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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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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Οι «διερευνητικές» και 

η «Πενταμερής» στάχτη 

στα μάτια των Ευρωπαίων
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ

«ΚΛΕΙΔΩΣΕ» ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Για λύση ο Αναστασιάδης, 
για αναγνώριση και ΑΟΖ

Άγκυρα και Τατάρ 

l «ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ» ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΣΕΛΙΔΑ 8

Στις 25 Ιανουαρίου οι 
διερευνητικές Ελλάδας-Τουρκίας

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΒ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΝ

ΗΒ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΠΡΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

«Περήφανος που είμαι
Έλληνας της Κύπρου»
l «Όταν επισκέπτομαι την πατρίδα
πάω στο νεκροταφείο του χωριού

μου στην Πάφο για να βρω την 
αληθινή Κύπρο»

ΣΕΛΙΔΕΣ 12 & 20

Cyprus Government Budgets in
the era of asymmetric threats

Γράφει ο Γ. Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ ΕΝ ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ

«ΤΥΦΛΩΜΕΝΟ» ΟΠΑΔΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Ποινή 18μηνου αποκλεισμού στον 
υβριστή «τραμπούκο» λόρδο Μαγγίνις

n ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ

n ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΕΛΙΔA 5

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ,

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣ ΓΟΥΙΤΙ

Ανάγκη για σκληρότερα μέτρα,
πιθανολογεί ο Μπόρις Τζόνσον

Έκλεισε τους Ιερούς Ναούς 
ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων

n ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΥΣ

n ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΣΕΛΙΔΑ 7

n Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ

n ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
ΣΕ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

n ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΑ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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website: www.eleftheria.co.uk ñ email: michael@eleftheria.biz
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020 88291414 400/402 West Green Road, London N15, 3PX FAX: 020 8365 8422 020 8365 8877

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

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

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυ-
νε ο πρωθυπουργός Μπόρις

Τζόνσον για τήρηση των εξαγγελθ-
έντων μέτρων κατά της εξάπλωση
της πανδημίας, η οποία βρίσκεται
στο χειρότερό της σημείο από τότε
που εμφανίστηκε. Ο κ. Τζόνσον δεν
απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης πιο
σκληρών μέτρων αν αυτό κριθεί αναγ-
καίο.

Ο Πρωθυπουργός  ανακοίνωσε τη

Δευτέρα  ότι  είχαν  εμβολιαστεί 2,4 εκα-

τομμύρια κάτοικοι του Ηνωμένου Βασι-

λείου. Υπολογίζεται ότι τώρα οι εμβο-

λιασθέντες θα ξεπέρασαν τα τρία εκα-

τομμύρια. 

Σύμφωνα με τον κ. Τζόνσον, περίπου

το 40% των 80χρονων στη χώρα εμβο-

λιάστηκαν, καθώς και το 23% των ηλι-

κιωμένων στα κέντρα φροντίδας.

Στη χώρα άνοιξαν ήδη επτά κέντρα

εμβολιασμού, ενώ τα νοσοκομεία και τα

φαρμακεία θα μπορούν να παρέχουν

το εμβόλιο αργότερα μέσα στην εβδο-

μάδα. 

«Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό», είπε ο

Τζόνσον, ερωτηθείς για το σχέδιο των

μαζικών εμβολιασμών. 

«Είναι μια κούρσα ενάντια στο χρόνο,

επειδή όλοι μπορούμε να δούμε την απει-

λή που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας

NHS, την πίεση υπό την οποία βρίσκε-

ται, τη ζήτηση στις μονάδες εντατικής

θεραπείας, την πίεση στις κλίνες με αναπ-

νευστήρα, ακόμα και την έλλειψη σε

οξυγόνο σε μερικές περιοχές», δήλω-

σε ο κ. Τζόνσον επισκεπτόμενος στο

Μπρίστολ ένα από τα επτά κέντρα

μαζικών εμβολιασμών που λειτουργούν

από σήμερα στην Αγγλία (φωτό).

«Είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή.

Το χειρότερο τώρα για εμάς είναι να επι-

τρέψουμε την επιτυχία της ανάπτυξης

του προγράμματος εμβολιασμών να εκθ-

ρέψει οποιοδήποτε είδος καθησυχα-

σμού σχετικά με την κατάσταση της παν-

δημίας», συμπλήρωσε ο Βρετανός

Πρωθυπουργός.

Σημείωσε επίσης ότι τα περιοριστικά

μέτρα είναι υπό συνεχή αξιολόγηση και

ότι όπου χρειαστεί θα αυστηροποιη-

θούν. «Ο κόσμος πρέπει τώρα να συγκεν-

τρωθεί. Όταν είναι έξω για ψώνια, είτε

αγοράζουν μια κούπα καφέ στο πάρκο

ή οτιδήποτε άλλο τυγχάνει να κάνουν,

χρειάζεται να σκέφτονται τη μετάδοση

της νόσου. Τώρα είναι η ώρα για μέγι-

στη επαγρύπνηση, μέγιστη τήρηση των

κανόνων».

Τα στοιχεία από το NHS δείχνουν

ότι 374.000 πολίτες πρόλαβαν να

κάνουν και τη δεύτερη δόση του

εμβολίου της Pfizer πριν την αλλα-

γή στρατηγικής που πλέον ορίζει ότι

η δεύτερη δόση δίνεται εντός 12 εβδο-

μάδων.  

ΚΡΙΣ ΓΟΥΙΤΙ: 
«ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΦΑΣΗ 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ»

Οι επόμενες εβδομάδες της επιδημίας

της COVID-19 στη Βρετανία θα είναι οι

χειρότερες, καθώς οι νέες πιο μεταδο-

τικές παραλλαγές του νέου κορωνοϊού

διαδίδονται στη χώρα, δήλωσε  ο επικε-

φαλής Ιατρικός Σύμβουλος της βρετα-

νικής κυβέρνησης.

«Οι επόμενες λίγες εβδομάδες θα είναι

οι χειρότερες εβδομάδες αυτής της παν-

δημίας όσον αφορά τους αριθμούς στο

NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας)», δήλω-

σε ο Κρις Γουίτι. «Αυτό που πρέπει να

κάνουμε έως ότου τα εμβόλια φέρουν

αποτέλεσμα, καθώς θα χρειαστούν μερι-

κές εβδομάδες προτού συμβεί αυτό, είναι

πραγματικά να διπλασιαστούν οι προ-

σπάθειες», σημείωσε.

Ο Γουίτι υπογράμμισε  ότι η Βρε-
τανία βρίσκεται σήμερα στο χειρό-
τερο σημείο της πανδημίας. 

Ερωτηθείς αν θα επανέλθει ποτέ η

ζωή στη Βρετανία σε μια κανονικότητα,

ο κ.Γουίτι σημείωσε ότι θα υπάρξει επά-

νοδος στους φυσιολογικούς ρυθμούς

ζωής, αλλά όχι για κάποιο χρονικό διά-

στημα, και ότι αυτό θα εξαρτηθεί από

το πόσο οι άνθρωποι τηρούν τους κανό-

νες του lockdown και από την μαζική

διάθεση των εμβολίων.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα επιστρέ-

ψουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας όπως

ήταν πριν, αυτό δεν αμφισβητείται, αυτή

είναι η ζωή που όλοι θέλουμε να έχου-

με», δήλωσε. 

Μόλις διατεθούν τα εμβόλια, σημείω-

σε, «θα καταστεί δυνατή η άρση των

περιορισμών για τους ανθρώπους. Αυτό

δεν θα συμβεί μονομιάς. Κάποια στιγ-

μή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα

επιστρέψουμε σε μια ζωή που θα είναι

βασικά ακριβώς η ίδια με αυτήν που

ήταν προηγουμένως», πρόσθεσε. 

«Ωστόσο, προς το παρόν απέχουμε

πολύ από αυτό», κατέληξε ο Γουίτι.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Ο Βρετανός υπουργός που είναι αρμό-

διος για την διάθεση του εμβολίου της

COVID-19, Ναντίμ Ζαχάουι, σημείω-

σε ότι η Βρετανία ανησυχεί για εξά-

πλωση της COVID-19 στα σουπερμάρκετ

και ιδιαίτερα για τον κόσμο που παρ-
αβιάζει τους κανόνες και δεν φορά-
ει μάσκα σε αυτά.

«Ανησυχούμε ότι, για παράδειγ-

μα, στα σουπερμάρκετ χρειάζεται να

εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι φο-

ρούν μάσκες και ακολουθούν το

σύστημα του ενός διαδρόμου και ότι

για λόγους ασφαλούς λειτουργίας,

οι άνθρωποι περιμένουν έξω»., δήλω-

σε.

Ο κ. Ζαχάουι  δήλωσε ότι η επιβολή

των κανόνων θα πρέπει να αποτελεί

ευθύνη των σουπερμάρκετ κι όχι των

πολιτών.

«Η έκκλησή μας απευθύνεται σε όλους,

σε όλους και στον καθένα από εμάς

ξεχωριστά. Αυτοί οι κανόνες δεν είναι

όρια που τίθενται. Αυτοί οι κανόνες

υπάρχουν για να προσπαθήσουμε και

να εξασφαλίσουμε ότι θέτουμε αυτόν τον

ιό υπό έλεγχο», σημείωσε.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣ ΓΟΥΙΤΙ

Ανάγκη για σκληρότερα μέτρα, 
πιθανολογεί ο Μπόρις Τζόνσον





Διπλωματικός πυρετός φαίνεται να εξελίσσε-

ται αυτή την περίοδο στα ελληνοτουρκικά και

στο Κυπριακό. Ένας «πυρετός» που εμείς – Ελλά-

δα και Κύπρος – ξέρουμε πού αποσκοπεί και πού

θα καταλήξει. Τόσο από τις δηλώσεις του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Προέ-

δρου Αναστασιάδη είναι πασιφανές ότι έχουν

γνώσιν των τουρκικών προθέσεων και μεθο-

δεύσεων.  Το ζήτημα είναι να μείνουν σταθεροί

μέχρι τέλους στις θέσεις τους και να μην παρα-

συρθούν από πιέσεις για υποχωρήσεις, με την

ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία θα... λογικευτεί και

θα διεξαγάγει έναν σοβαρό διάλογο για επίλυση

των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυ-

πριακού.

Δεν χρειάζεται να είναι ένας... ειδικός για να

αντιληφθεί την πραγματικότητα και να δια-

πιστώσει τις τουρκικές επιδιώξεις. Για μεν την

Ελλάδα η Τουρκία επέδειξε τον τελευταίο χρόνο

– από τον περασμένο Μάρτιο – μια άκρως επιθε-

τική συμπεριφορά. Στον Έβρο προσπάθησε να

κάνει εισβολή χρησιμοποιώντας πρόσφυγες και

λαθρομετανάστες. Για να απορρυθμίσει τη χώρα,

να δημιουργήσει χάος με την εισροή εκατοντά-

δων χιλιάδων μεταναστών, ανάμεσά τους και

τζιχαντιστές του ISIS, αλλά απέτυχε παταγωδώς.

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γλύτωσαν

από το τουρκικό σατανικό σχέδιο χάρη στις Ένο-

πλες Δυνάμεις της Ελλάδας και την αποφασι-

στικότητα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία

είχε και τη συμπαράσταση της Ε.Ε.

Στο Αιγαίο, οι δύο χώρες είχαν φτάσει στα πρό-

θυρα πολέμου. Η Τουρκία με το ερευνητικό

σκάφος «Ουρούς Ρέις», συνοδεία τουρκικών πολε-

μικών σκαφών, απειλούσε ευθέως την κυριαρχία

της Ελλάδας. Και εδώ, χάρη στην πολεμική ετοιμό-

τητα της Ελλάδας, απεφεύχθη η σύγκρουση. Ναι,

υπήρξαν παρεμβάσεις – κυρίως από τη Μέρκελ

– αν όμως η Ελλάδα δεν έδειχνε αποφασιστικότητα

να υπερασπίσει με κάθε τρόπο τα θαλάσσια σύνο-

ρά της, οι παρεμβάσεις πιθανόν να ηταν περιτ-

τές ή άνευ αντικρύσματος.

Την ίδια στιγμή, το άλλο σατανικό σχέδιο της

Τουρκίας, που είχε θέσει σε εφαρμογή από το

2015, αυτό της προώθησης προσφύγων και λα-

θρομεταναστών – σε συνεργασία με δουλέμπο-

ρους – στα ελληνικά νησιά, αχρηστεύτηκε από

την ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη

το 2019. Οι καθοδηγούμενες αυτές ροές μετανα-

στών μειώθηκαν κατά 80%, χάρη και στα νέα μέτρα

της Αθήνας για άμεση απέλαση όσων εισέρχον-

ται παράνομα στη χώρα από τον περασμένο Μάρ-

τιο και εντεύθεν.

Το εγχείρημα της Τουρκίας με το τουρκολιβυκό

σύμφωνο ήταν παράνομο και παράνομο πα-

ραμένει, αφού η Αθήνα κατάφερε να υπάρξει και

καταδίκη του διεθνώς. Παράλληλα, η οριοθέτηση

θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο υπήρξε επι-

τυχής απάντηση στο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

ΗΕλλάδα – και η Κύπρος μαζί – ενίσχυσαν τη

συνεργασία τους με Ισραήλ και Αίγυπτο. Συ-

νεργασία σε όλους τους τομείς. Και στον αμυντικό.

Ειδικά η σύσφιγξη των σχέσεων της Ελλάδας και

με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βαθμηδόν

και με τη Σαουδική Αραβία «ξεγυμνώνει» την ισλα-

μική προβιά Ερντογάν.

Ιδιαίτερα η... εχθρική στάση της Γαλλίας έναντι

της Τουρκίας αναφορικά με την επιθετική πολι-

τική της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική

Μεσόγειο, τις παράνομες επεμβάσεις στην κυ-

πριακή ΑΟΖ και τη στρατιωτική επέμβαση Ερ-

ντογάν στη Λιβύη, έδωσε στον Τούρκο πρόεδρο

να καταλάβει ότι δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι που

τρώνε κουτόχορτο και είναι «δέσμιοι» των οικο-

νομικών τους συμφερόντων. Υπάρχουν και πολι-

τικοί, όπως ο Μακρόν και ο Αυστριακός  Κουρτς,

που διαθέτουν ανάστημα και θάρρος. Ξέρουν οι

κυβερνώντες στην Άγκυρα ότι η κατεπείγουσα

ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμων με

«Ραφάλ» και πολεμικές φρεγάτες, ενισχύουν την

Ελλάδα στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε τουρ-

κικής απειλής.

Στην Κύπρο, ο Ερντογάν «βρήκε και κάνει».

Προχωρεί σε τετελεσμένα (όπως το άνοιγμα

του Βαρωσιού) και μονίμως παραβιάζει την κυ-

ριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας με εισβολή

στα χωρικά της ύδατα. Διεξάγει έρευνες στην

κυπριακή ΑΟΖ, αλλά δεν τολμά – έως τώρα – ν’

αγγίξει αδειοδοτημένα σε ξένες εταιρείες τεμάχια.

Αυτή η επιθετική συμπεριφορά καταδικάστηκε

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ – ακόμα και

από τη Βρετανία. Δεν πείθει εύκολα ότι προα-

σπίζεται, τάχα, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Τους Τ/κ τους χρησιμοποιεί απλώς και μόνο για

να «βάλει χέρι» στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο

της Ανατολικής Μεσογείου.

Εξ αιτίας της Κύπρου, συζητείται αυτές τις μέρες

στην Ε.Ε. πακέτο κυρώσεων κατά της Τουρκίας,

με συμπροτείνοντες τη Γαλλία, την Ελλάδα και

την Κύπρο.

Στο Κυπριακό, μετά που δεν κατάφερε να επι-

βάλει τις θέσεις της στο Κραν Μοντάνα, η

Τουρκία τορπίλισε τις συνομιλίες και έκτοτε άρχι-

σε να μιλά για «λύση δύο κρατών». Επανει-

λημμένα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θέλησε να

επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά εις μάτην. Ο

Ακιντζί, με οδηγίες της Άγκυρας, απαιτούσε πριν

από οποιεσδήποτε συνομιλίες να αποδεχθεί η

Ε/κ πλευρά την «πολιτική ισότητα», δηλαδή τουρ-

κικό βέτο σε ΟΛΑ και να δεχτεί να τεθεί ως θέμα

της συζήτησης το φυσικό αέριο (με τον αγωγό να

διέλθει από την Τουρκία). Αυτούς τους όρους ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν τους δέχθηκε.

Σε όλο αυτό το σκηνικό, να τονιστεί ιδιαίτερα

η αλλαγή προεδρίας  στις ΗΠΑ και οι αμερι-

κανικές κυρώσεις για τους S-400. Η κυβέρνηση

Μπάιντεν σίγουρα δεν θα είναι όπως εκείνη του

Τραμπ. Αλλά, και αν ακόμα οι επιτελείς του νέου

προέδρου επιδείξουν «ελαστικότητα» έναντι της

Τουρκίας, δεν μπορεί να αγνοηθεί η δύναμη του

νέου προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-

σεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. Γνω-

στές οι θέσεις του για την Τουρκία, θέσεις αρχών,

θάρρους και σωστής διάγνωσης.

Κυρώσεις, όμως, αναμένουν την Τουρκία και

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσεις

της Συνόδου Κορυφής δεν μπορούν πλέον να...

μετατεθούν. Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανα-

τολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, η εισβολή στην

κυπριακή ΑΟΖ και η επιθετική συμπεριφορά της

Άγκυρας έναντι της Ελλάδας, δεν μπορούν να

μένουν αναπάντητες από τους εταίρους μας. Από

τα λόγια πρέπει τώρα να προχωρήσουν στις πρά-

ξεις. Δεν έχει «δικαιολογία» ούτε η Γερμανία ούτε

η Ισπανία να «τρενάρουν» άλλο τις κυρώσεις.

Πρέπει να έχουν κάποιο «πάτημα» για να προ-

βάλλουν πλέον αντιρρήσεις. Έτσι, λοιπόν, στή-

νεται ένα... θέατρο συνομιλιών, προκειμένου η

Τουρκία να ξεφύγει από τη μέγγενη, αλλά και για

να προσκομίσει και άλλα σημαντικά οφέλη από

την... ειρηνική συμπεριφορά της (Τελωνειακή

Ένωση, βίζα για τους Τούρκους πολίτες, πακτω-

λό χρημάτων για τους πρόσφυγες).

Οπως, όμως, τονίσαμε πιο πάνω, η αποτυχία

τόσο των «διευρυμένων», όσο και της «Πεν-

ταμερούς» είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού. Η

Τουρκία προσέρχεται σε έναν διάλογο με την

Ελλάδα για να συζητηθεί τι θα... συζητήσουν στο

μέλλον. Η Αθήνα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά,

αυτήν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ελλάδα δείχνει τη

μοναδική οδό που υπάρχει σύμφωνα με το Διε-

θνές Δίκαιο – την προσφυγή στο Διεθνές Δικα-

στήριο της Χάγης, του οποίου οι αποφάσεις είναι

δεσμευτικές. Η Τουρκία, τουλάχιστον στις επίσημες

δηλώσεις των αρμοδίων της, αλλά και από τις

διαρροές που διοχετεύει στα τουρκικά ΜΜΕ, θέτει

κι ένα σωρό άλλα θέματα που ουδεμία ελληνική

κυβέρνηση δέχεται.

ΗΆγκυρα βάζει στο τραπέζι υφαλοκρηπίδα,

χωρικά ύδατα, εναέριο χώρο, αποστρατιω-

τικοποίηση νησιών, καθεστώς νησίων και βραχο-

νησίδων, κέντρα εναέριας κυκλοφορίας (FIR)

κ.λπ. Είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη δεν πρόκειται να παζαρέψει κυριαρχικό χώρο

της. Θα επιμείνει μόνο στη συζήτηση των θαλασ-

σίων ζωνών (ΑΟΖ) και πέραν τούτου ουδέν. Διότι

αλίμονο αν δεχθεί να μπουν στη συζήτηση και

μόνο τέτοια θέματα – είναι σαν να παραδέχεται

ότι υφίστανται.

Από την άλλη, η Τουρκία θα επιμείνει. Αλλά κι

αν ακόμα συναινέσει να συζητήσει μόνο για

την ΑΟΖ, δεν θα δεχθεί να πάει στη Χάγη, όπου

το Δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση το Δίκαιο

της Θάλασσας, το οποίο η Τουρκία δεν υπέγρα-

ψε, άρα δεν αναγνωρίζει. Σαφώς, κατάληξη δεν

θα υπάρξει. Θα περάσουν, όμως, κάποιοι μήνες

για να διαπιστωθεί. Εν τω μεταξύ, οι «συνήγορ-

οι» τής Τουρκίας θα επικαλούνται αυτές τις διερ-

ευνητικές για να αχρηστευθούν οι αποφάσεις της

Συνόδου Κορυφής. Διότι η Τουρκία θα ισχυρίζε-

ται ότι, αν επιβληθούν κυρώσεις, θα... υπονο-

μεύσουν τον διάλογο και αίτιος θα είναι η Ε.Ε.!!!

Στο Κυπριακό, ενώ η Τουρκία απέφευγε οποιο-

δήποτε διάλογο επί 3,5 χρόνια και την ίδια

στιγμή προχωρούσε σε νέα τετελεσμένα, ξαφνι-

κά δέχεται άτυπη «Πενταμερή» για να δείξει ότι

υπάρχει κινητικότητα, άρα προοπτική συνομι-

λιών, οι οποίες δεν πρέπει να... διαταραχθούν

από... άσοφες ενέργειες της Ε.Ε. Δηλαδή, να μην

επιβληθεί καμία κύρωση και... βλέπουμε...

Κι εδώ το ναυάγιο είναι πέραν από βέβαιο,

εκτός κι αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απο-

φάσισε να δεχτεί επίσημα τα τουρκικά τετελε-

σμένα.

ΗΤουρκία – διά του Τατάρ – πάει στην «Πεν-

ταμερή» με στόχο τη λύση δύο κρατών. Αυτό

λέχθηκε στην κυρία Λουτ με τον πλέον επίσημο

τρόπο. Επιμένουν στην αναγνώριση «κυριαρχι-

κής ισότητας», διότι η Άγκυρα έχει ως στόχο να

θέσει υπό την κηδεμονία της τους θαλάσσιους

πόρους της Ανατολικής Μεσογείου. Και όπως

τόνισε ο Τατάρ, «τα δύο κράτη θα συνεργάζονται

στο νερό και στα ενεργειακά».

Ηδική μας πλευρά, που – δυστυχώς – δεν μπο-

ρεί να αποφύγει αυτή την «Πενταμερή», προ-

σέρχεται σ’ αυτήν υπογραμμίζοντας ότι θέλει να

συνεχίσει από εκεί που διακόπηκαν οι συνομιλίες

στο Κραν Μοντάνα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

κατ’ επανάληψιν, προφορικώς και γραπτώς, δήλω-

σε ότι η λύση που αναζητείται θα πρέπει να είναι

εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ, δηλαδή να εξευ-

ρεθεί λύση Διζωνικής Ομοσπονδίας. Οι Τούρκοι

απορρίπτουν αυτό το πλαίσιο και ζητούν ν’ αλλά-

ξουν οι παράμετροι του ΟΗΕ, με άλλα λόγια ν’

αλλάξουν ΟΛΑ τα περί Κύπρου Ψηφίσματα. Ο κ.

Αναστασιάδης, ενώ δηλώνει πίστη στο πλαίσιο

των Ηνωμένων Εθνών για τη λύση, παράλληλα

προβάλλει και προτάσσει τις ευρωπαϊκές αρχές

που πρέπει να διέπουν αυτή τη λύση. Δίνει έμφα-

ση στο περιεχόμενο και στη λειτουργικότητα, στην

ενότητα του νέου κράτους, που θα είναι μετεξέ-

λιξη του υπάρχοντος. Δεν θα γίνει, πρακτικά να

το πούμε, νέα αίτηση για ένταξη στην Ε.Ε. και

στον ΟΗΕ. Παράλληλα, δεν αποδέχεται την παρ-

αμονή τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση

ούτε εγγυήσεις.

Αυτές είναι οι επίσημες θέσεις της πλευράς

μας, λογικές, νούσιμες. Αν οπισθοχωρήσει

από αυτές ο κ. Αναστασιάδης, τότε θα επικριθεί

δικαίως και θα «μαυριστεί» από τον λαό και την

ιστορία. Σε καμία περίπτωση  δεν πρέπει να

υποκύψει στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά ούτε σε

παραινέσεις κάποιων μεταξύ των Ελληνοκυπρίων.

Άλλοι οπτασιάζονται τον «ρεαλισμό», τάχα, του

Κληρίδη το 1974 χωρίς να ξέρουν για ποιο πράγ-

μα μιλούν ούτε να αντιλαμβάνονται ότι ο Κληρίδης

δεν πρότεινε, τότε, διχοτόμηση. Ούτε, όταν το

1996 παρήγγειλε τους  S-300 ήταν για να... προ-

στατεύει τα «δύο κράτη»!

Αλλοι φέρνουν στο προσκήνιο θέσεις, δήθεν,

του Προέδρου για «δύο κράτη» με στόχο να

τον «δέσουν» στο περιεχόμενο της «τουρκικής

Διζωνικής». Δυστυχώς, σ’ αυτό το ανίερο παιχνίδι

μπήκε εσχάτως άθελά του και ο Αρχιεπίσκοπος

Κύπρου, χωρίς ν’ αντιλαμβάνεται το μέγεθος της

ζημιάς που προκάλεσε.

ΗΤουρκία προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια

των Ευρωπαίων. Μπορεί να τα καταφέρει. Το

θέμα είναι η στάχτη αυτή, ή μέρος της, να μην

πάρει και τα δικά μας μάτια...

“Ε”
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Οι «διερευνητικές» και 
η «Πενταμερής» στάχτη 

στα μάτια των Ευρωπαίων
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Ογνωστός μέγας φιλότουρκος πολι-
τικός λόρδος Maginnis τιμωρήθηκε

πρόσφατα με αυστηρή ποινή 18 μηνών
αποβολή από τη Βουλή των Λόρδων για
υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά.
Την ποινή επέβαλε η αρμόδια Επιτροπή
Κανονισμών των Λόρδων (Conduct
Committee).

Σε αυτό το διάστημα του απαγορεύθηκε η
είσοδος στη Βουλή των Λόρδων αφού βρέθη-
κε ένοχος για bullying και παρενόχληση (bul-
lying and harassment). 
(Η απόφαση στο : https://publications.parlia-
ment.uk/pa/ld5801/ldselect/ldcond/185/185.pdf).

Κατηγορήθηκε για ανεπίτρεπτη συμπερι-
φορά και για αριθμό παραβιάσεων των κανο-
νισμών συμπεριφοράς (conduct rules) εναν-
τίον αριθμού ατόμων. Εντός του 18μήνου ο
λόρδος Μαγγίνις (φωτό) καλέστηκε να παρα-
κολουθήσει μαθήματα συμπεριφοράς και αν
δεν το κάνει θα αντιμετωπίσει παράταση του
απο-κλεισμού.

Ο λόρδος κατηγορήθηκε για λεκτική καθύ-
βριση (verbal abuse) Βουλευτών και ενός
μέλους της Φρουράς Ασφαλείας. Η βουλευ-
τίς Hannah Bardell, μία από τα άτομα που
έτυχαν της υβριστικής συμπεριφοράς από τον
λόρδο Maginnis, μετά την δημοσιοποίηση της
Έκθεσης 106 σελίδων της Επιτροπής «Lords
Conduct Committee» που μελέτησε τις κατη-
γορίες, είπε στο BBC Σκωτίας ότι την απο-
γοήτευσε η απόφαση (για αποκλεισμό μόνο
18 μηνών). Και ότι υπό κανονικές συνθήκες
σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο Ηνωμένο
Βασίλειο αυτό θα θεωρείτο αρκετό για εξα-
ναγκασμό σε παραίτηση. Η ίδια είπε, επίσης,
ότι έλαβε απειλές κατά της ζωής της μετά που
μίλησε στη Βουλή των Κοινοτήτων για την
συμπεριφορά του Maginnis.

Στην κατάθεσή του ο λόρδος υποστήριξε
ότι ο ίδιος δεν είχε σπίτι στα κατεχόμενα, όπως
ισχυρίστηκε η βουλευτής Bardell, αλλά ότι η
σύζυγός του είχε αγοράσει ένα σπίτι για £30,000,
όπου πήγαιναν τα παιδιά και τα εγγόνια τους,
αλλά πριν λίγα χρόνια το πούλησε. Και ήταν
τότε που φίλεψε με τον «Πρόεδρο» Ραούφ
Ντενκτάς, έγραψε...

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά
που ο εν λόγω Βορειο-ιρλανδός λόρδος –
υπέρμαχος υποστηρικτής της αναγνώρισης
του κατοχικού καθεστώτος στην Κύπρο και
βάναυσος επικριτής των Ελληνοκυπρίων και
της Κυπριακής Δημοκρατίας – κατηγορήθη-
κε για εξύβριση και επίθεση. 

Το 2013 βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης
και καταδικάστηκε για εξύβριση και επίθεση
σε οδηγό και τρομοκράτησή του. Ο δικαστής
Τζόν Μίχαν (John Meehan) είπε ότι το υβρεο-
λόγιο του λόρδου Maginnis άφησε τον κ. Κιθ
Κέρκ (Keith Kirk) (θύμα) και την αδελφή του,
που ήταν συνεπιβάτης, κατατρομαγμένους.
Ο δικαστής είχε επιβάλει ποινή £200 λιρών

στον λόρδο Maginnis και τον διέταξε επίσης

να πληρώσει αποζημίωση στον κ. Κίρκ. 

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι υπήρξε ακόμα μια

τέτοια περίπτωση το 2012 στο Λονδίνο. Ο

Maginnis επιτέθηκε σε συμπατριώτη μας, τον

μ. Τάκη Χρυσοστόμου (μέλος του Συνδέ-

σμου Ριζοκαρπασιτών) μέσα στη Βουλή των

Κοινοτήτων, κλωτσώντας τον στα απόκρυφα

μέρη του σώματός του, κατά τη διάρκεια συνε-

δρίας για την Κύπρο σε αίθουσα της Βουλής.

Δυστυχώς, την γλύτωσε τότε ο λόρδος Maginnis,

παρόλο ότι το θύμα κατέληξε και στο νοσο-

κομείο, από υπερβολική ... ευγένεια της δικής

μας πλευράς.

Ο λόρδος Μαγγίνις είναι γνωστό ότι για χρό-

νια τώρα καταθέτει συνεχώς ερωτήσεις στη

Βουλή των λόρδων εναντίον των Ελληνοκ-

υπρίων, χρησιμοποιώντας εκφράσεις και ορο-

λογία που χύνουν δηλητήριο. Δύσκολα θα

βρεις ακόμα και στην τουρκική πλευρά αν-

θρώπους που να μιλούν με τόσο μίσος, φανα-

τισμό και με τόση έχθρα να διαστρεβλώνουν

τα γεγονότα στο Κυπριακό με βάναυσο τρόπο.

Ο εν λόγω λόρδος παρευρέθηκε μεταξύ 19-

22 Ιουλίου 2013, στα κατεχόμενα για να συν-

εορτάσει με τους Τουρκοκύπριους και τον

κατοχικό στρατό την εισβολή της 20ης Ιου-

λίου 1974, ως προσκεκλημένος της «κυβέρ-

νησης της ΤΔΒΚ». 

Σύμφωνα με κατάθεσή του στο Register of

Interests της Βουλής των Λόρδων, κατά τη

διάρκεια της επίσκεψής του είχε συναντήσεις

με την ψευτοκυβέρνηση του κατοχικού καθε-

στώτος. Όλα τα έξοδα, μεταφοράς, αεροπο-

ρικών εισιτηρίων και φιλοξενίας πληρωμένα

από το καθεστώς.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ ΕΝ ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΑΙ «ΤΥΦΛΩΜΕΝΟ» ΟΠΑΔΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Ποινή 18μηνου αποκλεισμού στον 
υβριστή «τραμπούκο» λόρδο Μαγγίνις

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

ΕΝΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ-ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Βρετανία συγκέντρωσε 
ένα δισ. δολάρια 

για εμβολιασμούς σε 92 χώρες
ΚΑΘΕ 4 ΔΟΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ, 

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΛΙΡΑ

ΥΠΕΞ ΝΤ. ΡΑΑΜΠ: «ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΪΟ, ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Η Βρετανία, με μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της, συγκέντρωσε από 
τους συμμάχους της ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει τις
«ευάλωτες χώρες» να έχουν πρόσβαση στα εμβόλια κατά της Covid-
19, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ενόψει της εικο-
νικής (με τηλεδιάσκεψη) επίσκεψης του ΓΓτου ΟΗΕ στο Λονδίνο.

Το ποσό αυτό που συγκεντρώθηκε συγκεκριμένα από τον Καναδά,
τη Γερμανία και την Ιαπωνία, προστέθηκε στα 548 εκατομμύρια στερ-
λίνες του Λονδίνου – το οποίο είχε υποσχεθεί να δίνει μια στερλίνα για
κάθε 4 δολάρια που συλλέγονται – «θα επιτρέψει να διανεμηθούν φέ-

τος ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων κατά του κορωνοϊού σε 92 ανα-

πτυσσόμενες χώρες», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση.
«Θα είμαστε ασφαλείς από αυτόν τον ιό μόνο όταν θα είμαστε όλοι

ασφαλείς, για τον λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε σε μια παγκόσμια λύση

για ένα παγκόσμιο πρόβλημα», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτε-
ρικών Ντόμινικ Ράαμπ.

«Είναι φυσικό που με την ευκαιρία της 75ης επετείου των Ηνωμένων

Εθνών, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε την πρωτοβουλία με τους συμμά-

χους του να διαθέσει ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίου κατά του κο-

ρωνοϊού σε ευάλωτες χώρες», πρόσθεσε.
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την πρώτη ημέρα της τριήμερης εικονι-

κής επίσκεψης στη Βρετανία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες, για τον εορτασμό της 75ης επετείου του ΟΗΕ, του οποίου
η πρώτη συνεδρίαση είχε πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εικονικής τελετής, ο Γκουτέρες είπε ότι
ο κόσμος βρίσκεται «σε μια περίοδο (όμοια με εκείνη) του 1945», αλλά
ότι αυτή τη φορά είναι σε πόλεμο «κατά ενός μικροσκοπικού ιού».

«Η πανδημία έφερε στο φως τις βαθιές ευθραυστότητες του κόσμου

μας», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η επιδημία είναι μια ανθρώπινη τρα-
γωδία, αλλά δίνει επίσης την ευκαιρία να αυξηθεί η παγκόσμια συνερ-
γασία σε πολλά θέματα. 

«Οι μήνες που πέρασαν έδειξαν ότι είναι δυνατές τεράστιες αλλαγές

όταν υπάρχει πολιτική βούληση και συναίνεση για τη μελλοντική πορ-

εία», τόνισε ο Γκουτέρες.
Ο Γενικός Γραμματέας παρέστη τη Δευτέρα σε συνεδρίαση με τον

Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον υπουργό Εξωτερικών
Ντόμινικ Ράαμπ και τον Αλοκ Σάρμα, πρόεδρο της οργανωτικής επι-
τροπής της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26, που οργανώνεται
φέτος από τη Βρετανία στη Γλασκώβη.

Θα μετάσχει στη συνέχεια με τον Μπόρις Τζόνσον στη σύνοδο για
το κλίμα «One Planet summit», που οργανώνει η Γαλλία, για την επα-
νεκκίνηση μιας πράσινης διπλωματίας την οποία ανέκοψε η Covid-19.

Το αεροδρόμιο του Χήθροου, ο
αερολιμένας με τη μεγαλύτερη επι-
βατική κίνηση στη Βρετανία, ανα-
κοίνωσε ότι ο αριθμός των επι-
βατών κατέγραψε βουτιά 73% το
2020 λόγω των ταξιδιωτικών πε-
ριορισμών για την αντιμετώπιση
της COVID-19.

Στο ίδιο διάστημα (2020) ο Διε-
θνής Αερολιμένας Αθηνών σημείω-
σε πτώση της επιβατικής κίνησης
κατά 68,4% σε σχέση με το 2019,
που είναι η χειρότερη επίδοση
όλων των εποχών.

Το Χήθροου ανακοίνωσε ότι ο
ετήσιος όγκος εμπορευμάτων
μειώθηκε επίσης 28% καθώς το
γεγονός ότι πετούν λιγότερα επι-
βατικά αεροσκάφη σημαίνει ότι
υπάρχει λιγότερος διαθέσιμος χώρ-
ος για εμπορεύματα.

Για τον Δεκέμβριο, το Χήθροου
ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επι-
βατών σημείωσε βουτιά 83% καθώς
το νέο στέλεχος της COVID-19 είχε
ως αποτέλεσμα χώρες σε όλο τον
κόσμο να επιβάλουν περιορισμούς

σε ταξιδιώτες από τη Βρετανία και

εκατομμύρια επιβάτες αναγκά-

στηκαν να ακυρώσουν τα σχέδιά

τους.

Η επιβατική κίνηση του Διεθ-

νούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη

διάρκεια του 2020, ανήλθε σε 8,08

εκατ. Το 2019 διακινήθηκαν 25,57

εκατ. επιβάτες καταγράφοντας

ιστορικό ρεκόρ.

Τον μήνα Δεκέμβριο, η επιβα-

τική κίνηση του αεροδρομίου Αθη-

νών ανήλθε στις 236 χιλιάδες επι-

βάτες περίπου, μειωμένη κατά

85,6% σε σχέση με τα αντίστοιχα

επίπεδα του 2019.

Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων

εσωτερικού, όσο και των διεθνών

πτήσεων κατέγραψαν μείωση της

τάξης του 80,1% και 87,7% αν-

τίστοιχα.

Μείωση των επιβατών στο Χήθροου κατά
73% και στο αεροδρόμιο Αθηνών κατά 68%



Σε καθεστώς αυστηρού
lockdown από τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής (10-1-
21) και για περίοδο τριών εβδο-
μάδων επέστρεψε η Κύπρος
λόγω της κατακόρυφης αύξη-
σης κρουσμάτων κορωνοϊού,
αλλά και της τεράστιας πίε-
σης που δέχεται το σύστημα
υγείας του νησιού.

Βάσει των νέων μέτρων απα-

γορεύεται η μετακίνηση από τις

21:00 μέχρι τις 5:00 το πρωί, ενώ

για τις υπόλοιπες ώρες οι πολίτες

θα μπορούν να μετακινούνται

δύο φορές τη μέρα, για συγκε-

κριμένους λόγους, με την απο-

στολή SMS.

Απαγορεύονται, επίσης, οι

συναθροίσεις τόσο σε ιδιωτικούς

όσο και σε δημόσιους χώρους,

ενώ η τηλεργασία καθίσταται

υποχρεωτική στον δημόσιο τομέα

και η εκπαίδευση σε όλες τις

βαθμίδες θα γίνεται με τηλεκ-

παίδευση.

Ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα

ο Υπουργός Υγείας Κωνσταν-
τίνος Ιωάννου τόνισε την ανά-

γκη συνέχισης του εμβολιαστι-

κού προγράμματος, το οποίο

χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας

για επιστροφή στην κανονικό-

τητα.

Σύμφωνα με το πλάνο του

Υπουργείου, μέχρι το τέλος Φε-

βρουαρίου θα εμβολιαστούν 60

με 70 χιλιάδες άτομα, ενώ μέχρι

τα μέσα Απριλίου ο αριθμός θα

ανέβει στις 120 χιλιάδες. 

Ο αριθμός αυτός θεωρείται

αριθμός-κλειδί, αφού οι επιδη-

μιολόγοι εκτιμούν ότι ο εμβολια-

σμός του 20% του πληθυσμού

θα μειώσει τις εισαγωγές σε νοσο-

κομεία κατά 80%.

Νέα μέτρα στήριξης

Τα νέα μέτρα αναχαίτισης της

πανδημίας αναμένεται να επι-

φέρουν νέες οικονομικές συνέ-

πειες στην ήδη πληγείσα κυ-

πριακή οικονομία. Κάνοντας λόγο

για την χειρότερη οικονομική

κρίση που διανύει η Κύπρος από

το 1974, ο Υπουργός Οικονο-

μικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
ανακοίνωσε το νέο πακέτο μέτρ-

ων οικονομικής στήριξης συνο-

λικού ύψους 350 – 400 εκατομ-

μυρίων ευρώ. Πρόκειται για έξι

συνολικά σχέδια, τα οποία αφο-

ρούν επιχειρήσεις που ανα-

στέλλουν την εργασία τους, στή-

ριξη εργαζομένων, δανειοληπτών

και ενοικιαστών.

(Ελπίζεται ότι δεν θα τρέ-

ξουν πάλι κόμματα και εξα-

ρτώμενες συντεχνίες τους να

εκμεταλλευτούν το πρόγραμ-

μα και να πάρουν χρήματα

από το κράτος, που προο-

ρίζονται για ανακούφιση των

επιχειρήσεων…)
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Σε αυστηρό lockdown 
η Κύπρος για τρεις βδομάδες

Κύπρος: Παιδεία 
στο έλεος της Πανδημίας
Πριν από δέκα περίπου μήνες η Κύπρος εισήλθε για πρώτη

φορά σε αυστηρή καραντίνα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει
το πρώτο κύμα ενός αγνώστου ιού. Η είσοδος του κορωνοϊού
στη ζωή μας έφερε πρωτόγνωρες συνθήκες, τις οποίες έπρεπε
να αντιμετωπίσουμε. 

Γράφει ο 

Μιχάλης 
Δαμιανός

Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ 

Ήταν τότε που πέραν από κομματικές διαφορές και εκ δια-
μέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, όλοι νοιώσαμε την υποχρέωση
να βρεθούμε στο ίδιο χαράκωμα και να στηρίξουμε αυτούς που
βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Στηρίξαμε, με κάθε τρόπο, τις
υπηρεσίες που κλήθηκαν να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος,
ενώ δείξαμε κατανόηση και ανοχή σε λάθη και παραλείψεις 
στους χειρισμούς της κυβέρνησης που ήταν αναμενόμενα. Ήταν
τότε που δεν είχαμε αντιληφθεί τις προεκτάσεις αυτής της παν-
δημίας, που εξελισσόταν σε εφιάλτη χωρίς τελειωμό. 

Με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες οικονο-
μικές ζημιές, ο πλανήτης κατάφερε σταδιακά να πετύχει την έξο-
δο από το πρώτο κύματης πανδημίας. Ωστόσο, πολλοί ήταν αυ-
τοί που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη δεύτερη ανα-
ζοπύρωση του ιού που δεν άργησε να έρθει. Η Κύπρος, όπως
και οι υπόλοιπες χώρες, έπρεπε να προετοιμαστούν για ένα νέο
διαφαινόμενο lockdown. Με την εμπειρία, δηλαδή, που απεκό-
μισαν από τη πρώτη φάση της πανδημίας να επιχειρήσουν να
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που κάθε άλλο παρά κόπα-
σαν από την πρώτη έξαρση του ιού. 

Εκεί, όμως, που πραγματικά βλέπουμε να δημιουργούνται μη
αποδεκτές καταστάσεις, είναι στον τομέα της Παιδείας. Αφού
πρώτα άδειασαν οι σχολικές αίθουσες λόγω κρουσμάτων και
στενών επαφών, τώρα πλέον, στο πλαίσιο του lockdown, μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μέσω της τεχνολογίας. Όσον
αφορά την εξ αποστάσεως μάθηση, δέκα μήνες από το πρώτο
lockdown, ακόμα συνεχίζονται οι συζητήσεις για τις ελλείψεις
στην υποδομή των σχολείων, τα προβληματικά δίκτυα, ακόμη
για το γεγονός ότι υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν τον απαι-
τούμενο εξοπλισμό. 

Σε γενικές γραμμές, η δημόσια εκπαίδευση κάθε άλλο παρά
εικόνα ετοιμότητας εκπέμπει. Κι όταν δεν κατάφεραν οι αρμόδιες
του Υπουργείου Παιδείας να αντιμετωπίσουν τα πρακτικά ζητή-
ματα, αλήθεια, με ποιο στρατηγικό πλάνο θα καλύψουν τα μαθη-
σιακά κενά που άφησε η περσινή σχολική χρονιά αλλά και η φε-
τινή; Να μην ξεχνάμε πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
λύση ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την πα-
ραδοσιακή εκπαίδευση στη σχολική αίθουσα.

Μετά από δέκα μήνες στην εποχή της πανδημίας, το Υπουρ-
γείο Παιδείας όφειλε να είναι καλύτερα προετοιμασμένο για να
αντιμετωπίσει τα άμεσα ζητήματα που προέκυψαν και να είναι
σε θέση να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις πληγές που μας
αφήνει η πανδημία. Δυστυχώς, όμως, δεν φαίνεται να ακούει κα-
νείς εκεί.

Το Ισραήλ θα αρχίσει να
εμβολιάζει παιδιά όταν
οι άλλες χώρες ακόμα

δεν τελειώνουν με τους
ενήλικες…

Το πρόγραμμα εμβολιασμών
προχωρά τόσο γρήγορα στο Ισρα-
ήλ, ώστε θα είναι έτοιμο να καλύψει
και τα παιδιά από τα μέσα Μαρτίου,
όταν πολλές χώρες δεν θα έχουν
ολοκληρώσει ακόμα τον εμβολιασμό
των ενηλίκων.

Ο Νάχμαν Ας, εθνικός συντονι-
στής κατά της πανδημίας, εκτίμησε
ότι μέχρι τον Μάρτιο η αμερικανική
FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων) θα έχει εγκρίνει τη χρήση των
εμβολίων σε ανηλίκους, εφόσον
έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα
δεδομένα.

«Το γεγονός ότι τα παιδιά κάτω

των 16 ετών σήμερα δεν εμβολιά-

ζονται για τον κορωνοϊό, σίγουρα

προκαλεί προβληματισμό όσον αφορά

την επίτευξη συλλογικής ανοσίας.

Υπολογίζω ότι σε ένα-δύο ακόμα

μήνες θα υπάρχει μια νέα ηλικιακή

ομάδα – οι ηλικίες άνω των 12 ετών

– που μπορούμε να εμβολιάσουμε»,

δήλωσε σε τοπικό ραδιοσταθμό.
Μέχρι τα μέσα Μαρτίου η κυβέρ-

νηση ελπίζει ότι περίπου 5 από τα
9 εκατομμύρια κατοίκων θα έχει λάβει
τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Στα-
τιστική Υπηρεσία, τα άτομα 12-16
ετών αντιστοιχούν στο 7,75% του
πληθυσμού.

Το Ισραήλ είναι μακράν η πρώτη
χώρα όσον αφορά τον ρυθμό εμβο-
λιασμού, έχοντας ήδη χορηγήσει την
πρώτη δόση σε πάνω από το 21%
του πληθυσμού.

SHOP TO RENT IN
FONTHILL ROAD

Big and well known shop in Fonthill Road
N4 3HT to let.

Rent £2000 per month with all rails 
and central heating.

Length of contract negotiable

For information call: 

07591928669 (Elias)
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Έκλεισε τους Ιερούς Ναούς στη Βρετανία
ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων

Ενα βήμα πιο μπροστά από τις βρε-
τανικές κυβερνητικές αποφάσεις για

μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας. 

Ο Σεβασμιώτατος, εκτιμώντας σωστά την
κατάσταση λόγω της ανεξέλεγκτης επέκτα-
σης του ιού στη Βρετανία, διαβουλευόμενος
με συνεργάτες του, ευαισθητοποιημένος από
την αγωνιώδη δήλωση του Δημάρχου του
Λονδίνου και εφαρμόζοντας την εύστοχη
διαπίστωση/προτροπή του Οικουμενικού
Πατριάρχου Βαρθολομαίου ότι «δεν κιν-

δυνεύει η πίστη αλλά οι πιστοί», με εγκύκλιό
του, ελληνιστί και αγγλιστί, στις 9 Ιανουα-
ρίου, προς όλες τις Ορθόδοξες ενορίες του
Ηνωμένου Βασιλείου, ορίζει ρητά ότι η Θεία
Λειτουργία θα τελείται μόνο από κληρι-
κούς και έναν ιεροψάλτη χωρίς την παρ-
ουσία πιστών. Οι εκκλησίες θα είναι ανοικ-
τές σε άλλες ώρες μόνο για ατομική προ-
σευχή τηρώντας τους σχετικούς κανονισμούς
των βρετανικών Αρχών. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στην εγκύκλιό
του δεν αφήνει κανένα περιθώριο εξαιρέ-
σεων, τονίζοντας εμφαντικά ότι η οδηγία του
πρέπει να εφαρμοστεί απαρεγκλίτως από
όλους.

Για το πότε θα ανοίξουν ξανά προς τους
πιστούς οι εκκλησίες για δημόσια λατρεία ο
Σεβασμιώτατος δεν δίνει συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα εξα-
ρτηθεί από την πορεία της πανδημίας («όταν
οι συνθήκες το επιτρέψουν»), προφανώς
κατόπιν των γενικών διαπιστώσεων των
αρμοδίων Αρχών της χώρας.

Η ενέργεια αυτή του Αρχιεπισκόπου Νική-
τα είναι σωστή και επαινετέα, διότι δίνει σωστά
μηνύματα για την αποστολή της Εκκλησίας
και τη διδασκαλία της Χριστιανικής Πίστης,
που επίκεντρό τους έχουν την αγάπη προς
τον πλησίον και την αλληλεγγύη. 

Ολόκληρη η δίγλωσση εγκύκλιος/ανα-
κοίνωση του Σεβασμιωτάτου, που υπογρά-
φεται από τον Πρωτοσύγκελλο της Αρχιε-
πισκοπής, Αρχιμανδρίτη Νικόδημο Ανα-
γνωστόπουλο, είναι η ακόλουθη:

«Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας παρακολο-

υθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία την εξαιρετι-

κά επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων

COVID-19 και μετά τη δήλωση «Μείζονος

Περιστατικού» του εξοχότατου Δημάρχου του

Λονδίνου, ανακοινώνει τα εξής:

Κατόπιν προσευχής, και μετά από προ-

σεκτική εξέταση της παρούσας κατάστασης

και σε συνεννόηση με τον τον Ιερό Κλήρο,

τους επαγγελματίες υγείας και τους εντιμό-

τατους συνεργάτες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,

ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης

Βρεταννίας Νικήτας, αποφάσισε ότι όλες οι

Εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής κλείνουν για

δημόσια λατρεία, από το Σάββατο 9 Ιανουα-

ρίου 2021, σύμφωνα με την ίδια πρακτική

που τέθηκε σε εφαρμογή κατά το 1ο εθνικό

lockdown (περιοριστικά μέτρα) τον Μάρτιο

του 2020. Αυτό το μέτρο θεσπίζεται για τη

διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και για τον

περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Μόνο οι Κληρικοί, ένας ιεροψάλτης και ο

νεωκόρος επιτρέπεται να βρίσκονται στο Ναό

κατά την διάρκεια των Ιερών ακολουθιών.

Όταν δεν τελούνται ακολουθίες, οι Ναοί μπο-

ρούν να παραμένουν ανοιχτοί για ιδιωτική

προσευχή με την προϋπόθεση ότι μόνο ένα

άτομο (ή άτομα από το ίδιο νοικοκυριό) μπο-

ρεί να εισέλθει στο Ναό και να προσευχηθ-

εί. Oι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι και Κηδεμό-

νες καλούνται να τηρούν αυτές τις οδηγίες

απαρεγκλίτως χωρίς καμία εξαίρεση. Εν ευθ-

έτω χρόνω και όταν οι συνθήκες το επιτρέ-

ψουν, θα γίνει σχετική ανακοίνωση για το

πότε θα ανοίξουν και πάλι οι Ναοί για δημό-

σια λατρεία.

Οι πιστοί καλούνται, να συνεχίσουν να

προσεύχονται και να παρακαλούν όπως η

Χάρις του Τριαδικού Θεού στείλει θεραπεία

στον κόσμο, να είναι υπάκουοι στην Εκκλησία,

να τηρούν τους κυβερνητικούς κανονισμούς

και να ακολουθούν τις οδηγίες των επαγγε-

λματιών υγείας.

Με εντολή του Σεβασμιωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Νικήτα

Ο Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος»

«Αll the Churches of the
Archdiocese will close for public

worship»

«Beloved in the Lord,

It is with great concern that the Greek

Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great

Britain, follows the extremely dangerous

increase in COVID-19 cases and following

the "Major Incident" declaration by the Mayor

of London, we announce the following:

After prayerful and careful consideration

and in consultation with Clergy, medical pro-

fessionals and lay leadership of the Archdiocese,

His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira

and Great Britain has decided that all the

Churches of the Archdiocese will close for

public worship, beginning Saturday, 9 January,

2021, following the same policy enacted dur-

ing the 1st National Lockdown in March 2020.

This measure is enacted to preserve human

life and to help in stopping the spread of

Coronavirus. Only the Clergy, one Chanter,

and the Church verger will be allowed in the

Church for the Divine Services. At other times,

Churches may open for private prayer with

the understanding that only one person (or

one family bubble) may enter the Church

and pray; Church Trustees and Wardens are

instructed to adhere to these guidelines with-

out making exceptions. At the proper time,

an announcement will be made, as to when

the Churches will open for public worship.

The faithful are asked to pray and ask God

to send His healing grace upon the world

and to be obedient to the Church, the gov-

ernment regulations and medical profes-

sionals.

By direction of His Eminence Archbishop

Nikitas

The Chancellor

Αrchim. Nikodemos Anagnostopoulos»

Eπικαιρότητα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ

Κατοικεί στην περιοχή Potters Bar

Μισθός: £10 ανά ώρα

Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής 

και αγγλικής Γλώσσας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

07388908021
(Ανδρέας)

Πάπας Φραγκίσκος: 
«Η εναντίωση στον 
εμβολιασμό είναι 

αυτοκτονικός 
αρνητισμός»

Ο Πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ότι θα εμβολιαστεί «την
ερχόμενη εβδομάδα» σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ιτα-
λικό τηλεοπτικό δίκτυο Canale 5, εκτιμώντας ότι η εναντίωση
στο εμβόλιο κατά της Covid-19 δείχνει έναν «αυτοκτονικό αρ-
νητισμό».

«Την ερχόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουμε εδώ (στο Βατικανό)

να κάνουμε το εμβόλιο και έκλεισα ραντεβού, πρέπει να το κά-

νω», δηλώνει στη συνέντευξή του. 
Απέναντι στο εμβόλιο, «υπάρχει ένας αυτοκτονικός αρνητι-

σμός που δεν μπορώ να εξηγήσω αλλά σήμερα πρέπει να εμ-

βολιαστούμε».

«Πιστεύω ότι από ηθική άποψη όλοι πρέπει να εμβο-

λιαστούν, είναι μια ηθική επιλογή, γιατί θέτουμε σε κίνδυνο

την υγεία μας, τη ζωή μας, αλλά και τη ζωή των άλλων»,

εξηγεί στη συνέντευξη αυτή.
«Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι ότι υπήρχε η επιδημία της πο-

λιομυελίτιδας, εξ αιτίας της οποίας πολλά παιδιά έμειναν πα-

ράλυτα και περιμέναμε απεγνωσμένα το εμβόλιο. Όταν βγήκε

το εμβόλιο, το δίνανε με ζάχαρη», θυμάται ο Ποντίφικας. «Στη

συνέχεια μεγαλώσαμε στη σκιά των εμβολίων, κατά της ιλαράς,

κατά αυτού, κατά του άλλου, εμβόλια που κάνανε στα παιδιά».

«Δεν ξέρω γιατί λέει κάποιος: “Όχι, το εμβόλιο είναι επικίνδυνο”,

αλλά αν οι γιατροί το παρουσιάζουν ως κάτι που μπορεί να είναι

καλό, που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, γιατί να μην

το κάνουμε;» διερωτάται ο Πάπας Φραγκίσκος.

ΚΥΠΡΟΣ: Έφυγε από τη ζωή ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου μετά βαθυτάτης θλίψεως αναγγέλ-

λει ότι τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, απεβίωσε ο Αρχιγραμματέας

της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Γρη-

γόριος Μουσουρούλης. 

Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, ο Αρχιμανδρίτης διεγνώσθη θετικός

στον κορωνοϊό στις 17 Δεκεμβρίου 2020 και έκτοτε η πορεία της

υγείας του ακολουθούσε φθίνουσα πορεία. Στις 26 Δεκεμβρίου εισήχθη

στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ μόλις πριν δύο μέρες, οπότε

δεν μπορούσε να αναπνεύσει, διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, η

εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου θα τελε-

σθεί σήμερα Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, στον Ιερό Ναό Παναγίας

Ευαγγελιστρίας Παλλουριωτίσσης και ώρα 10:00. Της κηδείας θα

προστεί η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, συμπα-

ραστατούμενος από μέλη της Ιεράς Συνόδου.



ΜΕΡΚΕΛ: «Μέχρι τον
Απρίλιο το lockdown λόγω

του βρετανικού ιού…»
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκε-

λα Μέρκελ ανακοίνωσε στους βου-
λευτές του Συντηρητικού Κόμματός
της ότι αναμένει πως το lockdown
που έχει επιβληθεί στη Γερμανία
για την ανάσχεση της πανδημίας
του κορωνοϊού θα διαρκέσει μέχρι
τις αρχές Απριλίου, όπως αναφέρ-
ει η πρώτη σε κυκλοφορία εφημε-
ρίδα «Bild», επικαλούμενη κάποια
από τα πρόσωπα που συμμετείχαν
στη συνάντηση.

«Αν δεν καταφέρουμε να αναχαιτίσουμε αυτόν τον βρετανικό ιό 

(το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού), τότε μέχρι το Πάσχα

θα έχουμε δεκαπλάσια κρούσματα. Χρειαζόμαστε οκτώ με δέκα ακό-

μη εβδομάδες σκληρών μέτρων», είπε η Μέρκελ, σύμφωνα με την
«Bild».

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από κορωνοϊό ξεπέρασε την
Κυριακή το όριο των 40.000 και η Καγκέλαριος προειδοποίησε πως
οι επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν «την πιο σκληρή φάση της
πανδημίας».

Στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της το περασμένο Σάβ-
βατο, η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ προειδοποίησε πως οι πλήρ-
εις συνέπειες από την αύξηση των κοινωνικών επαφών στη διάρ-
κεια των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους δεν φαίνονται ακόμη
στις στατιστικές.

Η ίδια προειδοποίησε τους Γερμανούς πως οι επόμενες εβδομά-
δες θα αποτελέσουν «την πιο σκληρή φάση της πανδημίας» μέχρι
σήμερα, καθώς πολλοί γιατροί και ιατρικό προσωπικό εργάζονται
αυτή τη στιγμή στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους.

Η χώρα παρατείνει και ενισχύει το μερικό lockdown μέχρι τις 31
Ιανουαρίου και προτρέπει τους πολίτες να μειώσουν ακόμη περισ-
σότερο τις επαφές τους.

Περισσότεροι από 5.000 νοσούντες με Covid-19 βρίσκονται αυ-
τή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας στη Γερμανία, στις
οποίες άνω του 80% των κλινών είναι κατειλημμένες.

Τα σχολεία, όπως και τα περισσότερα καταστήματα που δεν πω-
λούν τρόφιμα, τα μπαρ και τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά μέχρι
το τέλος Ιανουαρίου.

Η Μέρκελ παραδέχθηκε πως η εκστρατεία εμβολιασμού πήρε χρ-
όνο για να ξεκινήσει, όμως «ο ρυθμός θα επιταχυνθεί», διαβεβαίω-
σε. «Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να πούμε: θα έχουμε αρκετά

διαθέσιμα εμβόλια για όλους στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έφυγε από
το κόμμα του αηδιασμένος

από τον Τραμπ
Ο άλλοτε υπουργός Εξωτερικών

των ΗΠΑ, Αφρικανοαμερικανός Κό-
λιν Πάουελ δήλωσε στο τηλεοπτικό
δίκτυο CNN ότι δεν θεωρεί πλέον
τον εαυτό του μέλος του Ρεπο-
υμπλικανικού Κόμματος.

Ο Στρατηγός ε.α. εξήγησε ότι ο
λόγος που τον οδήγησε να πάρει
την απόφαση αυτή είναι πως πολ-
λά στελέχη του κόμματος στο Κογ-
κρέσο στηρίζουν τον απερχόμενο
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Γι’ αυτό δεν μπορώ πλέον να αποκαλώ τον εαυτό μου Ρεπο-

υμπλικάνο», είπε ο Πάουελ. «Είμαι απλώς ένας πολίτης που έχει

ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους ή τους Δημοκρατικούς», ανέφερε.
«Αυτή τη στιγμή, παρακολουθώ τι γίνεται στη χώρα μου, δεν με

απασχολούν τα κόμματα», πρόσθεσε.
Ο Πάουελ καταφέρθηκε εναντίον των Ρεπουμπλικάνων που δεν

ύψωσαν το ανάστημά τους στον Τραμπ, επιλέγοντας να προωθή-
σουν τις πολιτικές τους καριέρες και έκρινε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται
ανθρώπους που «να λένε την αλήθεια».

Ο Πάουελ ήταν επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας
Τζορτζ Ουόκερ Μπους, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και Σύμβουλος Εθνικής Ασφά-
λειας επί προεδρίας Ρόναλντ Ρήγκαν.
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ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ «ΚΛΕΙΔΩΣΕ» ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Για λύση ο Αναστασιάδης, για αναγνώριση
και ΑΟΖ Άγκυρα και Τατάρ

Ενώ ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδ-
ης αποδέχθηκε τη συμμετοχή σε άτυπη

Πενταμερή, με στόχο να συμφωνηθεί η
επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί
που έμειναν στο Κραν Μοντάνα, στο
πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ, η
Άγκυρα και ο Τατάρ θεωρούν μια τέτοια
συζήτηση ως «χάσιμο χρόνου».

Η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν
Χολ Λουτ, είχε την περασμένη Δευτέρα

ξεχωριστές συναντήσεις στη Λευκωσία με

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κατοχικό

ηγέτη Τατάρ, κατά τις οποίες «κλείδωσε» η

σύγκληση Πενταμερούς στη Νέα Υόρκη εντός

Φεβρουαρίου (αργότερα δεν…γίνεται αφού

η Τουρκία «επείγεται» να ξεγελάσει την ΕΕ

πριν τη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα συζητη-

θούν οι κυρώσεις εναντίον της).

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη συνάν-

τησή του με την Λουτ εξέφρασε την ετοιμότ-

ητά του να συμμετάσχει στην άτυπη διά-

σκεψη, στο πλαίσιο της επιστολής του ΓΓ

των ΗΕ της 26ης Οκτωβρίου.

Ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ μετέφε-

ρε στην Τζέιν Χολ Λουτ, τις πλέον γνωστές

διχοτομικές θέσεις της Άγκυρας, ότι επιδιώκει

λύση στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας

των δύο κρατών». Επανέλαβε τη θέση ότι

δεν τίθεται θέμα συνέχισης των διαπραγμα-

τεύσεων από το σημείο που έμειναν στο

Κραν Μοντανά και ότι η τουρκική πλευρά δεν

πρόκειται να συζητήσει εκ νέου λύση ομο-

σπονδίας.

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών

της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επα-

νέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών.

Ο Τατάρ μίλησε για άτυπη πενταμερή στη

Νέα Υόρκη, τέλη Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου,

τονίζοντας ότι σε αυτή δεν θέλει να συζητή-

σει Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

(ΜΟΕ).

Επανέλαβε, όπως είπε, στην κα Λουτ ότι

οι συνομιλίες για την ομοσπονδία που

συνεχίζονται εδώ και 50 χρόνια δεν έφεραν

αποτέλεσμα και πλέον η τουρκοκυπριακή

πλευρά, με τη δική του εκλογή και σε δια-

βούλευση με την Τουρκία, βρίσκεται πλέον

στην αναζήτηση μιας συμφωνίας στη βάση

δύο κρατών που θα συνεργαστούν και θα

ζουν δίπλα-δίπλα με κυριαρχική ισότητα.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη συνάν-

τηση. Επειδή, στην τελική, αισθάνομαι ότι

άρχισε να γίνεται αποδεκτός ο ισχυρισμός

που εμείς θέτουμε, τα επιχειρήματά μας. Αυτή

την εντύπωση αποκόμισα. Στην τελική, εμείς

ξεκάθαρα θέσαμε τις θέσεις μας», σημείωσε

ο κ. Τατάρ.

Η θέση του για «συνεργασία δύο κρατών

στη βάση της κυριαρχικής ισότητας» δεν είναι

προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας

5 + 1 συνάντησης, αλλά ξεκαθάρισε ότι εάν

μετά την πενταμερή, με τις απόψεις που έχει

εκφράσει, υπάρχει έδαφος για συζήτηση,

τότε θα μπορούν να συνεχιστούν οι συνο-

μιλίες.  Αυτό απαιτούν πλέον οι πραγμα-

τικότητες στην Κύπρο, σε αντίθετη περίπτω-

ση πρόκειται για χάσιμο χρόνου, πρόσθεσε.

Στο «έδαφος» αυτό  για νέες συνομιλίες,

ο Τατάρ θέτει δύο όρους. 

«Τα Ηνωμένα Έθνη θα αποδεχτούν και θα

αναγνωρίσουν ότι στο βόρειο μέρος της Κύπρ-

ου υπάρχει μια ξεχωριστή Αρχή».

Ο δεύτερος όρος που θέτει ο Ερσίν Τατάρ

ενόψει της νέας προσπάθειας για το Κυπρ-

ιακό αφορά τα ενεργειακά. Διαμήνυσε πως

«στη νέα διαδικασία θα διαμορφωθεί και το

θέμα του φυσικού αερίου». Υποστήριξε πως

τόσο στο Κυπριακό όσο και στην Ανατολική

Μεσόγειο έχουν αλλάξει με το ζήτημα των

ενεργειακών πηγών: 

«Οι ενεργειακές πολιτικής στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο με τις αξιώσεις της Τουρκίας θα

είναι καθοριστικές. Σκεφτόμαστε ότι δεν είναι

εφικτή μια ομοσπονδιακή δομή, στην οποία

δεν υπάρχει η Τουρκία», σημείωσε ο Τατάρ,

επαναλαμβάνοντας ότι οι παράμετροι του

ΟΗΕ πρέπει να ξανασυζητηθούν.  

Ερωτηθείς να διευκρινίσει «τι είναι ίση

κυριαρχία», ο Τατάρ απάντησε: «Είναι η

ικανότητα να διοικείς τον εαυτό σου. Θα

είναι ένα μοντέλο συνεργασίας. Η διοίκηση

του νότου, εδώ, θα μας ανήκει. Θα μπο-

ρούμε να συνάπτουμε ξεχωριστές συμφ-

ωνίες με την Τουρκία. Η συνεργασία με

το κράτος στο νότο θα μπορεί να διεξά-

γεται σε θέματα όπως το νερό και την ενέρ-

γεια».

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού του ελληνικού Υπο-
υργείου Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ)
προωθεί την ψηφιακή έκθεση με
τα διακριθέντα έργα των 125
μικρών καλλιτεχνών της Ομογέ-
νειας που συμμετείχαν στον Διε-
θνή Παιδικό - Nεανικό Διαγωνι-
σμό Ζωγραφικής «κοντά ή μακρ-

ιά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ» μέσα
από το σχετικό οπτικό υλικό που
έχει αναρτηθεί από την Παιδική
Πινακοθήκη Ελλάδας στο Yοu
Tube: https://youtu.be/hR8vJ
EqLcwo

Στον Διαγωνισμό, που διορ-
γανώθηκε εντός του 2020 από
τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού και την Παιδική Πινα-
κοθήκη Ελλάδας (ΠΠΕ), σε συνερ-

γασία με το Ελληνικό Τμήμα της
Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων
για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,
υποβλήθηκαν συνολικά 3.520
έργα από 30 χώρες.

Τα 125 έργα που διακρίθηκαν
προέρχονται από παιδιά της Ομο-
γένειας που κατοικούν στις εξής

χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αργεν-
τινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βέλ-
γιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία,
Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής, Ινδία, Ισπανία,
Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Κύπρο,
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
Μεγάλη Βρετανία, Μπαγκλαντές,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία,

Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σου-
ηδία, Τουρκία και Χιλή.

Η αξιολόγηση των έργων πραγ-
ματοποιήθηκε από την Επιτρο-
πή Καλλιτεχνικής Αξιολόγησης
της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλά-
δας, η οποία αποτελείται από
καταξιωμένους εικαστικούς και
εκπαιδευτικούς, ενώ απεστάλη-
σαν τιμητικοί έπαινοι στα διακρι-
θέντα έργα ανά ηλικιακή κατη-
γορία, καθώς και αναμνηστικά
διπλώματα συμμετοχής σε όλους
τους νέους και τα παιδιά που έλα-
βαν μέρος στον διαγωνισμό ανε-
ξαρτήτως βαθμολογικής κατά-
ταξης.

Με τη συνδρομή της Βουλής
των Ελλήνων τα διακριθέντα έργα
των μικρών καλλιτεχνών πρό-
κειται να τυπωθούν σε ειδικό ανα-
μνηστικό λεύκωμα.

Ψηφιακή Έκθεση διακριθέντων έργων από απόδημα
Ελληνόπουλα από 30 χώρες
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Απειλές Ερντογάν-Τσαβούσογλου κατά
της ΕΕ να μην στηρίξει Ελλάδα-Κύπρο

Σε μπαράζ προκλητικών δηλώσεων
προχώρησαν οι Τούρκοι μία ημέρα

μετά την ανακοίνωσή τους πως είναι
έτοιμοι να προσέλθουν σε διάλογο
με την Ελλάδα εγκαταλείποντας την
επιθετική πολιτική τους στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με

πρεσβευτές κρατών - μελών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα για

«παραβιάσεις στον εναέριο χώρο και

για παράνομες δραστηριότητες στα

νησιά τα τελευταία χρόνια» και την

κάλεσε «να αφήσει τις εντάσεις, ώστε

να ξεκινήσει μια νέα εποχή με τις διε-

ρευνητικές συζητήσεις, στις 25 Ιανου-

αρίου».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε

στο «δύσκολο 2020» για τις σχέσεις ΕΕ

– Τουρκίας και τα εμπόδια που έβαλαν

«μονομερείς ενέργειες κρατών μελών»

στον διάδρομο εισόδου της Τουρκίας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο

κατηγόρησε για στρατηγική τύφλωση

στο Κυπριακό και την κατάσταση στην

Ανατολική Μεσόγειο.

«Η ΕΕ πρέπει να κάνει την αυτο-

κριτική της. Φαίνεται πως ξέχασε τη

δέσμευσή της στην τουρκοκυπρια-

κή πλευρά για το δημοψήφισμα και

επιβράβευσε την ελληνοκυπριακή,

που είπε “όχι σε μια λύση για την

Κύπρο” το 2004, η οποία θα περι-

λαμβάνει και τους Τουρκοκύπριους.

Αντί να μιλάμε διαρκώς για αποτ-

υχημένα μοντέλα στην Κύπρο, πρέ-

πει να βρούμε νέες εναλλακτικές»,

είπε.

«Θέλουμε επίσης να σκεφτούμε ξανά

τις σχέσεις μας με τη Γαλλία και να ξεφύγο-

υμε από τη γραμμή έντασης», είπε θέλον-

τας να δείξει ότι έχει εγκαταλείψει την

τακτική όξυνσης που ακολούθησε όλο

το τελευταίο διάστημα εναντίον της Γαλ-

λίας και προσωπικάεναντίον του προέ-

δρου Εμανουέλ Μακρόν.
«Μοιραζόμαστε κοινά εδάφη με την

Ευρώπη για 1.000 χρόνια. Είναι αδύνα-

το να διαβάσει κανείς την ιστορία της

Τουρκίας χωρίς την Ευρώπη και είναι

αδύνατο να κατανοήσει κάποιος την ευρ-

ωπαϊκή ιστορία χωρίς την Τουρκία. Προ-

σπαθούμε 60 χρόνια για πλήρη ένταξη

και παρά τις αδικίες που έχουμε υπο-

στεί, δεν τα παρατάμε», είπε επίσης ο

Ερντογάν.

Τσαβούσογλου: Έτοιμοι 
να επαναλάβουμε 

τις προκλήσεις

Προκλητικός εμφανίστηκε και ο Τούρ-

κος υπουργός Εξωτερικών κατά τη

συνάντησή του με τους πρεσβευτές των

χωρών μελών της ΕΕ προειδοποιώντας

πως σε περίπτωση που η ΕΕ στηρίξει

την Ελλάδα όπως έκανε στη σύνοδο

του Οκτωβρίου, τότε και η Τουρκία θα

επαναλάβει όσα έκανε μέχρι πρόσφα-
τα.

«Η απειλητική γλώσσα που χρη-

σιμοποιήθηκε εναντίον μας στη Σύνο-

δο Κορυφής της ΕΕ, ήταν η αιτία να

ξεχειλίσει το ποτήρι. Αντιδράσαμε και

αν ξανασυμβεί θα το ξανακάνουμε.

Το μικρό διάστημα Οκτωβρίου και

Δεκεμβρίου έδειξε ότι η κλιμάκωση

δεν θα φέρει αποτέλεσμα σε κανέ-

ναν και στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου

η ΕΕ υιοθέτησε μια πιο ήπια γλώσσα»,

είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου.
Επίσης, κατηγόρησε και πάλι την

Ελλάδα και την Κύπρο, τονίζοντας πως
«κάποιες χώρες μέλη της Ε.Ε., τα πολ-

υετή διμερή προβλήματα τους με την

Τουρκία τα μετέφεραν στην ΕΕ. Προ-

σπάθησαν να φέρουν την Τουρκία αντι-

μέτωπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Eνώ

η ΕΕ δεν υποστηρίζει κάποιο κράτος

μέλος της για τη διευθέτηση οριοθέτη-

σης θαλασσίων ζωνών μεταξύ τους και

δηλώνει ότι δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα,

όταν το θέμα ήταν η Τουρκία έκανε ακρι-

βώς το αντίθετο. Έγινε κατάχρηση στην

έννοια της αλληλεγγύης». 

(ΣΗΜ. «Ε»: Άλλο οριοθέτηση
θαλασσίων ζωνών μεταξύ δύο
κρατών, όπου δεν μπορεί να
επέμβει η ΕΕ και άλλο εισβολή
στην ΑΟΖ ενός κράτους μέλους
της ΕΕ και απειλή πολέμου).

ANAdoLou: Αυτοί είναι 
οι έξι βασικοί πυλώνες στις

διερευνητικές με την Ελλάδα

«Τουρκία και Ελλάδα ξεκινούν πέντε

χρόνια μετά τις διερευνητικές συνομιλίες

για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο με στόχο

να μπουν τα θεμέλια για μια δίκαιη και

ολοκληρωμένη λύση στο Αιγαίο Πέλα-

γος και στην Αν. Μεσόγειο», αναφέρει
σε δημοσίευμά του το τουρκικό πρα-
κτορείο ειδήσεων Anadolu, στο οποίο
αναφέρονται τα ζητήματα που θα επι-
διώξει να συζητήσει η Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ανα-
φέρει πως οι διαφορές που θα πρέπει
να συζητηθούν όσον αφορά το Αιγαίο
Πέλαγος είναι: Υφαλοκρηπίδα, χωρ-

ικά ύδατα, εναέριος χώρος, απο-
στρατικοποίηση νησιών, καθεστώς
νησίδων και βραχονησίδων, κέντρα
εναέριας κυκλοφορίας (FIR) και δικαι-
οδοσία επιχειρήσεων έρευνας και
διάσωσης. 

Όσον αφορά την Ανατολική Μεσό-
γειο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, στο
πλαίσιο μιας «δίκαιης λύσης» που δεν
θα παραβλέπει την προστασία των δικαι-
ωμάτων του ψευδοκράτους στο κατεχό-
μενο τμήμα της Κύπρου.

«Οι δύο χώρες πραγματοποίησαν 60

γύρους συναντήσεων έως το 2016. Στη

συνέχεια δεν πραγματοποιήθηκε κανέ-

νας νέος γύρος διερευνητικών συνομι-

λιών, λόγω απροθυμίας της κυβέρνησης

Τσίπρα της εποχής. Ωστόσο, η αυξανό-

μενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο,

έφερε στην επιφάνεια την αναγκαιότητα

καθιέρωσης ενός διαλόγου μεταξύ των

δύο πλευρών», αναφέρει το πρακτο-
ρείο, κάνοντας στη συνέχεια λόγο στις
πρωτοβουλίες που έλαβε η Ε.Ε., μέσω
της γερμανικής προεδρίας, για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών, που «υπονο-
μεύθηκε» – όπως υποστηρίζει το δημοσίε-
υμα – από τη Συμφωνία Ελλάδας και
Αιγύπτου για την ΑΟΖ τον περασμένο
Αύγουστο.

Πρωτοβουλίες υπήρξαν και από την
πλευρά του ΝΑΤΟ, με κύριο στόχο: «την

αποτροπή ατυχημάτων και ανεπιθύμητων

συμβάντων μεταξύ των δύο χωρών»

στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική
Μεσόγειο.

Το Anadolu σχολιάζει πως κύριος
στόχος της Ελλάδας τους προηγούμε-
νους μήνες, ήταν η επίκληση της
«αλληλεγγύης» των κρατών -μελών της
Ε.Ε. με στόχο τη δημιουργία ενός αντι-
τουρκικού τόξου, λόγω των δραστηρ-
ιοτήτων της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο, και την επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία. 

«Ωστόσο, πολλές χώρες, ειδικά η Γερ-

μανία που είχε και τη προεδρία της Ε.Ε.,

τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία

και κατά αυστηρών κυρώσεων που

ζητούσαν Ελλάδα και Κύπρος», όπως
γράφει χαρακτηριστικά.

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως

«σκοπός των συνομιλιών είναι να τε-

θούν τα θεμέλια για μια δίκαιη και ολο-

κληρωμένη λύση στο Αιγαίο», αναφέρ-

οντας στη συνέχεια την «ατζέντα» που

επιδιώκει να θέσει η Άγκυρα στο τρα-

πέζι των συνομιλιών, παρά την ξεκά-
θαρη θέση της Αθήνας πως: «μονα-

δικό θέμα συζήτησης είναι η οριοθ-

έτηση των θαλασσίων ζωνών».

Τέλος το δημοσίευμα σημειώνει πως

οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των

υπουργείων Εξωτερικών, πραγματο-

ποιούνται κάτω από πλήρη μυστικό-

τητα και δεσμεύονται – και από τις δύο

πλευρές – από το απόρρητο.

«Διάλογος 
χωρίς προϋποθέσεις»

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουρ-

γός Εξωτερικών κάλεσε την Ελλάδα να

προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου

χωρίς προϋποθέσεις, εντός του Ιανου-

αρίου. 

Ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για

διάλογο χωρίς προϋποθέσεις επί όλων

των θεμάτων που συζητήθηκαν στους

60 γύρους συνομιλιών, επιδιώκοντας

να θέσει υπό διαπραγμάτευση το σύνο-

λο των μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων

της Άγκυρας, σε βάρος των ελληνικών

κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Ως Τουρκία κάνουμε μια ανοιχτή

πρόσκληση. Καλούμε την Ελλάδα εντός

του Ιανουαρίου να ξεκινήσουμε τις διε-

ρευνητικές επαφές», ανέφερε ο Τούρ-

κος ΥΠΕΞ.

«Εμείς είμαστε οικοδεσπότες και την

οριστική ημερομηνία θα την καθορίσουν

οι επιτροπές που θα συναντηθούν μαζί

με τους ομολόγους τους στην Ελλάδα.

Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα θέμα-

τα», συμπλήρωσε.
«Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό

μας και έπειτα από τη συνάντηση

αυτή στην πρόσκληση του Έντι Ραμα,

είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον

Νίκο Δένδια στα Τίρανα. Αυτή είναι

μια πρόσκληση κι εύχομαι η Ελλά-

δα να μην την αρνηθεί», πρόσθεσε,
προκαλώντας ερωτήματα για τον ρόλο
του Αλβανού πρωθυπουργού στην όλη
διαδικασία.

«Όταν το 2016 ανέλαβε η κυβέρνηση

Τσίπρα, δεν ήθελε να συνεχίσει τις δια-

πραγματεύσεις. Μετά τις εξελίξεις στην

Ανατολική Μεσόγειο, οι συνομιλίες επέ-

στρεψαν στην ατζέντα. Σε τηλεφωνική

επικοινωνία την περίοδο της καραντίνας,

είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι για τις διε-

ρευνητικές επαφές. Η Ελλάδα είπε ότι

θα μπορούσε να αρχίσει τις διαπραγ-

ματεύσεις μετά τις 11 Ιανουαρίου», ανέ-
φερε. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο
Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη θέση
της Τουρκίας για «λύση» δύο κρατών.

(ΣΗΜ. «Ε»: Ο Αλέξης Τσίπρας ανέ-
λαβε την πρωθυπουργία στις
αρχές του 2015 και όχι το 2016. Οι
διερευνητικές συνομιλίες δεν στα-
μάτησαν επειδή δεν τις ήθελε η
κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά λόγω
του πραξικοπήματος στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον τότε ΥΠΕΞ Νίκο
Κοτζιά, ο Ερντογάν δεν ήθελε να
συνομιλήσει διότι δεν είχε εμπι-
στοσύνη στους στρατιωτικούς και
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας. Οι Τούρ-
κοι – είναι γνωστό πια – κάνουν
το άσπρο μαύρο και κοροϊδεύουν
τους πάντες).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΤΥΦΛΩΣΗ» ΣΤΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Στρατιωτική συνεργασία Κύπρου 
με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Μνημόνιο αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα οι Υ-
πουργοί Άμυνας Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (HAE).

Το μνημόνιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, προωθώντας την επιχειρη-
σιακή συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρόκειται για το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας και Ασφά-
λειας που έχει υπογραφεί μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ και αντανακλά τις εξαιρετικές διμε-
ρείς σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει ο καταρτισμός προγράμματος διμερούς αμυντικής
συνεργασίας που θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις, ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις μεταξύ
των Ενόπλων Δυνάμενων των δυο χωρών.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και οι δύο 
Υπουργοί συμφώνησαν για κατ’ ιδίαν συνάντηση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες με
την πανδημία του κορωνοϊού.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης ανέφερε ότι
επιθυμία και φιλοδοξία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η καθιέρωση μιας αμοιβαία
επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών.

Ο κ. Πετρίδης, ανέφερε, επίσης, ότι η πρόσφατη μεγάλης κλίμακας κοινή άσκηση
ΜΕΔΟΥΣΑ, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δυνάμεων από Αίγυπτο, Κύπρο,
Ελλάδα, Γαλλία και ΗΑΕ αποτελεί απτή απόδειξη για τις μελλοντικές προοπτικές της
συνεργασίας που τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του μνημονίου.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το μνημόνιο ως την αφετηρία για την ανάπτυξη μιας μα-
κροπρόθεσμης, διαρκούς, ισχυρής και στρατηγικής σχέσης μεταξύ των αντίστοιχων
Υπουργείων και Ένοπλων Δυνάμεων.



ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Με ενθουσιασμό άνοιξαν
τα σχολεία στην Ελλάδα

Με τα παιδιά να μην κρύβουν τον ενθ-
ουσιασμό τους, και με ευλαβική

τήρηση των μέτρων προστασίας από
τον κορωναϊό, άνοιξαν στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλά-
δα.

Την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των
δημοτικών και των νηπιαγωγείων, οι μικρ-
οί μαθητές πήραν θέση στα θρανία, δηλώνον-
τας χαρούμενοι για την ευκαιρία να δουν
από κοντά τους φίλους τους. 

Την ίδια χαρά και αισιοδοξία εξέφρασαν
και οι γονείς των παιδιών, που δήλωσαν
ικανοποιημένοι από την οργάνωση και τα
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, αντι-
λαμβανόμενοι την σοβαρότητα της κατά-
στασης, τήρησαν στα ακέραιο όλα τα προβ-
λεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε
όλους τους χώρους – εσωτερικούς και εξω-
τερικούς -, ενώ οι υπεύθυνοι των μονάδων
θα πρέπει να φροντίζουν για την προμήθ-
εια αντισηπτικών υγρών, που θα βρίσκον-
ται στις αίθουσες. 

Ειδικά μέτρα ισχύουν για τα κυλικεία, σχε-
τικά με τη λειτουργία τους και τα προϊόντα
που θα μπορούν να παρέχουν προς πώληση.

Ακόμη, προβλέπεται ο σχολαστικός καθ-
αρισμός και αερισμός των σχολικών αιθ-
ουσών. Σχολαστικοί καθαρισμοί σε αίθου-
σες και εξοπλισμό προβλέπονται ειδικότε-
ρα για τα εργαστήρια πληροφορικής και για
τα μουσικά όργανα. 

Το μάθημα γίνεται με ανοιχτά παράθυρα,
καθώς οδηγία του υπουργείου Υγείας, προβ-
λέπει τον αερισμό των αιθουσών ανά 20
λεπτά κατά τη διάρκεια του μαθήματος,

παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής.
Τα μέτρα αερισμού, δε, θα πρέπει να τηρ-

ούνται στο έπακρο ειδικά στην περίπτωση
που γίνεται χρήση κλιματιστικού.

Και ενώ ανάμεσα στα μικρά παιδιά και
στους γονείς τους επικρατεί ενθουσιασμός,
και την ίδια ώρα οι δάσκαλοι επιδεικνύουν
ζήλο και αφοσίωση στο έργο τους εφα-
ρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα,
δυστυχώς υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και
κόμματα που για αντιπολιτευτικούς και μόνο
λόγους επικρίνουν την κυβέρνηση για…ανε-
παρκή προετοιμασία. Κάνουν προτάσεις
στην ουσία ανέφικτες (κτίσιμο αιθουσών,
σχολείων κλπ) μόνο και μόνο για να πλή-
ξουν την κυβέρνηση!!!

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,
η οποία επισκέφθηκε το δημοτικό σχολείο
Μεταμόρφωσης(φωτό), είπε ότι προτεραι-
ότητα της κυβέρνησης είναι η διά ζώσης
διδασκαλία.

Η υπουργός εξέφρασε ευχαριστίες σε
όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και
τους μαθητές «για την τεράστια προσπάθ-
εια στην τηλεκπαίδευση και την προσαρ-
μοστικότητά τους στα νέα πρόσθετα μέτρα».

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι «η χαρά
των παιδιών είναι μεγάλη όπως και η δική
μας επίσης», και διαβεβαίωσε ότι θα καταβ-
ληθούν προσπάθειες για όσο το δυνατόν
απρόσκοπτη διαδικασία. Αναφέρθηκε και
στα πρόσθετα μέτρα, μεταξύ αυτών τα δωρ-
εάν τεστ σε εκπαιδευτικούς, τις διαφορετι-
κές ώρες προσέλευσης και αναχώρησης
των μαθητών και τα διαφορετικά διαλείμματα
πάντοτε με χρήση μάσκας.

Για την επαναλειτουργία της Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, η κυρία Κεραμέως
ανέφερε: «Συζητάμε διαρκώς για την επα-

ναλειτουργία όλων των δομών. Πάμε βήμα-

βήμα, ακολουθώντας τις οδηγίες των επι-

στημόνων και την πορεία της πανδημίας». 

Βαρθολομαίος προς τους νέους: «Παιδιά

μου, μη φοβηθείτε ποτέ στη ζωή σας…»

Δεν χρειάζονται πρόλογοι… Τα λέει όλα μέσα σε λίγες γραμμές ο Οικο-
υμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ανοίγει την αγκαλιά του στη νεολαία,
στα νέα παιδιά, τονίζοντας ότι υπήρξε και αυτός κάποτε νέος. «Συμμε-
ρίζομαι την αγωνία των νέων. Άλλωστε, υπήρξα κι εγώ κάποτε νέος, με
ελάχιστα χρήματα στην τσέπη, αλλά με πολλά όνειρα στην καρδιά. Η αρχή
της πορείας κάθε ανθρώπου, είναι τις περισσότερες φορές δύσκολη. Χρει-
άζεται εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και συνεχής προσπάθεια βελτίω-
σης. Σήμερα, η ανασφάλεια των νέων μεγαλώνει, λόγω και της πανδημίας
και των οικονομικών επιπτώσεων που αυτή θα έχει. Παιδιά μου, μη φοβηθ-
είτε ποτέ στη ζωή σας, όσες δυσκολίες και αν εμφανιστούν. Έχετε πίστη,
αποκτήστε εφόδια και μόρφωση, να είστε αποφασιστικοί, να έχετε υπο-
μονή και πάντοτε να είστε αλληλέγγυοι μεταξύ σας, αλλά και προς εκείνο-
υς που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από εσάς. Η αλληλεγγύη είναι
το αντίδοτο σε κάθε προσωπική και κοινωνική κρίση». Είναι ένα σημαν-
τικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Προκαθήμενου της Ορθοδοξίας
στο αθηναϊκό «Βήμα». Αναφέρεται στην πανδημία, στη μεγάλη απειλή
του φονικού ιού. Ευθέως δήλωσε ότι θα κάνει το εμβόλιο. Και καλεί όλους
να μην αρνηθούν το εμβόλιο, καθώς η ζωή είναι δώρο του Θεού. «Η Καινή
Διαθήκη διαβεβαιώνει ότι όποιος δεν αγαπά τον άνθρωπο δεν μπορεί να
αγαπήσει τον Θεό. Αυτοί αδιαφορούν για την προστασία του συνανθ-
ρώπου. Η απόρριψη της μάσκας και όλων των μέτρων προφύλαξης δεν
προέρχεται απλώς από άγνοια, αλλά από νέκρωση της αγάπης μέσα
τους. Η επιστήμη, όταν ανοίγει ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον της
ανθρωπότητας, είναι δώρο του ουρανού. Φυσικά και δεν θίγεται η πίστη
μας όταν ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Ούτε οι περιορισμοί συμμε-
τοχής στις Ακολουθίες μειώνουν τη σημασία του ναού και των τελουμέ-
νων εν αυτώ για τη ζωή των πιστών. Τα προστατευτικά μέτρα δεν στρέφ-
ονται κατά της Εκκλησίας. Προστατεύουν τους πιστούς, οι οποίοι, όπως
όλοι, είναι εξίσου ευάλωτοι από τον ιό. Ασφαλώς και θα κάνω το εμβόλιο.
Άλλωστε, θεωρώ ότι αυτό επιβάλλεται και από την ηλικία μου. Κοντεύω
τα 81, οπότε ανήκω στις ηλικιακές ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούμε.
Δεν είναι όμως μόνο θέμα ανάγκης ή επιλογής, αλλά και ευθύνης προς
τον συνάνθρωπο. Γι’ αυτό ελπίζω σύντομα να εμβολιαστεί μεγάλο μέρος
του παγκόσμιου πληθυσμού, ώστε να παύσει η διασπορά του φονικού
ιού. Βέβαια, μέχρι τότε οφείλουμε όλοι να τηρούμε με ακρίβεια τα προ-
στατευτικά μέτρα, για να μη θρηνήσουμε περισσότερα θύματα». 

Στο κινητό ταυτότητα και άδεια οδήγησης!

Το… φακέλωμα εκσυγχρονίζεται! Η ταυτότητα και το διαβατήριο…
εντάσσονται στο κινητό! Ποιος το λέει; Ένας βέρος Έλληνας, που γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Καμπάνης, επικεφα-
λής της GET North America, η οποία έχει αναλάβει την έκδοση διαβατ-
ηρίων στις ΗΠΑ. «Τα τελευταία 15 χρόνια έχω ακούσει πολλές φορές για
διαβατήρια και ταυτότητες και εξελίξεις σ’ αυτόν το χώρο για την Ελλάδα,
αλλά δεν έχουν ποτέ ευοδωθεί. Είναι πολύ θετικό πως, έστω και καθυ-
στερημένα, το ελληνικό κράτος προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση,
ιδιαίτερα για τις ταυτότητες. Οι υπάρχουσες ταυτότητες δεν είναι ασφα-
λείας και θα έπρεπε να είχαν ήδη τροποποιηθεί, όπως σε όλα τα άλλα
ευρωπαϊκά κράτη». Ποια είναι η διέξοδος; «Όλοι αναγνωρίζουν την ύψι-
στη ασφάλεια της ηλεκτρονικής μορφής στο κινητό. Έχω προσωπική
άποψη και στον τομέα αυτό, αφού εστιάζουμε ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές
μορφές ταυτοποίησης στα κινητά τηλέφωνα, το λεγόμενο mobile identity.
Είμαστε μια από τις εταιρείες που αναπτύσσουμε τα διεθνή πρότυπα δια-
λειτουργικότητας (interoperability) ταυτότητας στο κινητό, ISO 18013-5».
Και ο Αλέξανδρος Καμπάνης καταλήγει, επισημαίνοντας: «Είναι ουσια-
στική μεταρρύθμιση μια οποιαδήποτε ταυτότητα ή άδεια οδήγησης να
μπορεί να διαβαστεί ηλεκτρονικά και να επαληθευτεί με ύψιστη ασφάλεια,
εφόσον ακολουθηθεί το πρότυπο ISO 18013-5».

Εβδομάδα 4 ημερών!

Είναι εφικτή και οικονομικά διαχειρίσιμη η εβδομάδα των τεσσάρων
ημερών για τις περισσότερες επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμε-
νους! «Η εβδομάδα τεσσάρων ημερών εργασίας κερδίζει έδαφος σε
όλον τον κόσμο, γι’ αυτό και καλούμε τις κυβερνήσεις να διερευνήσουν
τις κάλλιστες δυνατές προοπτικές εφαρμογές της ιδέας», τονίζει ο δει-
ευθυντής της Autonomy Γουίλ Στροντζ, με την επισήμανση ότι «για τη
μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών είναι απολύτως ρεαλιστικές στόχος
για το εγγύς μέλλον». 

Δεν υπέκυψαν στις πιέσεις της Άγκυρας

Ορισμένες φορές η Τουρκία φτάνει στα όριά τους και τους απλούς
Τουρκοκύπριους… Μάθαμε από τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ότι η Τουρκία
έστειλε ένα άγαλμα του Ατατούρκ, που είχε απορρίψει ένας τουρκικός
δήμος, επειδή ήταν μάλλον ακαλαίσθητο και δεν απέδιδε τη φυσιογ-
νωμία του ιδρυτή του τουρκικού κράτους. Και είχαν την απαίτηση να το
τοποθετήσουν στον Δήμο Αγίου Αμβροσίου στην Κερύνεια. Ξεσηκώθη-
καν και οι κάτοικοι και ο δήμαρχος. Προς το παρόν το άγαλμα έχει μείνει
στα αζήτητα. Μάλλον δεν θα κινδυνεύσουν οι κάτοικοι, αφού το άγαλμα
δεν είναι του Ταγίπ Ερντογάν, οπότε δεν θα είχαν επιλογές… 

Φ.Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σε βωμό της πανδημίας έχει

εξελιχτεί το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί

το πλέον επιβαρυμένο νοσηλευ-

τικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας,

καθώς εκεί άφησαν την τελευταία

τους πνοή συνολικά 377 ασθενείς. 

Κάθε μέρα που περνάει, αφή-

νει πίσω της ένα μαύρο κενό, δεδο-

μένου ότι καθημερινά οι ανθρώπινες

απώλειες που καταγράφονται είναι

δεκάδες. 

Στην Ελλάδα, από την αρχή
της επιδημίας έχουν χάσει τη
μάχη για τη ζωή τους ύστερα
από λοίμωξη CoVId-19 περισ-
σότεροι από 5.200 άνθρωποι. 

Και μπορεί ο Δεκέμβριος να

αναδείχτηκε ως ο πιο τραγικός

μήνας, καθώς στις 31 ημέρες του

2.432 ασθενείς ξεψύχησαν, εν

τούτοις ο Ιανουάριος φαίνεται να

έχει πάρει τη σκυτάλη, καθώς μόλις

τις πρώτες οκτώ ημέρες, έχουν

διαπιστωθεί 357 απώλειες. 

Τα δεδομένα καταγράφουν την

τραγωδία που εκτυλίχτηκε στη

Βόρεια Ελλάδα: Το Παπανικο-

λάου Θεσσαλονίκης μετρά 285

απώλειες, το Παπαγεωργίου 232

και το Ιπποκράτειο 237, με το προ-

σωπικό να έχει βρεθεί αντιμέτω-

πο με συνθήκες «πολέμου». Βαρύ

τίμημα «πλήρωσαν» και το Νοσο-

κομείο Σερρών, όπου περισσότε-

ροι από 219 ασθενείς άφησαν την

τελευταία τους πνοή, το Νοσοκο-

μείο Κατερίνης με 190 θανάτους

και το Νοσοκομείο της Δράμας με

170 απώλειες. 

Βαρύ είναι το πένθος που σκε-

πάζει και την πόλη του Βόλου,

όπου στο Νοσοκομείο της πόλης

έχουν καταλήξει τουλάχιστον 113

ασθενείς, έπειτα από λοίμωξη

COVID-19. Αντίστοιχα, στα δύο

Νοσοκομεία της Λάρισας (Γενικό

και Πανεπιστημιακό), τουλάχιστον

140 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για

τη ζωή τους.

Πλέον, η αγωνία στρέφεται στην

Αττική, όπου την τελευταία εβδο-

μάδα καταγράφεται αύξηση της

τάξεως του 25% στους νοσηλευό-

μενους ασθενείς και συνεπακό-

λουθα μικρή αύξηση των δια-

σωληνωμένων. 

«Πρέπει πάση θυσία να διορ-

θώσουμε τη διασπορά», προει-

δοποίησε την περασμένη Παρ-

ασκευή (8/1) η Καθηγήτρια Παι-

διατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος

της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων, Βάνα Παπαευαγγέλου. 

Η ίδια δε, πρόσθεσε με νόημα,

ότι η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ

στο σύνολο της επικράτειας κυμαίνε-

ται στο 60% και στη Θεσσαλονίκη

στο 70%, υπογραμμίζοντας ότι η

εικόνα σταδιακής αποφόρτισης

μπορεί να ανατραπεί πολύ εύκο-

λα.

Χιλιάδες τα κρούσματα κορωνοϊού

ΑΛΛΑ ΔΕΝ… ΑΡΕΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ!!!

Ώρα συστράτευσης κατά 
του κορωνοϊού

Δεν πρέπει να χαθεί πλέον ούτε ένα λεπτό, ούτε καν ένα δευτερόλεπτο.
Γιατί ακόμη και ένα δευτερόλεπτο μπορεί να είναι κρίσιμο για έναν συνά-
νθρωπό μας, που δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Όταν, μάλιστα, ο
καθημερινός «λογαριασμός» των απωλειών ανεβαίνει, ενώ κάθε μέρα πολ-
λαπλασιάζονται και τα κρούσματα, με πολλές οικογένειες να χάνουν τον
άνθρωπό τους, το στήριγμά τους. Τώρα όμως, έχει αρχίσει να φεγγίζει στον
ορίζοντα η ελπίδα για τον «αφοπλισμό» του κορωνοϊού με τη δύναμη του
εμβολίου. Και έχουν αναπτερωθεί οι ελπίδες εκείνων που παλεύουν από
το κρεβάτι της ΜΕΘ, για να γυρίσουν στο σπίτι τους, στην αγκαλιά των
δικών τους, που τους περιμένουν με αγωνία και δάκρυα. Είναι η ώρα για
τη συστράτευση ΟΛΩΝ των πολιτικών δυνάμεων που έχουν στείλει με την
ψήφο τους στη Βουλή οι πολίτες για να είναι η δική τους φωνή. Και ήδη
έχουν προσφερθεί δημόσια να είναι στην πρώτη γραμμή, όπου υπάρχει
ανάγκη, να βάλουν πλάτη για να λυθεί το κάθε πρόβλημα που μπορεί να
προκύψει την κάθε στιγμή και να βάλει σε κίνδυνο ζωές. Είναι η ώρα της
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ των κομμάτων που στις τελευταίες εκλογές πήραν το εισι-
τήριο για τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Δυστυχώς, όμως, μέχρι και σήμερα
δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Η
πανδημία δεν ξεχωρίζει …οπαδούς και ψηφοφόρους . Επιτίθεται εναντίον
όλων γι’ αυτό και όλοι πρέπει να συνασπιστούν σε ενιαίο μέτωπο. 

Φ.Χαρ.



Στις 25 Ιανουαρίου οι διερευνητικές
Ελλάδας-Τουρκίας στην Πόλη

Ο υπουργός Εξωτερικών της

Ελλάδας Νίκος Δένδιας ενημέ-

ρωσε την Επιτροπή Εξωτερικών

και Άμυνας της Βουλής των Ελλή-

νων για το Νομοσχέδιο επέκτα-

σης των χωρικών υδάτων της Ελλά-

δας στα 12 μίλια, σύμφωνα με τους

κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, το

οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στις

19 Ιανουαρίου για έγκριση με ονο-

μαστική ψηφοφορία.

Από τη συζήτηση δηλώθηκε ότι

υπέρ της επέκτασης είναι όλα τα

κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το

ΜέΡΑ25 και η Ελληνική Λύση. Το

μόνο κόμμα που δεν ψηφίζει υπέρ
είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα

Ελλάδος, το οποίο δηλώνει

«παρόν». Δηλαδή, «ούτε κρύο

ούτε βράση» αν η χώρα θα επεκ-

τείνει την κυριαρχία της. Ως γνω-

στόν, αντίθεση στην επέκταση των

ελληνικών χωρικών υδάτων εκ-

φράζει η Τουρκία…

Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίω-

μα της επέκτασης των χωρικών

της υδάτων στα 12 μίλια και στο

Αιγαίο διεμήνυσε κ. Δένδιας κλείνον-

τας τη συζήτηση στην Επιτροπή.   

«Η Ελλάδα ασκεί δικαίωμα κυ-

ριαρχίας. Το λέω για να ακουστεί

εντός και κυρίως εκτός της αι-

θούσης», είπε ο κ. Δένδιας και

πρόσθεσε: «Η Ελλάδα επιφυ-

λάσσεται απολύτως για να επε-

κτείνει τα χωρικά της ύδατα και

να ασκήσει τα δικαιώματα της

εθνικής κυριαρχίας. Με ουδένα

τρόπο δεν διανοείται ότι μπο-

ρεί να αποποιηθεί οιοδήποτε εξ

αυτών».

Επαναλαμβάνοντας τις εξαγ-

γελίες Μητσοτάκη, ο υπουργός

Εξωτερικών είπε ότι «η επόμενη

φάση θα αφορά την περιοχή

νότια της Κρήτης. Γίνονται επ’

αυτού οι σχετικές μελέτες. Αυτό

όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλά-

δα δεν διατηρεί ακέραιο το

δικαίωμα επέκτασης των χωρι-

κών υδάτων στα 12 μίλια και

στο Αιγαίο πέλαγος».

Μάλιστα ο κ. Δένδιας σημείω-

σε ως «εξαιρετικά σημαντική στα

όρια ίσως και του ιστορικού» την

τοποθέτηση του υπουργού Εξω-

τερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λα-
βρόφ κατά την επίσκεψή του στην

Αθήνα πριν από λίγες εβδομάδες. 

«Σαφέστατα ξεκαθάρισε τη θέση

της χώρας του ως προς το δικαίω-

μα κυριαρχίας της πατρίδας μας»,

τόνισε ο κ. Δένδιας αναφερόμε-

νος στη στήριξη του Ρώσου ομολό-

γου του για το δικαίωμα επέκτα-

σης των χωρικών υδάτων της Ελλά-

δας στα 12 μίλια στο πλαίσιο του

Διεθνούς Δικαίου.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΚΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Όλα τα κόμματα υπέρ της επέκτασης
στα 12 μίλια εκτός του ΚΚΕ!
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«Διαβατήριο 
Εμβολιασμού» 

από την ΕΕ προτείνει 
ο Κ. Μητσοτάκης

Η συζήτηση για την καθιέρωση ενός «Πιστοποιητικού (ή Δια-
βατηρίου) Εμβολιασμού», στην οποία έδωσε συνέχεια με την
επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν ο Έλληνας πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανοίξει με πρωτοβου-
λία χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.  

«Η Ευρώπη συζητά την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός “Δια-

βατηρίου Εμβολιασμού” για τους ταξιδιώτες», ήταν ο τίτλος ρεπορτάζ
της ισπανικής εφημερίδας «el Pais» στις 30 Δεκεμβρίου, το οποίο
περιλάμβανε και σχετική δήλωση του εκπροσώπου της Κομισιόν:
«Η χρήση των πιστοποιητικών που θα αποδεικνύουν τα δεδομένα

αναφορικά με τον εμβολιασμό στις τάξεις των πολιτών είναι ένα ερ-

γαλείο που μπορεί να εγγυηθεί την υγεία του πληθυσμού κατά τη δια-

δικασία επιστροφής στην κανονικότητα».

Προφανώς, το ρεπορτάζ αποτυπώνει και την αγωνία που υπήρχε
από τότε (ενδεχομένως και από πολύ νωρίτερα) στις τάξεις της κυβέρ-
νησης του Πέδρο Σάντσεθ για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτω-
πο. Η Ισπανία, άλλωστε, έχει κάθε λόγο να ανησυχεί, καθώς η άμε-
ση και έμμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της υπολογίζε-
ται κοντά στο 15%, ενώ πέρυσι οι απώλειες εσόδων εξαιτίας του
lockdown και των κλειστών ουσιαστικά συνόρων εκτιμάται ότι πλησία-
σαν τα 80 δισ. ευρώ.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, ευήκοοον ους στην πρωτοβου-
λία για την καθιέρωση τείνουν και άλλες χώρες της περιοχής – όπως
η Ιταλία (13% του ΑΕΠ της οφείλεται στον τουρισμό), η Γαλλία (8,5%),
η Πορτογαλία και, φυσικά, η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, η συνολική συνεισφορά του
τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ το 2019 (προ της πανδημίας, δηλαδή)
ανήλθε στο 20,8%, ενώ στον κλάδο απασχολούνται σχεδόν 950.000
εργαζόμενοι. Μάλιστα, η μερίδα του λέοντος των τουριστικών εσό-
δων (17,7 δισ. ευρώ) οφείλονταν στις αφίξεις από το εξωτερικό, οι
οποίες για το συγκεκριμένο έτος – χωρίς να συνυπολογίζονται οι κρ-
ουαζιέρες – ανήλθαν σε 31,3 εκατομμύρια.

Εύλογα, λοιπόν, κυβερνήσεις και παράγοντες της αγοράς ελπίζουν
ότι ο συνδυασμός του εμβολιασμού δεκάδων εκατομμυρίων Ευρω-
παίων και της έκδοσης ενός εγγράφου («διαβατηρίου») που θα τον
πιστοποιεί θα οδηγήσουν σταδιακά – και πάντως σίγουρα μέχρι το
καλοκαίρι – στην έξοδο από το τούνελ και την αποκατάσταση μιας
σχετικής «κανονικότητας» στον κλάδο. Κι αυτό, με τη σειρά του, ελ-
πίζουν πως θα δώσει τις αναγκαίες ανάσες στις οικονομίες, πολλές
από τις οποίες κινούνται κυριολεκτικά επί ξυρού ακμής.

Τα τρία εμπόδια και ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Ωστόσο, όπως σημειώνει και ο Κ. Μητσοτάκης στην επιστολή
του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο δρόμος δεν θα είναι
εύκολος – για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η στάση των
κρατών του ευρωπαϊκού Βορρά, που συχνά-πυκνά έχουν αποδείξει
μια μοναδική ικανότητα να… σφυρίζουν αδιάφορα σε ζητήματα που
«καίνε» τους εταίρους τους από τον Νότο.

Ένας άλλος αφορά το ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων, καθώς είναι γνωστό ότι ο εμβολιασμός
γίνεται σε εθελοντική βάση. 

Σημειώνεται δε ότι η πλευρά αυτή τίθεται μετ’ επιτάσεως από τη
Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει και έντονο πρόβλημα στο εσωτερικό
της με τους «αρνητές» του εμβολιασμού – ή, για την ακρίβεια, με το
μεγάλο ποσοστό των πολιτών που εμφανίζονται καχύποπτοι απέ-
ναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Τέλος, μεγάλο εμπόδιο είναι και η μνημειώδης γραφειοκρατία σε
επίπεδο ΕΕ, που τις περισσότερες φορές αποτελεί ανασχετικό πα-
ράγοντα σε κάθε νέα πρωτοβουλία.

Εάν όλα τα παραπάνω ξεπεραστούν, τότε είναι πιθανό να δούμε
ένα «Διαβατήριο Εμβολιασμού» τους επόμενους μήνες (αν και όχι
άμεσα). Κατ’ αρχάς, όμως, αναμένονται οι αποφάσεις της Συνόδου
Κορυφής της 21ης Ιανουαρίου, όπου όλα δείχνουν πως στο τραπέ-
ζι των «27» θα βρίσκεται και αυτό το θέμα.

Στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ια-
νουαρίου  θα πραματοποιηθεί ο 61ος

γύ-ρος των διερευνητικών επαφών με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με τον Τσα-
βούσογλου να δίνει εμμέσως  χρονο-
διάγραμμα ολοκλήρωσης των συζητή-
σεων μέχρι τις 21 Ιουνίου. Η ανακοίνω-
ση έγινε ταυτόχρονα από τα Υπουργεία
Εξωτερικών των δύο χωρών, χωρίς να
αναφέρεται τι θα συζητηθεί.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης δήλωσε ότι «Η Ελλάδα θα προσέ-

λθει στις διερευνητικές επαφές ακολου-

θώντας και τις κατευθύνσεις που έχει

δώσει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

που δεν είναι άλλες από το να συνεχίσου-

με ουσιαστικά εκεί που σταματήσαμε τον

Μάρτιο του 2016, να κάνουμε δηλαδή --

ελπίζω -- πρόοδο στο ζήτημα του καθο-

ρισμού των θαλασσίων ζωνών στο Αι-

γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» .

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε πως «εμείς

είμαστε έτοιμοι για όλα τα θέματα». 

Τα μηνύματα από την Τουρκία παραπέ-
μπουν σε μια συζήτηση όπου θα προσπαθήσει
να επαναφέρει το σύνολο των διμερών ζητημά-
των, δηλαδή και αυτά που η Ελλάδα θεω-
ρεί «εκτός συζήτησης». 

Από την τουρκική πλευρά επιδιώκεται

παγίως να τεθούν στη διαπραγμάτευση: 
Υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα, εναέριος χώ-
ρος, αποστρατιωτικοποίηση νησιών, καθε-
στώς νησίδων και βραχονησίδων, καθώς
και εναέρια κυκλοφορία και δικαιοδοσία επιχει-
ρήσεων έρευνας και διάσωσης, παρατίθεν-
ται κατά σειράν ως τα θέματα που θα πρέ-
πει να αποτελέσουν τα αντικείμενα του «διαλό-
γου».

Μάλιστα, από τις τελευταίες επιδιώξεις
δεν λείπει η περιβόητη Διάσκεψη της Ανα-
τολικής Μεσογείου στην οποία αναφέρεται
σε κάθε ευκαιρία ο Ταγίπ Ερντογάν, με τον
όρο ότι δεν θα συμμετέχει η Κυπριακή Δημο-
κρατία.

Από την πλευρά της η Αθήνα -- πα-

ρουσιάζοντας τις «κόκκινες» γραμμές --
σπεύδει να διαμηνύσει πως πέρα από
ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες
ζώνες (χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα,
αποκλειστική οικονομική ζώνη) δεν προ-
τίθεται να συζητήσει τίποτε άλλο.  

«Δεν πρόκειται να συζητήσει καμία ελ-

ληνική κυβέρνηση θέματα περί αποστρα-

τιωτικοποίησης νησιών ή γκρίζων ζωνών

στο Αιγαίο», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης -- σε συνέντευξή του στον
ANT1 -- διαβεβαιώνοντας πως «όπως δεν

τα συζήτησε καμία κυβέρνηση στο παρελ-

θόν, έτσι θα πράξει και αυτή».

Σχολιάζοντας δε τις προσπάθειες της 
Τουρκίας να ανοίξει τη «βεντάλια» της ατζέ-
ντας, υποστήριξε πως υπάρχει διάθεση και
επιθυμία να βρούμε ένα πλαίσιο επίλυσης
της βασικής μας διαφοράς με την Τουρκία. 

«Το πλαίσιο είναι πολύ σαφές. Να μην

υπάρχει καμιά ερευνητική δραστηριό-

τητα εντός ελληνικής ΑΟΖ και να συνεχίσου-

με από εκεί που σταματήσαμε, δηλαδή

σε ένα προδιαγεγραμμένο πλαίσιο με αν-

τικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων

ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-

γειο», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός.

Προσχηματική η στάση 
της Άγκυρας

Από τις πρώτες δηλώσεις, είναι προ-
φανές ότι η Τουρκία επιδιώκει με τις διε-
ρευνητικές να προσφέρει τα απαραίτητα
εργαλεία που αναζητούν οι υποστηρι-
κτές της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να «μπουν στον πάγο» οι αποφά-
σεις των Συνόδων Κορυφής του Οκτω-
βρίου και του Δεκεμβρίου, οι οποίες προ-
έβλεπαν τη διαδικασία επιβολής κυ-
ρώσεων.

Παράλληλα, η γείτονα επιδιώκει να
αποσπάσει τη λεγόμενη «θετική ατζέν-
τα» που προβλέπει αναβάθμιση της Τε-
λωνειακής Ένωσης, κατάργηση των θεω-
ρήσεων για την είσοδο στην ΕΕ Τούρ-
κων πολιτών, αύξηση των κονδυλίων για
το προσφυγικό, καθώς και ξεπάγωμα των
κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων.

Ενώ πρόθεση της Ελλάδας είναι να
υπάρξει σύνταξη συμφωνητικού για 
προσφυγή στη Χάγη για το θέμα των θα-
λασσίων ζωνών, η Τουρκία θα επιδιώξει
να τεθεί στο τραπέζι ολόκληρη η «ατζέν-
τα Καλίν». Η Τουρκία επιδιώκει να μην
επιβληθούν κυρώσεις, να μην διατα-
ραχθεί η τελωνειακή ένωση με την ΕΕ,
αλλά και να λάβει χρήματα για το προσ-
φυγικό.
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ΗΚυπριακή Ιατρική Εταιρεία ΗΒ

(Cyprus Medical Society UK -

CMS UK), υπό την αιγίδα της Εθνι-

κής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ

(National Federation of Cypriots in

the UK), οργάνωσαν μια διαδικτυα-

κή συνάντηση με τον διεθνούς φήμης

Καθηγητή Eμβρυακής Ιατρικής του

King’s College του Λονδίνου Κύπρο

Νικολαΐδη την Κυριακή 10 Ιανουα-

ρίου.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι πρόε-

δροι της CMS UK Δρ Νικόλας Γαλά-

ζης και Δρ Σάββας Χατζηφιλίππου, ο

πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας

Κυπρίων ΗΒ κ. Χρήστος Καραολής,

ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο

ΗΒ κ. Ανδρέας Κακουρής και ο Επί-

τροπος Προεδρίας για θέματα αποδή-

μων κ. Φώτης Φωτίου. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

μέσω των διαδικτυακών πλατφόρμων

Zoom και Youtube.

Ο Κύπρος Νικολαΐδης, ο οποίος

πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην σειρά

«The Surgeon’s Cut» του Netflix, γεν-

νήθηκε στην Πάφο το 1953. 

Σπούδασε Ιατρική στο King's College

του Λονδίνου και αργότερα, έγινε διευ-

θυντής του Harris Birthright Research

Centre for Fetal Medicine, της πρώτης

μονάδας Εμβρυϊκής Ιατρικής του Ηνω-

μένου Βασιλείου. Εκεί δημιούργησε ένα

ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμ-

μα Εμβρυϊκής Ιατρικής, με αποτέλεσμα

το King's College Hospital να γίνει ένα

εξαιρετικά σημαντικό κέντρο Εμβρυϊκής

Ιατρικής με χιλιάδες γιατρούς-επισκέ-

πτες παγκοσμίως.

Πρόσφατα εξελέγη μέλος της Εθνι-

κής Ακαδημίας Ιατρικής στις ΗΠΑ, μία

από τις υψηλότερες τιμές στον τομέα

της υγείας και της Ιατρικής.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μήνυμα του

κ. Φωτίου, οποίος εξήρε το διαχρονικό

έργο του Καθηγητή Νικολαΐδη τόσο στην

επιστήμη αλλά και στην κοινωνία. 

Ο κ Φωτίου ανακοίνωσε ότι με από-

φαση του Προέδρου Αναστασιάδη η

Κυπριάκη Δημοκρατία θα απονείμει την

ανώτατη τιμητική διάκριση στον Καθη-

γητή Νικολαΐδη, τον Μεγαλόσταυρο του

Τάγματος του Μακαρίου Γ’. 

Ο Καθηγητής Νικολαΐδης ρωτήθηκε

για τις διάφορες ανακαλύψεις που έχει

καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες κατα-

στώντας τον «Πατέρα της Εμβρυακής

Ιατρικής». 

Συζητήθηκαν τα διλήμματα και οι

δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει

ένας γιατρός στην καθημερινότητα του

και έδωσε χρήσιμες συμβουλές προς

τους νεότερους γιατρούς. 

Ρωτήθηκε επίσης για τα εθνικά μας

θεματα και την συνεχή προκλητικότητα

της Τουρκίας προς την Κύπρο. Τέλος,

αποκάλυψε τα σχέδια και τις σκέψεις

του για το 2021.

Η CMS UK ανακήρυξε τον Καθηγητή

Νικολαΐδη ως Προστάτη του συλλόγου

ως ένδειξη θαυμασμού και πηγή έμπνευ-

σης προς όλους τους Κυπρίους για-

τρούς στο ΗΒ και όχι μόνο. 

Ιδιαίτερη αίσθηση από τη συνομιλία

με τον Κ. Νικολαϊδη έκαναν οι συγκιν-

ητικές αναφορές του στον πατέρα του

(Ηρόδοτο) που ήταν μέλος της ΕΟΚΑ,

στον Μακάριο, η χωρίς περιστροφές

και αστερίσκους σφοδρή καταδίκη της

Τουρκίας για την κατοχή της Κύπρου

και η εμμονή του σε μια λύση που πραγ-

ματικά να επανενώνει την Κύπρο. 

Δάκρυσε και κόμπιασε προς στιγμήν

όταν αναφέρθηκε σε μια βράβευσή του

από διεθνή οργανισμό, στη διάρκεια

της οποίας ανακρούστηκε προς τιμή

του ο Εθνικός Ύμνος. 

Αισθάνομαι, τόνισε εμφαντικά υπε-

ρηφάνεια για την καταγωγή μου,

περήφανος που είμαι Έλληνας της

Κύπρου.

Μιλώντας για τη γενέτειρά του και

περιγράφοντας τη σημερινή της εικόνα

με τα πολλά έργα που έγιναν, είπε ότι,

όταν επισκέπτεται την Πάφο, πηγαίνει

στο νεκροταφείο για να δει τον παππού

του, να αντικρύσει στις φωτογραφίες

των μνημάτων πρόσωπα που ήξερε,

να δει την πραγματική Κύπρο που ο

ίδιος έχει στο μυαλό του.

Η διαδικτυακή αυτή συνάντηση έκλει-

σε με μήνυμα του Υπάτου Αρμοστή της

Κύπρου στο ΗΒ κ. Ανδρέα Κακουρή. 

Τη συνάντηση παρακολούθησαν χιλιά-

δες χρήστες από όλο τον κόσμο και είναι

διαθέσιμη στο YouTube:

http://cypriotfederation.org.uk/

professornicolaides

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΒ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΒ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΠΡΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

«Περήφανος που είμαι Έλληνας της Κύπρου»



(Από την Έγκωμη-Λευκωσίας, 

κάτοικος Λονδίνου)

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημέ-

νου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, θείου και φίλου Μάριου Αδά-

μου, που απεβίωσε τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 71 ετών. 

Ο Μάριος καταγόταν από την Έγκωμη Λευκωσίας. Όταν απο-

φοίτησε από το σχολείο, πραγματοποίησε την στρατιωτική του

θητεία ως Δόκιμος Αξιωματικός Τεθωρακισμένων.  Ακολούθως,

το 1972, μετέβηκε στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό τουΔώρα, όπου

σπούδασε λογιστικά. 

Το 1974 επέστρεψε στη Κύπρο για να υπηρετήσει την αγαπ-

ημένη του πατρίδα κατά την τουρκική εισβολή. Αμέσως μετά με-

τακόμισε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα τελευταία 50 χρόνια. Δημιούρ-

γησε οικογένεια αποκτώντας δύο παιδιά, τον Άνδρο και την Εμμα-

νουέλα, ενώ λειτουργούσε το δικό του λογιστικό γραφείο, M.

Adams & Associates, μέχρι τον θάνατό του.

Ο Μάριος ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση. Υπήρξε μέλος,

αρχικά, και αργότερα πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων του Ελληνι-

κού Σχολείου Φίνσλεϋ. Υπηρέτησε την Ελληνορθόδοξη Κοινό-

τητα Δώδεκα Αποστόλων από τη θέση του προέδρου του Εκκλησια-

στικού Συμβουλίου, όπου επέδειξε έντονη δραστηριότερα.

Ο μακαριστός Μάριος ήταν ένας φιλήσυχος και ευγενικός χα-

ρακτήρας. Όλοι όσοι τον γνώρισαν έχουν να λένε ένα καλό λόγο

γι’ αυτόν. Ήταν εργατικός, αγαπητός,ευγενικός, πράος και δοτικός

τόσο προς την οικογένεια του όσο και προς όλους τους συγγε-

νείς, φίλους και όλους τους συνανθρώπους του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί από την εκ-

κλησία των Δώδεκα  Αποστόλων στις 21 Ιανουα-

ρίου 2021, στις 12.30μ.μ., και η ταφή στο Κοι-

μητήριο του New Southgate στις 2.30μ.μ.
Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί να γίνουν εισφορές στο

Stroke Association και/ή στο National Brain Appeal.

Οι τεθλιμμένοι,
Σύζυγος, Δώρα

Παιδιά, Άνδρος, Εμμανουέλα
Αδέλφια, Αννίτα, Αντιγόνη

Λοιποί συγγενείς

DEATH/FUNERAL ANNOUNCEMENT

Marios Adamou
It is with great sadness that we announce that our beloved husband, father,

brother and uncle, MARIOS ADAMOU, passed away on Monday 28th Decem-
ber 2020 at the age of 71.

Marios came from Engomi, Nicosia. After graduating from school, he performed
his military service as a Cadet Armoured Officer. In 1972 he came to London with
his wife Dora where he studied Αccounting and in 1974 he returned to Cyprus to
serve his beloved homeland during the Turkish invasion. Soon after, he moved
back to and settled in London, where he had lived for the past 50 years. He start-
ed his family, having two children, Andros and Emanuella, while running his own
accounting practice M. Adams & Associates until his death.

Marios was a very sociable and involved member of the Greek Cypriot com-
munity in London. He was initially a member and later Chairman of the Parents
Committee of the Finchley Greek School. He also served the Greek Orthodox
Community of the Twelve Apostles Church from the position of President of the
Ecclesiastical Council, where he was most active.

The late Marios was a calm and kind character. Everyone who has ever met
him has nothing but a good word to say about him. He was hardworking, loving,
kind, patient and dedicated both to his family, relatives, friends and fellow human
beings.

His funeral will take place at the Twelve Apostles Church on Thursday
21st January 2021 at 12.30pm with the burial to follow at New Southgate
Cemetery at 2.30pm.

The family requests that in lieu of flowers, donations should be sent to the Stroke

Association and/or the National Brain Appeal.

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +

Μάριος Αδάμου
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ΜΕΡΟΣ 7ον
«Εμπρός της Ελλάδος παι-

διά».

Οι Έλληνες της Κύπρου άκου-
σαν τη φωνή της μαχόμενης
Ελλάδα και πάνω από 30.000
Έλληνες Κύπριοι πολέμησαν για
μια Ελλάδα ελεύθερη και ενω-
μένη με τη Μεγαλόνησο Κύπρο.

Τα παλικάρια της 5ης Κρητι-
κής Μεραρχίας είχαν στρατευ-
θεί στα βουνά της Βορείου Ηπεί-
ρου κατά τον Ελληνο-Ιταλικό
πόλεμο το 1940-1941. Όταν στα
τέλη Απριλίου 1941 τα ναζιστι-
κά γερμανικά στρατεύματα κατέ-
λαβαν την ηπειρωτική Ελλάδα,
ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώρ-
γιος Β’, ο εκ Κρήτης πρωθυ-
πουργός Εμμανουήλ Τσουδερ-
ός και η ελληνική πολιτική ηγεσία
μαζί με 474 αξιωματικούς και
10.997 οπλίτες του Ελληνικού
Στρατού, μεταφέρθηκαν στα Χανιά
της Κρήτης. Η Ελλάδα είχε πέσει
στα χέρια ενός σκληρού και
αδυσώπητου εχθρού. 

«Εσπεύσαμεν προς περι-
συλλογών των στρατιωτών, ενώ
εδεχόμεθα ακαταπαύστως τους
μυδραλλιοβολισμούς. Το μεγα-
λύτερο μέρος των στρατιωτών
εσώθη. Τα εχθρικά αεροπλάνα
έβαλλον και εναντίον του χωρίου.
Μία βόμβα εξερράγη εις την οικίαν
όπου ευρίσκετο ο λόχος μας και
εφονεύθησαν δεκατρείς, μεταξύ
των οποίων και Κύπριοι. Το πρωί
της Πρωτομαγιάς αντικρύσαμεν
τα ηρωϊκά ακρογιάλια της Κρήτ-
ης. Η τελευταία πράξις του ελληνι-
κού δράματος επαίζετο τώρα εις
Κρήτην. Το λιμάνι της Σούδας
εβομβαρδίζετο συνεχώς πέντε
– έξι ώρες την ημέρα. Η κόλασις
εκορυφώθη όταν κύματα γερ-
μανικών αεροπλάνων εβομ-
βάρδιζαν την Σούδα και το Μάλε-
με επί είκοσι τέσσερις ώρες
συνεχώς! Ήτο η προεργασία διά
την ρίψιν αλεξιπτωτιστών. Τρεις
χιλιάδες αλειξιπτωτιστών ερρίφ-

θησαν εις το αεροδρόμιον του

Μάλεμε, διά να εξολοθρευθώσιν

όλοι από τους γενναίους Έλληνας,

Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς και

Κυπρίους στρατιώτας και πεζο-

ναύτας, με την βοήθειαν του Κρη-

τικού λαού». 

(Μαρτυρία Κύπριου

στρατιώτη).

20η Μαΐου 1941

«Προς τον εντιμώτατον 

Διοικητήν

εν Κρήτη Βρετανικών 

και συμμαχικών Δυνάμεων, 

Αγγλικόν Στρατηγείον 

πόλεως των Χανίων.

Εντιμώτατε Διοικητά, λαμβά-

νω την τιμήν να σας αναφέρω

τα ακόλουθα:
Εντιμώτατε, σήμερα οι δυνά-

μεις μας μπόρεσαν να καταφέ-
ρουν σοβαρά πλήγματα στις εχθ-
ρικές αλεξιπτωτιστικές δυνάμεις,
καταρρίπτοντας πολυάριθμα εχθ-
ρικά αεροπλάνα και πολλά όπλα
τα πήραν οι δικοί μας. Πολυάρ-
ιθμοι αλεξιπτωτιστές του εχ-
θρού συνελήφθησαν αιχμάλω-
τοι και οδηγήθηκαν στο στρατό-
πεδον αιχμαλώτων. Τα ανδρα-
γαθήματα των δυνάμεών μας,
συμπεριλαμβανομένων και των
ανδρείων και ηρωικών Κυπρίων,
της σημερινής μάχης ήταν πολύ
μεγάλα. Επίσης δε, Κρητόπαι-
δες, οι οποίοι πρώτην φοράν
εχειρίζοντο όπλα, ευρίσκονταν

στο πλευρό μας και πολεμούσαν

ως λέοντες. 

Εν πάση περιπτώσει, ο εχ-

θρός δεν μπόρεσε να αποστείλει

άλλες ενισχύσεις. Είμαστε βέβαι-

οι πως θα νικήσωμεν! Πολε-

μούμεν όλοι με ένα σύνθημα ή

να νικήσωμεν ή να σκοτωθούμεν! 

Σας χαιρετώ μετά τιμής,

Ο επικεφαλής των συμμαχικών

δυνάμεων»

«Η Μάχη της Κρήτης στην 
κυπριακή ποίηση

Κατάλογος φυλλάδων Κυπρίων

λαϊκών ποιητών...

1) Ηροδότου Κωνσταντίνου

(εξ Αγρού Πιτσιλιάς). Ποίημα.

«Συνέχεια όλου του πολέμου της

Ευρώπης, της Κρήτης, της Ελλά-

δος και όλων των χωρών που

υποδούλωσεν ο δόλιος Χίτλερ»,

τυπογραφείον «Νέος Κόσμος»

Θωμά Γ. Κυριακίδη, Λευκωσία,

Κύπρος.

2) Νίκου Κ. Μηλιώτη (Μηλιά

Αμμοχώστου). «Ποίησις κυ-

πριακή, έμμερος απλοϊκή»,

Συντάκης και Εκδότης ποιημά-

των εθνικών, άκρως πατριω-

τικών, «Το τέρας δρα τερατωδώς,

σκορπώντας φρίκην αφειδώς»,

Κύπρος 1943.

3) Αναστάσης Ι. Γρίβας (Επισ-

κοπή Πάφου). «Τα δεινά του

Ελληνισμού υπό των απαισίων

Γερμανο-Ιταλο-Βουλγάρων και

το Ιερόν Καθήκον των Κυπρίων

ως Ελλήνων έναντι της Αγγλίας

και της Ελλάδος», 1943, Τυπο-

γραφείο «Νέος Κόσμος» Θ. Γ.

Κυριακίδη, Λευκωσία, Κύπρος.

4) Γεωργίου Α. Σκουτέλλου

(Ξυλο-φάγου Λάρνακας). «Εθνι-

κά και Αγροτικά Ποιήματα», 1950,

Τυπογραφείον Π. Χειμωνίδη,

Λάρνακα, Κύπρος. 

Αντώνης Κυριάκος
Γεωργίου

Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός –

Ερευνητής.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η μάχη της Κρήτης 1941

Στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη πολέμησαν συνολικά

6,000 Κύπριοι. Ο στρατιώτης CY/4165 Αντώνης Χάρος από το

Λεονάρισσο Καρπασίας, επαρχίας Αμμοχώστου, πολέμησε

στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου και αιχμα-

λωτίστηκε στη Μάχη της Κρήτης το 1941. Στη φωτογραφία ο

Αν. Χάρος (στη μέση) με Έλληνες αδελφούς Εύζωνους στρα-

τιώτες στην Αθήνα, Απρίλιος 1941. (Φωτό: Αρχεία δασκάλου – 

ιστορικού Αντωνίου Φελλά από το Λεονάρισσο).

Ψαλμός 46:4

Άπαντα τα ύδατα,

Τα άνωθεν και τα κάτωθεν, 

Τα άγια ύδατα

Από γεννήσεως έως βαπτίσεως,

Ρέουν προς σύγκλησιν… 

…Μετά του παντοδυνάμου ποταμού,

Εν βέλος εκ χρυσίου,

Εκ της φαρέτρας της Βασιλείας.

Από αιώνων, Κύριε,

Έως του παρόντος και των εσχάτων,

Τούτα επί λίθων δημιούργησες

Εκ της Εδέμ, της εκλεκτής,

Έως του Σταυρού, του Απείρου…

Εν όραμα, εις ποταμός, ιδού,

Τα κρυστάλλινα ύδατα της ζωής,

Μέτρον εκ χρυσίου,

Αγνό ως η Αγάπη Σου είναι

Κύριε,

«Τα ύδατα του Παντοδύναμου Θεού».

Jo-Ann Colombo Μαρινάκη,

Αθήνα

Είναι ένας ποταμός...

Είναι ο Ρεαλισμός Ενδοτισμός; 
Τελευταία ακούγονται κάποιες φωνές, τόσο από τους κόλπο-

υς της Κυβέρνησης, αλλά και από ηγετικά στελέχη του Δημοκρ-

ατικού Συναγερμού για Ντε Γιούρε διχοτόμηση μέσω λύσης δύο

κρατών. Μιας λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας βα-

σισμένης σε ρατσιστικά και εθνοτικά κριτήρια, απλά με άλλο πε-

ριτύλιγμα.

Γράφει ο

Πέτρος Ασσιώτης,
Υποψήφιος Βουλευτής 

Επαρχίας Αμμοχώστου 

με την ΕΔΕΚ

Αυτοί λοιπόν οι προαναφερθέντες «Ρεαλιστές», συνεπικουρ-

ούμενοι από παραφυάδες όπως οι Unite Cyprus, ειδικούς αντι-

προσώπους του Γενικού Γραμματικού του ΟΗΕ,ειδικά με τον Βρ-

ετανό Ύπατο Αρμοστή κ. Στήβεν Λίλι, έχουν βαλθεί να μας πείσουν

πως η μόνη λύση στο κατοχικό πρόβλημα που απασχολεί την

χώρα μας είναι να ενδώσουμε στην κατοχική Τουρκία.

Δηλαδή να καταργήσουμε το κράτος της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας, της μόνης ασπίδας ασφαλείας όλων των νόμιμων κατοίκων

της, και με ένα νέο μόρφωμα, ή καλύτερα παραμόρφωμα, όπου

η Τουρκία θα είναι κυρίαρχος στην κατεχόμενη γη μας νόμιμα

πλέον, αλλά θα είναι και επικυρίαρχη στις ελεγχόμενες σήμερα

περιοχές από την Κυπριακή Δημοκρατία. Χείριστο δε, με κάποια

επικάλυψη θα παραμείνει ο Τουρκικός κατοχικός στρατός να...

εγγυάται την ασφάλεια των εποίκων και εναπομεινάντων Τουρ-

κοκυπρίων και συνάμα την δική μας.

Πέραν των «ρεαλιστών» της Κυβέρνησης και Δημοκρατικού

Συναγερμού, πρώτο βιολί είναι ο Διαπραγματευτής μας και ΠτΔ

σε αυτό που ονομάζουν ρεαλισμό, αλλά ο απλός πολίτης το αν-

τιλαμβάνεται ως ενδοτισμό. Προ πολλού, βέβαια, έχει μπει σε

αυτή την εξίσωση και η «ρεαλιστική» ηγεσία του ΑΚΕΛ που κα-

τέθεσε στον Διαπραγματευτή μας και ΠτΔ τις δικές τους προτά-

σεις πώς να δώσουμε το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας προς την κατοχική Τουρκία με την ευχή πως θα εξημερώσει

τον τουρκικό δράκο. Δικαιολογημένη βέβαια η ηγεσία του ΑΚΕΛ,

καθώς διαχρονικά ήθελε να δώσει το φυσικό αέριο και πολλά άλ-

λα δώρα στην Τουρκία. Εξημερώνεται, όμως, ο τουρκικός δρά-

κος που ξερνά φωτιά και μολύβι σε διάφορες χώρες;

Το λυπηρό της όλης υπόθεσης είναι πως ο ΠτΔ έχει μιλήσει

πολλές φορές προς τους πολίτες τού κράτους του, πως σέβεται

την απόφαση του λαού να απορρίψει το Σχέδιο Ανάν το 2004 και

πως δεν θα το επανάφερε ποτέ. Είχε δίκιο σε αυτό, καθώς το

Κοινό Ανακοινωθέν της 14ης Φεβρουαρίου 2014 που προνοεί

την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι θέσεις του στο

Κραν Μοντανά για το Πλαίσιο/Σχέδιο Γκουτέρες, καθώς και το

περίγραμμα εφαρμογής της λύσης του Γκουτέρες που δίνει σημαν-

τική θέση στην κατοχική Τουρκία για εφαρμογή και επίβλεψη της

λύσης, είναι χείριστα του Σχεδίου Ανάν. Η δε εμμονή του για συνο-

μιλίες από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, μάς δημιουργεί

μεγάλη ανασφάλεια.

Δυστυχώς κανένας Πρόεδρος από την τουρκική εισβολή και

μέχρι σήμερα, στις συνομιλίες για λύση του κατοχικού προβλή-

ματος, δεν εφάρμοσε μια πολιτική διεκδικητική και να ορθώσει

αξιοπρεπή ανάστημα έναντι των Τούρκων αλλά και των χωρών

φίλων τους. Ουδείς εξ αυτών των προέδρων δεν σεβάστηκε την

ετυμηγορία του Δημοψηφίσματος του 2004 και την απόφαση της

πλειοψηφίας των πολιτών για απόρριψη διχοτομικών λύσεων

που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ελληνισμού της Κύπρ-

ου καθώς και άλλων εθνικών μειονοτήτων στην Κύπρο.

Αυτός ο «ρεαλισμός» που πρωτοεμφανίστηκε το ‘74 στην Γκα-

λερί «Αργώ», μήνες μετά την τουρκική εισβολή, και πήρε τα πά-

νω του πολύ πρόσφατα, είναι τελικά ενδοτισμός; Όταν δεν διεκ-

δικείς το δίκιο της χώρας σου και παραδίδεις το κράτος σου για

διάλυση στην κατοχική Τουρκία, τότε σίγουρα είναι ενδοτισμός. 



Κύριε Διευθυντά,

Αναφέρομαι στο άρθρο του πρώην Υπουρ-

γού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη του ΔΗΣΥ

με τίτλο «Νέος ρεαλισμός» στην «Καθημερινή»

στις 3.1.2021.

( https://www.kathimerini.com.cy/gr/ 

apopseis/arthrografia/xaris-georgiadis/

1-neos-realismos)

Ο κ. Γεωργιάδης υπερασπιζόμενος τον μ.

Γλαύκο Κληρίδη για την ομιλία του στην γκαλε-

ρί «Αργώ», στη Λευκωσία στις 6.11.1974 (όχι

στις 4.11.1974) και την υποστήριξή του για γεω-

γραφική ομοσπονδία όπως ζητούσαν οι Τούρ-

κοι και οι Βρετανοί, έγραψε: 

«... Η ξεκάθαρη αναφορά στην ομοσπον-

δία λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατά-

παυση του πυρός ήταν πράξη πολιτικού

θάρρους και ευθύνης...»

Όχι, κύριε Γεωργιάδη, δεν ήταν καθόλου

«πράξη πολιτικού θάρρους και ευθύνης» αλλά

ικανοποίηση Ντενκτάς και Φόρεϊν Όφις για τα

σχέδιά τους. Γι΄αυτό και απέσπασε τα θερμά

συγχαρητήρια του τότε επικεφαλής του Φόρεϊν

Όφις, Εργατικού Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπο-

λιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Κάλ-

λαχαν. O τελευταίος αμέσως έστειλε τα θερμά

του συγχαρητήρια και τον θαυμασμό του στον

Κληρίδη για τη τόλμη του, μέσω τού τότε Βρε-

τανού Υπάτου Αρμοστού στη Λευκωσία. Ευελ-

πιστώντας να του τα δώσει και προσωπικώς

όταν θα τον ξανασυναντούσε...

Ο κύβος είχε ριφθεί από τις
16 Αυγούστου 1974 - 

με «άλογο» τον Γλ. Κληρίδη

Στις 16 Αυγούστου 1974 το Φόρεϊν Όφις με

υπογραφή Alan Goodison, του αξιωματούχου

υπευθύνου για το Κυπριακό και που συμμετείχε

και στην Γενεύη ΙΙ, αποφάσισε δύο πράγματα

με τίτλο «Κύπρος: Μια Γεωγραφική Λύση»:

1) «Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε οποι-

ανδήποτε εισήγηση ότι προτιμώντας τον γεω-

γραφικό διαχωρισμό μεταξύ των δύο κοινοτή-

των ως την πιο βιώσιμη λύση για το κυπριακό

πρόβλημα, δουλεύουμε για την διχοτόμηση του

νησιού, γιατί η διχοτόμηση έχει κακό όνομα διε-

θνώς. Επίσης, έρχεται κόντρα με τη διευθέτηση

του 1960. Ως μέλη μαζί με την Κύπρο στην Κοι-

νοπολιτεία και στα Ηνωμένα Έθνη, εισηγούμαι

να χρησιμοποιούμε τον όρο '' διπεριφερειακή

ομοσπονδία''. Να κρατήσουμε ρεζέρβα τον όρο

''ομοσπονδία καντονίων'', για την πρόταση του

κ. Gunes που περιλαμβάνει περισσότερο από

ένα σε κάθε κοινότητα...»

2) «...Πιστεύουμε ότι η διπεριφερειακή ομο-

σπονδία στην Κύπρο, στις γραμμές που θέλει ο

κ. Denktash, που καλύπτει, όμως, μια περιοχή

υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση μάλλον μικρότε-

ρης του 34% της Δημοκρατίας, προσφέρει την

καλύτερη λύση. Για να γίνει αυτό κατορθωτό ο

τουρκικός στρατός πρέπει να σταματήσει την

προέλαση του στη γραμμή Αττίλα...

»..Στη συνέχεια, θα χρειαστούν ορισμένες

μέρες για να δεχθούν οι Τούρκοι ότι πρέπει να

είναι έτοιμοι για πραγματικές διαπραγματεύσεις

και για τους Έλληνες και Ελληνοκύπριους να

συνηθίσουν τη νέα κατάσταση και να επιστρέ-

ψουν δίχως μεγάλη απώλεια αξιοπρέπειας, στο

τραπέζι των διαπραγματεύσεων... Οι ελπίδες

για δραστική διευθέτηση του Κυπριακού εξα-

ρτώνται από το να έχουμε τον Κληρίδη παρά

τον Μακάριο στο στάδιο ΙΙΙ. Ο υπουργός Εξω-

τερικών ήδη ενόχλησε τον Μακάριο με το να τον

σπρώξει να δηλώσει τους όρους του προτού

ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

Αυτή η γραμμή ίσως να εξελιχθεί προς όφελος

του Κληρίδη... Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε

τον Κληρίδη με το να διώξουμε ανεπιθύμητες

ελληνικές επιρροές από την Κύπρο και να

αποθαρρύνουμε αντίποινα εναντίον της τουρ-

κοκυπριακής κοινότητας έξω από τη ζώνη

της...» 

Αφενός οι Βρετανοί ήταν έντονα απασχολ-

ημένοι με τις προσπάθειες προώθησης της διπε-

ριφερειακής ομοσπονδίας (βλέπε Δικοινοτική,

Διζωνική Ομοσπονδία) για να βοηθήσουν τον

«άνθρωπό τους» Γλ. Κληρίδη και, αφετέρου, ο

R. Denktash επέμενε σε δημόσια δήλωση εκ

μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς, για απο-

δοχή της διπεριφερειακής (διζωνικής) ομο-

σπονδίας.

Τελικά στις 6 Νοεμβρίου 1974, ο Κληρίδης σε

ομιλία του στη γκαλερί «Αργώ» στη Λευκωσία,

ικανοποίησε αμφότερους, Ντενκτάς και Φόρεϊν

Όφις, όταν δημόσια υποστήριξε την τουρκική

προϋπόθεση μιας γεωγραφικής (διπεριφερει-

ακής) λύσης, δηλαδή, διζωνικής. Ο Callaghan

μέσω του Βρετανού Υπάτου Αρμοστή στη Λευ-

κωσία του εξέφρασε τα συγχαρητήρια και τον

θαυμασμό του...

(Πηγές – Τα αποδεσμευμένα επίσημα

αρχεία στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο, βι-

βλίο γράφουσας «Διζωνική vs Δημο-

κρατία» 2019,  Λεμεσός).
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Ο Γλ. Κληρίδης ήταν το «άλογο» 
του Φόρεϊν Όφις για την προώθηση

της βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η καταστροφή της ιστορικής
Πλατείας Ελευθερίας

Η Ιστορία του κάθε τόπου απο-
τελεί κληρονομιά για τις επόμενες
γενιές. Είναι μέρος του είναι ενός
λαού. Και η ιστορική Πλατεία Ελε-
υθερίας (προηγουμένως Πλατεία
Μεταξά, μετανομασθείσα σε Πλα-
τεία Ελευθερίας) στη καρδιά της
ελεύθερης Λευκωσίας, έχει γρά-
ψει αιώνων ιστορία. Που διατη-
ρείται πλέον σε φωτογραφίες, σε
ιδιωτικές συλλογές και τουλάχι-
στον σε ξένα Αρχεία.

Η καταστροφή της πάλαι ποτέ
ιστορικής Πλατείας Ελευθερίας,
από τους ανίκανους διαχειριστές
της δύσμοιρης μας πατρίδας (τόσο
στην διαχείριση του Κυπριακού
ζητήματος όσο και περιβαλλον-
τικών θεμάτων), αποτελεί ακόμα
ένα σκάνδαλο διαστάσεων σ΄αυτή
τη μικρή νήσο στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Είδα τις φωτογραφίες που δημο-
σιεύθηκαν για το μεγαλεπήβολο
έκτρωμα, σαν και πρόκειται για
κάτι το... αξιέπαινο, που τίποτα δεν
αποτελεί παρά, ναι, μέγα έκτρω-
μα. Στο οποίο μετέτρεψαν την ιστο-
ρικότατη αυτή Πλατεία. Κάθε πέτρα
της, κάθε σπιθαμή γης καλύπτει
τόσες και τόσες ιστορικές στιγμές
αιώνων και ράγισε η καρδιά μου.
Για την πόλη μου, όπου γεννήθη-
κα και μεγάλωσα.

Συμφωνώ ότι κάτι χρειαζόταν
να γίνει για καλυτέρευση της πε-
ριοχής. Όμως, όχι με το σημερινό
αποτέλεσμα. Η ακραία αντίθεση

ήταν αποτυχημένη. Δυστυχώς
χάθηκε η ευκαιρία να αναβαθμι-
στεί η Πλατεία και η γύρω περιοχή.
Ο σχεδιασμός έπρεπε να συνά-
δει με το ιστορικό περιβάλλον, με
γνώμονα τη ταύτιση με τα ιστορι-
κά τείχη της παλαιάς Λευκωσίας.
Και η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη...

Τι κρίμα τόσα εκατομμύρια λίρες
– αλήθεια θα μας πει κάποιος για
λόγους διαφάνειας αν μη τι άλλο
– ή ο Γενικός Ελεγκτής, πόσα εκα-
τομμύρια του Δημοσίου χρειά-
στηκαν να ξοδευθούν διαχρονικά
και συνολικά για να καταστραφεί
η Πλατεία Ελευθερίας; Και να τσι-
μεντωθεί με κρύους, άχαρους...
διαύλους, το διαστημικό τερα-

τούργημα που ούτε εξωγήινοι δεν
θα ήθελαν να του κοντέψουν;

Ποίοι είναι όλοι αυτοί οι φωστή-
ρες που επέλεξαν τη συγκεκριμένη
αρχιτέκτονα με όλα αυτά τα ηλί-
θια εξωπραγματικά σχέδια και δια-
στημικά ... παγκάκια (!), που απο-
τελείωσαν την ομορφιά της παλιάς
Λευκωσίας; Δεν μιλά κανένας για
αυτό το σκάνδαλο; Δεν φέρουν
ευθύνες κάποιοι τόσο για την ακα-
τανόμαστη σπατάλη δημοσίου
χρήματος όσο και για το κατάν-
τημα;

Όπως έγραψαν οι «Τάιμς» του
Λονδίνου στις 23.11.1998 για τη
σημασία και πυρήνα του Πολιτι-
σμού: «Το να αγνοεί ένας τι συνέ-
βη πριν γεννηθεί, είναι σαν να μένει
παιδί για όλη του τη ζωή... Τα Έθνη
γράφουν την αυτοβιογραφία τους
σε τρείς τόμους: στο βιβλίο των
πράξεων τους στο βιβλίο των
δηλώσεων τους και στο βιβλίο της
τέχνης τους...»

Και στα τρία αυτά βιβλία το δικό
μας έθνος απέτυχε παταγωδώς.
Στο τρίτο βιβλίο πρέπει να περι-
λαμβάνεται και η καταστροφή της
Πλατείας Ελευθερίας. 

Από ποίους, όμως, πρέπει να
ονομασθούν και να ντροπιαστούν
κατά τη γνώμη μου. «Name and
shame», γιατί διέπραξαν ένα τε-
ραστίων διαστάσεων περιβαλ-
λοντικό «έγκλημα». 

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Η τότε Πλατεία Μεταξά Ιούνιος 1956:
Όπου αφέθη ένα γαϊδουράκι με το
μήνυμα «Παραδίδομαι» προς τον
Βρετανό αποικιακό κυβερνήτη Sir

John Harding, ο οποίος καλούσε τα
μέλη της ΕΟΚΑ 1955-59 να παραδοθ-
ούν στις Αρχές. (Από το Αρχείο της

εφημερίδας «Φιλελεύθερος»)
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Καλό ταξίδι, συνάδελφε Θράσο Ναδιώτη
Ύστερα από πολύχρονη ηρωι-

κή μάχη με την επάρατη νόσο,

έφυγε με αξοπρέπεια στις 27 του

Δεκέμβρη 2020, σε ηλικία 77 ετών,

ένας αξιόλογος και αφοσιωμένος

στην αποστολή του εκπαιδευτικός,

ο αξιομακάριστος Θράσος Να-

διώτης.

Η ελληνική παροικιακή εκ-

παίδευση έγινε φτωχότερη, γιατί

έχασε ένα από τα πιο άξια στε-

λέχη της. Ο μ. Θράσος πρόσφε-

ρε για τέσσερις ολόκληρες δεκα-

ετίες ανεκτίμητες υπηρεσίες σε

διάφορα ελληνικά σχολεία της ομο-

γένειας τόσο ως μέλος, αρχικά,

της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-

στολής (ΚΕΑ) όσο και ως επιτό-

πιο διδακτικό προσωπικό στη

συνέχεια. Παρότι, ύστερα από με-

ταπτυχιακές σπουδές, ασχολήθηκε

επαγγελματικά από το 1983 σε δι-

κή του ασφαλιστική εταιρία, πα-

ρέμεινε παράλληλα ενεργός στις

επάλξεις της εκπαίδευσης και

υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως

διευθυντής του Ανεξάρτητου Ελληνι-

κού Σχολείου Potters Bar, το οποίο

ανέδειξε σε μια από τις καλύτε-ρες

σχολικές μονάδες της Ομογένει-

ας.

Άνθρωπος χαμηλών τόνων, ερ-

γατικός και ευσυνείδητος, ο εκ-

λιπών, με την πλήρη στήριξη της

συζύγου του Στέλλας, υπήρξε ένας

άριστος οικογενειάρχης, πατέρας

και παππούς και πρόσφερε στα

παιδιά και τα εγγόνια του εξαιρε-

τική αγωγή και μόρφωση. Επι-

δείκνυε πάντοτε ειλικρινές ενδια-

φέρον για τα κοινά της ομογένει-

ας και για το εθνικό θέμα της Κύ-

πρου και πρόσφερε έμπρακτα τις

υπηρεσίες του στην πατρίδα από

τα φοιτητικά του χρόνια συμμε-

τέχοντας ενεργά, από το 1963,

στο Λόχο Εθελοντών της Παιδα-

γωγικής Ακαδημίας Κύπρου, που

συμμετείχε στις πολεμικές επιχει-

ρήσεις Μανσούρας.

Στις σχέσεις του με τους μαθη-

τές του, τους γονείς, τους συνα-

δέλφους, τους συνεργάτες και 

τους συνανθρώπους του αλλά και

στις συναλλαγές του με τους πε-

λάτες του ο μ. Θράσος ήταν αν-

θρώπινος, κοινωνικός, προσιτός,

φιλικός, έντιμος, υπεύθυνος, σο-

βαρός, και πάντοτε πρόθυμος να

προσφέρει βοήθεια σε όσους την

είχαν ανάγκη. Γι αυτό και έχαιρε

καθολικής αποδοχής και εκτίμησης

ως μια ξεχωριστή προσωπικό-

τητα.

Προσωπικά είχα την ευκαιρία

να τον γνωρίσω περισσότερο μέ-

σω της στενής συνεργασίας μας

για σειρά ετών στα πλαίσια των

τακτικών συνεδριών της Επιτρο-

πής Διευθυντών και Σχολικών Επι-

τροπών των Ανεξαρτήτων Ελ-

ληνικών Σχολείων Αγγλίας, της

διοργάνωσης εθνικών και ποικίλων

άλλων σχολικών και παγκοινο-

τικών εκδηλώσεων, καθώς και μέ-

σω των κατά καιρούς επισκέψεών

μου στο σχολείο Potters Bar, του

οποίου ήταν ο διευθυντής, προς

επιθεώρηση των δασκάλων, που

υπηρετούσαν σ’ αυτό. Διαπίστω-

σα από την αρχή της γνωριμίας

μας την ακεραιότητα του χαρα-

κτήρα του, τις εκπαιδευτικές δι-

οικητικές ικανότητές του και τον

ζήλο του για πρόοδο των μαθη-

τών του και διαρκή ανέλιξη της

σχολικής του μονάδας. ́ Εκτοτε δε

έτρεφα πάντοτε ειλικρινή αισθή-

ματα αναγνώρισης και εκτίμησης

για την προσωπικότητα του, τα

οποία θα συνεχίσω να διατηρώ

σε όλη τη ζωή μου.

Εκφράζω τη συμπάθεια και τα

ειλικρινή συλλυπητήριά μου στη

σύζυγό του Στέλλα, που υπήρξε

η στενότερη συνεργάτιδά μου την

περίοδο της υπηρεσίας μου ως

Επιθεωρητής – Προϊστάμενος της

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-

στολής, στα παιδιά και τα εγγόνια

του, τα αδέλφια του και τους άλ-

λους συγγενείς του.

Αιωνία του η μνήμη!

Σάββας Παυλίδης

Καλό Παράδεισο, αγαπητέ Στέλιο Δαμιανού
Η ελληνική κυπριακή ομογένεια του Ηνω-

μένου Βασιλείου έχασε στις 28 Δεκεμβρίου

2020,σε ηλικία 87 ετών, ένα εκλεκτό και δρ-

αστήριο μέλος της, τον σεβαστό και πασίγνω-

στο πρώην διευθυντή του παραρτήματος

της εταιρίας ΚΕΟ στο Λονδίνο, Στέλιο Δα-

μιανού.

Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον

μακαριστό Στέλιο από την άφιξή μου στο

Λονδίνο το 1988. Είχε προσφέρει τότε γρα-

φειακή εργασία στη σύζυγό μου στα γραφ-

εία της εταιρίας. 

Από τους πρώτους μήνες της γνωριμίας

μας διαπίστωσα ότι είχα μπροστά μου έναν

άνθρωπο με ακέραιο χαρακτήρα, υπεύθυ-

νο, δίκαιο, ανοικτόκαρδο, κοινωνικό και πρ-

όθυμο για κάθε είδους ανυστερόβουλη πρ-

οσφορά στο συνάνθρωπό του και στα ιδρύμα-

τα, σωματεία και οργανώσεις της παροικίας,

που στήριζε πρόθυμα με την προσφορά πρ-

οϊόντων της ΚΕΟ σε κάθε εκδήλωσή τους. 

Με το πέρασμα μάλιστα των χρόνων όχι

μόνο επιβεβαίωνα τις αρχικές εκείνες εκτι-

μήσεις μου αλλά και ένοιωθα ολοένα και

βαθύτερη εκτίμηση για τον ξεχωριστό αυτό

άνθρωπο.

Διαπιστώνοντας ιδιαίτερα την άμετρη ευαι-

σθησία του προς τους πάσχοντες και τα πρ-

οβλήματά τους (ένα από τα παιδιά του έχει

ιδιαίτερες ικανότητες) ένοιωσα μέσα μου θα-

υμασμό για την άμετρη αγάπη του και την

αφοσίωσή του στα πλάσματα αυτά, στην

υπηρεσία των οποίων είχε διαθέσει όλες του

τις δυνάμεις συμμετέχοντας ενεργά σε ποικίλες

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (περιλαμβανο-

μένου και του Ραδιομαραθωνίου) για την

στήριξη και προστασία τους.

Υπήρξε, όμως, πλουσιότατη και η ενεργός

συμμετοχή του μ. Στέλιου στις κινητοποιή-

σεις των οργανωμένων συνόλων της ομο-

γένειάς μας προς προώθηση του εθνικού

προβλήματος της Κύπρου και άλλων εθ-

νικών και κοινωνικών θεμάτων, που ταλά-

νιζαν κατά καιρούς την ελληνική κυπριακή

παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την πλουσιότατη κοινωνική και εθνι-

κή προσφορά του και την άδολη αγάπη και

στήριξή του σε όλους όσοι είχαν ανάγκη βοή-

θειας, ο μ. Στέλιος αξιώθηκε να κερδίσει

δίκαια την καθολική αναγνώριση και την 

εκτίμηση όλων των απόδημων συμπα-

τριωτών του στο Η.Β.

Εκφράζουμε τη βαθιά συμπάθεια και τα

θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα

τρία παιδιά του, τα έξι εγγόνια του, τη μητέρα

του, τα αδέλφια του και όλους τους συγγε-

νείς του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς

του κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας,

που θα σκεπάσει το σκήνωμά του. 

Αιωνία του η μνήμη!

Σάββας Παυλίδης

2020: το έτος του κορωνοϊού -
Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν
κτίζονται εξ αποστάσεως!

Οι περισσότεροι, συμφωνούν πως το 2020 ήταν μια χρονιά που θα
μείνει στην ιστορία ως αυτή με πολλά προβλήματα, κυρίως από τον COVID-
19. Οι μάχες στα νοσοκομεία, οι άνθρωποι που χάσαμε, η απόγνωση για-
τρών και νοσηλευτών, οι έρημοι δρόμοι, και τόσα άλλα γεγονότα συγκλό-
νισαν τον κόσμο. Η λύση προς το παρόν, παρά το ελπιδοφόρο μήνυμα
των εμβολιασμών (έτσι λένε οι ειδικοί, πολλοί ωστόσο είναι αυτοί που
έχουν τις απορίες και τις ανησυχίες τους) είναι μονόδρομος. Ακολουθ-
ούμε πιστά τις οδηγίες μέχρι να βγούμε στο ξέφωτο. Τα υπόλοιπα θα τα
βρούμε όταν ο θανατηφόρος ιός πάψει να απειλεί τη ζωή μας.

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού 
a.avgoustis@hotmail.com

Είναι απολύτως βέβαιο πως μετά την κρίση οι άνθρωποι θα υποχρ-
εωθούν να ξανασκεφτούν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν πολλά
πράγματα. Για την προσωπική τους ελευθερία και γενικά για το πώς λει-
τουργεί η δημοκρατία σήμερα. Αν φυσικά δεν τους παρασύρει ξανά ένα
καινούργιο πιο δυναμικό, σκοτεινό και αδιαφανές παγκοσμιοποιημένο
ρεύμα (τώρα που μας πήραν χαμπάρι πως τρομάζουμε και πειθαρχούμε
εύκολα) χειρότερο από το προηγούμενο. Σε μια παγκοσμιοποιημένη ανθ-
ρωπότητα τίποτε δεν εξαρτάται από τα εθνικά κράτη και πολύ περισσό-
τερο από τους απλούς πολίτες! Η παγκοσμιοποίηση έχει αυτονομήσει
όλες τις παραμέτρους (οικονομία, επικοινωνία, υγεία, κουλτούρα, κ.τλ) οι
οποίες μέχρι πρόσφατα (μερικές δεκαετίες) επεδίωκαν να έχουν σύνορα
μέσα σε ένα κράτος - προστάτη. Κι αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα.

Ωστόσο, μέσα από αυτό όλο το κακό μπορεί να ανακύψει και κάτι θε-
τικό. Βγαίνοντας από μια μεγάλη δοκιμασία ίσως να είσαι πιο δυνατός,
ίσως πιο σοφός, ίσως πιο ώριμος, ίσως πιο σκληρός. Και σίγουρα δεν
θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν. Ασφαλώς είναι πολύ τραγικό
το ότι πρέπει να μεσολαβήσει κάτι δύσκολο και δυσάρεστο για να πάρο-
υμε ένα μάθημα, όμως πάντα έτσι λειτουργεί η ζωή. Στερηθήκαμε την ελε-
υθερία μας, όπως επίσης και μικρά καθημερινά πράγματα που τα παίρ-
ναμε ως δεδομένα. Κάποιοι σίγουρα πλήρωσαν πολύ μεγαλύτερο τίμημα,
έχασαν δικούς τους ανθρώπους, έχασαν τις δουλειές τους. Η Covid-19
επιτάχυνε, ίσως και με βίαιο τρόπο κάποιες φορές, τάσεις που αργά ή
γρήγορα θα γίνονταν, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, η αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας. Δεν είμαι σίγουρ-
ος αν όλα αυτά από μόνα τους μπορούν να βοηθήσουν. Μια κοινωνία με
αποστάσεις δεν μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον της…. οι ανθ-
ρώπινες σχέσεις δεν κτίζονται εξ αποστάσεως! 

Η χρονιά που πέρασε μπορεί να μη μας χάρισε όσα θέλαμε, μας έδω-
σε όμως την ευκαιρία να εκτιμήσουμε όσα έχουμε! Σήμερα παρά ποτέ
είναι ανάγκη να βάλουμε προτεραιότητες στη ζωή μας. Να κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να καταλάβουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και όχι
να θάβουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Να βλέπουμε ποιες είναι οι πραγ-
ματικότητές μας, οι δυνατότητές μας και να προχωρούμε μπροστά. Ο Ε.
Μορέν στο βιβλίο του «Πνεύμα των καιρών» αναφέρει πολύ εύστοχα: «Η
ζωή δεν μπορεί να καταναλώσει τα πάντα και η καταναλωτική κοινωνία
δεν μπορεί ούτε και θα μπορέσει ποτέ να δώσει τα πάντα»!

Μακάρι ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο.
Μόνο που οι απλές ευχές δεν φθάνουν. Χρειάζεται να κάνουμε όλοι κάτι
πιο ουσιαστικό. Και προσοχή στην αποχαύνωση δια μέσου των ΜΜΕ.
Κυρίως δια μέσου της τηλεόρασης. Διηθούμε και διυλίζουμε την είδηση.
Δεν την καταπίνουμε αμάσητη!

Υστερόγραφο1: Το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει κα-
νείς, πέραν της τραγικότητας των χιλιάδων νεκρών, είναι ο τρόπος με τον
οποίο η Κίνα, μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η Κίνα ήταν η
χώρα από την οποία ξεκίνησε η πανδημία. Αν ισχύουν τα στοιχεία που
δίνει, είναι και η πρώτη που την άφησε πίσω της. Τυχαίο άραγε; Θυμίζω
(αν μας λέει κάτι αυτό) ότι η Κίνα διαθέτει μεγάλη εσωτερική πειθαρχία
στην οποία θυσιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες! Εκεί
τα πράγματα δεν είναι παίξε γέλασε! Για τους πιο υποψιασμένους υπάρχει
και μια άλλη εξήγηση! Ο Κινέζος θεωρητικός της στρατηγικής Σουν Τζου
έλεγε: «Όλος ο πόλεμος βασίζεται στην παραπλάνηση». Λέτε;

Υστερόγραφο2: Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
είναι σίγουρο ότι ο Τούρκος πρόεδρος όχι μόνο δεν πρόκειται να αλλάξει
στάση και τακτική, αλλά θα καταστεί ακόμη πιο κυνικός και πιο θρασύς.
Κάτι που μας υποχρεώνει να είμαστε έτοιμοι όσο ποτέ άλλοτε για κάθε
ενδεχόμενο! Και η οικονομία; Αχαρτογράφητα νερά, χωρίς πυξίδα και ελ-
λείμματα που ελπίζω να μην πληρώσουν ξανά τα μόνιμα θύματα!
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Καημένε Παυσανία
και… απεταξάμην

Το 479 πΧ έγινε η σφοδρή μάχη στις Πλαταιές. Οι Έλληνες
ολογαριθμότεροι, όπως χρόνια τώρα συνηθίζεται, κατενίκησαν
τους Πέρσες, οι οποίοι άφησαν στο πεδίο της μάχης 110.000
νεκρούς οπλίτες τους. Ανάμεσά τους και ο Στρατηγός τους Μαρδό-
νιος που χτυπήθηκε με πέτρα στο κεφάλι από τον Σπαρτιάτη
Αρίμνηστο. Η μάχη ήταν καθοριστικής σημασίας όχι μόνον για
τους Έλληνες αλλά για ολόκληρο τον τότε «δυτικό κόσμο». Χωρίς
την ελληνική νίκη στις Πλαταιές, στο Εδιμβούργο σήμερα θα
μιλούσαν απταίστως... περσικά. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Στρατηγός των Ελλήνων ο σαραντάχρονος τότε Σπαρτιάτης
Παυσανίας, γυιός του Κλεόμβροτου, αδελφού του Λεωνίδα. Οι
Έλληνες παρέταξαν 50.000 οπλίτες και ελάχιστους ιππείς, σε
αντίθεση με τους Πέρσες του Μαρδόνιου που υπερείχαν συν-
τριπτικά στο ιππικό. Δηλαδή σαν να λες ότι είχαμε καλούς φαν-
τάρους αλλά κανένα αεροπλάνο. Η ευφυία του Παυσανία ήταν
ότι παρέσυρε τους Πέρσες στις υπώρειες των κοντινών υψω-
μάτων και μείωσε πολύ την επιθετικότητα των ιππέων. Εκεί
κρίθηκε η μάχη και η ευφυία του Παυσανία. Υπήρξε μεγάλος
Στρατηγός!

Η μάχη έγινε στις 29 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που γιορτά-
ζουμε και τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Αυτή την ημέρα, μεσούντων των καλοκαιρινών λουτρών, ρώτησα
αρκετούς συν-κολυμβητές και μου μίλησαν όλοι με κατάνυξη,
μηδενός εξαιρουμένου, για τον Ιωάννη που βάφτισε τον Χριστό.
Κανένας δεν ήξερε για την νίκη του Παυσανία. Το αποτέλεσμα
είναι πως όλη η χώρα είναι γεμάτη Γιάννηδες και μηδενικούς
σχεδόν Παυσανίες. Εγώ έναν μόνον θυμάμαι, τον πρώην Δήμα-
ρχο Αθηναίων Παυσανία Κατσώτα, κανέναν άλλον.

Και γιατί να τον θυμόμαστε τον Παυσανία, σιγά, νίκησε τριακό-
σιες χιλιάδες Πέρσες, ευκολάκι, βαφτιστήρια όμως δεν είχε. Είναι
κοινωνικά αποδεδειγμένο ότι χωρίς κουμπαριές δεν βγαίνεις
ούτε κλητήρας Ληξιαρχείου, να είμαστε και λίγο λογικοί. Μπο-
ρεί ο Παυσανίας να εμπόδισε έναν στρατιώτη του να κόψει το
κεφάλι του νεκρού Μαρδόνιου λέγοντάς του πως «αυτά τα κάνουν
οι βάρβαροι και όχι οι Έλληνες», όμως από κολυμπήθρες και
απετάξω τω σατανά; Απεταξάμην – είχε μαύρα μεσάνυχτα και
γι’ αυτό ιστορικά έφαγε το κεφάλι του και φαγώθηκε το όνομά
του.

Ο Ιωάννης ο βαπτιστής, όπως τον απεικονίζουν, διότι δεν είχε
ακόμη η KODAC δίκτυο αντιπροσώπων, δείχνουν έναν άνθρω-
πο αχτένιστο και όχι ιδιαιτέρως επιρρεπή στην καθαριότητα.
Όμως Βαπτιστής, χιλιάδες αναδεξιμιούς είχε στο πρωτόκολλό
του, αν κατέβαινε για βουλευτής στην περιοχή του Ιορδάνη θα
έπαιρνε αναμφίβολα αμέσως χαρτοφυλάκιο. 

Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς οι Έλληνες τις αξίες, τις υπε-
ραξίες και τις απαξίες. Το λάδι που θα ρίξεις στο βαφτιστήρι
μετράει περισσότερο από την σωτηρία της πεφωτισμένης Ευρώπης
από τους βάρβαρους. Αρκεί το λάδι να είναι αγνό και ντόπιο!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,
«Το πολύ το ‘Κύριε Ελέησον’ βαρκιέται το

τζι’ ο Θεός», έλεγαν οι παλιοί. Ομοίως, ο
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου βαρέθηκε ν’ ακούει τα
ίδια πράγματα, περίπου με το ίδιο περιεχόμε-
νο, από τον «εκλεκτό» του, τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και τους συνεργάτες του. Βαρέθηκε
να τους δίνει «άφεσιν αμαρτιών», να επανα-
λαμβάνουν τις ίδιες θέσεις και να μη διορ-
θώνονται.

Δεν έφτανε που χρησιμοποίησαν επί ματαίω
την καλή διάθεση του Αρχιεπισκόπου – ο οποίος,
προφανώς, ως έξυπνος άνθρωπος, τους έδι-
νε καλές συμβουλές – αλλά οδηγούν τον Μα-
καριώτατο στον μέγα κίνδυνο να γίνει και Εθ-
νομάρτυρας στα χέρια των «Γκρίζων Λύκων»
του Ερντογάν. Είναι γνωστό στη νεότερη ιστο-
ρία του Ελληνισμού ότι οι πρώτοι οι οποίοι έπε-
σαν θύματα στις τουρκικές θηριωδίες ήταν οι
κληρικοί. Κι αυτό επειδή ο βασικός πυλώνας,
το θεμέλιο, των Παλαιότουρκων και των Νεο-
τούρκων ήταν και είναι ο φανατικός Ισλαμισμός.
Η δεύτερη δύναμη που κράτησε ισχυρούς 
τους Τούρκους είναι οι «καλοί» χριστιανοί της
Δύσης, Γερμανοί και ιδιαίτερα οι Αγγλοαμερι-
κανοί. Τους χρησιμοποιούν από αμνημόνευ-
τους χρόνους σαν «βιολογικό όπλο»...

Από τις πολλές πληγές που ταλανίζουν 
τους σημερινούς Έλληνες, όπως αγάπη για το
ψέμα και η παντελής έλλειψη ειλικρίνειας, η χει-
ρότερη κι από αυτές τις «πληγές του Φαραώ»
είναι ο τυφλός κομματισμός. Τελευταία, ο τέως
δικαστικός Κωνσταντίνος Λογοθέτης στο πρό-
γραμμά του «Σημεία των Καιρών» στο κανάλι
4Ε, επαίνεσε τον ιστορικό Ιωάννη Κορνιλάκη.
Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον καθηγητή,
διότι παρουσιάζει την νεώτερη ιστορία του
Ελληνισμού με αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να
επηρεάζεται από κομματικές ιδεολογίες που
υπήρξαν πάντοτε το χειρότερο κακό του Ελληνι-
σμού και οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα και
ιδιαίτερα την Κύπρο στα σημερινά κακά χάλια. 

Έτσι, οι Έλληνες Ελλάδας και Κύπρου, εξ
αιτίας αυτού του τυφλού κομματισμού, γιορτά-
ζουμε πανηγυρικά και με κάθε επισημότητα τον
Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι
αφάνισαν τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και
της μισής Κύπρου. Φυσικά δεν έλειψαν και ούτε
λείουν οι επιτήδειοι δημαγωγοί, απατεώνες πο-
λιτικοί, που εκμεταλλευόμενοι τις τραυματικές
και οδυνηρές εμπειρίες του Ελληνισμού, 
πραγμάτωσαν την εξουσιομανία τους και πλούτι-
σαν. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι και από μια

αρκούδα μπορεί να μάθεί πολλά χρήσιμα πράγ-
ματα ένας σώφρων και λογικός άνθρωπος. Ο
Ερντογάν καθημερινά μάς προσφέρει πολλά
μαθήματα αλλά εμείς – ηγέτες και λαός – είμα-
στε ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Πιθανόν χρειαζό-
μαστε μια Ισλαμική Δημοκρατία αυστηράς μορ-
φής, όπου θα μας δίνουν μία φορά τη μέρα φαΐ
και είκοσι φορές ξύλο. Έτσι μόνο φαίνεται πως
μπορεί να βάλουμε μυαλό...

Η φιλαλήθεια, η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία
του Προέδρου Αναστασιάδη έχουν καταστεί
παροιμιώδεις. Έχει αναλάβει αναρίθμητες δε-
σμεύσεις και δεν έχει πραγματοποιήσει καμία.
Δεσμευόταν τη μια στιγμή και ξεχνούσε την άλ-
λη. Αφού στην Κύπρο έχουν το σύνθημα «Δεν
Ξεχνώ» - και όλοι αμέσως ξεχνούν – πρέπει
να αναφέρω μερικά. Θα θυμάστε μερικοί ότι
πριν ο Πρόεδρος μεταβεί τότε στις Βρυξέλλες,
δεσμεύτηκε να μην κάνει το «κούρεμα» των
καταθέσεων, αλλά όταν επέστρεψε... μάς «κού-
ρεψε» κανονικά. Υποσχέθηκε να διατηρήσει
τις «Κυπριακές Αερογραμμές» και μετ’ ου πολύ
τις έκλεισε. Το ίδιο έκανε και στα παραρτήμα-
τα των κυπριακών τραπεζών στην Αθήνα, οι
οποίες ήταν υγιέστατες, αλλά τις παραχώρη-
σε στην Τράπεζα Πειραιώς. Μαζί με τον υπο-
υργό Οικονομικών Γεωργιάδη διακήρυττε ότι
ο Συνεργατισμός ήταν «υγιέστατος» και τελι-
κά τον ξεπούλησε. 

Οι Άγγλοι λένε «αυτός που δεν θέλει να βλέ-
πει είναι χειρότερος και από τον τυφλό και αυ-
τός που δεν θέλει ν’ ακούσει είναι χειρότερος
από τον κουφό». Παρόμοια, ο Αρχιεπίσκοπος
και όσοι ήθελαν ν’ ακούσουν, κατάλαβαν τι έλε-
γε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Οι κομματισμένοι
και φανατικοί οπαδοί του ούτε κατάλαβαν ούτε
πρόκειται να καταλάβουν. Τα αφ’ εαυτόν φα-
νερά δεν χρειάζονται απόδειξη. Μόλις πήγε την
πρώτη φορά στις Βρυξέλλες, ζήτησε με επι-
στολή του να γίνει η τουρκική γλώσσα επίσημη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η 
Τουρκία να είναι μέλος αλλά και χωρίς να του
προσφέρει κανένα αντάλλαγμα. Επέτρεψε την
ελεύθερη επίσκεψη στα κατεχόμενα όλων των
ξένων διπλωματών και εκπροσώπων του ΟΗΕ
και της Ε.Ε. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγνω-
ριστεί ανεπισήμως η «Τουρκική Δημοκρατία
Βορείου Κύπρου» από τις χώρες που τρέχουν
να επισκεφτούν τα κατεχόμενα το ίδιο όπως
και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Πώς συμβαίνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
να μη θέλει εγγυήσεις, αλλά τις Εγγυήτριες
Δυνάμεις; Έτσι έδωσε στην Τουρκία την αφορ-
μή να επεμβαίνει όποτε θέλει στην Κύπρο και

στην ΑΟΖ, με τη δικαιολογία ότι «υπερασπίζε-

ται» τους Τουρκοκύπριους. 

Τώρα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τα φορ-

τώνει στον τέως αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στην

Κύπρο, Άιντα. Μερικοί τουλάχιστον θα θυμά-

στε τις στενές φιλίες και τη συνεργασία των δύο

αντρών. Συμφωνούσαν σε όλα! Πολλοί από

την αντιπολίτευση έλεγαν ότι ο Άιντα ήταν φιλό-

τουρκος και προωθούσε τα συμφέροντα της

Άγκυρας και απαιτούσαν από τον Πρόεδρο να

ζητήσει την αντικατάστασή του. Ο Πρόεδρος

δεν ήθελε ν’ ακούσει λέξη και εμπιστευόταν

απόλυτα τον κ. Άιντα. Ακούσαμε από τα χείλη

και των δύο ότι η λύση του Κυπριακού θα ανα-

κοινωνόταν από στιγμή σε στιγμή... Ο στενός

συνεργάτης του Προέδρου, ο Νίκος Τορνα-

ρίτης, δημόσια το επιβεβαίωνε και καλούσε το-

υς πρόσφυγες να είναι έτοιμοι να... επιστρέ-

ψουν στα σπίτια τους και να κάνουν, μάλιστα,

και μπίζνες στην «ΤΔΒΚ». Απ’ ό,τι φαίνεται ο

τότε ΥΠΕΞ της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, κατά-

λαβε την απάτη και χάλασε τα σχέδια των δύο

μεγάλων ανδρών. 

Θα σας υπενθυμίσω ότι ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης είχε συμφωνήσει τις «κόκκινες 

γραμμές» του με το ΔΗΚΟ, οι οποίες ήταν με-

ρικές λέξεις. Αλλά τις αθέτησε και έδωσε στην

τουρκοκυπριακή πλευρά αμερικανικό έγγρα-

φο μερικών χιλιάδων λέξεων, που τα συσκό-

τισε όλα!!! Ο Πρόεδρος δεν εξήγησε ποτέ του

τι σχέδιο ετοίμασε με τον Άιντα και γιατί το

δέχτηκε η Τουρκία. Δεν εξήγησε πειστικά τι έγι-

νε στο Κραν Μοντάνα και γιατί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ,

αντί να θεωρήσει υπεύθυνη την Τουρκία για

την αποτυχία, τη θεώρησε μάλλον «κούππαν

άπαννη» και αθώα. 

Τι να πει κάποιος; Την υπόθεση των κυρώσεων

εναντίον της Τουρκίας που θα εφάρμοζε η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, αλλά τις έκανε η Τουρκία

εναντίον της και εναντίον μας; Γιατί όλες αυτές

τις αποτυχίες ο Πρόεδρος και ο ΥΠΕΞ Νίκος

Χριστοδουλίδης μάς τις παρουσιάζουν ως με-

γάλες επιτυχίες; Αναγνώρισαν τις «προεδρι-

κές εκλογές» στα κατεχόμενα και ο κ. Αναστα-

σιάδης ζήτησε και συναντήθηκε άνευ όρων με

τον νέο «πρόεδρο» Τατάρ. Αυτό έγινε ενόσω

ο Τατάρ θέλει, σώνει και καλά, δύο κράτη στο

νησί. 

Τι σημαίνει αυτό; Τι ήταν η «χαλαρή» ομο-

σπονδία; Αυτά είναι μερικά από τα λεγόμενα

του Προέδρου Αναστασιάδη και ο νοών νοείτω.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Λίγο Κύριε Ελέησον, επιτήδειοι,
δημαγωγοί και απατεώνες!»

Το πρόσχημα του ειδικού 
σκοπού και η λούφα 

Κύριε Διευθυντά,
Το πιο σαρδονικό σύνθημα-σύμβολο των ημερών μας είναι αυτό

του: Ειδικού Σκοπού για τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Θα ήταν
ουτοπία να πιστέψει κανείς πως υπάρχει τηλεργασία 8ώρου από το
σπίτι. 

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν και η ταλαιπωρία
των πολιτών είναι στο ζενίθ. Κάθε μέρα χάνονται εκατομμύρια ερ-
γατοώρες και η λούφα εξαπλώνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια
με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον ιό. 

Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι με το πρόσχημα του ειδι-
κού σκοπού όλα θα ευρίσκοντο σε ένα απέραντο τέλμα. Κάθε ώρα,
κάθε στιγμή, το κράτος ετούτο θυμίζει τον «πονηρόν και οκνηρόν
δούλον» της Ευαγγελικής παραβολής, (Ματθαίου, ΚΕ’, 26). 

Αφού άλλωστε, «δημόσιοι υπάλληλοι και υπηρέται» ονομάζονται
τα κρατικά όργανα: Όχι μόνο δεν δουλεύουν τα χρήματα που παίρ-

νουν από τον πολίτη- «αφεντικό» αλλά ανταποδίδουν όλο και λιγό-
τερα. 

Αν αληθεύει πως «η ζωή δεν είναι παρά δράση (Μάρξ) και πως
«ό,τι δεν δρα, δεν υπάρχει» (Λάιμπνιτς) ο ελληνικός δημόσιος ορ-
γανισμός είναι από καιρό «κλινικώς νεκρός». Ακόμα χειρότερα, όταν
κινιέται κάπως κάποτε, οι κινήσεις του είναι συνήθως αντίθετες με
τη λογική, την πρακτική και το δημόσιο συμφέρον. Ζούμε σε ένα κρά-
τος, που η πιο αποτελεσματική (αν όχι η μόνη) δραστηριότητα του
είναι να σκοτώνει το Σήμερα, το Χτες και το Αύριο του τόπου και των
πολιτών του, είτε πράττοντας, είτε απρακτώντας.

Τι θα έλεγε άραγε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εάν το 20% του μισθού των δημοσίων
υπαλλήλων δινόταν για αύξηση κλινών στις ΜΕΘ;

Γιώργος Τρανταλίδης, 
Δικηγόρος - Πειραιάς
email: info@tralaw.gr
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Συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο
Αμμοχώστου Η.Β. από το ΡΙΚ

Επιστολή της Υπεύθυνης Δημοσίων

Σχέσεων του ΡΙΚ προς τον πρόεδρο του

Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β. αναφέρει:

Αγαπητέ Βασίλη, 

Υπό το βάρος της έξαρσης της τουρκικής

προκλητικότητας και της σταθερής κλιμά-

κωσης της επιθετικότητας της Άγκυρας στο

κυπριακό και ιδιαίτερα στο θέμα της Αμμο-

χώστου με το πρόσφατο, μερικό άνοιγμα

του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου,

παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας και τη διεθνή νομιμότητα,

ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή και τη

δράση του Συνδέσμου σας κατανοώντας

πλήρως τα όσα πικρά συναισθήματα σας

διακατέχουν.

Απογοήτευση, θλίψη, πόνος και αγανά-

κτηση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κα-

τέκλεισαν τις ψυχές των προσφύγων Αμμοχω-

στιανών μετά την προκλητική και παράνομη

κίνηση της Τουρκίας, του Τούρκου προέδρ-

ου και ψευδοπρωθουπουργού Τατάρ για το

μερικό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου

της Αμμοχώστου. Ενέργεια που δυστυχώς

έξυσε νέες και βαθύτερες πληγές μέσα αυ-

τή τη δυστυχή και γεμάτη θλίψη διαδρομή,

46 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και εκ-

δίωξη από την αγαπημένη γη.

Θα ήθελα διά της παρούσης επιστολής

να σας συγχαρώ για την εξαίρετη πρωτο-

βουλία σας να πραγματοποιήσετε στην καρ-

διά του Λονδίνου την πρόσφατη εκδήλωση

διαμαρτυρίας στην οποία έγιναν σημαντικές

δηλώσεις Βρετανών βουλευτών και Λόρδων,

αλλά και πρέσβεων, που εξέφρασαν την

απογοήτευσή τους για τις δυσοίωνες εξελίξεις

στην Αμμόχωστο, καλώντας τη διεθνή κοινό-

τητα να λάβει μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις

στην Άγκυρα.

Οι δράσεις του Συνδέσμου αφυπνίζουν

συνειδήσεις και υπενθυμίζουν σε όλους μας

ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να απαι-

τούμε την επιστροφή της Βασιλεύουσας πίσω

στους νόμιμους κατοίκους της και όλα τα κα-

τεχόμενα εδάφη και περιουσίες μας να επι-

στραφούν σε όσους αυτά ανήκουν. Δεν θα

πρέπει ποτέ να υποκύψουμε, ο αγώνας θα

πρέπει να είναι συνεχής μέχρι τη λύση και

την επανένωση της πατρίδας μας.

Θέλω να σας συγχαρώ για τις άοκνες και

συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλετε στα

πλαίσια του αγώνα για επιστροφή, ιδιαίτε-

ρα εσάς τους Αμμοχωστιανούς του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου που δεν έχετε ξεχάσει ούτε

για μια στιγμή τη λατρεμένη πόλη σας. 

Σε αυτή σας την πολύτιμη, για θέματα της

Αμμοχώστου, δράση θα έχετε την πλήρη

στήριξη μας.

Μετά τιμής

Φιλικά

Γιάννα Ιακώβου, 
δημοσιογράφος

Υπεύθυνη Τμήματος Δημοσίων 

και Διεθνών Σχέσεων ΡΙΚ

Νησί μου
Μου φέρνει η μνήμη της αυγής το δροσερό τ’ αγέρι

τα κρυσταλλένια τα νερά, την ασημένια φτέρη,

τα πεύκα, το θυμάρι σου, τις αγριοελιές σου...

το είναι μου μαζί σου ζει στις μακρινές γωνιές σου.

Στης άπονης της ξενητιάς το χάος είμαι μόνη.

Μα τ’ όραμά σου στην καρδιά κι αγάπη μάς ενώνει,

μικρό σπουργίτι γίνομαι, πετάω στις κορφές σου...

ή κατεβαίνω μέσ’ το φως που λούζει τις αυλές σου...

Φτωχό ξωκκλήσι γίνομαι, με την απλή του χάρη,

και αχιβάδα του βυθού με το μαργαριτάρι.

Σαν τον κισσό η λησμονιά ζώνεται στο κορμί μου!

Με ξαγρυπνά η αγάπη σου, στεριώνει την ψυχή μου!

Κι ήθελα νά’μουν πέτρα σου, βαθιά για να κρυβόμουν,

σε ρίζες σου αμάραντες, σε χιόνια που δεν λυώνουν,

νά’μαι, νησί, στο χώμα σου το πιο φτωχό χορτάρι,

κανείς ποτέ  να μην σκεφτεί μακριά σου να με πάρει.

Μερσίνη MacFarland

Μου έγραψε ο ανηψιός μου: «Στην Κύμη έβαλαν

μια ταμπέλα με στίχο από ποίημα του πατέρα μου, δίπλα

από την εκκλησία, στο λιμάνι. Η πρωτοβουλία αυτή 

ανήκει σ’ έναν σύλλογο της Κύμης που το διάβασαν 

στο Facebook και ζήτησαν την έγκρισή μας. Κάτω δεξιά

γράφει ‘Μαντζουράνης Εμμ. Κοντοδίκης από τη

Σκύρο’!!!».

Ο Μαντζουράνης ήταν ο αδελφός μου που έχει πεθάνει

τώρα. Φλέβα ποίησης είχαν πολλοί στην οικογένεια (το

γένος Φραγκούλη) κι εγώ...

Μ.Μ.
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Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση 

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημηστείτε στην “Ε” 

με ένα τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8
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Μέρος 27ον

Τρεις αξιόλογοι Κύπριοι λογοτέχνες που άφησαν
όνομα ήταν ο Γλαύκος Αλιθέρσης, ο Θεοδόσης

Πιερίδης και ο Κύπρος Χρυσάνθης. Οι δυο πρώτοι
έζησαν για πολλά χρόνια στην Αίγυπτο.

Γλαύκος Αλιθέρσης (1897 – 1965)
Ο Γλαύκος Αλιθέρσης γεννήθηκε στη Λεμεσό το

1897 και το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χατζη-
δημητρίου. Ήταν λάτρης της Ελλάδας και κατά τα νεα-
νικά του χρόνια κατατάχτηκε εθελοντής στον ελληνικό
στρατό και πήρε μέρος στον Ελληνοβουλγαρικό πόλε-
μο. Ήταν από τους πρωτεργάτες που εξέδωσαν το περιο-
δικό «Αυγή» στην Λεμεσό, το πρώτο λογοτεχνικό που
κυκλοφόρησε στην Κύπρο.

Για πολλά χρόνια έζησε στην Αλεξάνδρεια όπου εργά-
στηκε ως καθηγητής σωματικής αγωγής σε Γυμνάσια.
Εκεί γνωρίστηκε με τον Καβάφη και άλλους πνευματι-
κούς ανθρώπους. Το 1919 έγραψε την πρώτη του ποιη-
τική συλλογή «Γαλανά δαχτυλιδάκια», την οποία αφι-
έρωσε στον ποιητή Κωστή Παλαμά. Δυο χρόνια αργό-
τερα (1921) έγραψε τη συλλογή «Κρινάκια του γιαλού».

Η μεγάλη του αγάπη για τον αθλητισμό και την αρχαία
Ελλάδα καθώς και ο «΄Υμνος για τους Ολυμπιακούς

αγώνες», που έγραψε ο Παλαμάς, τον ενέπνευσαν να
γράψει το ποίημα «Αθλητικός όρκος». Δίνουμε μερι-
κούς στίχους:

Σ’ αυτό το στίβο, απ’ όπου η ιερή δάδα

Της Ολυμπίας φωτίζει έθνη, λαούς

Που άξιο το σώμα το κρίνει η Ελλάδα

Να καθρεφτίζει αντάξια και τους Θεούς,

Ενώνοντας το Πνεύμα με την Ύλη

Σε Ιδανικό, που αιώνιο πάντα ζει,

Με καθαρή καρδιά, παρθένα χείλη,

Στο στίβο αυτό ορκιζόμαστε μαζί:

Πιστοί στο Νόμο, αντρίκεια, όλο καμάρι,

Γυμνοί στο φως, μιας τέτοιας αρετής,

Να δρέψουμε της δάφνης το κλωνάρι,

Που δίκαια αξίζει, ο τέλειος αθλητής.

Και θα την παραδώσουμε αναμμένη

Τη δάδα, στους εφήβους της Φυλής,

Πάντα ξυπνή η συνείδηση να μένει,

Ξοφλώντας παλιό χρέος μιας οφειλής.

Εκτός από την ποίηση ασχολήθηκε και με τον πεζό
λόγο, έγραψε διηγήματα καθώς και μελέτες για τον Καβά-
φη, τον Λιπέρτη, τον Μιχαηλίδη και τον Νικολαΐδη,
καθώς και την «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας».

Ο αγώνας του Κυπριακού λαού για λευτεριά (1955-
59) δεν τον άφησε ασυγκίνητο. Δίνουμε ένα απόσπα-
σμα από το ποίημα του «Προσμαρτυρία»:

Ώρα καλή! Που σε ξανανταμώνω!

Θυμάσαι; Πάρωρα – φεγγάρι – οι δυο μας –

Στης Χώρας, τα στενά και τα καντούνια.

Τα λυπημένα τα στενά από μνήμες

Που τις τραγούδησε ο Μιστράλ της Κύπρου.

Ώρα καλη σου, Διγενή! Να ξέρεις

Πως είμαι απλός στρατιώτης, σύντροφος σου,

Καθώς και τότε, που φεγγάρια κι ίσκιοι,

Μες στα στενά της λυπημένης Μνήμης

Που την τραγούδησε ο Μιστράλ της Κύπρου

Ένα είχαμε καημό: Ν’ αγωνιστούμε

Για τη μόνη μας Θεά, την Άφτερή μας,

Του Αισχύλου και του Ρήγα Φερραίου. 

Άλλα έργα του Αλιθέρση είναι «Οι οραματισμοί του

Εωσφόρου και άλλα ποιήματα» 1923, τα διηγήματα
«Ο Γυμνός άνθρωπος» 1924, οι συλλογές διηγημάτων
«Αράχνες», «Αροδαφνούσα», «Θερισμοί και οργώμα-

τα» 1939, «Μυστικός Δείπνος» 1944 που είναι εμπνευ-
σμένη από τον θάνατο της κόρης του Γλαύκης, τα «Μαθη-

τικά Τετράδια» 1957, κ.ά. 
Ο Αλιθέρσης πέθανε στη Λεμεσό το 1965.

Θεοδόσης Πιερίδης (1908-1968)
Ο Θεοδόσης Πιερίδης γεννήθηκε στο χωριό Τσέρι

της επαρχίας Λευκωσίας το 1908, αλλά μεγάλωσε στην
Αίγυπτο. Σπούδασε στην Αμπέτειο Σχολή και στο Γαλ-
λικό Λύκειο του Καϊρου. Στη συνέχεια σπούδασε Φιλο-
λογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και έζησε για
αρκετό καιρό στη Γαλλία και στη Ρουμανία. 

Στην Αλεξάνδρεια έβγαζε για δύο χρόνια το περιοδικό
«Έλλην» (1945-1946) και από τις στήλες του αγωνιζό-
ταν και για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Βρε-
τανικό αποικισμό. 

Το πρώτο του βιβλίο, την ποιητική συλλογή «Ξέρου-

με κι εμείς να τραγουδούμε», το εξέδωσε στο Κάιρο
το 1937.

Άλλα έργα του ήταν «Η μπαλάντα της Μαρίας» 1939,
«Δέκα τραγούδια» 1940, «Τραγούδια της ελπίδας»

1943, «Ύμνος στην Αθήνα του Δεκέμβρη» 1945, «Αγω-

νιστές» 1950, «Εμβατήριο της ειρήνης» 1955, «Κυ-

πριακή Συμφωνία» 1956, «Νόστος» 1958, «Μεγάλο

ταξίδι» 1959 κ.ά. 
Ο Πιερίδης ιδεολογικά ανήκε στον αριστερό χώρο και

αγωνίστηκε στο πλευρό του εργαζόμενου λαού και κατά
της κοινωνικο-οικονομικής αδικίας. Το λογοτεχνικό του
έργο είναι διανθισμένο από την σοσιαλιστική πολιτική
του ιδεολογία. Ο Πιερίδης είναι πραγματικά ένας θαυμά-
σιος τεχνήτης του στίχου. 

Δίνουμε ένα απόσπασμα από την «Κυπριακή Συμ-

φωνία»: 
Άσε πλέον, φωνή μου, τον ανέμελο στίχο

Το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα.

Σφίξε τώρα, ζευγάρια, την ηχώ με τον ήχο,

Στρώσε στέρεο το βήμα, στράταν ίσια περπάτα.

Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του ας σε πάρει

Που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι.

Αλλά τώρα η φωνή μου πώς λυγά και πώς τρέμει!

Πώς φοβάται η βαρκούλα το μεγάλο ταξίδι!

Θα την πάρουνε τάχα καλοφτέρουγοι ανέμοι

Ή δρολάπι θ’ αρπάξει το πανί της, ξεφτύδι;

Αχ, τα σόδιασα χρόνια κεια της τέχνης τα δώρα

Μα τα χέρια μου ειν’ άδεια τώρα που ‘φτασεν η ώρα.

Αψηλά τις καρδιές μας! Μες στης γης μας το χώμα

Πιο βαθιά ριζωμένοι – κι ας μανίζουν οι ανέμοι,

Τούτο ακόμα το χρόνο, τούτ’ την άνοιξη ακόμα….

Το ποίημα του «Τραγούδι πένθιμο και οργισμένο»

το είχε αφιερώσει στη μνήμη των απαγχονισθέντων
Κυπρίων αγωνιστών του 1955-59. Δίνουμε μερικούς
στίχους:
Αυτός ο ήλιος που βγήκε σήμερα

Δε θα δει τ’ ωραίο παλικάρι.

Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στο Θάνατο

Από την πόρτα που μπαίνουν οι ολόρθοι άνθρωποι.

Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στην καρδιά μας

Από τους δρόμους που εισελαύνουν 

οι μεγάλοι άνεμοι

Εκείνοι που ΄ρχονται να σαρώσουν

τη μουχλιασμένη μας ησυχία.

Τ’ ωραίο παλικάρι το πήραν και το κρεμάσανε

Σήμερα, αυγήν αυγή, στη Λευκωσία.

Οι λυρικοί στίχοι του Πιερίδη μας θυμίζουν ποίηση σε
στυλ του Λόρδου Βύρωνα που με τόση δεξιοσύνη μετά-
φρασε ο Αργύρης Εφταλιώτης. Γράφοντας για τον Πιε-
ρίδη ο Κώστας Βάρναλης ανέφερε: «Ποιητής της Αρι-

στεράς αγαπήθηκε ανεξάρτητα από την ιδεολογική του

τοποθέτηση. Τραγούδησε ό,τι πιο θεμελιακό έχουν όλοι

οι λαοί κάθε καιρού και τόπου. Πατρίδα, λευτεριά και δικαι-

οσύνη....». 

Δίνουμε ακόμα μερικούς στίχους από την «Κυπρια-

κή Συμφωνία». Το ποίημα φέρει τίτλο «Λογαριάσατε

λάθος»:
Λογαριάσατε λάθος με το νου σας εμπόροι,

δεν μετριέται πατρίδα – λευτεριά με τον πήχη!

κι αν μικρός είναι ο τόπος, και το θέλει και μπόρει

τον ασήκωτο βράχο να τον φάει με το νύχι.

Τούτ’ η δίψα δεν σβήνει, τούτ’ η μάχη δεν παύει.

Χίλια χρόνια αν περάσουν, δεν πεθαίνουμε σκλά-

βοι.

Μα κι αν έτσι το θέτε, μας μετρήσατε λάθος,

Και δεν είδατε πόσο γίνει η Κύπρος μεγάλη.

Στης Ευρώπης τη μέση, στης Ασίας το βάθος

Κι ως το Μόσκοβο φτάνει. Για μετρήστε μας πάλι,

Λογαριάσατε λάθος με το νου σας, εμπόροι!

Στην Κύπρο επέστρεψε το 1962, δυο χρόνια ύστερα
από την Ανεξαρτησία. Πέθανε σε νοσοκομείο του Βου-
κουρεστίου στις 23 του Γενάρη 1968 και η ταφή του έγινε
στην Κύπρο. 

Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν το 1975. Το ΑΚΕΛ, το
κόμμα της Αριστεράς στην Κύπρο, τιμώντας τη μνήμη
τόσο του Θεοδόση Πιερίδη όσο και του ποιητή Τεύκρ-
ου Ανθία, απονέμει λογοτεχνικά βραβεία που φέρουν
τα ονόματα των δύο προοδευτικών Κυπρίων ποιητών. 

Κύπρος Χρυσάνθης (1915 – 1998) 
Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ίσως ο πολυγραφότερ-

ος Κύπριος λογοτέχνης. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το
1915 και σπούδασε Ιατρική στα πανεπιστήμια της Αθή-
νας και του Λονδίνου. Εξάσκησε το επάγγελμα του για-
τρού και εργάστηκε επίσης ως καθηγητής στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο και στην Παιδαγωγική Ακαδημία. 

Για πολλά χρόνια έβγαζε τα περιοδικά «Πνευματική

Κύπρος» (μηνιαίο), «Λυρική Κύπρος» (διμηνιαίο) και
την ετήσια έκδοση «Φιλολογική Κύπρος». Μαζί με τον
Νέαρχο Κληρίδη έβγαζε το περιοδικό «Χαρά των Παι-

διών».  Κατά τη γνώμη μου, ο Χρυσάνθης ήταν «ο Πέ-

τρος Χάρης της Κύπρου» - είναι ποιητής, πεζογρά-
φος, θεατρικός συγγραφέας, λαογράφος και κριτικός. 

Στα περιοδικά που έβγαζε δημοσίευε τόσο δικά του
ποιήματα, διηγήματα και θεατρικά κείμενα όσο και άλλων
Κυπρίων λογοτεχνών. Για το συγγραφικό του έργο βρα-
βεύτηκε και από την Ακαδημία της Αθήνας το 1985. Ήταν
επίσης πρόεδρος της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών»
και της «Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου».

«Πεζός Λόγος»
Τα κυριότερα του έργα ήταν τα ακόλουθα: «Πεζός

Λόγος», τέσσερις τόμοι. Ο Α΄ τόμος φέρει τον τίτλο «Της

γλυκείας χώρας Κύπρου» (1971) και περιέχει τέσσερις
νουβέλες από τη Μεσαιωνική Κύπρο: 1. Στα Δύσκολα

Χρόνια, 2. Κανάκης ο Κυπριώτης κορσάρος, 3. Το ξεσή-

κωμα των σκλάβων και 4. Το κύπελο του θανάτου.

Ο Β΄τόμος είναι ένα μυθιστόρημα που τιτλοφορείται
«Από το ημερολόγιο ενός γιατρού» (1972). Ο Γ’ τόμος
είναι μια συλλογή από διηγήματα και φέρει τον τίτλο
«Ιστορίες από την Κύπρο την αγέρινη» (1973) και ο
Δ’ τόμος με τίτλο «Ένα γαλάζιο κορίτσι από την Κύπρο»

(1974) περιέχει τέσσερις νουβέλες: «Το ημερολόγιο του

γαλάζιου κοριτσιού», «Παιδάκι μου Τριαντάφυλλε», «Έτσι

άρχισε η Κυριακή» και «Κληρίδης ο δάσκαλος».

«Λυρικός Λόγος»

Ο Χρυσάνθης εξέδωσε τον «Λυρικό Λόγο» το 1968
ένα μεγάλο τόμο που περιέχει τα ποιητικό του έργο από
το 1934 μέχρι το 1967. Ο τόμος είναι χωρισμένος σε 20
μέρη και ο ποιητής ασχολήθηκε με διάφορα κοινωνικά,
πατριωτικά και άλλα θέματα. Δίνουμε ένα απόσπασμα
από τον «Λυρικό Λόγο»:

Χώρο δεν έχουμε εμείς η Ελλάδα

Είμαστε χρόνος και πορεία.

Δαγκάνουμε τους αιώνες

Σαν οχέντρες τα τραγανά σπουργίτια

Πλαθουνε τα ονόματα Θεό

Μες τη μεγάλη του βουλή.

Πλάθει ο ανώνυμος λαός

Μες την πλατειά καρδιά του.

Τα σύνορα μας είναι γλώσσες

Μες το πολύτροπο έδαφος.

Μα είναι δικοί μας οι καιροί

Το μύθο μας διάρκεια δυναστεύει

Χώρο δεν έχουμε εμείς η Ελλάδα.

Είμαστε χρόνος και διάρκεια.

«Δραματικός Λόγος»
Ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή θεατρικών έργων

όπως «Οι Θεομαχίες», «Η μάχη των Μύλων», «Ο

Κανάρης στη Λάπηθο», «Γρηγόρης Αυξεντίου», «Αξιο-

θέα», «Ο Ηράκλειος», «Αλέξιος Α΄» , «Οι Σταυρο-

φόροι» κ.ά. Πολλά από τα θεατρικά του έργα παρου-
σιάστηκαν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου.

Ο Χρυσάνθης πέθανε το 1998. 

     

       
        

         
  

       
       

       
       

        
        

       
     

        
      

      
      

       
       

        
   

        
       

      
        

      
        
    

        
        

       
      

   
       

       

      
   

        
       

       
      

     
     

        
      

      
        

    
      

       
     

       
 

       
            
     

        
       

     
       
        

       
         

     
       

       
        

       
     

       
       

      

       
     

     
 

    
  

        
       

       
       

      
        
       

 
    
    
       

 
       

      
      

      
        

   
       

       
      

     
  

      
  

       
      

 
       

    
        

 
      

      
    

       
        

      

     
       
      

       
  

      
   

      
        

      
          

     
      
      

     
  

   
        

        
       

        
       

      
       

        
       

       
      

         
      

      
       

        

        
         
        

      
       
       

        
        

    

    
     
         
        

         
      
      

         
       

     
      

        
       

     
       

      
       

        
         

     
       

      
       

      
      

    
      

         
        

       
        

    
        
       

    
    

      
         

        
         

       
      

     

    
       

       
       

         
         

       
       

    
       
      

      
        

     
 

∂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
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In conversation with Professor
Kypros Nicolaides

Young Carer from 
St Andrew the Apostle

School helps 
to Raise a £1,000,000M

for Charities!
Antonia Bilgin, a Young Carer who lives in Enfield has tak-

en part in Global Radio’s ‘Make Some Noise Emergency
Funding Campaign’ which raised a million pounds for small
charities across the capital who are supporting vulnerable
people at this time. 

As a result a grant was secured by Enfield Carers Centre where
Antonia is part of EyPIC (Enfield Young People in Caring), the
Young Carers Support Project at the centre. The grant also went
towards support for adult carers in Enfield. 

Antonia was interviewed in March on Heart FM and her inspi-
rational story of support and care for her family was shared across
the radio-waves. In response to this interview, over a million
pounds was raised. 

On Tuesday 8th December Antonia, aged 11 and currently in
Year Seven at St Andrew the Apostle Greek Orthodox School,
was surprised byHeart FM live on air. She received a package
of Christmas presents to congratulate her for all her hard work
and efforts and in recognition for the support she has given her
family over lockdown and since students returned to school in
September. 

As a young carer, Antonia not only looks after her family, she
also supports her mother with her 5 younger siblings: Maria, 10,
Alitia, 8, Raphaella, 7, Ilkinos, 5 and Nikita, 2, who also received
Christmas presents. 

Antonia with Acting Head teacher, Michael Vassiliou

Antonia’s Mother, Niki Bilgin, said, “She is my pride and in-
spiration. She has had an enormous responsibility thrust upon
her at a time where she ought to be carefree and yet I have nev-
er heard her complain.”

Antonia herself has said, ‘I don’t mind...anyone in my position
would do the same for their mum. When I found out I did not know
what to say, but I was over the moon. I really like raising money
for charity and helping other people.”

Acting Head teacher at St Andrew the Apostle School, Michael
Vassiliou, and all at the St Andrew Apostle School community
are incredibly proud of Antonia. 

Mr Vassiliou stated, “Antonia is an inspiration to us all. I am
humbled and proud to have such a student representing our
school.”

The manager of the young carers project at Enfield Carers
Centre, Carla Brain, said,

“We are very proud of Antonia and all of the Young Carers that
we support in Enfield, we currently have 600 Young Carers all
aged under 18 who are caring for a loved one. 

They are an inspiration to us all.
We would also like to thank Global Radio for all their support

and the people of Enfield who have donated over 500 Christmas
Gifts to the Young Carers Project this year.

If you know a Carer or Young Carer who needs support, please
call us on: 0208 366 3677 

or look us up on our website: www.enfieldcarers.org.

The Cyprus Medical Society UK (CMS
UK), under the auspices of the National Fed-
eration of Cypriots in the UK, organised a
live online interview with world-renowned
fetal medicine pioneer, Professor Kypros
Nicolaides, on Sunday 10th January. The
interview was hosted by the co-Presidents
of CMS UK, Dr Nicolas Galazis and Dr Sav-
vas Hadjiphilippou, and the President of the
National Federation of Cypriots in the UK,
Christos Karaolis. H.E. the High Commis-
sioner of Cyprus to the UK, Andreas Kak-
ouris, and the Presidential Commissioner of
the Republic of Cyprus, Photis Photiou, were
also present as guests.

Professor Kypros Nicolaides, who was re-
cently featured on new Netflix series The
Surgeon’s Cut, was born in Pafos, Cyprus
in 1953. He studied medicine at King’s Col-
lege London and then become Director of
the Harris Birthright Research Centre for Fe-
tal Medicine, the first fetal medicine unit in
the UK. Whilst there, he created a research
and educational programme that saw King’s
College Hospital become a global hub in the
field of fetal medicine, with thousands of doc-
tors visiting from across the world. He was

recently elected to the US National Acade-
my of Medicine of the USA, one of the high-
est honours in the fields of health and med-
icine.

The interview began with a pre-recorded
video message from Mr Photiou, who praised
Professor Nicolaides’ timeless contribution
towards science and wider society. Mr Pho-
tiou also announced that the President of
the Republic of Cyprus intends to award the
Grand Cross of Makarios III to Professor
Nicolaides. The Grand Cross is Cyprus’ high-
est civilian honour.

Professor Nicolaides was asked about
the discoveries he has made over the decades,
making him the ‘Father of Fetal Medicine’.
He also discussed the difficulties and dilem-
mas that doctors face during their careers,
and shared advice for younger doctors. Pro-
fessor Nicolaides also shared his perspec-
tives on Turkey’s ongoing occupation of
Cyprus and spoke about the importance of
the decades-long struggle for a free and re-
unified Cyprus. He also spoke about the
COVID pandemic and his hopes for 2021.

The co-Presidents of CMS UK also an-
nounced that Professor Nicolaides had ac-
cepted their invitation to be the Patron of the
organisation, as a symbol of their admira-
tion, and as a source of inspiration for Cypri-
ot doctors in the UK and beyond.

The event concluded with a glowing trib-
ute from High Commissioner Kakouris, who
spoke about Professor Nicolaides’ excel-
lence. 

The interview was watched by thousands
of people around the world and is available
to watch at: 

http://cypriotfederation.org.uk/professor-
nicolaides
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A“bat flapping its wings” in China has re-
vealed the extremely fragile structure

of pre-Covid-19 government budgets and
policies, business models and national risk
management plans across 220 countries. In
view of the parliamentary debate for the
Cyprus Government Budget next week, I
propose the reform/redesign of Eu Member
States Budgets for 2021 to 2023 in a way that
will allow governments to tackle more ef-
fectively the asymmetric threats of the post-
Covid-19 era.

By Ν. Sykas
Consultant
on Strategy

& Innovation

We live in a world of non-linear change, black

swans and perfect storms, and still, it seems

that we think in a linear mode. The linear mod-

els and the traditional static tools used during

the pre-Covid-19 era cannot tackle the non-lin-

ear dynamics in epidemic systems. We live in

a ‘Black Swan’ world. New cross-cutting tools,

holistic polyparametric approaches and asym-

metric innovation strategies are needed to cope

with nonlinearities and asymmetries.

Covid-19 is our invincible enemy, changing

our lives radically without ever revealing itself

directly. The characteristics of the new coron-

avirus –high transmission efficiency, latent in-

fection period, asymptomatic carriers, and mu-

tations– are associated with uncertainty, asym-

metry, complexity, interdependencies, hidden

risks, volatility and randomness.Covid-19 mu-

tation rate and exponential spread outraces hu-

man innovation. Organizations need to inno-

vate real-time or near real-time to cope with

asymmetries in a rapidly changing world. 

We have more non line arities –asymmetries,

convexities– in today’s world. The blind spot of

innovation cannot perceive that the potential

gains that can be brought about by positive

asymmetries (convexity bias) are more than the

losses that might be incurred. Time, volatility,

disorder, randomness and uncertainty increase

the gain –than the loss– incurred through the

exploitation of positive asymmetries. This fact

escapes the linear mode of thinking.

Nassim Taleb points out that: “When some-

one has more upside than downside in a cer-

tain situation, he is antifragile and tends to gain

from volatility, randomness, errors, uncertain-

ty, stressors and time. And the reverse […] This

hidden ‘convexity bias’ is what the common dis-

course on innovation is missing. If you ignore

the convexity bias, you are missing a chunk of

what makes the nonlinear world go round. And

it is a fact that such an idea is missing from the

discourse”.

According to Taleb, “convexity bias” is the dif-

ference between the results of trial and error in

which gains and harm are equal (linear), and

one in which gains and harm are asymmetric

(a convex payoff function). The central and use-

ful properties are that: a) The more convex the

payoff function, expressed in difference between

potential benefits and harm, the larger the bias

and b) the more volatile the environment, the

larger the bias. This last property is missed as

humans have a propensity to hate uncertainty;

but uncertainty constitutes the raw material for

innovation. Convexity to uncertainty is a prop-

erty that allows innovations to benefit from ran-

domness more than they can be hurt by it. An-

tifragile risk taking is largely responsible for in-

novation and growth.  

In his book “Antifragile, Things that Gain form

Disorder”, Taleb describes the barbell  (or bi-

modal) strategy as a way to achieve Antifragili-

ty: “An option is what makes you antifragile and

allows you to benefit from the positive side of

uncertainty, without a corresponding serious

harm from the negative side [...] Let us call tri-

al and error tinkering when it presents small er-

rors and large gains […] The antifragile needs

to select what’s best – the best option […] Tri-

al and error… is not really random, rather, thanks

to optionality, it requires some rationality. One

needs to be intelligent in recognizing the favor-

able outcome and knowing what to disregard

[…] We can, from the trial that fails to deliver,

figure out progressively where to go […] Inno-

vation is precisely something that gains from

uncertainty: and some people sit around wait-

ing for uncertainty and using it as raw material,

just like our ancestral hunters […] I initially used

the image of the barbell to describe a dual atti-

tude of playing it safe in some areas (robust to

negative Black Swans) and taking a lot of small

risks in others (open to positive Black Swans),

hence achieving antifragility […] But the barbell

also results, because of its construction, in the

reduction of downside risk – the elimination of

the risk of ruin […] For antifragility is the com-

bination of aggressiveness plus paranoia – clip

your downside, protect yourself from extreme

harm, and let the upside, the positive Black

Swans, take care of itself […] An idea needs to

be convex (antifragile), or at least bring about

a beneficial reduction of fragility”.

After many years of research, I developed
a new Innovation Model – the first tool on a
global basis that embeds Antifragility prop-
erty in the innovation process. This dynam-

ic model, among other poses more than 60

asymmetric innovation strategies, cross-cutting

tools and creative techniques that allow Orga-

nizations to modify their exposure accordingly

in order to exploit positive asymmetries (op-

portunities) and protect themselves against neg-

ative asymmetries (dangers). This pioneering

method can be applied in practically all domains

and at all levels, sizes and scales.

If you cannot avoid negative exposure to the

Black Swan, we should increase robustness.

The focus should be on robustness to errors

rather than improving prediction. The idea is

simply to let human mistakes and miscalcula-

tions remain confined, and to prevent their

spreading through the system. Complex sys-

tems are full of interdependencies, nonlinear

responses and have hidden risks. Man-made

complex systems tend to develop cascades and

runaway chains of reactions that decrease, even

eliminate predictability and cause outsized

events.    

The new Innovation Paradigm is presented

analytically in a 250-pagepractical Guide I pre-

pared which includes a Creativity Workshop for

enhancing the innovation capability of Public

Services, Businesses, Communities and the

Armed Forces. Central government and local

government officers, business executives, re-

searchers, diplomats and army officers, can be

trained in the application of this new strategic

tool through collaborative –multi domain, inter-

disciplinary– innovation workshops.   

Antifragility should be a standard built-in prop-

erty in Government Budgets and Policies, Na-

tional Risk Management Plans, Local Govern-

ment Organizations, Businesses (large corpo-

rations and Start-Ups) and EU Programs such

as Horizon Europe 2021–2027, European Green

Deal and EU Recovery Fund. The discovery

and exploitation of favourable asymmetries can

create multiplicative results and benefits.  

In his book “The Black Swan – The Impact of

the Highly Improbable”, Taleb indicates that “In-

deed, the notion of asymmetric outcomes is the

central idea of this book: I will never get to know

the unknown since, by definition, it is unknown.

However, I can always guess how it might af-

fect me, and I should base my decision around

that […] This idea that in order to make a deci-

sion you need to focus on the consequences

(which you can know) rather than the probabil-

ity (which you can’t know) is the central idea of

uncertainty […] As it happens, many rare events

yield their structure to us: it is not easy to com-

pute their probability, but it is easy to get a gen-

eral idea about the possibility of their occur-

rence. We can turn these Black Swans into Grey

Swans, so to speak, reducing their surprise ef-

fect”.

Taleb defines a Black Swan as an event with

the following three attributes: rarity, extreme im-

pact, and retrospective (though not prospec-

tive) predictability. There are positive Black

Swans (opportunities) and negative Black Swans

(threats) with catastrophic consequences. A

Grey Swan concerns model able extreme events,

a Black Swan is about unknown unknowns. The

goal is to reveal the uncertainty by turning Black

Swans into Grey Swans.

In summary, the new Innovation Model
presented very briefly in this article can: a)
Integrate resilience into government bud-
gets and policies, b) maximize the impact
–scientific, social, economic – of innovation
and b) help public sector and business in-
novate under conditions of extreme uncer-
tainty.

Cyprus Government 
Budgets in the era 

of asymmetric threats
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PART A’

once again, I must remind everyone
that this my own selection and no-

body has to agree with me. People can
compile their own list which could be very
different to mine. 

By 

Michael

Papadopoulos

My choice this time is the one and only
living person in my “Greatest Greeks” se-
ries and his name is Dalaras. George Dalaras!
A great musician and probably the greatest
Greek singer that ever lived, although these
are not the only reasons that persuaded me
to include him in my list. I was persuaded by
his projection of Greek culture through mu-
sic all over the world, singing songs with
wonderful verses and moral messages! 

By the fact that he lives and breathes
Greece, experiencing the good times and
the bad times with his compatriots. By his
support for social causes everywhere, his
fight against discrimination, helping the down-
trodden, the oppressed and the exploited,
the sick and the suffering, and helping not
with words, but with deeds! By his support
for dozens of young musicians to realise
their dreams! But above all, I was won over
by his passion for Cyprus, his assistance to
the state and its people in their struggle for
survival after the Turkish invasion, and the
promotion of Cyprus on the international
stage! It seems as if helping this far-flung
part of Hellenism, has become George
Dalaras’s life purpose!

George Dalaras was born on the 29th of
September 1949 in Piraeus, Athens. His fa-
ther Lucas Daralas was a musician and singer
of rebetika (a sort of blues), but left his wife
and his two children, and so young George
had to work from a very young age to help
the family’s finances. From the age of five
or six he sells ice cream on the streets and
sweets in the cinemas. Soon after (1956)
his elder brother Christos is sent to an or-
phanage abroad, part of a government ini-
tiative to alleviate poverty in the country. In
1961, when he finishes primary school, he
tries working in a jewellery shop, a work-
shop, and a printers. He then decides to be-
come a mechanic, enrolling in a Technical
School but he is still restless. It wasn’t until

George was 15 that his uncle gives him a
guitar, and his musical journey begins. He
keeps practising the guitar and joins other
kids in groups trying to win competitions to
propel them to stardom. In 1967, Vangelis
Perpiniades, a friend of his father, gives him
a couple of songs to record. On the way to
the studio, young Dalaras comes across
army tanks. It’s the day that the coup-e-tat
takes place in Greece. He does record the
single with the title “Prosmoni” but it soon
gets banned by the military junta that came
to power because the lyrics offended the
regime.

Meanwhile he worked part time at the
stage “Stellakis” with Stelios Perpiniadis
where he played the guitar and sang. A few
months later another friend of his father,
Spiros Zagoreos invited the owner of the
record company Minos to see George sing
live. That was the big break young George
was waiting for. Minos records signed him
up and they continued to work together for
almost 40 years.

It’s 1969 before his first album is released.
Most of the songs were written by Stavros
Kougioumtzis, an exceptional composer of
the period, with whom George Dalaras de-
veloped a very close relationship lasting un-
til the composer’s death in 2005. ‘Pou ne ta
hronia’ is the biggest hit on the record, a song
almost every Greek knows today. In 1970
another album is released with all songs writ-
ten by Kougioumtzis. It’s called “Natane to
ikosiena”, referring to the Greek war of In-
dependence from the Ottoman Empire, and
it becomes a smash hit. The hits never stopped
coming since. “Mikra Asia”, an album he
sang with Charis Alexiou and music written
by Apostolos Kaldaras, gave him the first
gold album. 

Since the 1960s, Dalaras has recorded
more than 70 personal albums. He has sold
more than 15 million records, recording some
of the best albums in Greek music history,
and now has in his collection innumerable
Gold and Platinum records. Three of these
are in the Greek top 5 of the best-selling al-
bums of all time. These are some of the oth-
er titles: Latin, Ta tragoudia mou, Live and
Unplugged, Ta Hromata tou Hronou, I As-
faltos pou trehi, 50 Hronia RempetikoTragoudi,
A tribute to Markos Vamvakaris, 18 Lian-
otragouda tis Pikris Patridas. They are too
many to list them all. In addition, he collab-
orated on more than 50 albums with other

artists and appeared on tracks with greats
like Sting (Mad About You), Bruce Spring-
steen, Emma Shapplin, Al Di Meola and Pa-
co de Lucia, and many others.

Dalaras has worked with many of the best
composers such Mikis Theothorakis, Stavros
Kougioumtzis, Manos Hatzidakis, Manos
Loizos, Apostolos Kaldaras, Christos Nikolopou-
los, Yannis Markopoulos, Stavros Xarchakos,
ThanosMikroutsikos, and lyricists such as
Lefteris Papadopoulos, Manos Elefteriou,
Nikos Gatsos and Kostas Tripolitis. He also
collaborated with many of the most acclaimed
singers of Greece. Artists like Charis Alex-
iou, Marinella, Alkistis Protopsalti, Yiannis
Parios, Michalis Xatziyiannis, Kostas Make-
donas, Pyx Lax, the brothers Katsimiha,
Glykeria, Mahairitsas, Anna Vissi, Dimitra
Galani, Eleftheria Arvanitaki, Manolis Mit-
sias and many others. Moreover, he tried to
involve young talent in his shows, thus help-
ing to promote their careers. Melina Aslanidou,
the band of Estoudiantina Neas Ionias,Areti
Ketime, Despina Olimpiou, Aspasia Stratigou,
Alexandros Tzouganakis are but a few.

He has toured extensively throughout the
world and collaborated with many of the most
famous Orchestras. They are too numerous
to list but among others are the famous Dutch
Metropole Orchestra, the Israel Philharmonic
Orchestra as well as the Osipov State Russ-
ian Folk Orchestra, with performances staged
in the Athens, in Thessaloniki, Patras, Cyprus,
in London’s Queen Elizabeth Hall and in
Moscow. In October 1999, George Dalaras
sang in the famous Notre-Dame Basilica, of
Montreal, with the Montreal Symphony Or-
chestra and in September 2000, he collab-
orated with the BBC Concert Orchestra, one
of the most outstanding British orchestras.
The concert took place in the Odeon of
Herodes Atticus with the participation of Joan
Faulkner, the famous American jazz singer
and was repeated in October of the same
year in London’s Royal Festival Hall. Also in
October 2000, four concerts were staged in
Cyprus with the famous Kremlin Moscow
State Symphony Orchestra and in Novem-
ber 2000, another one in the Grand Krem-
lin Palace’s George Hall. The Philadelphia
Orchestra, the Cyprus Symphony Orches-
tra, The ERT National Symphonic Orches-
tra, the Istanbul State Symphony Orches-
traand the Vienna Chamber Orchestra are
also orchestras that Dalaras worked with.

Dalaras has been a pioneer in contem-

porary Greek music since the beginning of
his career, promoting a wave of music that
combinesmesmerising melodies with beau-
tiful verses, expressing the hopes, the sor-
rows, the joys and the and frustrations of hu-
manity.Singing for Dalaras “is a process of
the soul” as he said to the London Evening
Standard. He performs songs of all genres,
including folk songs, laika, songs from Asia
Minor, Thrace, Pontus and the islands, adding
something new to each one of these. His
live performances sell out wherever he goes. 

In 1975 Dalaras released his own version
of rebetiko songs on the double LP “50 Years
of Rebetiko songs”. The record was an im-
mediate success, and as a result, a new
movement begun to take place in Greek mu-
sic. Forgotten rembetes were finding them-
selves performing, sometimes for the first
time in decades and young people learned
and sang the rebetiko for the first time. In
1987 he recorded Latin, which mixed Greek
music with songs from Latin America, again
introducing his compatriots to Latin sounds.
Later on (2000) he performs these songs in
Latin America. The record itself is still among
the 5 best sellers of all time. The richness of
his repertoire and his willingness to explore
and try something new, as well as his ex-
quisite voice, sets Dalaras apart from most.

In his 55-year musical career, Dalaras
has performed in thousands of concerts. In
September 1983 two truly historical concerts
took place in the Athens Olympic Stadium,
attended by more than 160,000 people. This
was and still is the largest attendance at a
Greek concert.The Rolling Stone magazine
commented that Dalaras was responsible
for the birth of the Stadium era in Greece.An-
other important event he took part in was in
1994, when he was invited and sang at the
birthday of Nelson Mandela.

Concerts are of course one of the ways
singers make their living and Dalaras is no
exception. A large percentage of his con-
certs, however,were organised for philan-
thropic, cultural and social purposes. These
are too many to include but you can find a
fuller list at the end of this article. Here are
but a few: At the Olympic stadium in Athens,
he performed for Melina Mercouri with the
proceeds going for the Acropolis Museum
(1994). In Georgia (1995) for the Greeks of
the region. Concert in Xanthi in favour of the
earthquake victims in Nicomedia (August
1999). Participation in aconcert (March 2017)
at Iera Odos to meet the needs of a refugee
camp in Lesvos.

Since 1981, Dalaras has helped promote
Greek culture overseas by performing more
than 500 concerts in major world cities. He
has appeared at numerous cultural and hu-
manitarian festivals, including the 1983 Peace
Festival in Vienna, the Youth Festival in
Moscow in 1985 and the Aid to Africa Con-
cert in Athens in 1986. In 1988, he took part
in an Amnesty International Concert again
in Athens, lining up alongside Peter Gabriel,
Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman,
Yousou N’ Dour and others. In 1994, during
a concert in New Jersey for Cyprus, sena-
tor Edward Kennedy presented him with the
Kennedy Award for his Humanitarian work.
In June 2001, he took part in events for the
celebration of the First World Refugee Day
as well as for the completion of 50 years
since the founding of the United Nations High
Commissioner for Refugees. His humani-
tarian efforts did not go unnoticed and on
October the 5th 2006, Dalaras was named
a UNHCR Goodwill Ambassador during a
ceremony at the Old Parliament Building in
Athens. 
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after the news at 19.00 hours on Tuesdays & Thursdays, and at approximately 12.30pm on Sundays. 

Schedule is subject to change.  Enquiries can be emailed to Pierre Petrou, Head of Programming, LGR via pierre@lgr.co.uk or 07623 72 72 72.   
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George Psarias has been a restauranteur
for almost forty years. He spent his time and
energy cooking traditional Greek dishes but
also developing new ones based on fresh in-
gredients 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.

FAKES SouPA (LENTIL SouP)
There are several types of lentils in Greece and Cyprus but the one used

more frequently is the brown one. Pulses are a staple diet and lentils har-
vested in the summer months are stored to keep the chill out in winter al-
though lentil soup is equally prepared in the summer. 

From all the vegetables and pulses, lentils have the third highest amount
of vitamins, iron, folate and magnesium. This helps to lower the risk of car-
diac disease, lowers cholesterol and helps to control the levels of the blood
sugar. 

There are many dishes made with lentils which are married with other in-
gredients such as rice as a vegetarian dish or with meat or made into a soup
with onions, tomatoes and sometimes with carrots and celery and, most pre-
cious item of all, olive oil. On Good Friday, lentils are boiled without the olive
oil for those who fast.

It is not necessary to soak lentils to reduce the cooking time, unlike chick
peas and beans.

INGREdIENTS
(Serves 4)

500g brown lentils 
2 shallots, peeled and sliced
2 carrots, chopped
1 celery stick, chopped
2 cloves of garlic, peeled and thinly sliced
1 x 400g can tomatoes 
or 400g ripe fresh tomatoes, sliced
1 tbsp tomato puree
2 bay leaves 

100ml extra virgin olive oil
1 tbsp oregano
2 tbsp red wine vinegar
Sea salt and freshly ground black pepper
To serve: 100ml extra virgin olive oil. 
METHod
1. Clean and rinse the lentils in a strainer under a cold tap and put them in a

large saucepan.
2. Cover with cold water, bring to the boil and boil for 5 minutes. 
3. Drain the lentils and return to the pan. 
4. Add all the ingredients except the vinegar and seasoning. Cover with at

least 3 litres of fresh water. Bring to the boil skimming off all the froth.
5. Leave to simmer for 30- 40 minutes or until all the vegetables are soft. 
6. Add the seasoning and vinegar just before serving. 
7. Continue to cook for another 5 minutes. 
8. Divide the soup in four bowls and drizzle some olive oil in each bowl be-

fore serving. 
9. Serve it with lots crusty bread.

© Copyright George Psarias
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FAKES SOUPA
(LENTIL SOUP) ΠΕΜΠΤΗ 14 IANOYΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 Πολιτιστικό ημερολόγιο
22.10 Ελληνική Ταινία: 

“Η Αγάπη Μας”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική
Εκπομπή ΡΙΚ

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

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: “Ο Προφήτης Με

Την Πυρηνική Κεφαλή”

22.55 Ελληνική Ταινία: “Τρεις Τρελοί Για

Δέσιμο”

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

σήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Η Βασούλα Χριστοδούλου 
παρουσιάζει προβεβλημένους
Έλληνες και Κύπριους

20.55 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.45 Ελληνική Ταινία: “Εύα”

23.05 Ελληνική Ταινία: “Η Κόμπρα Από Τα

Γιάννενα”

KYΡIAKH 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας

από τον Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία

Σωφρονίου

22.00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
22.45 Ελληνική Ταινία: 

“Μια Νύφη Στην Μπανιέρα Μου”

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολαΐδη

και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 

“Άνθος Του Κάκτου”

23.15 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη Λου-
πέσκου

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρε-

σβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: “Πήρες Πτυχίο”

21.55 Ελληνική Ταινία: “Μια Μπόμπα Στο

Κρεβάτι Μου”

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη
20.35 Ελληνική Ταινία: 

“Τώρα Που Φεύγω Απ’ Τη Ζωή”

21.55 Ελληνική Ταινία: 
“Σπίτι Στους Βράχους”

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 Πολιτιστικό ημερολόγιο
21.55 Ελληνική Ταινία: 

“Ττόφαλλος ο Φυκαρκιώτης”
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Χρησιμοποιήστε τον κωδικό EL-2020-1251 και έχετε έκπτωση 15% στις αγορές σας για τον Ιανουάριο 2021*

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΚΑΚΙΑ” ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”
*Η έκπτωση δεν ισχύει για τα μεταφορικά - έξοδα αποστολής
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