένωσης επιτυχές, παρά κάποιες

αστοχίες. Σημασία έχει ότι σώθηκαν ζωές, δεν κάηκε κανένας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και όπως

συνέβη τώρα σε άλλες χώρες. Και όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, οι περιουσίες και τα δάση ξανα-

φτιάχνονται, οι ζωές δεν επανέρχονται.

Αναμφίβολα θα έγιναν και λάθη, λανθασμένοι υπολογισμοί, ίσως και κάποιοι υπεύθυνοι στον

επιχειρησιακό τομέα να μην ήταν επαρκείς. Όμως, γενικά, οι κρατικές δυνάμεις πυρόσβεσης, οι Ένο-

πλες Δυνάμεις, η Αστυνομία και οι ηρωικοί εθελοντές με αυταπάρνηση έκαναν ό,τι μπορούσαν για

να αντιμετωπίσουν τον πύρινο όλεθρο. Σ' αυτή την προσπάθεια, συνέβαλαν καθοριστικά και οι πυρο-

σβεστικές δυνάμεις από πληθώρα χωρών που έσπευσαν να βοηθήσουν, με πρώτη την Κύπρο.

Δυστυχώς, όμως, υπήρξαν κάποιοι εραστές του διαδικτύου που έβαζαν φωτιές στη χώρα με το

δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Και κάποιες πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί που αναδείχθηκαν... μπο-

υρλοτιέρηδες με το να κατηγορούν πρώτα και κύρια τις δυνάμεις της Πολιτείας, του ηρωικούς πυρο-

σβέστες, για ανικανότητα την ώρα που έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα με τη φωτιά.

Βεβαίως, όταν πλέον παρέλθει αυτός ο κίνδυνος, η Πολιτεία πρέπει να ανασχεδιάσει το όλο θέμα

αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Όσα μέτρα πρόληψης κι αν ληφθούν, τα φαινό-

μενα αυτά θα υπάρχουν. Όσα μέτρα καταστολής κι αν υιοθετηθούν, καταστροφές θα παρατηρούνται.

Το θέμα είναι να περιορίζονται στο ελάχιστο και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Δεν δικαι-

ούται όμως κανείς την ώρα της μάχης για τη σωτηρία της χώρας να ενσπείρει μίσος και τοξικότητα,

και να δίνει την εντύπωση ότι περίπου χαίρεται που γίνεται αυτή η καταστροφή διότι θα πληγεί η

κυβέρνηση. Πρέπει να είναι απάνθρωπος κάποιος όταν ειρωνεύεται το σχέδιο εκκένωσης, λες και...

παρακαλούσε να υπάρξουν νεκροί για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρέπει να είναι διανοητι-

κά καθυστερημένος ένας – όποιος διάολος κι είναι αυτός – να ισχυρίζεται ότι τις φωτιές στα δάση τις

έβαλαν... άνθρωποι της κυβέρνησης για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα για τοποθέτηση

ανεμογεννητριών!!!

Έχουμε την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός φτύνει  αυτά τα «καθάρματα». Άλλο κριτική και έλεγχος

και άλλο μίσος στο κράτος και στους κυβερνώντες. Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τη

θέληση να προχωρήσει προς την ορθή κατεύθυνση. Παρατηρούμε ότι και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ (του

επίσημου, τουλάχιστον) υπάρχει τέτοια πρόθεση και διάθεση συνεργασίας. Ο Αλέξης Τσίπρας τήρη-

σε σοβαρή στάση και δεν ξεπέρασε τα όρια του ρόλου του ως αξιωματική αντιπολίτευση.  Άρα, εκείνο

που απομένει είναι η σωστή, επιστημονική μελέτη ενός προγράμματος που θα υιοθετηθεί από το κρά-

τος και θα ισχύει για όλους, ανεξάρτητα του ποιος κυβερνά. (Για τα υπόλοιπα κόμματα της αντι-

πολίτευσης δεν αναφερόμαστε, διότι όλα, μα ΟΛΑ, επέδειξαν ανεύθυνη στάση, λες και ήθελαν να...

εκδικηθούν το λαό).

«Ε»
Υστερόγραφο 1:  Ήταν ατυχής η αναφορά Αλέξη Τσίπρα ότι επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας

είναι ένας... πρώην δήμαρχος! Εμμέσως τον απαξίωσε, αλλά υποτίμησε και τους άλλους δημάρχους.

Ας σκεφτόταν τουλάχιστον τη δική του προσωπική πορεία. Από αποτυχών υποψήφιος στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, έγινε γνωστός και μετά πήρε (όπως πήρε) την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε μάλιστα

και πρωθυπουργός. Και ο στενός συνεργάτης του Ραγκούσης ήταν δήμαρχος ενός νησιού, ο οποίος

παρείχε «πλούσια» φιλοξενία στο υψηλό αφεντικό του, στον Γιώργο Παπανδρέου, που τον πήρε και

τον έκανε υπουργό του ΠΑΣΟΚ.

Υστερόγραφο 2: Ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεπέρασε κάθε όριο λαϊκισμού και έλλειψ-

ης αυτοσεβασμού θα λέγαμε. Εντάξει, κατηγόρησε την κυβέρνηση για το θέμα της πρόληψης και της

έδωσε βαθμό μηδέν. Έδωσε όμως και μηδενικό βαθμό στις κρατικές μονάδες καταστολής, δηλαδή

αντιμετώπισης των πυρκαγιών, που είναι οι πυροσβέστες και οι άλλες υπηρεσίες του κράτους, που

έπεσαν ηρωικά στη μάχη για κατάσβεση των πυρκαγιών. Έπρεπε να ντρέπεται, να χτυπά τους απλούς

πυροσβέστες, που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες και είναι χαμηλά αμειβόμενοι. Αντί να τους

επαινέσει, έτρεξε να τους καταγγείλει στο 5% του κομματικού του λαού και να τους διαπομπεύσει!

Υστερόγραφο 3: Η δήλωση Φώφης Γεννηματά για παραίτηση Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά είναι για

να την... κλαίν' οι ρέγγες. Δεν κατάλαβε ακόμα η κυρία ότι αυτοί είναι ίσως οι δύο πιο αποτελεσμα-

τικοί υπουργοί της κυβέρνησης. Η Φώφη σ' αυτή τη συγκυρία, με τις άστοχες δηλώσεις της, έδειξε

ελαφρότητα, έλλειψη εθνικής ευθύνης, αλλά και αντίληψης απλών πραγμάτων που κατανοεί και

ένας απλός άνθρωπος.  

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Η «Αμμοχωστοποίηση» του Κυπριακού και 
οι δήθεν ευκαιρίες επιστροφής του Βαρωσιού



Τ
ο υπουργείο Οικονομικών ανα-

λαμβάνει την πρωτοβουλία να

εισπράξει τα χρήματα που δόθηκαν

προκαταβολικά στα κόμματα, στα

πλαίσια της κρατικής χορηγίας στις

αρχές του έτους, λύνοντας έτσι και

τον γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε

από τη γνωμάτευση της Νομικής

Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλε-

λευθέρου, παρά το γεγονός ότι το υπουρ-

γείο Οικονομικών διατηρεί τις επιφυλά-

ξεις του ως προς το εάν όντως η αρμο-

διότητα ανήκει στο ίδιο και όχι στη Βουλή,

για απαίτηση του ποσού των χρημάτων

που έλαβαν τα κόμματα προκαταβολι-

κά πριν τις βουλευτικές εκλογές με βάση

τα ποσοστά τους το 2016, ο υπουργός

Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης,

ότι το υπουργείο θα ζητήσει από τα κόμ-

ματα να δώσουν πίσω το ποσό που πρέ-

πει να επιστραφεί, στη βάση της γνω-

μάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε

να γίνει εκ νέου δίκαιος διαμοιρασμός

της κρατικής χορηγίας, προς όλα τα κόμ-

ματα.

Ο υπουργός Οικονομικών, δεν έκρυ-

ψε τη δυσαρέσκεια του υπουργείου του

για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία

με τις αποφάσεις τους έγιναν η αφορμή

για να δημιουργηθεί όλο αυτό το ζήτη-

μα. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, δεν ανα-

φέρθηκε σε λεπτομέρειες για τον χρόνο

και τον τρόπο που θα γίνει η επιστρο-

φή, εξέφρασε όμως την αποφασιστικότητα

της Κυβέρνησης να αναλάβει την ευθύνη

και να δώσει τέλος στο όλο ζήτημα που

δημιουργήθηκε. 

Υπενθυμίζεται ότι, τα οκτώ κοινο-

βουλευτικά κόμματα τον Ιανουάριο του

2021 μοιράστηκαν το συνολικό ποσό

των €6.649.451 ως ακολούθως:

Ποσοστό 15% που ανέρχεται στις

€997.417 μοιράστηκε ισόποσα στα οκτώ

κόμματα. 

Το υπόλοιπο 85% της τακτικής χορη-

γίας, που ανέρχεται στα €5.652.034,

μοιράστηκε στα κόμματα ανάλογα με τα

ποσοστά που εξασφάλισαν στις βου-

λευτικές εκλογές του 2016. Ειδικότερα,

τα κόμματα έβαλαν προ ημερών στα

ταμεία τους τα εξής ποσά (στρογγυλε-

μένα) ως τακτική κρατική χορηγία:

Ο ΔΗΣΥ έλαβε €1.916.000

Το ΑΚΕΛ έλαβε €1.623.000

Το ΔΗΚΟ έλαβε €970.000

Το ΚΣ ΕΔΕΚ έλαβε €485.000

Η Συμμαχία Πολιτών έλαβε

€475.000

Το Κίνημα Αλληλεγγύη έλαβε

€430.000

Το Κίνημα Οικολόγων έλαβε

€405.000

Το ΕΛΑΜ έλαβε €341.000

Σημειώνεται επίσης ότι το 2016 δόθη-

κε η έκτακτη χορηγία στα τρία τότε νεο-

εισελθόντα κόμματα, Συμμαχία Πολιτών,

Αλληλεγγύη και ΕΛΑΜ. Το ποσό αυτό

ανερχόταν στις 793.000 ευρώ και τη μοι-

ράστηκαν ως ακολούθως: Συμμαχία

Πολιτών: €278.606, Αλληλεγγύη €293.151

και το ΕΛΑΜ €220.600.

Δεν διευκρινίζεται βέβαια, εάν το υ-

πουργείο Οικονομικών θα διεκδικήσει

επιστροφή αυτού του ποσού ή του ποσού

που αναλογεί στους εφτά μήνες της πε-

ριόδου μετά τις βουλευτικές εκλογές

μέχρι το τέλος του έτους.

Με βάση τα νέα δεδομένα μετά τις

εκλογές και σύμφωνα με τους υπολογι-

σμούς, η κατανομή της χορηγίας δια-

μορφώνεται ως εξής: 

ΔΗΣΥ: Αύξηση €37.069. ΑΚΕΛ: Μείω-

ση €1.558. ΔΗΚΟ: Μείωση €47.321.

ΕΔΕΚ: Αύξηση €59.305. ΕΛΑΜ: Αύξηση

€145.750. Οικολόγοι: Αύξηση €16.796.

Για τη ΔΗΠΑ αναλογεί ποσό €318.591.

Συνεπώς, από τα κοινοβουλευτικά

κόμματα το ΑΚΕΛ θα πρέπει να επι-

στρέψει ένα ποσό της τάξης των περίπου

€1.500 και το ΔΗΚΟ ένα ποσό γύρω

στις €47.300. Στα υπόλοιπα κόμματα,

αναλογεί μεγαλύτερο ποσό, ανεξάρ-

τητα από το ποιοι τελικά θα το διεκδι-

κήσουν. Τονίζεται επίσης το γεγονός ότι

πλέον τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι

εφτά και όχι οκτώ όπως στην προηγού-

μενη σύνθεση της Βουλής και ως εκ τού-

του σε κάποια κόμματα, παρά τη μείω-

ση του ποσοστού τους, αντιστοιχεί

μεγαλύτερο ποσοστό από τη χρημα-

τοδότηση.

Τη Δευτέρα είχε αποσταλεί η επιστο-

λή της Βουλής ως επακόλουθο της

σύσκεψης αρχηγών την περασμένη βδο-

μάδα, η οποία συζήτησε το θέμα της

κρατικής χορηγίας μετά τη γνωμάτευ-

ση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία

εισηγείται τον επαναϋπολογισμό του

ποσού της κρατικής χορηγίας στη βάση

των νέων δεδομένων μετά τις πρόσφ-

ατες βουλευτικές εκλογές. 

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί προς

τη Νομική Υπηρεσία, η επιστολή του

Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη,

ο οποίος ζήτησε γνωμάτευση για το

θέμα. 

Στην επιστολή της Βουλής, επιση-

μαίνεται ότι η Βουλή δεν έχει προϋπο-

λογισθέν αποθεματικό και συνταγματι-

κά δεν έχει ούτε τη δυνατότητα κάλυψης,

είτε τώρα είτε στο μέλλον, του όποιου

ποσού ήθελε απαιτηθεί για σκοπούς ικα-

νοποίησης πολιτικών κομμάτων τα οποία

έχουν δικαίωμα σε τακτική χρηματο-

δότηση, λόγου χάρη με συμπληρωμα-

τικό προϋπολογισμό. Επίσης στην επι-

στολή, επισημαίνεται ότι κατά το έτος

2016 τα τρία τότε νεοεισελθόντα στη

Βουλή κόμματα, έλαβαν απ' ευθείας

χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικο-

νομικών βάσει της γνωμάτευσης του

Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη,

τον Ιανουάριο του 2014, ύψους €792.361.

Η συγκεκριμένη δαπάνη διευθετήθηκε

από το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών

κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού

Συμβουλίου από το κονδύλι «Μη προβ-

λεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό».

Οι παλιές αμαρτίες 

των κομμάτων

Η κρατική χορηγία είχε απασχολήσει

τη σύσκεψη αρχηγών και τον περασμένο

Φεβρουάριο υπό τον τότε Πρόεδρο του

σώματος Αδάμο Αδάμου, κατά την

οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία

η καταβολή ολόκληρου του ποσού της

κρατικής χορηγίας στην αρχή του έτους,

υποστηρίζοντας ότι το ποσό θα πρέπει

να δίνεται αρχές του έτους. 

Σημειώνεται ότι τότε ο ΔΗΣΥ με επι-

στολή του, στην οποία επανήλθε και

σήμερα, είχε εκφράσει την πρόθεση να

επιστρέψει το ποσό των χρημάτων που

δεν θα του αναλογούσε με βάση τα ποσο-

στά του στις εκλογές, διευκρινίζοντας

επίσης ότι δεν θα διεκδικούσε επιπλέον

ποσό στην περίπτωση που με βάση τα

ποσοστά του, θα δικαιούταν μεγαλύτε-

ρο ποσό. Επίσης, η Αλληλεγγύη είχε

εκφράσει τη θέση, την οποία επανέλα-

βε και τώρα, πως το ποσό της χορηγίας

θα έμπαινε σε ειδικό λογαριασμό στην

τράπεζα για να επιστραφεί σε περίπτω-

ση που της ζητηθεί και συμφωνηθεί ο

τρόπος της επιστροφής.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το

2018 έγινε ενσωμάτωση στην ουσία της

έκτακτης κρατικής χορηγίας ύψους

περίπου €2,5 εκατ. που δινόταν σε χρο-

νιές εκλογών, στο τακτικό κονδύλι της

ετήσιας χορηγίας για τις λειτουργικές

τους δαπάνες. Με την ενοποίηση των

δύο κονδυλίων, ουσιαστικά τα κόμμα-

τα βάζουν ετησίως στα ταμεία τους το

επιπρόσθετο ποσό, το οποίο μοιρά-

ζονται αναλογικά, το οποίο προηγου-

μένως ελάμβαναν μόνο σε περιόδους

εκλογών.

Την ίδια ώρα όμως, δεν πρέπει να

περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι

ακόμα και με την ενσωμάτωση της χορη-

γίας, υπήρχε πρόνοια στον Προϋπο-

λογισμό του 2021 η οποία ανέφερε ότι

σε περιόδους εκλογών, η κρατική χορη-

γία κατανέμεται στα κόμματα σε δύο

δόσεις. Το 50% στις αρχές του χρόνου

και το υπόλοιπο 50% μετά τις εκλογές.

Η πρόνοια αυτή, παρόλο ότι στον προϋ-

πολογισμό περιλήφθηκε από το υπουρ-

γείο Οικονομικών, εντούτοις αφαιρέθη-

κε κατά την ψήφιση του Προϋπολογι-

σμού στη Βουλή. Γεγονός το οποίο επι-

σημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Οικο-

νομικών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά

τους για τον τρόπο χειρισμού του θέμα-

τος από πλευράς των κοινοβουλευτικών

κομμάτων.

ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κλωτσούν» τα κόμματα να

δώσουν πίσω στο κράτος λεφτά

που δεν δικαιούνται!!!
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην

Ελλάδα, που μαίνονται για 10 και

πλέον μέρες τώρα, άφησαν πίσω τους

αποκαϊδια, μαυρίλα, απόγνωση και μαύρι-

σαν την ψυχή σχεδόν κάθε Έλληνα. Τα

ακραία καιρικά φαινόμενα, απότοκο της

κλιματικής αλλαγής, που πλήττουν πολ-

λές χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της

Αφρικής και των ΗΠΑ, προκαλώντας

ανυπολόγιστες καταστροφές αλλά και

πολλά θύματα, άφησαν στάχτες στην

Ελλάδα. Ο κρατικός μηχανισμός κινητο-

ποιήθηκε σε όλο του το εύρος, οι πυρο-

σβέστες, οι εθελοντές και οι πιλότοι των

αεροσκαφών, οι Ένοπλές Δυνάμεις, η

Αστυνομία, συνεπικουρούμενοι από πυ-

ροσβεστικές δυνάμεις χωρών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και όχι μόνο, πάλεψαν

γενναία για να αναχαιτίσουν την πύρινη

λαίλαπα, που κατέστρεφε τα πάντα στο

διάβα της. Κάηκε σχεδόν το 10% των

ελληνικών δασών, εκατοντάδες σπίτια

και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη, δίκτυα ηλεκ-

τρισμού, υδατοπρομήθειας, βασικές υπο-

δομές καταστράφηκαν, ζώα κάηκαν ζων-

τανά. Κινδύνεψε ακόμη και η Αθήνα.

Βαρύ το υλικό πλήγμα για τη χώρα. Όμως,

χάρη στο αποτελεσματικό σχέδιο εκκένω-

σης της κυβέρνησης και ειδικά του υπουρ-

γού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδα-

λιά, ουδείς πολίτης κινδύνεψε να καεί, αφού

οι κάτοικοι επικίνδυνων περιοχών απομα-

κρύνθηκαν έγκαιρα από τις πύρινες ζώνες,

κάποιοι μάλιστα διά της βίας.

Τώρα οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο,

όμως παρατηρούνται συνεχώς αναζωπυ-

ρώσεις οι οποίες συνιστούν μεγάλο κίνδυνο

ανάφλεξης. Γι' αυτό οι πυροσβεστικές δυνά-

μεις συνεχίζουν να μάχονται.    

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ

ΟΡΘΙΟΙ, ΘΑ ΞΑΝΑΚΤIΣΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ»

Σε ένα άκρως συγκινητικό, συναισθημα-

τικά φορτισμένο διάγγελμα του προς τον

ελληνικό λαό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης δήλωσε την αποφασιστικό-

τητα της κυβέρνησης να ξανακτίσει ό,τι γκρε-

μίστηκε, να ανακουφίσει τους πυροπαθείς

και να ενισχύσει τη χώρα σε μέσα για αντι-

μετώπιση τέτοιων απρόσμενων φυσικών

φαινομένων.

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός ανέ-

φερε:

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν από τις πιο

δύσκολες για την πατρίδα μας εδώ και δεκα-

ετίες. Δώσαμε, και ακόμη δίνουμε, τη μάχη

με όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά αντιμετωπίζουμε

μία φυσική καταστροφή πρωτόγνωρων δια-

στάσεων: σε λίγες μέρες ξέσπασαν 586 πυρ-

καγιές σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Mε

φωτιές οι οποίες, λόγω του πρωτοφανούς

καύσωνα αλλά και της πολύμηνης ξηρασίας,

σβήνουν πια πολύ δύσκολα.

Πολλές χώρες μάς συνδράμουν ήδη με

μέσα και προσωπικό. Τις ευχαριστώ για την

αλληλεγγύη τους. Κυρίως, όμως, ευγνωμονώ

όλες και όλους που δίνουν τον αγώνα στο

πεδίο. Παλεύουν με ένα φυσικό φαινόμενο

που, συχνά, ξεπερνά τις δυνάμεις τους. Και

όμως, δεν το βάζουν κάτω. Στα μαυρισμένα

τους πρόσωπα βλέπουμε την Ελλάδα που

αντιστέκεται και επιμένει. Ενώ το κύμα συμπα-

ράστασης και αλληλοβοήθειας που απλώνε-

ται σε όλη την επικράτεια δηλώνει την απόφα-

ση αυτού του λαού να ξαναχτίσει γρήγορα

ό,τι γκρεμίστηκε.

Το ότι σώθηκαν άνθρωποι 

οφείλεται στον επαγγελματισμό 

της Πολιτική Προστασίας

Το ότι σώθηκαν άνθρωποι, με πλήρη σχέ-

δια εκκένωσης, οφείλεται στον επαγγελματι-

σμό της Πολιτικής Προστασίας, στη δράση

της Αστυνομίας και του Λιμενικού. Δεν ήταν

αυτονόητο, ούτε δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και

για την προστασία πολλών οικισμών που

τελικά δεν κάηκαν χάρη στην αυτοθυσία πυρο-

σβεστών και εθελοντών, και φυσικά των πιλό-

των μας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσα

σε λίγα 24ωρα σε 141 περιοχές έγιναν 62

οργανωμένες απομακρύνσεις κατοίκων.

Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην

Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά

όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγνώμη

για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατα-

νοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών

μας που είδαν τα σπίτια ή τις περιουσίες

τους να καίγονται. Την αναστάτωση όσων

μετακινήθηκαν όπως-όπως από τον τόπο

τους. Ακόμα και την οργισμένη απορία

εκείνων που αναζητούσαν, για παρά-

δειγμα, εναέρια βοήθεια, χωρίς να γνω-

ρίζουν αν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη

επιχειρούσαν αλλού ή αν οι συνθήκες

ήταν απαγορευτικές. 

Οι ευθύνες θα αποδοθούν για 

τυχόν αστοχίες– Το πρώτο 

ζητούμενο είναι οι λύσεις

Οι αντιδράσεις μας, ωστόσο, δεν πρέπει

να είναι τυφλές. Οι τυχόν αστοχίες θα εντο-

πιστούν. Και οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε

πρέπει και σε όποιον πρέπει. Το πρώτο

ζητούμενο, αυτήν την ώρα, είναι οι λύσεις.

Ακριβώς όπως και πρώτο ζητούμενο ήταν

και παραμένει η προστασία της ανθρώπι-

νης ζωής. Γι' αυτό και ο απολογισμός αυτής

της εμπειρίας οφείλει να μην περιλαμβάνει

μόνο το τι χάθηκε, αλλά και το τι σώθηκε μέσα

σε μία τέτοια φυσική λαίλαπα που δεν έχει

προηγούμενο.

Είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση χτυπά,

πλέον, την πόρτα ολόκληρου του πλανήτη,

με φωτιές που διαρκούν επί εβδομάδες. Αυτό

είναι αιτιολογία, όχι, όμως, δικαιολογία ούτε

και άλλοθι. Και θα το πω καθαρά: μπορεί να

κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά

σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν φάνηκε

αρκετό στην άνιση μάχη με τη φύση. Το ίδιο

ξεκάθαρα, όμως, θα πω και ότι θα βρεθούμε

δίπλα σε όσους έπληξε η πυρκαγιά. Όπως

το κάναμε και άλλοτε, μετά τις πλημμύρες του

«Ιανού» στη Θεσσαλία ή του μεγάλου σει-

σμού της Σάμου.

Έχουμε χρέος να σφίξουμε τα δόντια και

να προχωρήσουμε. Και άλλες φορές η χώρα

έζησε καταστροφές αλλά έμεινε όρθια. Το ίδιο

θα συμβεί και σ' αυτήν την περιπέτεια, μετα-

τρέποντας τη θλίψη μας σε δύναμη. Θα

συνεχίσουμε λοιπόν στα μέτωπα της κατά-

σβεσης, καθώς ο πόλεμος με τη φωτιά εξα-

κολουθεί. Και, ταυτόχρονα, θα ξεκινήσουμε

να επουλώνουμε τις πληγές μας: όσοι έχα-

σαν σπίτια και περιουσίες θα αποζημιωθούν,

οι καμένες εκτάσεις θα αναδασωθούν και θα

δρομολογηθούν αμέσως τα απαραίτητα αντιπ-

λημμυρικά έργα. 

500 εκατομμύρια για Αττική 

και Εύβοια

Ήδη έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο

Ανάκαμψης σημαντικούς πόρους για ανα-

δασώσεις, κατά προτεραιότητα στην Εύβοια

και την Αττική. Ενώ σήμερα ενέκρινα και

συμπληρωματικό προϋπολογισμό 500 εκα-

τομμυρίων ευρώ ειδικά για τις περιοχές αυτές.

Και αν χρειαστεί θα υπάρξουν και πρόσθε-

τες ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Το στοίχημά μας

είναι να γίνουν πρότυπα μιας νέας αρχής,

μιας δυναμικής επανεκκίνησης, στην οποία

είμαι σίγουρος ότι ιδρύματα, επιχειρήσεις και,

πάνω απ' όλους, η ίδια η κοινωνία των πολιτών

θα ανταποκριθούν.

Εκεί θα φυτέψουμε όχι μόνο πολλά, αλλά

και τα σωστά δέντρα, αξιοποιώντας την πιο

σύγχρονη τεχνογνωσία.

Ώστε, και με τη βοήθεια της φύσης, τα δάση

μας να ξαναγεννηθούν και η ζωή και η οικο-

νομία να επιστρέψουν στους τόπους που πλήγω-

σαν οι φλόγες.

Η γραφειοκρατία θα σαρωθεί

Οι ζημιές άρχισαν ήδη να καταγράφονται. Η γρα-

φειοκρατία θα σαρωθεί. Και οι πρώτες αποζημιώσεις

θα καταβάλλονται αμέσως, με απλή αίτηση κάθε

ενδιαφερομένου, την οποία θα υποβάλει σε μία και

μόνη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα της Πολιτικής Προστασίας του

μέλλοντος, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ξεκι-

νά επίσης με την πρόληψη σε κεντρικό ρόλο. Το

όλο Σχέδιο Ανασυγκρότησης τίθεται υπό την επο-

πτεία του Γραφείου Πρωθυπουργού. Για την Εύβοια,

μάλιστα, δεσμεύομαι ότι θα υπάρξει στοχευμένο

πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάπτυξης του

νησιού.

Έχω διαχειριστεί πολλές κρίσεις στους 25 μήνες

της πρωθυπουργίας μου

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια προσωπική ανα-

φορά. Ως Πρωθυπουργός επί 25 μήνες διαχει-

ρίστηκα πολλές κρίσεις: από την ασύμμετρη επίθ-

εση στον Έβρο μέχρι την επέλαση του κορωνοϊού.

Και από τις αλλεπάλληλες εθνικές προκλήσεις στην

Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι το μεγάλο στοίχημα του

εμβολιασμού. Όλες είχαν πολύπλευρες συνέπειες

στην οικονομία και στην κοινωνία. Και όλες έμοια-

ζαν στην αρχή ανυπέρβλητες. Αλλά όλες τις ξεπε-

ράσαμε με πείσμα και ενότητα. Αυτό θα γίνει και

τώρα, με τολμηρές αποφάσεις που θα αλλάξουν

πολλά.

Είμαι βέβαιος ότι και τούτη η δοκιμασία θα γίνει

ευκαιρία που θα μας διδάξει και θα μας κάνει καλύτε-

ρους. Γιατί η πρόκληση της κλιματικής κρίσης αφορά

όχι μόνο τη δική μας, αλλά κυρίως την επόμενη

γενιά. Προσωπικά, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που

εξαρχής επέλεξα: να μιλώ στη γλώσσα της αλήθ-

ειας, να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, να αποκρ-

ούω διχασμούς και να ενώνω τους Έλληνες. Και

να εργάζομαι σκληρά για την πατρίδα που μας αξίζει.

ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

Το πακέτο των μέτρων για την ανακούφιση των

πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές

εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο  ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουρ-

γός:

«Στεγαστική συνδρομή έως 150.000 ευρώ για

κατοικίες που καταστράφηκαν ή έχουν ζημιές. Και

άμεση, το τονίζω, άμεση προκαταβολή 20.000 ευρώ,

12.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό

φθοράς κάθε κτιρίου.

Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται με μία, το τονίζω,

μία απλή αίτηση από τις 18 Αυγούστου στην πλα-

τφόρμα arogi.gov.gr. Με εκταμίευση λίγες μέρες

μετά, ουσιαστικά ενοποιούμε πια τα επιμέρους προ-

γράμματα κρατικής αρωγής σε μία πλατφόρμα.

Αρα με μία αίτηση, με ένα κλικ, ο υποψήφιος

δικαιούχος θα μπορεί να καταθέτει τα στοιχεία του

και πολύ σύντομα να λαμβάνει την κρατική ενίσχυση.

Οι επιχειρήσεις, τώρα, που χτυπήθηκαν θα αποζη-

μιωθούν με το 70% των απωλειών τους, με το 20%

να δίνεται ως προκαταβολή. Για τα δε ακίνητά τους

θα λαμβάνουν αμέσως προκαταβολή 22.000 ευρώ,

12.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ, ανάλογα με τις ζημιές

τους.

Οι αγροτικές, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

με κτίρια, θα μπορούν και αυτές να εισπράξουν

αθροιστικά τις ίδιες προκαταβολές. Επιπλέον, θα

μπορούν να λάβουν και ενίσχυση έως 4.000 ευρώ

για τις καλλιέργειές τους, ανάλογα με την έκταση.

Και αυτό πέραν των αποζημιώσεων που θα χορη-

γήσει ο ΕΛΓΑ για την παραγωγή τους.

Κάτοικοι και επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από

τη φωτιά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, ανα-

στέλλονται οι ασφαλιστικές, φορολογικές και δανει-

ακές υποχρεώσεις τους, όπως και οι πλειστηρια-

σμοί, και καθιερώνεται επιδότηση ενοικίου ύψους

έως 500 ευρώ μέχρι να επισκευαστούν τα σπίτια

τους.

Ειδικά, το τονίζω, στους δύο Δήμους οι οποίοι

δοκιμάστηκαν στην Εύβοια, στον Δήμο Μαντου-

δίου και στον Δήμο Ιστιαίας, τα τελευταία αυτά μέτρα

θα ισχύσουν για όλους τους κατοίκους.

Θα υπάρξει ξεχωριστή μέριμνα για τους εκπαι-

δευτικούς  και τους μαθητές των πυρόπληκτων πε-

ριοχών.

Αρχίζουν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά και αντι-

πλημμυρικά έργα από τις αρμόδιες Aρχές, σε συνερ-

γασία με τους ΟΤΑ.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου υιοθε-

τούνται σημαντικές καινοτομίες, προκειμένου να

επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να γίνεται γρήγο-

ρα η επιλογή των περιοχών, όπου απαιτείται απο-

μάκρυνση κορμών και αντιπλημμυρικά έργα.

Οι δασικές υπηρεσίες θα μεταφερθούν στο υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος, ενώ οι αποφάσεις σε εκδίδον-

ται μέσα σε 30 μέρες.

Παράλληλα, σκοπός μας είναι να κάνουμε την

Κοινωνία των Πολιτών συμμέτοχη στην αναδά-

σωση, με τον θεσμό του αναδόχου.

Με αυτόν τον τρόπο, ιδρύματα, ιδιώτες, επιχει-

ρήσεις και σύλλογοι, με δικά τους έξοδα, θα ανα-

λαμβάνουν έργα αποκατάστασης, υποβάλλοντας

τη σχετική μελέτη, η οποία θα εγκρίνεται γρήγορα,

προκειμένου να περνάμε γρήγορα στην υλοποίηση.

Το κράτος έχει δεσμεύσει 224 εκατ. ευρώ για την

αναδάσωση 165.000 στρεμμάτων, ποσό το οποίο

μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες.

Να σημειωθεί ότι σε προηγούμενο υπουργικό

συμβούλιο, πριν από τις πυρκαγιές, είχαμε ήδη

εγκρίνει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της πολι-

τικής προστασίας, που περιλαμβάνει από την αγορά

αεροσκαφών, οχημάτων και άλλων μέσων πυρό-

σβεσης έως και την προμήθεια σύγχρονων συστημά-

των πυρανίχνευσης, καθώς και άλλες παρεμβά-

σεις πρόληψης για τα δάση μας». 

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σε προηγούμενο

Υπουργικό Συμβούλιο, πριν από τις καταστροφι-

κές πυρκαγιές, είχε εγκρίνει το Πρόγραμμα Ανα-

συγκρότησης της Πολιτικής Προστασίας ύψους

1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΑΚΤΗ ΔΑΣΗ, ΣΠΙΤΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κρανίου τόπος η Ελλάδα από την πύρινη λαίλαπα
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Αγαπάω την Ελλάδα…

…δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον

ντερ Λάιεν: «Η Ελλάδα έχει πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.

Είμαι πολύ χαρούμενη που τον Ιούνιο μπόρεσα να έρθω στην Αθήνα,

για να ανακοινώσω την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”

από την Επιτροπή. Το σχέδιο θα στηρίξει πλήρως τους πράσινους

στόχους μας, μέσα από την προστασία του κλίματος, μέσω ευρείας

κλίμακας ανακαινίσεων ενεργειακής αναβάθμισης και της καθαρής,

βιώσιμης κινητικότητας. Ο στόχος μας είναι, με την πάροδο του χρό-

νου, όλος ο πλανήτης να κινηθεί προς τη μείωση των εκπομπών

CO2».

Χρειαζόμαστε τα «θηρία»

Στον λίγο χρόνο που το «θηρίο» βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει βοηθ-

ήσει σημαντικά στην κατάσβεση πολλών πυρκαγιών, από την Αλε-

ξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο. Σημαντική ήταν η συμβολή του και στην

τελευταία επικίνδυνη πυρκαγιά σε Σταμάτα-Ροδόπολη. Πρόκειται για

το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev Be-200. Είναι αεριωθ-

ούμενο, αμφίβιο αεροσκάφος και μπορεί να φορτώσει μέχρι 12 τόνο-

υς ύδατος. Πρόλαβε να το νοικιάσει ο Νίκος Χαρδαλιάς πριν το καπα-

ρώσουν οι Τούρκοι και μπράβο του! Μήπως, λοιπόν, στον προγρ-

αμματισμό για την ενίσχυση του πυροσβεστικού μας στόλου, θα πρέ-

πει να συμπεριλάβουμε και την αγορά δύο ή τριών «θηρίων», όπως

τα λένε στην πιάτσα; Δεν γνωρίζω την τιμή τους, αλλά γενικά ο ρωσικός

εξοπλισμός είναι οικονομικά προσιτός και αν καταφέρουμε να περ-

ιορίσουμε τις πυρκαγιές ή να τις σβήνουμε ταχύτερα, το κέρδος θα

είναι τεράστιο. 

Άξιος της πατρίδας 

ο Ανδρέας Ποταμιάνος

Λιγοστεύουν εκείνοι που έχουν στόχο να κερδίσουν τη ζωή και στο

διάβα τους δεν ξεχνούν αυτούς που έχουν ανάγκη, που βοηθάνε πολ-

λούς για να μην τους λείπουν τα στοιχειώδη για την επιβίωση. Πριν

από λίγες μέρες αποχαιρέτισε τον κόσμο τούτο… 

Μιλάμε για τον Ανδρέα Ποταμιάνο, γέννημα-θρέμμα της Κεφαλο-

νιάς –η Πύλαρος ήταν η γη του. Προσέφερε τα μέγιστα στην Επιβατη-

γό Ναυτιλία, στην Κρουαζιέρα, στην Πατρίδα και στον Πολιτισμό.

Βοήθησε πάρα πολύ και την Κύπρο του.

Θράσος: Ζητούν 

να επαναλειτουργήσει η Σχολή της

Χάλκης ως... τμήμα Τουρκικού 

Πανεμιστημίου

Είναι γνωστό ότι το θράσος της Τουρκίας δεν έχει όρια. Μετά το

χαστούκι που έφαγε από το State Department για το θέμα της Θεο-

λογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς οι Αμερικανοί ζήτησαν την επα-

ναλειτουργία της, αντέδρασε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και

έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει το… Οικουμενικό Πατριαρχείο ως

υπεύθυνο που η Θεολογική Σχολή παραμένει κλειστή, με το επιχείρ-

ημα ότι το τουρκικό κράτος είχε προτείνει να λειτουργήσει ενταγμένη

σε τουρκική πανεπιστήμιο ή σε πρόγραμμα θεολογικών σπουδών…

Είναι προφανές ότι το αίτημα είναι η επαναλειτουργία της Σχολής,

χωρίς να υπαχθεί, όπως θέλει η Άγκυρα, στον απόλυτο έλεγχο του

τουρκικού κράτους και να ισχύσει το καθεστώς που ίσχυε πριν από

50 χρόνια, πριν δηλαδή την κλείσει το τουρκικό κράτος.

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Ο χάρτης

από το

zougla.gr

Επικεφαλής της ειδικής επιτροπής ανασυγκρότησης για τη Βόρ-

εια Εύβοια ορίζεται, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο Σταύ-

ρος Μπένος, πρώην υπουργός επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπαν-

δρέου και Κώστα Σημίτη. Με την ενέργειά του αυτή ο κ. Μητσοτάκ-

ης αποδεικνύει ότι μπροστά σε ανάγκη εθνικής προσπάθειας δεν

περιχαρακώνεται σε κομματικά καλούπια. 

«Επέλεξα να συστήσω μια ειδική επιτροπή ανασυγκρότησης, οικο-

νομικής ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας, που θα σχεδιάσει όχι

την επόμενη, αλλά την μεθεπόμενη μέρα. Και πρότεινα – και με χαρά

απεδέχθη – επικεφαλής αυτής της επιτροπής να είναι ο Σταύρος Μπέ-

νος», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο κ. Μπένος είναι «ένας πολι-

τικός που ως Δήμαρχος είχε συνδεθεί με την αναμόρφωση της Καλα-

μάτας, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς το 1986. Ως Υπουργός

Εσωτερικών καθιέρωσε τον θεσμό των ΚΕΠ, αλλά πάνω από όλα ως

ενεργός πολίτης έχει αποδείξει την ευαισθησία του, εργαζόμενος για

την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού περιβάλλον-

τος, ειδικά την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων μας. Έχει την πείρα

και το όραμα για να πετύχει αυτό που θέλουμε».

Ο Μητσοτάκης διόρισε πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ως
υπεύθυνο της Eπιτροπής Aνασυγκρότησης της Εύβοιας
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Μια φωτογραφία που μίλησε στο
παγκόσμιο...

Στο πρόσωπο της 81χρονης Παναγιώτας Νουμίδη ο πλα-

νήτης είδε αποτυπωμένη την απόλυτη απελπισία και τον πόνο

που προκαλούν οι πυρκαγιές που έπληξαν και συνεχίζουν να

πλήττουν την Ελλάδα. Η κα Παναγιώτα έγινε ένα «σύμβολο»,

καθώς η φωτογραφία της στη μέση της καταστροφής έκανε τον

γύρο του κόσμου, όμως όπως αναφέρει αυτό δεν την ενδιαφ-

έρει καθόλου. Η φωτογραφία έγινε πρωτοσέλιδη σε πολλές

αγγλικές εφημερίδες, σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες νέων, στα

αμερικανικά ΜΜΕ και αλλού.

Η φωτογραφία που τράβηξε ο Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

ήταν την ώρα που η άτυχη γυναίκα έβλεπε τη φωτιά να πλησιά-

ζει το σπίτι της στις Γούβες της Βόρειας Εύβοιας. Μέσα στον

πανικό της και με τη φωτιά να κατακαίει τον τόπο της, κλήθηκε

να εγκαταλείψει το σπίτι της, ενώ όπως σημείωσε δεν έβρισκε

τον άντρα της. Έτσι, όπως η ίδια υπογράμμισε, βγήκε εκτός

εαυτού και άρχισε να φωνάζει.

Αποτελεσματικό το ισραηλινό φάρμακο κατά του
COVID 19 που δοκιμάστηκε και στην Ελλάδα

Τουρκία: Επιστροφή κλεμμένων εικόνων
μεγάλης ιστορικής αξίας στο Πατριαρχείο
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Και για τις φωτιές 
ο Γερουσιαστής Μενέντεζ

αποδεικνύει τον 
φιλελληνισμό του

ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Επιτροπής

Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμε-

ρικανικής Γερουσίας, Μπομπ

Μενέντεζ, με επιστολή του στον

υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν,

ζήτησε από τις αμερικανικές Αρχές

να προσφέρουν επιπλέον βοή-

θεια στην Ελλάδα που επιχειρεί

να αντιμετωπίσει τις καταστρο-

φικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα.

«Η Ελλάδα είναι στενός και πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ.

Καλώ τη Διοίκηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον λαό

της Ελλάδας σε μια ώρα ανάγκης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο

Μενέντεζ.

Παράλληλα, ο Γερουσιαστής εκφράζει την ικανοποίησή του

για τη διάθεση ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους, στην υπηρ-

εσία των ελληνικών προσπαθειών, όπως ανακοινώθηκε τις πε-

ρασμένες ημέρες.

«Οι προσπάθειες αυτές έσωσαν ζωές και καλώ το υπουργείο

να εκπληρώσει επιπλέον αιτήματα βοήθειας, συμπεριλαμβανο-

μένων και ελικοπτέρων», σημειώνει επίσης ο Γερουσιαστής.

Διάσημος Αμερικανός
αντιεμβολιαστής πέθανε 

από κορωνοϊό!
ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΑΛΛΑΞΕ ΓΝΩΜΗ, ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΑΡΓΑ...

Διάσημος παρουσιαστής και γνωστός αντιεμβολιαστής στη

Φλόριντα των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του όταν κόλλησε κορωνοϊό και

βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, φίλοι του λένε ότι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

άλλαξε γνώμη για τα εμβόλια και τον κορωνοϊό προτρέποντας

φίλους και τηλεθεατές να εμβολιαστούν.

Ο Ντικ Φάρελ, 65 ετών, χρησιμοποίησε το σόου του και τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνει σφοδρές επιθέσεις εναν-

τίον του δρ. Άντονι Φάουτσι, τον οποίο αποκαλούσε ψεύτη και

έλεγε ότι κανείς δεν πρέπει να κάνει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Όταν ο COVID-19 τον έστειλε στο νοσοκομείο για τρεις εβδομά-

δες, όμως, άλλαξε γνώμη, προτρέποντας τους φίλους του να

εμβολιαστούν.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα variety.com, χρησιμοποιούσε τα

κοινωνικά δίκτυα και έγραφε: «Γιατί να πάρετε ένα εμβόλιο που

προωθείται από ανθρώπους που είπαν ψέματα για τις μάσκες».

Αποκάλεσε τις μάσκες «πάνες προσώπου» και «καλσόν

προσώπου». 

Υποστηρικτής του Τραμπ

Ένθερμος υποστηρικτής του πρώην προέδρου Ντόναλντ

Τραμπ, ο Φάρελ έγραφε συχνά για αβάσιμες θεωρίες συνω-

μοσίας περί εκλογικής απάτης.

Η Amy Leigh Hair, στενή φίλη του, έγραψε στο Facebook: «Ο

COVID πήρε έναν από τους καλύτερους φίλους μου! RIP Ντικ

Φάρελ. Μου έστειλε μήνυμα για το εμβόλιο και μου είπε

“Πάρτε το!” Μου είπε ότι αυτός ο ιός δεν είναι αστείο και είπε:

“Μακάρι να είχα κάνει εμβόλιο”…».

Η Hair είπε αργότερα στο WPTV, «Ήμουν ένας από τους

ανθρώπους σαν αυτόν που δεν εμπιστεύτηκε το εμβόλιο.

Εμπιστεύτηκα το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Απλώς τώρα

φοβήθηκα περισσότερο να κολλήσω τον COVID-19 από ό,τι

φοβήθηκα για τυχόν παρενέργειες του εμβολίου. Χαίρομαι

που εμβολιάστηκα».

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η κλι-

νική μελέτη ισραηλινού σκευάσμα-

τος, που πραγματοποιήθηκε σε νοσο-

κομεία της Αθήνας υπό την καθοδήγηση

του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, σύμφω-

να με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Το 93% των βαριά ασθενών με COVID

που το έλαβαν πήρε εξιτήριο εντός πέντε

ημερών.

Το φάρμακο αναπτύχθηκε από την ομάδα

του καθηγητή Ναντίρ Αρμπέρ στο Ιατρικό

Κέντρο Σουράσκι του Τελ Αβίβ και η κλινική

δοκιμή του στην Ελλάδα είχε συμφωνηθεί

κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ.

Η Φάση 2 της κλινικής μελέτης επιβε-

βαίωσε τα συμπεράσματα της προηγούμενης,

στο Ισραήλ, τον χειμώνα. Και σε αυτήν, ασθ-

ενείς με ήπια ή βαριά COVID έλαβαν εξιτήριο

εντός λίγων ημερών.

Ο καθηγητής Αρμπέρ τόνισε ότι στόχος

της έρευνας στην Αθήνα ήταν να αποδειχ-

θεί η ασφάλεια του φαρμάκου. «Μέχρι στιγ-

μής, δεν καταγράφηκε καμία παρενέργεια»,

δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το εισπνεόμενο φάρμακο βασίζεται στην

πρωτεΐνη CD4, που ανιχνεύεται φυσικά στον

ανθρώπινο οργανισμό. Αγκιστρώνεται στην

επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης και

ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη λεγόμενη «θύελ-

λα κυτοκινών», η οποία ευθύνεται για τη ραγ-

δαία επιδείνωση ορισμένων ασθενών με

κοροναϊό.

Ο καθηγητής Αρμπέρ υπογράμμισε ότι η

CD4 δεν επηρεάζει συνολικά το ανοσοποιητικό

σύστημα, αλλά στοχεύει στον συγκεκριμένο

βιολογικό μηχανισμό, βοηθώντας τον να βρει

εκ νέου την ισορροπία του.

«Το EXO-CD24 είναι ένα φάρμακο υψηλής

στόχευσης. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι βρή-

καμε ένα τρόπο αντιμετώπισης των μηχανι-

σμών της COVID. Εξισορροπούμε τον μηχα-

νισμό που ευθύνεται για τη 'θύελλα κυτοκινών'

ενδογενώς, δηλαδή με εργαλεία που μας

παρέχει το ίδιο το σώμα», πρόσθεσε.

Η ομάδα του θα αρχίσει την τελευταία φάση

της κλινικής μελέτης στο προσεχές μέλλον.

Ο Ισραηλινός καθηγητής ελπίζει ότι θα

ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, προ-

ειδοποιώντας ότι όσο ενθαρρυντικά και αν

είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, κανείς

δεν μπορεί να γνωρίζει αν το σκεύασμα θα

περάσει επιτυχώς από την επόμενη φάση.

Αν όμως συμβεί, δεσμεύτηκε ότι το νέο φάρ-

μακο θα βρίσκεται γρήγορα στην αγορά και

δεν θα είναι ακριβό.

Από τη συνάντηση του Καθηγητή Αρμπέρ με τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Σωτ. Τσιόδρα στην

Αθήνα, στην έναρξη των από κοινού ερευνών για το φάρμακο κατά του κορωνοϊού

Εικόνες μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, που

είχαν κλαπεί από Ναούς της Ίμβρου, επεστράφησαν σε

ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία.

Τις εικόνες παρέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη,

Βαρθολομαίο, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της

Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, στην παρουσία του Μητρ-

οπολίτη Ίμβρου και Τενέδου, Κυρίλλου και πλήθους επι-

σήμων, σε αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Τροίας,

στο Τσανάκαλε (Δαρδανέλια).

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τούρκος υπουργός

Πολιτισμού είπε ότι τα τεχνουργήματα εντοπίστηκαν κατά

τη διάρκεια της επιχείρησης Anadolu (Ανατολία), για την

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που πραγματοποιήθηκε

ταυτόχρονα στην Κροατία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την

Τουρκία.

Προσέθεσε ότι μέχρι και 4.122 ιστορικά τεχνουργήμα-

τα κατασχέθηκαν στην επιχείρηση, πριν από τη λαθραία

μεταφορά τους στο εξωτερικό.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

4. Η «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (1814-1821),

ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ 1821   

Όπως είναι ασφαλώς γνωστό, της Ελληνικής Επα-

ναστάσεως του 1821 είχαν προηγηθεί και, μάλιστα,

ήδη από τον 15ο αιώνα, αρκετές άλλες τοπικές εξε-

γέρσεις, με τελευταία εκείνη του Νικοτσάρα [:Νίκος

Τσάρας από τα Γιαννωτά Ολύμπου, 1774-Λιτόχωρο,

Ιούλιος 1807 σε μάχη εναντίον των Τούρκων· εντα-

φιάστηκε στην Σκιάθο. Ο πατέρας του ονομαζόταν

Πάνος Τσάρας, κλεφταρματολός. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Μετά τη δολοφονία του, οι δύο γιοι του, ο Νίκος και

ο Κώστας, κατέφυγαν στην οικογένεια των Λαζαίων,

οι οποίοι τον βοήθησαν να γίνει κλεφταρματολός στην

περιοχή του Ολύμπου. καθ’ όλη δε την σταδιοδρομία

του, ο Νικοτσάρας διακρινόταν για τη φιλοτιμία, την

αφιλοχρηματία και τα σωματικά του χαρίσματα. Στον

δε Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1792-1794 πολέμησε

παρά το πλευρό των Ρώσων. Πολέμησε επίσης εναν-

τίον του Αλή πασά των Ιωαννίνων και, γενικά, εναν-

τίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας]. 

Αποφασιστικής, πάντως, σημασίας για την πραγ-

ματοποίηση των ονείρων των σκλαβωμένων Ελλήνων

για απελευθέρωσή τους από τα δεσμά της αφόρητης

Οθωμανικής δουλείας, αλλά πλέον μέσω δικιάς τους

αποκλειστικά επαναστατικής δραστηριότητας, διαδρ-

αμάτισαν ήδη από τον 18ο αιώνα ο Ευρωπαϊκός Δια-

φωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση και, κυρίως, η άνθη-

ση της οικονομίας και της παιδείας των Ελλήνων. Μεγά-

λοι, επίσης, παράγοντες στον τομέα αυτό, υπήρξαν η

άνοδος της Ρωσίας ως μεγάλης Ευρωπαϊκής δύναμης,

οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι (1803-1815) και η αναβίω-

ση της μυστικοπαθούς πίστης των ραγιάδων στις προ-

φητείες του Αγαθάγγελου. Οπότε, λοιπόν, ως από μακρ-

ού αναμενόμενο αποτέλεσμα αναπτύχθηκε στις συνει-

δήσεις των απανταχού της γης Ελλήνων και κυρίως

των αποδήμων το λεγόμενο κίνημα του Νεοελληνικού

Διαφωτισμού (1750-1821), το οποίο και προετοίμα-

σε, και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, το απαιτούμενο

έδαφος για την ανάληψη επαναστατικής δράσης προς

αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Ένα κίνημα, βέβαια,

αυτό το οποίο στελέχωναν προσωπικότητες με καλύτε-

ρη εκπαίδευση και γνώση των επικρατουσών πολι-

τικών και πολεμικών συνθηκών, με εμπειρία και μεγάλη

οικονομική άνεση προκειμένου να αναλάβουν ηγετικό

ρόλο σε ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο εθνικό εγχείρημα.

Συναντιούνται, λοιπόν, το  1814  στην  Οδησσό της

Ρωσίας και ορίζεται συμβολικά η 14η Σεπτεμβρίου,

ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ως ημέρα

ίδρυσης της «Φιλικής Εταιρείας», ο Νικόλαος Σκου-

φάς, ηλικίας 35 ετών, από το Κομπότι της Άρτας, ο

Εμμανουήλ Ξάνθος, 42 ετών, από την Πάτμο, και ο

Αθανάσιος Τσακάλωφ, 26 ετών, από τα Ιωάννινα. Και

οι τρεις έχουν ήδη γίνει κοινωνοί των επαναστατικών

ιδεών και του εταιρισμού. Ο Σκουφάς είχε ιδιαίτερες

επαφές με τον Κωνσταντίνο Ράδο, ο οποίος ήταν

μυημένος στον Καρμποναρισμό. Ο Ξάνθος είχε μυη-

θεί σε τεκτονική Στοά της  Λευκάδας («Εταιρεία των

Ελεύθερων Κτιστών», της Αγίας Μαύρας), ενώ ο Τσα-

κάλωφ όχι μόνο γνώριζε αλλά και συμμετείχε ενεργά

στην οργάνωση του  «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου»

Παρισίων.

Ο Ξάνθος, συγκεκριμένα, γνωρίστηκε με τον Σκου-

φά και τον Τσακάλωφ στην Οδησσό στις αρχές Νοεμ-

βρίου 1813. Δεν είναι, όμως, εξακριβωμένο ποιος από

τους τρεις είχε τη σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση

της «Φιλικής Εταιρείας». Ο Ξάνθος στα «Απομνη-

μονεύματά» του ισχυρίζεται ότι ήταν αυτός που παρα-

κίνησε τον Σκουφά. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι ο Σκου-

φάς ήταν ο πρώτος που υπέβαλε έναν αρχικό σχέδιο

για τη «Φιλική Εταιρεία», σκοπός της οποίας τέθηκε,

όπως μας πληροφορεί και πάλι ο Ξάνθος, η γενική επα-

νάσταση των Ελλήνων για την «ανέγερσιν και απελευ-

θέρωσιν του Ελληνικού Έθνους και της Πατρίδoς

μας… διά να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως από

πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των

χριστιανών βασιλέων».

Η πορεία ανάπτυξης της «Φιλικής Εταιρείας» υπήρ-

ξε, πάντως, πολύ εντυπωσιακή. Για παράδειγμα, την

περίοδο 1814-1816 τα Μέλη της αριθμούσαν περίπου

20, όπως επίσης από τα μέσα του 1817, παρόλο που

αναπτύσσεται κυρίως μεταξύ των Ελλήνων της Ρωσίας

και της Μολδοβλαχίας, και πάλι τα Μέλη της δεν υπερ-

βαίνουν τα 30. Από το 1818, όμως, και μετά και κυρίως

από το 1820, η Φ.Ε. εξαπλώνεται σε όλες σχεδόν τις

περιοχές της Ελλάδας και στις περισσότερες ελληνικές

παροικίες του εξωτερικού. Σε τέτοιο, μάλιστα, σημείο

ανάπτυξης, ώστε κατά τους πρώτους μήνες του 1821 ο

αριθμός των Μελών ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες, παρό-

λο που μας είναι γνωστά μόνο τα ονόματα 1096 μελών,

μεταξύ των οποίων και μερικοί από τους πρωταγωνι-

στές της νικηφόρου Ελληνικής Επανάστασης του 1821,

όπως για παράδειγμα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο

εξάδελφός του Ιωάννης Κολοκοτρώνης –Ντασκούλιας

[=εμπρηστής], ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Αναγνω-

σταράς, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νικήτας Στα-

ματελόπουλος (Νικηταράς), ο Μακρυγιάννης, ο Γρη-

γόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας), ο Παλαιών Πατρών

Γερμανός, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Χρι-

στόφορος Περραιβός, ο Θεόδωρος Νέγρης, οι  Υδρ-

αίοι Κουντουριώτηδες, οι κoτζαμπάσηδες  Ζαΐμηδες

(Ανδρέας και Ασημάκης),  Ανδρέας Λόντος, Νοτα-

ράς (Ανδρέας, Γεώργιος, Πανούστος), κ.ά.

Από την πρώτη, όμως, στιγμή της ίδρυσής της και

το επείγον πια της δραστηριοποίησής της, πρόβαλλε

εξίσοι επείγον το θέμα της εξεύρεσης Αρχηγού, ο οποίος

όχι μόνο θα είχε τη δύναμη να την διοικήσει, αλλά και

την προσωπικότητα, η οποία θα αποτελούσε μαγνήτη

για την κατήχηση και τη μύηση πλήθους εξεχουσών

προσωπικοτήτων όχι μόνο αποδήμων αλλά και γηγενών

Ελλήνων. Πρώτη δε επιλογή τους υπήρξε, βέβαια, ο

Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος, όμως, λόγω της

υψηλής θέσης την οποία κατείχε στην τσαρική Ρωσία,

και παρόλο που στην πραγματικότητα ενε΄κρινε πλήρ-

ως την ίδρυσή της, είχε αποποιηθεί μια τέτοια πρότα-

ση. Απευθύνθηκαν, λοιπόν, όπως θα δούμε στη συνέχεια,

στον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος, και

αποδέχτηκε την λίαν απαιτητική εκείνη θέση. 

Ο  Αλέξανδρος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κων-

σταντινούπολη στις 12 Δεκεμβρίου 1792, ήταν δε γιος

του Κωνσταντίνου Υψηλάντη (1760-1816) [διετέλε-

σε Μέγας Διερμηνέας (1796-1802)· ηγεμόνας της

Βλαχίας (1802-1806) και της Μολδαβίας   (1806-1812)]

ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία λόγω του Ρωσοτουρκικού

πολέμου που έληξε με τη «Συνθήκη του Βουκουρε-

στίου (24/5/1812), όπου και απεβίωσε στο Κίεβο στις

24/6/1816. Η φυγή του, όμως, εκείνη στοίχισε τη ζωή

του γηραιού πια πατέρα του, του Αλέξανδρου Υψηλάν-

τη (1726-13/1/1807) [είχε διατελέσει Μέγας Δραγου-

μάνος, θέση την οποία απέκτησε λόγω της συμβολής

του στις διαδικασίας της Συνθήκης του «Κιουτσιούκ

Καϊναρτσιή» (21/7/1774)· δύο φορές ηγεμόνας της

Βλαχίας (1774-1782 και 1796-1797) και ηγεμόνας της

Μολδαβίας (1786-1788)]. ο οποίος καρατομήθηκε στην

Κων/πολη μετά από εντολή του αιμοχαρούς σουλτά-

νου Μαχμούτ Β΄ (1785-1839) επειδή, όπως είπαμε πιο

πάνω, ο γιος του ο Κωνσταντίνος είχε διαφύγει στη

Ρωσία με την έναρξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου

(1806-1812).  

Το 1810, ο νεαρός Αλέξανδρος Υψηλάντης κατα-

τάχτηκε στο σώμα των εφίππων σωματοφυλάκων του

τσάρου Αλέξανδρου Α΄ με το βαθμό του ανθυπίλαρχου

(ανθυπολοχαγός του Ιππικού). Από τη θέση του, μάλι-

στα, αυτή διακρίθηκε στους συνεχείς πολέμους εναν-

τίον του Ναπολέοντα, όμως στη μάχη της Δρέσδης

(27/8/1813 ν.ημ.), έχασε το δεξί του χέρι σε ηλικία μόλις

21 ετών. Στη διάρκεια δε του «Συνεδρίου της Βιέννης»

(1814-1815) συμμετείχε και αυτός, με τον βαθμό του

υποστρατήγου, ως μέλος της Ρωσικής αντιπροσωπείας

μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας Κάρο-

λο-Ροβέρτο Νέσελροδ (1780-1860) [ο οποίος ήταν επι-

κεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας του Τσάρου] και

Ιωάννη Καποδίστρια, όπου και γνώρισε ο Υψηλάν-

της. Ο οποίος είχε τότε την ευκαιρία να γνωρίσει, από

πρώτο χέρι, τα φιλόδοξα και οπωσδήποτε ιδιοτελή σχέ-

δια των πέντε τότε Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες μετείχαν

στο Συνέδριο: Αυστρία, Πρωσία και Ρωσία, αρχικά, και

στη συνέχεια η Αγγλία και η Γαλλία. Εκείνο, όμως, το

οποίο μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα είναι η μύηση και

η ανάληψη της αρχηγίας της «Φιλικής Εταιρίας» έστω,

βέβαια, και αν γνώριζε την ύπαρξη της «Φιλομούσου

Εταιρίας της Βιέννης», ιδρυτής της οποίας ήταν, όπως

είδαμε, ο Καποδίστριας. Όπως, όμως, είπαμε στα προη-

γούμενα, ο Καποδίστριας αναγκάστηκε τελικά να αφή-

σει τη διοίκησή της στον έμπορο και λόγιο Αλέξανδρο

Βασιλείου (1760-1818). Και αυτό, λόγω της δημιουρ-

γίας της «Ιερής Συμμαχίας», την οποία προσυπέγρα-

ψαν στο Παρίσι στις 26/9/1815 ο τσάρος Αλέξανδρος

Α΄ της Ρωσίας, ο Φραγκίσκος Β΄ της Αυστρίας [(1768-

1835)· αυτοκράτορας από το 1804] και ο Γουλιέλμος

Γ΄ της Πρωσίας [(1770-1840)· βασιλιάς από το 1797],

λίγο δε αργότερα και η Αγγλία. Η ηττημένη δε Γαλλία

προσχώρησε και αυτή το 1818 στην επιμέρους συν-

θήκη της «Αιξ λα Σαπέλ» [Aix la Chapelle] (σημερινό

Άαχεν). 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία
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ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΚΑΤΑΚΑΖΗΣ

Ο Γαβριήλ Κατακάζης γεννήθηκε στις 17

Ιουλίου 1794 στην Κωνσταντινούπολη. Πατέ-

ρας του ο σπουδαίος Φαναριώτης γαιοκτήμο-

νας Αντώνης Κατακάζης, ενώ και από την πλευ-

ρά της μητέρας του φέρει επίσης μεγάλη κατα-

γωγή, αφού πολλά μέλη της οικογένειας βρίσκον-

ταν πολύ κοντά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Εξ αιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων

του πατέρα του, ο Γαβριήλ πέρασε τα παιδικά

του χρόνια αρχικά στην ανατολική Μολδαβία,

στη Ρωσία, στο Βουκουρέστι και τελικά στο Κίε-

βο, όπου έλαβε εξαιρετική μόρφωση από δια-

κεκριμένους Ευρωπαίους διδασκάλους. 

Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Κωνσταντίνος,

κυβερνούσε για πολλά χρόνια τη Βεσσαραβία,

νυμφεύθηκε τη πριγκίπισσα Υψηλάντη, αδε-

λφή του Αλέξανδρου και στήριξε με κάθε μέ-

σον όλες τις προεπαναστατικές αντι-οθωμανι-

κές κινήσεις. 

Η πατριδογνωσία και η αγάπη για την ελευθ-

ερία προϋπήρχαν στη ψυχή του μικρού Γαβρι-

ήλ και τα επαναστατικά κινήματα που φούντω-

ναν, θέριεψαν έτι περισσότερο την ελληνική του

καρδιά! Το 1815 γίνεται δεκτός ως κολλεγιακός

σύμβουλος στο Διπλωματικό σώμα και διο-

ρίστηκε στο Αρχειοφυλάκιο του κόμη Ιωάννη

Καποδίστρια. Τον αμέσως επόμενο χρόνο λαμ-

βάνει τη Ρωσική υπηκοότητα και γίνεται μυστι-

κοσύμβουλος για λογαριασμό του Τσάρου. Λαμ-

βάνει μέρος σε πολλές επίσημες πολιτικές συναν-

τήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους από

όλη την Ευρώπη, όμως στη πραγματικότητα ο

Κατακάζης αποτελεί έναν αόρατο πράκτορα των

Ελλήνων! Άκουγε κι έβλεπε τα πάντα! 

Η συγκυρία ήρθε κι έδεσε και το 1818 μυείται

στη Φιλική Εταιρεία από έναν φανταστικό κατη-

χητή πατριώτη, τον Ηλία Χρυσοσπάθη. Ορκίζε-

ται πίστη και χάριν στις πολύ μεγάλες διασυνδέσεις

του, οι Φιλικοί του αναθέτουν την ένταξη στην

οργάνωση πολλών ισχυρών προσωπικοτήτων

από το εξωτερικό. Όντας πλέον ένας από τους

«Αποστόλους» του Γένους, ο Κατακάζης αρχίζει

τη δραστηριότητά του στον τομέα ευθύνης του,

τη Ρωσική Αυτοκρατορία και έρχεται σε επαφή

με την οικογένεια Υψηλάντη, φέρνοντάς την κον-

τά στο πνεύμα και στους σκοπούς της Εται-

ρείας! 

Το 1821 επιστρέφει στην Αγία Πετρούπολη,

τιμάται με το παράσημο «Τάγμα της Αγίας Άννας»,

λαμβάνει μεγάλο μισθό και γίνεται ο αποκλει-

στικός γραμματέας του Καποδίστρια, ο οποίος

πια τον εμπιστεύεται τυφλά! Αναδυόμενος, πλέον,

στα υψηλά κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας, ο

Κατακάζης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου

Εξωτερικών της ρωσικής αυτοκρατορίας, διο-

ρίζεται σύμβουλος στο στόλο του ναυάρχου Λογ-

γίνου Χέιδεν, που χειρίζεται τις ελληνικές υποθέ-

σεις. Ήταν, μάλιστα, ίσως ο ισχυρότερος πα-

ράγων που πίεσε όσο κανείς στο να ξεκινήσει

η τελειωτική Ναυμαχία στο Ναυαρίνο, το 1827,

που θα τσάκιζε τους εχθρούς μια και καλή! 

Έξι χρόνια αργότερα με την ενθρόνιση του

βασιλιά Όθωνα, ο Κατακάζης διορίστηκε απε-

σταλμένος του Τσάρου στην Ελλάδα και ανα-

μείχθηκε στα πολιτικά τεκταινόμενα. Παρότι διο-

ρισμένος από τους Ρώσους, ο Κατακάζης λει-

τουργούσε κυρίως με πατριωτικά κίνητρα και

επιζητούσε σε κάθε περίπτωση τον περιορισμό

των απόλυτων εξουσιών των Βαυαρών και την

απόδοση ελευθεριών στο λαό και στους αγω-

νιστές. 

Οι Ρώσοι εκνευρισμένοι από την ανεξέλεγ-

κτη και αυθόρμητη δράση του, αφού ήθελαν κι

εκείνοι την μικρή Ελλάδα υποχείριό τους, τον

κάλεσαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου και υπέ-

βαλε τη παραίτησή του! 

Το 1845, όμως, οι Ρώσοι ζητούν και πάλι τις

υπηρεσίες του, αφού είναι από τους λίγους ανθ-

ρώπους που γνωρίζουν καλά τις υποθέσεις της

Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι το 1847 γίνεται γε-

ρουσιαστής και συμμετέχει ενεργά στις Ρωσο-

τουρκικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στον

Κριμαϊκό πόλεμο. 

Το 1854 διορίζεται επί ένα χρόνο επιμελητής

της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Χάρκοβο και

στη συνέχεια επιστρέφει με τη σύζυγο και τα

παιδιά του στην Αγία Πετρούπολη. 

Ο Έλληνας διπλωμάτης, εξαιτίας ενός ατ-

υχήματος, θα τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο

δεξί του μάτι το 1866, με αποτέλεσμα να πρη-

στεί και μέσα σε λίγους μήνες να προκληθεί καρ-

κίνος. Απεβίωσε τελικά, το 1847, σε ηλικία εβδο-

μήντα δύο ετών. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΠΑΤΡΟΣ

Ο Δημήτριος Ίπατρος γεννήθηκε στο Μέ-

τσοβο το 1788. Σύμφωνα με ορισμένες γραπτές

μαρτυρίες, ο Δημήτριος είχε έναν φωτισμένο ιε-

ρέα πρόγονο, τον Ανανία Υπάτρου, με σημαν-

τική δράση στην Ήπειρο τον 18ο αιώνα. 

Ο μικρός Δημήτρης είχε από μικρός έφεση

στα γράμματα και ξεχώρισε γρήγορα για τις

ικανότητές του. Έφηβος, ακόμη, όπως και πολ-

λοί δυστυχείς συντοπίτες του, υπηρέτησε στη

ταχυδρομική υπηρεσία του Αλή Πασά για σύντο-

μο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια πήγε στα

Ιόνια νησιά και υπηρέτησε τον Αγγλικό στρατό. 

Η προσωπικότητα του Ίπατρου γίνεται υπο-

λογίσιμη και αξιοσέβαστη και δεν άργησε να

μπει στο στόχαστρο των Φιλικών, που τον ήθ-

ελαν μαζί τους. Έτσι, ο Αναγνωσταράς, που

γνώριζε τον Ίπατρο από τη κοινή τους θητεία

στα Επτάνησα τον μυεί στη Φιλική Εταιρεία, στις

6 Ιουλίου 1818. Από την ημέρα εκείνη και έπει-

τα, οι διπλωματικές ικανότητες του Ιπάτρου θα

τεθούν στην υπηρεσία της πατρίδας! 

Από την Κωνσταντινούπολη ακόμα, πείθει

πολλούς Έλληνες έμπορους να συνδράμουν

χρηματικά στον επικείμενο αγώνα και τον Απρίλιο

του 1819, μεταβαίνει ως «Απόστολος» της Εται-

ρείας στην Αίγυπτο. Η απόφαση να πάει εκεί

ήταν καθαρά στρατηγική. Ως Μετσοβίτης, θα

μπορούσε να έρθει ευκολότερα σε επαφή με 

τους συμπατριώτες του αδελφούς Τοσίτσα, 

τους πλουσιότερους Έλληνες της Αλεξάν-

δρειας, οι οποίοι μάλιστα είχαν στενές σχέσεις

με τον ηγεμόνα της χώρας! Μεταξύ 1819 και

1820, ο Ίπατρος μοιράζει τον χρόνο του σε

Κύπρο και Αίγυπτο. Γνωρίζει πολύ κόσμο, διαδίδει

τις ιδέες της ελευθερίας και κατηχεί σπουδαίες

προσωπικότητες της εποχής, όπως τον Αρχιεπίσκο-

πο Κύπρου, Κυπριανό, τον Θεσσαλό μεγα-

λέμπορο Κυριάκο Τασσήκα και τον Θεόδωρο

Τοσίτσα. Το συγκεντρωθέν ποσό που έφερε ο

Ίπατρος στα ταμεία της πατρίδας ξεπερνούσε

τα διακόσια χιλιάδες γρόσια! 

Ο φιλογενεστατος Ηπειρώτης δεν χάνει καθό-

λου χρόνο και μεταβαίνει στον Λίβανο με σκοπό

να κινητοποιήσει τη συμπαγή κοινότητα των εκεί

Χριστιανών, θεωρώντας τους σημαντικούς γεω-

πολιτικά, καθώς θα κατάφερναν να αποτελέ-

σουν ανάχωμα σε περίπτωση ενίσχυσης του

στρατού των μουσουλμάνων εξ Ανατολών! 

Τον Οκτώβριο του 1820, ο αρχηγός Αλέξαν-

δρος Υψηλάντης συγκαλεί συνάντηση στο Ισμα-

ήλι της Βεσσαραβίας και αποφασίζεται ο Ίπα-

τρος να σταλεί στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία,

προκειμένου να ξεσηκώσει τους εκεί οπλα-

ρχηγούς. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα, συναν-

τάται με πολλούς τοπικούς προεστούς, τους με-

ταδίδει το μήνυμα για επανάσταση και καταλύει

για κάποιες μέρες στη Νάουσα όπου θα έρθει

σε επαφή με τους ντόπιους οπλαρχηγούς. Το

περιεχόμενο των περαιτέρω συζητήσεων παρ-

αμένει αδιευκρίνιστο, πάντως ο Ίπατρος φέρε-

ται πως προκάλεσε τη δυσαρέσκεια μεγάλου

μέρους των Κοτζαμπάσηδων οι οποίοι φοβόν-

τουσαν μήπως χάσουν την εύνοια και τα πρ-

ονόμιά τους μετά την επανάσταση. Παράλληλα

οι τουρκικές Αρχές που είχαν μάθει για τους

σκοπούς του από ελληνόφωνους καταδότες

τον είχαν βάλει γρήγορα στο μάτι. Τέλος, οι πο-

λιτικές μηχανορραφίες που έδιναν κι έπαιρναν

τον είχαν φέρει σε αντιπαράθεση με ανθρώπους

του Ζαφειράκη Θεοδοσίου. Οι παραπάνω λό-

γοι ξεχωριστά, είτε συνδυαστικά οδήγησαν στη

δολοφονία του Ιπάτρου, στις αρχές του Ιανο-

υαρίου 1821. 

Ο θάνατός του αποτελεί έως και σήμερα αν-

τικείμενο συζήτησης και έρευνας από τους ιστο-

ρικούς, καθώς τίποτε δεν είναι διαπιστωμένο με

απόλυτη ακρίβεια. Το σημαντικό, πάντως, είναι

πως η δολοφονία του Ίπατρου, στέρησε από

την πατρίδα πολύτιμες υπηρεσίες που λίγοι άν-

δρες θα μπορούσαν να της προσφέρουν σε αυ-

τό το επίπεδο. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι απόστολοι της Φιλικής
Εταιρείας στο εξωτερικό!

Σφραγίδες των

αρματολών της

Έδεσσας και της

Βέροιας

Γαβριήλ

Κατακάζης



Μέρος Β'

Οι Βρετανοί το μυαλό και 
οι Αμερικανοί τη γροθιά

Άκρως αποκαλυπτικές συνομιλίες Δρος Χένρι Κίσιν-

γκερ και Βρετανού πρέσβη στην Ουάσιγκτον Peter

Ramsbotham 23 Ιουλίου 1974. Ο Τζειμς Κάλλαχαν

θα προχωρούσε στη Γενεύη 1 δίχως την Ελλάδα.

Αντίδραση Κίσινγκερ: «Μα γιατί τέτοια βιασύνη; Κα-

ταρχήν ελπίζω να μην κάνετε τίποτα δίχως να μας μι-

λήσετε. Εμείς δεν κάναμε βήμα δίχως να σας μιλή-

σουμε. Έστω και αν αφήνουμε εσάς να βάζετε το μυαλό

και εμείς τη πυγμή (γροθιά), θα ήταν καλό (να μας μι-

λήσετε πρώτα)... Ό,τι και να συμβαίνει στην Ελλάδα

πρέπει να δοθούν 48 ώρες να βρουν τα πόδια τους.

Εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν πρωθυπουργό... Δεν

νομίζω ο Ετσεβίτ θα πεθάνει από καρδιακή προσβο-

λή αν δεν υπάρξει διάσκεψη».

«Βρετανο/τουρκικό gang-up»

Κίσινγκερ : «...Είναι απαράδεκτο η ελληνική δημο-

κρατική κυβέρνηση να βρεθεί αντιμέτωπη με μια βρ-

ετανο/τουρκική επιβουλή (gang-up). Το καλό που σου

θέλω είναι να το ξεκαθαρίσεις στο Λονδίνο ότι νομίζω

οι επικοινωνίες μεταξύ μας έχουν σπάσει πλήρως και

υπενθύμισε τους ότι εγώ δεν έκανα βήμα δίχως να

πάρω τη συγκατάθεση του Callaghan ... Δεν θέλω

Διάσκεψη δίχως τους Έλληνες... Είναι ανήθικο να

ζητάς από μια νέα κυβέρνηση που δεν έχει ακόμα

συγκροτηθεί να πάει εκεί να διαπραγματευτεί... »

27 Ιουλίου 1974 – (ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η Γε-

νεύη 1) Ο Γλαύκος Κληρίδης προς Βρετ. Ύπ. Αρμο-

στή στη Λευκωσία: Συμφωνεί με Ραούφ Ντενκτάς,

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ – έτοιμος να διαπραγμα-

τευθεί ομοσπονδιακή λύση.

Ο Γλ. Κληρίδης φαινόταν να επικροτούσε τα γε-

γονότα του πραξικοπήματος και της εισβολής και θεω-

ρούσε τη λύση που θα προέκυπτε ως «ρεαλιστική

και σταθερή»! (Σχετική άκρως μυστική συνάντησή

του 19.7.1974 με βρετανό πρέσβη Ramsbotham,

αποδεσμεύθηκε μετά τον θάνατό του...)

Γενεύη ΙΙ 8- 14 Αυγούστου 1974 
- γεωγραφικός διαχωρισμός

Οι Ελληνοκύπριοι συμμετέχοντες : Γλ. Κληρίδης,

Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, Τάσσος Παπαδόπου-

λος, Κρίτων Τορναρίτης και Πολύβιος Πολυβίου. Ο

μόνος επιζών είναι ο τελευταίος.

Ο Τζέιμς Κάλλαχαν ενημερωμένος για τις τουρκι-

κές προετοιμασίες για δεύτερη εισβολή από τις βρε-

τανικές Μυστικές υπηρεσίες, ενημέρωσε και τους Αμε-

ρικανούς.

Χάρτες 9 Αυγούστου – Ο συνταγματάρχης Jerry

Hunter (στρατιωτικός ακόλουθος στην βρετανική Υπ.

Αρμοστεία) έφθασε στη Γενεύη με τους τελευταίους

χάρτες οριοθέτησης της γραμμής Αττίλα που ανέλα-

βαν οι Βρετανοί. Οι χάρτες άλλαζαν συνεχώς λόγω

της προέλασης των Τούρκων. Σύμφωνα με εκείνους

τους χάρτες, οι μυστικές υπηρεσίες Βρετανίας και

Αμερικής διαμόρφωναν και προσάρμοζαν τους δι-

κούς των χάρτες παρακολουθήσεως.

Όπως π.χ. και ο χάρτης που βρέθηκε στα αμερι-

κανικά αρχεία και λανθασμένα ονομάστηκε «χάρτης

Κίσινγκερ» ενώ στο πάνω μέρος λέγει καθαρά ότι «Ο

χάρτης αυτός ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Πληρ-

οφοριών και Έρευνας προβάλλοντας τις τουρκικές

κινήσεις στην Κύπρο 13 Αυγούστου 1974» (Map done

by the Bureau of Intelligence and Research project-

ing Turkish moves on Cyprus 13 August 1974).

ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΗ

12 Αυγούστου – Ο Ραούφ Ντενκτάς πρότεινε λύση

δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας αποτελούμε-

νης από δύο ομόσπονδα κράτη με χάρτη. Η τουρκι-

κή ζώνη να περιλαμβάνει το 34% του εδάφους της

Δημοκρατίας - ξεκινούσε από την περιοχή Λιμνίτη-

Λεύκας και τερμάτιζε στο λιμάνι της Αμμοχώστου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Τουράν Γκιουνές έδωσε στον

Κάλλαχαν δεύτερο σχέδιο/χάρτη για δύο αυτόνομες

ζώνες που θα απαρτίζονταν από μια τουρκική ζώνη

με 6 περιοχές και μια ελληνική ζώνη με 2 περιοχές...

Η τουρκική ζώνη να έχει το 34% του εδάφους της

Δημοκρατίας.

13 Αυγούστου - Προσχέδιο Κάλλαχαν για γεωγρα-

φική ομοσπονδία, ζητεί από Γεώργιο Μαύρο και

Γλαύκο Κληρίδη να υπογράψουν. Ο Γλαύκος Κληρίδης

έδωσε στον Ντενκτάς αντιπρόταση αποδεχόμενος

διοικητική αυτονομία και κάποια συγκέντρωση τουρ-

κικών χωριών, εξαιρουμένης της πιθανότητας γεω-

γραφικής ζώνης ή μετακίνησης πληθυσμών. Ο Κάλ-

λαχαν (κατά τα άλλα «εγγυητής»!) εκβιάζει Γλαύκο

Κληρίδη και Γεώργιο Μαύρο ότι εάν δεν δεχόντου-

σαν γεωγραφικό διαχωρισμό, δεν θα ικανοποιούνταν

οι Τούρκοι και θα προχωρούσε η δεύτερη εισβολή και

δεν θα είχαν βοήθεια από κανένα.

Ο Γκιουνές επέμενε αποδοχή Κληρίδη για μια γεω-

γραφική ζώνη και επιβεβαίωση έκτασης (τουρκική

ζώνη 30-34%). Ο Κάλλαχαν είπε στον Κίσινγκερ ότι

είχε πείσει τους Κληρίδη και Μαύρο να πάνε στην

Λευκωσία και στην Αθήνα και να επιστρέψουν την

επόμενη νύχτα με καθαρή απάντηση. Ο Κληρίδης

ήταν έτοιμος (του είπε) να δηλώσει πριν φύγει ότι

δεχόταν την αρχή της μίας γεωγραφικής ζώνης, αλ-

λά που θα ήταν κάτω του 34% του εδάφους. Οι Τούρ-

κοι το απέρριψαν και προχώρησαν με την δεύτερη

εισβολή.

16 Αυγούστου 1974 - Το Φόρεϊν Όφις αποφάσισε

«Κύπρος: Μια Γεωγραφική Λύση». Να χρησιμοποι-

ούσαν καταρχήν τον όρο «διπεριφερειακή ομοσπον-

δία» (συνώνυμη της διζωνικής). Η δι-περιφερειακή

(ΔΔΟ) έλεγαν, που ζητούσε ο Ντενκτάς προσέφερε

την καλύτερη λύση, να κάλυπτε όμως μικρότερη έκ-

ταση από το 34%. ... Οι ελπίδες για δραστική διευθέ-

τηση του Κυπριακού εξαρτιόνταν από το να είχαν τον

Κληρίδη παρά τον Μακάριο στο στάδιο ΙΙΙ Θα βοη-

θούσαν τον Κληρίδη διώχνοντας ανεπιθύμητες ελ-

ληνικές επιρροές από την Κύπρο...

27 Αυγούστου 1974 - Με εντολή του ανήσυχου

Κάλλαχαν, για τη στάση του Δρ. Κίσινγκερ ομάδα

αξιωματούχων του πήγε στην Ουάσιγκτον για συνάν-

τηση πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του.

Τα πρακτικά της συνάντησης υπογραμμίζουν για

ακόμα μια φορά ότι οι Βρετανοί και όχι οι Αμερικανοί

ήσαν οι παίχτες σ' όλη τη διαδρομή των γεγονότων

του 1974. Χρειάζονταν όμως την αμερικανική υπο-

στήριξη ως μια δυναμική επιρροή, όπως επίσης (κά-

τι που ο Kissinger αντιλήφθηκε εξαρχής) να έχουν

κάποιο για να του επιρρίψουν τις ευθύνες αν τα πράγ-

ματα αποτύγχαναν. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία

ήταν η βρετανο-τουρκική λύση (από το 1956) που

προώθησε το Φόρεϊν Όφις.

Οι Βρετανοί είπαν ότι ο Κάλλαχαν σκόπιμα διατη-

ρούσε χαμηλούς τόνους ενόσω διαρκούσαν οι δι-

πλωματικές επαφές, ο δε Κίσινγκερ επενέβη λέγον-

τας ότι το μεγαλύτερο διπλωματικό κατόρθωμα είχε

ήδη επιτευχθεί με το να θεωρούν τον ίδιο ως τον κακό

των διαπραγματεύσεων. Οι Βρετανοί είπαν πως όταν

ο Τζόζεφ Σίσκο έφθασε στο Λονδίνο στις 18 Ιουλίου

και ρώτησε αν μπορούσε να προβλεφθεί κάποια λύση

πακέτο για την Κύπρο, του είπαν στο στάδιο εκείνο

όχι... Τώρα, τα πράγματα ήσαν πολύ πιο καθαρά.

Στην ουσία μια ρεαλιστική διευθέτηση θα ήταν μια δι-

περιφερειακή ομοσπονδία στην Κύπρο. Ο Κίσινγκερ

συμφώνησε όμως, το ερώτημα ήταν κατά πόσο το

Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οι Τούρ-

κοι θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για την επιβολή

της.

Ο Κάλλαχαν δεν είχε ακόμα πάρει απόφαση ως

προς το επόμενο βήμα. Ήθελε πρώτα να έχει πλήρη

αναφορά για τη σκέψη του Κίσινγκερ. Ο Κίσινγκερ

ήταν πολύ διστακτικός να αφήσει τις ΗΠΑ να πάρουν

θέση... Αν η βρετανική πρωτοβουλία αποτύγχανε, θα

έλεγαν ότι έφταιγε η Αμερική που δεν πίεσε αρκετά

σκληρά την Άγκυρα. Έτσι οι ΗΠΑ θα χρεώνονταν την

αποτυχία και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Βρετανοί είπαν πως αν είχαν εισηγηθεί και υιο-

θετήσει την περιφερειακή λύση πολύ νωρίς, ο Μαύ-

ρος μπορούσε να εγκατέλειπε τις διαπραγματεύσεις.

Ο Κίσινγκερ πίστευε ότι δύο στις τρεις περιπτώσεις

η προτεινόμενη βρετανική πρωτοβουλία θα αποτύγ-

χανε. Δεν ήθελε τις Ηνωμένες Πολιτείες να φορτω-

θούν την ευθύνη της αποτυχίας. Αν το Ηνωμένο

Βασίλειο ήθελε να βάλει μπροστά την πρωτοβουλία

του μόνο του, θα τους έδινε τις ευλογίες του... Οι Βρ-

ετανοί ρώτησαν τον Κίσινγκερ αν μπορούσαν να

βασίζονταν στη πλήρη υποστήριξή του αν έβαζαν

μπροστά την πρωτοβουλία - πρότασή τους - για δι-

περιφερειακή ομοσπονδία (διζωνική). Ο Κίσινγκερ

υποσχέθηκε να ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο

και να  δώσει απάντηση την επόμενη μέρα. Τους την

έδωσε...

Στο επόμενο το Γ' ΜΕΡΟΣ.

(Πηγές: «Διζωνική vs Δημοκρατία 1955-2019»)

ΔΙΖΩΝΙΚΗ – Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ (Β)

27 Αυγούστου 1974 – Ο Κίσινγκερ δέχεται να 
υποστηρίξει την βρετανική πρωτοβουλία για Διζωνική
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

«Στόχος της εισβολής ήταν η δημιουργία μιας ομοσπονδίας στην Κύπρο. Η επιχείρη-

ση ήταν επιτυχής, όμως η δημιουργία της ομοσπονδίας – στο τραπέζι ακόμα δεν έγινε

κατορθωτή. Ο στόχος αυτός παραμένει απραγματοποίητος» 

– Στρατηγός Kenan Evren και πρώην πρόεδρος της Τουρκίας 

«Σημερινή» 12 Φεβρουαρίου 1990

Αυτούσιος ο ερασιτεχνικός χάρτης Γκουνές  στο βρετανικό Αρχείο με τα 6 αυτόνομα καντόνια όπως

ακριβώς δόθηκε στον Κάλλαχαν με τις μολυβιές να σχηματίζουν τα καντόνια.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 

Βρετανικός 

αντίστοιχος

χάρτης των 

τουρκικών 

θέσεων όπως

διαμορφώθη-

καν με την

δεύτερη 

εισβολή. Ένας

από πολλούς

που 

σχεδιάζονταν

σύμφωνα με

τα δεδομένα. 

Ο Χάρτης που

αποδόθηκε

στον 

Κίσινγκερ,

ενώ δεν 

είχε καμία

σχέση. 



Οι Τούρκοι θέλουν όλη την Κύπρο
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Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου

του κατ΄ εξοχήν μήνα των διακοπών με το

διπλό ολόγιομο φεγγάρι και τις ξέγνοια-

στες διακοπές. Σίγουρα οι συνθήκες που

επικρατούν με τις πρωτοφανείς πυρκαγι-

ές στην πατρίδα μας που έκαναν κρανίου

τόπο μέρη που μέχρι χθες φάνταζαν σαν

μικροί επίγειοι παράδεισοι, δεν αφήνουν

κανένα περιθώριο ανεμελιάς. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Βιβλικές οι καταστροφές! Δεν μαύρισε

μόνο η γη μας! Μαύρισαν και οι δικές μας

ψυχές. Όχι δεν έχουμε κάνει σημαντικά

βήματα προόδου στην οργάνωση του κρά-

τους, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός!

Ούτε και οι πολίτες είμαστε διατιθέμενοι

να βάλουμε το εγώ μας κάτω από το εμείς.

Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται (άχαρη φράση,

γιατί να χάνουμε κάτι που αγαπάμε, διε-

ρωτούνται πολλοί), αλλά θέλουμε δεν θέ-

λουμε δεν γίνεται αλλιώς... η αυριανή μέρα

πρέπει να μην έχει τίποτε να μοιάσει με

την κόλαση του χθες, έστω κι αν τα δύσκο-

λα είναι ακόμα μπροστά μας.

Αύγουστος και διακοπές για τους πε-

ρισσότερους σχεδόν πάντα πάνε μαζί! Και

διακοπές σημαίνει σίγουρα περισσότε-

ρος ελεύθερος χρόνος. Χρόνος που καλό

είναι να αφιερωθεί σε πράγματα παρα-

γωγικά. Ξαναδιάβασε ένα βιβλίο που έχεις

ξεχασμένο στη βιβλιοθήκη σου, λοιπόν.

Δες τι ήθελες να διαβάσεις και δεν πρό-

λαβες. Το διάβασμα έχει πάντα αποτελέ-

σματα μόνο ευεργετικά. Στην παραλία ή

κάτω από την σκιά ενός πλάτανου ή ενός

πεύκου ή μιας κληματαριάς... διαβάστε

όπου θέλετε, χορέψετε με τις λέξεις και

ονειρευτείτε φωναχτά....

Έρευνες και παρατηρήσεις έχουν δείξει

ότι το διάβασμα έχει πολλαπλά οφέλη,

όπως: Πνευματική εγρήγορση, βελτίωση

της μνήμης, βελτίωση της συγκέντρωσης,

γνώση, επέκταση λεξιλογίου, διανοητικές

ικανότητες, καλύτερες ικανότητες γραπτού

λόγου και αναλύσεων, μείωση του άγ-

χους, ηρεμία και δωρεάν ψυχαγωγία. Ερευ-

νητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Επι-

δημιολογίας Μπέκα Λέβι της Σχολής Δημό-

σιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γιέιλ, που

έκαναν σχετική δημοσίευση στο περιο-

δικό κοινωνικής ιατρικής «Social Science

and Medicine», αποδεικνύουν ότι η ανά-

γνωση βιβλίων κάνει καλό στο μυαλό και

στον ίδιο τον εγκέφαλο απομακρύνοντας

την πιθανότητα εκδήλωσης άνοιας --κάτι

ήδη γνωστό -- αλλά συνδέεται και με

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Άλλες μελέτες

έχουν δείξει ότι η ανάγνωση βιβλίων βοηθά

στον ύπνο, στην ψυχική διάθεση, στην

καθυστέρηση της νόσου Αλτσχάιμερ κ.ά.

Ο αναγνώστης χαλαρώνει με το διάβα-

σμα περισσότερο από όσο με την τηλε-

όραση ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

κι αυτό γιατί η διαδικασία που διεξάγεται

στον εγκέφαλο, σε αντίθεση με τα δύο

τελευταία, είναι συνδυαστική και μεταφέ-

ρει τον αναγνώστη σε έναν άλλο κόσμο

που τον κάνει να ξεχνάει τη δική του δύσκολη

καθημερινότητα. Το πιο σπουδαίο όμως

είναι πως οι άνθρωποι που διαβάζουν

έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να συνειδη-

τοποιούν τις καταστάσεις που συμβαίνουν

γύρω τους.

Η Josie Billington, λέκτορας και ανα-

πληρώτρια διευθύντρια στο Κέντρο Έρευ-

νας για την Ανάγνωση στο Πανεπιστήμιο

του Liverpool, υποστηρίζει ότι το διάβα-

σμα βοηθάει τον αναγνώστη να ξαναθυ-

μάται ή να ανακαλύπτει νέες πτυχές του

εαυτού του, νέα συναισθήματα κι εμπει-

ρίες ή ακόμα να αναπροσδιορίζει τη θέση

του στον κόσμο και τους στόχους του στη

ζωή. Ο αναγνώστης έχει μεγαλύτερη απο-

φασιστικότητα και αντιμετωπίζει με περ-

ισσότερη ευχέρεια τις δυσκολίες της ζωής.

Ας μην αφήσουμε λοιπόν την ευκαιρία

των διακοπών να πάει χαμένη! Ανεκτίμητη

αξία η ανάγνωση βιβλίων. Το βιβλίο είναι

η πυξίδα της κριτικής σκέψης, το βιβλίο

είναι αστείρευτη πηγή γνώσης και ζωής...

Υστερόγραφο: Πόσες φορές θα μας

εμβολιάσουνε ακόμα (πάντα για το καλό

μας φυσικά) με το καλό ή με το ζόρι (το

εμβόλιο δεν είναι τσίμπημα, κ. Κικίλια),

κανένας δεν ξέρει! Υπομονή! Όσο μπο-

 ρείτε, κάντε υπομονή...

Η ανάγνωση βιβλίων μας χαρίζει χρόνια, το βιβλίο

είναι η αστείρευτη πηγή γνώσης και ζωής...

Για χρόνια χρόνια καταγράφο-

υμε φορτικά και ενημερώνουμε με

στοιχεία αδιάσειστα για τους πραγ-

ματικούς στόχους της Τουρκίας.

Το είπε και το έγραψε και ο πρώην

Τούρκος Υπ. Εξωτερικών Αχμέτ

Νταβούτογλου στο βιβλίο του «Στρ-

ατηγικό Βάθος»: «Ακόμη και να

μη ζούσε ούτε ένας Τούρκος στην

Κύπρο, για την Τουρκία υπάρχει

Κυπριακό και δεν θα παραιτηθεί

από αυτό».

Άλλο να το λέμε εμείς, άλλο να

το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι αλλά και

οι «σύμμαχοι» τους Βρετανοί. Ηθι-

κοί αυτουργοί της κατάντιας της

Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέχρι

σήμερα.

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης

τουρκικής εισβολής το καλοκαίρι

του 1974 ο τότε Σοσιαλιστής Υπ.

Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας

της «εγγυήτριας» Βρετανίας James

Callaghan (πέθανε το 2005) που

συνηγόρησαν, με τον Σοσιαλιστή

Τούρκο Πρωθυπουργό για την

εισβολή Bulent Ecevit (πέθανε το

2006) για νέα συνταγματική τάξη

στο νησί, ζήτησε από τον Sir Michael

Carver (πέθανε το 2001) την προ-

σωπική του άποψη για το μέλλον

της Κύπρου. Βασισμένη στην προ-

σωπική του πείρα ως, πρώτος

Διοικητής της λεγόμενης Αγγλο-

τουρκο-ελληνικής δύναμης εκεχει-

ρίας και στην συνέχεια ως Αναπ-

ληρωτής Διοικητής και πρωταγω-

νιστής στην ίδρυση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

στην Κύπρο το 1964.

Ο Sir Michael Carver του απάν-

τησε με εξασέλιδη επιστολή ημερ.

2 Αυγούστου 1974. Ανέφερε διά-

φορες λανθασμένες απόψεις, όμως

δεν παρέλειψε να αναφέρει τα εξής:

«Τουρκικοί στόχοι__ Είμαι πεπει-

σμένος ότι οι Τούρκοι δεν δίνουν

πεντάρα για τα πραγματικά συμφ-

έροντα των Τουρκοκύπριων... Εθνι-

κή περηφάνια. Τα κίνητρά τους

είναι: Η Κύπρος ήταν δική τους.

Όταν φύγαμε, έπρεπε (λένε) να

τους την επιστρέφαμε...»

"Turkish Aims __ I am convinced

that the Turks do not care tup-

pence for the real interests of the

Turkish Cypriots. Their motives

are: National pride. Cyprus was

theirs. When we left, it should have

reverted to them..."

Και κάτω από την Τελευταία του

λέξη έγραψε:

«Τελευταία λέξη»

«Οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι

σημαίνει η λέξει συμβιβασμός. Η

Ιστορία τους δίδαξε πως δεν μπο-

ρούν να τα βγάλουν πέρα σε

εξυπνάδα ή σε συζήτηση με τους

Έλληνες. Η μόνη τους ελπίδα

βρίσκεται στην πεισματική τους

άρνηση να μετακινηθούν, όσο

καιρό και αν χρειαστεί να περιμέ-

νουν για αποτελέσματα και όσο

και να υποφέρουν αναμένοντας»...

"Final Word

«The Turks do not know the

meaning of the word compromise.

History has taught them that they

cannot compete in wits or in argu-

ment with the Greeks. Their only

hope resides in a stubborn refusal

to budge, however long they may

have to wait for results and how-

ever much they may suffer in the

process»...

Ο Sir Michael Carver υπηρέτ-

ησε ως Chief of the General Staff

(δηλαδή ο επικεφαλής των βρε-

τανικών στρατευμάτων μετά την

Α.Μ την Βασίλισσα) από το 1973

μέχρι το 1976. Γνώριζε την Κύπρο

πολύ καλά καθώς υπήρξε και ο

βιογράφος του Field Marshal

Harding .

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Λογισμοί και όνειρα γήινων όντων
Ευχής μαγεία τα όνειρα, που μας φέρνει ο ύπνος,

σε ώρες που δεν ορείζει ο μόχθος της ζήσης.

Το θαυμάσιο για τον νου μας είναι

πόσο διάπλατος, άφοβος, ελεύθερος αφήνεται,

σε οτιδήποτε αντιμετωπίζει

κι ενώ η συντρόφισσα καρδιά δεν σταματά τους χτύπους της,

ο χρόνος μετράει τα δευτερόλεπτα

του διαλείμματος των ονείρων

και οι ανυπόμονες ώρες περιμένουν

για να μας γυρίσουν κοντά του, 

πίσω στη ρουτίνα, ως νά’ρθει η γλυκιά αυγή

που απαλύνει τον δρόμο απ’ τα σκοτάδια, 

για να υποδεχτεί ο άνθρωπος τη μέρα,

με τις ομορφιές τής φύσης του Πλάστη και όλων των θνητών.

Στην αγκαλιά της ασημόλουστης νύχτας, 

τα όνειρά μας επιστρέφουν στο αγεφύρωτο σύμπαν, 

και στα όσα γνώρισε ο νους, τ’ αβεβήλωτα...

Τα προ γεννήσεώς του, που νοσταλγεί!

Έτσι ακριβώς, όπως και το φτωχότερο πουλάκι, 

κλεισμένο σε χρυσό κλουβί, 

ή και ο πιο απλός άνθρωπος που βρίσκεται σε ωραία έπαυλη,

θυμούνται τη φωλίτσα στα κλαδιά 

και το ταπεινό τους σπιτάκι στο χωριό...

Μα... Το απίθανο με τα όνειρα είναι ότι μας ξελογιάζουν.

Άλλοτε στη μαγεία τους 

και άλλοτε απ’ τον φόβο της ακατανόητης ερμηνείας τους.

Όπως και νά’χει, είναι αναπαμός του νου 

– δοσμένος με ευαισθησία από τον καλλιτέχνη Θεό,

δημιουργό των πάντων.

Μερσίνη MacFarland

Της φύσης μας τα θέλγητρα
Μας έχουν πει στην Φυσική, Μαγνήτης πως υπάρχει

μόνο μέσα στα μέταλλα – του Σύμπαντος τα σώματα, 

ίχνος πάνω στα άνθη!

Μα έλα που σαν περνάω από τριανταφυλλιά, 

μυρωδιά της με μεθάει – σαν μαγνήτης με τραβάει,

στη δικη΄του αγκαλιά!

Στα σίδερα ευρίσκονται μαγνητικές δυνάμεις,

ο δάσκαλος μας έλεγε – με πείραμα απόδειχνε, 

την ώρα σου μη χάνεις!

Αρνητικό και Θετικό για να υπάρξει Έλξις, 

στης Φυσικής τους ορισμούς – Πλανήτη μας κανονισμούς,

σαν πρακτική η λέξις!

Όμως, εμένα με τραβούν Μαγνητικά Πεδία, 

ζώων, εντόμων και ψαριών – των λουλουδιών και των πουλιών,

μελωδικά Ωδεία!

Της Φύσης μας τα θέλγητρα και της ψυχής το πάθος, 

αυτά με μαγνητίζουνε – αισθήματα κεντρίζουνε.

Κι ας λένε είναι λάθος!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

VIVA VOCE
(διά φωνής ζώσης)

Την ημέρα τούτη,

με σοβαρή, νηφάλια καρδιά

και βύθιση μυστική εις την ουράνια δόξα,

ο Υιός του Παντοδύναμου Θεού,

Ιησούς Χριστός, συστήνει

προς τους Πατριάρχες Μωυσή και Ηλία,

τους τρεις αγαπημένους Αποστόλους Του.

«Ας στήσουμε σκηνές προς εορτασμό

της Αγίας εορτής της σκηνοπηγίας,»

Δήλωσε ο Σίμων Πέτρος, ο υιός του Ιωνά.

Ήλθε η ώρα της συγκομιδής

των πρώτων καρπών.

Με δέος και ταπεινότητα

από αιώνος εις αιώνα, γνωρίζουμε,

ότι η αποκάλυψη της αλήθειας αυτής

περιγράφει το άπειρο μέγεθος

της μεγαλοπρεπούς ολότητάς Του,

το Άγιο Χρίσμα το εκπορευόμενο

από το είναι του Μονογενούς

και την σημασία της αιωνιότητας.

Από αιώνος εις αιώνα,

θα καταστούμε και εμείς μάρτυρες

της ένωσης του Λόγου

με την Φωνή του Αγίου Πατρός 

που ευλογεί Τον Μεσσία,

την αειθαλή αποστολή του Δεύτερου Αδάμ,

εκ του οποίου κύματα φωτός

διανοίγουν την ιερά οδό

διά την μεταμόρφωση του Ανθρώπου.

Jo-Anne Colombo-Marinakis
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Ατθίς
Λέξη συνυφασμένη με την έννοια της ποιότητος και ετυμολογικά

με την λέξη Αττική. Κόρη του Βασιλιά της Αθήνας Κραναού. Γκομε-

νάρα με πολλά κυβικά. Το όνομα της όμορφης κόρης του Βασιλιά

εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία που αρχισε να βγάζει σωρηδόν φανέλες

και σώβρακα. Α ρε Κραναέ, πού κατάντησες, από βασιλιάς, διακι-

νητής σωβρακοφανέλας. Ας είναι, αφού κράτησες ψηλά την ποιό-

τητα, το δεχόμαστε.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Βλέπετε, πολλά ονόματα της αρχαιότητας πέρασαν και σε μας

τους νεώτερους. Ακούς πουθενά και κάπου να λένε τον άλλον Αγα-

μέμνονα, να τον λένε Λεωνίδα και σπανίως Παυσανία. Όχι συχνά,

έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε, καθ ότι δεν ήταν και τίποτα σπου-

δαία πρόσωπα. Κάτι τεράστιοι πατριώτες ήταν, κάτι γενναίοι πολε-

μιστές και κάποιοι ελαφρόμυαλοι διανοητές σαν τον Πλάτωνα, τον

Δημόκριτο και τον Σοφοκλή. 

Αυτό και τίποτα παραπάνω, γι’ αυτό και αποφασίσαμε την απο-

καθήλωση και αντικαταστασή τους, Δεν είναι φρόνιμο τώρα να σε

φωνάζουν στον δρόμο, ε ρε Πυθαγόρα, χάνεις το κύρος σου, ένας

ψευτομαθηματικός ήταν. Σε λέει ο άλλος Μήτσο και ανεβαίνεις ένα

μέτρο επάνω από την γή. Ο Μήτσος, σε παράφραση του γενναίου

Ρωμαίου αξιωματικού Δημήτρη έχει τεράστια αξία, διότι μαζί με τον

συνάδελφό του Άγιο Γεώργιο, σκότωναν με τα ακόντιά τους εχ-

θρούς και τους δράκους. Μην συζητάς, τους είχαν βάλει στο μάτι,

τους ξεπάστρεψαν ολοσχερώς. Έτσι κατάφερε η ανθρωπότητα να

ορθοποδήσει και να περιορίσει τους κροκόδειλους μόνον στις πε-

ριοχές του Μισσισιπή και του Αμαζονίου, αλλιώς θα τους είχαμε

ακόμη μέσα στα πόδια μας. Για τον εξολοθρεμό των άγριων ερπετών,

δίνουμε τα ονόματά τους στα παιδιά μας. 

Όπως επίσης τα λέμε Θανάση και Κώστα, ονόματα με χρυσά

γράμματα στην ιστορία της ευεργετηθείσης ανθρωπότητας. Ήταν

προορισμένοι να σώσουν τους ανθρώπους από τους αιμοσταγείς

Έλληνες Μιλτιάδη και Παυσανία, οι οποίοι τσίπα δεν είχαν απάνω

τους, αφού με βαρβαρότητα μακέλεψαν τον Περσικό στρατό. Δεν

ήταν ταπεινοί. Τους ξεχάσαμε ως βάρβαρους και δίνουμε στα παι-

διά μας ονόματα συνετών Πατριαρχών, οι οποίοι διάλεξαν να μην

εμπλακούν στις ιντριγκες της πολιτικής και στις μάχες με τα κοφτε-

ρά σπαθιά. Μπορεί να βγάλεις κανένα μάτι. Καλλίτερη απ' την λευ-

τεριά είναι η σιγουριά.

Εμείς αυτό πολύ το εκτιμήσαμε και τους τιμήσαμε παραδίδοντας

τα όπλα της λαμπρής ιστορίας μας. Βάλαμε μυαλό. Πολύ σωστά

αποφύγαμε τα ονόματα του Βασιλιά Μενέλαου και του Σπαρτιάτη

μαχητή των Θερμοπυλών Διηνέκη και υιοθετήσαμε γνήσια ονόμα-

τα και νοήματα του Ισραήλ. Βέβαια, όλως περιέργως, εξακολου-

θούν στην Ρωσία και την Νότιο Αμερική να τιμούν τα γιγάντια Ελληνι-

κά ονόματα –Λεονίτ Μπρέζνιεφ, Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, ο ποδο-

σφαιριστής Σώκρατες, ο άλλος ποδοσφαιριστής Ντιάζ, ο προπον-

ητής Λουίς Φελίπε Σκολάρι ( Λέων Φίλιππος Σχολάρχης). Τι να πεί

κανείς, εμείς υποχωρήσαμε, παραδοθήκαμε στην ανωτερότητα της

φυλής των Μακκαβαίων και των κουρελήδων Φιλισταίων. Δεν αντι-

λαμβάνομαι γιατί άλλοι λαοί τιμούν τον σοφό Αριστοτέλη και όχι την

Σάρα, από την οποία προσπορίστηκε τόσα κεφάλαια ο Αβραάμ

μετά την εντεταλμένη τρυφερή διαμονή της πλησίον του Φαραώ.

Ακατανόητα πράγματα.

Μην ξαναπεί κανένας την κόρη του Ήρα ή Αριάδνη. Παναγιώτα

θα την λέτε και Μαρία, τελείωσε. Όπως ακριβώς τελείωσε ο Ελληνι-

σμός!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
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ΜΕΡΟΣ 13ον

Θ θαλάσσιος αγώνας 

στην Κύπρο – 1826

Η εκστρατεία, όπως τουλάχιστον είχε σχε-

διαστεί, ματαιώθηκε. Οι οργανωτές της όμως

είχαν ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για

μια καταδρομική επιχείρηση στις ακτές της

Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο

δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 1826. 

Στο επεισόδιο αυτό της Επανάστασης, που

οι συνέπειές του για τον πληθυσμό της Κύ-

πρου υπήρξαν βαρύτατες, αναφέρεται ο Ολλαν-

δός πρόξενος στη Λάρνακα, Marco-Antonio

Santi, με δύο εκθέσεις του – της 22ας και της

26ης Μαρτίου 1826, από τις οποίες παραθέ-

τω μεταφρασμένα τα σημαντικότερα απο-

σπάσματα.

Σύμφωνα με την πρώτη από τις εκθέσεις

αυτές, στις 17 Μαρτίου 1826 εμφανίστηκαν

στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Νάπας, μεταξύ

Αμμοχώστου και Λάρνακας, δέκα ελληνικά

πολεμικά πλοία, από τα οποία αποβιβάστηκαν

διακόσιοι περίπου ένοπλοι, με σκοπό να αρπά-

ξουν ζώα και να εφοδιαστούν με νερό.

Η τουρκική φρουρά που είχε διατεξεί για τη

φύλαξη του τόπου δεν δίστασε να επιτεθεί

εναντίον τους, αν και ολιγάριθμοι και η μάχη

έγινε σφοδρότερη όταν έφτασαν εσπευσμέ-

να από την Αμμόχωστοι άλλοι διακόσιοι Τούρ-

κοι στρατιώτες. Σε λίγες ώρες, όμως, οι Τούρ-

κοι λύγισαν, εγκατέλειχαν τη μάχη και ετρά-

πησαν σε άτακτη φυγή. Οι απώλειές τους σε

νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους υπο-

λογίζονται σε δεκαπέντε άτομα και στους επι-

δρομείς περιήλθαν πολλά πολεμοφόδια. 

Οι Έλληνες, μετά τη φονική αυτή σύγκρ-

ουση επιβιβάστηκαν στα πλοία τους, συνα-

ποκομίζοντας τα λάφυρα, ενώ η απροσδό-

κητη αυτή επιδρομή έθεσε τους Τούρκους σε

συναγερμό. Η μανία τους για αντίποινα εναν-

τίον του πληθυσμού θα ήταν δυνατόν να οδηγή-

σει σε θλιβερά γεγονότα, αν η σωφροσύνη

και η ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης από

τον διοικητή του αιγυπτιακού στρατού που

βρισκόταν στο νησί, δεν κατόρθωνε να δια-

τηρήσει την τάξη και την ηρεμία στον πληθυ-

σμό. 

Τις ίδιες μέρες, ένας Έλληνας κουρσάρος

με ρώσικη σημαία στο πλοίο του, πλησίασε

τις ακτές της Λάρνακας και απαίτησε προ-

μήθειες από τα ελλιμενισμένα γαλλικά και

αυστριακά πλοία (Κρατικά Αρχεία Χάγης, Φακ.

107, αρ. 4). 

Η δεύτερη έκθεση, λεπτομερέστερη, ανα-

φέρεται σε περισσότερο οργανωμένη ενέγεια

των καταδρομέων: 

Εμφανίστηκαν και πάλι στις 24 Μαρτίου

1826, στις 3 το απόγευμα στην ακτή της Λάρ-

νακας, έντεκα ελληνικά πολεμικά πλοία. Ο

διοικητής του στολίσκου κατά το σούρουπο

κάλεσε στο πλοίο του μέσω του γραμματικού

ενός αγγλικού εμπορικού πλοίου τον Πρόξε-

νο της Αγγλίας Βοντιτσιάνο, στον οποίο ήθελε

να ανακοινώσει κάτι σημαντικό. Ο Πρόξενος,

με συμφωνία των τοπικών Αρχών έστειλε τον

γραμματέα του, ο οποίος όταν πήγε στο πλοίο,

άκουσε έκπληκτος τον Έλληνα διοικητή του

στολίσκου ότι εγγυάται την ασφάλεια του αντι-

προσώπου της Αγγλίας κατά τη διάρκεια από-

βασης 3,5000 περίπου ανδρών, που σκοπό

είχαν να καταλάβουν το νησί και ότι ήταν υπο-

χρεωμένος να τηρήσει την υπόσχεσή του λόγω

του σεβασμού που έτρεφε προς τον Πρόξε-

νο. Βεβαίωσε επίσης ότι τον ίδιο σεβασμό θα

επεδείκνυε και για όλους τους άλλους Προ-

ξένους και για τα ευρωπαϊκά καταστήματα. 

Όταν οι Τούρκοι πληοφορήθηκαν τις εχθ-

ρικές διαθέσεις των Ελλήνων, που σύμφωνα

με όλες τις ενδείξεις θα εξελίσσονταν σε πρά-

ξεις, ετοιμάστηκαν για σθεναρή άμυνα. Εκάλ-

υψαν με άνδρες όλες τις ακτές που ήταν δυνατόν

να προσβληθούν και περίμεναν αποφασι-

σμένοι να πολεμήσουν εναντίον των εισβο-

λέων. Όλη τη νύχτα η ταραχή υπήρξε έντονη,

όπως και οι κινήσεις των Τούρκων, που οι

οικογένειές τους ζητούσαν άσυλο στα Προ-

ξενεία και στα σπίτια των Φράγκων...

Σύγγχυση και φόβος επικρατούσε και στις

δύο πλευρές, στους Τούρκους και στους Φράγ-

κους, που δεν ήξεραν προς ποια κατεύθυνση

έπρεπε να απομακρυνθούν. Το πρωί της επό-

μενης μέρας, χωρίς τελικά να πραγματοποι-

ηθεί απόβαση, τα ελληνικά πολεμικά πλοία

άνοιξαν πανιά, απειλώντας εν τούτοις ότι θα

πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους σε άλλη

περίπτωση. 

(Το έγγραφο περιλαμβάνει και άλλες ειδή-

σεις, με περιεχόμενο άσχετο προς το γεγονός

αυτό). 

Η δεύτερη αυτή απόπειρα των ελληνικών

πολεμικών πλοίων εναντίον των Τούρκων της

Κύπρου επιβεβαιώνεται και από απόσπασμα

χειρόγραφης ιστορίας της Ελληνικής Επανά-

στασης, που σώζεται στα Γενικά Αρχείοα του

Κράτους στην Αθήνα. 

Ο άγνωστος συγγραφέας της παρέχει και

άλλες πληροφορίες, κυρίως για τους λόγους

που υποχρέωσαν τους Έλληνες να αποχωρή-

σουν: Μετά την αποτυχία τών προσπαθειών

της ελληνικής πρεσβείας, που είχε σταλεί στον

Λίβαο για τη σύναψη ελληνολιβανικής συμμαχίας,

Έλληνες οπλαρχηγοί επιβιβασθέντες στα

πλοία τους, την 25η Μαρτίου 1826 κατέ-

πλευσαν εις Κύπρον. Η εμφάνιση αυτού του

ελληνικού πολεμικού στολίσκου τρόμον μέγαν

επέφερεν εις τους αυτόσε Τούρκους, ώστε οι

μεν μετά των οικογενειών του έφευγον εις τα

ενδότερα της νήσου να σωθώσιν εις την Λευ-

κωσίαν, οι δε εκρύπτοντο εις τα εκεί διάφορα

προξενεία. 

Αλλά οι αρχηγοί της ειρημένης εκστρατείας,

πληροφορηθέντες ότι δύναμις ένοπλος εξ

Αλβανών, εκτός της των εγχωρίων Τούρκων,

σταθμεύει εν Λάρνακι, εθεώρησαν ως ματαίαν

πάσαν μετ’ αυτών σύγκρουσιν, αφού αποτε-

λεσματικόν τι κατά της νήσου Κύπρου δεν

είχον προμελετήσει. Τροφάς και βοσκήματα

ικανά εφαρπάσαντες, απέπλευσον προς τα

της Κιλικίας και Καραμανίας παράλια της

Μικράς Ασίας, ένθα συλλαβόντες αυστριακής

σημαίας πλοίον, πλήρες εμπορευμάτων χρυ-

σοϋφάντων υφασμάτων του Χαλεπίου και

λοιπών πολυτίμων άλλων συριακών χειρο-

τεχνημάτων, καθώς και χρηματοδέσμας και

άλλα διάφορα είδη. Λείαν καλήν ποιήσαντες

επανήλθον εις την Ελλάδα (Εμμ. Πρωτοψάλ-

τη, «Αυθαίρετος Επιδρομή Ελλήνων κατά του

Λιβάνου (1826)», Ελληνικά, τ. 58 (1954), σ.

274). 

Μετά την παράτολμη αποβατική επιχείρη-

ση του 1826 και τις σποραδικές καταδρομές

ελληνικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή

της Κύπρου, που συνεχίστηκαν τους επόμε-

νους μήνες, οι τουρκικές Αρχές του νησιού

σκλήρυναν ακόμα περισσότερο τη στάση τους

απέναντι στον πληθυσμό και νέο κύμα φυγής

δημιουργήθηκε προς τα άλλα νησιά και την

Πελοπόννησο. 

Τα καταπιεστικά μέτρα δεν στρέφονταν

μόνον εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου,

αλλά και άλλων Ελλήνων που βρίσκονταν

στην Κύπρο (Κρατικά Αρχεία Χάγης, Φακ.

107, αρ. 14 και 15 – 10 Σεπτεμβρίου και 15

Οκτωβρίου 1826).

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Κύπρος Τόκας

Ο Κύπρος Τόκας (1924) γεννήθηκε στη Λεμεσό

και ασχολήθηκε με την ποίηση και τη δημοσιογρ-

αφία. Έγραψε τα έργα: «Παιδικές ρίζες», «Αδούλω-

τες ψυχές», «Παιδική λύρα», «Βλαστάρια» κ.ά.

Ο Τόκας ζυμωμένος με πολύ προοδευτικές σοσια-

λιστικές ιδέες γράφει και υποστηρίζει την ελληνο-

τουρκική φιλία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην

Κύπρο γιατί πιστεύει ότι όλα τα δεινά στον τόπο

προέρχονται από τον εθνικιστικό φανατισμό των

ηγεσιών των δύο κοινοτήτων. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του

«Οι δυο ψαράδες» από τη συλλογή «Βλαστά-

ρια», όπου παρουσιάζεται θερμός υποστηρικτής

της ελληνο-τουρκικής φιλίας:

Χρόνια παρέα με το Σαμή

Στο ψάρεμα για το ψωμί

Στην ίδια βάρκα δυο ψυχές 

Κοινές οι λύπες κι οι χαρές.

Κι ήρθε μια μέρα ο χαλασμός 

Πόλεμος, βία, χωρισμός.

Συρματοπλέγματα βαριά 

Αίμα και δάκρυα...προσφυγιά.

Και μια φωνή – ξένη φωνή:

Εχθροί ο Κώστας κι ο Σαμή.

Αδύνατο να ζουν μαζί.

Μίλησε, θάλασσα, εσύ

Παντού η αλήθεια ν' ακουστεί: 

Εχθροί ο Κώστας κι ο Σαμή

που μοίραζαν και το ψωμί;

Ο Κύπρος Τόκας πέθανε το 2011.

Μάριος Τόκας 

(1954 – 2008)

Ο Μάριος Τόκας (1954-2008) γεννήθηκε στη

Λεμεσό και ήταν γιος του λογοτέχνη Κύπρου Τόκα.

Από μικρό παιδί το όνειρο του ήταν να κάνει καρι-

έρα στο πεντάγραμμο και με το πρώτο του πιάνο

(δώρο του πατέρα του σε μικρή ηλικία, σε δύσκο-

λους καιρούς) να τον έχει βοηθήσει να ελπίζει σε

αυτό.

Πήγε στην Αθήνα το 1975 να φοιτήσει στη Φιλο-

σοφική Σχολή και παράλληλα σπούδασε στο Εθνικό

sδείο. Στα τέλη του '78 έκανε το δισκογραφικό του

ντεμπούτο με «Τα τραγούδια της παρέας». Επι-

λέγοντας ως ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά, κα-

θιερώθηκε μεμιάς στη συνείδηση του ψαγμένου

μουσικόφιλου κοινού. Με τα «Λαδάδικα», που

ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος έγραψε τη

δική του, χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο.

Τον Μάνο Λοΐζο θεωρούσε τον άνθρωπο που

τον βοήθησε πολύ στα πρώτα του βήματα. Ιδιαίτε-

ρες ήταν οι συνεργασίες του με τους Γιάννη Πάριο,

Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα Αλεξίου, Δήμ-

ητρα Γαλάνη και Μανώλη Μητσιά, στους οποί-

ους «χάρισε» μερικές από τις σημαντικότερες επι-

τυχίες τους.

Ο Μάριος Τόκας θα μείνει πάντα αξέχαστος για

τα πολλά τραγούδια που έγραψε και άλλα που μελο-

ποίησε. Αναφέρουμε μερικά: «Ρόζα», «Σημάδι»,

«Φωνάζουν οι γειτόνοι», «Μόνος γυρίζω στη

Σαλονίκη», «Σαν τρένα ξεκινάνε», «Απόψε όλα

μου τα επιτρέπω», «Ξανά κι όλο ξανά σου τρα-

γουδώ (ο ντελάλης)», «Βίος ανθόσπαρτος», «Τ'

αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε», «Κράτα

καρδιά μου ενός λεπτού σιγή», «Σήκω να χορέ-

ψουμε, κερνάω μοναξιά», «Κι όλο εγώ περίμε-

να να σ' έφερνε ένα πλοίο».

Δυο χρόνια μετά τον θάνατό του, το 2010, ο

Δήμος Λεμεσού τιμώντας τη μνήμη του και τη συμβο-

λή του στην Κύπρο έδωσε το όνομα του σε μια οδό

της πόλης.

Άλλοι Λογοτέχνες που έγραψαν
σημαντικά και αξιόλογα έργα

Φυσικά υπάρχει και μια πληθώρα άλλων λογο-

τεχνών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Αναφέρουμε έναν αριθμό λογοτεχνών που έζησαν

σε χρονολογική σειρά:

Ιωάννης Καραγεωργιάδης (1842-

1928) πρώην Δημαρχος Λεμεσού, ποιητής και θεα-

τρικός συγγραφέας και μεταφραστής έργων του

Ουγκώ και του Σαίξπηρ. Έγραψε τα έργα «Κύπρ-

ος δούλη», «Ιουστινιανός και Θεοδώρα», «Ατλαν-

τίς».

Γιώργος Σταυρίδης - Ραγιάς (1870-

1923) γεννήθηκε στην Κερύνεια και ήταν δάσκα-

λος. Εξέδιδε τη σατιρική εφημερίδα «Ο Ραγιάς».

Έγραψε τα έργα: «Παλμοί», «Τα πρόστιμα» (τρεις

συλλογές), «Παγκύπριον ημερολόγιον του Ραγιά»

και την κωμωδία «Μπαμ – Μπουμ».

Ζαχαρίας Σωτηρίου (1878-1959) γεν-

νήθηκε στην Αμμόχωστο και εξάσκησε το επάγγελ-

μα του φωτογράφου. Για πέντε χρόνια εξέδιδε στην

Αμμόχωστο τη σατιρική εφημερίδα «Πυξ – Λαξ».

Έγραψε τα έργα «Πενιχροί στίχοι», «Στόνοι Μικρα-

σιατικής συμφοράς», «Ποικίλα».

Αντώνης Κλόκκαρης (1881-1956) ποιη-

τής και λαογράφος, γεννήθηκε στη Λευκωσία. Έγρα-

ψε τα έργα «Κυπριακά δημοτικά τραγούδια της

αγάπης και μοιρολόγια», «Τραούδκια του βου-

νού και του κάμπου», «Κατάλληλα και ακατάλ-

ληλα».

Χαμπής Κολοκάσης (1887 – 1952) από

το Λιοπέτρι ήταν ολότελα τυφλός και ζούσε από το

βιολί και το τραγούδι.

Δημήτρης Δημητριάδης (1892-1964)

θεατρικός συγγραφέας, χρονογράφος και ποιητής.

Έγραψε το θεατρικό «Ο Απόγονος» και τις ποιη-

τικές συλλογές «Βήματα στη χλόη» και «Εμείς κι

οι άλλοι».

Λευτέρης Μηλιώτης (1908-1977) φιλο-

λογικό ψευδώνυμο του Λευτέρη Σωτηρίου καταγό-

ταν από τη Μηλιά Αμμοχώστου και ήταν εκπαι-

δευτικός. Δημοσίευσε εφτά διηγήματα στο περιο-

δικό «Κυπριακά Γράμματα».

Χρήστος Κάρμιος (1913 – 1999) γεν-

νήθηκε στη Μόρφου και ασχολήθηκε με τη δημο-

σιογραφία, τη πεζογραφία και την ποίηση. Έγρα-

ψε τις ποιητικές συλλογές: «Το λέειν της καρκιάς

μου» και «Κύπρο μου ευλόγησε με». 

Στο μυθιστόρημα του «Ο μπάρμπα Χρήστος»

αναφέρεται σε διάφορες ιστορίες της ζωής όπου

γνωρίζουμε τους ανθρώπους με τα προτερήματα

και τα ελαττώματα τους, βλέπουμε τους ανθρώπους

που μοιρολογούν για τους συνανθρώπους τους

που υποφέρουν. Το μυθιστόρημα τελειώνει με το

μοιρολόι για την καταστροφή της Κύπρου από την

τουρκική εισβολή του 1974.

Χαράλαμπος Δημοσθένους (1917

– 2011) γεννήθηκε στην Κοντέα. Διδάχτηκε Βυζαν-

τινή Μουσική και έκανε τον ψάλτη στο χωριό του.

Έγραψε ποιήματα στην Κυπριακή διάλεκτο τα οποία

μελοποίησε ο Μιχάλης Μόζορας και εξέδωσε σε

ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Στες άκρες της ψυσιής

μου». Έγραψε κυρίως ερωτικά ποιήματα όπως

«Το Όρομαν», «Η Βρύση», «Καρκιά τζαι νους»

«Στην Αφροδίτη» κ.ά.

Αυγή Σακαλή (1916-1979) γεννήθηκε στη

Λάρνακα αλλά αργότερα έζησε στην Αλεξάνδρεια

και στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. 

Έγραψε τα έργα «Η γυναίκα με τα μαύρα γυα-

λιά», «Ο χαμένος αετός», «Οράματα» και «Ποιος

είμαι».

Φώτος Χατζησωτηρίου (1919 – 2004)

γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και σπούδασε οικο-

νομικά στο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Παράλ-

ληλα με τη ζωγραφική ασχολήθηκε και με τη λογο-

τεχνία και συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες

και περιοδικά. Έργα του «Μαχαιριές» και «Μάρ-

τυρες» διηγήματα. Στο διήγημα του «Το ξεσήκω-

μα του Οκτώβρη» αναφέρεται στα γεγονότα του

Οκτώβρη 1931 όπου οι Κύπριοι έκαψαν το Κυβε-

ρνείο στη Λευκωσία και ζητούσαν Ένωση με την

Ελλάδα. Μιλά και για τον ξεσηκωμό στην Αμμόχω-

στο όπου ο μεγαλύτερος του αδερφός ο Αρτεμάκης

έκαψε τον αστυνομικό σταθμό, για τον τραυματι-

σμό και τη σύλληψη του.

Λίνα Σ. Σολομωνίδου (1924) γεννήθη-

κε στη Λεμεσό και σπούδασε ιατρική. Ασχολήθη-

κε με το μυθιστόρημα και μετέφρασε ξένα έργα στα

ελληνικά. Έγραψε τα έργα «Ενθάδε κείται», «Το

ταξίδι», «Βιώματα – Κύπρος 1974». Στο τελευ-

ταίο βιβλίο η συγγραφέας ασχολείται με το πρα-

ξικόπημα και την τουρκική εισβολή, την τραγωδία

του νησιού – νεκροί, αγνοούμενοι, πρόσφυγες και

παρουσιάζει όλα αυτά τα γεγονότα με τη μορφή

συνεντεύξεων.

Ιάκωβος Ρωσσίδης γεννήθηκε στην

Αμμόχωστο το 1924 και εργάστηκε ως δημοσιο-

γράφος σε εφημερίδες και περιοδικά. Έγραψε τα

έργα «Κυπριακοί αντίλαλοι», «Στεριανά κύμα-

τα», και «Αναφορά στην Παγκόσμια Αντιπολε-

μική Λογοτεχνία».

Ιάκωβος Κυθρεώτης (1925) γεννήθη-

κε στη Λευκωσία πεζογράφος και λαογράφος. Έργα

του «Τον καιρό της καταδρομής», «Αντρειωμένη

γη» και «Τον καιρό του Λεοντόκαρδου». Στο έργο

του «Πικρά χρόνια» περιγράφε τους αγώνες της

ΕΟΚΑ 1955-59 και τα βασανιστήρια των Άγγλων.

Σοφοκλής Λαζάρου (1932) γεννήθηκε

στη Νάτα της Πάφου. Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ

και το 1969 έγραψε το πεζογράφημα «Οδός Ελευ-

θερίας – Στάση Θανάτου», όπου περιγράφει τα

βασανιστήρια που υπεβλήθη από τους Άγγλους

κατά τη διάρκεια της κράτησης του. Έγραψε τις

ποιητικές συλλογές «Ανήμπορος», «Ενδοσκό-

πιο» και «Επιστροφή».

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
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ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ

Πατέρας και γιος με ποιητική φλέβα



After recently being named 'Club of the Year'

by the Middlesex County FA, community

grassroots club Omonia Youth FC, sponsored by

Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and

V Jewellers have gone one better as they were

named the FA & McDonald's national 'Club of the

Year' at a star-studded award ceremony held at

Wembley Stadium last Saturday. 

By Mike Pieri

Writing in the winner's brochure, the FA's Chief Ex-

ecutive Officer Mark Bullingham said: "The FA & Mc-

Donald's Grassroots Football Awards are to recog-

nise people who make a positive difference. It's our

way to celebrate some of the fantastic individuals

who put their heart and soul into the grassroots game

across England – and say a huge think you to the in-

credible number of volunteers who inspire us all." 

The award ceremony took place at Wembley Sta-

dium prior to this season's annual curtain raiser to

the new domestic season, the Community Shield

match between Leicester City and Manchester City.

The event was attended by a number of football stars

including England's 1966 World Cup final hat-trick

hero Sir Geoff Hurst, former Arsenal and England in-

ternationals Martin Keown and Rachel Yankey OBE,

former Aston Villa and England striker Darius Vas-

sell, former Manchester City and England defender

Joleon Lescott and former Manchester United Women's

manager Casey Stoney MBE. In all there were 12

awards celebrated and awarded with Omonia Youth

FC picking up the prestigious Grassroots Club of the

Year Award. 

The club were represented at the event by Chair-

man Michael Pieri, Vice-Chair and Welfare Officer

Myri Demetriou, Club Secretary Evagoras Mandrides

and Coach Development Officer David Poncia who

had the honour of having Sir Geoff Hurst on their

table. 

In the winner's brochure there was a thorough ex-

planation why each winner was worthy of their award

with Omonia Youth's reading: 

"Pinpointing the importance of their mental well-

being and safeguarding, the club put together a 're-

covery curriculum' to encourage compassionate and

kind coaching ad ensuring the club supported its play-

ers." 

"As a club Omonia Youth works hard to enhance

the football experience for children beyond match-

day, and they make the most of their social media

presence to deliver positive message at every op-

portunity." 

"Omonia Youth FC are a dynamic and family-dri-

ven club that continues to grow and consistently chal-

lenges itself to develop and improve." 

Prior to be awarded the trophy on stage, a video

was shown detailing why Omonia Youth FC were wor-

thy winners with contributions from coaches, play-

ers, parents and from the Middlesex FA.  

At half time, all the awards winners were taken

pitch side and were presented to the crowd with their

trophy along with Sir Geoff Hurst – a lovely moment

that was also shown on the stadium's big screens

too. This really is a wonderful honour for the club and

Chairman Michael Pieri had this to say: 

"This really is an incredible tribute to what we try

to do as a club, and that is to ensure that the children

of our community have a safe, fun, positive and in-

clusive environment to develop their love of the beau-

tiful game. We are of course delighted to be named

club of the year; it is an honour and personally, I feel

very humbled. The past 18 months have been so

challenging for all, so to be recognised for what we

did, to try to keep everyone in the club in a positive

frame of mind, is amazing." 

"Growing up as a kid playing at Wembley, scoring

a goal at Wembley and lifting the cup at Wembley

were dreams. Well, as Omonia Youth FC we got to

Wembley, we won an award at Wembley and at half

time, I got to fulfil that dream of lifting a trophy at Wem-

bley - dreams really do come true!" 

"The award is national recognition of the hard work

of so many people – the management committee

whose support is unstinting, the trustees, the volun-

teer coaches, our parents, carers and of course our

wonderful players. Thank you to them and thank you

to our county FA, Middlesex, for their advice, guid-

ance and support and of course thank you to the na-

tional FA judging panel who felt we were worthy of

this award. Our ethos of 'football for all' is the bedrock

of what we do, why we do it and how do it and this

award is recognition of that ideal." 

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com,

via the contact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the club on

twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omo-

niayouthfc1994. 
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Omonia Youth FC are the FA &
McDonald's Grassroots 'Club of the Year'

Chairman of Omonia Youth FC Michael Pieri with England football legend Sir Geoff Hurst

Omonia Youth FC are the 2021 FA & McDonald's Club of the Year

Chairman Michael Pieri and Vice-Chair Myri Demetriou celebrate at Wembley



KOUBES

BURGHUL CROQUETTES

STUFFED WITH MEAT
Koubes is a shell made of

cracked wheat with a filling of

meat, onion, cinnamon, and pars-

ley. It is a tasty Cypriot street

food mainly served in parties,

fests and outside football stadi-

ums. It is also served in some

Middle- East countries.

INGREDIENTS

Makes 18-20

FOR THE KOUPES SHELL:

500g fine cracked wheat

300ml hot water

2 tsp salt

50g plain flour

1 medium onion, grated

1 medium free-range egg

¼ tsp cinnamon

For the filling

2 tsbp extra- virgin olive oil

2 medium onions, finely chopped

1 clove garlic, crushed (option-

al)

500g pork or beef or a mixture

of pork and beef, minced

½ tsp ground cinnamon

4 tbsp fresh flat- parsley, finely

chopped

50g pine nuts (optional)

sea salt and freshly ground black

pepper

oil for deep-frying

To serve:

Lemon quarters

METHOD

1. Make the shell by washing

the cracked wheat in a fine-

meshed sieve and squeeze

it dry. Put the cracked wheat

in a large bowl, cover with

the hot water, add the salt 

and leave aside for at least

2 hours or overnight.

2. Drain any access water from

the koubes shell mixture and

knead the cracked wheat with

the flour, onion, egg, and cin-

namon by hand for 8-10 min-

utes to achieve a smooth

paste or 3-4 minutes by us-

ing a food processor.

FOR THE FILLING:

3. Over medium heat, heat the

oil in a heavy frying pan un-

til hot and fry the onions for

3-4 minutes until soft and

golden. Add the garlic if us-

ing and fry for a further minute.

4. Add the meat and continue to

cook for 5- 6 minutes stirring

well with a wooden spoon to

break it up, until the meat is

golden brown.

5. Stir in the cinnamon, parsley,

pine nuts if using. Taste and

adjust the seasoning. Take

off the heat and allow it to

cool.

6. Wet your hands with cold wa-

ter. Take a small chunk of

cracked wheat mixture the

size of a walnut. Holding it in

your left hand, make a hole

in it with the long finger of the

right hand and work into a

long slim oval shape about

5-7 cm long. The thinner the

shell the better the koubes

will be. If the paste cracks,

dip a finger in cold water and

use it to stick the shell to-

gether again.

7. Fill the shell with about a ta-

blespoon of filling. Close the

opening by wetting the rim

with cold water and close the

edges together.

8. Deep-fry the koubes in hot

oil until crispy and golden

brown. Drain on kitchen pa-

per.

9. Serve hot or cold with a good

squeeze of lemon juice.
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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- RIK 
 

 
11.00-12.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 

 

 
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  
 
 

 
Lunchtime Laika  
 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm- RIK 
1pm- RIK 

 
13.00-14.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Laiko Compoloi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 

 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Lunchtime Laika  
 
 
 

 
The Cypriot Hour / 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 

 
1pm- RIK 
2pm- ERT 

 
14.00-15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
2pm- ERT 
 

 
15.00-16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
  

 
 

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 

 
Palia Laika  
 
 

 
#SundayFunday 

 
 
8pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 
#MondayMayhem 

  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 
 

 
Palia Laika 
 

 
#SundayFunday  

 
8pm- ERT  
9pm- RIK 

 
 

21.00-22.00 

 
#MondayMayhem 
 
 

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom 

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday  

 
#SaturdayShowdown   

 
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
#MondayMayhem 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
#WindDownWednesday    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  
 

 
10pm- ERT  

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
#WindDownWednesday   

 
Music Biography    

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  

 
12am- RIK 

 
0.00-1.00 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
12am- RIK 

 
1.00-7.00 

 
RIK Broadcast 
 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
 

 

Schedule is subject to change.   Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk  LGR  The Soundtrack of Your Culture.   
 

103.3FM in London, on DAB+ Digital Radio in Birmingham, London, Manchester & Glasgow, on 93FM in Larnaca & Famagusta and 103.1FM in Limassol. 

LGR - London Greek Radio

- Weekly programme

Thursday 12th August 2021 ELEFTHERIA ● 17Cοmmunity News

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

KOUBES
BURGHUL CROQUETTES STUFFED WITH MEAT

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Αγάπη Και Αίμα”
23.00 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Παρθένος”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι’ Αρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 CYPRUS WINE FESTIVAL 

(σε επανάληψη)
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Κατατρεγμένος”
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Τα Ρόδινα Ακρογιάλια”
00.25 Ελληνική Ταινία: 

“Κρουαζιέρα Του Τρόμου”

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.05 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.30 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.05 Ελληνική Ταινία: 

“Η Ώρα Της Οργής”
22.15 Ελληνική Ταινία: 

Ντοκυμανταίρ: “Άγιον Όρος”

KYΡIAKH 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21.30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Ελληνική Ταινία: 

“Ίλιγγος”

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα

Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 

“Η Γυναίκα Του Λωτ”

22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ελληνική Ταινία: 

“Μια Λατέρνα Μια Ζωή”

21.45 Ελληνική Ταινία: 

“Ακάκιε, Τα Μανούλια Να Είναι

Φίνα”

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

19.50 Με τον Φακό του Hellenic TV

20.20 Ελληνική Ταινία: 

“Το Παιδί Του Μεθύστακα”

21.25 Ελληνική Ταινία: 

“Μπίζνες Στα Βαλκάνια”

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)

21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου

21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Δοκιμασία”

23.00 Ελληνική Ταινία: 

“Οι Απάχηδες Των Αθηνών”

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.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο 

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

020 7195 1787 - 8
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