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ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Με ενθουσιασμό άνοιξαν
και τα ελληνικά σχολεία
n ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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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
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Επίσημη επίσκεψη Αναστασιάδη στο
Μπαχρέιν και υπογραφή συμφωνιών

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

3,5 δισ. ευρώ μέτρα από

Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
n ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ, 

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΣΕΛΙΔΑ 7

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για 
το Βαρώσι ζητούν από τον ΓΓ ΟΗΕ 

19 Αμερικανοί βουλευτές
n ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (26/9)

Φεύγει η Μέρκελ, 
παραμένει βουλευτής ο Σόιμπλε…
n ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

– ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 10

Δεν γίνεται οι αρνητές 
του εμβολίου να καθορίζουν

την πορεία μας
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ 42%

Αναβάλλεται το Brexit για
ελέγχους στις εισαγωγές 

προϊόντων μέχρι το 2022…
n ΟΙ ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Β 

ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑ

Αρχίζει ο εμβολιασμός
και παιδιών 12-15 ετών
n ΜΙΑ ΔΟΣΗ PFIZER ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

n ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ WHITTY: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΟΥΤΕ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ»

n ΤΟ 81+% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΣΤΟ Η.Β. 

ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ – 5 ΕΚ. ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ

n ΜΠΟΡΙΣ: «Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»
ΣΕΛΙΔΑ 9

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

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

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΦΩΤΟ: Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ

Άρχισε στη Βρετανία αιματολογική 

δοκιμή έγκαιρης ανίχνευση του καρκίνου
ΣΕΛΙΔΑ 2



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΗΒρετανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι
καθυστερεί την εφαρμογή κάποιων

μετά το Brexit ελέγχων στις εισαγωγές (για
δεύτερη φορά αναβάλλονται) επικαλούμενη
πιέσεις στις επιχειρήσεις από την παν-
δημία και τα προβλήματα στην παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Βρετανία αποχώρησε από την ενιαία

αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του

περασμένου έτους, αλλά, σε αντίθεση με τις

Βρυξέλλες που υιοθέτησαν άμεσα συνορια-

κούς ελέγχους, εφάρμοσε σε φάσεις τους

ελέγχους στις εισαγωγές προϊόντων όπως

των τροφίμων, προκειμένου να δοθεί περισ-

σότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχει-

ρήσεις. 

Οι νέες ημερομηνίες

Έχοντας ήδη καθυστερήσει την εισαγωγή

ελέγχων κατά έξι μήνες από την 1η Απριλίου,

η κυβέρνηση μετέθεσε τώρα την ανάγκη για

πλήρεις τελωνειακές δηλώσεις και ελέγχο-
υς για την 1η Ιανουαρίου του 2022. Οι

δηλώσεις για την ασφάλεια θα απαιτούνται

από την 1η Ιουλίου της επόμενης χρονιάς.

«Θέλουμε οι επιχειρήσεις να επικεντρω-

θούν στην ανάκαμψή τους από την πανδημία

αντί να πρέπει να αντιμετωπίσουν νέες απαι-

τήσεις στα σύνορα και γι’ αυτόν τον λόγο θέσα-

με ένα ρεαλιστικό νέο χρονοδιάγραμμα για την

εισαγωγή ολοκληρωμένων συνοριακών

ελέγχων», δήλωσε ο υπουργός Brexit, Ντέι-
βιντ Φροστ.

«Οι επιχειρήσεις θα έχουν τώρα περισσό-

τερο χρόνο για να προετοιμαστούν για αυτούς

τους ελέγχους που θα τεθούν σταδιακά σε 

εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2022».

Τεράστια αύξηση 
των δασμών

Μεγάλη αύξηση σημείωσαν το πρώτο επτάμ-

ηνο του έτους οι δασμοί που κατέβαλαν οι βρε-

τανικές επιχειρήσεις προκειμένου να εισάγουν

προϊόντα από την ΕΕ. Πρόκειται για μια από

τις επώδυνες συνέπειες του Brexit – μαζί, φυσι-

κά, με την έλλειψη εργατικών χεριών και τα

κενά σε καίριους τομείς της οικονομίας, που

καλύπτονταν από πολίτες των «27» – το οποίο

έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολη και κοστοβόρα

την πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ για

το Ηνωμένο Βασίλειο και τις εταιρείες οι οποίες

έχουν την έδρα τους σε αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη

δημοσιότητα η UHY Hacker Young και έκανε

γνωστά η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt,

το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου οι βρετανι-

κές επιχειρήσεις κατέβαλαν 2,58 δισ. ευρώ

(κάπου 2,2 δισ. στερλινών) με τη μορφή δασμών

για εισαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων. Το

ποσό αυτό είναι υψηλότερο κατά 42% σε

σύγκριση με αυτό που είχε καταβληθεί την ίδια

περίοδο του 2020.

Διαμαρτυρίες επιχειρήσεων

«Οι βρετανικές επιχειρήσεις δεν είχαν επαρ-

κή χρόνο ούτε την αναγκαία βοήθεια προκει-

μένου να προσαρμοστούν στα κόστη του Brexit

και τον τεράστιο όγκο της γραφειοκρατίας»,

δήλωσε το στέλεχος της UHY, Μισέλ Ντέιλ.
Μάλιστα, εκτίμησε ότι από τον ερχόμενο

Οκτώβριο τα προβλήματα ενδέχεται να εντα-

θούν, καθώς θα τεθεί σε ισχύ μια νέα απαγό-

ρευση εισαγωγής για διάφορα είδη διατρο-

φής, όπως o κατεψυγμένος κιμάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των δασμών

προήλθε κυρίως από την εφαρμογή του επο-

νομαζόμενου «κανονισμού προέλευσης» (rules

of origin). Κι αυτό διότι συνέπειά του είναι να

επιβαρύνονται προϊόντα τα οποία παράγον-

ται εξ ολοκλήρου εκτός ΕΕ ή περιλαμβάνουν

τμήματα που έχουν παραχθεί εκτός της Ένω-

σης.

ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ 42%

Αναβάλλεται το Brexit για ελέγχους στις

εισαγωγές προϊόντων μέχρι το 2022…

Άρχισε στη Βρετανία 
αιματολογική δοκιμή 
έγκαιρης ανίχνευση 

του καρκίνου
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας άρχι-

σε τη Δευτέρα την μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως της
αιματολογικής εξέτασης Galleri της Grail Inc, η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περισσό-
τερων από 50 ειδών καρκίνου πριν από την εμφάνιση
συμπτωμάτων.

Το τεστ Galleri εξετάζει το DNA στο αίμα ενός ασθενούς
για να εξακριβώσει αν στοιχεία του προέρχονται από
καρκινικά κύτταρα. Η έγκαιρη διάγνωση των καρκίνων
οδηγεί σε σημαντικά αυξημένα ποσοστά επιβίωσης.

Το NHS ανακοίνωσε ότι θέλει να στρατολογήσει 140.000
εθελοντές στην Αγγλία για να εξετάσει πόσο καλά λειτο-
υργεί το τεστ στο πλαίσιο μιας τυχαιοποιημένης δοκιμής
ελέγχου. Στους μισούς από τους μετέχοντες θα ελέγχε-
ται αμέσως το δείγμα αίματός τους με το τεστ Galleri.

«Χρειάζεται να μελετήσουμε το τεστ Galleri προσεκτι-

κά για να δούμε αν μπορεί να μειώσει σημαντικά τον

αριθμό των καρκίνων των οποίων η διάγνωση γίνεται σε

προχωρημένο στάδιο», δήλωσε ο Πίτερ Σασιένι, καθη-
γητής πρόληψης του καρκίνου στο King’s College του
Λονδίνου.

«Το τεστ θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του

παιγνιδιού στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου και

είμαστε ενθουσιασμένοι που ηγούμαστε αυτής της σημαν-

τικής έρευνας», πρόσθεσε.
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μακράν η πιο συνηθι-

σμένη αιτία θανάτου από καρκίνο στη Βρετανία, καθώς
αναλογεί στο ένα πέμπτο όλων των θανάτων από την
επάρατη νόσο.

Οι καρκίνοι του πνεύμονα, των εντέρων, του προστάτη
και του μαστού αναλογούν στο 45% των θανάτων από
την νόσο αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την
NHS.

Η αμερικανική εταιρεία βιοεπιστημών Illumina Inc ανα-
κοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ολοκλήρωσε την εξα-
γορά της Grail ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η
Illumina πρόσθεσε ότι θα λειτουργεί την Grail ξεχωριστά
από την τρέχουσα επιχείρησή της.

Eπικαιρότητα

Πέθανε ξαφνικά η μητέρα του Μπόρις Τζόνσον
ΗΤΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, 79
ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΣΟΝ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θρηνεί την

απώλεια της μητέρας του, Σάρλοτ Τζόνσον Ουάχλ, η οποία

πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 79 ετών.

Επαγγελματίας ζωγράφος η Σάρλοτ Τζόνσον Ουάχλ (στη

φωτό με τον γιο της), πέθανε «ξαφνικά και ειρηνικά» σε νοσο-

κομείο του Λονδίνου.

Ο Τζόνσον είχε περιγράψει τη μητέρα του ως την «ανώτερη

Aρχή» στην οικογένεια κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου

του Συντηρητικού Κόμματος το 2019.

«Θα παραθέσω τη φράση της ανώτερης Αρχής στην οικογέ-

νειά μου – της μητέρας μου – και παρεμπιπτόντως για όσους

ψάχνουν εναγωνίως διαιρέσεις εντός της οικογένειάς μου σε

θέματα για την ΕΕ, θέλω να ξέρετε ότι έχω κρατημένο τον άσο

στο μανίκι μου, η μητέρα μου ψήφισε “Έξοδο” από την ΕΕ», είπε

τότε ο Τζόνσον.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Telegraph», η Τζόνσον Γουάλ

διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία 40 ετών.

«Προσπαθώ να ζωγραφίζω κάθε μέρα αν μπορώ, παρότι πρέ-

πει να πηγαίνω συχνά στο νοσοκομείο. Εξακολουθώ να μπορώ

να ζωγραφίζω, αν και το χέρι μου κάνει ξαφνικά μια κίνηση που

είναι εντελώς ακούσια και αυτό με κάνει σχεδόν να κλαίω», είχε

πει η Τζόνσον Γουάλ σε συνέντευξή της στην εφημερίδα το 2008.
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Άποψη - Σχόλια

m
Αποσύρθηκε τελικά το βιβλίο των Αγγλικών στην Κύπρο

(εισαγόμενο), σε μια σελίδα του οποίου εκθειάζετο ο

Κεμάλ Ατατούρκ. Ορθή η ενέργεια του υπουργείου Παιδείας

της Κύπρου. Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου θα πρέπει να

είναι άκρως προσεκτικοί. Γι’ αυτό πληρώνονται. Δεν είναι

δυνατόν να εγκρίνει τα βιβλία ο υπουργός!

Ορθά, λοιπόν, είπε ο υπουργός Πρ. Προδρόμου, ότι δεν

μπορεί σε δικά μας σχολικά βιβλία να «δίνεται ηθικό ανά-

στημα σε έναν πολιτικό που ήταν ηγέτης της γενοκτονίας».

Βρήκε, όμως, αφορμή ο Τ/κ ευρωβουλευτής μας Νιαζί να

καταγγείλει την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ε.Ε. ότι προ-

βαίνει σε λογοκρισία!!! Την ίδια αντίδραση είχε και το υπουρ-

γείο Εξωτερικών της Τουρκίας, που συνέδεσε το θέμα με το

Κυπριακό! Αντέδρασε και ο αμαθής Τατάρ.

Καλά, η Τουρκία και ο Τατάρ θα αντιδρούσαν. Αναμενό-

μενο. Ο Νιαζί, όμως, με ποιο ηθικό έρεισμα καταγγέλλει το

νόμιμο κράτος της Κύπρου;

Φταίει αυτός; Όχι. Αυτοί που τον εξέλεξαν ας έχουν τύψεις!

m
Ένας εκπαιδευτικός Τέχνης στην Κύπρο και ζωγράφος

βγήκε και με εμετικά σχέδιά του προσβάλλει θρησκευτικά

σύμβολα, χυδαιογραφεί εναντίον ιερών προσώπων και άλλων

προσωπικότητων. 

Γι’ αυτήν την αναστάτωση – που προκάλεσε τη δικαιολο-

γημένη οργή του κόσμου – το Υπουργείο διέταξε πειθαρχική

έρευνα, η οποία μπορεί να καταλήξει και σε απόλυσή του από

το δημόσιο σχολείο.

Όμως, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, βγήκε και

έγραψε ότι «δεν νοείται να διώκεται ένας για την καλλιτεχνική του

έκφραση»...

Καλά, κυρία Αννίτα, πού είδες την «καλλιτεχνική» έκφραση;

Από πότε η χυδαιολογία, η βρωμία και η ύβρις είναι... «καλλι-

τεχνική έκφραση»;

m
Τουρκοκύπριοι, που ζουν στα κατεχόμενα, οδηγούν

την Κυπριακή Δημοκρατία στα δικαστήρια, επειδή,

ισχυρίζονται, δεν τους παραχωρείται οικονομική βοήθεια,

αν και εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, δεν τους δίνουν

αύξηση στις συντάξεις, δεν παραχωρούν 400 ευρώ σε όσους

έκλεισαν τα 65, δεν δίνουν αύξηση σε συνταξιούχους που

απεβίωσε η σύζυγός τους και – ακούστε – δεν παραχωρεί

το κράτος ταυτότητα και διαβατήρια σε παιδιά εποίκων που

έκαναν μεικτούς γάμους. Ποιος θα τους δώσει τις αυξήσεις;

Οι Ε/κ φορολογούμενοι πολίτες!

Φανταστείτε αν επιβληθεί η λύση που επιδιώκουν στο

Κυπριακό τι θα ζητούν!

m
Εκτιμούν, κάποιοι, ότι ο Στυλιανίδης, τώρα που έγινε υπουρ-

γός, αύξησε τις «μετοχές» του για να είναι υποψήφιος Πρόε-

δρος της Κύπρου το 2023. Προφανώς εννοούν υποψήφιος του

ΑΚΕΛ (όπως δημόσια το δηλώνουν, άλλωστε, στελέχη του).

Εμείς νομίζουμε ότι το αντίθετο θα συμβεί. Η «υποψηφιότητα»

αυτή «θάφτηκε». Διότι θα μετρήσουν κάποιοι τις αντιδράσεις των

Τ/κ, που θα πουν ότι ένας υπουργός του Μητσοτάκη «επι-

βλήθηκε» ως Πρόεδρος. Οι υπόλοιπες τουρκικές κατηγορίες

φαντάζεστε ποιες θα είναι.

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα

Ε
δώ και 19 περίπου μήνες η αν-

θρωπότητα μαστίζεται από μια παν-

δημία που ξεπερνά σύνορα, ιδεολογίες,

αντιλήψεις, οικονομικές και κοινωνικές

καταστάσεις. Σκορπά τον θάνατο αδια-

κρίτως και όλοι είμαστε υποψήφια θύμα-

τά της. Ουδείς είναι ασφαλής ενόσω

αυτός ο ιός βρίσκεται στον πλανήτη

μας. Μεταφέρεται εύκολα, μεταλλάσ-

σεται διαρκώς και διαδίδεται γρήγορα,

απειλεί κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Η
πλειοψηφία των εκατομμύριων που

προσβλήθηκαν, κατάφερε να γλυ-

τώσει από του Χάρου τα δόντια. Άλλοι

πέρασαν τον κορωνοϊό με ελαφρά 

προβλήματα, άλλοι με πολυήμερη

επώδυνη νοσηλεία, αλλά σώθηκαν,

ενώ, δυστυχώς, μια μεγάλη μερίδα των

νοσούντων κατέληξε. Γέμισαν τα νε-

κροταφεία.

Π
έραν της ανθρώπινης ζωής, που

είναι το ύψιστο, υπάρχουν και άλ-

λα μεγάλα θύματα της πανδημίας. Σ’

αυτά συγκαταλέγονται πρώτα απ’ όλα

τα παιδιά, οι έφηβοι. Στερήθηκαν τη χα-

ρά της παιδικής και εφηβικής ζωής, την

ομαλή εκπαίδευσή τους, τις κοινωνικές

συναναστροφές, ένα κομμάτι της ομα-

λής πνευματικής και ψυχικής τους πο-

ρείας.

Φ
υσικά, μεγάλο πλήγμα υπέστησαν

και όλα σχεδόν τα κράτη, οι οικο-

νομίες τους, που είναι άμεσα συνυφα-

σμένες με τη ζωή των πολιτών. Χωρίς

εύρωστη οικονομία, οι κυβερνήσεις δεν

μπορούν να επιτελέσουν κοινωνικό έρ-

γο, να δώσουν στους πολίτες αυτό που

απαιτείται στο Σύστημα Υγείας, στις

συντάξεις, στην εκπαίδευση, στην προ-

στασία των ανθρώπων.

Α
πό την πρώτη στιγμή, όλα τα κράτη

– με τον έναν ή τον άλλο τρόπο –

νωρίς ή καθυστερημένα, έλαβαν μέτρα

ως άμυνα στον αόρατο εχθρό. Μέτρα

που, ναι, ήταν αντιδημοφιλή, περιορι-

στικά, ψυχοπλακωτικά. Έπρεπε όμως

να ληφθούν. Απορρυθμίστηκε η ζωή

μας, ξεχάσαμε συνήθειές μας, κλειστή-

καμε περισσότερο στον εαυτό μας.

Η
ανθρωπότητα εναπέθεσε τις ελ-

πίδες της στην Επιστήμη. Διατέ-

θηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια προ-

κειμένου να εξευρεθεί αντίδοτο στον ιό.

Και η Επιστήμη – σε ΗΠΑ, Ευρώπη,

Ρωσία, Κίνα – κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ

να βρει ένα «όπλο» άμυνας. Μπορεί να

μην είναι μαγικό φάρμακο για να εξα-

λείψει τον ιό, όμως είναι μία ασπίδα.

Όλες οι κυβερνήσεις αγόρασαν τα εμ-

βόλια και τα διέθεσαν δωρεάν στον κό-

σμο. Στήθηκε ένας γιγαντιαίος οργανι-

σμός εμβολιασμών σε παγκόσμια κλίμα-

κα. Οι επιστήμονες σε όλον τον κόσμο

έδωσαν τα φώτα τους, κάλεσαν τον κό-

σμο να χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό

για να αμυνθεί και να συμβάλει πα-

ράλληλα στον έλεγχο του ιού. Οι κυβε-

ρνήσεις όλες ακολούθησαν την Επι-

στήμη και έμπρακτα άνοιξαν διόδους

καταπολέμησης του κορωνοϊού. Δεν

έμεινε επιστημονικό ή άλλο επιχείρημα

που να μη λέχθηκε και να μην αναλύθη-

κε δημόσια. Ουδείς δικαιούται να ισχυρί-

ζεται, μετά από τόσους μήνες καθημε-

ρινών «ανοιχτών σεμιναρίων» και εκ-

λαϊκευμένων «μαθημάτων», ότι δεν

γνωρίζει.

Φ
υσικά, η συντριπτική πλειοψηφία

των κατοίκων αυτού του πλανήτη

ακολούθησε τις προτροπές της Επι-

στήμης, των πολιτικών και των ηγετών

όλων των θρησκευτικών δογμάτων.

Υπάρχει, όμως, και η μειοψηφία που

διαφωνεί, που αρνείται ότι κυκλοφο-

ρεί ο ιός, ή είναι αρνητές της ασθένει-

ας από φόβο. Βεβαίως, ο καθένας είναι

ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Αν μπει

κάποιος στο Διαδίκτυο, θα «χάσει τον

νου του» με τις θεωρίες που ανα-

πτύσσονται.

Τ
ο θέμα, όμως, είναι ότι οι λίγοι που

αρνούνται τα εμβόλια, κάνουν ζημιά

στους πολλούς. Τα νοσοκομεία είναι

γεμάτα ανεμβολίαστους ως επί το

πλείστον. Στερούν άλλους ασθενούντες

από επείγουσες θεραπείες. Και εμείς

πληρώνουμε περίπου πέντε χιλιάδες

λίρες για νοσηλεία κάθε ανεμβολίαστου

σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας!!!

Π
ρέπει, επιτέλους, να μπουν κάποια

όρια, κάποιοι φραγμοί. Τα δι-

καιώματα της συντριπτικής πλειο-

ψηφίας δεν είναι νοητόν να υπο-

βαθμίζονται. Όποιος αρνείται την ύπα-

ρξη του κορωνοϊού και γίνεται πρόξε-

νος πρόκλησης θανάτου συνανθρώπου

του, δεν μπορεί να οχυρώνεται πίσω

από «δημοκρατικά δικαιώματα». Πρέ-

πει να κατανέμονται ευθύνες. Τρόποι

υπάρχουν. Η προστασία της ζωής είναι

αδιαπραγμάτευτη.

“Ε”

Πρόκειται για τον καθηγητή Πανεπιστημίου στην Ελλάδα Π. Κ. Ιωακειμίδη. Ο κύριος

αυτός έγραψε ένα άρθρο για τα 22 χρόνια από τον αδόκητο θάνατο σε αεροπορικό

δυστύχημα του Γιάννου Κρανιδιώτη (αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας

και γιου του Νίκου Κρανιδιώτη, στενού συνεργάτη του Μακαρίου και επί σειράν ετών πρέ-

σβη της Κύπρου στην Αθήνα).

Ο Π. Κ. Ιωακειμίδης, λοιπόν, γράφει ότι, αν δεν έφευγε τόσο νωρίς ο Κρανιδιώτης, το

Κυπριακό θα ήταν σήμερα λυμένο ως Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δηλαδή, ο κύριος καθηγητής  υποδεικνύει σαφώς ότι την ευθύνη για τη μη λύση του

Κυπριακού τη φέρουν ακεραίαν όλοι οι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Τουρκία

είναι... αθώα περιστερά! Δεν έχει αντιληφθεί ο κύριος αυτός ότι το Κυπριακό δεν λύθηκε

έως τώρα λόγω της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής. Επίσημα η Ε/κ ηγεσία προέβη σε

μια τεράστια υποχώρηση, αποδεχόμενη τη Διζωνική ως λύση, με την προϋπόθεση ότι θα

είναι ένα το κράτος, με μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα και συγχρόνως λει-

τουργικό ώστε να μπορεί να «σταθεί» στην Ε.Ε.

Οι Τούρκοι, κύριε Ιωακειμίδη, με τη Διζωνική εννοούσαν πάντα την ύπαρξη δύο ξεχωρι-

στών οντοτήτων στην Κύπρο, με κρατική κυριαρχική υπόσταση. Αυτή ήταν η θέση τους

διαχρονικά, όπως πρόσφατα το παραδέχτηκε και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, του οποίου

η πολιτική διαδρομή δίπλα στον Γλαύκο Κληρίδη κάθε άλλο παρά από «αδιάλλακτες»

θέσεις στο Κυπριακό χαρακτηριζόταν!

Ουδείς Ε/κ ηγέτης – ούτε ασφαλώς ο Γιάννος Κρανιδιώτης – θα δεχόταν ποτέ λύση

Διζωνικής τουρκικών προδιαγραφών, με εσαεί παραμονή τουρκικών στρατευμάτων,

εγγυήσεις και το «δικαίωμα» στο «Τ/κ συνιστών κράτος» να πολιτογραφεί ανεξέλεγκτα

Τούρκους υπηκόους ως νόμιμους πολίτες της Κύπρου. Εάν αυτά δεν τα γνωρίζεις, κύριε

καθηγητά, δεν έχεις αυτιά και μάτια να καταλαβαίνεις τι δημοσίως δηλώνουν οι Τούρκοι;

Τόσο τυφλός είσαι; Τόσο μένος έχεις εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου, που τους κατη-

γορείς ότι δεν θέλουν λύση, αθωώνοντας την Τουρκία;

Ο κ. Ιωακειμίδης ισχυρίζεται ότι ο Γ. Κρανιδιώτης ξεκίνησε την ιδέα της ένταξης της

Κύπρου στην Ευρώπη (τότε ΕΟΚ) το 1986, αλλά «σύσσωμη σχεδόν η πολιτική ηγεσία

στη Λευκωσία ήταν αντίθετη, διότι δεν ήθελαν να φύγει η Κύπρος από το Κίνημα των Αδε-

σμεύτων». Και ότι την ιδέα της ένταξης «ενστερνίστηκαν ο Κ. Σημίτης και Θ. Πάγκαλος

και... ορισμένοι φωτισμένοι πολιτικοί ηγέτες στη Λευκωσία, όπως ο Γιώργος Βασιλείου

και ο Γλαύκος Κληρίδης και έτσι έγινε πραγματικότητα»!

Αυτά ισχυρίζεται ο κ. Ιωακειμίδης. Ένας καθηγητής, που έχει το κύρος του πανεπι-

στημιακού δασκάλου, δεν δικαιούται να λέει ανοησίες και αερολογίες. Ο Κ. Σημίτης, κατ’

αρχάς, εκείνη την περίοδο ήταν αποδιοπομπαίος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Θ. Πά-

γκαλος, ναι, ήταν υφυπουργός Εξωτερικών το 1988, όταν το καλοκαίρι πήγε στην Κύπρο

για να προωθήσει την κατάθεση αίτησης για ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ. Και όπως πολ-

λές φορές είπε δημόσια ο Πάγκαλος, σαν να έβλεπαν... εξωγήινο στη Λευκωσία! Ποιοι; Ο

Πρόεδρος Βασιλείου (που εκλέχθηκε τον Φεβρουάριο του 1988) και οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ

και της ΕΔΕΚ.

Ο Γ. Βασιλείου ήταν αρνητικά διακείμενος προς την ΕΟΚ. Όταν μάλιστα, αργότερα, ο

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Λευκωσία, ο Γ. Βασιλείου

σε δημόσιες δηλώσεις του ενώπιον τού Έλληνα πρωθυπουργού, είπε ότι «πρέπει να το

χωνέψουμε, εάν δεν λυθεί το Κυπριακό, δεν πρόκειται η Κύπρος να ενταχθεί στην ΕΟΚ»...

Να θυμίσουμε εδώ ότι η προσέγγιση με την ΕΟΚ έγινε από τον Πρόεδρο Σπύρο Κυ-

πριανού, ο οποίος πέτυχε την Τελωνειακή Ένωση το 1987, που ήταν το τελευταίο στάδιο

πριν την ένταξη. Υπέρ ήταν το ΔΗΚΟ και ο ΔΗΣΥ. Τότε, αντίθετοι  με αυτή την ευρωπαϊκή

πορεία ήταν το ΑΚΕΛ και η ΕΔΕΚ (η σοσιαλιστική ΕΔΕΚ, την οποία δεν είχε κατορθώσει

να πείσει ο σοσιαλιστής Γ. Κρανιδιώτης). Αργότερα, η ΕΔΕΚ άλλαξε θέση, όπως και το

ΑΚΕΛ το 1995 με συνεδριακή απόφασή του.

Ο Γ. Βασιλείου, ως Πρόεδρος πιέστηκε από την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ να υποβάλει αίτηση ένταξης. Το έκανε απλώς για τους τύπους και άφησε

το θέμα ανέγγικτο, δεν κούνησε το δαχτυλάκι του για προώθηση της ένταξης. Το θέμα ήρθε

στην επιφάνεια όταν εξελέγη Πρόεδρος ο Γλ. Κληρίδης το 1993, ο οποίος επισκέφθηκε

τις Βρυξέλλες με τον τότε ΥΠΕΞ Αλέκο Μιχαηλίδη για να διαπιστώσει ότι η αίτηση έντα-

ξης είχε μείνει στο ράφι, διότι ο... ευρωπαϊστής Βασιλείου ουδέν έπραξε.

Η Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας τον Μάρτιο του 1995 έγινε ως... αντάλλαγμα για την

απόφαση ν’ αρχίσει η Κύπρος ενταξιακές διαπραγματεύσεις 16 μήνες μετά τη Διακυβερ-

νητική της Ε.Ε. Δεν ήταν... έμπνευση του Γ. Κρανιδιώτη η Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας.

Ήταν μια επιβολή της Ευρώπης για να «χρυσώσει το χάπι» στην Τουρκία, επειδή άνοιγε

ο δρόμος για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας ανατρέξει στα τότε δημοσιεύματα

ο κ. καθηγητής, αλλά και στις δηλώσεις του τότε υφυπουργού Εξωτερικών το 1995, Γεωρ-

γίου Αλέξανδρου Μαγκάκη.

Συνεπώς,ο κ. Ιωακειμίδης έγραψε ανιστόρητα πράγματα, αλλά και ανοησίες, όπως ότι

«αν ζούσε ο Γ.Κ. θα είχε διεκδικήσει την προεδρία της Κύπρου το 2003, θα την κέρδιζε και

θα είχε εργαστεί για ένα καλύτερο σχέδιο Ανάν».

Είχε, ισχυρίζεται ο κ. Ιωακειμίδης, προσωπική γνώση ότι θα ήταν υποψήφιος Πρόε-

δρος ο Γ.Κ. το 2003, αλλά πέθανε το 1999. Στην Κύπρο, το όνομα Γιάννου Κρανιδιώτη ανα-

φέρθηκε για τις προεδρικές του 1998, αλλά δεν ευδοκίμησε. Ας ψάξει να μάθει το γιατί.

Λόγος έγινε για το όνομα Κρανιδιώτη το 1998, αλλά δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος

κανενός από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Τώρα, ο κ. Ιωακειμίδης... ενθουσιάστηκε με τον διορισμό Στυλιανίδη, τον οποίο... λιβανίζει

και τον προαλείψει για υποψήφιο Πρόεδρο της Κύπρου το 2023. Θα... απογοητευτεί.

“Ε”

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Δεν γίνεται οι αρνητές του εμβολίου
να καθορίζουν την πορεία μας

Ένας καθηγητής για κλάματα...



Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για 

το Βαρώσι ζητούν από τον ΓΓ του ΟΗΕ 

19 Αμερικανοί βουλευτές

Εμβολιάστηκε το 80% 
του ενήλικου πληθυσμού 

της Κύπρου
Το 80% του ενήλικου πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον την 1η

δόση εμβολίου, με τον 2ο στόχο που είχε θέσει το Υπουργείο

Υγείας Κύπρου να επιτυγχάνεται σύμφωνα με τα τελευταία

επίσημα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικες (18 ετών

και άνω) έφτασαν στο 76% και αναμένεται ότι τις επόμενες 2 με

3 εβδομάδες το ποσοστό των πολιτών που θα έχουν ολο-

κληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα θα φτάσει επίσης στο

80%. 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες, μέσα από διάφο-

ρες δράσεις με επιστημονική τεκμηρίωση, για να καθησυχα-

στούν οι όποιες ανησυχίες και προβληματισμοί έχει μερίδα των

πολιτών για τον εμβολιασμό, αυξάνοντας την εμβολιαστική κάλυ-

ψη και συνεπακόλουθα την ασφάλεια στην κοινότητα ευρύτε-

ρα.

Η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με 1η δόση ανά ηλικια-

κή ομάδα έχει ως εξής:

Συνολικά η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με την 1η δόση

του ενήλικου πληθυσμού (18 ετών και άνω) είναι στο 80%. Ταυ-

τόχρονα, ποσοστό 76% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρω-

σε το εμβολιαστικό του σχήμα. Το 39,6% των ατόμων 16 και 17

ετών έλαβαν τουλάχιστον την 1η δόση και το 32,5% ολοκλήρ-

ωσε τον εμβολιασμό του. Στην ηλικιακή ομάδα των 12-15 ετών

εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την 1η δόση το 24,1% και 13,4%

αυτής της ηλικιακής ομάδας ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του

σχήμα.

Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη ανά Επαρχία, η Πάφος

βρίσκεται στο 90,9% του ενήλικου πληθυσμού που έλαβε του-

λάχιστον την 1η δόση. Ακολουθούν οι Επαρχίες Αμμοχώστου

και Λευκωσίας με 89,5% και 79,2% αντίστοιχα και η Επαρχία

Λεμεσού με 78,5%. Στην Επαρχία Λάρνακας, η εμβολιαστική

κάλυψη τουλάχιστον με την 1η δόση βρίσκεται στο 74,4%.
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Με κοινή επιστολή τα μέλη της ελληνι-
κής κοινοβουλευτικής ομάδας στο

Κογκρέσο καλούν τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντό-
νιο Γκουτέρες, να λάβει απτά μέτρα εναν-
τίον της Τουρκίας για το άνοιγμα των Βα-
ρωσίων.

Τη διακομματική επιστολή υπογράφουν

19 βουλευτές, οι οποίοι ζητούν από τον ΟΗΕ

να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά και

πολιτικά εργαλεία που διαθέτει για να απαι-

τήσει από την Τουρκία να σταματήσει τις

συνεχείς παραβιάσεις της κυπριακής κυ-

ριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Όπως σημειώνουν οι Αμερικανοί βουλευ-

τές, «χαιρετίζουμε την καταδίκη εκ μέρους

του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτής της απα-

ράδεκτης αλλαγής του καθεστώτος (των Βα-

ρωσίων) από την Τουρκία και τους Τουρ-

κοκύπριους και σας παρακαλούμε να στείλε-

τε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η αντίδραση

των Ηνωμένων Εθνών δεν θα περιοριστεί

στη ρητορική, εάν οι αποφάσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας για τη Βαρώσια συνεχίσουν

να παραβιάζονται».

Η πρωτοβουλία ανήκει στους συμπρο-

έδρους της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομά-

δας στο Κογκρέσο, Κάρολιν Μαλόνι και

Γκας Μπιλιράκη, καθώς και στον ομογενή

βουλευτή Κρις Πάππας.

Καταρρίπτονται 
οι τουρκικοί ισχυρισμοί

Στην επιστολή αποδομούνται λεπτομερώς

οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα Βαρώσια και

υπενθυμίζονται οι πρόσφατες ενέργειες της

Άγκυρας που παραβιάζουν κατάφορα το διε-

θνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί βουλευτές κρούουν

τον κώδωνα του κινδύνου για τα μελλοντικά

σχέδια της Τουρκίας, τα οποία προβλέπουν

την υλοποίηση μαζικών έργων υποδομής

στην περίκλειστη πόλη.

Ειδικότερα, η επιστολή ενθαρρύνει τον ΓΓ

να ασκήσει τη δικαιοδοσία των Ηνωμένων

Εθνών στη διοίκηση της περιοχής, ώστε:

– Να αποτρέψει την επανεγκατάσταση των

Βαρωσίων.

– Να επιδιώξει την άμεση και πλήρη εφαρ-

μογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφα-

λείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώσια.

– Να εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων

εναντίον της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων

που προσπαθούν παράνομα και μονομερώς

να ανοίξουν την πόλη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ GERAINT DAVIES ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κάλεσμα για επιστροφή των Βαρωσίων
στους νόμιμους κατοίκους τους

Το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο συγκέντρωσε και τις προ-
απαιτούμενες 20 υπογραφές στο Συμβούλιο της Ευρώπης,

θα συζητηθεί στο Προεδρείο της Συνέλευσης αυτόν τον μήνα
στις 6 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 . Πρόκειται για μια μεγάλη
επιτυχία που κατάφερε να φέρει εις πέρας ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου
Η.Β. με την αρωγή του βουλευτή των Εργατικών της Μεγάλης
Βρετανίας Geraint Davies, ο οποίος και το κατέθεσε. Επίσης να
αναφέρουμε και την πολύτιμη βοήθεια που μας παρείχε η κυρία
Θεοδώρα Μπακογιάννη, την οποία και ευχαριστούμε, καθώς και
την Ελληνική και την Κυπριακή αντιπροσωπεία.

Το προσχέδιο του ψηφίσματος είναι το ακόλουθο:

As Cyprus celebrated its 60th anniversary of independence last

year, the Parliamentary Assembly should reaffirm its support for a

comprehensive settlement of the Cyprus problem, on the basis of an

agreed framework for a bi-communal, bi-zonal federation with a sin-

gle sovereignty, single citizenship and international personality and

political equality, as set out in the relevant UN Security Council

Resolutions and the High Level Agreements, noting however that this

has yet to be achieved.

Since the invasion by the Turkish troops in 1974, a section of

Famagusta (Varosha) was sealed off and remains since then unin-

habited, under the direct control of the Turkish military, despite UN

Resolutions that provide for the return of the city's lawful inhabitants,

under UN auspices.

The Assembly should join the European Parliament which, in its

Resolution of 26 November 2020 on Varosha, condemned Turkey's

illegal activities in Varosha and warned that the city's partial "open-

ing" weakens prospects of a solution exacerbating divisions and

entrenching the permanent partition of the island.

Underlining the UN Secretary-General's call for the resumption of

negotiations on the basis of the Common Declaration of 11 February

2014 and his Six Point Framework of 30 June 2017 and the conver-

gence achieved, the Assembly should:

– call on Turkey to act according to the UN Security Council reso-

lutions and return Famagusta to its lawful inhabitants;

– reaffirm the Republic of Cyprus sovereign right to exploit its nat-

ural ressources to the benefit of all people of Cyprus;

– urge Council of Europe member States to exert pressure on

Turkey to co-operate and refrain from actions that are inconsistent

with international law and relevant UN resolutions.

Signed:

DAVIES Geraint, United Kingdom, SOC

ÆVARSDÓTTIR Thorhildur Sunna, Iceland, SOC

AVETISYAN Sos, Armenia, SOC

BAKOYANNIS Theodora, Greece, EPP/CD

BAYR Petra, Austria, SOC

CHATZIVASILEIOU Anastasios, Greece, EPP/CD

CORLĂŢEAN Titus, Romania, SOC

EROTOKRITOU Christiana, Cyprus, SOC

FAMELLOS Sokratis, Greece, UEL

FRIDEZ Pierre-Alain, Switzerland, SOC

KAIRIDIS Dimitrios, Greece, EPP/CD

KARAMANLI Marietta, France, SOC

KATROUGALOS George, Greece, UEL

LOUCAIDES George, Cyprus, UEL

MASSEY Doreen, United Kingdom, SOC

PAPANDREOU George, Greece, SOC

PRIOTEASA Ion, Romania, SOC

PROTASIEWICZ Jacek, Poland, EPP/CD

ROUSOPOULOS Theodoros, Greece, EPP/CD

SCHENNACH Stefan, Austria, SOC

TORNARITIS Nicos, Cyprus, EPP/CD

TRIANTAFYLLIDIS Alexandros, Greece, UEL

EPP/CD: Group of the European People's Party

SOC: Socialists, Democrats and Greens Group

UEL: Group of the Unified European Left



ΟΠρόεδρος Νίκος Αναστα-
σιάδης είχε τη Δευτέρα συνάν-

τηση με τον Βασιλιά του Μπαχρέ-
ιν Hamad bin Isa Khalifa, στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψ-
ης που πραγματοποιεί στη χώρα.
Στο Παλάτι Gudhaibiya έτυχε
επίσημης υποδοχής από τον Βασι-
λιά Hamad bin Isa Khalifa, ενώ
στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.
Στη συνέχεια έγινε ανάκρουση
των Εθνικών Ύμνων Κύπρου –
Μπαχρέιν.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας και ο Βασιλιάς του Μπα-

χρέιν παρακάθισαν σε συνομιλίες

επικεφαλής των αντιπροσωπειών

των δύο χωρών.

Από κυπριακής πλευράς στις

συνομιλίες παρακάθισαν ο Υπουρ-

γός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-
λίδης, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπο-

ρίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλεί-
δη, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κώστας Καδής, ο Υφυπουργός

Τουρισμού Σάββας Περδίος, ο Κυβερ-

νητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελε-
κάνος και υπηρεσιακοί παράγον-

τες.

Ανάμεσα στα θέματα που απα-

σχόλησαν τις διευρυμένες συνομιλίες

ήταν η κατάσταση στην Ανατολική

Μεσόγειο και οι εξελίξεις στο Κυ-

πριακό, οι διμερείς σχέσεις κυρίως

σε ζητήματα που άπτονται του εμπο-

ρίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας, της γεωργίας, της αντιμετώπισης

της Κλιματικής Αλλαγής, του τουρι-

σμού και της αεροπορικής σύνδε-

σης μεταξύ των δύο χωρών και οι

σχέσεις ΕΕ-Μπαχρέιν.

Συζητήθηκε, επίσης, η πρωτο-

βουλία του Προέδρου της Δημοκρα-

τίας για την Κλιματική Αλλαγή που

επηρεάζει ιδιαίτερα και τις χώρες της

περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου,

ενώ συζητήθηκαν ζητήματα που αφο-

ρούν την αμοιβαία στήριξη των δύο

χωρών σε διεθνή φόρα. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
απηύθυνε εξάλλου πρόσκληση στον

Βασιλιά του Μπαχρέιν να επισκε-

φθεί την Κύπρο.

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ακολούθως υπεγράφησαν Συμ-

φωνία και Μνημόνιο Συνεργασίας

ανάμεσα σε Κύπρο και Μπαχρέιν.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξω-

τερικών και ο Υπουργός Εξωτερικών

του Μπαχρέιν Δρ Abdullatif bin
Rashid Alzayani υπέγραψαν Συμ-

φωνία για την κατάργηση θεωρή-

σεων επί διπλωματικών, ειδικών και

υπηρεσιακών διαβατηρίων.

Η Συμφωνία αποσκοπεί στην ενδυ-

νάμωση των διμερών σχέσεων Κύ-

πρου - Μπαχρέιν και μέσω αυτής

επιδιώκεται η διευκόλυνση των μετα-

κινήσεων των υπηκόων τους που

κατέχουν διπλωματικά, ειδικά ή υπη-

ρεσιακά διαβατήρια.

Ανάμεσα σε άλλα, η Συμφωνία

προνοεί ότι οι υπήκοοι οποιουδή-

ποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών,

οι οποίοι κατέχουν έγκυρα διπλω-

ματικά, ειδικά ή υπηρεσιακά διαβα-

τήρια απαλλάσσονται από τις απαι-

τήσεις θεώρησης εισόδου, εξόδου,

διέλευσης και παραμονής στην επι-

κράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου

Μέρους για μέγιστο χρονικό διά-

στημα 90 ημερών κατά τη διάρκεια

των 180 επόμενων ημερών από την

ημερομηνία της πρώτης εισόδου

τους, νοουμένου ότι δεν θα αναλά-

βουν εργασιακά καθήκοντα, είτε αυτο-

απασχόλησης είτε ιδιωτικής δρα-

στηριότητας εντός της επικράτειας

του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Προνοεί, επίσης, ότι οι υπήκοοι

οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομέ-

νων Μερών, οι οποίοι κατέχουν εθνι-

κά διπλωματικά ή ειδικά / υπηρε-

σιακά διαβατήρια και είναι μέλη δι-

πλωματικής ή προξενικής αποστο-

λής, δύνανται να εισέλθουν χωρίς

θεώρηση στην επικράτεια του άλλου

κράτους και να παραμείνουν σε αυτή

για τη διάρκεια της θητείας τους.

Υπεγράφη, επίσης, Μνημόνιο
Συναντίληψης για Οικονομική και
Τεχνική Συνεργασία.

Το Μνημόνιο, το οποίο υπεγρά-

φη από την Υπουργό Ενέργειας,

Εμπορίου και Βιομηχανίας και εκ

μέρους του Μπαχρέιν από τον Υπουρ-

γό Οικονομικών και Εθνικής Οικο-

νομίας Shaikh Salman Bin Khalifa
Al-Khalifa, σκοπό έχει την ενίσχυση

των φιλικών σχέσεων και την ανά-

πτυξη οικονομικής και τεχνικής συνε-

ργασίας μεταξύ των δύο χωρών στη

βάση της ισότητας και του αμοιβαίου

οφέλους, στους τομείς της βιομη-

χανίας, της οικοδομικής βιομηχανίας,

της γεωργίας, των μεταφορών, των

τηλεπικοινωνιών, των δραστηριοτή-

των στον τομέα των υδρογοναν-

θράκων, της εκπαίδευσης, της επι-

στημονικής έρευνας και τεχνολογίας,

του τουρισμού, των επενδύσεων,

οικονομικών υπηρεσιών και της παρο-

χής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Προς τον σκοπό αυτό προνοεί,

επίσης, την ενθάρρυνση εξειδικευ-

μένων οργανισμών, εταιρειών και

φυσικών προσώπων να διερευνή-

σουν τις πιθανότητες συνεργασίας

για την υλοποίηση και χρηματοδότη-

ση έργων, καθώς και την ενθάρρυ-

νση οικονομικής συνεργασίας για

προώθηση κοινών έργων στα δύο

κράτη. Προνοεί, εξάλλου, την παρ-

οχή κάθε δυνατής υποστήριξης στις

επιχειρηματικές κοινότητες, καθώς

και την ανταλλαγή εμπειρογνωμό-

νων, επιστημόνων, τεχνικών, φοι-

τητών και εκπαιδευόμενων.

Μετά την υπογραφή της Συμφω-

νίας και του Μνημονίου Συναντίληψης,

ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν παρέθε-

σε επίσημο γεύμα προς τιμή του

Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο πιο πλούσιος 
και ο πιο φτωχός

πολιτικός αρχηγός
Από τις δηλώσεις των βουλευτών για τα περιουσιακά τους

στοιχεία, το Πόθεν Έσχες, ξεχωρίζουν και αυτές των αρχηγών
κομμάτων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις, προκύπτει ποιος είναι ο
πλουσιότερος και ο πιο… φτωχός αρχηγός.

Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου

δηλώνει καταθέσεις σε τρεις τράπεζες συνολικού ύψους 35.612,46

ευρώ. Περαιτέρω ιδιοκτήτης έξι χωραφιών, δύο εκ των οποίων διαθ-

έτουν σπίτι και κτίριο, με τη σημείωση ότι σε κάποια εξ αυτών κατέχει

μερίδιο. Πρόκειται για περιουσία ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ

έχει δηλώσει και ένα αυτοκίνητο αξίας 10 χιλιάδων ευρώ. Περαιτέρω,

δηλώνει ασφαλιστικά συμβόλαια άμεσης ρευστοποίησης, 99,272

ευρώ και ετήσια εισοδήματα 155,394 ευρώ για το 2020.

Στέφανος Στεφάνου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, στο δικό

του Πόθεν Έσχες δηλώνει καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα ύψους

20.258 ευρώ. Επιπλέον ιδιοκτήτης οικοπέδου και κατοικίας στο Γέρι

με τη γυναίκα του, 263 μετοχές της Επενδυτικής Εταιρείας «Δήμ-

ητρα» και κατοχή ασφαλιστικού συμβολαίου στην Hellenic Life με

ασφαλισμένο ποσό τις 47,646 ευρώ.

Νικόλας Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος δηλώνει δικαι-

ούχος έξι τραπεζικών λογαριασμών εκ των οποίων τέσσερις στην

Ελληνική Τράπεζα και δύο στην Τράπεζα Κύπρου. Επίσης διαθέτει

ασφαλιστικό συμβόλαιο στην CNP Cyprialife ύψους 341.720 ευρώ.

Επιπλέον σε ακίνητη περιουσία, έξι γραφεία, ένα χωράφι και τέσσε-

ρα σπίτια, στα οποία εμφανίζεται ως συνδικαιούχος. Η συνολική αξία

πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς

στους οποίους προβαίνει. Επιπλέον, δικαιούχος ενός Volkswagen

Bus που αγοράστηκε το 2011 έναντι 40 χιλιάδων ευρώ. Σε ό,τι αφορά

τη συμμετοχή του σε ιδιωτικές εταιρίες, δηλώνει την κατοχή 6750

μετοχών της Panayides Constractin Public Ltd, 22 χιλιάδες μετοχές

της Suphire Hodlings Public Ltd και επιπλέον 1000 (warrants), καθώς

και 6672 μετοχές της Nextius Finance LNP Ltd.

Μαρίνος Σιζόπουλος

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, δηλώνει πως δεν

υπήρξε διαφοροποίηση των περιουσιακών του στοιχείων σε σχέση

με την προηγούμενη δήλωση, ενώ περιορίζεται να δηλώσει πως

διαθέτει καταθέσεις ύψους 80 χιλιάδων ευρώ στην Ελληνική Τρά-

πεζα.

Χρήστος Χρίστου

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου δηλώνει καταθέσεις στην

Τράπεζα Κύπρου ύψους 5237 ευρώ. Επιπλέον, δηλώνει ιδιοκτήτης

κατοικίας στο Δάλι, την οποία εξασφάλισε με οικιστικό δάνειο καθώς

και γης σε Επισκοπειό και Πολιτικό την οποία απέκτησε ως από τους

οικείους του. Δηλώνει επίσης ιδιοκτήτης δύο οχημάτων συνολικής

αξίας 12 χιλιάδων ευρώ.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμ-

πτου, δήλωσε στο Πόθεν Έσχες του ιδιοκτήτης δύο χωραφιών στον

Δήμο Γερίου που περιήλθαν στην κατοχή του από κληρονομιά, ένα

διαμέρισμα στην Βορόκλινη που αποκτήθηκε το 1989, κατοικία που

αποκτήθηκε ως κληρονομιά το 2017 και διαμέρισμα στη Λευκωσία

που αποκτήθηκε το 2010 έναντι 85 χιλιάδων ευρώ. Τέλος ένα δια-

μέρισμα στον Στρόβολο που αγοράστηκε έναντι 180 χιλιάδων ευρώ.

Περαιτέρω, κάτοχος ενός αυτοκινήτου Toyota Auris που αποκτήθη-

κε μεταχειρισμένο, έναντι 10500 ευρώ. Επίσης δηλώνει καταθέσεις

ύψους 66 χιλιάδων ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και 100 χιλιάδων

ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ δηλώνει επιπλέον εισοδήματα,

2100 ευρώ από το ΤΕΠΑΚ, 2300 ευρώ σύνταξη Χηρείας, και είσπρ-

αξη ενοικίου από διαμέρισμα, ύψους 750 ευρώ.

Μάριος Καρογιάν

Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, στη

δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων καταγράφει καταθέσεις 70

χιλιάδων ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και μία ακόμα 8 χιλιάδων ευρώ,

καθώς δύο ασφαλιστικά συμβόλαια στην Eurolife. Επιπλέον, αναφ-

έρεται ως ιδιοκτήτης τεσσάρων χωραφιών σε Λάρνακα και Λεμεσό,

μίας κατοικίας στην περιοχή της Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό και ενός

οικοπέδου στον Στρόβολο, με αγοραία αξία μισού εκατομμυρίου

ευρώ. Την ίδια ώρα δηλώνει την κατοχή 75 μετοχών της Multichoice

και 5,680 μετοχών της Tsokkos Hotels.
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Επίσημη επίσκεψη Αναστασιάδη στο
Μπαχρέιν και υπογραφή συμφωνιών

ΦΩΤΟ ΚΓΤΠ



Θεσσαλονίκη
Του Απεσταλμένου μας
ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΗΔιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ύστε-
ρα από δύο χρόνια, υποδέχθηκε και

πάλι κόσμο στις εγκαταστάσεις της,
μονοπώλησε, όπως αναμενόταν άλλωστε,
το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επισκέψεις σε
περίπτερο δημόσιων φορέων της Οικο-
νομίας και της Έρευνας και Τεχνολογίας,
που πραγματοποίησε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχώρισαν η περιήγησή

του στο περίπτερο της ΔΕΗ, στην είσοδο της

ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τη Διοίκηση

της δημόσιας εταιρείας για το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ,

προτρέποντάς την στην υλοποίηση του επεν-

δυτικού της προγράμματος στις Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε και στην

εκδήλωση του Elevate Greece, για την απο-

νομή των βραβείων στον πρώτο διαγωνισμό

νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Όπως υπο-

γράμμισε, αποτελεί «στρατηγική επιλογή της

κυβέρνησης η στήριξη των νεοφυών επιχειρή-

σεων που εγγράφονται στο μητρώο του Elevate

Greece». 

Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός επι-

σκέφθηκε και το περίπτερο της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου ο Διοικητής

της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε τις

εφαρμογές του e.forologia και του mybusi-
nesssupport, αλλά και τη νέα ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Αρχής «myaade», που θα βγει

στον «αέρα» εντός της εβδομάδας. 

Τα πολιτικά διακυβεύματα της επόμενης

μέρας, αλλά και ξεκάθαρα εκλογικά διλήμματα

– οποιαδήποτε στιγμή κι αν στηθούν οι κάλπες

μέσα στην επόμενη διετία – οριοθέτησε ο

Έλληνας πρωθυπουργός από την 85η ΔΕΘ,

επιδιώκοντας στοχευμένα μηνύματα για την

ανάπτυξη, τη μεσαία τάξη και τους νέους, οι

οποίοι για πρώτη φορά έλαβαν θέση στις δύο

πρώτες σειρές του ακροατηρίου στο Βελλίδειο,

αφήνοντας συμβολικά στις πίσω θέσεις όλο το

Υπουργικό Συμβούλιο και στελέχη της κυβέρ-

νησης και του κόμματος. Εξάλλου, σε μια επί-

θεση «γοητείας» και προσπάθεια να ανοίξουν

δίαυλοι με τη νέα γενιά, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης σκοπεύει να προχωρήσει σε κύκλο πε-

ριοδειών ανά την επικράτεια. 

Η αποκωδικοποίηση της πρωθυπουργικής

ομιλίας και της Συνέντευξης Τύπου, που είχαν

στο επίκεντρο μέτρα ύψους σχεδόν 3,5 δις

ευρώ, αποτυπώνει τις βασικές στοχεύσεις του

Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμορφώνει το σκηνικό

στο πολιτικό πεδίο, αλλά και μαρτυρά ταυ-

τόχρονα τις κυβερνητικές αγωνίες στον τρίτο

πια χρόνο διακυβέρνησης. Ο ίδιος μίλησε για

σχεδιασμό δεκαετίας, θέλοντας όχι μόνο να

απορρίψει τις πρόωρες κάλπες, αλλά και να

θέσει από τώρα βάσεις για να κερδίσει τη…

μεθεπόμενη μάχη, όπως έλεγε πρόσωπο κοντά

στο πρωθυπουργικό γραφείο. 

«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγ-

ματική της θητεία», επανέλαβε ο Κυρ. Μητσο-

τάκης και απηύθυνε με νόημα προς την αξιω-

ματική αντιπολίτευση τη φράση «κατά κανόνα

οι γαλοπούλες δεν βιάζονται να έρθουν τα Χρι-

στούγεννα».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός για πρώτη φορά

με τόση ευθύτητα καθόρισε τα εκλογικά διλήμ-

ματα. Ξεκαθάρισε ότι θέλει την αυτοδυναμία

και εάν αυτή δεν επιτευχθεί με τις πρώτες κάλ-

πες και την απλή αναλογική, θα πάει σε δεύτε-

ρες. «Αποκλείω τη συνεργασία μεταξύ του

πρώτου και του δεύτερου κόμματος», είπε. Ήδη

είχε θέσει το τέλος της συναίνεσης, κλείνοντας

κάθε παράθυρο για συνεννόηση με τον Αλέξη
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. «Μας χωρίζει πολι-

τικό, αξιακό και πολιτιστικό χάσμα. Αυτό δεν

σημαίνει ότι η κοινωνία είναι διχασμένη»,

σημείωσε, δείχνοντας ότι η μόνη συναίνεση

που επιδιώκει είναι με την κοινωνία: «Με τους

πολίτες θέλω να συνομιλώ απευθείας». 

Δηκτικά άλλωστε αναρωτήθηκε, τι προτείνει

ο ΣΥΡΙΖΑ με την προοδευτική διακυβέρνηση:

«Θα κυβερνήσει με τον κ. Βαρουφάκη; Δεν

νομίζω ότι οι πολίτες θέλουν να ζήσουν ξανά

το 2015». Εξού και όταν έρθει η στιγμή της ανα-

μέτρησης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα

κριθεί η αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης με

την προηγούμενη. «Θέλω η κυβέρνηση να γρά-

φει πολλά χιλιόμετρα δουλειάς, δεν χρησιμο-

ποιώ δεξιόμετρα ή αριστερόμετρα», επεσήμα-

νε, σχολιάζοντας και τις κατηγορίες της αντι-

πολίτευσης για δεξιά στροφή μετά τον ανασχημα-

τισμό. 

Πάντως, όσο και αν ο ίδιος θέλησε να ξορκίσει

τους χαρακτηρισμούς «πακέτο παροχών» ή

«μεγάλο καλάθι», στην πραγματιότητα οι εξαγ-

γελίες δεν αφορούσαν διαρθρωτικές αλλαγές,

αλλά πρωτίστως παροχές και μέτρα προσαρ-

μογής στην επόμενη μέρα μετά την πανδημία.

Με τον τρόπο αυτό, χαράζοντας έναν ορίζοντα

αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, ο Έλληνας

πρωθυπουργός θέλει να «εκτονώσει» τη δυσα-

ρέσκεια, να καθησυχάσει αβεβαιότητες και ταυ-

τόχρονα να προσεγγίσει με μία επιθετική στρ-

ατηγική, ακόμα και «δύσκολα» ακροατήρια,

όπως η νεολαία. Εξάλλου καθόρισε ως κορμό

της μεσαίας τάξης τους μικρομεσαίους επιχει-

ρηματίες. «Η πολιτική μας δεν είναι επεκτατι-

κή, είναι μετρημένη», είπε.

Παροχές 3,5 δις Ευρώ στη Δ.Ε.Θ.
11/9: Η Ημέρα που άλλαξε τον κόσμο

11 Σεπτεμβρίου 2001. 19 αεροπειρατές, 4 αεροσκάφη, 3 κτίρια,

2.997 νεκροί. Έτσι περιγράφονται μέσα σε έντεκα λέξεις και αριθμούς

η ημέρα που κανείς από την εποχή μας δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ποτέ

άλλοτε η ανθρωπότητα δεν βρέθηκε να παρακολουθεί τόσο έντρομη,

τόσο αποσβολωμένη, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ένα τέτοιας

εμβέλειας τρομοκρατικό χτύπημα. Ηγέτες χωρών, διπλωμάτες, δημο-

σιογράφοι και εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε ειδικότητας και γνωστι-

κού αντικειμένου, αδυνατούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς ήταν αυτό

που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους. Λίγες ώρες μετά τη λήξη του

μπαράζ των πτώσεων των τεσσάρων επιβατικών αεροσκαφών, η

11η Σεπτεμβρίου χαρακτηρίστηκε ως η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Και ορθά. Από την ημέρα εκείνη τίποτα στις ζωές μας και στη «ζωή»

του πλανήτη δεν είναι ίδιο. 

Σώπα, όπου να ’ναι 

θα σημάνουν οι καμπάνες…

Από την Πέμπτη 9/9 το μεσημέρι, η κρητική γη που τόσο αγάπησε,

έχει στην αγκαλιά της τον Μίκη. Από εκεί θα μιλάει αιώνια με τους ζων-

τανούς. Θα τους λέει να μην κιοτέψουν ποτέ στην εξουσία, όταν ξε-

φεύγει από το πλαίσιο που της επιτρέπουν. Τότε είναι η ώρα να σημά-

νουν οι καμπάνες, να είναι όλοι παρόντες στο αιώνιο προσκλητήριο

του Μίκη, που έχει ανοίξει δρόμους. Οι καμπάνες δεν θα το επιτρέ-

ψουν. Το σχοινί της καμπάνας είναι στο χέρι του κάθε Έλληνα πολίτη.

Με μπροστάρη τη νέα γενιά. Τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς πάλη… Τούτο

το χώμα δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει… Είναι το αιώνιο μήνυμα

που θα εκπέμπει ο Μίκης, μέσα από τους παρακάτω στίχους του

Ρίτσου, που τους μελοποίησε: «Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος

καλημέρα, με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός, και τούτοι

μες στα σίδερα κι εκείνοι μες στο χώμα. Σώπα, όπου να ’ναι θα σημά-

νουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Κάτω

απ’ το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε της καμπάνας

το σχοινί, προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την ανά-

σταση, τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κανείς

να μας το πάρει. Σώπα, όπου να ’ναι θα σημάνουν οι καμπάνες».

Στο μάτι έχει βάλει η Ουάσινγκτον 

το φυσικό αέριο στην Κρήτη!

Τι γυρεύει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ στα κοιτάσματα

φυσικού αερίου στα θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της

Κρήτης; Προς τι το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώνει ο… επόπτης

μας, ο Τζ. Πάιατ; Να σημειώσουμε ότι οι δύο παραχωρήσεις ανήκουν

στην κοινοπραξία της γαλλικής Total, της αμερικανικής ExxonMobil

και των Ελληνικών Πετρελαίων. Σε σχετική ερώτηση, δεν έκρυψε τις

προθέσεις της Ουάσινγκτον: «Η ενεργειακή μετάβαση είναι πραγμα-

τικό γεγονός και είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια. Όπως

στη φάση της πλήρους απολιγνιτοποίησης το φυσικό αέριο θα παίξει

σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι από πού προέρχεται το φυσικό αέριο»! 

Από παπάδες σαν τον Καλιοντζάκη 

έχει ανάγκη η Εκκλησία μας

Όταν υπάρχουν ιερείς, παπάδες, που είναι κοντά στον άνθρωπο

και ακολουθούν το κήρυγμα του Θεού, η Εκκλησία επιβεβαιώνει στην

πράξη την αποστολή της. Και τότε ο καθένας βρίσκει κάπου να ακου-

μπήσει στις δύσκολες στιγμές. Αυτήν την καμπάνα χτύπησε στον Ιερό

Ναό της Παναγίας στις Αρχάνες, ο ιερέας της, πατήρ Ανδρέας Καλιον-

τζάκης. Και ανταποκρίθηκαν πολλοί στο κάλεσμα να εμβολιασθούν,

να προστατεύσουν το δώρο της ζωής. Την πρώτη ημέρα εμβολιά-

σθηκαν 53 άτομα. «Νοιώθω μια ικανοποίηση που υλοποιείται η προ-

σπάθεια που ξεκίνησα. Οι ναοί χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και σε πολέ-

μους. Η λατρεία δεν είναι μόνο να κάνεις τον σταυρό σου», δήλωσε. 

Θα λείψει από την ελληνική Βουλή…

Ο Παναγιώτης Κρητικός αποχαιρέτησε την Ελληνική Βουλή, που

την υπηρέτησε με πάθος ως αντιπρόεδρος, έχοντας εκλεγεί επα-

νειλημμένα βουλευτής στην Β’ Πειραιώς με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου

ήταν ιδρυτικό στέλεχος. Και είχε την αποδοχή όλων των πτερύγων

της Βουλής, με τον τρόπο που προήδρευε. Σπούδασε στη Νομική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν παρών και στους δύο

Ανένδοτους αγώνες, όταν ήθελε κότσια για να είσαι παρών. Έγραψε

πολλά βιβλία, ανάμεσα στα οποία το: «Η Ρήξη: Ο Ανδρέας Παπαν-

δρέου στη δεκαετία του ’60».

Ο φίλος Παναγιώτης έγραψε τη δική του ιστορία και μας αποχαι-

ρέτησε έχοντας κλείσει τα 85 του χρόνια. 

Στην οικογένειά του τα θερμά συλλυπητήρια της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»,

όπου συχνά δημοσίευε σημαντικά άρθρα.

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σε εφαρμογή τέθηκαν από τη Δευτέρα 13

Σεπτεμβρίου τα μέτρα που αφορούν την προ-

στασία της δημόσιας υγείας απέναντι στην Covid-

19, μέσω ειδικών προβλέψεων για τους ανεμ-

βολίαστους πολίτες.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τον τομέα της

εργασίας, πέραν των κλάδων που ισχύει ήδη η

υποχρεωτικότητα του εμβολίου, στους υπόλοι-

πους κλάδους, οι μη εμβολιασμένοι πολίτες θα

πρέπει να διεξάγουν διαγνωστικό έλεγχο μία

φορά την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού

ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευ-

σης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test), με δαπάνη

του εργαζόμενου.

Συχνότερα τεστ προβλέπονται για τους μη

εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς και πανεπι-

στημιακούς, τους εργαζόμενους σε τουρισμό,

εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεα-

τρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, οι

οποίοι θα πρέπει να διεξάγουν δύο εργαστη-

ριακά test PCR ή rapid test κάθε εβδομάδα.

Ως προς τις μετακινήσεις, οι πολίτες από 12

ετών και πάνω που δεν έχουν εμβολιαστεί και

θέλουν να μετακινηθούν με αεροπλάνα, τρένα,

ΚΤΕΛ και πλοία θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίω-

ση αρνητικής διάγνωσης (rapid test) έως 48 ώρες

πριν ή PCR των τελευταίων 72 ωρών. Το κόστος

για τη διενέργεια του τεστ βαραίνει αποκλει-

στικά τον πολίτη, καθώς από τη Δευτέρα, στις

δημόσιες δομές θα μπορούν να πραγματοποι-

ούν πλέον δωρεάν τεστ μόνο οι εμβολιασμένοι

κατά της covid-19 και οι συμπτωματικοί πολίτες,

ενώ θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπρο-

σωπίας.

Αναφορικά με τους μη εμβολιασμένους μαθη-

τές είναι υποχρεωτικά δύο self test την εβδο-

μάδα, τα οποία διατίθενται δωρεάν.

Για τους φοιτητές είναι υποχρεωτικά δύο

εργαστηριακά rapid test αντιγόνου την εβδο-

μάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του

φοιτητή.

Μέτρα θα ισχύσουν και στους κλειστούς χώ-

ρους εστίασης, οι οποίοι θα λειτουργούν μόνο

για εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες

από τη διάγνωση), με έλεγχο ταυτοπροσωπίας

στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή

covid free app.

Τα γήπεδα θα λειτουργούν μόνο για εμβο-

λιασμένους και νοσήσαντες πολίτες (έως 6 μήνες

από τη διάγνωση), ενώ στους χώρους τέχνης και

πολιτισμού δίνεται η δυνατότητα να λειτουρ-

γούν είτε ως αμιγείς χώροι, δηλαδή μόνο για

εμβολιασμένους και όσους έχουν νοσήσει, είτε

ως μεικτοί χώροι, δηλαδή και για πολίτες που

προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid test

48 ωρών.

Τέλος στα γυμναστήρια, οι αθλούμενοι που

είναι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται σε ένα PCR

ή rapid test μία φορά την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, ο εργοδότης διατη-

ρεί το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι

στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και

υποχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βε-

βαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμβολία-

στους εργαζόμενους. Παράλληλα, η χρήση μά-

σκας είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες,

εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, σε όλους

τους κλειστούς χώρους και σε όλους τους ανοιχτούς

χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση.

Τι ισχύει από τη Δευτέρα για τους 
ανεμβολίαστους στην Ελλάδα

85η Δ.Ε.Θ.: Ορόσημο
για την Ευρώπη

Η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο εκθε-

σιακό γεγονός της Ελλάδας, πραγματοποιείται με φυσική παρ-

ουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την

τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλ-

λων. Η ΔΕΘ αποτελεί την πρώτη μεγάλη Έκθεση που διορ-

γανώνεται στην Ευρώπη το 2021 και θέτει τον οργανωτικό πήχυ

για όλες τις ανάλογες εκδηλώσεις. Η φετινή διοργάνωση είναι

αφιερωμένη στην Ελλάδα, με κεντρικό θεματικό άξονα το

τρίπτυχο: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον, στο πλαίσιο και της

επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Η φετινή διοργάνωση θα επιδιώξει να συνεισφέρει στον

επαναπροσδιορισμό των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, να

τονώσει την ιστορική της μνήμη και να φέρει κοντά τον πολίτη

με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, τις καινο-

τομίες, αλλά και την ελληνική παραγωγή. Η αναπάντεχη έλευ-

ση του COVID-19 ανέτρεψε τον ρου της κανονικότητας, τόσο

στον κοινωνικό, όσο και στον οικονομικό τομέα, δημιουργώντας

μια νέα πραγματικότητα στην καθημερινότητα όλων. 

Η 85η ΔΕΘ είναι η πρώτη Covid Free έκθεση στην Ευρώπη,

που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας. Μετά από έναν

χρόνο απουσίας, που σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη υγει-

ονομική κρίση, η ΔΕΘ επιστρέφει δυνατή, απόλυτα ασφαλής

υγειονομικά και έτοιμη να δώσει τον εκθεσιακό παλμό που

λείπει από την Ελλάδα όλον αυτόν τον καιρό. 
Φ. Χαρ.



Μέρος 30oν

Δημοσθένης Βουτυράς 
(1871 – 1958)

Ο Δημοσθένης Βουτυράς είναι ένας από τους

μεγαλύτερους διηγηματογράφους μας. Έγραψε

περίπου 400 διηγήματα που εκδόθηκαν σε 31 τό-

μους. 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1871,

αλλά όταν ήταν τριών χρόνων ήρθε με την οικογέ-

νεια του στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στον

Πειραιά. Εκεί τελείωσε το Δημοτικό και το Γυμνά-

σιο. 

Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές ασχολήθη-

κε με τη ναυτιλία αλλά αργότερα, με την αυτοκτονία

του πατέρα του ασχολήθηκε με τις οικοδομικές

επιχειρήσεις της οικογένειας και προσπάθησε να

τις σώσει από την οικονομική καταστροφή, αλλά

δεν τα κατάφερε. Η οικονομική του κατάσταση χει-

ροτέρευε και κατέληξε αγανακτισμένος από την

μιζέρια και τελικά επιδόθηκε στο γράψιμο για να

βγάζει το ψωμί του. 

Ο Βουτυράς ήταν αυτοδίδαχτος και είχε πηγαίο

ταλέντο. Δεν είχε ξένες επιδράσεις όπως πολλοί

άλλοι έλληνες λογοτέχνες. Δημοσίευσε τα πρώτα

του διηγήματα στα περιοδικά «Παναθήναια» και

στο «Περιοδικόν μας» του Γεράσιμου Βώκου.
Παρόλο που δεν ακολουθούσε καμιά κοσμοθεω-

ρία, στάθηκε πάντα φίλος και συμπαραστάτης της

φτωχολογιάς και στα διηγήματα του περιγράφει

τους καημούς και τα βάσανά της.

Έπαιρνε τα θέματα του από τις λαϊκές γειτονιές,

τους φτωχούς εργάτες και τους βασανισμένους

λιμενεργάτες. Εκτός από τα διηγήματα του, ο Βου-

τυράς ασχολήθηκε με τη συγγραφή σχολικών αναγ-

νωστικών και μαζί με τον Ν. Έλατο εξέδωσαν τα

“Αναγνωστικά” από τη Δεύτερη μέχρι την Έκτη

τάξη κατά την περίοδο 1928-1932. Το 1930 είχε

γράψει το αναγνωστικό «Τα δικά μας και τα παλιά

μας χρόνια».

Έγραψε τα έργα «Ο Λαγκάς και άλλα διηγή-

ματα» (1901), «Παπάς ειδωλολάτρης» (1920)

«Αλανιάρηδες» (1922), «Ζωή αρρωστεμένη»,

«Γκρέμισμα των θεών», «Κάλπικοι πολιτισμοί»,

«Τρικυμίες» κ.ά.

Στο έργο «Τρικυμίες», ένας άνθρωπος προ-

σπαθεί να στερεώσει την ευτυχία που του εξα-σφά-

λισε ο μόχθος του και μερικές ευνοϊκές περιστά-

σεις. Εργάστηκε ο άνθρωπος αυτός πρόθυμα και

τίμια στο εμπόριο, κέρδισε την εύνοια του αφεντι-

κού του, τον διαδέχθηκε στη δουλειά του και στην

περιουσία του, αφού πρώτα παντρεύτηκε την κόρη

του και την υπεροψία της, αγάπησε δυνατά, πόνε-

σε πολύ, όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να μοιρά-

ζετια τη γυναίκα του με τους άντρες του κύκλου της,

γκρέμισε ό,τι είχε υψώσει ως τότε και πάλι οικοδό-

μησε κάνοντας σύντροφο της ζωής του οριστικό

και σίγουρο την ταμία του, τη δειλή και σιωπηλή

υπάλληλο του. Ο Βουτυράς γράφει για τις «τρικυ-

μίες της ζωής», τις κοινωνικές τρικυμίες.

Ο Δ. Βουτυράς πέθανε στην Αθήνα το 1958.

Νικηφόρος Βρεττάκος 
(1912 – 1991)

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ο ποιητής της

αγάπης και της ειρήνης. Γεννήθηκε την 1η του

Γενάρη 1912 στις Κροκεές της Λακωνίας και μετά

το Δημοτικό πήγε στο Γυμνάσιο στο Γύθειο. Στην

πολύ νεαρή ηλικία των 12 χρόνων (το 1924) εμπνευ-

σμένος από την κατάργηση της βασιλείας στην

Ελλάδα έγραψε το ποίημα «Ύμνος στη δημοκρα-

τία».

Το 1929 πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει

νομικά, αλλά οι οικονομικές δυσκολίες της οικογέ-

νειας του δεν του το επιτρέπουν και εργάζεται ως

υπάλληλος σε εταιρεία υδραυλικών έργων. Από το

1930-31 εργάζεται σε οικοδομές και σε μανάβικο

της κεντρικής λαχαναγοράς.

Το 1933 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Κατε-

βαίνοντας στη σιγή των αιώνων». Τον επόμενο

χρόνο (1934) παντρεύτηκε την Καλλιόπη (Πίτσα)
Αποστολίδη, με την οποία εργαζοταν μαζί ως ημε-

ρομίσθιοι γραφείς στις Γενικές Αποθήκες Στρατού

στον Πειραιά.

Το 1935 εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Οι

γκριμάτσες του αναθρώπου» και «Ο πόλεμος». 

Πήρε μέρος στο Αλβανικό Μέτωπο το 1940 και

τις αναμνήσεις του από τον πόλεμο κατά των Ιταλών

τις καταγράφει στο βιβλίο του «Οδύνη». Με την

εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, πήρε ενεργό

μέρος στην Εθνική Αντίσταση, οργανώθηκε στο

ΕΑΜ και έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμμα-

τος της Ελλάδας. Ο Βρεττάκος δεν λυγίζει και δεν

απελπίζεται με τη γερμανική Κατοχή. 

Στο ποίημα του «Ακόμα τούτ’ η Άνοιξη», δείχνει

την αισιοδοξία του. Δίνουμε μερικούς στίχους:

Μη γελαστήτε απ’ τον καημό σας και σας

πάρει ο ύπνος

Γιατί καινούρια σύννεφα πλάκωσαν την

πατρίδα!

Μαύρα στριφτοπλεγμένα σύννεφα κρέμονται

σα μολύβια

Πάνω από μας, πάνω απ’ τα σπίτια μας

πάνω, 

απ’ τους τάφους των παιδιών μας!

Γίνεται ο ήλιος κόκκινο φεγγάρι, τα βουνά

μας

Βάζουν τους γκρίζους τους γυλιούς το ένα

πίσω απ’ τ’ άλλο

Κι ένα πικρό αντιβούισμα βγαίνει από τις

χαράδρες.

Κάτι σα μια βουή από θάλασσες που τις περ-

όνιασε η λύπη...

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Βρεττάκος 

έγραψε τα έργα «Ηρωική συμφωνία», «Το αγρίμι»,

«Η παραμυθένια πολιτεία», «Το βιβλίο της Μαρ-

γαρίτας», «Ο Ταϋγετος και η σιωπή», «Δυο άν-

θρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου», «Τα

θολά ποτάμια» κ.ά.

Με τη λήξη του πολέμου (1945), ιδιαίτερα μετά

τις φορβερές καταστροφές στη Χιροσίμα και στο

Ναγκασάκι με τις ατομικές βόμβες, ο Βρεττάκος

γίνεται κήρυκας της ειρήνης και του αφοπλισμού

και οραματίζεται την παγκόσμια συναδέλφωση.

Υψώνει τη φωνή του για την κατάργηση των ατο-

μικών όπλων, γίνεται ένας μεγάλος ανθωπιστής.

Δίνουμε μερικούς στίχους όπου εξυμνεί την

ειρήνη:

Η μάχη τέλειωσε

Η σιωπή έφερε τα πουλιά.

Η ησυχία βασιλεύει εκεί

Το χώμα ξαναβρήκε τη δύναμη του

Τ’ αραποσίτια ξαναδείχνουνε το φως

δείχνοντας

Πάνω από τη θάλασσα

Μεσ’ τ’ ουρανού το γαλανό μελτέμι μουσκεμέ-

να

Τα φύλλα της καρδιάς μου παίζουν τις

ελπίδες τους

Στις ανθισμένες αχλαδιές κάθεται η αθωότητα

Εκατομμύρια ψυχές που εύχονται την αγάπη

Γέρνουνε με την παρουσία της

Τις αχλαδιές της αυγής.

Κατά τη δεκαετία του 1950 ο Βρεττάκος διατη-

ρούσε μόνιμες στήλες στις εφημερίδες «Προο-

δευτική Αλλαγή» και «Ώρα» και στο περιοδικό

«Ελληνικά Χρονικά». Συνεργαζόταν επίσης με το

περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης».

Ο Βρεττάκος εκφράζοντας την αγανάκτηση του

για την εκτέλεση έντεκα πολιτών της Πράγας για

«αντικομματικές ενέργειες» το 1952, δεν διστάζει

να πει τη γνώμη του για το σταλινικό καθεστώς που

επικρατούσε. Να μερικοί στίχοι που δείχνουν την

αγανάκτησή του:

Δεν ξέρει η μητέρα μου τι σημαίνουν αυτές

οι ρυτίδες στην όψη μου. Δεν ξέρει πως

πάνω της

διακρίνονται 11 κρεμάλες της Πράγας,

Πως είν’ οι τροχιές απ’ τις σφαίρες που αυλά-

κωσαν

το φως της πατρίδας μου, πως ειν’ τα σχέδια

της θύελλας του αιώνα μας.

Το 1954 εκλέγηκε δημοτικός σύμβουλος στον

Πειραία και τιμήθηκε δυο φορές με το Κρατικό Βρα-

βείο Ποίησης (1940 και 1956). Το 1960 κυκλο-φόρη-

σε μια εκτεταμένη μελέτη του με τίτλο «Νίκος Καζαν-

τζάκης – η αγωνία του και το έργο του». 

Κατά τη διάρκεια της εφτάχρονης δικτατορίας

της Χούντας ο Βρεττάκος έζησε στο εξωτερικό,

πρώτα στην Ελβετία και αργότερα στο Παλέρμο

της Σικελίας, όπου εκεί συνεργάστηκε στη συγ-

γραφή του Ελληνο-Ιταλικού λεξικού. Στο Παλέρμο

εκδόθηκαν επίσης μεταφρασμένα στα ιταλικά μια

επιλογή από τα ποίηματα του.

Άλλα έργα του Βρεττάκου είναι «Γράμμα στον

Ρ. Οππενχάϊμερ», «Βασιλική δρυς», «Αυτο-

βιογραφία», «Το βάθος του κόσμου», «Διαμα-

ρτυρία» (1974), «Ωδή στον ήλιο», «Λειτουργία

κάτω από την Ακρόπολη» κ.ά. 

Το 1976 η Ακαδημία της Αθήνας του απένειμε

το Βραβείο «Ουράνη» και το 1980 είχε προταθεί

μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο για το Βραβείο Νόμπελ

Λογοτεχνίας. Για το ίδιο Βραβείο είχε προταθεί

ακόμα τρεις φορές το 1989, 1990 και 1991 από την

Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.

Εξελέγη Μέλος της Ακαδημίας της Αθήνας το

1987. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας τον αναγόρ-

ευσε επίτιμο διδάκτορα το 1991. Επιλογή από τα

ποιήματα του μεταφράστηκαν και στα Αγγλικά από

τον David Connolly με τίτλο «Nikiforos Vrettakos:

Gifts in Abeyance. Last Poems 1981-1991».

Ο Βρεττάκος πέθανε στις 4 Αυγούστου 1991.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

     

       
        

         
  

       
       

       
       

        
        

       
     

        
      

      
      

       
       

        
   

        
       

      
        

      
        
    

        
        

       
      

   
       

       

      
   

        
       

       
      

     
     

        
      

      
        

    
      

       
     

       
 

       
            
     

        
       

     
       
        

       
         

     
       

       
        

       
     

       
       

      

       
     

     
 

    
  

        
       

       
       

      
        
       

 
    
    
       

 
       

      
      

      
        

   
       

       
      

     
  

      
  

       
      

 
       

    
        

 
      

      
    

       
        

      

     
       
      

       
  

      
   

      
        

      
          

     
      
      

     
  

   
        

        
       

        
       

      
       

        
       

       
      

         
      

      
       

        

        
         
        

      
       
       

        
        

    

    
     
         
        

         
      
      

         
       

     
      

        
       

     
       

      
       

        
         

     
       

      
       

      
      

    
      

         
        

       
        

    
        
       

    
    

      
         

        
         

       
      

     

    
       

       
       

         
         

       
       

    
       
      

      
        

     
 

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

ktofallis@gmail.com

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021Eκλεκτές Συνεργασίες

Δημοσθένης Βουτυράς 

– Νικηφόρος Βρεττάκος



Οεμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 12 έως 15
ετών με μία μόνο δόση του εμβολίου της Pfizer

ή της Moderna αρχίζει στη Βρετανία και αφορά τρία
περίπου εκατομμύρια παιδιών. Η απόφαση λήφθη-
κε από την Επιτροπή Ανώτατων Ιατρικών Συμβούλων
Η.Β. (CMOs) και υλοποιείται από την κυβέρνηση,
είπε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Sajid Javid.

O Ανώτατος Επιστημονικός Σύμβουλος της κυβέρ-

νησης καθηγητής Chris Whitty είπε ότι ο εμβολιασμός

των παιδιών «δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε ασημένια

σφαίρα», εννοώντας προφανώς ότι δεν θα εξαφανίσει

διά μιας τον ιό. Απλώς, τόνισε, με τη μία δόση μειώνεται

ο κίνδυνος κατά 55% από του να κολλήσουν τα παιδιά

τη μετάλλαξη Δέλτα και σε μεγαλύτερο ποσοστό (από το

55%) προστατεύονται από του να ασθενήσουν σοβαρά.

Προηγουμένως, η Ενιαία Επιτροπή Εμβολιασμών και

Ανοσιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου (JCVI) είχε ανα-

κοινώσει ότι δεν συστήνει εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας

12-15 ετών, διότι σε αυτή την ηλικία ο κίνδυνος είναι μικρ-

ός και ότι το εμβόλιο προσφέρει ελάχιστο όφελος. Η από-

φαση, όμως, της Επιτροπής CMOs αναφέρει ότι το εμβό-

λιο στα παιδιά μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού,

κρατά τους μαθητές στην τάξη και αποφεύγεται ανα-

στάτωση στην εκπαίδευση, που προκαλεί άλλες επώδυνες

συνέπειες και επηρεάζει την πνευματική και ψυχική υγεία

των παιδιών.

Ο Υπουργός Εμβολιασμών Nadhim Zahawi είπε ότι

για τον εμβολιασμό των παιδιών χρειάζεται γονική συναίνε-

ση. Τόνισε, όμως, ότι σε περίπτωση άρνησης των γονιών,

αλλά θέλησης του παιδιού να εμβολιαστεί, θα μπορούσε

να εξευρεθεί μια διαδικασία ώστε να χορηγηθεί το εμβό-

λιο εάν φανεί ότι τούτο είναι δυνατόν.

Ο καθηγητής Wei Shen Lim της Ενιαίας Επιτροπής

JVCI αναγνώρισε ότι η σύσταση της Επιτροπής του δεν

«συγκρούεται» με την απόφαση για εμβολιασμό των παι-

διών, διότι αναφερόταν στο εμβόλιο από καθαρά ιατρι-

κή άποψη και όχι στη γενικότερη ωφέλεια στην υγεία και

στην εκπαίδευση.

Σε σχέση με τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που τα

εμβόλια της Pfizer και της Moderna προκαλούν μειοκα-

ρδίτιδα, η Επιτροπή JVCI είπε ότι αυτό θεραπεύεται γρή-

γορα. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επι-

πτώσεις είναι ακόμα αβέβαιες αφού συνεχίζονται οι πει-

ραματικές δοκιμές και δεν υπάρχει προς το παρόν καθα-

ρή εικόνα επί του θέματος αυτού. Η Επιτροπή CMOs

υπογράμμισε ότι ο ιός μπορεί επίσης να προκαλέσει μει-

οκαρδίτιδα, που στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως,

θεραπεύεται από μόνο της.

Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ

Στριτ, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναφέρθηκε

στην επέκταση και ενίσχυση του εμβολιαστικού προ-

γράμματος, με τη χορήγηση της τρίτης δόσης στους

πολίτες άνω των 50 ετών και τους ευπαθείς, τη χορήγη-

ση μίας δόσης του εμβολίου στους ανήλικους από 12

ετών και πάνω και στην ενθάρρυνση όσων ακόμα δεν

έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν.

Ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ δήλωσε στη

Βουλή των Κοινοτήτων ότι η Κυβέρνηση αποδέχεται τη

σύσταση της Ενιαίας Επιτροπής Εμβολιασμών και Ανο-

σοποίησης (JCVI) για χορήγηση ενισχυτικής δόσης στους

πολίτες άνω των 50 ετών και στους ευπαθείς. Όπως

συμπλήρωσε, η χορήγηση της τρίτης δόσης θα αρχίσει

την επόμενη εβδομάδα.

Είχε προηγηθεί απόφαση  της Επιτροπής JCVI που

είχε συστήσει τη χορήγηση της τρίτης δόσης. Θα χορη-

γείται κατά προτίμηση μία δόση του εμβολίου της Pfizer

ή μισή δόση του εμβολίου της Moderna, αν και σε περι-

πτώσεις που υπαγορεύεται ιατρικά θα μπορεί να χορη-

γείται και τρίτη δόση του σκευάσματος της AstraZeneca.

Η ενισχυτική δόση θα δίνεται όχι νωρίτερα από έξι μήνες

μετά από τη δεύτερη δόση.

Ο επικεφαλής της JCVI καθηγητής Γουέι Σεν Λιμ δήλω-

σε ότι η σύσταση αφορά μόνο αυτόν το χειμώνα και ότι

οι νεότεροι των 50 ετών ίσως να μη χρειαστούν ενισχυτι-

κή δόση, κάτι ωστόσο που θα εξεταστεί σε μεταγενέ-

στερο στάδιο.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β 
ΓΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑ

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρ-
ις Τζόνσον είπε πως «ο κορωνοϊός είναι ακόμα εκεί έξω»,

αλλά εκτίμησε ότι το χειμερινό πλάνο της κυβέρνησής

του για τη διαχείριση της πανδημίας «θα δώσει τη βεβαι-

ότητα ότι δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στα lockdown

του παρελθόντος».

«Κατά έναν τρόπο η θέση μας σήμερα είναι για

την ακρίβεια πιο δύσκολη, έχουμε υψηλότερους αριθ-

μούς καθημερινών κρουσμάτων. Αλλά πολλοί από

εμάς είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση έναντι της νόσου

έχοντας εμβολιαστεί», είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός,

σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εμμένει στη στρατηγική

της παύσης των περιορισμών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει και ένα σχέδιο Β με «εφε-

δρικά» μέτρα για την περίπτωση περαιτέρω πίεσης στο

σύστημα υγείας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ

άλλων την επαναφορά της νομικής υποχρέωσης για
χρήση μάσκας, την εκ νέου σύσταση για τηλεργασία
και τη χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού. Όπως

σχολίασε, «δεν είναι λογικό» να αποκλειστούν τέτοιου

είδους επιλογές.

Το σχέδιο Β  προβλέπει επαναφορά υποχρεωτικής

χρήσης μάσκας, εκ νέου σύσταση για εργασία από το

σπίτι, υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολια-

σμού για είσοδο σε μαζικές εκδηλώσεις, σαφή ενημέ-

ρωση για την αύξηση του επιπέδου ρίσκου από την

COVID-19 και μόνο ως «ύστατη καταφυγή» το lockdown.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Τζάβιντ προανήγγειλε αλλαγές

από την 1η Οκτωβρίου στο σύστημα «φωτεινού σημα-

τοδότη» που κατατάσσει τις άλλες χώρες σε πράσινη,

πορτοκαλί ή κόκκινη λίστα. Αναμένεται το σύστημα να

απλοποιηθεί με τη διατήρηση μόνο μίας κόκκινης κατ-

ηγορίας με χώρες προς τις οποίες θα απαγορεύονται τα

ταξίδια.

Επίσης, το υποχρεωτικό PCR τεστ για όποιον ταξι-

δεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο από «πορτοκαλί» χώρες

αναμένεται να αντικατασταθεί από την υποχρέωση διε-

νέργειας ενός φθηνότερου γρήγορου τεστ πλευρικής

ροής (rapid test).

Ο καθηγητής Κρις Γουίτι, που πλαισίωνε τον Πρωθυ-

πουργό στη συνέντευξη, παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία

που δείχνουν αυξημένα κρούσματα τις τελευταίες εβδο-

μάδες, αν και με ενδείξεις σταθεροποίησης τις τελευταίες

ημέρες.

Ο καθηγητής Γουίτι σημείωσε πάντως ότι καταγρά-

φεται αύξηση και των νοσηλειών με περισσότερους από

8.200 φορείς σε νοσοκομείο, έστω και αν ο αριθμός αυτός

είναι στο 1/5 της κορύφωσης του προηγούμενου κύμα-

τος της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα κρούσματα, οι νοσηλείες και

οι θάνατοι είναι σε υψηλότερο επίπεδο σήμερα σε σύγκρ-

ιση με τον περσινό Σεπτέμβριο, αλλά χωρίς τα εμβόλια
«θα είχαν σπάσει το ταβάνι», όπως σχολίασε ο επικε-

φαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της κυβέρνησης σερ

Πάτρικ Βάλανς στην ίδια συνέντευξη Τύπου. 

Ο καθηγητής Γουίτι παρουσίασε μάλιστα γραφήματα

που δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε κάθε ηλικιακή κατηγορία

η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων του ιού που

νοσηλεύονται και που καταλήγουν είναι ανεμβολίαστοι.

«Ο χειμώνας έρχεται και πρέπει όλοι να λάβουν σοβα-

ρά υπόψη την κατάσταση», παρατήρησε ο ίδιος, συστή-

νοντας τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους. 

Σύμφωνα με τον σερ Πάτρικ ο αριθμός των νοσηλειών

είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας ως προς το κατά

πόσο θα χρειαστεί να εφαρμοστούν κάποια από τα εφε-

δρικά μέτρα του σχεδίου Β.

Σημειώνεται ότι πάνω από το 81% των πολιτών στη

Βρετανία άνω των 16 ετών είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Όσοι έχουν κάνει τη μία δόση προσεγγίζουν το 90%.

Υπάρχουν ακόμα στη χώρα γύρω στα πέντε εκατομμύρια

ανεμβολίαστοι.

ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Β ΤΖΟΝΣΟΝ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑ

Αρχίζει ο εμβολιασμός
και παιδιών 12-15 ετών

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9Επικαιρότητα
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Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση
για τις γερμανικές εκλογές της 26ης

Σεπτεμβρίου, το Σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα (SPD) παραμένει πρώτο στις προ-
τιμήσεις των ψηφοφόρων με σταθερό
ποσοστό (26%). Χριστιανοδημοκράτες
και Χριστιανοκοινωνιστές (CDU / CSU)
παραμένουν δεύτεροι με επίσης σταθε-
ρό το ποσοστό τους 20,5 %.

Οι Πράσινοι, αντιθέτως, παραμένουν μεν

τρίτο κόμμα, αλλά χάνουν μισή ποσοστιαία

μονάδα και το ποσοστό τους διαμορφώνε-

ται στο 15%. Ακολουθούν οι (επίσης) στα-

θεροί Φιλελεύθεροι (FDP) με 12,5 %. Η Εναλ-

λακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει άνοδο

0,5% και το ποσοστό της ανέρχεται στο 11,5%,

ενώ η Αριστερά (Die Linke) με 6,5 % διατ-

ηρεί επίσης το ποσοστό της. 

Τα άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνο-

λικά και πάλι το 8 %.

Οι δημοσκοπήσεις είναι προμήνυμα των

τεκτονικών αλλαγών που φέρνει το τέλος της

εποχής Μέρκελ για τη Γερμανία. Οι αλλαγές

είναι δραματικές για το κόμμα της, τη Χρι-

στιανική Ένωση, που απειλείται να αποδε-

κατιστεί μετά την αποχώρηση της Άνγκελα
Μέρκελ.

Ο υποψήφιος καγκελάριος Άρμιν Λάσετ
δεν φαίνεται να βρίσκει το αντίδοτο για να

σταματήσει την ελεύθερη πτώση του κόμ-

ματος, ακόμα και με την απροσδόκητα ανοιχτή

υποστήριξη που του προσφέρει πλέον η απε-

ρχόμενη καγκελάριος.

Η Άνγκελα Μέρκελ είχε κρατήσει μέχρι

τώρα ουδέτερη στάση, αλλά μπήκε στην

προεκλογική αρένα υποστηρίζοντας ένθερ-

μα τον κομματικό υποψήφιο, Άρμιν Λάσετ,

με επιχείρημα τον «μπαμπούλα» συμμε-

τοχής της μετακομμουνιστικής Αριστεράς σε

κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς.
Ο επικεφαλής κεντροαριστερού συνα-

σπισμού Όλαφ Σολτς, υπουργός Οικονο-

μικών και αντικαγκελάριος στην κυβέρνηση

«μεγάλου συνασπισμού» της Μέρκελ, μοιά-

ζει σαν πιο φυσικός διάδοχός της παρά ο

Χριστιανοδημοκράτης Λάσετ: μιμείται τις κινή-

σεις της, έχει την ίδια μετρημένη προσέγγι-

ση και επικοινωνεί μαζί της καθημερινά.

Πολλοί αναλυτές αποδίδουν τη δημο-

τικότητα του Σολτς (προηγείται σαφώς του

Λάσετ στις δημοσκοπήσεις με 41% έναντι

16%) στις αδυναμίες των κυριότερων αντι-

πάλων του, του Λάσετ και της υποψήφιας

των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία

ξεκίνησε πολλά υποσχόμενη αλλά στην πορ-

εία έχασε πόντους, όταν αποκαλύφθηκαν

ανακρίβειες στο βιογραφικό της και ένα αδή-

λωτο μπόνους της από το κόμμα. 

Η «πράσινη» Μπέρμποκ έβαλε την προ-

στασία του κλίματος στο επίκεντρο της επό-

μενης κυβέρνησης. Το διακύβευμα των

εκλογών, είπε, είναι «αν η μελλοντική κυβέρν-

ηση θα αντιμετωπίσει ενεργά την κλιματική

κρίση ή όχι».

ΤΑ  ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,

κανένα κόμμα δεν θα πετύχει αυτοδυναμία

αλλά θα χρειαστεί συνασπισμός τριών κομ-

μάτων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τέσσε-

ρα σενάρια για τρικομματικές κυβερνήσεις

μετά τις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.

Ο σχηματισμός μιας νέας κυβέρνησης στη

Γερμανία ενδέχεται να διαρκέσει μήνες στο

Βερολίνο. Εάν κανένας υποψήφιος δεν κερδίσει

με σαφές προβάδισμα, θα χρειαστεί να διε-

ξαχθούν μακρές μετεκλογικές διαπραγμα-

τεύσεις.

Τα σενάρια που ακούγονται είναι τα ακό-

λουθα:

Ο Γερμανικός Συνασπισμός (CDU/CSU,

SPD και FDP), που αποκαλείται έτσι επειδή

έχει τα χρώματα της γερμανικής σημαίας, ο

Συνασπισμός της Τζαμάικας (CDU/CSU,

Πράσινοι και FDP), από τα χρώματα της

σημαίας της Τζαμάικας, ο Συνασπισμός

Φανάρι (SPD, FDP και Πράσινοι), που έχει

τα χρώματα των φαναριών για τη ρύθμιση

της κυκλοφορίας, και ο Αριστερός Συνασπι-

σμός (SPD, Πράσινοι και Die Linke).

ΑΝΤΙΟ ΑΠΟ ΜΕΡΚΕΛ…

Η Άνγκελα Μέρκελ αποχωρεί από την πολι-

τική. Βουλευτής από το 1990, πρόεδρος του

χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU)

από το 2000 μέχρι το 2018, καγκελάριος για

16 χρόνια, έχει σημαδέψει ολόκληρη εποχή.

Κανένας καγκελάριος πριν από εκείνη δεν

είχε ανακοινώσει οικειοθελώς την αποχώρη-

σή του από το μέσον της κοινοβουλευτικής

περιόδου. Ακόμη και ο Χέλμουτ Κολ, που

επίσης κυβέρνησε επί 16 συναπτά έτη, θέλ-

ησε να διεκδικήσει σε ηλικία 68 ετών μία

ακόμη θητεία στις εκλογές του 1998. Τελικά

ηττήθηκε από τον Σοσιαλδημοκράτη Γκέρ-

χαρντ Σρέντερ.

…Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ
ΦΕΥΓΕΙ

Στον αντίποδα της Μέρκελ, ένας πολιτικός

με κοινοβουλευτική και υπουργική εμπειρία

σχεδόν 50 ετών συνεχίζει ακάθεκτος: Πρό-

κειται για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος,

σε ηλικία 77 ετών, θα είναι και πάλι υποψή-

φιος για τους Χριστιανοδημοκράτες στην

περιφέρεια του Οφενμπουργκ, στη Βάδη-

Βυρτεμβέργη.

«Αιώνιο βουλευτή» τον χαρακτηρίζει ο

τοπικός τηλεοπτικός σταθμός SWR. Είναι ο

πολιτικός με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτι-

κή εμπειρία τα τελευταία… 170 χρόνια στη

Γερμανία.

Από το 2017 είναι και πρόεδρος της Ομο-

σπονδιακής Βουλής. Κατά γενική ομολογία

έχει ανταποκριθεί στα καθήκοντά του σε

δύσκολες συζητήσεις, με τους «θερμόαιμο-

υς» εθνολαϊκιστές της Εναλλακτικής για τη

Γερμανία (AfD) παρόντες στα έδρανα.

Οι επικριτές του πάντως του καταλογίζουν

ότι δεν κατάφερε να προωθήσει τις απα-

ραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία και τον κανο-

νισμό της Βουλής, ώστε να περιοριστεί ο

αριθμός των βουλευτών. Για λόγους που

άπτονται του εκλογικού νόμου η επόμενη

«Μπούντεσταγκ» δεν αποκλείεται να έχει

πάνω από… 900 βουλευτές, εάν δεν γίνουν

άμεσες αλλαγές.

ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Φεύγει η Μέρκελ, παραμένει ο Σόιμπλε…

Οι τρεις διεκδικητές της Καγκελαρίας, από αριστερά ο Χριστιανοδημοκράτης Άρμιν Λάσετ, η Αναλένα Μπέρμποκ των

Πρασίνων και ο Σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς

Πώς η Δανία 
«απελευθερώθηκε»

από τον κορωνοϊό
Η πρώτη χώρα της Ευρώπης που απαλλάσσεται από τα μέτρα

για τον κορωνοϊό έγινε η Δανία. Σ’ αυτό συνέβαλε το υψηλό ποσο-

στό εμβολιασμού, αλλά και τα δωρεάν μοριακά τεστ που όλοι,

ανεξαρτήτως εμβολιασμού, μπορούν να κάνουν όσο συχνά

θέλουν. 

Στη Δανία έχει εμβολιαστεί το 75,5% με την πρώτη δόση και

με τη δεύτερη το 73,5%, ενώ μαζικά συμμετείχαν και οι νέοι από

18 ετών. Υπάρχει μια ασφάλεια από την αρχή με τα τεστ, γιατί αν

και εμβολιασμένοι, γνωρίζουν όλοι ότι μπορούν να γίνουν φο-

ρείς ή να νοσήσουν.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μεγαλώνει μαζί με τον αριθμό των

rapid test, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αφού οι θάνατοι είναι

πλέον ελάχιστοι και υπάρχουν ημέρες χωρίς να αναφερθεί απώλεια.

Η 10η Σεπτεμβρίου, ημέρα άρσης των περιορισμών συνοδεύτηκε

και από συναυλία με 50.000 άτομα.

Στη Δανία δεν επιβλήθηκε ποτέ απαγόρευση κυκλοφορίας. Η

είσοδος σε κινηματογράφους μέχρι αθλητικά κέντρα γίνεται με

επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ, ενώ όπως

παρατηρείται, Αστυνομία δεν βλέπεις ποτέ στον δρόμο.

Η Δανία εισήγαγε διαβατήρια Covid τον Μάρτιο του 2021, αλλά

αυτά καταργήθηκαν την 1η Αυγούστου σε εσωτερικούς χώρους

με λιγότερα από 500 άτομα, προτού καταργηθούν και για μεγαλύτε-

ρες εκδηλώσεις. Στις δημόσιες συγκοινωνίες δεν απαιτούνται

μάσκες από τα μέσα Αυγούστου.

ΗΠΑ: Αντιεμβολιάστρια μητέρα 
κόλλησε κορωνοϊό την 4χρονη κόρη

της που πέθανε...
Σοκάρει η είδηση που έρχεται από το Τέξας των ΗΠΑ, όπου

ένα μικρό κορίτσι μόλις 4 ετών άφησε την τελευταία της πνοή,

ύστερα από επιπλοκές του κορωνοϊού. Η επιδείνωση της κατά-

στασής της, από την στιγμή που εκδηλώθηκε το πρώτο σύμπτω-

μα ήταν ραγδαία.

Η μικρή Kali Cook, δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε

από επιπλοκές του κορωνοϊού στον ύπνο της στο Τέξας μόλις

πέντε ώρες μετά τον πρώτο πυρετό.

Μία μέρα νωρίτερα, η αντιεμβολιάστρια μητέρα της, βρέθηκε

θετική στον ιό. Μέχρι τότε, ο αδελφός της και η 5 μηνών αδελφή

της είχαν μολυνθεί επίσης, σύμφωνα με την «Houston Chronicle».

Η μικρή Kali, είναι το πρώτο παιδί κάτω των 10 ετών που πέ-

θανε από COVID-19 στην κομητεία Galveston. 

Ο αιφνίδιος θάνατός της αναδεικνύει τους κινδύνους της μετάλ-

λαξης Δέλτα, που έχει μολύνει τα μικρά παιδιά σε ανησυχητικούς

ρυθμούς καθώς επιστρέφουν στο σχολείο, αναφέρει η ίδια πηγή.

Μετανιωμένη η μητέρα

Η μητέρα της, Karra Harwood, μίλησε συντετριμμένη στη

«Houston Chronicle». Η ίδια είπε: «Η Kali ήταν εντελώς καλά

και μετά… έφυγε. Την πήρε τόσο γρήγορα».

Η ίδια αποκάλυψε πως είχε βρεθεί θετική στον κορωνοϊό την

προηγούμενη μέρα και μαζί με τον σύντροφό της έμειναν σπίτι

σε καραντίνα.

Όπως είπε, το ζευγάρι ήταν αντίθετο στο εμβόλιο κατά του κορ-

ωνοϊού και πλέον δηλώνει μετανιωμένη. Σημείωσε χαρακτηρι-

στικά: «Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν αντιεμ-

βολιαστές, ήμουν εναντίον του εμβολίου... Τώρα εύχομαι να

μην ήμουν ποτέ», παραδέχτηκε.

Η κομητεία Galveston, η οποία έχει καταγράψει σχεδόν 50.000

επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 470 θανά-

τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία. Από την περασμένη βδο-

μάδα, 321 παιδιά με COVID-19 νοσηλεύτηκαν σε εθνικό επίπε-

δο, δύο από αυτά στην περιοχή του Galveston.

Σημειώνεται πως στο Τέξας, το ποσοστό των εμβολιασμένων

είναι κάτι παραπάνω από 50%, σύμφωνα με τα στοιχεία από το

Johns Hopkins University.



Με όρεξη και ενθουσιασμό άνοιξαν φέτος

τα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας στη

Βρετανία. Χιλιάδες παιδιά κάθισαν στα θρανία

για να γευτούν τους καρπούς της Ελληνικής

Παιδείας και, μαθαίνοντας, Γλώσσα, διδασκό-

μενα στοιχεία της Ιστορίας, της Θρησκείας και

των πολιτιστικών μας παραδόσεων, να ενδυ-

ναμώσουν την εθνική τους ταυτότητα και να

νοιώσουν περήφανα για την καταγωγή τους.

Παράλληλα, με τα εφόδια που παίρνουν από

το ελληνικό σχολείο να καταστούν οι μαθητές

μας χρηστοί πολίτες στη χώρα που ζούμε και

χρήσιμοι στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία.

Τα ελληνικά σχολεία – που υπάρχουν παντού –

λειτουργούν φέτος υπό σχετικά καλύτερες συν-

θήκες σε σχέση με πέρυσι. Εφαρμόζουν πλήρως

τα πρωτόκολλα προστασίας από τον κορωνοϊό και

εναρμονίζονται με τους κανονισμούς που εκπο-

νούν οι επίσημες Βρετανικές Αρχές.

Έκκληση όλων είναι να μη μείνει κανένα παιδί

εκτός ελληνικού σχολείου.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται

όσοι θέλουν στα Γραφεία της Κυπριακής Εκπαι-

δευτικής Αποστολής (0208-8816982).

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
MANOR HILL ΚΑΙ FINCHLEY

Τις πύλες τους άνοιξαν το περασμένο Σάββα-

το, 11 Σεπτεμβρίου και τα ελληνικά σχολεία Μάνορ

Χιλλ και Φίνσλεϋ στο βόρειο Λονδίνο. 

Κατά την πρώτη μέρα, εκατοντάδες μαθητές

έσπευσαν με τους γονείς τους να εγγραφούν στα

δύο αυτά σχολεία. Οι περισσότεροι εξ αυτών φοι-

τούν για πρώτη φορά σε ελληνικό σχολείο.

Τα αποτελέσματα της βαθμολογίας της περα-

σμένης χρονιάς, που απονεμήθηκαν από το Edexcel,

ήταν εξαιρετικά. Οι βαθμοί δόθηκαν από τα σχο-

λεία με βάση τους κανονισμούς που δόθηκαν και

οι οποίοι τηρήθηκαν αυστηρά και με σχολαστικό-

τητα:

ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ: Στα GCSE, το 94.7% των μαθη-

τών έλαβαν βαθμούς 9-7 (Α**-Α με το παλιό σύστημα

βαθμολόγησης), και το 5.3% πήρε 6 (Β+). Στο Α

LEVEL, 60% πήραν Α* και Α, το 30% πήραν Β και

το 10% έλαβε C.

ΦΙΝΣΛΕΫ: Στα GCSE, το σύνολο των μαθητών,

100%, πήραν 9-8 (Α** και Α*). Στο A.LEVEL, το

50% πήραν Α* και Α, το 33.3% Β και 16.7% C.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις

καθηγήτριές τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Εγγραφές στο Μάνορ Χιλλ από τον Διευθυντή του Σχολείου, Μιχάλη Έλληνα, 

που υποδέχτηκε πολλούς νέους μαθητές.

Πρώτη μέρα του σχολείου στο Μάνορ Χιλλ και εκατοντάδες γονείς και παιδιά κατέκλυσαν 

το προαύλιο του σχολείου πριν μπουν στις τάξεις τους.

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11Ομογένεια

ΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 

ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ COVID ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Με ενθουσιασμό άνοιξαν
και τα ελληνικά σχολεία

Ο Διευθυντής του Φίνσλεϋ, Μιχάλης Έλληνας καλωσορίζει

μαθητές και γονείς στην πρώτη ημέρα του ελληνικού σχολείου.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

ΣΤΗ «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

(συνέχεια)

Από την άλλη, όμως, μεριά, μόλις έγινε γνωστή η

επανστατική αυτή «Προκήρυξη» του Αλ. Υψηλάντη

από τους συνέδρους στο Λάϊμπαχ, προκάλεσε όχι μόνο

έκπληξη αλλά και ακατάσχετο φόβο λόγω κυρίως της

φράσης «κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδεί μίαν κρα-

ταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας», την

οποία κι ερμήνευσαν ότι υπονοούσε την Ρωσία. Οπότε,

λοιπόν, ο πανούργος Μέττερνιχ κινητοποιεί αμέσως

τον μηχανισμό του Συνεδρίου, γνωστοποιείται το πε-

ριεχόμενο της Προκήρυξης στο Σουλτάνο κι εξανα-

γκάζεται, θέλοντας και μη, ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄

να αποκηρύξει με αυτοκρατορικό διάταγμα τόσο την

Επανάσταση όσο και τον Υψηλάντη. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Παραθέτουμε δε στη συνέχεια τα κυριώτερα άρθρα

του εν λόγω διατάγματος, το οποίο γνωστοποιήθηκε

επίσης και στην Υψηλή Πύλη μέσω του Ρώσου πρε-

σβευτή στην Κωνσταντινούπολη Στρογγάνωφ:

«1ον. Ο Πρίγκηψ Υψηλάντης αποβάλλεται της υπη-

ρεσίας της Ρωσσίας.

2ον. Να γνωστοποιηθή εις αυτόν ότι ο Μεγαλειότα-

τος Αυτοκράτωρ αποδοκιμάζει επισήμως την επιχείρη-

σίν του, και ότι εις υποστήριξιν αυτής ουδεμίαν έπρεπε

ποτέ να ελπίζη βοήθειαν παρά της Ρωσσίας.

3ον. Να σταλούν ρηταί διαταγαί προς τον κόμιτα

Βίτγκενσταϊν, γενικόν αρχηγόν των επί του Προύθου

και εν βαρσοβία ρωσσικών στρατευμάτων, όπως τηρή

αυστηροτάτην ουδετερότητα και αμεροληψίαν, ως προς

τας εκραγείσας εντός των ηγεμονιών ταραχάς.

4ον. Να κοινοποιηθούν αι αποφάσεις αύται εις τον

εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυν της Ρωσσίας, διά να τας

γνωστοποιήση εις την Υψηλήν Πύλην, επαναλαμβάνων

ταυτοχρόνως τας ειλικρινείς και σαφείς διαβεβαιώσεις,

τας παρ’ ημών επί της αποστασίας των ηγεμονιών δοθ-

είσας. Να αναγγείλη δε εις ταύτην ρητώς, ότι η πολιτι-

κή του Μεγαλειοτάτου Αυτοκράτορος είναι και θα είναι

αλλοτρία των ραδιουργιών, δι’ ών επαπειλείται η ησυχία

οποιουδήποτε τόπου, ότι πάσα τοιαύτης φύσεως ενοχή

αντίκειται εις την ευθύτητα των σκοπών του, και ότι περί

των προς την Πύλην σχέσεών της η Μεγαλειότης του δεν

τρέφει άλλον σκοπόν, ουδέ άλλην επιθυμίαν παρά την

διατήρησιν και την ακριβή εκτέλεσιν των συνθηκών και

των δύο Δυνάμεων…», δηλαδή της Ρωσίας και της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας.

Τα πράγματα, πάντως, άλλαξαν άρδην όσο αφορά

τη συμβολή της Ρωσίας στον απελευθερωτικό αγώνα,

τον οποίο είχε κηρύξει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Η

δε αλλαγή αυτή αποδίδεται, κυρίως, στην οδυνηρή

εντύπωση, την οποία προξένησε η «Επαναστατική

Προκήρυξη» του Υψηλάντη στα πανίσχυρα μέλη του

«Συνεδρίου του Λάιμπαχ» [σημερινή Λιουπλιάνα της

Σλοβενίας] (26 Ιανουρίου-12 Μαΐου 1821), το οποίο

και αποτελούσε συνέχεια των «Συνεδρίων της Βιέν-

νης» και της «Ιερής Συμμαχίας». Στην οποία συμμε-

τείχαν, άλλωστε, και πάλι οι Αυτοκρατορίες της Αυστρίας,

της Πρωσίας, της Ρωσίας, η Γαλλία, και η Αγγλία ως

παρατηρητής, και με πρωταγωνιστή, ως συνήθως, τον

Μέττερνιχ της Αυστρίας. Ο οποίος δεν έχασε καιρό,

έμμεσα δε πλην σαφώς και με τη συνεργία του συντηρη-

τικού Νέσελροδ, ανάγκασε τον Αλέξανδρο Α΄ να κάνει

απότομη στροφή 180 μοιρών και εκτός από την πιο

αποκήρυξη του Υψηλάντη, να αναθέσει στον Καποδί-

στρια να βγάλει, θέλοντας και μη, τα κάστανα από τη

φωτιά, όπως θα λέγαμε, επικοινωνώντας γραπτώς με

τον Υψηλάντη, όπως φαίνεται από την πιο κάτω λίαν

ενδιαφέρουσα αλληλογραφία τους:

«Εν Αϋβάχη, την 24ην Μαρτίου του 1821 έτους.

»Κομισάμενος την από 24ην Φεβρουαρίου επιστο-

λήν σας ο Αυτοκράτωρ εδοκίμασε λύπην τοσούτον μάλ-

λον βαθείαν, όσον ετίμα το ευγενές των αισθημάτων

σας, των οποίων εδώκατε πείραν εν υπηρεσία της Μεγα-

λειότητός του. Η αυτοκρατορική Μεγαλειότης Του ήτο

λοιπόν μακράν παντός φόβου, ότι δύνασθέ ποτε αίφν-

ης να παρουσιασθήτε υπ’ αυτού του πνεύματος της σκο-

τιδινιάσεως, όπερ φέρει τους ανθρώπους του αιώνος

μας να ζητήσωσιν εις την λήθην των πρώτων χρεών των

έν αγαθόν, το οποίον ουδέποτέ τις δύναται να ελπίση

ειμή μόνον από μιάς ακριβούς διατηρήσεως των κανό-

νων της θρησκείας και της ηθικής. Το λαμπρόν του γένο-

υς σας, η οδός, την οποίαν αρχίσατε, η δικαία υπόληψις,

την οποίαν απεκτήσατε, όλα αυτά σας εχορήγουν την

περίστασιν και τα μέσα να φωτίσητε προς τα συμφέρ-

οντα αυτών τους τα πρώτα φέροντας των Γραικών, οι

οποίοι σας έδειχναν μίαν τόσον δικαίαν εμπιστοσύνην.

Βέβαια, ανθρώπινον είναι η έφεσις της βελτιώσεως της

τύχης του. Βέβαια, παλαιαί περιστάσεις εμπνέουν εις

τους Γραικούς την επιθυμίαν του να μη μείνωσιν αλλό-

τριοι εις την ιδίαν αυτών τύχην. Αλλά διά της ανταρσίας

τάχα και δι’ εμφυλίου πολέμου δύνανται να ελπίσωσι

την άφιξιν του μετεώρου σκοπού των; Μήπως διά σκο-

τεινών υπορύχων και ζοφωδών σκευωριών δύναται ένα

έθνος να ελπίση αναβίωσιν και ύψωσιν εις τον βαθμόν

των ανεξαρτήτων εθνών; Ο Αυτοκράτωρ δεν το φρονεί.

Έσπευσε να ασφαλίση εις τους Γραικούς την υπερά-

σπισίν του διά των μεταξύ της Ρωσσίας και Πόρτας γενο-

μένων συνθηκών. Την σήμερον αι ειρηνικαί αύται ωφέ-

λειαι είναι ηθετημέναι, και αι νόμιμοι οδοί εγκαταλε-

λειμμέναι, και φαίνεται, ότι θέλετε να προσηλώσητε τ’

όνομά σας εις συμβεβηκότα, τα οποία αδύνατον άλλως

ή απαράδεκτα να είναι τη Μεγαλειότητί του τω Αυτο-

κράτορι πασών των Ρωσσιών. Η Ρωσσία είναι εις ειρήν-

ην μετά της Οθωμανικής μοναρχίας. Η εις την Μολ-

δαυίαν εκραγείσα δημεγερσία, δεν δύναται κατ’ ουδένα

λόγον να δικαιώση διάρρηξιν μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Όθεν ήθελεν είσθαι τρόπος εχθρικός προς αυτόν, ήθε-

λεν είσθαι εν ενί λόγω αθέτησις της πίστεως των συνθη-

κών, βοηθούντες καίτοι διά σιωπηλού αισθήματος μίαν

αποστασίαν, της οποίας το σκοπούμενον είναι να κατα-

στρέψη μίαν δύναμιν, προς την οποίαν η Ρωσσία εκήρ-

υξε και κηρύττει ότι έχει στερεάν απόφασιν να διαφυ-

λάττη σταθεράς σχέσεις ειρήνης και φιλίας.

»Άλλως, οποίον καιρόν εξελέξατε να πολεμήσητε την

Πόρταν; Αυτήν την ιδίαν στιγμήν, καθ’ ήν αι πραγμα-

τεύσεις [διαπραγματεύσεις] καθημέραν ευφορώτεραι

μετ’ ευτυχών αποφάσεων επεριτριγύριζαν αυτήν την

ειρήνην με νέας εγγυήσεις, την στιγμήν, καθ’ ήν αι απαι-

τήσεις της οικογενείας σας έμελλον να ικανοποιηθώσιν.

Η εκλαμπρότης σας ηξεύρετε, ότι ο σουλτάνος εσκόπε-

υε να σας αποδώση μίαν πλήρη και εντελή δικαιοσύνην.

Ιδόντες τας περιστάσεις ταύτας, και γνωρίζοντες τας

αρχάς, αι οποίαι έχουσι να ευθύνωσι πάντοτε την πολι-

τικήν της μοναρχίας, πώς ετολμήσατε  να υποσχεθήτε

εις τους κατοίκους των ηγεμονιών την υποστήριξιν μιάς

μεγάλης Δυνάμεως; Αν προς την Ρωσσίαν ηθελήσατε να

στήσητε τας όψεις των, οι συμπατριώται σας θα την ίδω-

σιν ακίνητον, και μετ’ ολίγον θα αισθανθήτε πίπτουσαν

επάνω σας με όλον της το βάρος την απολογίαν μιάς

επιχειρήσεως, την οποίαν τα εν μανία πάθη ηδύναντο

να υπαγορεύσωσι. Μολοντούτο δεν είναι ποτέ πολλά

αργά ν’ αποδώσητε το ανήκον σέβας εις τον ορθόν λόγον

και εις την αλήθειαν. Εισέτι εις χείρας σας έχετε την σωτ-

ηρίαν των περιστοιχούντων σας πεπλανημένων ανθ-

ρώπων, δύνασθε να τους φέρητε εις αναγνώρισιν των

επακολουθημάτων του σκοπού των και του ιδικού σας.

Επανέλθετε εκ ταύτης της ολεθρίας τυφλότητος. Δύνα-

σθε να τους αποσύρητε και ν’ αποφόγητε ο ίδιος εκ της

εκδικήσεως μιάς διοικήσεως, εις την οποίαν τα πολ-

υτιμότερά της συμφέροντα υπαγορώουσι να εκθέση κατά

σού και κατ’ αυτών μίαν δικαιοτάτην αυστηρότητα.

Ουδεμία βοήθεια άμεσος ή έμμεσος δεν θέλει σας χορη-

γηθή παρά του Αυτοκράτορος, επειδή, επαναλαμβάνο-

μεν, ότι ανάξιον είναι να υποσκάπτωμεν τα θεμέλια της

οθωμανικής μοναρχίας διά της αισχίστου και υπευθύνου

ενεργείας μιάς μυστικής Εταιρείας. Αν η Ρωσσία είχε

μέμψεις εννόμους κατά της Πόρτας, και η Πόρτα απέφυ-

γε να δικαιώση αυτάς, αν εν ενί λόγω η χρήσις της δυνά-

μεως των όπλων κατήντα άφευχτος, εις αυτήν την δύνα-

μιν έπρεπε να καταφύγη. Αλλ’ εξ εναντίας σχέσεις διό-

λου ειρηνικαί συνίστανται μεταξύ των δύο Δυνάμεων,

και αι πραγματείαι, τας οποίας οι υπουργοί των ήρχι-

σαν, επιβεβαιούσι καθημέραν επί πλοίω την ελπίδα των

ευχερεστέρων αποτελεσμάτων.

»Σταθμίσατε, πρίγκηψ μου, τας υπό του Αυτοκράτο-

ρος προτεθειμένας σοι παρατηρήσεις προς απόδοσιν της

τελευταίας αποδείξεως της προς την εκλαμπρότητά σας

καλοκαγαθίας του, ωφελήθητε από μιάς σωτηρίου υποθ-

ήκης, διορθώσατε το κακόν, όπερ ήδη επράξατε, προ-

λάβετε την καταστροφήν, την οποίαν μέλλετε να επισύρη-

τε επί την καλήν και δυστυχή πατρίδα σας. Αν μας απο-

δείξητε τα μέσα να καταπαύσουν αι ταραχαί, χωρίς να

χαλασθώσιν αι υπάρχουσαι συνθήκαι μεταξύ Ρωσσίας

και της οθωμανικής Πόρτας, χωρίς να επωφεληθή η

παραμικρά παρέκβασις εις ουδέν των συμφωνηθέντων,

ο Αυτοκράτωρ δεν αποφεύγει να μεσιτεύση προς την

οθωμανικήν διοίκησιν να την υποχρεώση να λάβη μέτρα

συνετά, τα οποία να μεταφέρωσιν εις την Μολδοβλαχίαν

την γαλήνην, της οποίας αύται αι επαρχίαι έχουσι τόσην

αφεύκτως ανάγκην. Εις πάσαν δε άλλην υπόθεσιν, η

Ρωσσία θέλει είσθαι θεατής των συμβεβηκότων, και τα

στρατεύματα του Αυτοκράτορος έσονται ασάλευτα.

»Μήτε η εκλαμπρότης σας, μήτε οι αδελφοί σας είσθε

πλέον εις την υπηρεσίαν της Αυτοκρατορτκής Του Μεγα-

λειότητος. Η πριγκηπέσσα Υψηλάντη θέλει είσθαι όμως

υπό την υπεράσπισίν του, αλλ’ εις ό,τι αποβλέπει το υπο-

κείμενόν σας, ο Αυτοκράτωρ δεν συγχωρεί επ’ ουδεμιά

υποθέσει να επανέλθητε εις την Ρωσσίαν.

»Αυτή η επιστολή θέλει σας αποσταλή διά του βαρώνου

κυρίου Στρογγάνωφ, όστις αφού την κοινοποιήση εις

την Πόρταν, είναι προσταγμένος να σας την εξαποστείλη.

Εις αυτήν προσθέτει συμβουλάς, τας οποίας ο Αυτο-

κράτωρ σάς παρακινεί και πάλιν να τας ακολουθήσετε.                         

Ο Κόμης Καποδίστριας».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ
Ο Γεώργιος Σέκερης γεννήθηκε κάπου στα τέλη

του 18ου, αρχές 19ου αιώνα στη Δημητσάνα Αρκαδίας.

Ο μικρότερος αδελφός της οικογένειας Σέκερη, δι-

δάχθηκε τα πρώτα του γράμματα στο χωριό του, ενώ

ακολούθησε τον μεγαλύτερο αδερφό του Παναγιώτη
στην Κωνσταντινούπολη, το 1808, για να συνεχίσει

τις σπουδές του. Ο Γεώργιος, όμως, δεν επιθυμούσε

να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, ούτε τον ενδιέ-

φερε να δραστηριοποιηθεί στις επιχειρήσεις όπως τα

αδέρφια του. Ήθελε να μυηθεί στη τέχνη του πολέμου

και να γίνει στρατιωτικός! 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Το 1811, με την οικονομική αρωγή του Παναγιώτη,

μεταβαίνει στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βιέννη,

Ιάσιο, Βουκουρέστι) και έρχεται σε επαφή με το πυκνό

ελληνικό στοιχείο που κατοικούσε εκεί. Γρήγορα δι-

δάσκεται την ιστορία των προγόνων του και η αγάπη

του για το Έθνος θα πλατύνει. Το 1813 θα συνδεθεί

φιλικά με το ανώτερο, την εποχή εκείνη, πνευματικό

νου του Ελληνισμού, τον Αδαμάντιο Κοραή στο Πα-

ρίσι! Ένα χρόνο μετά ο Γεώργιος θα επισκεφθεί τον

αδερφό του, Αθανάσιο, στη Μόσχα. Εκεί θα τον

πλησιάσει ένας γνώριμος φίλος του, από τα χρόνια

στο Παρίσι, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Του παρου-

σιάζει το μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό εγχείρημα

που ετοιμάζεται και του ξεδιπλώνει αμέσως τους σκο-

πούς της Φιλικής Εταιρείας. Ο Σέκερης σφίγγει το χέρι

του συνομιλητή του και γίνεται το αμέσως επόμενο

μέλος της Εταιρείας, μετά τους τρεις ιδρυτές! Έκτοτε

σεργιανίζει τις ακτές της ανατολικής Μεσογείου και

διαβαίνει τις βουνοκορφές της Γηραιάς Ηπείρου, στρα-

τολογώντας πολλούς Έλληνες για τον επικείμενο

αγώνα, μεταξύ των οποίων και τον Άνθιμο Γαζή.
Με το ξέσπασμα του Αγώνα ο Σέκερης τινάζεται

από τη Μασσαλία όπου βρισκόταν και με ένα δίστηλο

ιστίοφορο καταφθάνει στο Μεσολόγγι στις 21 Ιουλίου

1821, ύστερα από τριήμερο ταξίδι! Πηγαίνει στο στρα-

τόπεδο των Τρικόρφων, συναντάται με τον Δημή-
τριο Υψηλάντη και ρίχνεται στη μάχη για την απε-

λευθέρωση της Τριπολιτσάς. Η γενναιότητα που επέ-

δειξε στη πολιορκία της πόλης ήταν παροιμιώδης!

Ικανότατος πολεμιστής, με σωστές τοποθετήσεις κι

εύστοχες βολές με το όπλο στο χέρι! Σύντομα ανα-

λαμβάνει αρχηγός των Μαντινειακών στρατευμάτων

και πολεμάει ακαταπόνητα στη πολιορκία των Πα-

λαιών Πατρών στις 9 Μαρτίου 1822! Ο γενναίος Φι-

λικός, μάχεται εναντίον των εχθρών στο Αγιονόρι, στα

Δερβενάκια και στον Άγιο Σώστη, όλο το καλοκαίρι

του 1822! Μετά την καταστροφή του Δράμαλη, ο Κο-
λοκοτρώνης ανέλαβε να οργανώσει τη πολιορκία της

Κορίνθου κι εμπιστεύθηκε την ηγεσία των Τριπολι-

τσιωτών, στον Γεώργιο Σέκερη! 

Ο γενναίος αυτός στρατιώτης όμως αρρώστησε

βαριά. Η αρρώστια του, τα τραύματα που τον ταλαι-

πωρούσαν και η φυσική εξάντληση του οργανισμού

του, έφεραν το τέλος του, στις 22 Νοεμβρίου του 1822.

Τάφηκε στη πόλη της Τρίπολης και τιμήθηκε από τα

παλικάρια που τον συντρόφευαν στις μάχες. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ
Ο Αθανάσιος Σέκερης γεννήθηκε κάπου στα τέλη

του 18ου, αρχές 19ου αιώνα στην Αρκαδία. Δευτερό-

τοκος γιος της οικογένειας, ο Αθανάσιος έμαθε τα

πρώτα του γράμματα στη Σχολή της Δημητσάνας. Το

1808 ακολούθησε τον μεγαλύτερο αδερφό του στη

Κωνσταντινούπολη. Εκεί ολοκληρώνει τις σπουδές

του και στρώνεται στη δουλειά, βοηθώντας τον Πα-

ναγιώτη συνεταιρικά στις επιχειρήσεις. 

Το 1816, εγκαθίσταται στην Οδησσό. Επεκτείνει τις

οικονομικές του δραστηριότητες, γίνεται σημαντικός

έμπορος και πλοιοκτήτης και σύντομα εισχωρεί στην

ανώτερη τάξη της Πόλης, καθότι η περιουσία του άγ-

γιζε τα είκοσι χιλιάδες χρυσά ρούβλια! Το 1817 τον

επισκέπτεται στο σπίτι του στην Οδησσό, ο Νικό-
λαος Σκουφάς και του αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας

μυστικής εταιρείας που αντιμάχεται τον Σουλτάνο κι

επιδιώκει την ελευθερία. Ο Αθανάσιος θα ενταχθεί με

πάθος στη Φιλική Εταιρεία, θα την ενισχύσει οικονο-

μικά και οι Φιλικοί, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν

ισχυρό άνδρα, τον όρισαν συν-αρχηγό και υπεύθυνο

για την περιοχή της Βεσσαραβίας! Ο Σέκερης βοήθησε

σημαντικά τα μέλη της Εταιρείας να εξαπλώσουν τη

δραστηριότητά τους και με τις συστατικές επιστολές

που έστελνε στους μεγαλεμπορους της Μεσογείου,

διευκόλυνε τις συνομιλίες μαζί τους!

Έχοντας παραχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος της

περιουσίας του για τον ένοπλο αγώνα, ο Αθανάσιος

θα αποφασίσει να πολεμήσει κι εκείνος τους Τούρ-

κους. Τέλος Αυγούστου του 1821 θα φτάσει από την

Οδησσό με τα καράβια του στην Πελοπόννησο και θα

αναλάβει επικεφαλής σώματος στρατού στην επα-

ρχία της γενέτειράς του. Πολεμάει γενναία και τραυ-

ματίζεται πολύ σοβαρά στο δεξί του χέρι, τραύμα που

θα τον βαρύνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Μαζί

με τις κακουχίες, ο Αθανάσιος θα βιώσει και τον πό-

νο του χαμού του μικρότερου αδελφού του, το 1822.

Παρόλα αυτά, εξαιτίας της εμπειρίας του και των νο-

μικών του γνώσεων θα αναλάβει σημαντικές θέσεις

στη Διοίκηση. Το 1823, στην Β' Εθνοσυνέλευση του

Άργους, θα οριστεί πληρεξούσιος της Τρίπολης και

ένα χρόνο μετά διορίζεται Έπαρχος των Παλαιών Πα-

τρών. 

Επί κυβερνήσεως Καποδίστρια, ο Σέκερης θα

αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο επί των πολιτικών

ζητημάτων στο Ναύπλιο. Την περίοδο 1835-1843 κα-

ταλαμβάνει τη θέση του προέδρου των Πρωτοδικών

και από το 1844 έως το τέλος της ζωής του αναλαμ-

βάνει υπάλληλος φύλαξης των δημοσίων προσόδων,

στον δήμο του Άργους. Ο Αθανάσιος εργάστηκε με

ζήλο και όρεξη για την Πατρίδα. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΚΕΡΗΣ
Ο Παναγιώτης Σέκερης γεννήθηκε το 1783 στην

Τρίπολη. Πρωτότοκος γιός ενός έμπορου της περ-

ιοχής, του Δημήτρη Σέκερη και της Χάιδως, πήγε

σχολείο στη Τρίπολη και κατόπιν μαθήτευσε στη Σχο-

λή της Δημητσάνας. Το 1798, ο 15χρονος τότε Πανα-

γιώτης άκουσε φωνές έξω από το εμπορικό κατά-

στημα του πατέρα του και πλησίασε να δει τι συμβαίνει.

Τα παιδικά του ματάκια είδαν έναν Τούρκο να δολο-

φονεί τον πατέρα του, για ασήμαντη αιτία και αντιλή-

φθηκε πως το μέρος πια δεν τον σηκώνει. Πήγε λοιπόν

στις Σπέτσες, σε κάποιους συγγενείς της μητέρας του,

όπου εργάστηκε σκληρά σε βιοτεχνίες και στη ναυ-

τιλία, βγάζοντας τα πρώτα του χρήματα. 

Αναλαμβάνοντας προστάτης της οικογένειας, με-

ταβαίνει το 1808 στην Κωνσταντινούπολη μαζί με 

τους δύο αδελφούς του και στήνει τη δική του εμπο-

ρική επιχείρηση. Ήδη από τους πρώτους μήνες, δια-

φαίνεται πως ο Παναγιώτης θα φτάσει ψηλά. Παράλ-

ληλα, φροντίζει για τη μόρφωση των αδελφών του,

αναλαμβάνει το κόστος της εκπαίδευσής τους και το-

υς ενισχύει οικονομικά. 

Ο Σέκερης αποκτά στόλο δεκαπέντε ιστιοφόρων,

αναλαμβάνει δικαιώματα εισαγωγικού κι εξαγωγικού

εμπορίου και εξαπλώνεται ταχύτατα σε χρηματι-

στηριακές και δανειοδοτικές υποθέσεις! Οι κύκλοι των

μεγαλέμπορων της Κωνσταντινούπολης τον θεω-

ρούσαν αν όχι τον πλουσιότερο, έναν από τους πλου-

σιότερους ανθρώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας. 

Ο Παναγιώτης Σέκερης γίνεται πρόσωπο διεθνούς

κύρους και ακτινοβολίας! Σύντομα θα επεκταθεί στην

Ανατολική Μεσόγειο και στη Ρωσία. Η περιουσία του

ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο γρόσια! 

Στις 5 Μαϊου 1818, τον επισκέπτεται ένας υπάλ-

ληλος του αδερφού του, ο Παναγιώτης Αναγνω-
στόπουλος και τον μυεί στην Φιλική Εταιρεία. 

Ο Σέκερης, άνδρας πραγματικός και φιλόπατρις

δώρισε με μια του κίνηση τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό

στους επαναστάτες, υπερδιπλάσιο εκείνου που είχε

συγκεντρωθεί από αυτούς στα τέσσερα έως τότε χρό-

νια δράσης της Εταιρείας! Ο ίδιος μάλιστα κατήχησε

τους πιο δραστήριους κι επιφανείς πλοιάρχους των

νησιών του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. Η επιρροή

και το κύρος του συνέβαλαν καθοριστικά στην επέκ-

ταση του δικτύου της Εταιρείας. Ορκίστηκε να αφιε-

ρώσει τα πάντα στη Πατρίδα και στην ελευθερία της

και το έκανε! 

Έως το 1820 είχε εξανεμίσει το μεγαλύτερο μέρος

της περιουσίας του στους σκοπούς του Αγώνα κι επει-

δή οι δαπάνες της Εταιρείας άρχισαν να αυξάνονται,

ο ίδιος προσωπικά κατέφυγε σε δανεισμό από το-

κογλύφους της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα

να πτωχεύσει η εταιρεία του! 

Το 1821, μετακόμισε στην Οδησσό, συνεχίζοντας

να χρηματοδοτεί την Ελλάδα, με όσα χρήματα του

είχαν απομείνει. Πικραμένος από τις συγκυρίες που

δεν τον άφησαν να μεταβεί στην επαναστατημένη πα-

τρίδα, να προσφέρει κι εκεί τις υπηρεσίες του, παρέ-

μεινε προσκολλημένος στη βοήθεια των ομοεθνών

του που κατέφυγαν στη Ρωσία για εργασία! 

Το 1830 θα μετακομίσει στην Ελλάδα, μαζί με την

οικογένειά του. Τίμιος, σεμνός και πατριώτης δεν ζήτη-

σε στιγμή υλικά ανταλλάγματα, πολιτικές θέσεις και

αξιώματα. Το ανεύθυνο ελληνικό κράτος δεν ανα-

γνώρισε καν την ηθική προσφορά του ιδίου και της οι-

κογένειάς του και του παραχώρησε απαξιωτικά τη

δουλειά του τελώνη στην Ύδρα. Απεβίωσε πάμ-

φτωχος στις 29 Ιανουαρίου 1847, σε ηλικία 64 ετών! 

Στο αρχείο του, σημαντικότατη και αξιόπιστη ιστο-

ρική πηγή που διασώζεται έως τις ημέρες μας ο ίδιος

αναφέρει: 

«Υπήρξε μια εποχή που σε νέα ηλικία ήμουν

τόσο πλούσιος και απολάμβανα κάθε αγαθό του

κόσμου... Όμως όλα αυτά τα θεωρούσα τόσο μά-

ταια διότι έλειπε η ελευθερία της Πατρίδος. Για την

απόκτηση της ελευθερίας περιφρόνησα τα αγαθά

μου και από πλουσιότατος κατάντησα φτωχότα-

τος και δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω... Αλλά

δεν μετανιώνω για τις θυσίες μου κι ευχαριστώ

τον Θεό που μου έδωσε τόσα πλούτη για να τα κα-

ταθέσω στον βωμό της ελευθερίας και να μην απαι-

τήσω κάτι για τα όσα προσέφερα. Απλά ζητώ κά-

τι γιατί έχω οικογένεια και είμαι με το ένα πόδι στον

τάφο»...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οικογένεια Σέκερη – οι μεγάλοι
ευεργέτες 

της Πατρίδας!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΕΚΕΡΗΣ: 

Ο Γενάρχης 

της οικογένειας



Οδιορισμός του κ. Χρήστου Στυλιανίδη ως
υπουργού στην Ελλάδα προκάλεσε και

δικαιολογημένα πολλές αντιδράσεις για διά-
φορους λόγους και γράφτηκαν πολλά για τις
θέσεις και δραστηριότητές του. Ειδικά σε σχέ-
ση με το απορριφθέν από το 76% του κυπρια-
κού Ελληνισμού «Σχεδίου Ανάν» λεγόμενου...

Όμως, εκείνο που πιστεύω δεν σχολιάστηκε σε

Ελλάδα και Κύπρο, είναι η αποτελεσματικότητα

του ρόλου του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου για Αν-

θρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων με-

ταξύ 2014- 2019. σε σχέση με την Τουρκία και τα

αποτελέσματά της. Τον πρωτοποριακό ρόλο που

ξεκίνησε και συνεχίζει η Τουρκία με το σχέδιο της

να πλημμυρίζει την Ευρώπη με μετανάστες και

ουσιαστικά να δημιουργήσει την λεγόμενη «πα-

ράτυπη μεταναστευτική κρίση».

Μόνον η ομογενειακή «Ελευθερία» στο Λον-

δίνο σε κύριο άρθρο της στην έκδοσή της 9ης Σε-

πτεμβρίου 2021, αναφέρθηκε στις αποτυχίες τού

κ. Στυλιανίδη με τίτλο «Η δευτέρα πλάνη χείρων

της πρώτης, κύριε Μητσοτάκη» ξεκινώντας πως,

την πρόταση για τον διορισμό του ως Υπουργού

στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέγεται, την έκανε ο

Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Κομι-

σιόν. 

Έγραψε η «Ε» μεταξύ άλλων:

«...Ο Σχοινάς, που δύο χρόνια τώρα σ' αυτή τη

θέση δεν... βρήκε τον δρόμο να επισκεφθεί την

Κυπριακή Δημοκρατία... δεν... καταδέχεται να 

πάει! Απαξιοί. Και όχι μόνον αυτό! Αποφεύγει

σκοπίμως να έρθει σε επαφή με την κυπριακή

κυβέρνηση, την παραγνωρίζει εντελώς. Ακόμα και

στα τηλεφωνήματα του υπουργού Εσωτερικών Ν.

Νουρή για το σοβαρό θέμα του μεταναστευτικού,

ο κ. Σχοινάς δεν απαντά! Δεν μιλάει με τους υπο-

υργούς του νόμιμου κράτους, λες και είναι σ' αυτή

τη θέση για να κάνει προσωπική πολιτική.

Στην Τουρκία, όμως, ο κ. Σχοινάς βρήκε τον δρό-

μο να πάει !...

Ο Σχοινάς γνώριζε τους λόγους για τους οποίο-

υς ο Νίκος Αναστασιάδης δεν πρότεινε για δεύτε-

ρη πενταετία τον Χρήστο Στυλιανίδη ως εκπρό-

σωπο της Κύπρου στην Κομισιόν. Διότι ο βίος και

η πολιτεία του κατά την πρώτη του θητεία (2014-

2019), με καθαρό μισθό 25 χιλιάδες ευρώ τον μή-

να, απέδειξε ότι δεν ήταν επωφελής για την Κύπρο.

Πιο πολύ προωθούσε τις τουρκικές θέσεις στο

Κυπριακό παρά αυτές του Ελληνισμού.

Γράφονται πολλά στην Ελλάδα για τον Στυλιανίδη.

Αδαείς, στρατευμένοι από τον ίδιο δημοσιογρά-

φοι, τον εξυμνούν ως δήθεν ικανό και με διεθνές

κύρος. Ποιο διεθνές κύρος; Επειδή ως Επίτροπος

– όπου έκανε το ολέθριο λάθος να τον διορίσει ο

Αναστασιάδης – γνώρισε κάποιους πολιτικούς,

σημαίνει ότι έχει διεθνές κύρος; Και αφού είναι τό-

σο μεγάλη προσωπικότητα, γιατί δεν βοήθησε την

Κύπρο στο πολιτικό της πρόβλημα; Γιατί δεν βοή-

θησε την Ελλάδα κατά τις τελευταίες καταστροφι-

κές πυρκαγιές; Το ότι ήρθε βοήθεια από άλλες χώ-

ρες δεν είναι γιατί ο Στυλιανίδης έφτιαξε το πρό-

γραμμα rescΕU, αλλά γιατί ζήτησε βοήθεια σε δι-

μερές επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση... Κάηκαν οι

μισές χώρες της Ε.Ε. από πυρκαγιές και πλημμύ-

ρες, χωρίς το rescΕU να φανεί χρήσιμο! Ο Στυλιανίδης

στη Κομισιόν ήταν καλός μόνο για να δίνει χρήμα-

τα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και μάλιστα

να διπλασιάζει την ευρωπαϊκή συνεισφορά. Ιδίως

προς την Άγκυρα. Γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητός

στον Τσαβούσογλου και στο υπουργείο Εξωτερ-

ικών της Τουρκίας...» (http://www.eleftheria.co.uk/pdf/

982021234854Eleftheria_1084.pdf )

Η «Ελευθερία» έχει δίκαιο. Ουσιαστικά ο κ. Χρή-

στος Στυλιανίδης με τον διορισμό του («το ολέ-

θριο λάθος Νίκου Αναστασιάδη»):

α) εντάχθηκε στο ... ευρωπαϊκό ρεφρέν του κα-

τευνασμού υπέρ της Τουρκίας και 

β) ήταν υπεύθυνος για την αποτυχία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης να αποτρέψει ή να ανταποκριθεί

αποτελεσματικά το 2015 στην «παράτυπη μετα-

ναστευτική κρίση».

Παραθέτω επίσημες λεπτομέρειες και φωτο-

γραφίες στις ιστοσελίδες της τουρκικής κυβέρ-

νησης, για την σημαντική εκείνη επίσημη επίσκεψη

υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης περιλαμβανομένου και του Ευρωπαίου

Επίτροπου τότε κ. Χρήστου Στυλιανίδη, στην Το-

υρκία, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2014. Που σημα-

τοδότησε την συνέχιση του κατευνασμού. 

Μαζί με τον Χρ. Στυλιανίδη ήταν η τότε Ύπατος

Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις

και Πολιτική Ασφάλεια/Αντιπρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής Federica Mogherini και ο Επί-

τροπος για την Πολιτική Ευρωπαϊκής Γειτονίας και

Διαπραγματεύσεις διεύρυνσης Johannes Hahn. 

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν τους εμ-

φανίζουν φιλικούς και... ενθουσιώδεις με τους αξιω-

ματούχους της τουρκικής κυβέρνησης, περιλαμ-

βανομένου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών

Μ. Τσαβούσογλου και του Τούρκου διπλωμάτη

Βολκάν Μποζκίρ, που αργότερα το 2020 εξελέγη

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η επίσκεψη εκείνη όντως βοήθησε σε μια νέα

δόση κατευνασμού της Τουρκίας από την ΕΕ αλ-

λά για μερικούς μόνο μήνες πριν η Τουρκία ανοίξει

τα σύνορά της και πλημμυρίσει την Ευρώπη με

τους « παράτυπους μετανάστες». Με πρώτο θύμα,

με τα δυσάρεστα αποτελέσματα ήταν βέβαια αρχι-

κά η Ελλάδα και στη συνέχεια και η Κύπρος..

Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων επισκεπτών κα-

τά την επίσκεψή τους στην Τουρκία ήσαν απίστευ-

τες! 

Ιδού ένα παράδειγμα, μια δήλωση του Χρήστου

Στυλιανίδη στις 9 Δεκεμβρίου 2014 που βγάζει μά-

τι. Πρώτα στα αγγλικά και μετά σε ελεύθερη μετά-

φραση στα ελληνικά:

«Let me express my deep appreciation for the

immense efforts by Turkey and its people, who

have shown their huge capacity for solidarity with

the people of Syria in their greatest time of need.

Europe stands firmly with Turkey. We remain ful-

ly committed to our on going support to the refugee

population in the country, which is why we are step-

ping up our assistance».

«Επιτρέψετε μου να εκφράσω τη βαθιά μου

εκτίμηση για τις τεράστιες προσπάθειες της

Τουρκίας και του λαού της, που έδειξαν την με-

γάλη τους δυνατότητα για αλληλεγγύη προς

τον λαό της Συρίας στην μεγαλύτερη στιγμή

ανάγκης τους. Η Ευρώπη στέκει σταθερά με

την Τουρκία. Παραμένουμε πλήρως δεσμευ-

μένοι στην συνεχιζόμενη υποστήριξή μας 

προς τον προσφυγικό κόσμο σε αυτή τη χώρα

και γι’ αυτόν τον λόγο αυξάνουμε την βοήθειά

μας»...

Σύμφωνα με τις επίσημες τουρκικές αναρτήσεις,

κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν η επίσπευση

της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας και τα

αμοιβαία βήματα που θα γίνονταν για περαιτέρω

ενδυνάμωση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ, και αν-

τάλλαξαν απόψεις για διεθνή θέματα. 

«Η επίσκεψη των τριών υψηλόβαθμων αξιω-

ματούχων της ΕΕ στην Τουρκία σε τόσο μικρό διά-

στημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους»,

εκλήφθηκε από την Τουρκία ως ένδειξη θετική αν-

ταπόκριση για την ενταξιακή της πορεία.

(Το γραφείο του κ. Στυλιανίδη έστελλε πακτω-

λούς χρημάτων – δισεκατομμύρια ευρώ – στην

Τουρκία, δηλαδή από τα λεφτά του Ευρωπαίου

φορολογούμενου, που ουσιαστικά μπορούν να

χαρακτηριστούν και ως «δωροδοκία» για να μην

άνοιγε η Τουρκία τα σύνορά της προς την ΕΕ...

https://ec.europa.eu/echo/news/facility-refugees-

turkey-127-million-boost-eus-largest-ever-hu-

manitarian-programme_en )

Κατά τα άλλα η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την

Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία διόρισε τον Χρή-

στο Στυλιανίδη ως Ευρωπαίο Επίτροπο, την θεω-

ρεί «εκλιπούσα» με επίσημο έγγραφό της που κα-

τατέθηκε στην ΕΕ από τον Α. Νταβούτογλου και

δεν αποσύρθηκε ακόμα. Και η τουρκική κατοχή

της μισής Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζεται για

47 χρόνια...

Οι... «επιτυχίες» του Χρήστου
Στυλιανίδη στην Ευρ. Ένωση
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Δεκέμβριος 2014: Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία

συναντήθηκε τότε και με τον Τούρκο Πρόεδρο

Ρ. Τ. Ερντογάν και Πρωθυπουργό Αχμέτ Ντα-

βούτογλου, τον Υπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα 

και Αρχηγό Διαπραγματευτή πρέσβη Βολκάν

Μποζκίρ τον Υπουργό Εξωτερικών Μελβούτ 

Τσαβούσογλου και άλλους.

Δύο στιγμιότυπα από άλλη επίσκεψη του κ.

Στυλιανίδη στην Άγκυρα, 7 Ιουνίου 2017,

με φόντο τον σφαγέα του Ελλήνων, Αρμενίων

και Ασσυρίων Κεμάλ Ατατούρκ



Να λεγόμαστε
Ανθρώπινες ντροπές με αγγίζουν.

Τις υποφέρω κι ας με τυραννούν.

Λέγομαι άνθρωπος. Δεν μετανοιώνω!

Τρυπάμε γης εντόσθια με την τεχνολογία,

αντλούμε τα πετρέλαια σαν Άγια Κοινωνία

για πρόοδο πολιτισμού...

Τα γήινα θηρία εμείς... Ανήξεροι δεν είμαστε

ΑΝ ΚΑΙ μολύναμε τη Φύση!

Το σώμα της με χημικά, αρρώστειες, το χασίσι...

Με πυραμίδες υλικού πολέμων φρίκης. 

Με όπλα σε κόκκαλα νεκρών τα πλαστικά σκουπίδια

από αιώνες προ Χριστού οι αχόρταγοι... τα ίδια!

Πανέξυπνοι, εμείς του σύμπαντος ζωάκια, 

καίμε τη φύση. 

Σταχτώνομαι αναπνοές. Νόηση μας έχει αφήσει.

Θεριεύουμε στον παράδεισο... Αυτόν ποδοπατούμε...

Κι ό,τι σκλαβώνουμε για όφελος ατομικό...

Όχι της κοινωνίας. 

Προσευχόμαστε σε υπέρλαμπρους Θεανθρώπου οίκους,

της γης – που μας αφήνουν – ν’ αυτοσυχωριώμαστε, 

ώστε και έτσι να πάμε στον Παράδεισο,

καλοδεχούμενοι, να μην ντρεπόμαστε... Θεό!!!

Βασικά, πού πολύ αυτό μας νοιάζει. 

Άνθρωποι να λεγόμαστε...

και ο Παντοδύναμος ΣΕ ΜΑΣ να μοιάζει προσπαθούμε...

Για τη Δόξα Του! Του τάζουμε λάδι, κεριά, προσευχόμαστε...

Και φυσικά, αν μας ανταποδώσει το τάμα, 

θα τον σεβόμαστε αληθινά και θα τον τιμούμε... 

Ε... Τι άλλο να Του κάνουμε; ΑΜΗΝ... 

Και μη χειρότερα...

Μερσίνη MacFarland
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Το γεγονός ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης

αξιοποιεί έναν Έλληνα, του μείζονος Ελληνι-

σμού με κυπριακή καταγωγή,  να ηγηθεί του

νεοσύστατου υπουργείου Κλιματικής Αλλα-

γής και Πολιτικής Προστασίας, θα έπρεπε

να χαροποιεί όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες

της Κύπρου. Διότι, εκτός των άλλων, έστω

και από καραμπόλα, κάποιοι Ελλαδίτες αδε-

λφοί επιτέλους αναγκάστηκαν να παρα-

δεχτούν ότι οι Κύπριοι είναι Έλληνες! Ωστό-

σο το πολιτικό παρελθόν του κ. Στυλιανίδη,

το γεμάτο αντιφάσεις και υποχωρητικότητα,

δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Κάποιοι επιχει-

ρούν να συγκρίνουν τον Χρήστο Στυλιανίδη

με τον Λουκή Ακρίτα και τον Γιάννο Κρανι-

διώτη, οι οποίοι επίσης διετέλεσαν βασικά

μέλη ελληνικών κυβερνήσεων. Ας δούμε

λοιπόν μαζί σύντομα τα βιογραφικά και των

τριών και ο καθένας ας βγάλει μόνος του τα

δικά του συμπεράσματα...

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Ο Λουκής Ακρτίτας άφησε το στίγμα του

στη νεοσύστατη Εθνική Προοδευτική Ένωση

Κέντρου του Νικόλαου Πλαστήρα, όπου

υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας και ως

βουλευτής Αθηνών. Επανεκλέχθηκε βου-

λευτής στις εκλογές του 1963 και 1964, με

την «Ένωση Κέντρου». Διετέλεσε υφυπο-

υργός Τύπου και Πληροφοριών στην Κυβέρν-

ηση Απελευθερώσεως του Γεωργίου Παπαν-

δρέου (1944), κατόπιν ρήξης του όμως με

την επίσημη πολιτική γραμμή, αποσύρθη-

κε μέχρι το 1951, οπότε εκλέχτηκε βουλευ-

τής, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στην

Αθήνα, με την ΕΠΕΚ του Νικολάου Πλα-

στήρα. Το 1951, ως μέλος της ελληνικής αντι-

προσωπείας στην 6η Σύνοδο της Γενικής

Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., στο Παρίσι, έθεσε

για πρώτη φορά το ζήτημα της Κύπρου στον

διεθνή οργανισμό. Μέλος του Συμβουλίου

της Κυπριακής Εθναρχίας στην Αθήνα, παραι-

τήθηκε απογοητευμένος, ύστερα από την

υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδί-

νου. Από το 1961 συνεργάστηκε και πάλι με

την «Ένωση Κέντρου» του Γεωργίου Παπαν-

δρέου, εκλέχτηκε βουλευτής στις εκλογές

του 1963 και 1964 οπότε ως υφυπουργός

Παιδείας υλοποίησε την Εκπαιδευτική Μεταρ-

ρύθμιση που εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Παπα-

νούτσος.

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης από το 1976 ήταν

μέλος του ΠΑΣΟΚ και την περίοδο 1981-

1984 υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Πολι-

τικό Γραφείο του πρωθυπουργού Ανδρέα

Παπανδρέου για το Κυπριακό. Την περίοδο

1981–1989 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας

του υπουργείου Εξωτερικών με αρμοδιότη-

τα τα ευρωπαϊκά θέματα, και κατόπιν ως

Γενικός Γραμματέας (1993-1994) από το

1988 ως το 1990 ήταν πρόεδρος του Ελληνι-

κού Κέντρου Μελετών και από τις 8 Ιουλίου

1994 υφυπουργός Εξωτερικών, έως τον

Ιανουάριο του 1995. Το 1995 έγινε ευρω-

βουλευτής στη θέση του Χρήστου Παπου-

τσή, ο οποίος ορίστηκε τότε Επίτροπος Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Στις 3 Φεβρουαρίου 1997

ορίστηκε ξανά υφυπουργός Εξωτερικών.

Τον Μάρτιο του 1999 το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

τον εξέλεξε μέλος της Κεντρικής του Επιτρ-

οπής, ενώ στις 19 Φεβρουαρίου του ίδιου

έτους ανέλαβε αναπληρωτής Υπουργός Εξω-

τερικών, θέση που διατήρησε μέχρι τον αδόκ-

ητο θάνατό του, στις 14 Σεπτεμβρίου 1999.

Και ερχόμαστε τώρα στον κ. Χρήστο Στυ-

λιανίδη. Άλλοι λένε πως υπήρξε μέλος της

νεολαίας «Ρήγας Φεραίος» του ΚΚΕ Εσω-

τερικού κι άλλοι ότι ανήκε στη φοιτητική παρά-

ταξη «Αγώνας» της ΕΔΕΚ, που ήταν συνδε-

δεμένος με την φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ

του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε εκ των στενών φίλων

του Κώστα Σημίτη (ειδικά στα άγρια χρόνια

πριν το 2004), ιδρυτής του γνωστού και μη

εξαιρετέου Ομίλου Προβληματισμού για τον

εκσυγχρονισμό της κοινωνίας (ΟΠΕΚ), Ευρω-

παίος Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία,

την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση

Κρίσεων, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος των

Γλαύκου Κληρίδη και Νίκου Αναστασιάδη,

βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λευ-

κωσίας εκλεγμένος με τον Δημοκρατικό Συνα-

γερμό (ΔΗ.ΣΥ) την περίοδο 2006-2013, ευ-

ρωβουλευτής με το ίδιο κόμμα το 2014.

Το περίεργο είναι πως, ενώ ο Χρήστος

Στυλιανίδηςπαρουσιάζεται ως κεντροαρι-

στερός (στην Κύπρο έγινε γνωστός το 1992,

ως εκπρόσωπος του κοινού υποψήφιου

Προέδρου του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ Πασχάλη

Πασχαλίδη), όλα τα αξιώματα τα εξασφάλι-

σε με την απόλυτη στήριξη του δεξιότατου

ΔΗ.ΣΥ., αρχής γενομένης το 1998, όταν με

εισήγηση Αναστασιάδη μεταπήδησε στο

εντελώς αντίθετο στρατόπεδο ως Κυβερνη-

τικός Εκπρόσωπος του Γλαύκου Κληρίδη!

Είναι κι αυτό (η εύκολη ιδεολογική προσαρ-

μογή) ένα από τα μεγάλα «προσόντα»του

νέου υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολι-

τικής Προστασίας της Ελλάδας.

Κατά τα άλλα, Χρήστος Στυλιανίδης υπήρ-

ξε φανατικός υποστηρικτής (εκ των σημαιο-

φόρων) του επαίσχυντου σχεδίου Ανάν και

μαζί με τον Νίκο Αναστασιάδη (πάντα με τη

συμβολή ξένων κυβερνήσεων και οργανι-

σμών), έκαναν το παν προκειμένου να το

επιβάλουν στον κυπριακό Ελληνισμό (πόση

προίκα έχει να δώσει ακόμα το Σχέδιο Ανάν

στους φανατικούς υποστηρικτές του άραγε;).

Στη συνέχεια ο σημερινός Πρόεδρος αναγ-

νώρισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-

τος και τη βούληση των πολιτών, όχι όμως

και ο κ. Στυλιανίδης ο οποίος και σήμερα πα-

ρουσιάζεται ως ένας από τους κύριους εκ-

φραστές του «σκληρού» συμβιβασμού στο

Κυπριακό.

Ο πρόεδρος της Κύπρου θύμωσε πολύ

όταν πληροφορήθηκε πως ο τότε Επίτρο-

πος της Κύπρου και πρώην στενός συνε-

ργάτης του (ο Στυλιανίδης πίεζε για απαρά-

δεκτη λύση στο ελβετικό θέρετρο), διέδιδε

ότι για το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά ευθυ-

νόταν ο Νίκος Αναστασιάδης και όχι ο υπο-

υργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μελβούτ

Τσαβούσογλου!!!

Υστερόγραφο 1: Λέγεται ότι την πρότα-

ση για υπουργοποίηση την έκανε ο αντιπρό-

εδρος της Κομισιόν, Έλληνας Επίτροπος

Μαργαρίτης Σχοινάς (που απαξιοί να επι-

σκεφθεί την Κύπρο). Ο οποίος, όπως δια-

βάζουμε στην «Ελευθερία» Λονδίνου, απο-

φεύγει σκοπίμως να έρθει σε επαφή με την

κυπριακή κυβέρνηση, την παραγνωρίζει

εντελώς. Ακόμα και στα τηλεφωνήματα του

υπουργού Εσωτερικών Ν. Νουρή για το

σοβαρό θέμα του μεταναστευτικού, ο κ. Σχοι-

νάς δεν απαντά! Δεν μιλάει με τους υπουρ-

γούς του νόμιμου κράτους, λες και είναι σ’

αυτή τη θέση για να κάνει προσωπική πολι-

τική. Στην Τουρκία, όμως, ο κ. Σχοινάς βρήκε

τον δρόμο να πάει!

Υστερόγραφο 2: Η όποια αντίρρηση στο

διορισμό του Χρήστου Στυλιανίδη σε θέση

υπουργού στην Ελλάδα, δεν συνεπάγεται

αμφισβήτηση της ελληνικής του καταγωγής.

Αυτό σε απάντηση όλων των αχρείων και

ανιστόρητων Ελλαδιτών «αδελφών», που

για πολλοστή φορά έβγαλαν όλη τη χολή

τους υποστηρίζοντας ότι ο κ. Στυλιανίδης

δεν είναι Έλληνας! Αιδώς Αργείοι! Έλεος!

Ο Χρήστος Στυλιανίδης στη θέση 

του υπουργού Πολιτικής Προστασίας

και τα… «προσόντα» του

Ο Λαμπρός Αστήρ 
της Ανατολής

Ένας μικροσκοπικός σκώρος

Διαλογίζονταν εις το χείλος 

Ενός γκρεμού:

«Είναι άραγε ασφαλές

Να πετάξω με δυνατό άνεμο,

Όπου η φλόγα

Εγγύς με καλεί;

Η πτητική μου γενναιότητα

Πιθανό να καταλήξει 

Εις περιδίνηση, έκραξε.»

Ο ταπεινός σκώρος παρακάλεσε

Να αποκτήσει φτερά, 

Σαν της ξαδέλφης του,

Κι έτσι έγινε πεταλούδα,

Ντυμένη με πολύχρωμο μανδύα

Που πυροδότησε το ένστικτο,

Την επιθυμία της

Για πτήση, προς τα άνω,

Ω Κύριε, είπε με έκπληξη,

Αληθώς ευλογημένη!

Πέταξε άνω και υπεράνω

Της φλόγας εξαγνισμού

Ευλογώντας την πολύχρωμη

Ενδυμασία της, 

Με πνεύμα διεισδυτικό, 

Σαν την προσευχή του Ιωσήφ

Και με Θεϊκές δυνάμεις

Εύρε κατοικία εις τον κήπο

Των Ανθέων της Αγάπης.

Τώρα, εις την θερμή λάμψη

Του φωτοστέφανου του Σωτήρος της,

Του Δημιουργού των πάντων

Εστέφθη η μεταβληθείσα

Ζωή της, εις τόπο άνευ τειχών

Εν μέσω θυμιαμάτων προσευχής,

Η ψυχή της συνεπάρθη,

Εις τον Παράδεισο 

Της λατρείας Σου Κύριε,

Όπου μας έχεις καλέσει.

Jo-Anne Colombo-Marinakis
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«Να υποστηρίζουμε τους εχθρούς 
της Τουρκίας και να της 

προκαλέσουμε οικονομική ζημιά»
Κύριε Διευθυντά,
«Τον ποντικόν εν το εχώρεν η τρύπα του τζιαι

ετράβα τζιαι τριζοκολόκαν», έλεγαν οι παλιοί.

Έτσι, στη γη της λεμονιάς και της ελιάς, την

Κύπρο, όση έμεινε από την «πατριωτική» δράση

«εθνικοφρόνων» και άλλων, των οποίων ουκ

έστιν αριθμός, δεν φτάνει που κανένας δεν ξέρει

τι να κάνει για να σώσει ό,τι απέμεινε, αλλά δημι-

ουργούνται και νέα προβλήματα. 

Πριν λίγο καιρό είχαμε το σκάνδαλο των «χρυ-

σών διαβατηρίων» και η κυβέρνηση του πολυ-

μήχανου Προέδρου μας κατάφερε να βρει ένα

κομμάτι χαλί και να το χώσει από κάτω... Στην

χώρα του «Δεν Ξεχνώ», ξεχάστηκαν κι αυτά,

αφού ο λαός της – που τρώει εύγευστο κου-

τόχορτο και αναπνέει μαννόσκονη – βρίσκει

πάντα νέες προσφιλείς απασχολήσεις. Γνωρίζει

πολύ καλά πού βρίσκονται «τα φανάρια της Μα-

ρουλλούς» στην Πιτσιλιά, η «Ταβέρνα του Καλα-

μαρά» στην Πάφο, η «Ψαροταβέρνα Ακρω-

τηρίου» και όλα τα μέρη όπου μπορείτε να βρείτε

καλό φαγητό και ποτό. 

Ειδήσεις δεν ακούνε, ή μάλλον τις αφήνουν

σε μας τους Κυπρίους του εξωτερικού. Φυσικά

εκλέγουν ηγέτες της δικής τους ποιότητας, που

μόνην έννοια έχουν τον πλουτισμόν εαυτών και

«ημηετέρων», των οποίων ουκ έστιν αριθμός,

αφού βλέπουμε καθημερινά νέα πρόσωπα να

διορίζονται στα κυβερνητικά πόστα και διερω-

τώμεθα αν προέρχονται από τον πλανήτη Άρη

ή είναι από κάπου αλλού, εξωγήινοι. Με άλλα

λόγια, φταίει η πλειοψηφία του λαού που εμπι-

στεύτηκε –και συνεχίζει να το κάνει – τον ΔΗΣΥ

και το ΑΚΕΛ, που απλούστατα, λόγω των ιδεο-

λογιών τους, δεν μπορούν να λύσουν τα προ-

βλήματα του λαού. Τα κόμματα αυτά έχουν άλλες

επιδιώξεις και δεν βλέπουν αν το Κυπριακό είναι

πρόβλημα εισβολής και κατοχής και αυτό όταν

είχαν ηγέτες όπως ο Σπύρος Κυπριανού και ο

Τάσσος Παπαδόπουλος, που χειρίστηκαν τα

προβλήματά τους τόσο καλά. 

Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν σχεδόν

ολόκληρο το Στάλινγκραντ είχε πέσει στα χέρια

των Γερμανών, ο Στάλιν διόρισε τον στρατηγό

Τσουίκοβ για να το σώσει. Ο ικανός αυτός στρα-

τηγός, αφού είδε σε τι κατάσταση βρισκόταν η

πόλη, μελέτησε τις αδυναμίες του εχθρού του,

των Γερμανών. Είδε ότι οι Γερμανοί μετατρέ-

ποντας την πόλη σε ερείπια, δεν μπορούσαν να

πολεμήσουν τους Ρώσους με τανκς, βαριά κανό-

νια και τεθωρακισμένα, αλλά με τον ανταρ-

τοπόλεμο. Έτσι, οι Ρώσοι πολεμώντας μέσα στα

ερείπια της πόλης, κράτησαν τον εχθρό απασχο-

λημένο και έδωσαν την ευκαιρία στον στρατηγό

Ζούκωφ να πολιορκήσει τους Γερμανούς και να

τους αιχμαλωτίσει. 

Έτσι εμείς έπρεπε παντού να υποστηρίζουμε

τους εχθρούς της Τουρκίας – Κούρδους, Σύ-

ρους, Ιρανούς και Αρμένιους – και να την εμποδί-

ζουμε να παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και τη Ρωσία. 

Έπρεπε πάντα να χρησιμοποιούμε το γεγονός

ότι είμαστε Έλληνες, να προωθήσουμε πολιτι-

κούς και κυβερνήσεις για να βοηθήσουν την

Κύπρο. Στο παρελθόν υποστηρίξαμε τα πολιτι-

κά κόμματα που υποστήριζαν τα βρετανικά και

αμερικανικά συμφέροντα και μας καταβαρά-

θρωσαν, μας κατέστρεψαν. Συνεχίζουμε το ίδιο

βιολί και σήμερα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε

όποιο μέσον μπορούμε να εξασθενήσουμε την

Τουρκία. Ειδάλλως, άδικα προσπαθούμε με τις

συνομιλίες να πετύχουμε. Μόνον αν προκαλέ-

σουμε οικονομική ζημιά στον εχθρό μας, θα

υποχωρήσει. 

Πρώτα πρώτα πρέπει να έχουμε ηγέτες ικα-

νούς και όχι όσους μόνη τους έννοια είναι τα

δικά τους συμφέροντα και των «ημετέρων» τους.

Πώς βρέθηκε... βιβλίο των Αγγλικών για τη Β’

τάξη του Λυκείου να έχει μέσα κολακευτικά λόγια

για τον μεγαλύτερο σφαγέα του Ελληνισμού, τον

Μουσταφά Κεμάλ; Σε τουρκικό βιβλίο δικαιολο-

γείται. Στα βιβλία μας είχαμε για τον Τσώρτσιλ

στα αγγλικά, για τον Σαίξπηρ, αλλά τι γύρευε

στα αγγλικά ο Κεμάλ; Τι δουλειά κάνει ο υπουρ-

γός Παιδείας και το προσωπικό του; 

Φαίνεται πως η κυβέρνηση ασχολείται μόνο

με τους «ημετέρους» και πώς θα βρει λεφτά γι’

αυτούς, τους συγγενείς και τους φίλους τους.

Αφού ο μεγάλος... ήρωας της Κύπρου στα νεώτε-

ρα χρόνια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, είχε χαθεί και

ξαφνικά, όταν θυμήθηκε τα λεφτά από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, ξύπνησε και εμφανίστηκε ως

άλλος Ηρακλής...

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Να τιμωρηθεί από διεθνή οργανισμό
η Τουρκία για τις γενοκτονίες»

Αγαπητή «Ε», 
Η αντιπολίτευση στην Κύπρο όλο και μιλά ενα-

ντίον του Προέδρου, γιατί απάντησε στον γενίτσα-

ρο Ερσίν Τατάρ. Ένα κόμμα θέλει – λέει – να βάλει

αγωγό φυσικού αερίου προς την Τουρκία, για να

δελεάσει την Άγκυρα να αρχίσει συνομιλίες για να

λύσουν, τάχατες, το Κυπριακό. Το ίδιο και κάποια

μέλη του ΔΗ.ΣΥ. – με τα ίδια μυαλά φυσικά – ονει-

ροπολούν και έχουν ψευδαισθήσεις. Το να κάνεις

όνειρα δεν είναι κακό, αλλά εδώ κινδυνεύει ολόκ-

ληρη η Κύπρος να τουρκοποιηθεί με την άγνοιά

τους και τις πολιτικές όλων των κομμάτων. 

Η Τουρκία έχει προγραμματίσει εδώ και πολλά

χρόνια να επανακαταλάβει ολόκληρη την Κύπρο

και φυσικά δεν θέλει εκεί ούτε έναν Ελληνοκύ-

πριο. Αν στη Μικρά Ασία έχει αφήσει δυο-τρεις

χιλιάδες Έλληνες, στην Κύπρο δεν θα είχε αφήσει

ούτε έναν για να τον βάλουν σ’ ένα μουσείο να τον

βλέπουν οι τουρίστες. 

Αν αυτές οι ηγεσίες ήξεραν και λίγη ιστορία, θα

το καταλάβαιναν. Το 1908 έγινεν επανάσταση ενα-

ντίον του Σουλτάνου και οι Νεότουρκοι είπαν «Όλοι

θα είμαστε ίσοι». Το 1911 στο συνέδριό τους στη

Θεσσαλονίκη, οι ίδιοι άνθρωποι πήραν απόφαση

να εξολοθρέψουν όλους τους χριστιανούς...

Ναι, το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο και στην

Ελλάδα είναι ανιστόρητο και ονειροπολούν, αλλά

στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει και πολύ

τι θα γίνει η Κύπρος. Τα ενδιαφέροντά τους, όπως

βλέπουμε καθημερινά, είναι οι μίζες, οι κλεψιές και

πώς θα βάλουν τους «ημετέρους» σε παχυλές

θέσεις, οι οποίες έχουν και τα «τυχερά» τους φυσι-

κά. 

Η απάντηση στον Τατάρ και τον μάστρο του είναι

μία και μόλο και εύκολη, κύριε Αναστασιάδη και

κομματάρχες. Να πείτε στον Ερντογάν «θέλετε δύο

κράτη στην Κύπρο; Κάντε κι εσείς δύο κράτη στη

Μικρά Ασία με τα εκατομμύρια Κούρδων εκεί, για

να δούμε πώς δουλεύει ώστε να το κάνουμε κι

εμείς». Να έχετε το θάρρος να του πείτε μπροστά

στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και σε όλα τα

φόρα, ως Κυπριακή Δημοκρατία. Διότι, αγαπητοί

ονειροπόλοι, αν λέγατε αυτό από την αρχή, δεν θα

τολμούσε η Τουρκία να θέτει ζήτημα δύο κρατών

στην Κύπρο. 

Το άλλο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής:

Βλέπουμε και γράφουμε τι έκανε και τι συνεχίζει

να κάνει η Τουρκία, δηλαδή τα εθνικά ξεκαθα-

ρίσματα, γενοκτονίες και πολλά άλλα. Τα πολιτικά

όμως κατεστημένα δεν ξέρουν και δεν καταλα-

βαίνουν γιατί συνεχίζει να κάνει τα ίδια (και στην

Κύπρο ήταν γενοκτονία και όχι απλό εθνικό ξεκα-

θάρισμα). Γιατί συνεχίζει τα ίδια; Γιατί όταν έκανε

τις γενοκτονίες δεν τιμωρήθηκε από κανέναν διε-

θνή οργανισμό, όπως συνέβη με τους Ναζί! Μάλ-

λον μερικές χώρες τους βοήθησαν, όπως η Σοβιε-

τική Ένωση, η Γερμανία, η Ιταλία και η Αγγλία. Εμείς

σήμερα, αντί να ζητούμε την αναγνώριση των γενο-

κτονιών εναντίον μας, Ελλάδα και Κύπρος τα «κου-

κουλώνουμε» για να μη διαταράξουμε τάχα τις σχέ-

σεις με τους γενοκτόνους, ενώ οι Αρμένιοι το ζητούν

και κατάφεραν αρκετά. 

Πρέπει να συνεχίσουμε μαζί με τους Αρμένιο-

υς, τους Ασσύριους και τους Κούρδους μέχρι όλες

οι χώρες ν’ αναγνωρίσουν όχι μόνον ως φόρο τιμής

για τα εκατομμύρια αντρών, γυναικών και παιδιών

– που τους έκαιγαν ζωντανούς μέσα στις εκκλησίες

και στις σπηλιές όπου έμπαιναν για να σωθούν –

αλλά προπαντός για να επιζήσει σήμερα η Ελλά-

δα και η Κύπρος. Αφού εμείς, τα θύματα των γενο-

κτονιών, δεν διαμαρτυρόμαστε και δεν ζητούμε

αναγνώριση και τιμωρία των εγκληματιών, ο θύτης

– η Τουρκία – έχει κατά νουν να συνεχίσει. Άρα,

έχω δίκαννο και συνεχίζω. 

Η λεγόμενη Τουρκία κτίστηκε πάνω στο αίμα και

τα κόκκαλλα εκατομμυρίων γηγενών λαών και πρέ-

πει τα εδάφη «τους» να μην ανήκουν στους Τούρ-

κους, που στο κάτω – κάτω είναι μια μειοψηφία

του 9% στον σημερινό πληθυσμό, διότι αν κάποι-

ος ή κάποιοι άνθρωποι πάνε σ’ ένα σπίτι (ή και

παραπάνω) και σκοτώσουν τους δικαιούχους αυτών

των σπιτιών, οι τίτλοι δεν θα πάνε στους θύτες,

αλλά θα καταδικαστούν σε πολλά χρόνια φυλακή

ή, αν υπάρχει κρεμάλα, θα τους κρεμάσουν. 

Με το να λέει ο γενίτσαρος Ερντογάν ότι θέλει

δύο κράτη στην Κύπρο, κάνει μεγάλο λάθος, διότι

αν υπάρξει στην Ελλάδα αύριο, αλλά και στην

Κύπρο, ηγεσίες ικανές και άξιες σαν αυτές που

αναφέρω, θα του έλεγαν αμέσως ότι τα δύο κράτη

ταιριάζουν στην Τουρκία, διότι οι Κούρδοι ζουν στα

εδάφη τους για χιλιάδες χρόνια και στην ουσία είναι

λαός και όχι μειονότητα, όπως δυστυχώς τους λέμε,

και βρίσκονται κάτω από τουρκική κατοχή και από

το 1923 εξασκείται από το τουρκικό κράτος πολι-

τική γενοκτονίας εναντίον τους παρόμοια μ’ αυτήν

εναντίον των χριστιανών προηγουμένως. 

Με τον απελευθερωτικό αγώνα που άρχισαν

(από το 1984) οι Κούρδοι, άρχισαν να ξυπνούν και

όλοι οι λαοί της Μικράς Ασίας που βρίσκονται κάτω

από την μπότα των Τούρκων. Έτσι ο κουρδικός

αγώνας είναι ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων,

επειδή το τουρκικό κράτος δεν είναι φυσιολογικό,

αλλά τεχνητό. Βασίζεται σε φόβο και τρόμο, στον

απολυταρχισμό, τις δολοφονίες, τις γενοκτονίες,

στο κάψιμο χιλιάδων χωριών και πόλεων και στο

έγκλημα. Τώρα, τρέμουν ότι ο κουρδικός απελευ-

θερωτικός αγώνας θα φέρει την διάλυση του εγκλημα-

τικού κράτους των Τούρκων.

Έτσι, εμείς για να κερδίσουμε τον αγώνα μας,

πρέπει να ενισχύσουμε τον αγώνα των Κούρδων

και να θέτουμε καθημερινά σε όλα τα διεθνή φόρα

τη δημιουργία δύο κρατών στη Μικρά Ασία, την

αναγνώριση των γενοκτονιών που διέπραξαν οι

Τούρκοι. 

Εμείς, ο Ελληνισμός του εξωτερικού, επειδή δεν

έχει κατορθωθεί να βγουν στην Ελλάδα και στην

Κύπρο ηγεσίες που να νοιάζονται και να προω-

θούν τα δίκαια του Ελληνισμού και μόνο για τα προ-

σωπικά τους συμφέροντα ενδιαφέρονται, πρέπει

να αναλάβουμε πρωτοβουλίες να διαφωτίσουμε

στις χώρες που ζούμε για τις γενοκτονίες και τα

εγκλήματα που έχουν διαπράξει εναντίον μας οι

Τούρκοι.

Πρώτον, να απαιτούμε την αναγνώρισή τους

από τις κυβερνήσεις και τις βουλές των χωρών

όπου ζούμε. Δεύτερον, να απαιτούμε δύο ξεχωρι-

στά κράτη που πρέπει να γίνουν στη λεγόμενη

Τουρκία και όχι στην Κύπρο, για να φανεί η υπο-

κρισία και ο ρατσισμός των Τούρκων, που θέλουν

δύο κράτη στη μικρή Κύπρο και να μην προσ-

φέρουν με κανέναν τρόπο το ίδιο στα εκατομμύ-

ρια των Κούρδων. Στην πραγματικότητα, οι Κούρ-

δοι δεν απολαμβάνουν κανένα δικαίωμα. Οι «ωραίοι»

ηγέτες Ελλάδας και Κύπρου για να ευχαριστούν

τους ξένους δεν ενοχλούν την Τουρκία καθόλου σ’

αυτό το ζήτημα. 

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
ΜΕΡΟΣ 14ον

Η δράση του ελληνικού 
πολεμικού ναυτκού 
στην Κύπρο – 1827

Απρίλιο του 1827 ο Πασάς της Κύπρου εξα-

πέλυσε διωγμό εναντίον όλων των χριστιανών του

νησιού, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οι

εγκατεστημένοι στην Κύπρο Επτανήσιοι, παρά

τις έντονες αντιδράσεις του Προξένου της Αγγλίας,

θεωρήθηκαν Οθωμανοί υπήκοοι και απαγόρευ-

τηκε στους Προξένους να διατηρούν ή να προσ-

λαμβάνουν ραγιάδες ως διερμηνείς. Απαγόρευ-

τηκαν επίσης οι γάμοι υπηκόων ευρωπαϊκών

κρατών με γυναίκες οθωμανικής υπηκοότητας και

υποχρεώθηκαν όσοι Έλληνες φορούσαν «φράγ-

κικα ρούχα» να τα αντικαταστήσουν με την τοπι-

κή ενδυμασία (Κρατικά Αρχεία Χάγης, Φακ. 107,

αρ. 29 και 30 – 26 και 27 Απριλίου 1827).

Μεμονωμένες καταδρομές εναντίον αυστρ-

ιακών κυρίων πλοίων που μετέφεραν εφόδια ή

εμπορεύματα στους επόμενους μήνες, αναφέ-

ρονται συνοπτικά στα έγγραφα του Ολλανδού

Προξένου στα Κρατικά Αρχεία της Χάγης (Φακ.

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

βρίου 1827). 

Τον Ιούλιο του 1827 στην περιοχή της Κερύνει-

ας δύο Έλληνες κουρσάροι συνέλαβαν τούρκικο

πλοίο που κατευθυνόταν στην Αμμόχωστο και το

πυρπόλησαν, ενώ προηγουμένως μετέφεραν τους

24 Τούρκους του πληρώματος στα πλοία τους

(Κρατικά Αρχεία Χάγης, Φακ. 107, αρ. 27 – 10 Ιου-

λίου 1827). 

Ενώ τον Οκτώβριο του 1827, σε μια παράτολ-

μη επίδειξη ισχύος, ο Γεώργιος Σαχτούρης έφτα-

σε μέχρι το λιμάνι της Λάρνακας. Αυτό έγινε και το

1829. 

«Στην Κύπρο την αέρινη, 

στην Μακαρία τη Γη,

Ωραίο, πολύπαθο κορμί, 

η αγνή ψυχή δεν έσβησε. 

Και ζη και ζη και ζη!...»

Κωστής Παλαμάς, «Κύπρος»

Ύδρα – Σπέτσες – 
Κύπριοι ναυτικοί (1821-1829)

1. Ο Χρήστος Παπανικολάου Λιβαδίτης,
Κύπριος. Από το Κοιλάνιο της επαρχίας Λεμεσού.

Ναυτικός. Έφυγε 13 ετών, το 1819, πήγε στην

Ύδρα, υπηρέτησε στον Αγώνα ως ναυτικός ως το

1831. 

2. Ο Ιωάννης Κύπριος. Λοχαγός της Φάλαγ-

γας. Υπηρέτησε στο πλοίο «Επαμεινώνδας» του

Κ. Νικολού. Υπηρέτησε και στην ξηρά και στη

θάλασσα ως αξιωματικός Ε’ (Α.Μ. 761 ΑΧΕΒ).

3. Μάρης Κυπρεύς, ναυτικός στην Ύδρα. 

4. Γεώργιος Κύπριος, ναυτικός στην Ύδρα. 

5. Χρήστος Μάρης, Κύπριος ναυτικός. 

6. Μάρκος Σολομών, Κύπριος. Υπηρέτησε

στον Ελληνικό Αγώνα το 1824 και υπηρέτησε στο

Ναυτικό μέχρι τέλους του αγώνα. 

7. Μάρκος Ιερώνυμος. Στην Ελλάδα πήγε το

1824 και υπηρέτησε στο Ναυτικό μέχρι το τέλος

του Αγώνα. 

8. Λεπτομερή περιγραφή μιας από τις επιθέ-

σεις ελληνικών καταδρομικών πλοίων μας παρέχει

στο «Ημερολόγιό» του ο Κύπριος αγωνιστής Ιωάν-
νης (Γιάγκος) Φραγκούδης, που υπηρέτησε από

τον Απρίλιο του 1821 έως τον Ιούνιο του 1823 ως

γραμματικός στο πολεμικό πλοίο «Ηρακλής» του

Σπετσιώτη Ανάργυρου Χατζηαναργύρου.

* Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κύπριος Ιωάννης

Φραγκούδης, από τη Λεμεσό, έλαβε μέρος στις

ναυμαχίες παρά το Χέλι, αντίκρυ στις Σπέτσες,

όπου κατέληξε σε φυγή του τουρκικού στόλου. 

9. Κυριάκος Κυπραίος. Υπαξιωματικός (Τσα-

ούσης) ναυτικός στην Ύδρα.

10. Σάββας Κυπραίος. Ήταν ναυτικός στην

Ύδρα. 

11. Νικόλαος Βελάς. Κύπριος, ναυτικός στην

Ύδρα.

12. Σίμων Κυπριώτης, ναυτικός στην Ύδρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1) Στο τοπικό Αρχείο της Ύδρας που περιλαμ-

βάνει αγωνιστές του νησιού, ευρίσκονται και 6

Κύπριοι (Βλέπε «Χρονικό», εφημ. «Πολίτης», 23

Μαρτίου 2008, τεύχος 006).

2) «Η Κύπρος στον Αγώνα του 1821» του Άν-

τρου Παυλίδη, Συγγραφέα – Ιστορικού).

3) Η Ύδρα είναι νησί του Αργοσαρωνικού. 

4) Η «αυτόγραφος εφημερίς» «Ημερολόγιο»

του Ιωάννη Φραγκούδη που σώζεται στο Αρχείο

της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλά-

δος, αρ. 11013, δημοσιεύτηκε από τον Ανάργυρο

ΧατζηΑναργύρου «Τα Σπετσιώτικα – Συλλογή Ιστο-

ρικών Εγγράφων, Αφορώντων τα κατά την Επα-

νάστασιν του 1821», τόμος Γ’, Πειραιάς 1826. 

5) Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα ανα-

φέρονται, ο Κωνσταντίνος Κανάρης αφίχθη στην

Κύπρο στις 16 Ιουνίου 1821 επικεφαλής στολίσκου,

αποτελούμενου από επτά καράβια. Στη συνέχεια,

μαζί με τον Κύπριο Φιλικό Απόστολο Μάλη, όπως

τον αποκαλεί, ο οποίος τον συνόδευε και δύο

ναύτες από τις Σπέτσες, όπου συναντήθηκαν με

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και τον πληρ-

οφόρησαν για την πορεία της Επανάστασης. 

Η σφαγή του 1827

«Ω θύται αινά τυθέντες

ιδ’ άλλοι μάρτυρες ιροί

Ουρανόθεν Κύπρω

νυν δότ’ ελευθερίην»

ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ

Οι σφαγές στην Κύπρο επαναλαμβάνονται πιο

ενεργητικές εκ μέρους των τουρκικών στρατε-

υμάτων κατά τα τέλη του 1827 μετά το άγγελμα

της εν Ναυαρίνω (Πύλος – Πελοπόννησος) κατα-

στροφής του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου και άρχι-

σαν νέες ομαδικές σφαγές και οι καταπιέσεις σε

όλη την Κύπρο. 

Είναι άγνωστος σήμερα ο αριθμός των φονε-

υθέντων κατά τη «σφαγή» του 1927, αλλά πρέ-

πει κανένας να πιστέψει ότι τα βαρβαρικά ένστικ-

τα του όχλου θα προσέφεραν καινούργια εκατόμ-

βη στον βωμό των αγώνων για την Ελευθερία του

Κυπριακού λαού... (Βλέπε, Θάνου Κ. Βαγενά «Χρο-

νικά της Κύπρου – Αγώνες των Κυπρίων για την

Ελευθερία», Αθήνα 1954). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΝΑΥΑΡΙΝΟ: παραλιακή κωμόπολη στον Νομό

Μεσσηνίας της Πελοποννήσου. Περίφημη είναι η

ναυμαχία του Ναυαρίνου που έγινε στις 8 Οκτω-

βρίου 1827, ανάμεσα στον ενωμένο στόλο των

Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία,

με αρχηγούς τους Ναυάρχους Κόδριγκτον, Δερ-

ιγνύ και Χέιδεν) ενάντια στον τουρκο-αιγυπτιακό

στόλο, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατα-

στροφή του τελευταίου χωρίς καμία απώλεια πλοίου

των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ναυμαχία κράτησε 4

ώρες. Οι σύμμαχοι διέθεταν 27 πλοία και οι Τούρ-

κοι 214, από τα οποία βυθίστηκαν 106. Ο Ιμπρα-

ήμ είχεκατά τη ναυμαχία αυτή 6.000 νεκρούς. Στον

βυθό του κόλπου της Πύλου βρίσκονται ακόμα τα

ναυάγια των βυθισμένων πλοίων. Η Ναυμαχία

του Ναυαρίνου υπήρξε αποφασιστική για την ανε-

ξαρτησία της Ελλάδος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
1) Βασίλης Σφυρόερας, «Ωδίνες και οδύνη μιας

Επανάστασης του 1821 στην Κύπρο», Λευκωσία

1993. 

2) Φοίβος Φιλίππου (Πάφιος Ιστορικός), «Κύπρ-

ιοι Αγωνιστές», Λευκωσία 1953. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Οικολογικό έγκλημα 
οι «οικιστικές πυκνώσεις»
στην Ελλάδα (Ν.4685/20)

Κύριε Διευθυντά,
Στις 15-9-21 δημοσιεύτηκε άρθρο του επίτιμου προέδρου του ΣτΕ

Σ.Ρίζου με τίτλο: «Το κράτος και το δάσος», όπου περιγράφει το οικολο-

γικό φρικιαστικό έγκλημα του Ν.4685/20 (ΦΕΚ Α΄92/7-5-20) και καταγ-

γέλλει τους αυτουργούς του. 

Στις 23/7/21 ο τίτλος σε ιστοσελίδα ήταν: «Ανοίγει η πλατφόρμα για

τις δηλώσεις αυθαιρέτων εντός δασών». Ακολουθούσε το κείμενο μιας

αποφάσεως του Υπ. Περιβάλλοντος που εξειδικεύει το πλαίσιο υποβο-

λής των αιτήσεων νομιμοποίησης αυθαιρέτων εντός δασών. Έχει δημι-

ουργηθεί στο ΦΕΚ μια ημέρα πριν. 

Η ειρωνεία της τύχης(;) ήταν ότι: ΜΕΤΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ περίπου

άρχιζαν οι μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας. Συνολική απώλεια: 1.275.660

στρέμματα. Στην Αττική : 186.290 στρ. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναπάντεχη;

Με βάση τα νομοθετικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τον διατιθέμενο

διοικητικό μηχανισμό, θα έπρεπε το «εάν» να θεωρείται βέβαιο και να

είναι αβέβαιο το «πότε» και το «πόσο»... Ο Υπ. Περιβάλλοντος προ-

σποιείται ότι αγνοεί και την επιστήμη της Δασολογίας και τη βασική αρχή

της νομολογίας ότι οικοδομείν και δάσος είναι ασύμβατες έννοιες. 

Επιχειρήσεις «νομιμοποίησης» αυθαίρετων κτισμάτων εντός των

δασών, υπό τον τίτλο «οικιστικές πυκνώσεις» (ν.4389/2016 και ν.4462/2017)

με Υπουργούς Σκουρλέτη και Σταθάκη αντίστοιχα. Με την απόφαση

685/2019 του ΣτΕ θεωρούνται αντισυνταγματικές, διότι «νομιμοποιούν»

συστάδες αυθαιρέτων εντός δασών. Ο ν.4685/20 έχει την υπογραφή του

Υπουργού Χατζηδάκη. Ο Αντιπρόεδρος ΣτΕ Δεκλερής γράφει: «Η Διοίκηση

πάσχει από την παντοδυναμία πελατειακού συστήματος διακομματικού

και διαχρονικού χαρακτήρος, το οποίο απεχθάνεται την τάξη, διότι τρέφε-

ται και ενδυναμώνεται από την αταξία». 

Ο Υπουργός θα πρέπει να εξηγήσει γιατί καταθέτει προς ψήφιση αντι-

συνταγματικούς νόμους. Μήπως για να επιβραβεύει την ατιμωρησία των

εμπρηστών ως εκλογική πελατεία; Η τραγωδία είναι ότι δεν βρέθηκε ούτε

ένας δημοσιογράφος να θέσει ερώτημα στον πρωθυπουργό (στη ΔΕΘ)

για το ανοσιούργημα του Υπουργού περιβάλλοντος. 

Ευελπιστώ να παρέμβει η αρμοδία για το περιβάλλον Εισαγγελεύς

ΑΠ και να ασκήσει διώξεις για παράβαση καθήκοντος. Προτείνω στην

ΠτΔ να παρέμβει για να κατέβει η ως άνω κατάπτυστη πλατφόρμα που

θα σημάνει την ολοκληρωτική καταστροφή των δασών. 

Αναμένω το σχόλιο του νυν Υπ. Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα, προτρέ-

ποντας αυτόν να ακολουθήσει την νουθεσία του Μάρκου Αυρηλίου: «Να

μην παριστάνεις τον απασχολημένο, όταν κατέχεις θώκο υπουργικό».

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος - Πειραιάς

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 17Eπιστολές - Γνώμες

Αλήθεια
Παντοτινά ο άνθρωπος, τ’ αληθινά τα κρύβει, 

γι’ αυτό ποτέ απ’ τα δεινά – τα πάθη τα ανθρωπινά,

δεν μπόρει να ξεφύγει!

Όλο και λέει ψέματα, ξεχνάει την Αλήθεια,

τα πλάθει όλα όμορφα – πλανεύεται σε όνειρα, 

όπως τα παραμύθια!

Τι να φοβάται άραγες, γιατί θέλει να ψεύδει

και την αλήθεια ΜΗΝ την πει – παντοίω τρόπω θ’ αρνηθεί,

με πάθος αποφεύγει!

Αλήθεια πάντοτε να λες, όσο πικρή κι αν είναι, 

Είτε το θες ή δεν το θες – ν’ αποφεύγεις τες ψευτιές,

αγνός άνθρωπος μείνε!

Και νά’σαι πάντα σίγουρος, στα χρόνια που θα ζήσεις,

σεμνά, με ειλικρίνεια – Αγνότητα και Τίμια, 

το μέλλον θα κερδίσεις!

Βίο καλό, ανθόσπαρτο – ευήμερο, λαμπρότατο,

δρόμο που θα βαδίσεις!!! 

Ειρήναρχος Στεφάνου

Η γαλέτα 
«Τερψιχόρη» των

αδελφών Τομπάζη.
Έλαβε μέρος στην

Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821-1829.
Πολεμικό Μουσείο

της Ελλάδος, Αθήνα. 
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Νewly crowned FA & McDonalds Grassroots
Club of the Year Omonia Youth FC, spon-

sored by Spector, Constant & WiIliams, Vas
Barbers and V Jewellers welcomed the new
grassroots youth football season with plenty
of action and some fantastic results. 

By Mike Pieri

Mike Koumi, Pany Panayiotou and Adam Broom-

feld's Under 14 White were outstanding in their

first match in the top division. The team were sol-

id at the back and very organised which enabled

the boys to play their fast, free flowing football. An

early goal settled them down and then went on to

dominate the half, scoring one more before half

time. They added a third and fourth before easing

off which allowed the opposition to score. Calm

play saw the Under 14 White easily close game

out. Goals were scored by William, Luca, Chris

and Harry (pen). Man of the Match was given to

Thomas for an all-action midfield display 

Samuel Arthur's Under 14 Girls played their 11-

a-side match on Saturday.  

With their regular goalkeeper, four different girls

took it in turns play a quarter in goal to emphasise

the togetherness of this team.  

The game was evenly matched but technically

the Under 14 Girls looked better. The positioning

and discipline was good and even the opponents

went ahead, the girls showed their resilience. Five

minutes before the end of half a stunning equalis-

er was scored as the ball fell to the Omonia Youth

girl outside the box, she took her time, controlled

it and then put her boot right through it into the bot-

tom right corner. The goalkeeper had no chance

and this is the confidence that development foot-

ball has created. 

The number of give-and-gos was working with

all the girls pushing forwards, looking for a sec-

ond which duly arrived 20 minutes before the end

of the game. With the match ticking to its conclu-

sion the opposition won a free-kick in a danger-

ous position. It was the last kick of the game and

the Omonia Youth striker, who was now the goal-

keeper produced a wondrous save to preserve the

lead and win the game. Manager Samuel was ec-

static after the match and he said: 

"This was a fantastic game to watch as a neu-

tral and the atmosphere was brilliant. The oppo-

sition coach came up to me and said, 'Thank you

for giving us a great game of football, our girls thor-

oughly enjoyed themselves'". 

Robert Protei and George Constantinou's Un-

der 14 Gold suffered a heavy 7-1 defeat in a per-

formance where they were second to every ball.

Lots of work to do but plenty of time to improve.  

Savva Zavros and David Poncia's Under 16

Gold lost 4-2 in a disappointing start for the lads.

The boys found themselves two down and then

worked themselves back into the game but sadly

for them a mixture of silly mistakes and a few new

players to the team made for a difficult start to the

season. However, there was plenty to be positive

about and wins will definitely come for them.  

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12

White played their first game in a new division hav-

ing been promoted they were up for it from the

start winning handsomely by 6 goals to 2.  

A dominant first half where the boys were solid

throughout the team only got rewarded with one

goal thanks to a fine finish from distance by Leo.

Multiple openings were spurned and they were

punished right on half time as the opposition

equalised. Fearing they had blown the opportuni-

ty to make the game more comfortable a quick

start in the second half saw the boys moving the

ball quickly, moving the ball wide and between the

opposition's defensive lines and winning all the

second balls. The Under 13 White were reward-

ed with three goals before the opponents pulled

one back. Remaining disciplined and focused they

scored two more goals and they even had time to

have a penalty saved by their keeper. The match

was harder than scoreline suggested but the boys

were solid throughout, and scored some beauti-

fully crafted goals. Scorers were Leo (3), Andre,

Nicholas and Andrew.  

Kerem Denizer's Under 12 Green started the

game with a request to observe a minutes' silence

for the victims of 9/11. The team started off well by

being strong on the ball, keeping their positions,

moving freely and being very vocal which was

great to see. Unfortunately, the second half was

a totally different story, as the boys stopped run-

ning and allowed their evenly matched opponents

to execute their chances. There was great per-

formance from young 'keeper Hermaan who made

several fantastic saves and for this reason he was

named Man of the Match.  

Michael Pieri's Under 18 White started their sea-

son with a defeat but with plenty of positives to

take from the match. Two excellent debuts from

Andre and Michael showed the quality they have

brought to the team and the most pleasing aspect

of the match was the style of play. Lots of passing

and moving and plenty of opportunities were cre-

ated. Also pleasing was how the team came back

from a 3-1 half time deficit, to get it back to 3-3 but

alas silly errors gifted the opposition two as and

they lost 5-3.  Goals were scored by Erdal, Em-

manuel and Michael with Kyle L named Man of

the Match for some wonderful wing play.  

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouth-

footballclub@hotmail.com, via the con-

tact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the

club on twitter @OmoniaYouthFC and

Instagram @omoniayouthfc1994.

New season, new hope 
for Omonia Youth FC teams 
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ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ!!!

“Ανθρώπινα” 
του Νίκου Παπαδόπουλου

“Στης Πριγκίπισσας τις όχθες”
Τάσου Βυζάντιου & Βασιλικής Παππά 

“Το Πνεύμα της Δούκισσας”
της Μαρίας Καλατζή



GEMISTA

Cook Greek stuffed vegetables

with rice and herbs following this

simple recipe. This is an inex-

pensive and desirable dish using

plenty of olive oil. It is suitable for

vegan and vegetarians, or it can

be enjoyed by everybody. Espe-

cially in those hot sunny days.

INGREDIENTS
Serves 4

FOR THE VEGETABLES

4 large peppers, green, yellow or

red

4 large onions

8 medium tomatoes or 4 beef toma-

toes, ripe and firm

* You may use courgettes or

aubergines if you wish

FOR THE STUFFING

250ml olive oil

300g rice, risotto or long- grain rice

2 garlic cloves, minced

2 tbsp sugar

1tbsp tomato paste

350ml vegetable stock

a small handful of fresh mint, leaves

only, finely chopped

a small handful of parsley, leaves

only, finely chopped

2 tbsp fresh dill, finely chopped

(optional)

4 large potatoes, peeled and cut

into wedges

salt and freshly ground black pep-

per

METHOD

– Preheat the oven to 180°c/ 160°c/

gas 4.

– Wash the vegetables well and

pat dry them with kitchen

paper.

– With the aid of a small sharp

knife cut the top of the pep-

pers about 1-2cm from the

stalk. Leave the stalk on

the cut off topping. Take out

the seeds and the mem-

brane and place the pep-

pers on a tray 22 x 33cm.

– Slice off the top of the onions 1-

2cm from the top. Scoop

out most of the onion lay-

ers leaving about 5 or 6 out-

er layers. Place the onions

on the tray with the pep-

pers. Finely chop the onion

layers to use them for the

stuffing.

– Follow the same process and

slice off the top of the toma-

toes 1-2cm from the top

leaving the stalk on. Scoop

out the flesh from the toma-

toes and with your hands

squeeze out the excess liq-

uid. Place this in a large

bowl and set aside until

needed. Place the toma-

toes in the tray with the oth-

er vegetables.

– Place the potato wedges around

the onion shells, peppers

and tomatoes to keep them

upright.

FOR THE FILLING

– Heat 4 tbsp of olive oil in a large

pan with a heavy base over

a low- medium heat and

cook the chopped onions

with a large pinch of salt for

5-6 minutes until the onion

is soft.

– Add the garlic and sauté for one

more minute. Add 1 tbsp of

sugar in the onion and gar-

lic mixture and mix well with

a wooden spoon. Let it cook

for 5 minutes until it

caramelises.

– Add the rice and sauté for 2-3

minutes to get a golden

colour.

– Stir in the tomato flesh, tomato

puree, the vegetable stock

or 350ml of water and lots

of seasoning. Sauté for 5-

6 minutes.

– Add the mint, parsley and dill if

using and stir in the stuff-

ing.

– Drizzle small amount of olive oil

inside and out of the veg-

etables. Add the rest of the

sugar and season with salt

and ground black pepper

inside the shells.

– With the aid of a spoon fill in the

cavities of the vegetables

approximately ¾ but not

completely as the rice will

expand and may break the

vegetables like the toma-

toes. Normally, you may

need 1 tablespoon of stuff-

ing per small vegetable and

2 tablespoons for larger

vegetables.

– Cover the vegetables with their

topping and drizzle them

with more olive oil. Add

250ml of water round the

vegetables in the tray.

– Cover with aluminium foil and

bake for 60 minutes in the

preheated oven. Remove

the foil and bake for another

10-15 minutes until the veg-

etables have a nice gold-

en brown crispy colour.

– Serve with feta, lots of crusty

bread and Greek salad.
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The Big Greek 
Breakfast  

 
9am- ERT 
10am- RIK 

 

 
10.00-11.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

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

 
10am- 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 16th September 2021 ELEFTHERIA ● 19Cοmmunity News

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

YEMISTΕΣ PIPERIES & TOMATES ME RIZI
STUFFED PEPPERS & TOMATOES WITH RICE

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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

21.25 Ελληνική Ταινία: 

Χαμένοι Άγγελοι (1948)

22.45 Ελληνική Ταινία: 

Ο Αχτύπητος Χτυπήθηκε (1970)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 

16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων

15:25 Καμώματα τζι Άρώματα

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV

20:45 Ελληνική Ταινία: 

Θηλυκό Θηριοτροφείο

22.10 Ελληνική Ταινία: Κάθε 

Κατεργάρης Στον Πάγκο Του

23.40 Ελληνική Ταινία: 

Το Κορίτσι-Βόμβα

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ

18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Αύριο είναι Κυριακή, με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV

20:10 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος 

20.50 Ελληνική Ταινία: 

Ραντεβού Στη Βενετία

22.15 Ελληνική Ταινία: 

Ο Αγαθιάρης Και Η Ατσίδα

KYΡIAKH 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ

21.00 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου

21.30 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή

22.00 Ελληνική Ταινία: Μουσικός 

Και Τζέντλεμαν

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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 

21.00 Θέατρο στην τηλεόραση: 

Μια Νύχτα Έξω (1983)

22.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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: 

Το Σφάλμα Μιας Μητέρας

21.45 Ελληνική Ταινία: 

Ο Μικές Παντρεύεται

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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

20.35 Ελληνική Ταινία: 

Βρώμικη Πόλη

22.00 Ελληνική Ταινία: 

Ο Μήτρος κι ο Μητρούσης στην

Αθήνα

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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

21.25 Ελληνική Ταινία: 

Κατάχρησις Εξουσίας

23.10 Ελληνική Ταινία: 

Οι Εννιακόσιοι Της Μαρίνας

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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