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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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«ΔΙΩΧΝΟΥΝ» ΜΕ... ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ!!!

«Δικαιοσύνην μάθετε οι
ενοικούντες επί της γης»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΡΙΠΕΣΡΙΠΕΣ

Ο... νεο-ρεαλισμός Χάρη 
Γεωργιάδη και ο «ρεαλισμός»

Τσαβούσογλου και Νιαζί
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΥΠΑΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενεργό συμμετοχή της ΕΕ
στην Πενταμερή, ζήτησε 

ο Ν. Αναστασιάδης
ΣΕΛΙΔΑ 6

Ενώπιον 190 χιλιάδων σημαιών
και δεκάδων

χιλιάδων 
στρατιωτών και

αστυνομικών
ορκίστηκε ο Μπάιντεν

ΣΕΛΙΔΑ 11

Τι ισχύει στην Κύπρο για εγγραφή
οχημάτων από

το Ηνωμένο
Βασίλειο μετά 

το Brexit
ΣΕΛΙΔΑ 12

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ Α. ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΩΣ ΝΕΟΥ ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΗΠΑ

Λάβρος κατά της Τουρκίας ο Γερουσιαστής Μενέντεζ 
για την τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου 

και για τις επιθετικές της ενέργειες
n Ο ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΣΕΛΙΔA 10

ΣΤΗΝ «ΚΟΥΡΣΑ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΪΟΥ 

Άρχισαν οι εμβολιασμοί
για τους άνω των 70 ετών

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ, Η ΑΘΗΝΑ ΣΥΖΗΤΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ

Τη Δευτέρα αρχίζουν οι διερευνητικές
επαφές Ελλάδας-Τουρκίας

n Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΙΣΧΥΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΜΑΣ»

n ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ»
ΣΕΛΙΔΑ 7

n ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ
ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 60+

n ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ NHS

n ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ: ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ
PFIZER ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΪΟΥ

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

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

website: www.eleftheria.co.uk ñ email: michael@eleftheria.biz
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LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENTRESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES
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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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Μ
ε ταχύτατους ρυθμούς και άρτια

οργάνωση συνεχίζεται ο εμβο-

λιασμός του πληθυσμού στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, καθιστώντας τη χώρα

μια από τις πρωτοπόρες παγκοσμίως

στον τομέα των εμβολιασμών κατά

του κορωνοϊού. Δεκάδες χιλιάδες για-

τροί, νοσοκόμοι, διοικητικοί και εθε-

λοντές έχουν ριχτεί στη μάχη του

εμβολιασμού κατορθώνοντας να

κάνουν ένεση σε 140 άτομα ανά λεπτό.

Στη χώρα έχουν δημιουργηθεί 17

μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία

μέχρι τέλους του μηνός θα αυξηθούν

στα 50. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν

ανά περιοχή ιατρικά κέντρα εμβολια-

σμού. Ειδικά στο Λονδίνο θα αρχίσει

πιλοτικά και 24ωρη λειτουργία κάποι-

ων από αυτά.

Ο επικεφαλής του NHS, Σερ Σάιμον

Στίβενς, υπογράμμισε τους ταχείς ρυθ-

μούς με τους οποίους κινείται το πρό-

γραμμα εμβολιασμών. Επίσημα στοιχεία

δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν εμβο-

λιαστεί περισσότεροι από 4 εκατ. Βρε-

τανοί. Μέχρι το τέλος της εβδομάδος οι

εμβολιασθέντες θα ξεπεράσουν τα 5

εκατομμύρια.

«Είναι μια τεράστια ομαδική προ-

σπάθεια. Ενώνει το NHS με πλήθος εθε-

λοντών, δεν εμβολιάζουμε μόνο σε κέν-

τρα υγείας και νοσοκομεία, αλλά και σε

αίθουσες δημαρχείων και σε αθλητικούς

συνδέσμους και καθεδρικούς και εμπο-

ρικά κέντρα, επομένως όλοι ενώνονται

για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά και

νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ δυνα-

τή αρχή», υποστήριξε ο Σερ Στίβενς.

Σχολιάζοντας την επέκταση του προ-

γράμματος εμβολιασμού σε νέες ηλι-

κιακές ομάδες, ο υπουργός Υγείας Ματ

Χάνκοκ ανέφερε:

«Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να

εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα ηλικίας 70

ετών και άνω, οι επαγγελματίες υγείας

και οι εργαζόμενοι στους οίκους ευγηρίας,

όπως επίσης και εκείνοι που είναι ιδιαι-

τέρως ευάλωτοι για λόγους υγείας, θα

έχουν εμβολιαστεί μέχρι τα μέσα Φεβρ-

ουαρίου, και οι ήρωες του NHS κάνουν

άλματα για να τα καταφέρουμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ

Ραάμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι η

κυβέρνηση ελπίζει να εμβολιάσει όλους

τους ενήλικες μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός που είναι αρμόδιος για

την διάθεση του εμβολίου στη χώρα,

Νάντιμ Ζαχάουι, δήλωσε ότι η χώρα

κάνει έναν αγώνα δρόμου για να βρίσκε-

ται μεταξύ των πρώτων χωρών όσον

αφορά τον εμβολιασμό των πολιτών

τους, αφού αυτός θεωρείται ο καλύτε-

ρος τρόπος για να δοθεί τέλος στην παν-

δημία του κορωνοϊού και να υπάρξει

επανεκκίνηση της οικονομίας. 

«Πάει καλά το πρόγραμμα, εμβολιά-

ζουμε με την πρώτη ένεση κατά μέσον

όρο 140 ανθρώπους το λεπτό, στην κυρ-

ιολεξία», δήλωσε ο κ. Ζαχάουι.

Οι εργαζόμενοι σε σημαντικούς τομείς,

όπως οι εκπαιδευτικοί, οι αστυνομικοί

και οι εργαζόμενοι σε καταστήματα, μπο-

ρεί να μεταφερθούν ψηλά στον κατά-

λογο των πολιτών που θα εμβολιαστούν,

μόλις λάβουν δόση του εμβολίου όλοι

όσοι είναι άνω των 50 ετών, πρόσθεσε

ο κ. Ζαχάουι. Σημείωσε δε ότι θα εργα-

στεί μαζί με την Κοινή Επιτροπή για τον

Εμβολιασμό για να αποφασιστεί ποια

ομάδα του πληθυσμού θα είναι η επό-

μενη που θα λάβει το εμβόλιο στη δεύτε-

ρη φάση της διάθεσής του.

Στη χειρότερη κατάσταση 

της ιστορία του το NHS

Στη χειρότερη κατάσταση που έχει

βρεθεί στη διάρκεια της 72χρονης ιστο-

ρίας του βρίσκεται το NHS εξ αιτίας του

βάρους του δεύτερου κύματος κορω-

νοϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του,

Σερ Σάιμον Στίβενς. Προειδοποίησε δε

για τις πιέσεις που δέχεται η υπηρεσία.

«Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και δεν

πρόκειται να χρυσώσω το χάπι. Τα

νοσοκομεία δέχονται ακραίες πιέ-

σεις και το ίδιο ισχύει και για το προ-

σωπικό τους», υπογράμμισε.

«Από την ημέρα των Χριστουγέννων

έχουμε δει τους νοσηλευόμενους στα

νοσοκομεία της Αγγλίας να αυξάνονται

κατά 15.000. Αυτό ισούται με 30 νοσο-

κομεία γεμάτα με ασθενείς κορωνοϊού,

αλλά και ότι κάθε 30 δευτερόλεπτα στα

νοσοκομεία της Αγγλίας εισάγεται

και άλλος ένας ασθενής κορωνοϊού».

Όταν ερωτήθηκε από τον Άντριου

Μαρ του BBC, αν το NHS έχει κινδυνέψει

ποτέ σε τέτοιο βαθμό, απάντησε κατη-

γορηματικά: «Όχι. Πιστεύω ότι πρόκει-

ται για μια μοναδική κατάσταση στα 72

χρόνια της ιστορίας μας. Έχει γίνει κλισέ

να μιλάμε για τη χειρότερη πανδημία

εδώ και έναν αιώνα, όμως είναι ξεκάθα-

ρο ότι ισχύει».

«Ένας στους οκτώ ασθενείς 

με COVID πεθαίνουν»

Σχεδόν το ένα τρίτο των ασθενών με

κορωνοϊό εισάγονται ξανά στο νοσο-

κομείο σε διάστημα πέντε μηνών, ενώ

ένας στους οκτώ πεθαίνουν από

επιπλοκές που σχετίζονται με τον

Covid, αποκάλυψε βρετανική έρευνα

του Πανεπιστημίου του Λέστερ.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα από

το Πανεπιστήμιο του Λέστερ σε συνερ-

γασία με το Γραφείο Εθνικών Στατι-

στικών της Βρετανίας, διαπιστώθηκε

πως από τα 47.780 άτομα που πήραν

εξιτήριο από βρετανικό νοσοκομείο

στο πρώτο κύμα, το 29,4% επέστρ-

εψε εντός 140 ημερών και το 12,3%

πέθανε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι κατα-

στροφικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

του κορωνοϊού μπορούν να προκαλέ-

σουν σε πολλούς ασθενείς καρδιακά

προβλήματα, διαβήτη και χρόνιες πα-

θήσεις του ήπατος και των νεφρών.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Kamlesh

Khunti, καθηγητής Διαβήτη Πρωτοβάθ-

μιας Περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο του

Λέστερ, δήλωσε στην Telegraph ότι

αυτή ήταν η «μεγαλύτερη μελέτη ατό-

μων που πήραν εξιτήριο από το νοσο-

κομείο μετά την εισαγωγή τους με Covid».

Ο καθηγητής Khunti τόνισε μάλιστα

πως «οι άνθρωποι φαίνεται να πηγαί-

νουν σπίτι, να εμφανίζουν επιπλοκές,

να επιστρέφουν και στο τέλος να πε-

θαίνουν. Βλέπουμε ότι σχεδόν το 30%

έχει νοσηλευτεί ξανά στο νοσοκομείο.

Οι αριθμοί είναι αρκετά μεγάλοι».

ΙΣΡΑΗΛ: Το εμβόλιο της Pfizer

εμποδίζει την εξάπλωση του ιού

Επιστήμονες ερευνητές στο Ισραήλ,

τη χώρα που είναι πρώτη παγκοσμίως

στη χορήγηση εμβολίου κατά του COVID

19, ανακάλυψαν ότι το εμβόλιο της Pfizer

δημιουργεί ισχυρό ανοσιοποιητικό

σύστημα στον οργανισμό, που σταμα-

τά τη μετάδοση του ιού από όσους εμβο-

λιάσθηκαν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι

έλαβαν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου,

εντός μίας εβδομάδος δημιούργησαν

στον οργανισμό τους 20 φορές περισ-

σότερα αντισώματα.

Μέχρι τώρα οι επιστήμονες δεν γνώ-

ριζαν αν το εμβόλιο, εκτός από προ-

στασία, σταματά και τη μετάδοση του

ιού. 

Η ίδια η Pfizer δεν έχει δώσει πληρο-

φορίες και επιστημονικά δεδομένα κατά

πόσο το εμβόλιό της επιδρά και εμποδίζει

την εξάπλωση της ασθένειας.

Η έρευνα, πάντως, στο Ισραήλ διε-

νεργήθηκε μεταξύ του προσωπικού 102

νοσοκομείων της χώρας. Οι πρώτες

ενδείξεις είναι ότι σταματά η εξάπλωση.

Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις εμβο-

λιασθέντων αποδείχθηκε ότι το επίπε-

δο των αντισωμάτων τους ήταν μεγαλύτε-

ρο από εκείνο όσων θεραπεύτηκαν από

COVID.

Τα αντισώματα είναι ουσίες τις οποίες

δημιουργεί το ανοσιοποιητικό σύστημα,

που τις αποθηκεύει στον οργανισμό

ώστε να καταπολεμά συγκεκριμένες

ασθένειες.

Ο Ισραηλινός καθηγητής Gili Regev-

Vochay είπε ότι τα αποτελέσματα της

έρευνας είναι ενθαρρυντικά και λογικά

υποθέτουμε ότι τα άτομα που εμβολιά-

σθηκαν δεν είναι ούτε φορείς ούτε μεταδό-

τες του ιού, αν και αυτό δεν είναι ακόμα

τελικό συμπέρασμα.

ΣΤΗΝ «ΚΟΥΡΣΑ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΪΟΥ 

Άρχισαν οι εμβολιασμοί 

για τους άνω των 70 ετών

Στα πρόθυρα πτώχευσης 
οι ψαράδες στη Βρετανία

λόγω Brexit…
Περίπου 25 φορτηγά μεταφοράς θαλασσινών, είχαν παρκάρει στους δρόμους

γύρω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και το Βρετανικό Κοινοβούλιο στο
κέντρο του Λονδίνου, καθώς ο κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης
εξ αιτίας της αδυναμίας συνέχισης των εξαγωγών θαλασσινών, αλλά και ψαριών,
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση μετά το Brexit.

«Η Σφαγή του Brexit» είναι το σύνθημα επάνω σε φορτηγό που ήταν παρκαρι-
σμένο σε μικρή απόσταση από το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Πολλοί Σκωτσέζοι ψαράδες βρίσκονται εδώ και εβδομάδες σε αδυναμία να κάνουν
εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ενωση ένεκα των χρονοβόρων διαδικασιών που
επέβαλε το Brexit και πολλές αλιευτικές εταιρείες βρίσκονται στα πρόθυρα της
πτώχευσης, καθώς τα πιστοποιητικά, οι υγειονομικοί έλεγχοι, οι τελωνειακοί έλεγχοι
προσθέτουν ημέρες στην εξαγωγική διαδικασία, καθιστώντας ανεπιθύμητα τα ψάρια
και τα θαλασσινά που δεν φθάνουν πλέον φρέσκα στους ευρωπαϊκούς τους προ-
ορισμούς.

Τις τελευταίες ημέρες αγανακτισμένοι επαγγελματίες του κλάδου απειλούσαν ότι
θα μεταφέρουν την διαμαρτυρία τους στο Λονδίνο, αδειάζοντας στην Ντάουνινγκ
Στριτ και μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου σάπια ψάρια και θαλασσινά.
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Ο
Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος είναι

ευρύτερα γνωστός στην Ομογένεια της

Βρετανίας. Είναι Ιερατικώς Προϊστάμενος της

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αποστόλου Βαρνά-

βα στο βόρειο Λονδίνο, η οποία διαθέτει δύο

Ιερούς Ναούς (της Παναγίας και του Αποστό-

λου Βαρνάβα) και αρκετούς κοινοτικούς χώ-

ρους (αίθουσες εκδηλώσεων, γραφεία, αίθου-

σες διδασκαλίας, διαμερίσματα και άλλους

βοηθητικούς χώρους). Είναι γενικά μια κοινό-

τητα με χριστιανική πρωτίστως, αλλά και κοι-

νωνική, φιλανθρωπική, δράση.

«Ψ
υχή» αυτής της μεγάλης, αφιερωμέ-

νης στην ορθόδοξη πίστη, κοινότητας

είναι ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, ο

οποίος ανέλαβε τα ηνία (θρησκευτικά και διοι-

κητικά) από τον αοίδημο Αρχιεπίσκοπο Γρη-

γόριο, όταν εκείνος εξελέγη από το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο το 1988 ως Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων. Δηλαδή, επί 32 χρόνια υπηρετεί

αυτή την κοινότητα, αρχικά ως Αρχιμανδρίτης

και από το 1997 ως Επίσκοπος.

Ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αθανάσιος

είναι 77 ετών και κατάγεται από το κατεχό-

μενο από τους Τούρκους χωριό Μαραθόβου-

νος της Κύπρου. Υπηρετεί την Εκκλησία για

51 χρόνια ως ιερωμένος. Ιδιαίτερη ήταν η δράση

του στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, αλλά και

απαράμιλλη η αφοσίωσή του στη Μητέρα

Εκκλησία, το Σεπτόν Οικουμενικό Πατριαρχείο

και προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθο-

λομαίο, τον οποίο πάντοτε στα γραπτά του

κείμενα και στις ομιλίες και τα κηρύγματά του

αποκαλεί «ο αυθέντης ημών».

Ω
ς Κύπριος στην καταγωγήν, είναι φυσικό

να αισθάνεται πόνο και θλίψη, γιατί η γενέ-

τειρα γη του, το χωριό του, είναι σήμερα και

για 47 χρόνια σκλαβωμένο από τους Τούρ-

κους κατακτητές.

Ο
πως κάθε Επίσκοπος, θέλουμε να πιστεύ-

ουμε, δεν μεριμνά για την επίγεια ζωή, έτσι

και ο Θεοφιλέστατος Αθανάσιος είχε δώσει όλο

του το «είναι» για εδραίωση της κοινό-τητας

της οποίας προΐστατο, για την πνευματική και

εκπαιδευτική της ανύψωση, για την αύξηση

των οικονομικών πηγών της ώστε να μπορεί

να εξυπηρετεί καλύτερα το θρησκευόμενο πλήρ-

ωμα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Ο
ταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγό-

ριος, κάποιοι ανέμεναν ότι ο Τροπαίου θα

διοριζόταν επαξίως ως νέος Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέ-

λεξε τον από Αμερικής κ.κ. Νικήτα, έναν ικανό

και αξιόλογο κληρικό, με ευρύτατη μόρφωση,

όραμα και αποφασιστικότητα να υπηρετήσει

την Εκκλησία και την Ορθοδοξία στη Βρετανία.

Η Ομογένεια – που στην πλειοψηφία της είναι

Έλληνες καταγόμενοι από την Κύπρο – υπε-

δέχθη τον νέο Αρχιεπίσκοπο μετά βαΐων και

κλάδων, είδε στο πρόσωπό του τον πνευμα-

τικό ηγέτη που έχει σύγχρονες αντιλήψεις, είναι

προσηνής και διαθέτει επικοινωνιακό χάρισμα

να προσεγγίσει ευρύτερα στρώματα της Ομο-

γένειας και κυρίως τη νεολαία. Να διευρύνει

τους ορίζοντες της Εκκλησίας ώστε να αγκα-

λιάσει όλον τον Ελληνισμό χωρίς διακρίσεις

και αποκλεισμούς.

Ο
πως είναι φυσικό, ο νέος Αρχιεπίσκοπος

χρειαζόταν (και χρειάζεται) χρόνο για να

ενημερωθεί, να γνωρίσει τις δεκάδες κοινότη-

τες και τους ανθρώπους που τις υπηρετούν,

κληρικούς και λαϊκούς, να διαπιστώσει ελλείμμα-

τα, ελλείψεις, παθογένειες και «ελαττώματα»

και να βάλει τη δική του σφραγίδα στην πρόο-

δο της εκκλησιαστικής επαρχίας τού Οικου-

μενικού Θρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Ένας

Αρχιεπίσκοπος, εκτός από πνευματικός ηγέ-

της, πρέπει να έχει και διοικητικά προσόντα,

διότι προΐσταται της Εκκλησίας,  που είναι ένας

τεράστιος οργανισμός και με κοσμικά χαρα-

κτηριστικά.

Π
ιστεύουμε ότι όλα αυτά τα διαθέτει ο Σεβα-

σμιώτατος Νικήτας και έχει τη δυνατότητα

να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Λάθη

είναι αναπόφευκτο να γίνουν, διότι ουδείς έχει

το αλάθητον (ακόμα και ο Πάπας από την εποχή

του Ιωάννη-Παύλου εγκατέλειψε αυτή τη θεω-

ρία). Πιστεύουμε ότι η συμπαράσταση όλων

στο έργο του είναι δεδομένη. Η εμπειρία παλαιών

κληρικών με τη σύζευξη απόψεων νέων ιερω-

μένων και με τη συνεργασία δοκιμασμένων

λαϊκών στελεχών, που προσφέρουν ανιδιο-

τελώς έργο θεάρεστο, σε συνδυασμό με ανα-

νεωμένα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, θα μπο-

ρούσαν να οδηγήσουν την Αρχιεπισκοπή Θυα-

τείρων σε ακόμα καλύτερες μέρες μέσα σ’ έναν

κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται και οι ανά-

γκες των πιστών διαφοροποιούνται από παλι-

ές «έγνοιες».

Ε
πανερχόμαστε, όμως, από εκεί που αρχίσα-

με. Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση

την περασμένη εβδομάδα ότι ο μέχρι σήμερα

Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος εξελέγη από

το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μητροπολίτης Κο-

λωνείας (ιστορικό όνομα περιοχής της Μικράς

Ασίας). Σύμφωνα με την έγκυρη εκκλησιαστι-

κή ιστοσελίδα «Ρομφέα», η εκλογή αυτή έγινε

κατόπιν εισηγήσεως του Αρχιεπισκόπου Νική-

τα...

Σ
την αρχή, κάποιοι πίστεψαν ότι θα πήγαι-

νε ως Μητροπολίτης στη... Γερμανία και

άλλοι είδαν την εκλογή ως αναγνώριση και...

προαγωγή. Ναι, ο ιερατικός βαθμός του Μητρο-

πολίτη είναι καταξίωση για έναν κληρικό και

θυσιαστήριο προσφοράς. Στην προκειμένη,

όμως, περίπτωση αυτό που στην πράξη σημαίνει

είναι η απομάκρυνση από την κοινότητά του,

από το ποίμνιό του και από την Αρχιεπισκο-

πή Θυατείρων. Ως Μητροπολίτης Κολωνείας

ο κ. Αθανάσιος ουσιαστικά συνταξιοδοτείται,

τίθεται στο περιθώριο  και θα είναι από τούδε

«εφησυχάζων» αρχιερεύς του Οικουμενικού

Θρόνου.

Β
εβαίως, αυτές είναι αποφάσεις του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου στις οποίες κανείς

δεν έχει λόγο ούτε μπορεί να παρέμβει. Όμως,

ως ελεύθεροι άνθρωποι έχουμε άποψη και ως

πλήρωμα της Εκκλησίας μας δικαιούμεθα να

εκφράζουμε προβληματισμούς και απορίες. Η

στην πράξη εκδίωξη του Επισκόπου Αθανασίου

σε τι εξυπηρετεί; Το να διώχνεις έναν κληρικό

από μία ενορία προς την οποία αφιέρωσε ολό-

κληρη τη ζωή του, για την οποία εργαζόταν

επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο,

είναι πράξη επιβράβευσης και αναγνώρισης;

Σ
ίγουρα, ουδείς είναι και ούτε πρέπει να είναι

μόνιμος σε έναν τόπο. Όταν έλθει το πλή-

ρωμα του χρόνου όλοι φεύγουν (και πρέπει

να φεύγουν). Αν λόγοι υγείας, γήρατος ή «παρα-

πτώματος» επιβάλλουν αλλαγή, τότε καλώς

γίνεται. Όμως, ταπεινώς φρονούμε, αυτό πρέ-

πει να ισχύει για όλους. 

Α
π’ όσα γνωρίζουμε, ο Επίσκοπος Αθανά-

σιος δεν είναι…ανήμπορος ούτε έχει δια-

πράξει «παράπτωμα». Μπορεί και έχει τις

δυνατότητες  να συνεχίσει την προσφορά του,

το έργο του σ’ αυτήν την επαρχία του Οικου-

μενικού Θρόνου και γνωρίζουμε ότι ο ίδιος δεν

εξέφρασε επιθυμία να φύγει. Σ’ αυτές τις δύσκο-

λες στιγμές που περνάμε όλοι μας λόγω της

πανδημίας, είναι ακατανόητο να διώχνεις ένα

στέλεχός σου και να τον «πετάς» έξω. Έδωσε

μισό αιώνα της ζωής του στην υπηρεσία της

Εκκλησίας του Χριστού και τουλάχιστον έπρε-

πε να υπάρξει προβληματισμός για το «αύριο»

αυτού του ιεράρχη. Διότι, είναι μεν Επίσκοπος,

αλλά είναι και άνθρωπος. Πού θα πάει; Εκεί

απ’ όπου ξεριζώθηκε;

Ω
ς Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν μπορούμε να

κατανοήσουμε αυτόν τον χειρισμό στην

περίπτωση του Επισκόπου Αθανασίου. Δια-

πράττεται αδικία. Τρέφουμε απεριόριστο σεβα-

σμό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον

Πατριάρχη, εκτιμούμε την προσωπικότητα του

Αρχιεπισκόπου Θυατείρων. Ας μας επιτρέ-

ψουν, όμως, να συνεχίσουμε να πιστεύουμε

στον Χριστό της Δικαιοσύνης και της Αγάπης.

Το «Δικαιοσύνην μάθετε, οι ενοικούντες επί

της γης» δεν είναι απλώς ένα τροπάριο που

ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς.

Πρέπει να ακούγεται κάθε μέρα στη ζωή μας.

Και να πρυτανεύει στις πράξεις και στις απο-

φάσεις μας.

Α
ς ελπίσουμε ότι θα βρεθεί ένας τρόπος

ώστε να μη στερηθεί η Ομογένεια έναν

ικανό και άξιο ιεράρχη. Τρόποι υπάρχουν. Αρκεί

να υπάρχει και θέληση.

Δ
εν πρέπει, συν τοις άλλοις, να δίδεται το

μήνυμα στους κληρικούς,  ιδίως τους άγα-

μους που «παντρεύτηκαν» την Εκκλησία, ότι

είναι ανάγκη να φροντίζουν κατά τη διάρκεια

της διακονίας τους και για το δικό τους... κο-

μπόδεμα. Διότι μπορεί να έρθει η ώρα που η

Εκκλησία θα τους θέσει στο περιθώριο και ίσως

να μην έχουν «ειρηνικά τα τέλη της ζωής τους».

“Ε”
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«ΔΙΩΧΝΟΥΝ» ΜΕ... ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ!!!

«Δικαιοσύνην μάθετε οι
ενοικούντες επί της γης»
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Ευχαριστίες Αρχιεπισκοπής Θυατείρων προς
Οικουμενικό Πατριαρχείο για την 

«επιβράβευση του Μητροπολίτη Αθανασίου»
Από τα Γραφεία της  Αρχιεπισκοπής Θυατείρων λάβαμε το εξής:

Πληροφορηθέντες την εκλογή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κ. Αθανασίου σε Μητρ-

οπολίτη της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Κολωνείας, ο κλήρος και το ευσεβές ποίμνιο

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, αναπέμπουν δοξολογίες στον τρ-

ιαδικό Θεό και εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα και την πε-

ρί Αυτού Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επιβράβευση του Μητρο-

πολίτη Αθανασίου για την πολυετή Διακονία του στην Εκκλησία του Χριστού.   

Εκ των Γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής



Είναι γνωστόν ότι στην Κύπρο επικρα-

τεί – σε πλειοψηφικό ποσοστό – η πολι-

τική της ατάκας, η τακτική της κούφιας συν-

θηματολογίας και ο ρεαλισμός συγχύζεται

με τον πατριωτισμό και τον ορθολογισμό.

Ένα πρόσφατο άρθρο του Χάρη Γεωρ-

γιάδη, αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ

και τέως υπουργού Οικονομικών, ήταν

αρκετό ώστε να αναδείξει για ακόμα μία

φορά αυτά τα... χαρακτηριστικά «σοφών»

πολιτικών μας.

Τι μας... υπενθύμισε ο κ. Γεωργιάδης;

Και τι απάντησαν κάποιοι άλλοι; Ότι πρέ-

πει να παραδειγματιστούμε από την πολι-

τική σκέψη, τη ρεαλιστική πρόβλεψη Κληρίδη,

ο οποίος τον Οκτώβριο του 1974 είχε εξαγ-

γείλει ότι μια ομοσπονδιακή λύση στο Κυπρ-

ιακό θα έλυνε το πρόβλημά μας με την τουρ-

κική κατοχή. Θα επέστρεφαν οι πρόσφυ-

γες στα σπίτια τους και μ’ αυτόν τον τρόπο

θα αποσύρονταν οι κατοχικές δυνάμεις!

Μέμφεται ο κ. Γεωργιάδης την επίσημη

θέση, τότε, της Ε/κ πλευράς και το κυρίαρ-

χο «λαϊκό αίσθημα», που ήταν αντίθετο σε

μια τέτοια πολιτική, διότι... αργήσαμε, τάχα,

να δεχτούμε την ομοσπονδία ως λύση τα

«κρίσιμα χρόνια» και μετά, όταν ακολουθή-

σαμε επισήμως αυτή την πολιτική, ήταν

αργά!!!

Δηλαδή, αν δεχόμασταν το 1974-76 την

ομοσπονδία, κατά τον κ. Γεωργιάδη, θα

λυνόταν το πρόβλημα. Το 1977, τρία χρό-

νια δηλαδή μετά την εξαγγελία Κληρίδη,

όταν ο Μακάριος δέχτηκε την ομοσπονδία

και υποβάλαμε και χάρτη στο εδαφικό, ήταν

αργά. Δεν ήταν «κρίσιμα χρόνια»!!!

Ας πούμε, όμως, ότι το 1974 ο Κληρίδης

εμφορείτο από ρεαλιστικές απόψεις, οι

οποίες ακολουθήθηκαν επίσημα μετά, το

1977 και από το 1979 με τη Συμφωνία Κυ-

πριανού – Ντενκτάς. Γιατί δεν λύθηκε το

Κυπριακό; Γιατί ο θιασώτης των απόψεων

Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου, δεν έλυσε

το πρόβλημα; Ο ίδιος ο Γλαύκος Κληρίδης,

επί 10 χρόνια Πρόεδρος (1993-2003) γιατί,

αφού εφάρμοσε τη... σωτήρια πολιτική του,

δεν έλυσε το Κυπριακό με βάση την ομο-

σπονδία;

Μίλησε ο κ. Γεωργιάδης για τον κληρι-

δικό «ρεαλισμό» του 1974. Ξέχασε φυσικά

τον ρεαλισμό του Γλαύκου Κληρίδη του

1996-97, όπου ως Πρόεδρος και κατ’ εξοχήν

διαχειριστής του Κυπριακού, με έναν «ευνοϊ-

κό» Σημίτη στην Αθήνα, είχε έναν άλλο ρεα-

λισμό, αυτόν των S-300. Από τους δύο Κληρ-

ιδικούς «ρεαλισμούς» ο κ. υπουργός επι-

λέγει τον πρώτο…

O Γλαύκος Κληρίδης απεδείχθη ότι το

1974 δεν εξέφραζε ρεαλισμό, αλλά ευσε-

βοποθισμό. Πίστευε ότι με αυτή τη γραμμή,

της Διζωνικής Ομοσπονδίας, θα επήρχετο

λύση. Την ακολούθησε και αυτός και ο «νεοσ-

σός» Βασιλείου, όπως τον χαρακτήρισε ο

Κληρίδης. Ουδέν προέκυψε και το 1996

συνειδητοποίησε ότι η Κύπρος θα έπρεπε

να οχυρωθεί πραγματικά, να γίνει «αστακός»,

ώστε να μην είναι έρμαιο της Τουρκίας και

να μπορεί να συνομιλεί προβάλλοντας

κάποιες σοβαρές αντιστάσεις. Αυτό ήταν

και το νόημα του «Ενιαίου Αμυντικού Δόγ-

ματος» με την Ελλάδα. Παράλληλα, φρόν-

τισε ν’ αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγμα-

τεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να

οχυρωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και πολι-

τικά. Τόσος ήταν ο ύστερος και με γνώση

ρεαλισμός του Κληρίδη που, όταν στη

σύσκεψη των Αθηνών τον Δεκέμβριο του

1997 για τους S-300, απάντησε στον «έντρο-

μο» Σημίτη ότι, αν η Τουρκία εμποδίσει την

έλευση του ρωσικού πυραυλικού συστή-

ματος στην Κύπρο, τότε θα γίνει πόλεμος

(ακριβής μαρτυρία του τότε υπουργού Αμύνης

Γιαννάκη Ομήρου). Ο Κληρίδης, μάλιστα,

λέγοντας αυτό αγνόησε τις απειλές του

Τούρκου ΥΠΕΞ Τζεμ ότι αν η Κύπρος γίνει

μέλος της Ε.Ε., η αντίδραση της Τουρκίας

θα ήταν «άνευ ορίων».

Ποιον, λοιπόν, ρεαλισμό να πιστέψουμε,

κύριε Γεωργιάδη; Το να παίρνουμε επι-

λεκτικά κάποιες δηλώσεις που ήταν πιο

πολύ έκφραση ευχής, πόθου (ίσως και

ελπίδας) και να τις ανάγουμε σε φωτεινό

παράδειγμα, εκτρέφοντας κούφιες ελπίδες,

δεν συμβάλλουμε στις προσπάθειες

ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης

του Προέδρου, εν όψει μάλιστα της Πεντα-

μερούς.

Το εμπόδιο στη λύση του Κυπριακού δεν

είναι γιατί εμείς... αργήσαμε να δεχτούμε

λύση ομοσπονδίας. Ούτε γιατί «κατά καιρ-

ούς διαπράξαμε σοβαρότατα λάθη», όπως

γράφει ο κ. Γεωργιάδης. Ας μας υποδείξει

ποιο «σοβαρότατο λάθος» διαπράξαμε και

δεν επήλθε λύση. Μήπως το 1985 (Σ. Κυπρ-

ιακού), το 1992 (Ιδέες Γκάλι επί Βασιλείου),

το 2004 (Σχέδιο Ανάν) ή το 2012 (με την

απόρριψη των τουρκικών θέσεων Ταλάτ

επί Χριστόφια); Αν εννοεί το 2017 στο Κραν

Μοντάνα, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

έπρεπε να υποκύψει (μαζί με τον Νίκο Κο-

τζιά) στη μετατροπή της Κύπρου σε προ-

τεκτοράτο της Τουρκίας, να το δηλώσει ξεκά-

θαρα και μην κρύβεται πίσω από τον «ρεα-

λισμό» Κληρίδη του 1974, που αποδείχθη-

κε περίτρανα, εκ των πραγμάτων, ότι ήταν

ένας ευσεβοποθισμός με καθόλου ρεαλι-

σμό.

Η Τουρκία, διά των διαδοχικών εκ-

προσώπων της στην Κύπρο, επιδιώκει –

μέσα από τη Διζωνική Ομοσπονδία – την

ύπαρξη ξεχωριστής κρατικής οντότητας.

Αυτές είναι οι προτάσεις τους παλαιόθεν

έως τώρα. Αυτό επανέλαβε ένα εκατομμύριο

φορές η Άγκυρα, το ίδιο είπε και πρόσφα-

τα ο Τσαβούσογλου, ότι: «Η Ε/κ πλευρά δεν

θέλει να μοιραστεί την εξουσία και τον πλούτο

με τους Τ/κ, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες

στο νησί». Γι’ αυτό επιμένουν σε πολιτική

ισότητα, δηλαδή βέτο σε όλα. 

Τώρα ομιλούν πιο... εξειδικευμένα: «Κυ-

ριαρχική ισότητα» απαιτούν. Αυτή είναι η

βάση της «λύσης», η «καρδιά» των τουρ-

κικών επιδιώξεων. Δύο «ίσα κυρίαρχα

κράτη», που συνεργάζονται μεταξύ τους.

Αυτό, εν πολλοίς, επιβεβαίωσε και ο ευ-

ρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρ-

εκ, σε απαντητικό του άρθρο προς τον Χάρη

Γεωργιάδη. Ότι «έγνοια του κ. Γεωργιάδη

είναι να προστατεύσει την κυριαρχία της

Κυπριακής Δημοκρατίας και να μη τη μοι-

ραστεί με τους Τουρκοκύπριους». Αυτή ήταν

η πολιτική Μακαρίου, κατά τον Νιαζί, ο

οποίος, τάχα, αγνοούσε την πολιτική ισότ-

ητα στη δεκαετία του 1960 (προφανώς υπο-

νοεί ότι αυτή η «άρνηση της πολιτικής ισότ-

ητας» ήταν και ο λόγος της τουρκικής εισβο-

λής).

Ο Χάρης Γεωργιάδης μπορεί να έχει τις

απόψεις του. Ας τις πει ξεκάθαρα και ας μην

κρύβεται πίσω από δηλώσεις του Γλαύκου

Κληρίδη το 1974. 

Όπως ξεκάθαρα τις λέει και ο Νιαζί. Θέλει

ομοσπονδιακή λύση, αλλά στην ουσία «ευλο-

γεί» δύο κράτη, κάτω από μια ομπρέλα

«όπου θα μοιράζονται την κυριαρχία».

Το 1977, που δεν μπορεί κάποιος νοή-

μων άνθρωπος να πει ότι είχαν περάσει τα

«κρίσιμα χρόνια», ο Μακάριος δέχτηκε τη

Δικοινοτική Ομοσπονδία, με την προϋπόθ-

εση ότι θα επέστρεφαν όλοι οι πρόσφυγες

στα σπίτια τους και θα τερματιζόταν η τουρ-

κική κατοχή, δηλαδή θα αποχωρούσαν τα

τουρκικά στρατεύματα. Στις δηλώσεις του

μετά τη συνάντηση με τον Ρ. Ντενκτάς, ο

Μακάριος εξήγησε ακριβώς τι δεχθήκαμε

τότε. Όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά να

μάθουν, ας ανατρέξουν στη δημοσιογραφ-

ική διάσκεψη που έδωσε στο Γραφείο

Δημοσίων Πληροφοριών.

Σήμερα διαφοροποιήθηκαν τα πράγμα-

τα. Η κατοχή εδραιώνεται, αυξάνεται ο εποι-

κισμός, όμως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν

είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Έχει

ερείσματα σταθερά. Η λύση που επιδιώκουμε

ως επίσημη ελληνοκυπριακή πλευρά είναι

αυτή της Διζωνικής Ομοσπονδίας, με βάση

τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και να είναι

συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης, που είναι ο εκλε-

λεγμένος αρχηγός του κράτους, αλλά και

της Ε/κ κοινότητας, δηλώνει ξεκάθαρα ότι

«δεν είναι η όποια λύση που θα φέρει την

ειρήνη». «Η θετική ψήφος (πολιτική ισό-

τητα) που διεκδικούν οι Τούρκοι για κάθε

απόφαση της κυβέρνησης ή των θεσμικών

οργάνων της Πολιτείας, θα οδηγεί σε αδιέ-

ξοδα, τα οποία, τελικά, θα οδηγήσουν σε

κατάρρευση της νέας κατάστασης πραγ-

μάτων». «Δεν μπορεί να δημιουργηθεί στην

Κύπρο ένα κράτος δύο ταχυτήτων εντός

της Ε.Ε., διότι αυτό μπορεί να εγκλωβίσει

την Ευρώπη – μέσω των Τουρκοκυπρίων

– στις διαθέσεις της Άγκυρας. Φανταστείτε

για τις ομόφωνες αποφάσεις στο Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο η Ε.Ε. να δέχεται εκβια-

σμούς από την Τουρκία. Πολλά θα εξαρ-

τηθούν από το πώς θα λαμβάνονται οι απο-

φάσεις στην Κύπρο... αποδοχή της θετικής

ψήφους των Τ/κ για όσα θέματακαι για οποι-

εσδήποτε αποφάσεις ενδεχόμενα επηρε-

άζουν την Τ/κ κοινότητα ΚΑΙ εφόσον υπάρχει

αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης

αδιεξόδων, αυτό αποτελεί τη βάση της λει-

τουργικότητας...»

Αυτές είναι οι απόψεις του κ. Αναστα-

σιάδη. Πού διαφωνεί ο Χάρης Γεωργιά-

δης;

Ο Τσαβούσογλου τον Οκτώβρη του 2018

μας κάλεσε να «ξυπνήσουμε»: «Τι είπαμε

στο Κραν Μοντάνα; Εκείνοι που λένε μηδέν

εγγυήσεις και ασφάλεια ναξυπνήσουν από

το όνειρο. Πού είπαμε εμείς “δώσ’ το και

γλύτωσε”; Τέτοια πολιτική δεν είχαμε ποτέ.

Και δεν θα έχουμε ούτε από δω και πέρα.

Αυτά τα θέματα τα προχωράμε μαζί με την

‘ΤΒΔΚ’» (δηλαδή, τότε με τον Ακιντζί, τώρα

με Τατάρ).

Όταν, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης μάς μιλά

για νέο ρεαλισμό, μήπως μας καλεί κι αυτός

να... ξυπνήσουμε από τό... όνειρο; Όταν

προειδοποιεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου για «τσου-

νάμι» το καλοκαίρι, τι εννοεί; Μήπως είναι

«μήνυμα» προς τον Αναστασιάδη ν’ αλλά-

ξει πορεία και να υποκύψει; Ας το πουν,

επιτέλους, ξεκάθαρα.

“Ε”
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Ο... νεο-ρεαλισμός Χάρη Γεωργιάδη και 
ο «ρεαλισμός» Τσαβούσογλου και Νιαζί

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Άποψη - Σχόλια

Μα είναι σοβαροί;
Είναι τοις πάσι γνωστόν ότι σε προεκλογικές περιόδους τόσο

στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα λέγονται υπερβολές, απίθανα

πράγματα και κανόνας είναι το «χάιδεμα αυτιών». Αυτό, όμως, που

συνέβη αυτές τις μέρες στην Κύπρο δεν ξανάγινε.

Κάποιοι γραφικοί υποψήφιοι στο παρελθόν υπόσχονταν να... πά-

ρουν θάλασσα και στη Λευκωσία ή να μας κάνουν... παιδία αντί παι-

δείας. Τώρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών έβγαλε ένα

άλλο μαργαριτάρι που ξεπερνά και τους γραφικούς υποψηφίους.

Συζητήθηκε, λέει, η πρόθεση της κυπριακής κυβέρνησης να δημι-

ουργήσει Υφυπουργείο Πολιτισμού και σ’ αυτό να εισαχθεί και το

Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο τώρα υπάγεται στο υπουργείο Μετα-

φορών (πρώην Συγκοινωνιών και Έργων). Οι... πάνσοφοι βουλευ-

τές διαφωνούν και επιμένουν ότι δεν πρέπει ν’ αλλάξει στέγη το Τμή-

μα, αλλά να παραμείνει στο υπουργείο Μεταφορών. Προφανώς, ο

προϊστάμενος και οι υπάλληλοι του τμήματος για δικούς τους συμφε-

ροντολογικούς λόγους προβάλλουν αντίσταση, διότι εκεί που είναι

τώρα, με το υπάρχον καθεστώς,  «κάνουν ό,τι θέλουν», απολαμβά-

νουν μια κάποια ανεξαρτησία και δεν θέλουν να τους ασκείται έλεγχος.

Και έπεισαν μερικούς  βουλευτές, οι οποίοι για ψηφοθηρικούς λόγο-

υς και μόνον, μετέφεραν τα σαθρά έως «παρανοϊκά» επιχειρήματά

τους. Ιδού τι είπαν:

– Το θέμα πρέπει να αντικρυστεί από πολιτικής σκοπιάς και όχι

τεχνοκρατικής ή νομικής. Δηλαδή, οι κατ’ εξοχήν τεχνοκράτες (αρχαι-

ολόγοι είναι) αποτάσσονται της ειδικότητάς τους.

Και ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί λόγοι;

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, λένε, ιδρύθηκε επί Αγγλοκρατίας, το 1935,

και το 1960 – όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία – δεν υπήρχε

υπουργείο Παιδείας με βάση το Σύνταγμα, στο οποίο να υπαχθεί το

Τμήμα, αφού εκεί θα ανήκει και το Υφυπουργείο. (Τότε, για θέματα

Παιδείας της κάθε Κοινότητας αρμοδιότητα είχαν οι Κοινοτικές Συνε-

λεύσεις). Άρα, λένε οι πάνσοφοι βουλευτές, επειδή το Υπουργείο

Παιδείας ιδρύθηκε με βάση το Δίκαιο της Ανάγκης και δεν είναι συνταγ-

ματικά κατοχυρωμένο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν μπορεί να υπαχ-

θεί στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης, ισχυρίζονται

πως «δεν έχει ξεκαθαριστεί καλά-καλά αν τα Υφυπουργεία είναι

συνταγματικά κατοχυρωμένα».

Με απλά λόγια: Αμφισβητούν το Δίκαιο της Ανάγκης, επί του οποίου

βασίστηκε η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1964 έως

σήμερα και αναγνωρίστηκε διεθνώς ότι ισχύει αυτό το Δίκαιο. Μόνον

η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι αμφισβητούν το Δίκαιο της Ανάγκης.

Αναφέρουν την Αγγλοκρατία ωσάν... νοσταλγοί της, αγνοώντας

σκοπίμως ότι αυτή τερματίστηκε και τα κατάλοιπά της εξέλιπαν.

Τα Υφυπουργεία (υπάρχουν ήδη δύο) κρίθηκαν συνταγματικά, άρα,

το «δεν ξεκαθαρίστηκε καλά-καλά η συνταγματικότητά τους», πού

αναφέρεται; Αμφισβητούν και τα Δικαστήρια της Κύπρου; Αμφι-

σβητούν τη λαϊκή ετυμηγορία, που ενέκρινε  την ίδρυση Υφυπουρ-

γείων, αφού ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου Ανα-

στασιάδη; Αμφισβητούν τη Βουλή που τα ψήφισε;

Το άλλο... επιχείρημά τους είναι ότι «το Τμήμα Αρχαιοτήτων που

ανήκει στο κεντρικό κράτος και το υπουργείο Μεταφορών αν μετα-

κινηθεί προς το υφυπουργείο Πολιτισμού, εγκυμονούνται κίνδυνοι

εκμετάλλευσης από την τουρκική πλευρά, με ορατό κίνδυνο τη

διχοτόμηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»!...

Δηλαδή, αν παραμείνει το Τμήμα στο Υπουργείο Μεταφορών,

αυτός ο υποτιθέμενος κίνδυνος δεν υπάρχει;

Σε όλες τις χώρες του κόσμου τα πολιτιστικά μνημεία, θέματα Πολι-

τισμού γενικότερα, υπάγονται σε αυτόνομα Υπουργεία. Δεν είναι

θέμα... μεταφορών οι αρχαιότητες ούτε... επικοινωνιών, ούτε «συγκοι-

νωνιών και έργων», με βάση το Σύνταγμα του 1960. Αν δεν το κατα-

νοούν αυτό οι βουλευτές μας, είμαστε άξιοι της τύχης μας.

«Ε»



ΟΠρόεδρος της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης είχε τη Δευτέρα

τηλεφωνική επικοινωνία με

τον Υπατο Εκπρόσωπο της

Ευρωπαϊκής Ενωσης για Θέμα-

τα Εξωτερικής Πολιτικής και

Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ

Μπορέλ, με επίκεντρο το Κυ-

πριακό (φωτό αρχείου).

Οπως αναφέρει σε γραπτή

δήλωσή του ο Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος Κυριάκος Κού-

σιος, ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης ενημέρωσε τον κ. Μπορέλ

για τις τελευταίες εξελίξεις, συμπε-

ριλαμβανομένης και της άτυπης

Πενταμερούς Διάσκεψης που

αναμένεται να συγκληθεί υπό

την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών,

αλλά και τις πρωτοβουλίες που

ο ίδιος έχει αναλάβει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόε-

δρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας αναφέρθηκε στην πρό-

σφατη συνάντησή του με την

Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του

ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ

Λουτ, ως επίσης και τις τελευ-

ταίες προτάσεις που έχει υπο-

βάλλει προς τον κ. Γκουτέρες.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγε-

ται και σειρά Μέτρων Οικοδό-

μησης Εμπιστοσύνης που μπο-

ρούν να λειτουργήσουν ενισχυτι-

κά στην προσπάθεια επανένα-

ρξης ουσιαστικών συνομιλιών

με στόχο την επίλυση του Κυ-

πριακού εντός του συμφωνημέ-

νου πλαισίου του ΟΗΕ και στη

βάση των αρχών και αξιών της

ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

τόνισε, επίσης, τη σημασία της

ενεργούς συμμετοχής της ΕE

στη νέα προσπάθεια, σύμφωνα

και με τα συμπεράσματα προη-

γούμενων Ευρωπαϊκών Συμβου-

λίων.

Κατά τη διάρκεια της συνο-

μιλίας, ο πρόεδρος της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας υπογράμμι-

σε την ανάγκη στοχοπροσήλω-

σης στην επίτευξη συνολικής δι-

ευθέτησης του Κυπριακού στη

βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-

σπονδίας, επαναλαμβάνοντας

την ισχυρή βούλησή του για την

επανέναρξη γόνιμου διαλόγου

από το σημείο που διακόπηκε

στη Διάσκεψη του Κρανς Μον-

τανά και σύμφωνα με τη συναν-

τίληψη των δύο ηγετών με τον

Γενικό Γραμματέα, στις 25 Νοεμ-

βρίου 2019 στο Βερολίνο.

Περαιτέρω, ζήτησε εκ νέου τη

στήριξη του Υπατου Εκπρόσω-

που όσον αφορά στην αποκλι-

μάκωση της κατάστασης στην

ευρύτερη περιοχή και τον τερ-

ματισμό των έκνομων μονομε-

ρών ενεργειών της Τουρκίας, είτε

επί του εδάφους στην Αμμόχω-

στο είτε στην ΑΟΖ της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, αλλά και των

εμπρηστικών δηλώσεων από

μέρους της Τουρκίας που δεν

υποβοηθούν στη δημιουργία

ευνοϊκού κλίματος, ειδικά στην

κρίσιμη συγκυρία στην οποία

βρισκόμαστε.

Από δικής του πλευράς, ο κ.

Μπορέλ μετέφερε στον πρόε-

δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

την έμπρακτη στήριξη της Ενω-

σης προς την ταχεία επανένα-

ρξη των συνομιλιών υπό την

αιγίδα του ΟΗΕ και εντός των

παραμέτρων του Οργανισμού,

δηλώνοντας ταυτόχρονα την

ετοιμότητα της ΕΕ να συνδρά-

μει την προσπάθεια αυτή.
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Ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στην 
Πενταμερή, ζήτησε ο Ν. Αναστασιάδης

Σταδιακή άρση των
περιοριστικών μέτρων

στην Κύπρο από 
τον Φεβρουάριο

Τη δεύτερη βδομάδα του νέου lockdown διανύει η Κύπρος.

Άρχισαν τώρα να γίνονται συζητήσεις για σταδιακή χαλάρωση

των περιοριστικών μέτρων. 

Το «άνοιγμα» θα είναι πρεσεκτικό διότι η χώρα παρου-

σιάζει μεν βελτίωση σε ότι αφορά τις ημερήσιες λοιμώξεις,

εξακολουθεί όμως να κινείται οριακά στις νοσηλείες. 

Όπως και τον προηγούμενο Μάιο έτσι και αυτή τη φορά, η

άρση των περιορισμών θα γίνει σε φάσεις, αρχής γενομένης από

τον Φεβρουάριο. Το υφιστάμενο πακέτο μέτρων λήγει την 31η

Ιανουαρίου και οι πρώτες χαλαρώσεις θα έρθουν την πρώτη βδο-

μάδα Φεβρουαρίου νοουμένου ότι δεν θα δοθεί μερική παράτα-

ση στα υφιστάμενα μέτρα. 

Τονίζεται ότι η συζήτηση για το τι ανοίγει πρώτο και τι θα ακο-

λουθήσει δεν έχει μεταφερθεί από τα λόγια στο χαρτί και η Συμβου-

λευτική Επιδημιολογική Επιτροπή στο παρόν στάδιο «κρατά

άμυνα» μέχρι να υπάρχουν ξεκάθαρα συμπεράσματα για την

επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Το μοντέλο του ανοίγματος πάντως δεν θα διαφοροποιείται

πολύ απ’ αυτό του περασμένου Μάη. Θα υπάρξει χαλάρωση σε

διάφορες φάσεις. Ανάμεσα στην κάθε φάση θα υπάρχει ένα διά-

στημα 15 ημερών, το οποίο θα αξιοποιείται προκειμένου να αξιο-

λογείται η επιδημιολογική κατάσταση.

Αυτή τη φορά, όπως άλλωστε τονίστηκε αρκετές φορές, υπάρχει

το σημαντικότερο όπλο στην καταπολέμηση της πανδημίας: αυτό

των εμβολιασμών. Παράλληλα δηλαδή με τη σταδιακή άρση των

περιορισμών εξελίσσεται και το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τυχόν

έγκαιρη έγκριση από τον ΕΜΑ του εμβολίου της Astrazeneca θα

επιταχύνει κατά πολύ τον ρυθμό εξέλιξης του εμβολιαστικού προ-

γράμματος τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κύπρο αφού από ΄κεί

έχουν γίνει οι μεγαλύτερες παραγγελίες.

NATIONAL FEDERATION OF CYPRIOTS IN THE UK: 

Statement of solidarity with
Sener Levent and Esra Aygin

The National Federation of

Cypriots in the UK expresses its

solidarity with Turkish Cypriot

journalists Sener Levent and Esra

Aygin following dangerous and

unacceptable attempts to stifle

their freedom of speech. We

strongly condemn the criminal

charges that the Republic of

Turkey is pursuing against Sener

Levent, and call on Turkey to drop

their spurious extradition attempt.

Turkey is seeking to prosecute

Sener Levent for “insulting”

President Erdogan following articles that Levent

has written about President Erdogan’s increas-

ingly aggressive and authoritarian policies. Levent

is a brave, experienced and highly respected jour-

nalist who was awarded the European Citizens’

Prize in 2018. He has frequently been the victim

of attacks aimed at stifling his freedom of speech.

Almost exactly two years ago, President Erdogan

incited a mob to “give the necessary response”

and attack Levent’s newspaper for describing

Turkey’s invasion of northern Syria as a “second

invasion by Turkey” – the first being its invasion of

Cyprus in 1974.

We express our full support to Sener Levent

who, as a citizen of the European Union, has a fun-

damental right to freedom of expression. We want

to see the charges and extradition attempt dropped.

We urge the European Union to intervene and pro-

tect its citizen’s freedom of expression and free-

dom of the press. Given the UK’s global role in

defending media freedom, we also urge the Secretary

of State for Foreign, Commonwealth and Development

Affairs to speak with his Turkish counterpart and

call on Turkey to drop these charges.

In another attack on the freedom of speech of

a Turkish Cypriot journalist, Esra Aygin is facing

death threats from supporters of Turkish Cypriot

leader, Ersin Tatar, following her criticism of Tatar’s

refusal to accept COVID vaccines from the EU via

the Republic of Cyprus. Tatar described Esra Aygin’s

remarks as “cheap and undignified”, which launched

a wave of personal attacks against her.
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ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ, 

Η ΑΘΗΝΑ ΣΥΖΗΤΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ

Τη Δευτέρα οι διερευνητικές
επαφές Ελλάδας-Τουρκίας

Τ
ην προσεχή Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου,

αρχίζουν στην Κωνσταντινούπολη οι

διερευνητικές επαφές ματεξύ Ελλάδας και

Τουρκίας, χωρίς να φαίνεται στον ορίζον-

τα προοπτική κατάληξης σε κάποια συμφ-

ωνία. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει σε όλους

τους τόνους ότι η μοναδική διαφορά την

οποία συζητά είναι ο καθορισμός των

θαλασσίων ζωνών (υφαλοκρηπίδα και

ΑΟΖ). Από την άλλη η Τουρκία δηλώνει σε

όλους του τόνους ότι θα θέσει στις συνο-

μιλίες και άλλα θέματα (αποστρατικοποίηση

νησιών, αιγιαλίτιδα ζώνη, γκρίζες ζώνες

κλπ) που για την Ελλάδα είναι κόκκινη

γραμμή.

Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974

και μετά αναγνωρίζουν ότι αν υπάρχει ένα ζή-

τημα που η Αθήνα επιθυμεί να λύσει με την

Αγκυρα ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης,

αυτό αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρη-

πίδας και, πιο πρόσφατα, της Αποκλειστικής

Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Η τουρκική πλευ-

ρά έχει βεβαίως διατυμπανίσει με συνέπεια

ότι προτιμά την επίλυση αυτού του ζητήματος

καθώς και όσων ακόμη η ίδια επιμένει να θέτει,

μονομερώς, μέσω διμερών πολιτικών δια-

βουλεύσεων, χωρίς προσφυγή στο Διεθνές

Δικαστήριο. Ο μύχιος φόβος της Αγκυρας,

ιδιαίτερα στο Αιγαίο Πέλαγος, είναι οι συνέ-

πειες από μια επέκταση των ελληνικών χωρ-

ικών υδάτων, και δη στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι

που αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλά-

δας. Η τουρκική θέση, ήδη από το 2010,

μιλούσε για ελληνικά χωρικά ύδατα 12 ν.μ.

στην ηπειρωτική χώρα (από την Αθήνα

δηλαδή) και 6 ν.μ. σε όλα τα νησιά. 

Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκο Δέν-

δια, η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών γενι-

κά δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αναφέρ-

οντας τα παραδείγματα των συμφωνιών που

έκανε η Ελλάδα με Ιταλία, Αίγυπτο αλλά και

την Αλβανία για προσφυγή στη Χάγη, ωστό-

σο στην περίπτωση της Τουρκίας η δυσκολία

έγκειται στο αν η επιλογή της θα είναι: δια-

πραγμάτευση με όρους διεθνούς δικαίου ή με

όρους casus belli (απειλών πολέμου).

Όπως παρατήρησε ο υπουργός Εξωτερι-

κών, με την Τουρκία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβ-

λημα, δεν αποδέχεται το νομικό πλαίσιο ανα-

φοράς, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της

θάλασσας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη Σύμβα-

ση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας

(UNCLOS), υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί

μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

«Η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση ως σύνολο

και όχι κάθε κράτος ξεχωριστά. Συνεπώς, εάν

η Τουρκία συμφωνήσει μαζί μας να συνομι-

λήσουμε και, σε περίπτωση διαφωνίας, να

προσφύγουμε στη Χάγη και να χρησιμοποιή-

σουμε ως όρο αναφοράς το διεθνές δίκαιο,

τότε (το πράγμα) θα είναι εύκολο.

»Είναι σαφές ότι, εάν η Τουρκία προσπαθ-

ήσει να το επιλύσει χρησιμοποιώντας όρους,

όπως η ευθυδικία, τούτο μας οδηγεί να επι-

σημάνουμε ότι η Τουρκία θέλει να ερμηνεύσει

τα πράγματα με τους δικούς της όρους και,

υπό αυτή την ερμηνεία, να χρησιμοποιεί το

casus belli, μια απειλή πολέμου εναντίον μας

εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας για

επέκταση των χωρικών υδάτων. Στην περίπτω-

ση αυτή το ζήτημα είναι αδύνατον να λυθεί»,

υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Η Τουρκία επιχειρεί να «φορτώσει» την

ατζέντα με κάθε λογής θέματα και ιδιαίτερα με

αυτό του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης, καθώς

επίσης της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών

αλλά και της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών».

Η Τουρκία συνδέει την αποστρατιωτικοποίηση

με την ελληνική κυριαρχία στα νησιά, ισχυρ-

ιζόμενη, καιροσκοπικά, ότι εφόσον η Ελλάδα

δεν τηρεί δεσμεύσεις της, τότε η κυριαρχία της

επί των νησιών καθίσταται αμφισβητήσιμη. Η

Αθήνα έχει καταστήσει σαφείς τις θέσεις της

τόσο διμερώς όσο και διεθνώς ότι δεν συζητά

θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβ-

λούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε τη θέση ότι

στις διερευνητικές επαφές θα τεθούν όλα τα

ζητήματα που απασχολούν Ελλάδα και Τουρκία

και εμφάνισε αυτή τη συζήτηση ως συνέχεια

των προηγούμενων 60 γύρων των διερευ-

νητικών επαφών που είχαν γίνει ως το 2016.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε

πως «στις διερευνητικές επαφές θα συζητή-

σουμε όσα συζητήσαμε στις 60 συναντήσεις.

Αν εκείνοι μας πουν «εμείς δεν θέλουμε να

συζητήσουμε αυτά τα θέματα», τότε δεν έχουν

κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές.

Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει μόνο το θέμα

των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης». Τόνισε

πως «αν μας προτείνουν να κάνουμε ξεχωρ-

ιστές συζητήσεις για τις θαλάσσιες περιοχές

ευθύνης τότε θα τους απαντήσουμε “ναι” ή

“όχι”. Εμείς από την αρχή είπαμε πως είμαστε

έτοιμοι να συναντηθούμε δίχως προϋποθέ-

σεις και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Στις

διερευνητικές επαφές εντάσσονται όλα τα θέμα-

τα των διαφωνιών».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Μοναδικό θέμα 

οι θαλάσσιες ζώνες»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική ομάδα

του Κόμματός του, και αναφερόμενος στην

έναρξη των διερευνητικών επαφών με την

Τουρκία, τόνισε: «Υποδεχόμαστε αυτήν την

έναρξη των επαφών μετά από αρκετά χρόνια

αφενός με τη σιγουριά του Διεθνούς Δικαίου

αφετέρου με την ασφάλεια της άμυνάς μας,

και γνωρίζοντας καλά τα επιχειρήματά μας για

το μοναδικό θέμα που φέρνει ουσιαστικά μεγά-

λες εντάσεις στη σχέση μας με τη γείτονα χώρα,

τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο

και σε Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με ελπίδες

που δοκιμάζονται στον ρεαλισμό αλλά και χωρίς

ψευδαισθήσεις που πέφτουν στο κενό».

Οι ομάδες των διαπραγματευτών

Έμπειροι παρατηρητές δίνουν επίσης μεγάλη

έμφαση στη σύνθεση των διαπραγματευτικών

ομάδων των δύο χωρών. Από ελληνικής πλε-

υράς, επικεφαλής θα είναι ο έμπειρος πρέ-

σβης ε.τ. Παύλος Αποστολίδης, πλαισιω-

μένος από τον πρέσβη Αλέξανδρο Κουγιού

(έχει διατελέσει στο παρελθόν πρεσβευτής

στην Αγκυρα και επικεφαλής της αρμόδιας

Διεύθυνσης Α4 Τουρκίας) και την Ιφιγένεια

Καναρά, που εργάζεται στο γραφείο του Γενι-

κού Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Από τουρκικής πλευρά, επικεφαλής θα είναι

ομόνιμος υφυπουργός του Υπουργείου Εξω-

τερικών Σεντάτ Ονάλ. Περιγράφεται ως μειλίχιος

και όχι βαθύς γνώστης των ελληνοτουρκικών

σχέσεων. Τα «κλειδιά» μάλλον θα κρατούν τα

άλλα δύο μέλη της ομάδας. Πρόκειται για τον

Τσαγκαπτάι Ερτζιγες, τον θεωρούμενο «γκο-

υρού» των θαλασσίων οριοθετήσεων, που

σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού διευθυ-

ντή Διμερών Πολιτικών, Αεροναυτιλιακών και

Συνοριακών Υποθέσεων στο τουρκικό Υπο-

υργείο Εξωτερικών, καθώς και τον άμεσα υφι-

στάμενό του Μπαρίς Καλκαβάν. Η συμμε-

τοχή τους δεν είναι διόλου τυχαία.

Ο κ. Ερτζιγες έχει διατελέσει επί χρόνια

πρακτικογράφος των διερευνητικών επαφών,

ενώ έχει υπηρετήσει παλαιότερα, όπως και ο

κ. Καλκαβάν πιο πρόσφατα, στην τουρκική

πρεσβεία στην Αθήνα. Σε ελληνικούς διπλω-

ματικούς ο κ. Καλκαβάν, που θεωρείται άρι-

στος γνώστης των τεχνικών θεμάτων και έχει

λάβει μέρος και σε συναντήσεις για τα Μέτρα

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), έχει τη

φήμη του «ιέρακος». Σήμερα κατέχει τη θέση

του γενικού διευθυντή Διμερών Πολιτικών,

Αεροναυτιλιακών και Συνοριακών Υποθέσεων

στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΧΩΡΑ

Ενισχύεται η συνεργασία
Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και Κύπρου

Ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχης Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,

ο οποίος συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο

Χριστοδουλίδη, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των Εμιρά-
των να προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών προς
το κοινό συμφέρον των λαών τους.Τα ΗΑΕ είναι αποφασισμένα να
ενισχύσουν τη συνεργασία με την Κύπρο.

Όπως μεταδίδει το Πρακτορείο Ειδήσεων των Εμιράτων, οι δύο
Υπουργοί εξέτασαν τις προοπτικές προώθησης των σχέσεων μεταξύ
των δύο φιλικών κρατών σε όλους τους τομείς και υπογράμμισαν τη
σταθερά αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους.

Επίσης, συζήτησαν για τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς
εξελίξεις, κυρίως την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τρό-
πους διασφάλισης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην πε-
ριοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ επιβεβαίωσε το βάθος των
σχέσεων των δύο χωρών και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα
των Εμιράτων να προωθήσουν τη συνεργασία προς το κοινό συμ-
φέρον των λαών τους.

Όπως αναφέρεται, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης για τον
παγκόσμιο αγώνα κατά της πανδημίας COVID-19 και τη σημασία
της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για τη διασφάλιση δίκαιης
πρόσβασης στο εμβόλιο για κάθε χώρα του κόσμου.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η συνάντηση θα ανοίξει
τον δρόμο για τη μετατροπή των ισχυρών διμερών σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών σε μια στρατηγική συνεργασία. «Προς όφελος των

λαών μας, για ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή», ανέ-
φερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Το ίδιο Πρακτορείο αναφέρεται και στη συνάντηση που είχε ο κ.
Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Saqr Ghobash.

Ο κ. Ghobash μίλησε για τις φιλικές σχέσεις του Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο και
είπε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας για την κοι-
νοβουλευτική συνεργασία τους, εκτός από την ενίσχυση του ρόλου
των κοινών κοινοβουλευτικών επιτροπών φιλίας.

Επισήμανε επίσης ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή φιλίας μεταξύ
των δύο χωρών θα πραγματοποιήσει συνάντηση το πρώτο τρίμηνο
του 2021, τονίζοντας τη σημασία της βελτίωσης του συντονισμού
τους κατά τη διάρκεια διεθνών κοινοβουλευτικών εκδηλώσεων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, όπως αναφέρεται, μεταβίβασε πρόσκληση
του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου στον
Ghobash να επισκεφθεί την Κύπρο ως επικεφαλής κοινοβουλευτι-
κής αντιπροσωπείας, για να συζητήσει τρόπους ενίσχυσης των κοι-
νοβουλευτικών τους δεσμών.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας, 
πρέσβης επί τιμή Παύλος Αποστολίδης
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η Ευρώπη κλείνει, η Ελλάδα «ανοίγει»
Σε τροχιά δυναμικού restart μπήκε η

«μουδιασμένη» – έπειτα από το παρ-

ατεταμένο lockdown οικονομία από τη

Δευτέρα 18/1, καθώς άνοιξαν τις πόρτες

τους στο κοινό καταστήματα, κομμω-

τήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίας.

Υπό τις εξελίξεις αυτές, η Ελλάδα απο-

τελεί εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα

(με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερ-

μανία και τη Γαλλία) που «επενδύει» σε

αυστηρές καραντίνες για την αναχαίτι-

ση του τρίτου κύματος.

Όπως επισήμανε η καθηγήτρια Παιδικής
Λοιμοξιωλογίας και Μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέ-

λου, ο ρόλος των ειδικών είναι να συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς
υγειονομικής κρίσης. 

«Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα

διαρκές lockdown. Να βρεθεί ια χρυσή τομή,

ώστε η απελευθέρωση κάποιων δραστηρ-

ιοτήτων να μην επιφέρει αύξηση των κρου-

σμάτων», τόνισε. 
Η ίδια δε, κατά την τακτική ενημέρωση

της Παρασκευής 15/1, διευκρίνισε ότι τα
δεδομένα θα επαναξιολογούνται τακτικά,
με σκοπό τη διατήρηση της επιδημιολογι-
κής καμπύλης χαμηλά για τους επόμενους
δύο μήνες. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος
που στις «κόκκινες ζώνες» παραμένει το
μέτρο του click away. 

Υπό την προϋπόθεση δε ότι κατά το ίδιο

διάστημα θα εμβολιαστούν οι πλέον ευά-
λωτοι, η ελπίδα είναι να μετατοπιστεί η ηλι-
κιακή ομάδα των νοσούντων σε μικρότερ-
ες ηλικίες, μετατρέποντας «τη λοίμωξη σε
μια ηπιότερη νόσο». 

Ωστόσο, παρά τη σαφώς βελτιωμένη
εικόνα της Ελλάδας – και σε σύγκριση με
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως απο-
δεικνύουν και οι πρόσφατοι χάρτες του Ευ-
ρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ECDC) – η κατάσταση δεν
παύει να είναι εύθραυστη, με αποτέλεσμα
οι σχετικές αποφάσεις να αποτελούν τον
προθάλαμο που οδηγεί σε μια ακόμα περίο-
δο αβεβαιότητας.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Αττική παρατ-

ηρείται ελαφριά αύξηση των κρουσμάτων,

με τον Rt να έχει διαμορφωθεί στο 0,91,

γεγονός που εξηγεί γιατί ένα στα τρία κρούσμα-

τα εντοπίζονται στην πρωτεύουσα.

Εν τούτοις, το Σύστημα Υγείας απο-

συμφορείται, οι λοιμώξεις στην ευάλωτη

ομάδα των πολιτών ηλικίας 65 ετών και άνω

μειώνονται, όπως και οι νοσηλείες, επιτρέ-

ποντας «σταδιακά να επανεκκινήσουμε δρα-

στηριότητες κοινωνικής φύση», όπως υπο-

γράμμισε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής

του ΕΚΠΑ και Μέλος της Επιτροπής Εμπει-

ρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

300 εκατ. ευρώ μέσα η ακτοπλοΐα μας!

Τρύπες ανοίγουν παντού, από τις οποίες διαρρέουν εκατον-

τάδες εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι υπουργοί να

ενημερώνουν τον Κυρ. Μητσοτάκη. Η ακτοπλοΐα μας είναι το νέο

μεγάλο θύμα της πανδημίας, κοινώς το κορωνοϊού! Η απώλεια

εσόδων υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ, με τις ζημίες να ξεπερ-

νούν τα 120 εκατ. ευρώ στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας

(ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού και Αδριατικής). Αυτή είναι η

κατάληξη μελέτης του ΙΟΒΕ για την επιβατηγό ναυτιλία την περίο-

δο 2016-2020. Να σημειωθεί ότι η συνεισφορά του κλάδου στα

δημόσια έσοδα υπολογίζεται σε 3 δις ευρώ, τα δε εισοδήματα από

τους μισθούς των εργαζομένων λόγω της ανάπτυξης της επιβατ-

ηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα ανέρχονται σε 1,8 δις ευρώ. Η σωτ-

ηρία ακούει στο όνομα «Ταμείο Ανάκαμψης» και «ΕΣΠΑ», όπου

έχει στραφεί ο δραστήριος και πανταχού παρών Πρόεδρος του

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλ-

λης. 

Στα 8 δις ευρώ οι ελπίδες φέτος 

από τον τουρισμό!

Δεν είναι καλά τα νέα από τον καλύτερο πελάτη μας, τον τουρ-

ισμό, ο οποίος πληρώνει τοις μετρητοίς. Οι προβλέψεις για το

φετινό καλοκαίρι δεν ξεπερνούν τα 8 δις ευρώ, και αυτό υπό την

προϋπόθεση ότι θα αρθούν οι περιορισμοί στις πτήσεις, γιατί η

καραντίνα δεν φαίνεται να μπαίνει στην αποθήκη. Αν πάντως

επαληθευτούν οι προβλέψεις, θα ανακτηθεί το 40% των εσόδων

του 2019 και θα υπάρξει αύξηση 100% σε σχέση με τα μεγέθη

του 2020. Ανησυχία, πάντως, προκαλεί το ότι η Υπηρεσία Πολι-

τικής Αεροπορίας έβγαλε notam για υποχρεωτική επταήμερη καρ-

αντίνα όσων έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα μετά την

21η Ιανουαρίου, από οποιοδήποτε κράτος, συμπεριλαμβανομέ-

νων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τα

ταξιδιωτικά έσοδα, το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ήταν

4,035 δις ευρώ, έναντι 17,56 δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του

2019 και 18,2 δις ευρώ στο σύνολο του 2019. 

Έκοψε τον Μέγα Αλέξανδρο!

Συνεχίζει να διχάζει τους πολίτες με τις επιλογές (πρωτοβου-

λίες) της η – υπό την Γιάννα Αγγελοπούλου – Επιτροπή για το

2021. Τελευταίο κρούσμα η έκδοση μιας διαδικτυακής αφίσας,

στην οποία αποτυπώνεται η ιστορική διαδρομή του ελληνικού

έθνους. Σε αυτήν υπάρχουν οι μορφές του Περικλή, του Θ. Κολο-

κοτρώνη κ.ά., αλλά όχι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γεγονός που

έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς ο Μακεδόνας στρ-

ατηλάτης αποτελεί μορφή παγκόσμιας εμβέλειας. Μάλιστα, πολ-

λοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι έμεινε εκτός της αφίσας, για να

μην ενοχληθούν οι… Σκοπιανοί.

Τελικά, παίζαμε τις κουμπάρες!

Αναστάτωση επικράτησε στην κυβέρνηση όταν το μεσημέρι

της περασμένης Δευτέρας έφτασε στα χέρια τους το τηλεγράφ-

ημα του Reuters με τις δηλώσεις του Μ. Τσαβούσογλου, ο οποίος

καλούσε την Ελλάδα να ξεκινήσουν άμεσα οι διερευνητικές. Σε

Μέγαρο Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών πήραν φωτιά τα

τηλέφωνα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στην Πορτο-

γαλία. Ήταν προφανής ο αιφνιδιασμός. Η πρώτη, αμήχανη, αντίδρ-

αση ήρθε από το υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν έχει

λάβει καμία πρόσκληση για διερευνητικές. Η δεύτερη ήταν λίγες

ώρες αργότερα, από τον Έλληνα πρωθυπουργό, που με σαφή

την πρόθεση να υποβαθμίσει τα λεγόμενα του Τούρκου υπουρ-

γού Εξωτερικών, σε μια αποστροφή του είπε χαρακτηριστικά: «Να

σταματήσουμε να παίζουμε τις κουμπάρες». Το βράδυ της ίδιας

ημέρας ανακοινώθηκε ότι οι διερευνητικές ξεκινούν στις 25 Ιανο-

υαρίου. Κάτι παραπάνω γνώριζε τελικά ο Μ. Τσαβούσογλου…

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

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

«Στο πρόσωπό της Σοφία

Μπεκατώρου συναντήθηκα με

όλες εκείνες τις γυναίκες που

κακοποιήθηκαν, λεκτικά ή

σωματικά, που τραυματίστηκαν

δια βίου από την ηθική βαναυ-

σότητα της σεξουαλικής επιθ-

ετικότητας», σημείωσε η πρόε-

δρος της Ελληνικής Δημοκρ-

ατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-

πούλου μετά τη συνάντηση που

είχε με την Ολυμπιονίκη στο Προ-

εδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου ση-

μείωσε, επίσης, ότι «η Σοφία

Μπεκατώρου έσπασε τη σιωπή

– ή μάλλον διέλυσε τη συνω-

μοσία σιωπής στην οποία εμπλέ-

κονται όσοι γνωρίζουν και δεν

μιλούν, όσοι ανακαλύπτουν,

δήθεν έκπληκτοι, τα επαίσχυντα

μυστικά εκείνων που εκμεταλ-

λεύονται το κύρος τους και κατα-

χρώνται την εξουσία τους σε

βάρος των γυναικών που εξαρ-

τώνται απ’ αυτούς επαγγελματι-

κά, κοινωνικά, ακόμη και οικο-

γενειακά»

«Ήταν μια ελάχιστη αναγνώ-

ριση της γενναιότητας και της

αξιοπρέπειας με τις οποίες κοι-

νοποίησε την τραυματική εμπει-

ρία της. Μια ελάχιστη ένδειξη όχι

συμπαράστασης αλλά συμμε-

τοχής σε μια συνθήκη που αντι-

μετώπισαν και αντιμετωπίζουν

συχνά οι γυναίκες στον προ-

σωπικό και τον επαγγελματικό

τους βίο.

Στο πρόσωπό της συναντή-

θηκα με όλες εκείνες τις γυναίκες

που κακοποιήθηκαν, λεκτικά ή

σωματικά, που τραυματίστηκαν

δια βίου από την ηθική βαναυ-

σότητα της σεξουαλικής επιθε-

τικότητας. Όλες εκείνες που φέ-

ρουν το τραύμα τους σιωπηλά

επί χρόνια, μη τολμώντας να το

καταγγείλουν, επειδή ενδόμυχα

γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπι-

στούν στην καλύτερη περίπτω-

ση με οίκτο ή καχυποψία και στη

χειρότερη με περιφρόνηση, με

χλεύη, ακόμα και με κοινωνικό

στιγματισμό.

Όλες εκείνες που υποφέρουν

από τις ψυχολογικές επιπτώσεις

μιας τέτοιας επώδυνης εμπει-

ρίας, καταρρακωμένες από τη

ντροπή και την ταπείνωση, κατα-

σπαραγμένες από την ενοχή λες

και οι ίδιες ευθύνονται γι’ αυτό

που τους συνέβη, καταδικασμέ-

νες εσαεί στον φόβο, στην απέχ-

θεια για το σώμα τους, στη χαμη-

λή αυτοεκτίμηση», ανέφερε,

μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της

Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Στο πρόσωπο της Σοφίας Μπεκατώρου

συναντήθηκα με όλες τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά»
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ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ενισχύεται η στρατιωτική 

συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου

σε όλους τους τομείς
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Ό
ταν πριν από περίπου έναν χρόνο ο πρ-

ωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου

εμπιστεύθηκε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουρ-

γού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον Απόδημο

Ελληνισμό, αισθάνθηκα ότι η τιμή και η ευθύνη

ήταν μεγάλη. Το στοίχημα να φέρουμε την ομο-

γένεια πιο κοντά στη μητέρα πατρίδα δεν ανή-

κε μόνο στο χαρτοφυλάκιό μου, αλλά αποτε-

λούσε κεντρικό άξονα της πολιτικής της κυβέρ-

νησης. Από την ημέρα εκείνη το αίσθημα ευθύνης

μετουσιώθηκε σε έργο με σχέδιο, αφοσίωση

και πίστη στο αποτέλεσμα.

Αναμφισβήτητα, κορωνίδα των κυβερνητικών

προτεραιοτήτων για την ομογένεια αποτέλεσε η θε-

σμοθέτηση της ψήφου των Ελλήνων που βρίσκον-

ται στο εξωτερικό. Η δυνατότητα συμμετοχής στις

εκλογές αποτελούσε χρόνιο και πάγιο αίτημα της

ομογένειας και είμαστε περήφανοι που το κάναμε

πραγματικότητα. Στόχος του πρωθυπουργού και

της κυβέρνησης ήταν εξαρχής η πιο απλή και πιο

δίκαιη λύση: Ψήφος σε όλους τους απόδημους

Έλληνες, χωρίς όρια και περιορισμούς.

Ιδανικά, μάλιστα, θέλαμε να προβλεφθεί νο-

μοθετικά η δυνατότητα της επιστολικής συμμετοχής.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα χρειαζόμασταν πλειο-

ψηφία 200 τουλάχιστον ψήφων και δεν πρέπει να

ξεχνάμε ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι

απαραίτητοι οι συμβιβασμοί και οι ζυμώσεις μεταξύ

των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να υπάρξει

κάποιο αποτέλεσμα.

Το τελικώς ψηφισθέν νομοσχέδιο – ακόμα κι αν

δεν ικανοποίησε το σύνολο των προσδοκιών μας

– αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια τομή για το πολι-

τικό μας σύστημα και μία πρώτη δικαίωση για την

ομογένεια. Γι’ αυτό και καλούμε όλους τους ομογε-

νείς να προσέλθουν και να στηρίξουν την επόμενη

εκλογική διαδικασία με τη δική τους φωνή. Μόνο

με αυτόν τον τρόπο θα καταδειχθεί η δυναμική της

ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και θα υπάρ-

ξει χώρος για περαιτέρω διαβουλεύσεις και βελ-

τιώσεις στο μέλλον.

Η έμπρακτη προσπάθεια εμβάθυνσης της σχέ-

σης μας με τους απανταχού Έλληνες δεν έμεινε σ’

αυτό. Με την κατάρτιση ενός πολυεπίπεδου σχεδίου

και τη σύσταση μιας αποτελεσματικής ομάδας ερ-

γασίας καταφέραμε να προσεγγίσουμε ποικιλο-

τρόπως τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό.

Ίσως η χρήση του ρήματος «προσεγγίζω» να φαν-

τάζει παράδοξη στην εποχή της πανδημίας της

Covid-19, όμως θεωρώ πως, στο μέτρο του εφι-

κτού, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να είμαστε «δίπλα»

στην Ελληνική Διασπορά.

Εξάλλου, για τον υφυπουργό αρμόδιο για τους

Απόδημους Έλληνες, η αδυναμία της μετάβασης

στο εξωτερικό και της διά ζώσης επαφής μαζί τους

ήταν αναμφίβολα ένα πλήγμα, όμως αυτό δεν θα

μπορούσε να μετριάσει τη στοχοπροσήλωσή μου

και την πίστη μου στην αξία του αποτελέσματος.

Ξεκίνησα εγκαθιδρύοντας διαρκή προσωπική επι-

κοινωνία με τις πρεσβείες, τα προξενεία και τους

ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο, ώστε να

ενημερώνομαι ο ίδιος άμεσα για τα προβλήματα

που ανακύπτουν. Από την επικοινωνία μου αυτή

διαπίστωσα ότι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πο-

λιτών από τις Αρχές μας αποτελεί τη μέγιστη πρό-

κληση, ιδίως εν μέσω της πανδημίας. Και αυτό έγι-

νε το προσωπικό στοίχημα που κλήθηκα να κερ-

δίσω, χωρίς να χαθεί ούτε ένα πολύτιμο λεπτό.

Για τον λόγο αυτό, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με

το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατα-

φέραμε να γράψουμε μια νέα σελίδα με την ψη-

φιοποίηση των προξενικών διαδικασιών. Πιο συγκε-

κριμένα, η νέα υπηρεσία, το «MyConsulLive», δίνει

πλέον την δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέ-

τησης των πολιτών, μέσω βιντεοκλήσης, από τις

Προξενικές Αρχές. Με το έργο αυτό, μια πραγματι-

κή επανάσταση, ανατρέπουμε την εικόνα της Ελλά-

δας στα μάτια των Ελλήνων της Διασποράς, για 

τους οποίους το Προξενείο είναι συνυφασμένο με

χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επίσης, αξιοποιώντας μεθόδους τεχνητής νοη-

μοσύνης, θέσαμε σε λειτουργία στην πρεσβεία Λον-

δίνου και στο γενικό προξενείο Νέας Υόρκης ειδι-

κή υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης, παρέχοντας

αυτοματοποιημένες απαντήσεις, διευκρινίσεις και

οδηγίες προς τους πολίτες, σε συνήθη ερωτήματα

προξενικής φύσεως, στην ελληνική και στην αγ-

γλική γλώσσα, πρωτοπορώντας διεθνώς. Οι νέες,

καινοτόμες αυτές δράσεις, προγραμματίζεται να

επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο των Διπλωμα-

τικών μας Αρχών.

Από την πολιτική μας για την ομογένεια δεν θα

μπορούσε να λείπει η ελληνική γλώσσα, που απο-

τελεί παράγοντα εξωστρέφειας της χώρας μας αλ-

λά και συνδετικό δεσμό των απανταχού Ελλήνων.

Εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες, δημι-

ουργήσαμε μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας

Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, σε συ-

νεργασία με την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο

«Simon Fraser» του Βανκούβερ, την πλατφόρμα

«staellinika», η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς και

αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ελληνικών τόσο

για τα παιδιά όσο και για οποιονδήποτε θελήσει να

μάθει την ιστορία και τον πολιτισμό που κρύβεται

πίσω από αυτήν τη διαχρονική και οικουμενική

γλώσσα.

Τέλος, επειδή μπήκαμε στο 2021, μια χρονιά-ορ-

όσημο, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-

ση, δεν μπορεί το μήνυμα που εκπέμπουμε να είναι

άλλο από αυτό της ενότητας και ομοψυχίας. Η φλό-

γα που άναψε το 1821 παραμένει άσβεστη. Άσβε-

στη και στην ψυχή των απανταχού Ελλήνων, οι

οποίοι, ως γνήσιοι και άξιοι πρεσβευτές μας ανά

την υφήλιο, φέρουν πάντα τη μητέρα πατρίδα στην

καρδιά τους. 

Κάναμε αρκετά, αλλά θα γίνουν ακόμη περισ-

σότερα προκειμένου η σχέση των Ελλήνων του

εξωτερικού με τη μητέρα πατρίδα να συνεχίσει να

δυναμώνει.

Δημοσιεύθηκε στο «ΠΑΡΟΝ της Κυριακής» 

(17/1/2021)

ΟΑρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της

Ελλάδας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρ-

ος συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον υπο-

υργό Αμυνας της Αιγύπτου, Αντιστράτηγο

Μοχάμεντ Ζάκι, με τον οποίο συζήτησαν, εκ-

τός των άλλων, τις τρέχουσες περιφερειακές

και διεθνείς εξελίξεις και τον προβληματισμό

τους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη

Μέση Ανατολή. Ο Στρατηγός Φλώρος επισ-

κέφθηκε επίσημα την Αίγυπτο αυτή τη βδο-

μάδα.

Στη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν
θέματα κοινού ενδιαφέροντος υπό το φως των τρ-
εχουσών περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων,
τον προβληματισμό τους για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στη Μέση Ανατολή καθώς και τρό-
πους ενίσχυσης της συνεργασίας και των στρα-
τιωτικών σχέσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνά-
μεων των δύο χωρών, αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το υπουργείο Αμυνας της Αιγύπτου.

Ο υπουργός Αμυνας της Αιγύπτου ανέφερε ότι
είναι υπερήφανος για τη στρατηγική εταιρική σχέ-
ση μεταξύ των αιγυπτιακών και ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων σε διάφορους τομείς, ειδικά για
την άμυνα και την ασφάλεια, και τόνισε τη σημασία
του συντονισμού των στρατιωτικών προσπαθειών
και της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνά-
μεων των δύο χωρών.

Πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής
για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο,

συνοδευόμενου από τον αντιστράτηγο Μαχμούντ

Φαρίντ Χεγκάζι, αρχηγού του Επιτελείου των
Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου στην έδρα της
Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αμυνας, και
παιάνισαν οι εθνικοί ύμνοι και των δύο χωρών.

Αντιμετώπιση 

των κοινών προκλήσεων

Ο αρχηγός του αιγυπτιακού Επιτελείου των
Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε, επίσης, με τον
Έλληνα ομόλογό του, με τον οποίο εξέτασαν θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος υπό το φως των δια-
κεκριμένων σχέσεων και της κοινής εκπαίδευσης
μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών
με τρόπο που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των
κοινών προκλήσεων και στη δημιουργία θεμελίων

ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επι-

βεβαίωσε την επιθυμία της χώρας του να υπο-
στηρίξει τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αι-
γυπτιακών και ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
καθώς και τον μεγαλύτερο συντονισμό για την εξα-
σφάλιση των κοινών συμφερόντων και των δύο
πλευρών, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος των σχέ-
σεων μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας.

«Εξαιρετικά σημαντικές 

οι συναντήσεις»

Στις συναντήσεις συμμετείχαν επικεφαλής των
Ενόπλων Δυνάμεων και ο Έλληνας Στρατιωτικός
Ακόλουθος στο Κάιρο.

Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με ανάρ-
τησή του στο Twitter αναφέρθηκε στην επίσημη
επίσκεψή του στην Αίγυπτο, τονίζοντας τις «Εξαι-

ρετικά σημαντικές συναντήσεις με τον Α/ΓΕΕΔ και

τον ΥΠΑΜ στο Κάϊρο!».

«Οι στενοί δεσμοί μεταξύ των Ενόπλων μας

Δυνάμεων ενισχύονται συνεχώς!!!» υπογράμμισε
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Οαρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με τον
Πατριάρχη και μέλη της ελληνικής κοινότητας. 

Ένας χρόνος «δίπλα»

στην Ομογένεια

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ (αριστερά) με τον υπουργό Αμυνας της
Αιγύπτου (δεύτερο από αριστερά)

Του Υφυπουργού Εξωτερικών

ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΣΣΗ
Αρμοδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό 
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Τ
η συνέχιση των κυρώσεων

CAATSA σε βάρος της

Τουρκίας, για την αγορά των

S-400, μέχρις ότου αλλάξει

συμπεριφορά, υποστήριξε ο

υποψήφιος Υπουργός Εξω-

τερικών των ΗΠΑ, Άντονι

Μπλίνκεν.

Καταθέτοντας την Τρίτη

ενώπιον της επιτροπής Εξωτε-

ρικών Σχέσεων της Γερουσίας,

στο πλαίσιο της ακρόασης για

την επικύρωση του διορισμού

του, ο κ. Μπλίνκεν συμφώνησε

με την επισήμανση του Ρε-

πουμπλικανού Γερουσιαστή

Λίντσεϊ Γκράχαμ ότι θα πρέπει

να συνεχιστούν οι κυρώσεις.

«Απόλυτα. Βλέποντας τις

κυρώσεις CAATSA, αυτό που

έχει κάνει η Τουρκία ως σύμμαχος

στο ΝΑΤΟ να προμηθευτεί S-

400 είναι απαράδεκτο. Η ιδέα

ενός ούτω καλούμενου στρα-

τηγικού εταίρου μας να είναι κατ’

ακρίβεια ευθυγραμμισμένος με

τον μεγαλύτερο στρατηγικό μας

ανταγωνιστή δεν είναι αποδεκ-

τό. Θα χρειαστεί να δούμε το

αποτέλεσμα που θα έχουν οι

υπάρχουσες κυρώσεις και να

προσδιορίσουμε αν θα χρεια-

στεί να γίνει κάτι περισσότερο»,

είπε.

Τον Άντονι Μπλίνκεν παρου-

σίασε ο Δημοκρατικός Γερου-

σιαστής του Ιλινόι, Ντικ Ντάρμ-

πιν, ενώ μίλησαν ο Πρόεδρος

της Επιτροπής, Τζιμ Ρίις και ο

επικεφαλής της δημοκρατικής

πλειοψηφίας – κι από σήμερα

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξω-

τερικών Σχέσεων – Ρόμπερτ

Μενέντεζ.

Στην εισαγωγική του ομιλία,

ο Γερουσιαστής Μενέντεζ είπε

στον υποψήφιο Υπουργό Εξω-

τερικών ότι η Βόρεια Κορέα, η

Ρωσία και η Τουρκία απαιτούν

άμεση προσοχή.

«Η Τουρκία συνεχίζει να

αποσταθεροποιεί μέσω της

υποστήριξης της επιθετικό-

τητας του Αζερμπαϊτζάν στο

Ναγκόρνο Καραμπαχ και μέσω

της δικής της επιθετικής συμπε-

ριφοράς στην Ανατολική Μεσό-

γειο, εναντίον των δημοκρα-

τικών μας συμμάχων Ελλά-

δας και Κύπρου», υπογράμμι-

σε ο φιλέλλην γερουσιαστής.

Στην καταληκτική παρέμβα-

σή του ο Γερουσιαστής Μενέν-

τεζ είπε ότι αυτό που όλοι ορα-

ματίζονταν για την Τουρκία, να

αποτελέσει γέφυρα μεταξύ Ανα-

τολής και Δύσης, κοσμικό κρά-

τος και ισχυρό σύμμαχο, δεν

υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της

προεδρίας του Ταγίπ Ερντο-

γάν.

«Η αγορά των S-400 αποτε-

λεί ξεκάθαρα παραβίαση του

CAATSA. Η  εμπλοκή της (Τουρ-

κίας) σε αποσταθεροποιητικές

ενέργειες στη Συρία, η εισβολή

στα χωρικά ύδατα της Κύπρου

και η επιδίωξη να πραγματο-

ποιήσει γεωτρήσεις στην ΑΟΖ

της Κύπρου ενός μέλους της ΕΕ,

η διεκδίκηση ολόκληρης πε-

ριοχής της ΑΟΖ της Ελλάδας

μέχρι την Λιβύη, η υποστήριξη

που παρέχει ο Ερντογάν στο Αζε-

ρμπαϊτζάν και την εμπλοκή και

επιθετική του δράση στο Να-

γκόρνο Καραμπάχ που στοίχι-

σε τόσες ζωές (και πιστεύω ότι

έχουν λάβει χώρα εγκλήματα

πολέμου από τους Αζέρους …

Όλα αυτά και πολλά άλλα που

ελπίζω να μην έχουμε με τη νέα

κυβέρνηση».

Ο Γερουσιαστής Μενέντεζ

εξέφρασε την άποψη πως ότι

Πρόεδρος Τραμπ καλόπιανε

τον Ερντογάν, ο οποίος συνέχι-

ζε να προχωρά σε όλα τα μέτω-

πα, συμπεριλαμβανομένης και

της Λιβύης.

«Ελπίζω να έχουμε μια ξεκά-

θαρη πολιτική άποψη για το

τι είναι ο Ερντογάν και τι κάνει»,

είπε ο  επόμενος πρόεδρος της

Επιτροπής Εξωτερικών Σχέ-

σεων, υπενθυμίζοντας ότι στην

Τουρκία βρίσκονται φυλακισμέ-

νοι περισσότεροι δικηγόροι και

δημοσιογράφοι από οπουδή-

ποτε αλλού στον κόσμο.

Στο ερώτημα του κ. Μενέντεζ

αν η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη

άποψη για την Τουρκία υπό τον

Ταγίπ Ερντογάν, ο Άντονι

Μπλίνκεν απάντησε καταφατι-

κά.

«Πολλή ξεκάθαρη. Σε τελι-

κή ανάλυση η Τουρκία είναι

μία σύμμαχος η οποία τοποθ-

ετείται εν πολλοίς  με τρόπο

που δεν αρμόζει σε σύμμαχο.

Αυτό αποτελεί μία πολλή

ουσιαστική πρόκληση για μας

κι είμαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό»,

πρόσθεσε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο κ. Μενέντεζ παράλληλα

εξέφρασε την ελπίδα ο Πρόε-

δρος Μπάιντεν να αναγνωρίσει

την Γενοκτονία των Αρμενίων,

όπως έγινε με μεγάλη πλειοψ-

ηφία από τη Γερουσία η οποία

υιοθέτησε το ψήφισμά του, αλλά

και τη Βουλή.

«Είναι μία αρμόζουσα ενέρ-

γεια που πρέπει να γίνει. Το

βρίσκω ανάρμοστο οι Πρέ-

σβεις μας στην Αρμενία να

πηγαίνουν στις εκδηλώσεις

μνήμης για τη Γενοκτονία,

αλλά να μην βρίσκουν τη λέξη».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν

η υπενθύμιση από μέρους του

Γερουσιαστή Μενέντεζ ότι η Επι-

τροπή έχει δικαιοδοσία στις πωλή-

σεις όπλων. 

Χωρίς να μνημονεύσει το δύο

νομοσχέδια που κατέθεσε προ

ολίγων μηνών για κυρώσεις σε

βάρους της Τουρκίας και του Αζε-

ρμπαϊτζάν, είπε πως δεν έχει ιδε-

ολογικό πρόβλημα με τις πωλή-

σεις όπλων από αμερικανικές

εταιρείες, σε διάφορες χώρες,

«όταν αυτές οι χώρες τηρούν

τα ανθρώπινα δικαιώματα και

το διεθνές δίκαιο, που μας

εμπνέουν για όλο τον κόσμο.

Όταν δεν το κάνουν, τότε έχω

πρόβλημα», είπε ο κ. Μενέν-

τεζ, ζητώντας πριν δίνονται άδει-

ες για πωλήσεις όπλων από το

Στέιτ Ντιπάρτμεντ να υπάρχουν

διαβουλεύσεις με την επιτροπή.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο

προεδρεύων της Επιτροπής,

Τζιμ Ρίις υιοθέτησε τις αναφο-

ρές του γερουσιαστή Μενέντεζ

για την Τουρκία.

«Οι εκφράσεις που χρησιμο-

ποίησε ο Γερουσιαστής Μενέν-

τεζ διαβιβάστηκαν από εμένα,

και νομίζω κι εκείνον, σε κάθε

Τούρκο διπλωμάτη, συμπερι-

λαμβανομένου και του ίδιου του

Ερντογάν, απευθείας από εμένα»,

είπε.

Αναπτύσσοντας τις προτε-

ραιότητές του, ο κ. Μπλίνκεν είπε

πως θα συνεργαστεί με την Επι-

τροπή για την αναζωογόνηση

του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επεν-

δύοντας στο διπλωματικό προ-

σωπικό. Και εργαζόμενος με όλες

τις κυβερνητικές υπηρεσίες και

τους εταίρους ανά τον κόσμο,

θα αναζωογονήσει την αμερι-

κανική διπλωματία, για να αντι-

μετωπίσει τις πιεστικές προ-

κλήσεις των καιρών μας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο

κόσμος δεν οργανώνεται από

μόνος του. Όταν δεν έχουμε

εμπλοκή και δεν ηγούμαστε, τότε

συμβαίνει ένα από τα δύο πράγ-

ματα: Είτε κάποια άλλη χώρα

προσπαθεί να πάρει τη θέση μας,

αλλά πιθανώς όχι με τρόπο που

να προωθεί τα συμφέροντα ή τις

αξίες μας. Ή κανείς δεν το κάνει,

και μετά επικρατεί. Είτε έτσι είτε

αλλιώς, αυτό δεν εξυπηρετεί τον

αμερικανικό λαό Η ταπεινότητα

και η εμπιστοσύνη πρέπει να

είναι οι πτυχές του νομίσματος

της ηγεσία της Αμερικής», είπε

ο Άντονι Μπλίνκεν.

Οι περισσότερες ερωτήσεις

των μελών της επιτροπής αφο-

ρούσαν τη Ρωσία, την Κίνα και

τη Μέση Ανατολή. 

Ο Άντονι Μπλίνκεν εμφανίστηκε

μετριοπαθής στις τοποθετήσεις

του, δείχνοντας διάθεση συνε-

ργασίας με την Επιτροπή, στην

οποία εργάστηκε για περίπου

15 χρόνια. 

Αναγνώρισε επίσης τη σημασία

των Συμφωνιών του Αβραάμ και

κάποια άλλα θετικά που έγιναν

στην περίοδο της προεδρίας του

Ντόναλντ Τραμπ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ Α. ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΩΣ ΝΕΟΥ ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΗΠΑ

Λάβρος κατά της Τουρκίας ο Γερουσιαστής Μενέντεζ

για την τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου 

και για τις επιθετικές της ενέργειες
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link: https://us02web.zoom.us/j/85974364972?pwd=K1JRcnBMblozRXNmcnJLRW9yTmVwZz09 Meeting ID: 859 7436 4972 
Passcode: 932062. info@kes.education. 

                                                                                



Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11Eπικαιρότητα

Η ορκωμοσία του Τζο Μπάιν-

τεν ως 46ου προέδρου των

ΗΠΑ έγινε χθες Τετάρτη υπό

δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και

χωρίς την παρουσία πολιτών. Στη

θέση τους τοποθετήθηκαν 191.500

αμερικανικές σημαίες. Ο Μπάιν-

τεν  ανέλαβε και επίσημα την θέση

του προέδρου, καθώς ο Ντό-

ναλντ Τραμπ αποτελεί παρελ-

θόν, έπειτα από μία 4ετία που

έφερε αμφισβητήσεις, εντάσεις

και διχόνοια εντός των συνόρων,

αλλά και διακωμώδηση της πολι-

τικής ζωής των ΗΠΑ.

Η ορκομωσία Μπάιντεν έγινε

υπό ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω τόσο

των περιοριστικών μέτρων για την

πανδημία κορωνοϊού, όσο και της

πρόσφατης εισβολής στο Καπιτώλιο,

που έχουν προκαλέσει κρίση στην

πολιτική σκηνή, την δημόσια υγεία,

την οικονομία και την εθνική ασφά-

λεια.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες

να μην παραβρεθούν αλλά να πα-

ραμείνουν σπίτια τους. Η Ουάσιγ-

κτον είχε μετατραπεί  σε φρούριο.

Μεγάλα τμήματα της αμερικανικής

πρωτεύουσας, είχαν κλείσει και η

Μυστική Υπηρεσία ανέλαβε τα σχέ-

δια ασφαλείας, τα οποία υποστη-

ρίχθηκαν από περίπου 15.000 άτομα

της Εθνικής Φρουράς, συν χιλιάδες

αστυνομικούς.

Οι διοργανωτές προσπάθησαν

να διασώσουν ό,τι μπορούσαν από

την παράδοση, και να δώσουν εορ-

ταστικό κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό

τοποθετήθηκαν 191.500 σημαίες

στον Εθνικό Κήπο, με το θέαμα να

είναι εντυπωσιακό. Όλη η έκταση

ήταν αποκλεισμένη με φράχτη και

δεν υπήρχε πρόσβαση για το κοινό.

Την ίδια ώρα, δεκάδες μέλη της

Εθνοφρουράς που βρίσκονταν στο

Καπιτώλιο είχαν απομακρυνθεί από

τη φύλαξη, καθώς υπήρχαν πληρ-

οφορίες ότι είχαν σχέσεις με ακρο-

δεξιούς.

Η τελετή

Χθες το πρωί, ο Τζο Μπάιντεν

παρακολούθησε τη λειτουργία στον

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ματθαίου

του Ευαγγελιστή, του προστάτη των

δημοσίων λειτουργών.

Είχε προσκαλέσει στην τελετή

όλα τα ηγετικά στελέχη και των δύο

κομμάτων στο Κογκρέσο: τους Δημο-

κρατικούς Νάνσι Πελόζι και Τσακ

Σούμερ και τους Ρεπουμπλικά-

νους Κέβιν ΜακΚάρθι και Μιτς

Μακόνελ.

Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαν-

τικό μέρος του σεβασμού στην παρά-

δοση», εξήγησε ο γερουσιαστής

Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του

Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Κα-

θολικός. 

Η αυτοκινητοπομπή του εκλεγ-

μένου προέδρου κατευθύνθηκε κατό-

πιν στο Καπιτώλιο, όπου στις 11

τοπική ώρα (16.00 ώρα Αγγλίας)

ξεκίνησε η τελετή της ορκωμοσίας,

στην τεράστια εξέδρα που έχει στη-

θεί απέναντι από το Νάσιοναλ Μολ.  

Η σταρ της ποπ Λέιντι Γκάγκα

έψαλε τον εθνικό ύμνο και η Τζέ-

νιφερ Λόπεζ  τραγούδησε προς

τιμήν του νέου προέδρου.

Ο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντι-

πρόεδρος Κάμαλα Χάρις ορκίστηκαν

από τον επικεφαλής του Ανωτάτου

Δικαστηρίου μία ώρα αργότερα, στις

12.00  και κατόπιν ο νέος πρόε-

δρος εκφώνησε την πρώτη ομιλία

του, παρουσιάζοντας το όραμά του

«για την αντιμετώπιση της παν-

δημίας, την ανοικοδόμηση, την

ένωση και την επούλωση του έθνο-

υς».

Κατάθεση στεφάνων 

στο Άρλινγκτον

Νωρίς το απόγευμα ο Μπάιντεν

μετέβη στο Εθνικό Κοιμητήριο του

Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσιν-

γκτον, για να καταθέσει στεφάνι στον

τάφο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τον

συνόδευαν οι πρώην πρόεδροι Μπα-

ράκ Ομπάμα, Τζορτζ Ου. Μπους

και Μπιλ Κλίντον, μαζί με τις συζύ-

γους τους. Στη συνέχεια επέστρεψε

με την αυτοκινητοπομπή του στην

Ουάσινγκτον. Μπήκε, όμως, στον

Λευκό Οίκο πεζός, με στρατιωτική

συνοδεία. Εκεί υπέγραψε τα πρώτα

προεδρικά διατάγματα της θητείας

του. 

Το αντίο του Τραμπ

Το δικό του αντίο στον αμερικα-

νικό λαό, λίγες ώρες πριν την

αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο

και την παράδοση της εξουσίας στον

Τζο Μπάιντεν,  έστειλε μέσα από

βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος

να σημειωθεί ότι δεν παρέστη στην

ορκωμοσία του διαδόχου του.

«Αυτήν την εβδομάδα θα ορκι-

στεί μια νέα κυβέρνηση και προ-

σευχόμαστε να καταφέρει να διατ-

ηρήσει την Αμερική σε ασφάλεια

και ευημερία», είπε αναφερόμενος

στον Τζο Μπάιντεν – χωρίς βέβαια

να τον κατονομάσει – σε μια… έμμε-

ση παραδοχή της ήττας του στις

εκλογές.

Παράλληλα, ο απερχόμενος πρόε-

δρος των ΗΠΑ, προχώρησε σε απο-

λογισμό της θητείας του, υπερηφα-

νευόμενος επειδή «ένωσε» τον κόσμο

απέναντι στην Κίνα και δεν προκά-

λεσε κανέναν πόλεμο στα τέσσερα

χρόνια που παρέμεινε στο αξίωμα.

Φυσικά, δεν παρέλειψε να ανα-

φερθεί στις σκηνές που σόκαραν

τον πλανήτη από την επίθεση στο

Καπιτώλιο. 

«Όλοι τρομοκρατηθήκαμε με την

επίθεση στο Καπιτώλιο. Η πολιτική

βία δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκ-

τή», είπε αναφερόμενος στα δρα-

ματικά γεγονότα εισβολής των

οπαδών του στο κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της 20λεπτης

ομιλία του, ευχαρίστησε την Μελά-

νια Τραμπ, όλη του την οικογένεια

και τον αντιπρόεδρο Πενς. 

Επίσης ευχαρίστησε όλους τους

συμβούλους του και τους συνεργά-

τες του αλλά και τις μυστικές υπη-

ρεσίες των ΗΠΑ και φυσικά τον αμε-

ρικανικό λαό που τον ανέδειξε σε

αυτό το προνομιακό αξίωμα. Έκλει-

σε το μήνυμά του, υποσχόμενος ότι

θα... επανέλθει. 

Ενώπιον 190 χιλιάδων σημαιών και δεκάδων χιλιάδων

στρατιωτών και αστυνομικών ορκίστηκε ο Μπάιντεν
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Tο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του

Υπουργείου Μεταφορών, Επι-

κοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει

ότι, λόγω της αποχώρησης του Ηνω-

μένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση, για τα οχήματα που

προέρχονται από αυτό, εφαρμόζονται

οι πρόνοιες των Κανονισμών που

αφορούν οχήματα που προέρχον-

ται από τρίτες χώρες (μη μέλη της

Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακό-

λουθα:

A. Όχημα κατηγορίας Μ1 (σαλούν

– μέχρι 8 θέσεων επιβατών μη περι-

λαμβανομένου του οδηγού)

Μπορεί να εγγραφεί, νοουμένου ότι

κατά την ημερομηνία άφιξης του σε νόμι-

μο λιμάνι της Δημοκρατίας είναι ηλικίας

μέχρι πέντε χρόνων, αυτών υπολογι-

ζομένων από την ημερομηνία κατά την

οποία το όχημα έχει εγγραφεί σε οποι-

αδήποτε χώρα ως καινούργιο.

Διευκρινίζεται ότι, το πιο πάνω δεν

ισχύει για όχημα κατηγορίας Μ1 που

έχει ήδη μεταφερθεί ή εισαχθεί στη Δημο-

κρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο και

δεν έχει ακόμη εγγραφεί ή θα έχει φορ-

τωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της

Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την Δευ-

τέρα 15/2/2021. Τα οχήματα αυτά θα

μπορούν να εγγραφούν, οποτεδήπο-

τε, ανεξάρτητα αν η ηλικία τους υπερ-

βαίνει τα πέντε χρόνια.

Για να εγγραφεί ένα όχημα κατηγο-

ρίας Μ1, πρέπει να συνοδεύεται με το

αυθεντικό πιστοποιητικό εγγραφής του

από το Η.Β. («Registration Certificate

– V5c»), να έχει εκδοθεί για αυτό πιστο-

ποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) στην

Κύπρο και να έχει εκδοθεί για αυτό ευρ-

ωπαϊκή έγκριση τύπου ολοκληρωμέ-

νου οχήματος (WVTA) ή Έγκριση Τύπου

Μεμονωμένου Οχήματος (SVA) στην

Κύπρο.

Το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β.

(που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020), απο-

τελεί επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι,

για το όχημα υπάρχει WVTA, νοουμέ-

νου ότι φέρει ένδειξη της έγκρισης τύπου

του οχήματος (WVTA). Η ένδειξη που

πρέπει να αναζητείται στο V5c βρίσκε-

ται στο σημείο «Κ» («Type Approval

Number») και είναι της μορφής π.χ.

«e4*2007/46*0186*11». Σε περίπτω-

ση που δεν υπάρχει η ένδειξη αυτή, το

όχημα για να εγγραφεί, πρέπει να λάβει

Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου Οχή-

ματος (SVA) στην Κύπρο.

Β. Οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3

(Λεωφορεία) και κατηγορίας Ν1, Ν2

και Ν3 (μεταφοράς εμπορευμάτων –

π.χ. διπλοκάμπινα, «pick - up», φορ-

τηγά)

Εγγράφονται ανεξάρτητα από την

ηλικία τους νοουμένου ότι –

(ι) προσκομίζονται ή υπάρχουν στοιχεία

που αποδεικνύουν ότι οι εκπομπές

αερίων και σωματιδιακών ρύπων του

οχήματος (της μηχανής) συνάδουν με

τις απαιτήσεις που ίσχυαν στο Ευρω-

παϊκό Δίκαιο κατά την ημερομηνία που

το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε

χώρα για πρώτη φορά και

(ιι) είναι εφοδιασμένα με Σύστημα

Αντιπλοκαρίσματος Φρένων (A.B.S.).

Το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β.

(V5c – που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020)

αποτελεί και πάλι επαρκές αποδεικτικό

έγγραφο ότι τηρείται η απαίτηση της

παραγράφου Β(ι) πιο πάνω, νοουμέ-

νου ότι η μηχανή που φέρει το όχημα

κατά την επιθεώρηση του είναι η ίδια

με αυτή που αναφέρεται στο εν λόγω

πιστοποιητικό εγγραφής. Στην περίπτω-

ση που η μηχανή είναι διαφορετική,

απαιτείται σχετική τεκμηρίωση ότι η νέα

μηχανή συνάδει με το αντίστοιχο «EURO»

(π.χ. βεβαίωση κατασκευαστή ή του

αντιπροσώπου του ή/και επαρκής πληρ-

οφόρηση από τεχνικά εγχειρίδια της

μηχανής κ λπ).

Γ. Οχήματα κατηγορίας L (μοτο-

ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα

και τετράκυκλα)

Όχημα της κατηγορίας L εγγράφεται

ανεξάρτητα από την ηλικία του, νοο-

υμένου ότι συνοδεύεται με το Ευρω-

παϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

(Certificate of Conformity - CoC) – (ΠΣ)

του οχήματος που ίσχυε κατά την ημε-

ρομηνία πρώτης εγγραφής του. 

Γίνεται επίσης αποδεκτό αντίγραφο

του ΠΣ που εκδίδεται από τον ίδιο τον

κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του.

Επίσης, γίνεται αποδεκτό και το πιστο-

ποιητικό εγγραφής του Η.Β. (που εκδόθη-

κε μέχρι 31/12/2020), το οποίο αποτε-

λεί επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι,

για το όχημα υπάρχει WVTA και άρα

έχει εκδοθεί ΠΣ, νοουμένου ότι το πιστο-

ποιητικό εγγραφής του Η.Β φέρει την

ένδειξη της έγκρισης τύπου του οχή-

ματος (WVTA).

Τι ισχύει στην Κύπρο για εγγραφή

οχημάτων από το Ηνωμένο

Βασίλειο μετά το Brexit



Μέρος Α’
Μ. Τσαβούσογλου: «Η λύση δύο κρατών προτά-

θηκε πρώτη φορά από τον Αναστασιάδη» (Sigmalive
8.1.2021). Δεν αληθεύει. Τόσο αυτά, όσο και  η πολιτική
ισότητα,  η ΔΔΟ, η σκέτα ομοσπονδία, η χαλαρή ομο-
σπονδία, ή αποκεντρωμένη, η συνομοσπονδία, και όπως
θέλεις πές την, είναι τουρκικές λύσεις που υποστήριξαν
διαχρονικά Τούρκοι και οι Βρετανοί. Οι δικοί μας ήσαν
και παραμένουν φρόνιμοι αποδέκτες και προωθητές
των. Ο μόνος που κλωτσούσε όσο του επέτρεπαν οι
«γύπες» γύρο του, ήταν ο μ. Σπύρος Κυπριανού. Έτσι
προωθήθηκε ο  «ευέλικτος» Γιώργος Βασιλείου που
έκανε ό,τι του έλεγαν οι Βρετανοί, δέχθηκε την ΔΔΟ τους
(649/90) και κατά 99% των τουρκικών απαιτήσεων. Στη
συνέχεια και ο  Γλ. Κληρίδης δέχθηκε την πολιτική ισό-
τητα και οι υπόλοιποι…

Λοιπόν:
Το Σύνταγμα του 1960 προμηνούσε την προτεινό-

μενη «λύση δύο κρατών» αναγνωρίζοντας «δύο κοινό-
τητες» και δημιουργώντας  δύο ξεχωριστές «κοινοτικές
συνελεύσεις». http://www.cylaw.org/nomoi/arith/syntagma.pdf 

Μετά την ζυριχική «Ανεξαρτησία» και τις προετοι-
μασίες των Τούρκων για επιβολή των διαιρετικών τους
στόχων με το πραξικόπημα του Δεκεμβρίου 1963/64…

3.1.1964 Φόρεϊν Όφις- ετοιμασία μετάλλαξης της ΚΔ
σε «two constituent states». άρθρο  23.11.2020 Φ.Α. «Η
πολιτική ισότητα βρετανική φόρμουλα  από το 1956.
https://simerini.sigmalive.com/article/2020/11/23/h-poli-
tike-isoteta-tou-k-stephen-lillie-etan-bretanike-phor-
moula-apo-to-1956/

17.7.1974 – Ετσεβίτ: Δύο αυτόνομες κυβερνήσεις
Γενεύη Ι 1974 – Αναγνώρισαν ενυπογράφως  δύο

αυτόνομες  διοικήσεις ενώ ο Αττίλας προέλαυνε επί εδά-
φους…

Γενεύη ΙΙ 1974 – Ρ. Ντενκτάς και Turan Gunes ζητούν
δύο κράτη - ο James Callaghan (Βρετανός ΥΠΕΞ) ζητεί
υπογραφή από Γλ. Κληρίδη και  Ρ. Ντενκτάς για λύση
γεωγραφικού ομοσπονδιακού διαχωρισμού.

12.2.1977 και 19.5.1979  α) κατευθυντήριες γραμμές
Μακαρίου/Ντενκτάς για δικοινοτική ομοσπονδία β) κατε-
υθυντήριες Κυπριανού/Ντενκτάς. Ο μ. Σπ. Κυπριανού
δεν δέχθηκε την διζωνική- επιβεβαίωση από Angela
Gillon Φ.Ο Νοέμβριος 1983.

Ιούλιος 1987 Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«Αν η επανένωση δεν επιτευχθεί με λύση ομοσπονδίας
εντός λογικού χρονικού διαστήματος στο μέλλον, η επό-
μενη καλύτερη λύση είναι η «Συνομοσπονδία». (Φ.Α:
Ακολούθησαν οι βρετανικές συνομόσπονδες  «Ιδέες Γκά-
λι» αφού ο Γ. Βασιλείου δέχθηκε τη ΔΔΟ).

9.8.1990D. G. H. Frost *Βρετ. Υπ. Αρμοστεία Λευ-
κωσία: «Δύο ανεξάρτητα ομόσπονδα κράτη με μια
κατ΄όνομα κεντρική κυβέρνηση»γιατί αυτό απαιτούσε ο
Ντενκτάς. Παρά μια πραγματική αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ».Πώς θα τα επέβαλλαν στους Ε/κ ήταν το πρόβ-
λημα.  (Φ.Α. «Σ» 26.1.2020).

* Σημερινός διαπραγματευτής για το Brexit.
19.9.1991 «Τα Νέα» -ΛονδίνουΚυριαρχία θέλει τώρα

ο Ντενκτάς για τους Τ/κ.
21.2.1992 «Σημερινή»- Προσχέδιο συμφωνίας για

χαλαρή ομοσπονδία μεταφέρουν τα ΗΕ – που να βασίζε-
ται στη ΔΙΖΩΝΙΚΗ.

24.8.1992 «Ελευθεροτυπία» Κύπρου -Τ. Παπαδό-
πουλος : Μετά τη διπλωματική μας ήττα στη Νέα Υόρκη-
Οι τουρκικές απαιτήσεις υιοθετούνται από τον Γκάλι.

27.1.1993 «Σημερινή» - Ο Βασιλείου ξεγράφει την
Κερύνεια για την ομοσπονδία – Το να ζητήσουμε η
Κερύνεια να περιέλθει υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση
είναι σαν να μην θέλουμε ομοσπονδία δήλωσε ο Γ. Βασι-
λείου (Φ.Α:  Γκουστάβ Φειζελ- ο ΓΒ δέχθηκε την ΔΔΟ
και 99% αν όχι 100% των τουρκικών απαιτήσεων. Τ.
Παναγίδης -Ο Βασιλείου έκανε ό,τι του ζητούσαν οι Βρε-
τανοί).

Φθινόπωρο 1993 – Η Βρετανίδα Υφυπουργός Linda
Chalker στη Κύπρο είπε «υπάρχουν και άλλες λύσεις
εκτός της ομοσπονδίας»

ΧΑΛΑΡΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1994 – Σε άρθρο της «Χουριέτ» (ΓιουσούφΚανλί)- «Η
Βρετανία βολιδοσκοπεί τις αντιδράσεις σε διάφορα επίπε-
δα διαπραγματεύσεων με την ελληνοκυπριακή ηγεσία,
για ιδέες “loosely decentralized federation” (δηλαδή για
μια χαλαρή αποκεντρωμένη ομοσπονδία) ή “two state
confederation”» συνομοσπονδία δύο κρατών.

26.10.1993 «Ελευθεροτυπία» (Κύπρου) - Συνομο-
σπονδία θέλουν οι Άγγλοι – Η βρετανική κυβέρνηση έχει

συνταχθεί με την Άγκυρα.
26.10.1993 «Χαραυγή» -Η Βρετανία προωθεί μεθο-

δικά λύση χαλαρής ομοσπονδίας που παρέχει  αυξημέ-
νες εξουσίες στην Τ/κ πλευρά.

15.7.1995 «Φιλελεύθερος»- Λύση δύο κρατών και
ενίσχυση του Αττίλα – υποστηρίζει έγγραφο της ηγεσίας
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Ιούνιος 1996 – Φ.Ο- χαλαρή ομοσπονδία θέλει η
Τουρκία-Ανέλαβε το «έργο» ο Sir David Hannay. («Σ» 3
και 10/1/2021).

1.6.1997 «Σημερινή»-  Προέκταση της Τουρκίας είναι
ολόκληρη η Κύπρος –Υποστηρίζει «επίσημα» σύμβου-
λος του κατοχικού Ντενκτάς (Σε συνάντηση Ε/κ και Τ/κ
στο Λήδρα Πάλας).

24.7.1997 «Παροικιακή» (Χαραυγή) Λονδίνου – Να
μη μιλούμε για ψευδοκράτος υποστηρίζει δύο κράτη και
δύο κυριαρχίες! ο Έλληνας αρθρογράφος «Καθημερι-
νής» Αντώνης Καρκαγιάννης.

23.7.1998 «Σημερινή»-  Δεν θεωρεί χρήσιμο να συζητά
για τον Αττίλα, ο Σερ Ντέιβιντ  - συνεχής αναφορά για
τους πυραύλους.

2.8.1998 «Σημερινή»- Χαλαρή συνομοσπονδία ή
πολεμική σύρραξη – άρθρο του «Economist» – απηχώντας
τις βρετανικές θέσεις.

27.7.1999 «Σημερινή»- Αντιδράσεις προκαλεί ο Χάνει
δήλωση του σε Τ/κ Λονδίνου η λύση θα έχει μορφή χαλα-
ρής ομοσπονδίας. Πρόδρομος η αναφορά του σε ομο-
σπονδία που προνοεί δύο ισχυρές τοπικές κυβερνήσεις
και μια ασθενή κεντρική.

16.11.2003 «Σημερινή» -Εδώ θα γίνει Τουρκία! Προκ-
λητική  υποδοχή του Ερντογάν στο αεροδρόμιο Λευκο-
νοίκου.

24.4.2004 Απερρίφθη το «Σχέδιο Ανάν» από τους Ε/κ
8.7.2006 Δέσμη Αρχών Τ. Παπαδόπουλου και Μεχμέτ

Αλί Ταλάτ για δέσμευση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα όπως
καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Σ.Α. (βλέπε
649/90, 750/92).

27.8.2006 «Σημερινή»-  Μας κήρυξε παράνομους ο
Ταλάτ –παράνομη ως κράτος η Κ.Δ.

5.10.2007 «Σημερινή» -Προτείνουν «συνεταιρισμό»
- Εμμονή στις «πραγματικότητες» από Άγκυρα.

11.1.2008 «Νέα» Λονδίνου – Σχέδιο αλά τούρκα – Ο
Τούρκος Πρόεδρος (Γκιουλ) ζητά πρωτοβουλία από τα
ΗΕ και αξιώνει… ανταλλάγματα για τη στάση που τήρη-
σε η τουρκική πλευρά στο δημοψήφισμα.

7.3.2008 «Τα Νέα» -Λονδίνου Σε παρθενογένεση νέου
κράτους επιμένει οΤαλάτ.

13.3.2008 “Toplum Postasi”  Λονδίνο  - Ο Ταλάτ και η
Τουρκία θέλουν το «Σχέδιο Ανάν».

1.5.2008 «Londra Turkish Gazette» - επιστολή στον
Βρετανό Πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν από Τ/κ για
τερματισμό του εμπάργκο εναντίον των κατεχομένων
και υπέρ του «Σχεδίου Ανάν».

23.5.2008 Κοινό Ανακοινωθέν Δημήτρη Χριστόφ-
ια/Μ.Α.Ταλάτ. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους για
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα …

ο συνεταιρισμός θα έχει μια ομόσπονδη κυβέρνηση ..
καθώς και ένα Τουρκοκυπριακό «Constituent State» και
ένα Ελληνοκυπριακό «Constituent State»…

30.10.2008 «Σημερινή» - Ο Ταλάτ μιλά για δύο κράτη
και εγγυήσεις στο νησί.

2.7.2009 «Σημερινή» - Λύση με δύο ισότιμα κράτη –
Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας θέτει
τους όρους συμφωνίας.

16.7.2009 «Ελευθερία» Λονδίνου –Δεν είναι δυνατόν
να υιοθετηθούν αρχές στη βάση της εποικοδομητικής
ασάφειας – Μ. Καρογιάν: ‘Εχω δει προτάσεις των Τούρ-
κων για λύση δύο κρατών.

6.1.2011 «Ελευθερία» Λονδίνου - Μπαγίς: Οι Ε/κ δεν
αποτελούν ούτε καν φυλή»!!!

2.2.2011 «Σημερινή»- Ξεσάλωσαν οι Βρετανοί υπέρ
των Τούρκων θέλουν να ληφθεί υπόψη η πρόταση Έρογ-

λου για λύση.
16.2.2011 «Σημερινή» -Τουρκία  - Έχουμε στρατηγι-

κές ευαισθησίες στην Κύπρο.
12.9.2012 «Τα Νέα» Λονδίνου – Εγκεμέν Μπαγίς – Η

Τουρκία προτιμά ενιαίο κράτος με δύο ιδρυτικά «κράτη»,
Η μόνη χώρα από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ που δεν
εφαρμόζει εμπάργκο εναντίον του ψευδοκράτους είναι
η «Νότια Κύπρος» δήλωσε ο Τούρκος αρμόδιος για θέμα-
τα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20.7.2013 «Σημερινή» -Ιταμός ο Τούρκος Πρωθυπο-
υργός δεν δίνει τίποτα πίσω και μας χλευάζει για την τρα-
γωδία.

12.11.2013 «Φιλελεύθερος» - Ερντογάν: Δεν υπάρχει
χώρα με όνομα Κύπρος.

11.2.2014 Κοινή Διακήρυξη Νίκου Αναστασιάδη/Ντερ-
βίς ‘Ερογλου -Η λύση θα βασίζεται σε μια δι-κοινοτική,
διζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
Σ.Α και της Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου… Η διευθέ-

τηση θα τεθεί σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα, το ομό-
σπονδο σύνταγμα θα προνοεί εξουσίες για το κάθε “con-
stituent state” («συνιστών κράτος»)… (Φ.Α: Παραπ-
λάνηση η αναφορά σε «Συμφωνίες Υ.Ε» δεν υπήρξαν
τέτοιες το 77 και 79 αλλά οδηγίες προς τους διαπραγ-
ματευτές).

23.6.2014  Γραπτή Δήλωση του Υπουργού Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Mevlut Cavusoglu,
Λουξεμβούργο, 23/6/2014  «εκλιπούσα» η Κυπριακής
Δημοκρατίας’» («defunct»).

1.9.2014 Πρόεδρος Ερντογάν «Μόνο λύση δύο κρατών
γίνεται αποδεκτή βασισμένη σε ομοσπονδιακή δομή με
πολιτική ισότητα».

https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/3217/erdogan-
reiterates-turkeys-resoluteness-toward-the-cyprus-issue-
as-a-gurantor-country

27.11.2014 «London School of Economics» - στην
παρουσίαση βιβλίου του βρετανού Δρ. James Ker-Lindsay
oT/κ διαπραγματευτής Μουσταφά Ερκούν Ολγκούν  «το
στάτους κβο χρειάζεται αλλαγή. Δεσμεύσαμε τους εαυ-
τούς μας στο Κοινό Ανακοινωθέν της 11.2.2014 για μοι-
ρασιά της εξουσίας (power sharing)…»

13.5.2015 «Σημερινή» -Ο Τσαβούσογλου παραπέμ-
πει σε παρθενογένεση – Δύο κρατίδια ιδρυτικά θέλει η

Τουρκία. (Ο ίδιος που ισχυρίστηκε  ότι ο Αναστασιάδης
πρώτος μίλησε για δύο κράτη – Sigmalive 8.1.2021).

3.6.2015 «Σημερινή» - Απαίτηση Αττίλα ’74 τα …
«συνιστώντα» ( Πόλυς Γ. Πολυβίου ο οποίος παρευρέθηκε
και στη Γενεύη ΙΙ το 1974 μαρτυρεί σε βιβλίο του ότι η
φρασεολογία «συνιστώντα» καταγράφτηκε στις διαπρ-
αγματεύσεις.  Άρθρο Λάζαρου Μαύρου.

(Φ.Α: Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά, αυτή βρίσκεται
σε βρετανικό έγγραφο του Φόρεϊν Όφις 3.1.1964 όταν ο
Sir Cripsin Tickell ετοίμαζε το σχέδιο επανασύστα-
σης/μετάλλαξης της ΚΔ σε δύο “constituent states” και
πώς να διευθετείτο η τουρκική εισβολή σε 10 χρόνια!...

6.9.2015 «Σημερινή» -Τούρκοι: Λύση δύο συνιδρυ-
τικών λαών με σημαία την παρθενογένεση.

13.9.2915 «Σημερινή»- «Σηκώνεται η τρίχα σου…»
Ανδρέας Μαυρογιάνης αποκαλύπτει τις απαράδεκτες
θέσεις Ακιντζί… μόνιμες παρεκκλίσεις και πρωτογενές
δίκαιο, εξισώνουν  δικαίωμα του χρήστη με τον ιδιο-
κτήτη.

26.1.2016 «Σημερινή»- Διζωνική με κυριαρχία Τ/κ
«λαού» - Αυτός είναι ο στόχος της τουρκικής πλευράς
κατά τον Μουσταφά Ακιντζί – υποστήριξε ότι στο Νταβός
εμφανίστηκε σε ισότιμο καθεστώς με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη.

16.12.2016 Τουρκικό ΥΠΕΞ – ο Τούρκος Πρωθυπο-
υργός Huseyin Ozgurgun  «Δεν θα υποστηρίξουμε  λύση
που θα επιστρέφει τη Μόρφου (“Guzelyurt”) και δεν
φεύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Βρήκε ανόητο τον
ισχυρισμό του Espen Barth Eide ότι αστυνομική δύναμη
θα διασφάλισε την ασφάλεια των Τ/κ.

8.2.2017 «Σημερινή»- Χάρτη με τον οποίο «ισο-
πεδώνει» όλα τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμ-
μές, κατέθεσε ο Ακιντζί στη Γενεύη – ο χάρτης προσ-
διορίζει το ποσοστό εδάφους στο τ/κ συνιστών κρατίδιο
στο 29.15% και την ακτογραμμή στο 55% (όσο και το
«Σχέδιο Ανάν»)… (Φ.Α: δόθηκε και Ε/κ χάρτης αλλά
κλειδώθηκε στα συρτάρια του ΟΗΕ  δεν τον είδε κανέ-
νας. Λέχθηκε μετά ότι οι Τ/κ απέσυραν τον χάρτη τους).

29.11.2017 «Αλήθεια» -Λύση δύο κρατών προκρίνει
ο Αρχιεπίσκοπος

25.6.2018 «Αλήθεια»- Ισχυρό μήνυμα Αναστασιάδη
προς ΑΚΕΛ και άλλους… Δεν μίλησα ποτέ για δύο κράτη.

15.10.2018 «Αλήθεια» - Μόνη λύση η χαλαρή ομο-
σπονδία–συνέντευξη καθηγητή James Ker-Lindsay.
Τουρκικές θέσεις που  κατέγραψε διαχρονικά το Φόρειν
Όφις και προωθεί.  Βλέπε και πρόσφατες δημοσιεύσεις
της γράφουσας, στη «Σ» 3 και 10 /1/2021 με θέσεις Φ.Ο
και Ντέιβιντ Χάνει 1996-7(Φ.Α: Ο  James Ker-Lindsay
εργάστηκε και για το Φ.Ο και  παρευρέθηκε και στο Κράν
Μοντανά το 2017 ως μέλος της βρετανικής ομάδας).

19.3.2019 «Νέα» Λονδίνου - Κασουλίδης: Να μη προ-
καλούμε την Τουρκία και να αποφεύγουμε να απαντάμε
στις προκλήσεις!  - Εκεί κατάντησε η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη.

5.4.2019 «Αλήθεια» - Ο Οζερσάι, ενθαρρυμένος από
τον Τούρκο «πρεσβευτή» προκαλεί την Λούτ: Δώσε τέλος
στην ομοσπονδία – η τουρκική πλευρά επιδιώκει λύση
πλάι, πλάι και συνεταιρισμό στους υδρογονάνθρακες
(Φ.Α: Πέραν της επαναβεβαίωσης της ΔΔΟ ο Χριστό-
φιας με τον Ταλάτ το 2008 συμφώνησαν στον συνεται-
ρισμό που πρώτος πρόβαλε το 1958 ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός Μάκμιλλαν).

4.6.2019 «Αλήθεια»-Μουσταφά Ακιντζι Απορρίπτει
ξεκάθαρα λύση δύο κρατών (Φ.Α: Και όμως στις 26.1.2016
(«Σημερινή») «Διζωνική με κυριαρχία Τ/κ «λαού» υπο-
στήριζε ο Ακιντζί).  Αλλά το 2019 αντιμετώπιζε εκλογές…

23.7.2019 «Αλήθεια»- Ισχυρισμοί Τσαβούσογλου –
Ο Αναστασιάδης μου μίλησε για δύο κράτη – Αναληθή
τα όσα αποδίδει στον πρόεδρο (Πρόδρομος Προδρό-
μου κυβερνητικός εκπρόσωπος).

19.11.20 «Αλήθεια»  -Χριστοδουλίδης:  Θα μπορούσε
να συζητηθεί χαλαρή ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία.

29.11.2020 «Σημερινή»  -Πενταμερής: Δούρειος ίππος
και εργαλείο διχοτόμησης το κεκτημένο των συνομιλιών
– Η κομπίνα των Βρετανών, η πολιτική ισότητα και η
χαλαρή ομοσπονδία.

17.12.2020 «Ελευθερία» Λονδίνου - Τσαβούσογλου:
Με οδηγό το πνεύμα Ετσεβίτ του 1974 θα λυγίσουμε τα
χέρια όσων κινούνται εναντίον μας.

27.12.2020 «Sigmalive» Ο ΠτΔ απορρίπτει τα όσα
ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος για λύση δύο κρατών.

29.12.2020 «Φιλελεύθερος»- Φλερτάρουν με τα δύο
κράτη και παριστάνουν τους ανίδεους.

3.1.2021 «Σημερινή»- Οι προαγωγοί της τουρκο-
ποίησης της Κύπρου.

5.1.2021 «Σημερινή»- Τα δύο κράτη «κυνηγούν» τον
Πρόεδρο.

Στο β’ μέρος: 

Ε/κ διαχρονική δουλοπρεπής υποταγή
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ΣΥΝΤΟΜΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ:

Δύο κράτη/χαλαρή ομοσπονδία

με βρετανική βοήθεια

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Αγαπητέ φίλε Ντίνο,

Πρέπει για άλλη μια φορά να σε συγχαρώ και ως
απλός Έλληνας πολίτης αλλά και ως φίλος και ως
θαυμαστής σου για τον διαρκή αγώνα που επί τόσα
χρόνια αδιαλείπτως δίνεις με πολλούς τρόπους για
τη δικαίωση της πατρίδας σου και πατρίδας όλων των
Ελλήνων της ηρωικής μας Κύπρου.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Είναι γνωστό ότι τέτοιοι αγώνες στοιχίζουν αφάν-
ταστα πολύ χρόνο, σε χρήμα, σε αγωνία, στην οικο-
γενειακή γαλήνη καθώς και σε άλλους τομείς της προ-
σωπικής σου ζωής πράγμα που εσύ με το πάθος που
σε διακρίνει για την πατρίδα αντιπαρέρχεσαι και αγογ-
γύστως υπομένεις...

Σου γράφω αυτά τα λίγα λόγια με αφορμή το τελευ-
ταίο δημοσίευμα σου με τίτλο: «Τα ματωμένα Χρι-
στούγεννα του 1963», το οποίο με συγκλόνισε κυ-
ριολεκτικά και για την ακρίβεια των γραφομένων σου
αλλά και γιατί έτυχε εκείνα τα «ματωμένα Χριστούγεννα
του 1963», να υπηρετώ τη θητεία μου στην ΕΛ.ΔΥ.Κ.
(Ελληνική Δύναμη Κύπρου), στη Λευκωσία, και το
δημοσίευμα σου αυτό έφερε μπροστά μου όλα τα
γεγονότα όπως τα έζησα και πολλά των οποίων έχουν
χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου.

Πράγματι την 21ην Δεκεμβρίου το περιστατικό που
με λεπτομέρειες περιγράφεις, υπήρξε και την άλλη
μέρα που έφτασε σ΄εμάς με κάποιες άλλες πληρο-
φορίες και από τον κυπριακό Τύπο, μας ανησύχησε
πολύ.

Την επόμενη μέρα τα γεγονότα επαναλήφθηκαν
με επεισόδιο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων αστυνομικών. Έτσι μεγάλωνε την ένταση
που υπήρχε εκείνη την περίοδο, πράγμα που μας
έθεσε σε διαρκή επιφυλακή.

Αυτό ανησύχησε περισσότερο εμάς που μετρού-
σαμε καθημερινά, αφαιρετικά, τις μέρες αναχώρησης
μας και βρισκόμασταν ήδη στο νούμερο τρία (3). Στις
27-12-1963 θα αναχωρούσαμε για την πατρίδα.

Την 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Γέννησης του Χριστού
μας, μόλις πήραμε το μεσημεριανό εορταστικό Χρι-
στουγεννιάτικο φαγητό, ξαφνικά δύο αεροπλάνα της
τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πέρασαν σε ύψος
20-30 μέτρα πάνω απότο στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ
και μάλιστα ακριβώς πάνω από το χώρο εστίασης
όπου βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή.

Αμέσως διατάχτηκε κινητοποίηση, αφήσαμε το
φαγητό όπως ήταν πάνω στα τραπέζια πήραμε τις
πολεμικές εξαρτήσεις μας και πήγαμε στους χώρους
διασποράς όπως είχαμε προετοιμαστεί με τις τακτι-
κές ασκήσεις που κάναμε.

Κυρίως πήραμε θέσεις απέναντι από το στρατό-
πεδο ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ, πλευρά προς το Κιόνελι και πλευ-
ρά Άσπρων Χωμάτων, όπως επίσης στα υψώματα
του στρατοπέδου, στον Άγιο Γεώργιο και αλλού.

Από τους χώρους διασποράς παρακολουθούσα-
με το στρατόπεδο της ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. που ήταν κοντά
στο δικό μας και στο οποίο χωρίζονταν με μια νεκρή
ζώνη 50-100 μέτρων.

Σ΄αυτό παρατηρείτο ασυνήθιστη κίνηση η οποία
εκδηλώθηκε με την άμεση (σε μισή ώρα) οπισθο-
χώρηση όλης της δύναμης της ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ., με όλα
τα διαθέσιμα μέσα: (αυτοκίνητα πάσης φύσεως, τζιπ,
μηχανές, Ι.Χ, πεζοπόρα τμήματα) με κατεύθυνση το
χωριό Κιόνελι.

Περιττόν να σου πω, Ντίνο, ότι το βράδυ ήμασταν

σε γενική επιφυλακή με το δάκτυλο στη σκανδάλη,
όπως λέμε, γιατί δεν γνωρίζαμε τι μπορεί να συμβεί.

Ήδη σε άλλα σημεία της Λευκωσίας είχαν αρχίσει
συμπλοκές μεταξύ Ελλαδιτών και Ελλήνων Κυπρίων
από τη μια μεριά και Τούρκων Κυπρίων και Τούρκων
στρατιωτών από την άλλη και όλη τη νύκτα ακούγον-
ταν πυροβολισμοί και τροχιοδεικτικές σφαίρες έσχι-
ζαν τον σκοτεινό ουρανό.

Το ίδιο βράδυ (25 Δεκεμβρίου) ήρθε το στρατόπεδό
μας ο Νίκος Σαμψών, ο οποίος είχε ήδη επικηρυχτεί,
όπως μάθαμε, από τους Τούρκους αντί πολλών χιλιά-
δων λιρών (δεν θυμάμαι ακριβώς ποσόν) και τον φιλο-
ξενήσαμε για δύο μέρες στο γραφείο των αξιωμα-
τικών, το οποίο ήταν δίπλα στο γραφείο μου που είχα
μαζί με τον υπασπιστή του Λόχου Φίλιο Βασίλειο από
το Αγιόφιλλο Τρικάλων και του γραφείου του Διοικητή
Κωστάκη ... ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Φαίδωνα
Γκιζίκη που επέστρεψε στην Ελλάδα και μάλιστα στη
Λάρισα, στην 1η Στρατιά. Αυτός έμενε στην οδό Αθ.
Διάκου και τον επισκέφθηκα όταν επέστρεψα στη Λά-
ρισα για να του επιδώσω μερικά δώρα εκ μέρους
κάποιων αξιωματικών της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Κατά το μεσημέρι της ίδιας μέρας, αυτοκίνητα Ελλή-
νων Κυπρίων με μεγάφωνα ήρθαν έξω από το στρα-
τόπεδο και ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια για την
αντιμετώπιση του κινδύνου: «Αδέλφια βοήθεια, τ΄αδέλ-
φια σας σφάζονται από τους Τούρκους, ήταν το κύριο
σύνθημα που ακούγονταν από τα μεγάφωνα τους».

Όλα αυτά μας είχαν αναστατώσει τόσο πολύ που
το αίμα μας έβραζε από θυμό, αγανάκτηση, ενθου-
σιασμό και δεν ξέρω από τι άλλα συναισθήματα αλλά
εκείνο που ήταν βέβαιο είναι ότι ήμασταν έτοιμοι να
πάμε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουμε χωρίς,
εκείνες τις στιγμές, να σκεπτόμαστε τίποτε άλλο.

Βλέποντας αυτή την κατάσταση ο Διοικητής του
Συντάγματος Τσεβελίκος Απόστολος έδωσε εντολή
και έγινε συγκέντρωση όλης της δύναμης της ΕΛ.ΔΥ.Κ.
και αφού εκφώνησε έναν συγκινητικό, πατριωτικό
λόγο κατέληξε: «Νοιώθω πώς αισθάνεστε. να είστε
βέβαιοι ότι το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ. Γι΄αυτό, αν χρει-
αστεί, όταν έλθει, αν έλθει αυτή η ώρα, ο πρώτος που
θα μπει στη μάχη θα είμαι εγώ και να πάει ο καθένας
στη θέση του και να είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή
αφού πρώτα κλείσετε τ΄αυτιά σας σε όσα από τα μεγά-
φωνα ακούτε».

Στο ίδιο πνεύμα και ο Διοικητής του 2ουΣυντάγ-

ματος Κωστάκης και ο Διοικητής του 6ου λόχου λοχαγός
Μιχαήλ Πηλιχός και οι υπολοχαγοί μας Σιάτρας Γεώρ-
γιος, Δεμέστιχας Δημήτριος και όλοι οι μόνιμοι υπα-
ξιωματικοί μας, ο υπασπιστής του λόχου Φίλιος Βασί-
λειος και ο μόνιμος λοχίας Ανδρεόπουλος Ευάγγε-
λος.

Το ίδιο πνεύμα επικρατούσε και στον υπασπιστή
του Τάγματος, εξαίρετο αξιωματικό Ανεστόπουλο
Παναγιώτη καθώς και στον 4ο λόχο, του οποίου τα
γραφεία ήταν απέναντι μας, προεξάρχοντος του λεβέν-
τη Βορειοηπειρώτη λοχαγού Γκόρου Πέτρου που ήταν
ο πιο ενθουσιώδης από όλους.

Την άλλη μέρα αφού πήραμε εντολή να πάρουμε
τα βασικά μας πράγματα, επιβιβαστήκαμε σε αυτοκίνητα
και μεταφερθήκαμε σε διαφορά μέρη εκτός στρατο-
πέδου.

Εμείς, οι του 6ου Λόχου, εγκατασταθήκαμε στο
γυμνάσιο αρρένων της μονής Κύκκου. Και ενώ ήταν
να φύγουμε στις 27 Δεκεμβρίου που θα ερχόταν η
άλλη σειρά να μας αντικαταστήσει, κάναμε Πρω-
τοχρονιά στο εν λόγω γυμνάσιο μέσα σ΄ένα κλίμα
αγωνίας και αναμονής δεδομένου ότι οι μάχες συνεχίζο-
νταν ενώ σκαπτικά μηχανήματα, που είχαν μετατρα-
πεί σε τανκς αφού είχαν τοποθετηθεί μεταλλικές λαμα-
ρίνες γύρω από την θέση του οδηγού με ανοιχτές
πολεμίστρες γύρω – γύρω, περνούσαν με μεγάλη
ταχύτητα έξω από τον καταυλισμό μας πηγαίνοντας
προς διάφορες κατευθύνσεις.

Φήμες δε και μαρτυρίες Κυπρίων μιλούσαν για πολ-
λούς νεκρούς και αιχμαλώτους.

Μετά την Πρωτοχρονιά εγκατασταθήκαμε σε σκηνές
έξω από την Ιερατική Σχολή ΚΥΚΚΟΥ όπου μείναμε
μέχρι τέλους Ιανουαρίου όταν επιτέλους ήλθε η άλλη
σειρά να μας αντικαταστήσει. ‘Όσοι έμειναν εκεί, έμει-
ναν στην πρόχειρη αυτή εγκατάσταση μέχρι το Πάσχα
του 1964, όπως μου έλεγε ο υπασπιστής Φίλιος
Βασίλειος.

Συγκινητικό πάντως ήταν η συμπαράσταση των
Κυπρίων, οι οποίοι καθημερινά έρχονταν στον καταυ-
λισμό μας και μας έφερναν διάφορα φαγώσιμα και
κυρίως γλυκά για τις γιορτινές μέρες που είχαμε.

Ιδιαιτέρως πρέπει να αναφερθώ σε ένα εξαίρετο
ζεύγος Κυπρίων, τον Αχιλλέα και την Ελενίτσα Βασι-
λείου, οι οποίοι διατηρούσαν ένα εμπορικό κατάστημα
ρούχων επί της οδού Λήδρας και είχαν ένα γιό στη
Νομική Σχολή Αθηνών και είχαμε γνωριστεί αρκετά

καλά. Αυτοί οι δύο Άνθρωποι κάθε μέρα φέρνανε λαμα-
ρίνες με γλυκά και άλλα φαγώσιμα, τα παρέδιδαν
σ΄εμένα και έλεγαν: «Αυτά για τα παιδιά μας που υπο-
φέρουν», δεδομένου ότι είχαμε μόνο μια κουβέρτα
και τη χλαίνη μας που ήταν μέρα- νύχτα αχώριστη
γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο και ο χειμώνας ήταν αρκε-
τά βαρύς.

Αυτοί οι Άνθρωποι μας είχανε συγκινήσει αφάντα-
στα, γι΄αυτό και ύστερα από τόσα χρόνια τους θυμό-
μαστε με αγάπη.

Πέραν αυτών πρέπει να σου πω, φίλε Ντίνο, ότι οι
Κύπριοι κάτι περίμεναν απ΄όλα αυτά που έγιναν γιατί
δύο φορές την εβδομάδα ερχότανε στο στρατόπεδο
60-70 άτομα, όχι τα ίδια πάντοτε και παίρνοντας απα-
ραίτητα υλικά από την αποθήκη μας προέβαιναν σε
νυκτερινές ασκήσεις, πράγμα που δείχνει ότι προε-
τοιμάζονταν για κάτι, παρά τα γεγονός ότι υπήρχε μια
φαινομενική ηρεμία. Εμείς πολλές φορές πριν την
Τουρκοανταρσία περνούσαμε την οδό Ερμού και
πηγαίναμε σε κάποια ταβερνάκια της τουρκικής
συνοικίας της Λευκωσίας χωρίς να έχουμε κανένα
φόβο. Επίσης, όταν πηγαίναμε στην Κυρήνεια και
περνούσαμε από το χωριό Κιόνελι που ήταν τουρ-
κικό, δεν είχαμε κανένα φόβο, ίσως γιατί δεν γνωρίζα-
με τι κρύβονταν πίσω από αυτή την ησυχία.

Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή ενημερωτική επι-
στολή μου θέλω να ευχαριστήσω που μου έδωσες
της ευκαιρία να θυμηθώ τα γεγονότα της κρίσιμης
περιόδου και να νοιώσω τον ίδιο ενθουσιασμό και την
ίδια ένταση των ημερών εκείνων που ήμασταν έτοι-
μοι να μπούμε στη μάχη για την υπεράσπιση της
Κύπρου μας.

Ανέσυρα και κάποιες φωτογραφίες από το στρα-
τόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ όπου φαινόμαστε με τον Εθνάρχη
Μακάριο (δική σας έκφραση) κατά την επίσκεψη του
το Πάσχα του 1963 στο στρατόπεδο μας μαζί με τον
Γιωρκάτζη και κάποιους άλλους που δεν τους θυμά-
μαι, τον λοχαγό Πηλιχό και τον γιο του Δημητράκη,
στον οποίο έκανα πολλές φορές μάθημα και ο οποίος
έγινε αξιωματικός του Ελληνικού στρατού, τον Μίμη
Παπαϊωάννου και Κανελλόπουλο που ήρθαν στο 
στρατόπεδο όταν η ΑΕΚ ήρθε στην Κύπρο για κάποι-
ον αγώνα καθώς και άλλους συστρατιώτες μου και
συναθλητές στους αγώνες της ΕΛ.ΔΥ.Κ κ.ά.

Ήταν ομολογουμένως μια νοσταλγική περιπλά-
νηση στις αναμνήσεις της περιόδου εκείνης και μια
απογοήτευση ταυτόχρονα γιατί οι ισχυροί της γης, οι
ψευτοδημοκράτες και ψευτοκήρυκες της δικαιοσύνης,
αφήνουν το μαρτυρικό νησί μας να στενάζει και να ζει
κάτω από τον καθημερινό φόβο του βάρβαρου κατα-
κτητή.

Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι ο Θεός να σου
δίνει δύναμη και πίστη για τη συνέχιση του Πατριω-
τικού και Θεάρεστου έργου σου.

Με πολλή φιλία Καραΐσκος

Βάϊος–ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Επιμύθιο: Απόλυτος Σεβασμός και ένα πελώριο
ευχαριστώ στα παιδιά της μάνας Ελλάδας (σε αντί-
θεση με κάποιους πολιτικούς ηγέτες της) για ό,τι πρό-
σφεραν στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Ένας κληρωτός Λοχίας της 

δοξασμένης Ελληνικής Δύναμης

Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) θυμάται...



Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15Eπιστολές - Γνώμες

Κακό χώμα του Καναδά...
Τελευταία, παρακολουθώ μετά μανίας τα ταξίδια που κάνει κάποι-

ος Άγγλος με τρένο ανά τον κόσμο. Τελευταία έβλεπα τα ταξίδια του
στην Αλάσκα και τον Καναδά. Ενθουσιάστηκα. Οι μεγάλες αποστά-
σεις, τα πυκνά χιόνια, το υπερβολικό κρύο, η βαθιά νύχτα, η έννοια
του νέου κόσμου, μού δημιούργησαν την επιθυμία να ταξιδέψω και να
τα δω, να τα αγγίξω, να τα χορτάσω. Θέλω άμεσα να πάω στο λιμάνι
του Anchorage και από εκεί με τραίνο στο ξεπαγιασμένο Fairbanks.
Νοιώθω την ανάγκη να περπατήσω στους κρύους δρόμους των μακρι-
νών αυτών πόλεων, να ξυπνήσω σε ένα ξενοδοχείο και απ’ έξω να
έχει χιόνι ένα μέτρο που το καθαρίζουν τα συνεργεία του Δήμου. Να
πιω μία ζεστή σοκολάτα κοντά στο παράθυρο πριν πάρω τους δρό-
μους αυτής της μακρινής πόλης. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Θα ήταν μεγάλη ικανοποίηση να μπω στο Ελληνικό εστιατόριο του
Fairbanks που διατηρεί ο μοναδικός Έλληνας της πόλης και να του
μιλήσω Ελληνικά, να αισθανθώ την έκπληξή του όταν θα ακούσει την
θεία γλώσσα των Ελλήνων, θα διακοπεί έστω για λίγο ο λαρυγγικός
βρυχηθμός των Αγγλικών. Ο Μπάμπης Νικολαΐδης είναι από τη Γαλανό-
βρυση Ελασσόνας και έχει μπει στους στόχους μου να τον γνωρίσω
από κοντά.

Ύστερα, θα ήθελα να πετάξω στο Vancouver του Καναδά, να επι-
σκεφτώ μία Κυριακή πρωί το καφενείο της Ελληνικής κοινότητας. Ύστε-
ρα, με το πολυτελές τρένο να περάσω τα Βραχώδη Όρη και να βρεθώ
στο Edmonton. Να απολαύσω τα πυκνά δάση και έναν μικρό ύπνο
ανάμεσα στα χιόνια και τους μικρούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Ξημερώματα στο Edmonton, και εδώ λίγοι οι Έλληνες, όμως πανταχού
και πάντα επί γης παρόντες. Τους έχω ζήσει σε κάποια παλιότερη
επίσκεψή μου στο Τορόντο, δεν είναι ωσεί παρόντες, σε κάθε στιγμή
είναι αδιαλείπτως παρόντες όταν τους χρειαστεί η Πατρίδα. Με το όπλο
παρά πόδα είναι και το διαβατήριο στα δόντια, νύχτα- μέρα. Ύστερα
δεν ξέρω αν θα αντέξω τρία μερόνυχτα στο τρένο από το Edmonton
στο Τορόντο, ίσως προτιμήσω το αεροπλάνο, θα εκμεταλλευτώ πιθα-
νώς τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αυτά διηγούμουν σε κάποιο φίλο, όταν μου παρατήρησε πως ένα
τέτοιο ταξίδι θα είναι επικίνδυνο με τόσα τραίνα και τόσο αεροπλάνα
επί τόσες και τόσες ώρες. Μου είπε, δύο φορές, ότι υπάρχει περίπτω-
ση σε ένα τέτοιο ταξίδι να πεθάνω. Ένοιωσα έκπληξη από την παρα-
τήρησή του, όχι από φόβο, αλλά από την άποψη της λογικής. Δηλα-
δή άμα πεθάνω, λες να μην υπάρξει για μένα χώρος ταφής σε μία
τέτοια απεραντοσύνη; Δεν θα βρεθεί ένα κοντινό κρεματόριο να κάνω
τη δουλειά μου ως βρωτός; Βέβαια υπάρχει και μία τρίτη περίπτωση,
να μην είναι αργιλώδες το χώμα και να είναι ασβεστολιθικό. Σ’ αυτή
την περίπτωση ίσως υπάρξει πρόβλημα στην σήψη των γλουτών και
των μηριαίων μυών και κατά την εκταφή να κρίνουν ότι πρέπει να με
ξαναθάψουν. Και άντε να με ξαναθάψουν μία φορά, αλλά αν συνεχι-
στεί αυτό το βιολί, θα είμαι μέσα έξω στο καναδικό χώμα. Αυτό φοβά-
μαι, και δεν είναι σωστό εκ μέρους μου, πας επισκέπτης και απασχο-
λεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τόσες φορές; Λίγη ντροπή, θα
αποκτήσω πολύ κακή φήμη και εγώ και τα πτώματα των απανταχού
Ελλήνων. Εμείς οι Έλληνες για μια υπόληψη ζούμε, για μια αξιοπρέ-
πεια, για μία σήψη και όχι για να ταλαιπωρούμε τους νεκροθάφτες του
Καναδά!

Παρ’ όλη όμως την αμφίβολη σήψη μου, έχω πάρει την απόφαση
να κάνω το ταξίδι μετά τον Κορωνοϊό. Ελπίζω πως ο Δημιουργός θα
με βοηθήσει να εμπιστευθώ το πλαδαρό μου σώμα στο γόνιμο ελληνικό
έδαφος και στα καλοπροαίρετα σκωλικοειδή μετά την επιστροφή μου
από τον Καναδά. Τώρα, αν έχει εκείνος άλλη άποψη περί της τελικής
έκβασης του ταξιδιού μου, ας πάρει μόνος του την τελική απόφαση
και ας μας δείξει την προτίμησή του. Ελλάδα ή Καναδάς. In God we
trust, που γράφουν και τα πενηνταδόλαρα. 

Δεν έχω καμία πρόθεση να αμφισβητήσω την λογική της Κεντρι-
κής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών...

Το ταξίδι θα γίνει, ο κόσμος να χαλάσει!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Από τις περιγραφές του Ομήρου φαίνε-

ται πως το νησί των Λωτοφάγων της «Οδύσσει-

ας» είναι η Κύπρος μας, αφού όταν φάγουν

τον «λωτό» ξεχνούν πατρίδα, οικογένεια,

αξιοπρέπεια και κάθε είδους αρχές και πι-

στεύω. Ο «λωτός ο ελληνικός» των Κυπρίων

είναι πολλών ποικιλιών. Ο μεγάλος Έλληνας

συγγραφέας Εμμ. Ροΐδης πριν από 150 και

παραπάνω χρόνια περιέγραψε τη θεσιθηρία

σαν αρρώστια ελληνική, όπου οι πιο πολλοί

ζητούν θέσεις κυβερνητικές με παχυλούς μι-

σθούς.

Αυτά για τους ηγέτες, ενώ η μεγάλη πλει-

οψηφία του λαού τρώει κουτόχορτο και άλ-

λες ουσίες, που αποστέλλει καθημερινά ο

Ερντογάν διά θαλάσσης ή τελευταία από

αέρος με drones. Ο γαμπρός του Ερντογάν

έχει μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής drones.

Έτσι οι Λωτοφάγοι, ή μάλλον κουτοχορτο-

φάγοι, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο τόπος 

τους έχει γίνει το νησί της απάτης, της δια-

φθοράς και της διαπλοκής. Με αποτέλεσμα

να οδηγούνται ταχέως προς τον αφανισμό.

Όπως είπε προ ετών ένας Ιταλός σοφός,

«από το ποιον του λαού μπορείτε να κατα-

λάβετε και τι είδους ηγέτες έχει». 

Εκτός από τον Σπύρο Κυπριανού και τον

Τάσσο Παπαδόπουλο, οι ηγέτες της Κύ-

πρου, πριν και μετά, είχαν ξεχάσει και ξεχνούν

ότι υπάρχει Τουρκία. Τα σχέδια που κάνουν

είναι χωρίς τον «ξενοδόχο» – την Τουρκία –

και έτσι πάντα αποτυγχάνουν. Η Τουρκία,

μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα φοβε-

ρά λάθη των ηγετών της Ελλάδας, αλλά και

με την πολυτιμότατη βοήθεια που της πρό-

σφεραν για να την ευχαριστήσουν οι Αμερι-

κανοί, έγινε μεγάλη και τρανή. 

Η Άγκυρα είχε, όμως, ένα εμπόδιο που

δεν της επέτρεπε να εξαπλωθεί στο Αιγαίο

και στη νότια Μεσόγειο: Τα ελληνικά νησιά

και την Κύπρο. Με τον Ενωτικό μας Αγώνα

δώσαμε την ευκαιρία στις αντιδραστικές

κυβερνήσεις της Ελλάδας να μας αφήσουν

από το 1960 στο έλεος της Τουρκίας και το

1974 βοήθησαν τους Τούρκους να καταλά-

βουν τη μισή Κύπρο (το καλύτερο μέρος της)

και να «βγουν» στην Ανατολική Μεσόγειο

θάλασσα. Τώρα προσπαθούν να πάρουν

και την άλλη μισή Κύπρο, ώστε να εξαπλω-

θούν μέχρι την Αίγυπτο. 

Κανονικά θα έπρεπε να κοιτάξουμε να 

βρούμε αξιόπιστους συμμάχους και να εν-

τοπίσουμε τα αδύνατα σημεία της Τουρκίας

για να την εξασθενήσουμε. Πρώτα – πρώτα,

η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να κατα-

στεί ένα ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος,

επειδή το κράτος του 1960 ικανοποιούσε

προσωρινά την Τουρκία και της έδινε το δι-

καίωμα στο μέλλον να κάνει το νησί προ-

τεκτοράτο της. Ηγέτες και λαός, στη μεγάλη

τους πλειοψηφία, απέδειξαν ότι ήταν συμφ-

εροντολόγοι, παραδόπιστοι και σκέφτονταν

πώς θα κερδοσκοπήσουν. Κανένας πραξι-

κοπηματίας δεν τιμωρήθηκε. Κανένας εγ-

κληματίας του 1974 δεν τιμωρήθηκε. 

Από ό,τι ακούμε από το στόμα του προ-

έδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ηγέ-

της τους Γλαύκος Κληρίδης, για... «ανθρω-

πιστικούς λόγους» έβαλε τους πραξικο-

πηματίες της ΕΟΚΑ Β’ στον ΔΗΣΥ. Ο κυ-

πριακός λαός δεν ενοχλήθηκε ποσώς, αλ-

λά τους ψήφιζε για να τον διοικούν και εις...

ανώτερα. Οι ΑΚΕΛικοί, με επικεφαλής τον

Άντρο Κυπριανού, σχεδόν καθημερινά κατ-

ηγορούσαν τον ΔΗΣΥ ότι ήταν το άντρο ή

τοκέντρο των πραξικοπηματιών της ΕΟΚΑ

Β’. Μετά, ξαφνικά, σταμάτησαν (προφανώς

για... πατριωτικούς λόγους) και σε πολλά

σημεία συμφωνούν με τον ΔΗΣΥ. Κυρίως

δε, αναμένουν... «καλή θέληση» από την 

Τουρκία. Αυτή όμως, όπως ο Κύκλωπας

Πολύφημος, τη μόνη χάρη που θα τους κά-

νει είναι να τους... φάει τελευταίους!

Έτσι, όπως όλοι γνωρίζετε, οι ευρισκό-

μενοι σε θέσεις ισχύος, προσπαθούσαν πώς

θα εξυπηρετούσαν τα προσωπικά τους συμ-

φέροντα. Δικαστικοί – όπως ο πρόεδρος του

Ανωτάτου Δικαστηρίου – κανόνισε με την

τράπεζα τα αξιόγραφα της αδελφής του και

της κόρης του. 

Όσοι βρίσκονται σε θέσεις ισχύος κάνουν

ανενόχλητοι ό,τι τους συμφέρει και βοηθούν

εαυτούς και αλλήλους. Αυτοί και ο Πρόεδρ-

ος διατηρούν καλές σχέσεις και κανένας δεν

μπορεί να τους ενοχλήσει – εκτός από την

Τουρκία και τους «εταί-ρους» μας, που ετοι-

μάζουν τον αφανισμό μας.

Έτσι, οι κυβερνήσεις της Κύπρου όχι μό-

νον δεν διόρθωσαν καθόλου τίποτα, αλλά

προσπάθησαν όσο μπορούν να χειροτερ-

εύσουν την κατάσταση. Αυτός που πρέπει

να διορθώσει τα κακώς κείμενα και έχει την

ευθύνη, είναι αυτός που βρίσκεται στην εξου-

σία. Τι έκαναν οι προηγούμενοι είναι άλλο

πράγμα. 

Τώρα, ο Νίκος Αναστασιάδης ισχυρίζεται

ότι στους διορισμούς δεν έλαβε ποτέ υπόψη

κομματικές ταυτότητες. Με άλλα λόγια,

ισχυρίζεται ότι ο ΔΗΣΥ δεν είναι κόμμα (!!!)

και ότι οι «ημέτεροι» που διορίζει παντού,

δεν είναι κομματικοί!!! Η αλήθεια είναι ότι κα-

ταπολέμησε τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα

Κληρίδη, επειδή ήταν ανεξάρτητος. Τώρα

καταπολεμά τον Γενικό Ελεγκτή, επειδή δεν

«κουκουλώνει» ύποπτες πράξεις του ίδιου

του Προέδρου. 

«Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρ-

ογύρευε», έλεγαν οι παλιοί. Δυστυχώς, αν-

τί να δέσουμε τον τούρκικο «γκρίζο λύκο»,

τον αφήσαμε να γυρίζει και συνεχίζουμε να

παίζουμε το παιχνίδι του. 

Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,

ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Άντρος Κυπριανού

και άλλοι στενοί συνεργάτες τους δεν είναι

βλάκες. Είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι και οι

τρόποι και οι ιδέες τους, οι οποίες εκ πρώτης

όψεως φαίνονται ανόητες, δεν είναι δικές το-

υς, αλλά κάποιου ή κάποιων που τους συμβου-

λεύουν...

Επειδή ο Πρόεδρος και οι ηγέτες των με-

γαλυτέρων κομμάτων δεν είναι καθόλου βλά-

κες αλλά πολύ έξυπνοι, πρέπει λογικά να

μεριμνούν για το αύριο. Ο μεγάλος τραγικός

Ευριπίδης έλεγε: «Όπου μπορείς να ζήσεις

καλύτερα, εκεί είναι η πατρίδα σου»... Όλοι

οι κοκορόμυαλοι που τους πιστεύουν, θα

μείνουν πίσω (στην Κύπρο) και θα χαθούν,

αφού δεν σκέφτονται.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει

και η Τουρκία»

Επιστολή Ελένης Θεοχάρους 

στον Σύνδεσμο Αμμοχώστου Η.Β.
Αγαπητέ Βασίλη,

Εγώ προσωπικά και το Κίνημα Αλληλεγγύη σας συγχαίρ-

ουμε που εσείς προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη του Συνδέ-

σμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχετε ξεχάσει

τη μάχη για τα αυτονόητα, που δεν έχετε βολευτεί και δεν έχε-

τε αφήσει τη λήθη να επηρεάσει την κρίση σας. 

Η Τουρκία από το 1974 μέχρι σήμερα παραβιάζει τα δίκαια

του κυπριακού λαού, παραβιάζει τη γη μας, τον αέρα και τη

θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η παραβατικότητά

της γιγαντώνεται περαιτέρω. Η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας βρίσκεται πλέον υπό κατοχή, οι παραβιάσεις σε Δένεια

και Στροβίλια είναι καθημερινές, η απειλή από τα drones που

ίπτανται στις κατεχόμενες περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις

περνούν και στις ελεύθερες περιοχές, οι επιδιώξεις για λύση

δύο κρατών είναι προκλητικά φανερές. 

Σε όλα αυτά βεβαίως, κορωνίδα, η νέα εισβολή στην Αμμόχω-

στο, στην περίκλειστη περιοχή της βασιλεύουσας. Η δική μας

φωνή πάντα δυνατή και ξεκάθαρη. Αισθανόμαστε την ίδια

απογοήτευση με εσάς, την ίδια πίκρα και την ίδια αγωνία για

τη σωτηρία της πατρίδας. 

Η πατρίδα στηρίζεται σε εμάς, αλλά και σε εσάς. Μαζί οφ-

είλουμε να σταθούμε όρθιοι, με σθένος, να βρωντοφωνάξο-

υμε τον βιασμό της πατρίδας μας και η φωνή μας να φτάσει

σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 

Σας ευχαριστούμε που δεν ξεχάσατε και σας υποσχόμαστε

πως σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί. 

Με εκτίμηση 

Δρ Ελένη Θεοχάρους 

Πρόεδρος Κινήματος Αλληλεγγύης
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Παράκληση – προσευχή
Μεγαλοδύναμε Θεέ, του σύμπαντος ο Χτίστης,
αυτές τις δύσκολες στιγμές, πού’ναι γεμάτες με πληγές,

μη μας εγκαταλείψεις!
Ύψιστε – Πολυεύσπλαχνε, πάλι συγχώρεσέ μας,
ξέρω πως αμαρτήσαμε – οι πλείστοι σε ξεχάσαμε, 

ευχή – προστάτευσέ μας!
Από Κορώνας τον Ιόν, ύπουλης ασθένειας, 
που θέλει την κατάλυση – πλανήτη την παράλυση, 

μάστιγες κοινωνίας!
ΕΣΥ, θεράπων ιατρός, ψυχών και των σωμάτων,
τον κόσμο σου Ελέησον – τας ασθενείας Ίασον, 

τον πόνον των πλασμάτων!
Νά’ρθει γαλήνη εις τη Γη, ρουτίνα στον Πλανήτη, 
να βασιλεύσουν τελικά – υγείας χρόνια αρμονικά,

στου καθενός το σπίτι!
Με την ελπίδα ν’ ακουστεί – στους ουρανούς η ευχή μου,
παράκληση και προσευχή – η Ιατρική να φωτιστεί, 

κάνε κι εσύ μαζί μου!
Ίσως ακούσει ο Θεός, το χέρι Του να βάλει, 
να μας λυτρώσει απ’ τα δεσμά – ιών, αρρώστιας τα δεινά,

τα βάσανα μας βγάλει!
ΑΜΗΝ!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Πώς να σε λησμονήσω;

Λατρεύω σε κι είμαι ευτυχής που ζούμε οι δύο παρέα,
του βίου μου αθέατη, αμόλυντη ιδέα. 
Μου έδωσες τη γέννηση, ψυχή, αυτό γνωρίζω!
Πριν μ’ αρνηθείς... Το έμαθα πως η αρχή μου είσαι. 
Μια εξωγήινη μορφή στη γη να τυρρανιέσαι.
Μοχλός αισθήσεων θνητού. Για λίγο θα με ορίζεις,
εσύ, σοφίας νόηση, που με απεικονίζεις. 

Κι ένα κεράκι είμαι εγώ, που αν με φυσήξεις, σβήνω,
εσύ αν φύγεις, θα χαθώ. Σκόνης αχνός θα μείνω. 
Εσύ, θεόπνοη ψυχή, στο γήινο το σώμα, 
στο είναι μου το μάταιο κι ώσπου να γίνω χώμα...
Σε άπιαστους χρόνους περπατώ, που πίσω δεν γυρίζουν...
Με όλες του βίου τις φθορές, που με αρρωστοσαπίζουν. 
Κι όταν... σαν φλόγα σου, ψυχή, 
θά’ρθει στιγμή να σβήσω...
Αναρωτιέται η καρδιά, πώς να σε λησμονήσω;

Μερσίνη MacFarland

Σιωπή ψιθύρου

Προσέλθετε εις την σιωπή μου
Ευλογημένοι του Κυρίου,
Προσέλθετε, ίνα αγαλλιάσουν οι Ουρανοί
Απ’ όπου πηγάζει το σεληνόφως
Των ασημένιων υδάτων.
Σιωπηλά τα βήματα της 
Αγαπημένης Νύμφης εις το Ιερό,
Όπου ο Κύριος της Χάριτος
Υποκλίνεται ενώπιον 
Του Αγίου Πατρός.
Γλυκύ θυμίαμα πληρώνει 
Τον αιθέρα, με το άρωμα
Της πραότητας.
«Ο Κληρονόμε του Καλού»
Ως εν ουρανώ και επί της γης.*
Ω ευλογημένη εν Κυρίω,
Ενδύσου με τα ενδύματα,
Στολίσου με τις γιρλάντες της
Αγνότητος, ώστε η ζωή ημών
Να είναι υπό τον Θόλο της Χάριτος,
Υπό το Φως
Του Παντοδύναμου Θεού.
Αμήν.

Jo-Ann Colombo Μαρινάκη

*Εβρ. 8:6
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ΜΕΡΟΣ 8ον

«Η Μάχη της Κρήτης

στην Κυπριακή Ποίηση»

Από τις Φυλλάδες Κυπρίων λαϊκών ποιη-

τών καταγράφουμε τα εξής: 

«Ο Χίτλερ εδιέταξεν για να ετοιμασθούσι

στην Κρήτη αλεξίπτωτα κάτω να κατεβούσι.

Οι Κρητικοί κι οι Κρητικές ήταν αρματωμένοι,

στους κάμπους και εις τα βουνά σαν λύκοι αγρ-

ιωμένοι.

Μα η σελήνη έλαμψεν σαν νύμφη στολισμένη, 

κι η νύχτα λυπηρή, σαν την μαραζωμένην, 

βλέπουν ψηλά τον ουρανόν, θωρούν να κατε-

βαίνουν,

‘πο πάνω αλεξίπτωτα τζιαι κανονιές να βγαίνουν

που πάνω τ’ αεροπλάνα την Κρήτη βομβα-

ρδίζουν

κι οι Κρήτες αλεξιπτωτιστές που κάτω τουφ-

εκίζουν.

Οι Κρητικοί κι οι Κρητικές γερά επολεμήσαν, 

αλλά εν’τ’ αεροπλάνα που τους αδυνατίσαν. 

Οι καημένοι οι Κρητικοί καμούς απού ετραβή-

σαν,

που τους βαρβάρους Γερμανούς, όταν τους

κατακτήσαν,

όταν επαραδόθησαν στων Γερμανιών τα σιέρ-

κα. 

Ο Χίτλερ μάσαν σίδερα τζι’ ακόνιεν μασιαίρκα.

Έδωσε τη διαταγή ομπρός του να τους στήσουν 

και όσοι είναι ένοχοι για να τους τουφεκκίσουν

(14)»

Ποίημα του Ηρόδοτου Κωνσταντίνου

από τον Αγρόν Πιτσιλιάς, 1941

«Η Κρήτη η ηρωϊκή, που έχει Ιστορία, 

απ’ άκρη σ’ άκρη τώρα πια έχει ελευθερία

και γρήγορα κι η Κύπρος μας η πολυαγαπ-

ημένη, 

με αγωνία και χαρά την Ένωση προσμένει.

Προπάντων ο ηρωισμός της δοξασμένης Κρήτ-

ης. 

Τριάντα μέρες πόλεμον εκράτεν μανιχή της

μεσ’ την μιαλύτερην φωτιά που’χεν ο Ψηλορ-

είτης».

Ποίημα του Α. Σκούτελλου 

από το Ξυλοφάγου Λάρνακας, 1950.

Αναφέρεται επίσης στην ηρωική μάχη της

Κρήτης και στα εγκλήματα που διέπραξαν οι

Ναζί Γερμανοί μετά την κατάκτηση του νησιού: 

«Οι Κρήτες για τον πόλεμον έχουσιν ιστορίαν,

για την ελευθερίαν τους πως γίνουνται θυσία.

Εμπρός σου τι μας έφερες για να μας ερωτή-

σεις

κι εγύμνωσες το σώμα μας να μας εξευτελίσεις. 

Έχεις για μας τις Κρητικές μίσος μέσ’την ψυχή

σου. 

Ό,τι μας κάνεις σήμερα, εν αντροπή δική σου».

Τα δεινά του Ελληνισμού υπό των

απαισίων Γερμανών – Ιταλο-Βου-

λγάρων και το ιερόν καθήκον των

Κυπρίων ως Ελλήνων έναντι της

Αγγλίας και της Ελλάδος

«Η Κρήτη θα λευτερωθεί και όλη η Ελλάδα,

η μάνα του πολιτισμού, η άσβεστη λαμπάδα.

Αυτά είπαν οι Κρητικές του Χίτλερ εμπροστά

του

κι αυτός άμα το άκουσεν, άναψαν τα λαμπρά

του

κι έδωσεν διαταγήν δίκην να τους αρχίσουν

και τις εκαταδικάσαν για να τες τουφεκκίσουν. 

Άμα τες ετουφέκκισεν, είπεν να μεν τες θάψουν,

αλλά στους κάμπους τα κορμιά άταφα να πετά-

ξουν...

Αυτός είναι ο Ναζισμός που λέγει «νέαν τάξιν», 

που έταξεν ως πρόγραμμα να κλέψει και να

σφάξει. 

Λοιπόν, εμείς οι Κύπριοι αυτά που τα γροι-

κούμεν,

ως Έλληνες που είμαστιν, καλά να τα σκεφ-

τούμεν. 

Αν θέλομεν όλ’ η Ελλάς να εύρει σωτηρίαν, 

κι εμείς να πολεμήσωμεν για την ελευθερίαν, 

να πάμεν εις το Σύνταγμα της Κύπρου να γρα-

φτούμεν,

κι ούλλοι στην εθελοντικήν για να καταταχτούμεν. 

Να εργαστούμε όλοι μας να φέρουμεν την νίκην

κι ακούουμεν τι κάμνουσιν οι φασιστές με φρίκην.

Να κάμομεν οι Κύπριοι σαν κάμνουσιν οι άλλοι, 

οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, οι Ζηλανδοί κι οι Γάλ-

λοι. 

Ακόμα και οι Έλληνες μαζί με την Αγγλίαν

αδερφωμένοι πολεμούν για την Ελευθερίαν».

Ποίημα του Αναστάση Ι. Γρίβα 

από την Επισκοπή Πάφου 

(τυπογραφείο «Νέος Κόσμος», Λευκωσία,

Κύπρος, 1943).

«Κακά εκάμασιν πολλά, που προξενούσιν

λύπην, 

όμως τα περισσότερα έγιναν μέσ’ την Κρήτην. 

Δώδεκα μέρες πόλεμον στην Κρήτην εκρατή-

σαν, 

οι Άγγλοι με τους Έλληνες και οπισθοχωρή-

σαν.

Πολέμησαν οι Κρητικοί και οι Κρητικοπούλες

και του πολέμου την στολήν την εφορήσαν

ούλλες. 

Οι Γερμανοί αλύπητα την Κρήτην εχτυπήσαν. 

Χωρκιά εκαταστρέψασιν και σπίτιν δεν αφή-

σαν.

Με χίλια αερόπλανα την Κρήτην εχτυπούσαν,

σχολεία και τες εκκλησιές αλύπητα χαλούσαν. 

Τέλος το ένδοξον νησί οι Γερμανοί

σκλαβώσαν

και μιαν σκληρή διαταγήν οι άτιμοι εδώσαν.

Αλύπητα τους Κρητικούς οκτώ μέρες να σφά-

ζουν

και να τους καίουν ζωντανούς για να διασκε-

δάζουν. 

Την Ρέθυμνον, Ηράκλειον και τα Χανιά

ακόμα,

τελείως τα κατέστρεψαν, τα κάμαν στάχτην,

χώμα. 

Ακόμα και πολλά χωριά, όλους τους εσυνά-

ξαν 

κι εβάλασιν τους ίδιους τους τάφους τους κι

εσκάψαν

και τους γονιούς που τα παιδιά κατόπιν

εχωρίσαν 

και μέσ’ τους τάφους πούσκαψαν, τους

δυστυχείς εστήσαν».

Πηγές: 

Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκ-
τικών Ποιητικών Κειμένων, Τόμος Β’ – Πολεμι-
κά Τραγούδια (1893 – 1970). Δημοσιεύματα του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXIV, Λευ-
κωσία 1999.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η μάχη της Κρήτης 1941

Η προσφορά της Καλοψίδας Αμμοχώστου στην μάχη της Κρήτης (1941). 
Μερικοί από τους αγωνιστές.
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Μέρος 29ον

Οταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος το 1830 με

πρωτεύουσα πρώτα το Ναύπλιο και λίγο πιο

ύστερα την Αθήνα, πολλοί Φαναριώτες γύρισαν από

την Κωνσταντινούπολη και συνεργάστηκαν με το

καθεστώς του Όθωνα. Τους Φαναριώτες ο ιστορικός

Κορδάτος τους αποκαλεί το «αρχοντολόγι της

Ρωμιοσύνης που παλαιότερα έμεναν στην Πόλη (στο

Φανάρι, κοντά στο Πατριαρχείο) και ήταν το δεξί χέρι

του Σουλτάνου». Οι λόγιοι αυτοί θεωρούνται οι ιδρυ-

τές της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής. Αυτή η λογο-

τεχνική σχολή μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιό-

δους: Η πρώτη από το 1830 – 1850, η δεύτερη από

το 1850 – 1870 και η τρίτη από το 1870 – 1880.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα του Ρομαντισμού
ήρθε απ’ έξω. Πριν ακόμα από την ανεξαρτησία και την
ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι Έλληνες λογοτέχνες
και διανοούμενοι ήταν επηρεασμένοι από τα πνευματι-
κά και ιδεολογικά ρεύματα που επικρατούσαν στην
Ευρώπη. Ο Κ. Δημαράς αναφέρει ότι «ο Ρομαντισμός

βρήκε (στους Έλληνες λογοτέχνες) έδαφος πρόσφορο

για να σταθεί. Η νοσταλγία για τα περασμένα, η μελαγχο-

λική διάθεση, η έξαρση της ελευθερίας, είναι από τα

ουσιώδη συστατικά του ρομαντισμού, και ταυτόχρονα

σημεία καμωμένα για να προσελκύουν την ελληνική

ψυχή». (Βλ. Κ. Δημαρά: Ιστορία Νεολ. Λογοτ., σ. 272).
Δύο από τους πρόδρομους αυτής της Σχολής ήταν ο

Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός (1778 – 1850) και ο Ιάκω-

βος Ρίζος Ραγκαβής (1779 – 1855). 
Ο Νερουλός υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας και

Πρεσβευτής στην Πόλη. Έγραψε την κωμωδία “Κορα-

κιστικά”, όπου σατυρίζει τις γλωσσικές απόψεις του
Αδαμάντιου Κοραή και τις τραγωδίες Ασπασία και
Πολυξένη. 

Ο Ραγκαβής (που ήταν ξάδελφος του Νερουλού) έγρ-
αψε λυρικά ποιήματα με θέματα τον έρωτα.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1830 - 1850

Αλέξανδρος Σούτσος 1803 – 1863

Ένας Φαναριώτης λογοτέχνης που αποτελεί κάποια

εξαίρεση στο ιδεολογικό πιστεύω της Φαναριώτικης Σχο-
λής είναι ο Αλέξανδρος Σούτσος. Γεννήθηκε στην Πόλη
το 1803. Σπούδασε και έζησε στο Παρίσι και επηρεά-
στηκε πολύ από το φιλελεύθερο γαλλικό κλίμα. Με τα
έργα του «Πανόραμα της Ελλάδος» (1828), «Ο Άσω-

τος» (1830), «Ο Εξόριστος» (1835), «Ο Πρωθυπουργός»

και «Ο ατίθασσος Ποιητής» (1843) συνέβαλε πολύ στη
μεταφορά του Γαλλικού και Βυρωνικού ρομαντισμού
στην Ελλάδα. 

Πράγματι στάθηκε εξαίρεση και διατυμπάνιζε φιλε-
λεύθερες ιδέες και για αυτό τον καταδίωξαν και τον φυλά-
κισαν ακόμη. Ο Αλέξανδρος Σούτσος απογοητευμένος
από το ελεεινό κατάντημα της Ελλάδας της εποχής του,
την συγκρίνει με την αρχαία και λέει:
Πού εκείναι των Θεών της αι εικόνες αι μεγάλαι;

Πού τα πνεύματα εκείνα, όσα την κατώκουν πάλαι;

Η Παλλάς! Ω της χρυσής της περικεφαλαίας λόφος

ήστραπτεν ως ο κομήτης εις μεσονυκτίου ζόφος.

Παναγιώτης Σούτσος 1806 – 1868

Ο Παναγιώτης Σούτσος, αδελφός του Αλέξανδρου
γεννήθηκε και αυτός στην Πόλη το 1806. Σπούδασε στο
Παρίσι, στη Πάδουα και στη Βενετία και επηρεάστηκε
από τα έργα του Λαμαρτίνου και του Βύρωνα. Σύμ-
φωνα με τον Κ. Τρυπάνη, ο Παναγιώτης Σούτσος θεω-
ρείται ο πρώτος ποιητής που «εισήγαγε» τον Ρομαντι-
σμό στον ελληνικό χώρο. Η γλώσσα του είναι τεχνητή
αρχαϊζουσα και τα κυριότερα έργα του ήταν: «Ποιήσεις»

(1834), το μυθιστόρημα «Ο Λέανδρος» και οι ποιητικές
συλλογές «Η Κιθάρα» και «Ο Οδοιπόρος». 

Στον «Οδοιπόρο» ο συγγραφέας περιγράφει πως
χωρίζουν δυο νέοι που αγαπιούνται, ο Οδοιπόρος και η
Ραλού και ύστερα από χρόνια ξανασυναντιώνται αλλά
δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Από τον βαρύ τους πόνο
και καημό οι δυο νέοι αποφασίζουν να τερματίσουν τη
ζωή τους ενώ πρότου πεθάνουν εκφράζονται με τα πιο
συγκινητικά ερωτικά λόγια.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των Φαναριωτών λογο-
τεχνών ήταν η γλώσσα. Πίστευαν στην επιστροφή στον
κλασσικισμό. Τόσον η ποίηση του Παναγιώτη Σούτσου
όσο και των άλλων Φαναριωτών, ήταν μια προσπάθεια

για την «νεκρανάσταση» της Αρχαίας Ελλάδας.
Παρουσιάζονται πολλές φορές εγωιστές όπως και

στους πιο κάτω στίχους:
Τα πνεύματα τα έξοχα ζητούν την ερημίαν

και φεύγουν με τους κοινούς ανθρώπους κοινωνίαν,

καθώς ο μέγας πλάτανος τας ρίζας του δεν βάλλει, 

παρ’ όπου πλατανόκορμοι δεν τον εγγίζουν άλλοι.

Ο Π. Σούτσος έγραψε επίσης τέσσερα θεατρικά έργα,
τα: «Μεσσία», «Ευθύμιο», «Άγνωστο» και «Καραϊ-

σκάκη».

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής 

1809 - 1892

Ο Αλ. Ραγκαβής γεννήθηκε και αυτός στην Πόλη και
σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία του Μονάχου.
Υπηρέτησε στην Ελλάδα σαν Υπουργός Εξωτερικών,
καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και Πρεσβευτής στο Παρίσι, στην Ουάσιγκτον και στο
Βερολίνο. Ήταν επηρεασμένος από τους Γάλλους και
τους Γερμανούς ρομαντικούς λογοτέχνες. Στο ρομαν-
τικό του ποίημα «Δήμος και Ελένη» που εξέδωσε το
1831, περιγράφει πως ένας νεαρός Κλέφτης, ο Δήμος
γλύτωσε την Ελένη από τους Τούρκους, την ερωτεύεται
και θέλει να την παντρευτεί. Βρίσκουν αργότερα κάποιο
γέρο ερημίτη και του ζητούν να τους παντρέψει αλλά
αυτός τους αρνείται. Ο Δήμος εξοργίζεται και σκοτώνει
τον γέρο ερημίτη. Μετά μαθαίνει ότι ο γέρος ήταν ο πατέρ-
ας του και η Ελένη ήταν η αδελφή του και γι’ αυτό ο γέρο-
ερημίτης αρνιόταν να τους παντρέψει.

Άλλα έργα του Ραγκαβή είναι δύο συλλογές «Διάφ-

ορα Ποιήματα» (1837, 1840), «Ο Διονύσου πλους»

(1864) και «Ο γοργός ιέραξ». Ασχολήθηκε επίσης με
τον πεζό λόγο και έγραψε τα αφηγήματα «Ο Συμβολαιο-

γράφος», «Το χρυσούν μαστίγιον» και «Ο αυθέντης

του Μωρέως». Έγραψε επίσης την κωμωδία «Του Κου-

τρούλη ο γάμος» κ.ά. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετά-
φραση έργων των Γκαίτε, Σαίξπηρ, Δάντη και Σίλλερ.

Παρόλο που τα έργα του είναι γραμμένα στην αρχαϊ-
ζουσα έγραψε και μερικούς στίχους στη Δημοτική και
μερικοί απ’ αυτούς χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα σαν
εμβατήριο:

Μαύρ’ είν΄η νύχτα στα βουνά 

στους βράχους πέφτει χιόνι, 

στα άγρια στα σκοτεινά, 

στες τραχές πέτρες, στα στενά, 

ο κλέφτης ξεσπαθώνει.

Γεώργιος Ζαλοκώστας 1805 - 1858 

Ο Γ. Ζαλοκώστας γεννήθηκε στο Συρράκο της Ηπείρ-
ου το 1805 και σπούδασε στο Λιβόρνο της Ιταλίας, ελληνι-
κή και ιταλική φιλολογία. Πήρε μέρος στην επανάσταση
του 1821 στην Έξοδο του Μεσολογγίου. Τα περισσότε-
ρα ποιήματά του έχουν πατριωτικά και οικογενειακά θέμα-
τα. Στον οικογενειακό του βίο στάθηκε πολύ άτυχος γιατί
οι γονείς του πέθαναν την ίδια μέρα και έχασε επίσης
εφτά από τα εννιά παιδιά του.

Έγραψε τις συλλογές «Αρματωλοί και Κλέφται»,

«Βότσαρης», «Το Συναπάντημα», «Το Χάνι της Γρα-

βιάς» κ.ά. Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν το 1859. Παρ-
όλο που άρχισε να γράφει στην καθαρεύουσα, αργότε-
ρα, με τον θάνατο των παιδιών, του ασχολήθηκε με τη
δημοτική. Ο θάνατος των παιδιών του δείχνουν το μεγά-
λο πόνο και την αγωνία του ποιητή:

Ω, κακό που με βρήκε μεγάλο!

Το παιδί μου, γιατρέ, το παιδί μου.

Ένα τόχω δεν μ’ έμεινε άλλο,

σώσε μου το, και παρ’ την ψυχή μου.

Άλλοι ποιητές της περιόδου αυτής (1830 – 1850) ήταν
οι πιο κάτω: Ο Θεόδωρος Ορφανίδης που γεννήθηκε
στη Σμύρνη (1817-1885) και εξέδωσε την πολιτικο-σα-
τυρική συλλογή «Μένιππος». Ο Ιωάννης Καρασούτσας

(1824 – 1873) γεννήθηκε και αυτός στη Σμύρνη και εξέ-
δωσε τις ποιητικές συλλογές «Λύρα» και «Μελωδίες

της Αυγής». Ο Δημοσθένης Βαλαβάνης (1824 – 1854)
γεννήθηκε στην Καρύταινα της Πελοποννήσου και εξέ-
δωσε τη συλλογή «Του Κλέφτη ο Τάφος». Ο Ηλίας

Τανταλίδης (1818 –1876) γεννήθηκε στην Πόλη και 
έγραψε «Διάφορα Ποιήματα». Ο Στέφανος Κουμα-

νούδης (1818 – 1899) γεννήθηκε στην Ανδριανούπολη
και έγραψε ρομαντικά, νοσταλγικά σονέτα για τη «Βενετία».

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1850 - 1870

Στη δεύτερη περίοδο της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής
παρατηρείται η αυξημένη επίδραση των Ευρωπαίων

λογοτεχνών, ιδιαίτερα του Ουγκώ, του Λαμαρτίνου και
του Βύρωνα.

Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος (1843 – 1873) 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1843 και σπούδασε νομι-
κά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έγραψε τις μελέτες:
«Σκέψεις ενός ληστού ή Καταδίκη της Κοινωνίας»,

«Τα καθήκοντα του ανθρώπου ως χριστιανού και ως

πολίτου», «Συνοπτική ιστορία της ελληνικής επα-

ναστάσεως» και τις ποιητικές συλλογές «Στόνοι»,

«Χελιδόνες», «Ορφεύς» και «Πυγμαλίων».

Σπυρίδων Βασιλειάδης (1844 –1873)

Γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα
και πέθανε στο Παρίσι. Ο Βασιλειάδης εκτός από ποίηση
έγραψε και το θεατρικο έργο «Γαλάτεια», που μεταφ-
ράστηκε στα Γαλλικά. Ο Βασιλειάδης θαύμαζε τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό και αντιπαθούσε τον Βυζαντινό τον
οποίο θεωρούσε «σάπιο και εκφυλλισμένο».

Δημήτριος Βερναρδάκης (1834 – 1907)

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και σπούδασε στη Γερμανία.
Διορίστηκε καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας αλλά αργότερα παραιτήθηκε. Ήταν υπο-
στηρικτής της Δημοτικής. Ο Βερναρδάκης διακρίθηκε
περισσότερο στο θέατρο παρά στην ποίηση. Επηρεα-
σμένος από τον Σαίξπηρ έγραψε το θεατρικό έργο «Μαρία

Δοξαπατρή» με υπόθεση τη Φραγκοκρατία στον Μωριά.
Άλλα έργα του είναι: «Μερώπη», «Ευφροσύνη»,

«Φαύστα» και «Νικηφόρος Φωκάς». 

Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1870 – 1880

Το ποιητικό έργο των αδελφών Γεωργίου και Αχιλ-

λέα Παράσχου αποτελεί το «κύκνειο άσμα» της Παλαι-
άς Αθηναϊκής Σχολής. Κατά τη δεκαετία αυτή (1870-1880)
παρατηρείται μια άνοδος στη δημοσιογραφία και στην
παιδεία όπου συμμετέχει ένας αυξανόμενος αριθμός
γυναικών, αρχίζει επίσης μια γλωσσική διαμάχη, που
όπως θα δούμε θα απορρίψει την αρχαϊζουσα και την
καθαρεύουσα και θα επικρατήσει η Δημοτική.

Αχιλλέας Παράσχος 1838 – 1895

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο μα ύστερα εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα. Δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα στον
«Αβδηρίτη» και στη «Χρυσαλλίδα» το 1863. Ο Παράσχος
έζησε τις καταστάσεις για την κατάλυση του απολυτα-
ρχικού καθεστώτος του Όθωνα και επειδή ήταν μέλος
μιας φοιτητικής οργάνωσης που αντιπολιτευόταν τον
Όθωνα συνελήφθη και στάλθηκε στη φυλακή. Εκεί έγρα-
ψε και το ποίημα «Εις τον πλάτανον του Μεντρεσέ».

Όταν πέθανε ο Όθωνας το 1868 στην εξορία, ο
Παράσχος που δεν είχε αλλάξει ιδέες αλλά τον λυπήθη-
κε ως άνθρωπο, έγραψε το «Ελεγείον», αφιερωμένο
στον έκπτωτο μονάρχη. Το 1881 εκδόθηκαν τα έργα του
σε τρεις τόμους: «Τα επικολυρικά», «Τα Πατριωτικά»

και «Τα Ερωτικά». Στο ποιητικό του έργο ο Παράσχος
ιδανικοποιούσε τον έρωτα και τη γυναίκα:

Την δυστυχή, λιπόθυμον την θέλω, πάντα

μόνην / άνευ μητρός ή αδελφού αυτή και ο Θεός

της / εις πεδιάδαν έρημον την θέλω ανεμώνην / κ’

εγώ να είμαι η μήτηρ της, εγώ και αδελφός της.

Η ποίηση του Παράσχου διακατέχεται επίσης από
θρησκευτικότητα και ανθρωπισμό. Νοιάζεται για τον
συνάνθρωπό του που υποφέρει από τη μεγάλη φτώχεια,
όπως μας το λένε οι στίχοι του στο ποίημα του «Ελεη-

μοσύνη»:
Ε! σεις οπού σκορπίζετε τα πλούτη στον αέρα, /

το χέρι σας το άπονο και άσωτο απλώστε / και

δώστε και στον άρρωστο και στη φτωχή μητέρα.../

Ελεημοσύνη, χριστιανοί, ελεημοσύνη δώστε! /

Ελεημοσύνη, χριστιανοί, αδέλφια ελεημοσύνη, /

πολλά χαρίζει ο Θεός σ’ εκείνον οπού δίνει.

Γεώργιος Παράσχος 1832 – 1886

Ο Γεώργιος Παράσχος ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός
του Αχιλλέα αλλά δεν έκδοσε καμιά ποιητική συλλογή
όσο ζούσε. Μετέφρασε την «Ιλιάδα» του Ομήρου στην
καθαρεύουσα. Τα ποιήματα του είναι πατριωτικά και ερω-
τικά και είναι επηρεασμένος, όπως και ο αδελφός του,
από την ποίηση το Βύρωνα και του Λαμαρτίνου. Έγρα-
ψε τα ποίηματα «Εωθινόν», «Αρκάδι», «Ύμνος εις τον

Γεώργιον Α΄» κ.ά.
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PART Β’

Over the years, Dalaras proves that

the concerns of the Greek people, are his

concerns as well.

By 

Michael

Papadopoulos

In October 1997 he participated in a ma-
jor event for the “Greek Children’s Fund”, an
organization that helps Greek families, in
Madison Square Garden, Manhattan. This
was in front of 25,000 thousand diaspora
Greeks, and he performed together with
Eleftheria Arvanitaki, Vassilis Papakon-
stantinou, and Lakis Lazopoulos. In 1996
he gave a concert at Schinoudi, a deserted
village of Imvros, in an attempt to bring to
the fore the problems faced by what remains
of the Greek population in this now Turkish
island(since 1923). He performed again for
the Greek population of Imvros in 1998 and
1999.

Dalaras combines his music with social
responsibilities and he gets politically active
where he thinks it’s merited. “In Greece we
express ourselves by being politically ori-
ented … it’s our duty,” Dalaras once told a
reporter. He also spoke out against the war
in Yugoslavia and the American bombing
campaign there. The Kurdish cause also at-
tracted his attention. But his passion, proved
to be Cyprus! After 1974 when Turkey in-
vaded and captured 37% of Cyprus, the is-
land needed assistance, economic and po-
litical. George Dalaras provided both. 

Dalaras has been at the forefront of the
process of making both the Greek and the
international public aware of the Cyprus prob-
lem. He has played all over Greece and
Cyprus for this cause, as well as at the Palais
des Congres in Paris, London's Wembley
Arena Toronto and Montreal, and Meadow-
lands in New Jersey in April 1994. In July
1994, he played two days in a row at the An-
cient Herodium Theatre of the Acropolis, to
commemorate the twentieth anniversary of
the invasion. His royalties from the "Cypri-
ot" albums "O Ilios o Iliatoras", "Es gin ena-
lian Kypron", and "Ton Athanaton" have been
donated to charities for the refugees.He gives
concerts for poor students of Paphos (June
2018) and in 2019 he plays for Cypriot can-
cer societies, and for Greek Cypriots who

live in Karpasia (under Turkish occupation).I
cannot mention all the times Dalaras gave
himself for Cyprus but I include most in the
list below. As a Cypriot myself, I can’t thank
him enough!

Dalaras promoted the cause of Greek
music, bringing lyrical rhythms to audiences
all over the globe. The song though, march-
es with the politics. The song is the tool he
uses tohelp the disadvantaged, the victimised
and the persecuted of this world, home and
abroad, sometimes with risk to his life. That
perhaps is the reason that Dalaras is beloved
by Greek people everywhere. Not only for
his wonderful songs! Not only for his politics
-for politics sometimes lead to disaster! But
for his enormous heart, the kindness that it
holds within, and the gifts that it keeps giv-
ing!

SPECIALS

1.Athens Olympic Stadium three times
with personal concerts (twice in September
1983 (160,000 spectators in total) and once
in September 1987). The biggest events of
Greek music and this record has never been
broken until now either by a foreign or by an-
other Greek artist. 

2. Royal Albert Hall, Carnegie Hall, Olympia,
Apollo Theatre, Radio City New York, Met-
ropolitan Opera, Kremlin Hall some of the
most important halls in the world. In these,
especially the first time that a Greek artist
gave concerts and it was Dalaras. 

3. The concerts at the Wembley Arena
(12,000 spectators) in London in 1992 and
at the Brendan Byrne Arena (22,000 spec-
tators) in New York in 1994 are the largest
events held with Greek music outside Greece.

CHARITY CONCERTS

1. In the six years 1974-1980, he gave,
non-profit, around 700 concerts in political
gatherings, for strikes in factories, for Cyprus,
in favour of clubs 

2. A concert for Cyprus at the Panathi-
naikos stadium with the participation of Mik-
isTheodorakis, Stavros Xarchakos, Yiannis
Markopoulos, Manos Loizos, Savvopoulos,
George Dalaras, Nikos Xylouris, Antonis
Kalogiannis, Mariza Koch, LakisChalkias,
CharalambosGarganourakis, Lizeta Niko-
laou, Nikolas Held on 24 September 1974 

3. Two big concerts of Mikis Theodorakis
-in October 1974- at the Karaiskaki Stadi-
um, the proceeds of which were given to
President Makarios for Cyprus. 

4. Concert of Mikis Theodorakis for Cyprus

(24-9-1976) at the Panathinaiko Stadium
with the organization of the magazine "Post-
man". Dalaras took part as an extraordinary
participation together with Grigoris Bithikot-
sis, Maria Farantouri, Antonis Kalogiannis,
Giorgos Zografos, Petros Pandis, Vassilis
Papakonstantinou, Ch. Alexiou, A. Vissi,
Manolis Mitsias. 

5. The concerts given at the Red Rock of
Nice (later renamed Katraki), Dalaras' per-
sonal rewards are offered for the construc-
tion of the new theatre. 

6. Part of the proceeds of all the concerts
at the Palais des Sports - in collaboration
with the workers' association in Palais - was
given to support a remote village in north-
ern Greece. As they characteristically stat-
ed, they had adopted this village. 

7. The income of one of the two big con-
certs at O.A.K.A (1983) was given -mainly-
to student scholarships and to libraries on
the islands. 

8. Concert with Stavros Xarchakos (1988)
for the spastic children's rehabilitation cen-
ter

9. The two concerts of Axion Esti at the
Herodeion (9-1988) were given for the con-
struction of the Acropolis Museum. 

10. Amnesty International Concert at the
Athens Olympic Stadium (3-10-1988) for the
purposes of Amnesty International. Bruce
Springsteen, Peter Gabriel, Sting, Tracy
Chapman, Youssou N'Dour and George
Dalaras

11. In the summer of 1990, a concert was
given at the Ermoupolis stadium, for the
restoration of the Apollo Theatre in Ermoupolis. 

12. In July 1991 the big concerts for Cyprus
started. The albums "Es gin enalian Kypron"
and "Ton Athanaton" were also released, the
proceeds of which went to Cyprus. Partici-
pation of Maria Farantouri, Dionisis Savvopou-
los, Marios Tokas, Elli Paspala, Eleni
Tsaligopoulou. 

13. 16 July 1991, Nicosia 
14. July 17, 1991, Paphos
15. July 19, 1991, Limassol 
16. July 21, 1991, Larnaca 
17. The concert at the stadium of Apollon

Kalamaria (August 21, 1991). The proceeds
were used for maintenance projects of the
school buildings of the Municipality of Kala-
maria. 

18. At the Webley in London (27-6-1992)
for Cyprus. 

19. At the Palais des Congres in Paris (1-
1993) for Cyprus. 

20. In Montreal, Canada (10-1993) in
favour of the Chair of Modern Greek Stud-
ies at McGill University and the Dawson and
Concordia Centre for Greek Studies. 

21. The big concert for Cyprus in New
York (1994). 

22. At the Herodion (20,21, July 1994) for
Cyprus. 

23. In O.A.K.A for Melina Mercouri. Pro-
ceeds for the Acropolis Museum (1994). 

24. In Johannesburg (1994) for the pur-
poses of the Mandela Foundation. 

25. In Kozani, Grevena and Aigio, for
earthquake victims in these areas (1995). 

26. In Georgia (1995) for the Greeks of
the region. 

27. At the Megaron concert with Stavros
Xarchakos, their salaries were donated to
the fund for the support of song and dance
artists. 

28. In Odessa (3-1996) 
29. At the Palais des Congres - Paris for

Cyprus (31-5-1996). 
30. In Imvros (1996). 
31. At the Peace and Friendship Stadium

for the school in Tilos, on 22-12-1996. (The
school was inaugurated in the remote Tilos
on 23-11-1997). 

32. The remuneration of G. Dalaras of the
last performance "Hymns of angels to the

rhythms of people" at the Megaron, in favour
of the fund for the support of singers and
dance artists (6-1997). 

33. Concert in Paralimni (24-8-1997). A
time of memory of T. Isaac and S. Solomos.
Alkinoos Ioannidis, MariosTokas and others
participated. 

34. Concert in New York for the purpos-
es of Memorial Sloan (9-1997). With the par-
ticipation of other artists. It was preceded by
other solo concerts for the same purpose of
Dalaras, in New York. 

35. At the Peace Stadium
36. At the Palace with the Forests for the

Museum of Cycladic Art (10-6-1998). 
37. Concert on the subject of the unem-

ployed in the shipbuilding and repair zone
of Perama on 9/21/1998. 

38. In Pretoria with Axion Esti for the pur-
poses of the Mandela Foundation (11-1998). 

39. At the Osipov Mansion for the Col-
lege Scholarship Fund (May 3 and 4, 1999).
For the same purpose in London later. 

40. Concert in Xanthi in favour of the earth-
quake victims in Nikomedia (30-8-1999). 

41. Concert in collaboration with AKEL in
Cyprus, in favour of Greek Cypriots under
Turkish occupation Fund (1-2000). Delivery
of the check on 10-10-2000. 

42. In March 2000 in Peristeri for the earth-
quake victims. 

TO BE CONTINUED
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Monday 25 Tuesday 26 Wednesday 27 Thursday 28 Friday 29 Saturday 30 Sunday 31 NNEEWWSS 
 

7.00-8.00 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Christmas Breakfast 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 

7am- ERT 

8am- RIK 

 
8.00-9.00 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
8.30 M. Yiakoumi 
(Sport) 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Christmas Breakfast 
8.30 M. Yiakoumi 
(Sport)  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 
8.30am - Fr Palioras  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 

8am- RIK 

9am- ERT 

 

9.00-10.00 
 

Yiannis Ioannou  
The Big Greek 
Breakfast 
 

 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou  
The Big Greek 
Christmas Breakfast 
 
 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 

9am- ERT 

10am- RIK 

 

 
10.00-11.00 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Vasoula Christodoulou   
Lifestyles 
 
 

 

Kat Neocleous 
Ligo Prin To Mesimeri 

Katerina Barotsaki  
Ligo Prin To Mesimeri  
 
 
 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
*New Times 
 
Autumn Gardens 

 

10am- RIK 
 

 

11.00-12.00 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

 
11.15am - Recipe of the 
Week  

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

Vasoula Christodoulou   
Lifestyles 

 

 

Kat Neocleous  
Ligo Prin To Mesimeri 

Katerina Barotsaki  
Ligo Prin To Mesimeri  

 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 

 

 

Autumn Gardens 

 
12pm- RIK 

 

12.00-13.00 
 

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika 

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika  

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika  

Vasoula Christodoulou   
Lunchtime Laika 

Kat Neocleous  
Lunchtime Laika 
 
 
 

Katerina Barotsaki  
Lunchtime Laika 
 
 
 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 
Autumn Gardens 

 

12pm- RIK 

1pm- RIK 

 
13.00-14.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi  
 

 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 

Vasoula Christodoulou    
Apogevmatini Apólafsi 

 

Takis Fellas 

 
 
 

Vasoula Christodoulou  
Lunchtime Laika 

Katerina Neocleous 
Lunchtime Laika  
 
 

 

Yiannis Ioannou  
Apogevmatini Apólafsi 
 

 

1pm- RIK 

2pm- ERT 

 

14.00-15.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

 

Katerina Neocleous 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

Cocorico Restaurant  

Yiannis Ioannou 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 

2pm- ERT 

 

 
15.00-16.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 

 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

Yiannis Kyriakides 
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

Vasoula Christodoulou   
Apogevmatini Apólafsi  
 
 

 

Katerina Neocleous 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

Yiannis Ioannou 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
  

 
 

4pm- ERT 
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16.00-17.00 

Tony Neophytou  
Home-Run  
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 

 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 

 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut   
 
 

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 

4pm- ERT 

5pm- RIK 

 

17.00-18.00 

Tony Neophytou  
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut   
 

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 

 

5pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

Tony Neophytou  
Home-Run 
 

Andreas Michaelides  
Home-Run  
 

 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 

 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 

 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 

 

 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut  

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown  

 

 

7pm- ERT 

 
19.00-20.00 

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

Kat Neocleous 
Scandalous  
 

 

Mihalis Germanos  
#WednesdayWisdom    

Olympia 
#ThrowbackThursday 
 

 

Panagiotis Balalas 
One-Man-Show 
 

Neophytos 
Palia Laika  
 
Larnaca Broadcast 

Fani Potamiti  
#SundayFunday 

 

7pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Kat Neocleous 
Scandalous  
 

 

Mihalis Germanos  
#WednesdayWisdom     

Olympia  
#ThrowbackThursday 
 

Panagiotis Balalas 
One-Man-Show  
 

Neophytos 
Palia Laika 
 
Larnaca Broadcast 

Fani Potamiti   
#SundayFunday  

 

9pm- RIK 

 

 

21.00-22.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Kat Neocleous 
Scandalous  

Stelyo Siderides  
#WiseWednesday  

Tony Neophytou  
#ThirstyThurday   

Kostas Voudouris 
#FridayFunday  

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown   

Fani Potamiti   
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 

10pm- ERT 

 

22.00-23.00 
 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Tony Neophytou  
#TuesdayTunes   

Stelyo Siderides  
#WiseWednesday  

Tony Neophytou  
#ThirstyThurday    

Kostas Voudouris 
#FridayFunday    

Knock-Out 

Tony Neophytou  
#Soothing Sunday  
 

 
10pm- ERT  

 

23.00-0.00 

 

In The Mix 
Nightshift  

Tony Neophytou  
#TuesdayTunes    

Stelyo Siderides  
#WiseWednesday 

In The Mix 
Nightshift  

In The Mix 
Nightshift   

Knock-Out 

In The Mix 
Nightshift  

 
12am- RIK 

 

0.00-1.00 

 

RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast LGR Nightshift LGR Nightshift RIK Broadcast  
12am- RIK 

 

1.00-7.00 
 

RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast   LGR Nightshift RIK Broadcast The 

Soundtrack 

of Your 
Culture 

 

n Tuesdays & Thursdays, and at approximately 12.30pm on Sundays. 

Schedule is subject to change.  For any enquiries, please contact Pieris Petrou, Head of Programming via pierre@lgr.co.uk or 07623 72 72 72.    

LGR - London Greek Radio - Weekly programme
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George Psarias has been a restauranteur for al-
most forty years. He spent his time and energy
cooking traditional Greek dishes but also devel-
oping new ones based on fresh ingredients and
Mediterranean flavours. 

He has appeared on numerous radio and tele-
vision 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.

ARNI YIOUVETSI
Yiouvetsi is a typical Greek dish of several taverns and restaurants as well

as a speciality served at home. The dish takes its name from the dark red
round terracotta dish which is used to bake it in. Some taverns serve yiou-
vetsi in small individual earthenware dishes, bringing it to the table straight
from the oven. Somehow this adds to the taste of the dish. Yiouvetsi is flavour-
some and satisfying especially in the cold winter months. The combination
of the meat whether that may be lamb, veal, beef or goat with the pasta,
tomatoes and stock that soaks the pasta makes this a very special dish. Pas-
ta used is orzo which in Greek is called manestra or kritharaki which is a tear
shaped pasta. This is a uniquely classic Greek dish which when baked in a
pot, casserole dish or any other baking dish can be served from the casse-
role or turned out onto a large platter.

INGREDIENTS
(Serves 4)

1kg leg or shoulder lamb, boned, trimmed of fat, cut into large serving por-
tions 

2-3 garlic cloves, cut into slithers 
sea salt and freshly ground black pepper 
1 small onion, finely chopped 
50g butter 
3tbsp extra- virgin olive oil 
1 x 400g canned tomatoes or 500g ripe tomatoes, de skinned and de seed-

ed, finely chopped 
1tbsp dried oregano (rigani)
1.2ltrs hot meat or chicken stock or water 
500g orzo, manestra, kritharaki, broken spaghetti or broken macaroni 
50g grated kefalotyri, kasseri or parmesan

METHOD
1. Preheat the oven to 190'C /170'C fan/ gas mark 5
2. Place the lamb in a large roasting tin or shallow casserole dish. With a

small sharp knife make slits in the lamb in different places and insert the
slithers of garlic in the slits. Sprinkle the meat with salt and pepper, add
the onion, butter and olive oil. Bake in a preheated oven to brown for
about 20 minutes. Turn the pieces from time to time to brown evenly. Add
the tomatoes, oregano and 600ml of boiling stock or water. 

3. Continue baking the yiouvetsi for another 50 minutes stirring it from time
to time until the meat is tender and the sauce thickens. When the 50 min-
utes are over add another 300ml of boiling stock or water and add the
pasta into the dish. Season to taste. 

4. Turn the heat down to 180'C/ 160'C fan/ gas mark 4 and bake covered for
a further 30-40 minutes or until the pasta is tender and has absorbed all
the liquid. Add a little water if necessary.

5. Serve immediately on a large platter sprinkle with the cheese.

NOTE:
You may use veal or beef instead of lamb but you may need to cook the beef

longer.
© Copyright George Psarias

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

ARNI YIOUVETSI 
(ROAST LAMB WITH PASTA 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”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 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: “Το Αθώο Σώμα”

22.55 Ελληνική Ταινία: “Κλεφτρόνι Και

Τζέντλεμαν”

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 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: “Νοτιάς”

23.20 Ελληνική Ταινία: “Παντρεύουν 

Τον Αντρέα”

KYΡIAKH 24 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: 

“Κι Αυτός Το Βιολί Του”

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 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: 

“Οι Κόρες Μου Κι Εγώ”

23.15 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη Λου-
πέσκου

ΤΡΙΤΗ 26 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: “Ευρυδίκη”

22.10 Ελληνική Ταινία: 
“Μια Παρθένα Για Μένα”

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 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
20.45 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Νόμος 4000”

22.15 Ελληνική Ταινία: “Ρεπό”

ΠΕΜΠΤΗ 28 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: 

“Λάρισα - Εμπιστευτικό”
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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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