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ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

√ Αχρείαστη αλλά

Η Ελλάδα επεκτείνει στο Ιόνιο
τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια

και ύποπτη η συζήτηση
για “δύο κράτη”

n ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: «ΑΠΟΡΘΗΤΟΣ Ο ΕΒΡΟΣ»
n ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΝΕΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΣΕΛΙΔA 6

ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-97 ΚΑΙ… ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ ΟΤΙ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Αποστολή του Richard Holbrook
ήταν να εμποδιστεί η ένταξη της
Κύπρου στην ΕΕ πριν τη λύση
του Κυπριακού
n Malcom Rifkind: «Εγκληματική ενέργεια
η δολοφονία Ισαάκ και Σολωμού»
Της Φανούλας Αργυρού,
Ερευνήτριας - Δημοσιογράφου
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Θετικό Πρόσημο στην Κύπρο
για την Καινοτομία
Γράφει ο Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας
ΣΕΛΙΔΑ 15

Θράσος
Ναδιώτης:
Έφυγε ένας
Δάσκαλος του Γένους

«ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ» ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 53.000 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400

«Θερίζει» ο κορωνοϊός
στην Αγγλία
n ΓΕΜΑΤΕΣ ΟΙ Μ.Ε.Θ.
n ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
n M. HANCOCK: «ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΘΑ
ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ»

n ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ OXFORD/ ASTRAZENECA

n ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Καλή Χρονιά με υγεία και χαρά!
Είθε το 2021 να είναι έτος
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
του απανταχού Ελληνισμού!
ΣΤΟ «ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝIAΣ

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία
για το Brexit και τι θα αλλάξει

ΣΕΛΙΔΕΣ 2 & 11

Αντίο φίλε
Μάριε
Αδάμου

n ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
n ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 5

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com
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«ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ» ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 53.000 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400

«Θερίζει» ο κορωνοϊός στην Αγγλία
Α

πελπιστική είναι η κατάσταση στην
Αγγλία, και ειδικά στο Λονδίνο, καθώς
τα κρούσματα από την πανδημία ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στην Αγγλία φθάνοντας την Τρίτη τις 53.135 ημερησίως και
οι θάνατοι τους 414.
Τη δραματική κατάσταση περιέγραψε ο υπουργός Υγείας Matt Hancock, λέγοντας ότι «δεκάδες νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται στο χείλος
της καταστροφής» (dozens of hospitals are now
on the brink of disaster).
Ασθενοφόρα οχήματα βρίσκονται σε γραμμή αναμονής έξω από νοσοκομεία και, αφού
«δεν έχουν πού να πάνε, περιθάλπουν τους
μεταφερόμενους ασθενείς εντός του ασθενοφόρου», είπε εκπρόσωπος του London
Parametic.
Αρκετά νοσοκομεία στο Λονδίνο, αλλά και
σε άλλες περιοχές, είναι υπερπλήρη με αποτέλεσμα ασθενείς COVID-19 να μεταφέρονται
σε νοσοκομεία άλλων πόλεων.
Στο Λονδίνο τα νοσοκομεία νοσηλεύουν αυτή
τη στιγμή 5.371 ασθενείς. Υπάρχει, μάλιστα,
σκέψη να στηθούν από τον Στρατό «σκηνές
πολέμου» έξω από νοσοκομεία που ασφυκτιούν, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης
Έγκριση για χρήση στη Βρετανία πήρε χθες
Τετάρτη το εμβόλιο της AstraZeneca και του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα η Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα
Φάρμακα και τα Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA) της Βρετανίας έδωσε το «ΟΚ»
για χρήση του εμβολίου στη χώρα.
Το εμβόλιο, με τον κωδικό κωδικό AZD1222,
αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την υποστήριξη της βρετανικής-σουηδικής φαρμακευτικής εταιρίας AstraZeneca.
Τα αποτελέσματα από τις περισσότερες κλινικές δοκιμές της τρίτης φάσης έδειξαν ότι το
συγκεκριμένο εμβόλιο είναι έως και 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη κατά του COVID19, φτάνοντας σε προστασία τους «αντιπάλους» της Pfizer/ BioNTech και Moderna.
Η AstraZeneca αναγκάστηκε να ξεκινήσει
νέα κλινική μελέτη όταν διαπιστώθηκε ότι το
εμβόλιο είναι πιο αποτελεσματικό όταν χορηγείται πρώτα σε μικρή δόση και μετά σε κανονική. Σε αυτή την περίπτωση η αποτελεσματικότητα εκτιμάται σε 90%. Το εμβόλιο περιέχει
έναν ακίνδυνο αδενοϊό που αναγκάζει τα ανθρώπινα κύτταρα να παράγουν αντιγόνα του
πανδημικού κορωνοϊού.

Ανεξάρτητη ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό περιοδικό «The Lancet» επιβεβαίωσε επίσης ότι το εμβόλιο της Oxford /
AstraZeneca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας η
AstraZeneca πρόκειται να δοκιμάσει συνδυασμό του εμβολίου της με το ρωσικό εμβόλιο
Sputnik-V, το οποίο βασίζεται σε διαφορετικούς αδενοϊούς.
Η Βρετανία έχει παραγγείλει από την
AstraZeneca 100 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου, δίνοντας στο εμβόλιο της Οξφόρδης ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των
αντιπάλων του.

Μέχρι την άνοιξη το τέλος
Με την έγκριση χθες Τετάρτη και του νέου
εμβολίου της Oxford/AstraZeneca, ο υπουργός
Υγείας M. Hancock εξέφρασε την αισιόδοξη
πρόβλεψη ότι η διαδικασία του εμβολιασμού
θα επιταχυνθεί και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα η χώρα να ξεπεράσει την κρίση του κορωνοϊού μέχρι την άνοιξη του 2021.
Ο υπουργός δήλωσε χθες Τετάρτη στο Sky
News ότι, λόγω της πίεσης στα νοσοκομεία
από τον μεταλλαγμένο ιό, επιβάλλεται να
ληφθούν περεταίρω μέτρα ανακοινώνοντας την υπαγωγή κι άλλων περιοχών της
Αγγλίας στο Επίπεδο 4, καλύπτοντας έτσι
τα 2/3 της χώρας. Μέχρι χθες στο Tier 4 βρισκόταν το 43% της Αγγλίας.
Ο Επιστημονικός Σύμβουλος της Ντάουνινγκ Στριτ, καθηγητής Άντριου Χέιγουαρντ,
προειδοποίησε ότι η Βρετανία οδεύει προς
«καταστροφή» τις επόμενες εβδομάδες, εάν
δεν λάβει σκληρότερα μέτρα κατά της πιο μολυσματικής παραλλαγής της νόσου.

Θράσος Ναδιώτης: Έφυγε
ένας Δάσκαλος του Γένους
Λίγοι είναι οι άνθρωποι που πρόσφεραν τόσα πολλά την Ελληνική Παιδεία των Ομογενών στην Αγγλία. Πολύ λιγότεροι ακόμα όσοι
διακατέχονται από το ασίγαστο πάθος της μεταλαμπάδευσης στα
Ελληνόπουλα, που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη Βρετανία, των
αξιών του πολιτισμού μας, της καλλιέργειας της Γλώσσας μας και τη
διδαχή των ηθών και παραδόσεων της Πατρίδας μας.
Ένας απ’ αυτούς, με ξεχωριστή δράση και προσφορά, ήταν ο Θράσος Ναδιώτης, ο οποίος αποχώρησε από τα γήινα την περασμένη
Κυριακή, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ένας αληθινός Δάσκαλος του Γένους. Τίμησε την Πάφο που τον γέννησε, την Κύπρο που
τον ανέθρεψε.

Θα ανοίξουν τα σχολεία;
Μεγάλος προβληματισμός και συζητήσεις διεξάγονται αυτές τις μέρες κατά πόσο
θα ανοίξουν τα σχολεία στις 4 Ιανουαρίου
ή στις 11 σε κάποιες περιοχές όπως το Barnet
του βορείου Λονδίνου.
Η βρετανική κυβέρνηση δέχεται εκκλήσεις
από επιστήμονες, συνδικάτα εκπαιδευτικών
και τοπικούς άρχοντες να καθυστερήσει το
άνοιγμα των σχολείων, ώστε να ανακοπεί ο
ρυθμός μετάδοσης του κορωνοϊού. Υπάρχει
εισήγηση για γενικό άνοιγμα των σχολείων στις
18 ιανουαρίου, κάτι που εξετάζεται από τους
υπουργούς.
Αν και δεν έχει αποκλειστεί μια τέτοια απόφαση, για την ώρα η κυβέρνηση διαμηνύει ότι
από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να
ανοίγουν τα δημοτικά σχολεία και τάξεις της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια-λύκεια).
Μάλιστα στα λύκεια θα προσφέρονται διαγνωστικά τεστ.
Στο θέμα των διαγνωστικών τεστ, οι μαθητές θα παίρνουν μόνοι το φαρυγγικό δείγμα
που χρειάζεται υπό την επίβλεψη δασκάλων
και εθελοντών που θα έχουν εκπαιδευθεί. Στην
εκπαίδευσή τους θα συνδράμουν και 1.500
μέλη προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πάντως, έκθεση επιστημόνων της Σχολής
Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου
προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι για να ανατραπεί η κακή επιδημιολογική κατάσταση και
για να αποτραπεί ένα «τρίτο κύμα» της πανδημίας απαιτείται κλείσιμο των σχολείων
έως τον Φεβρουάριο, εμβολιασμοί 2 εκατομμυρίων πολιτών την εβδομάδα και υπαγωγή όλης της Αγγλίας στην τέταρτη και
αυστηρότερη βαθμίδα περιορισμών (Tier
4), που συνιστά lockdown.

Μισέλ και φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν τη συμφωνία
εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, υπέγραψαν την Τετάρτη εκ μέρους της ΕΕ τη συμφωνία
εμπορίου και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένου
Βασιλείου.
Η συμφωνία αυτή θα μεταφερθεί τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο,
για να υπογραφεί από τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπόρις
Τζόνσον.
«Η συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα είναι αποτέλεσμα πολλών μηνών εντατικών διαπραγματεύσεων, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ενότητας. Πρόκειται για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, που
προστατεύει πλήρως τα θεμελιώδη συμφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δημιουργεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους
πολίτες και τις εταιρείες», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.
Παράλληλα, ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι «σε μείζονα ζητήμα-
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τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο», αναφερόμενος τόσο στο ζήτημα του κλίματος και
της παγκόσμιας απάντησης στις πανδημίες, όσο και σε θέματα
εξωτερικών υποθέσεων «που βασίζονται σε κοινές αξίες και ενδιαφέροντα».

Ο Θράσος Ναδιώτης και η σύζυγός του Στέλλα ανάμεσα σε
παιδιά του ελληνικού σχολείου Potters Bar, του οποίου
υπήρξε διευθυντής για 37 χρόνια.

Τον μακαριστό Θράσο τον γνώρισα και συνεργάστηκα στενά μαζί
του από το 1980 και μετά, αρχικά στο ελληνικό σχολείο Μάνορ Χιλλ,
του οποίου υπήρξε διευθυντής επί τρία χρόνια, και αργότερα στην
ομάδα των έξι Ανεξαρτήτων Σχολείων Αγγλίας. Ήταν ένας αφοσιωμένος εκπαιδευτικός με ευρείς ορίζοντες. Η ανεκτίμητη προσφορά
του δεν ήταν «αναλάμπουσα», είχε διάρκεια δεκαετιών, σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Πίστευε ότι τα ελληνικά σχολεία είναι
το φυτώριο μέσα στο οποίο καλλιεργείται και χαλυβδώνεται η εθνική
και θρησκευτική συνείδηση των παιδιών της Διασποράς και εξασφαλίζεται η συνέχεια του Ελληνισμού σ’ αυτή τη χώρα που ζούμε. Και
υπηρέτησε αυτούς τους στόχους με αξιοσύνη.
Ο ίδιος εμφορείτο από υψηλές αρχές και ιδανικά. Δεν ήταν άνθρωπος «της στιγμής», δεν παρασυρόταν από τα εύκολα, τα εύηχα και
τα επουσιώδη. «Ζύγιζε» και αξιολογούσε με λογική τα πράγματα. Δεν
ήταν μνησίκακος ούτε κρατούσε κακία σε όσους τον αδίκησαν, διότι
ακριβώς ο ίδιος ήταν ανώτερος άνθρωπος, είχε ήθος και Παιδεία.
Κοινωνικός στις συναναστροφές του, διακρινόταν για το έξυπνο
χιούμορ του και το ανεπιτήδευτο γέλιο του.
Στον επαγγελματικό τομέα, αυτόν των ασφαλειών, ο Θράσος είχε
φήμη για την καθαρότητα στις συναλλαγές του και την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών του. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει αρνητικό
σχόλιο για τις υπηρεσίες που προσέφερε. «Κωδικός» στη δουλειά
του η εντιμότητα και ο σεβασμός προς τους συνεργάτες του, αρχές
στις οποίες βαδίζει σήμερα και ο συνεχιστής της Nadiotis Insurance,
γιος του Χρήστος.
Αείμνηστε Θράσο,
Η είδηση του θανάτου σου συντάραξε την οικογένειά σου αλλά
σκόρπισε και θλίψη στην παροικία. Όσοι σε γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί σου αισθάνθηκαν ένα κενό μέσα τους. Σ’ αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο που ζούμε «τα πάντα κόνυς και σκιά, πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα». Φεύγεις, όμως, και αφήνεις πίσω σου έργο αγαθό
και πολύτιμο. Θα σε στερηθούν του λοιπού τα δικά σου πρόσωπα,
αλλά και η Ομογένεια χάνει ένα ακούραστο και ιδεολόγο στέλεχος,
έναν άξιο δάσκαλο.
Η οικογένειά σου επέλεξε για μόνιμη κατοικία του άψυχου σώματός
σου έναν τάφο κοντά στο σπίτι σου για να μην είσαι μακριά τους. Να
μπορούν συχνά να σου ανάβουν το καντήλι για να μείνει άσβεστη η
μνήμη σου στη ζωή τους. Από ΄κει, κιόλας, θα μπορείς ν’ αγναντεύεις
και τα «πωρικά» του χωραφιού σου, που με τόση φροντίδα καλλιεργούσες. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί για να σου δώσουμε τον τελευταίον ασπασμόν. Οι ιδιάζουσες συνθήκες το απαγορεύουν.
Γι’ αυτό, σε κατευοδώνουμε με σεβασμό και ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει.
Αιωνία σου η μνήμη.

Μιχάλης Έλληνας
Λεπτομέρειες για την κηδεία, σελ. 11
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Α

ρκετή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες μέρες
στην Κύπρο για τη «λύση των δύο κρατών»
στο Κυπριακό. Κάποιοι, με τον τρόπο που εκφράζονται και ενεργούν, δίνουν την εντύπωση
ότι... χαίρονται χαράν μεγάλην, επειδή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τάχα, δεν αποκλείει τέτοια
λύση ή, στην καλύτερη περίπτωση, δέχεται να
τη συζητήσει. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι – οι επικριτές – που αποδέχτηκαν συζήτηση χειρότερων θεμάτων, όπως της συνδιαχείρισης του
θαλάσσιου πλούτου της Κύπρου και της μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω
Τουρκίας, κάτι που εμμέσως πλην σαφώς σήμαινε κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι
οι ίδιοι άνθρωποι που «φλέρταραν» με τη διατήρηση των εγγυήσεων της Τουρκίας και μετά
τη συμφωνία για λύση.

Π

οια, όμως, είναι η πραγματικότητα; Ουδείς
Κύπριος Πρόεδρος ως τώρα δέχθηκε λύση
«δύο κρατών». Η επίσημη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς – τουλάχιστον από την εποχή
του Προέδρου Βασιλείου και μετά (1988) – ήταν
και είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Επίσημα έγγραφα, προτάσεις της κυπριακής
κυβέρνησης, συνομιλίες, διμερείς επαφές, αυτό
αποδεικνύουν και μαρτυρούν.

Η

διαφορά ποια είναι; Εμείς εννοούμε τη Διζωνική Ομοσπονδία ως τη λύση που κατοχυρώνει την ενότητα του κράτους με ευρεία αυτονομία των περιοχών που θα ελέγχει η κάθε κοινότητα, αλλά την ίδια στιγμή θα κατοχυρώνει τα
ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα όλων των
κατοίκων του νησιού και, το κυριότερο, θα είναι
εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και
τις αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλώναμε ανέκαθεν και σήμερα
ότι το νέο κράτος θα είναι συνέχεια του παρόντος, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας και
δεν θα πηγάζει από την ένωση δύο προϋπαρχουσών κρατικών οντοτήτων που διέθεταν κυριαρχία ξεχωριστή και την παραχώρησαν στο
«νέο κράτος».

Α

υτή ήταν και είναι η επίσημη θέση μας, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που μπορεί να
έχει κάποιος για τη μορφή της λύσης. Αυτή η
λύση, δηλαδή της Διζωνικής, με το περιεχόμενο που περιγράψαμε πιο πάνω, τέθηκε επανειλημμένα στον λαό μέσα από τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων και των υποψηφίων Προέδρων Δημοκρατίας και εγκρίθηκε
από τη συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από
90% του λαού. Κόμματα ή υποψήφιοι που είχαν
στο προεκλογικό τους μανιφέστο λύση ενιαίου
κράτους, δεν έτυχαν ικανού ποσοστού ψήφων.
Και υπήρξαν τέτοια κόμματα και τέτοιοι υποψήφιοι σε κάθε εκλογή αναμέτρηση.

Η

τουρκική πλευρά, από την άλλη, τι επιδιώκει; Μόνιμος στόχος τους η λύση δύο
κρατών. Είτε κεκαλυμμένα μέσα από τη Διζωνική Ομοσπονδία όπως οι ίδιοι την προδιαγράφουν και την ορίζουν, είτε τώρα ανοιχτά ως
«λύση δύο κρατών που να... συνεργάζονται πλάι
πλάι». Το ίδιο δεν έλεγαν και παλιά; Ότι θα ζούμε

★
★

Αχρείαστη αλλά και
ύποπτη η συζήτηση
για «δύο κράτη»
™

δίπλα – δίπλα, θα «έχουμε το δικό μας κράτος
και τους θεσμούς του», κι «εσείς (οι Ελληνοκύπριοι) το δικό σας. Θα συνεργαζόμαστε σε μια
κεντρική δομή με πολιτική ισότητα, την οποία
μεταφράζουν σε αριθμητική ή όπου δεν θα
υπάρχει ίσος αριθμός θα έχουν βέτο σε όλα, άρα
το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.

Α

υτές ήταν οι ξεκάθαρες τουρκικές θέσεις.
Μέσα από τη Διζωνική να υπάρχουν στην
ουσία «δύο κράτη» και μέσα από τη λεγόμενη
«πολιτική ισότητα» να υπάρχει τουρκικός έλεγχος
σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτές οι τουρκικές
θέσεις εκφράστηκαν και σε συνομιλίες και σε
γραπτές προτάσεις πολλές φορές, αλλά απορρίφθηκαν από τη δική μας πλευρά. Όταν, ας
πούμε, ο Χριστόφιας απέρριπτε τις προτάσεις
Ταλάτ, σημαίνει ότι απέρριπτε τη λύση Διζωνικής; Ή όταν το ΑΚΕΛ ψήφιζε εναντίον του σχεδίου
Ανάν, σημαίνει ότι δεν δεχόταν τη λύση Διζωνικής; Ασφαλώς όχι. Απλώς απέρριψαν το συγκεκριμένο σχέδιο που είχε ως επικεφαλίδα τη Διζωνική και ως περιεχόμενο τη διχοτόμηση και την
περιαγωγή της ελληνοκυπριακής κοινότητας
σε οντότητα φόρου υποτελή στους Τούρκους.

Ο

Νίκος Αναστασιάδης, ως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, άσχετα με το αν υποστήριξε
το σχέδιο Ανάν ως πρόεδρος κόμματος, εκείνο
που έχει σημασία είναι ότι προσπάθησε μέσα
από παραχωρήσεις να εξευρεθεί η λύση. Δεν τα
κατάφερε. «Έπραξε» και έμαθε. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «βίωσε» την τουρκική αδιαλλαξία
και «ένοιωσε στο πετσί του» τις πραγματικές
επιδιώξεις των Τούρκων.

Γ

ι’ αυτό στις δηλώσεις του μετά το ναυάγιο
στο Κραν Μοντάνα – εξ αιτίας της άκρατης
αδιαλλαξίας της Άγκυρας – προτάσσει τις ευρωπαϊκές αρχές και πρακτικές, πάνω στις οποίες
πρέπει να οικοδομηθεί μία λύση στο Κυπριακό.
Προτάσσει το θέμα των εγγυήσεων και της παραμονής τουρκικής στρατευμάτων – κάτι που επιδιώκει η Τουρκία, αλλά βάζει και τους Τουρκοκύπριους να το απαιτούν, δήθεν για την ασφάλειά τους!!!! Αποδέχεται ο Νίκος Αναστασιάδης
τη Διζωνική, αυτό μαρτυρούν έγγραφα και προτάσεις του, αλλά φαίνεται φανερά ότι δεν κάνει...
παντιέρα του την επικεφαλίδα, τη Διζωνική, άνευ
ουσιαστικού και σωστού περιεχόμενου.

Δ

υστυχώς, άλλοι στην Κύπρο «κοιμούνται –
ξυπνούν» με την επικεφαλίδα στο μυαλό
τους. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στους λιγο-

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

στούς Ελληνοκύπριους που έχουν αποδεχτεί
την τουρκική κατοχή και απλώς ψάχνουν αφορμή να τη «σερβίρουν» και στον υπόλοιπο λαό,
με την κουτοπονηριά της αποδοχής της τουρκικής «Διζωνικής». Αυτοί έχουν προ πολλού
«παραδώσει το πνεύμα». Κυρίως μας «σκοτώνει»
όταν υπάρχουν σοβαροί, κατά τα άλλα, πολιτικοί, κόμματα και αναλυτές, οι οποίοι δεν ενοχλούνται αν επιβληθεί λύση δύο κρατών μέσα
από τη Διζωνική με το περιεχόμενο και τις αξιώσεις
της τουρκικής πλευράς.

Α

ντί όλοι, σ’ αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που
διεξάγουμε, να επικεντρωνόμαστε στον
στόχο, που είναι η απαλλαγή της Κύπρου από
τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής (διότι η
απλή φυγή του τουρκικού στρατού δεν αίρει και
τις συνέπειες), πλειοδοτούμε, λες, ποιος θα
πλησιάσει τις τουρκικές θέσεις μέσα από έωλες
κατηγορίες και επικρίσεις.

Α

κόμα κι αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης άφησε
«να περάσει από τον νου του» ότι, στο τέλος,
μέσα από το αδιέξοδο λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, θα καταλήξουμε να μείνει άλυτο το Κυπριακό και να υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο,
πρέπει αυτό να το κάνουμε «σημαία» μας και
να το διατυμπανίζουμε στη «διά πασών»; Τι διαφέρει, δηλαδή, η τουρκική Διζωνική από το «δύο
κράτη»; Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουν: στη
διχοτόμηση. Η μεν πρώτη με την υπογραφή μας,
η δε δεύτερη με την άρνησή μας να νομιμοποιήσουμε τα τετελεσμένα.

Ε

ίναι επιτακτική εθνική ανάγκη να αντιληφθούμε, επιτέλους, ότι στο Κυπριακό μόνο
μια στρατηγική πρέπει να υπάρχει. Το πώς θα
ξεφύγουμε από τον στραγγαλισμό της Τουρκίας
και η Κύπρος θα μπορέσει να λειτουργήσει συνολικά χωρίς κηδεμόνες. Μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας και ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Διαφορές ως προς την τακτική είναι θεμιτό να
υπάρχουν. Ως προς την στρατηγική, όχι. Όλοι
βράζουμε στο ίδιο καζάνι.

Σ

’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να βλέπουμε και έξω από το καβούκι μας. Τους
συσχετισμούς των δυνάμεων στην περιοχή μας
και τα διάφορα συμφέροντα. Η Τουρκία βρίσκεται αυτή την περίοδο στριμωγμένη, αλλά παίζει
σε πολλά ταμπλώ. Ποιος τη σταματά από τις
εξωτερικές επεμβάσεις και τους πολέμους που
κάνει; Κανείς. Έχει την υποστήριξη, δυστυχώς,
της Ρωσίας και την ανοχή του Προέδρου Τραμπ.

★
★

Η Ε.Ε. παίρνει μεν σωστές θέσεις, αλλά δεν ενεργεί (ακόμα, τουλάχιστον).

Ο

Ερντογάν, πάντως, αντελήφθη ότι τα πράγματα πλέον αρχίζουν να εξελίσσονται προς
μια κατεύθυνση που δεν τον ωφελεί. Και δεν
είναι μόνον οι αμερικανικές κυρώσεις και η ευρωπαϊκή επικριτική στάση, έστω και στη θεωρία.
Η δράση του Ισραήλ ανάμεσα στις αραβικές
χώρες, στον μουσουλμανικό κόσμο, είναι πλήγμα για τον υποστηρικτή της Χαμάς Ερντογάν.
Σε λίγο το Ισραήλ θα πάρει με το μέρος του την
πλειοψηφία των αραβικών κρατών. Θα «περικυκλώσει» μουσουλμανικά τον Τούρκο πρόεδρο.

Η

Γαλλία του Μακρόν και η Αυστρία έχουν
ξεκάθαρη θέση εναντίον της Τουρκίας. Η
Γαλλία εξοπλίζει την Ελλάδα κατά τρόπο που
ανατρέπονται οι ισορροπίες στην περιοχή. Η
Αίγυπτος δεν θέλει καμία επαφή με την Άγκυρα
του Ερντογάν. Την ίδια στιγμή ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακόμα κι αν δεν πράξει όσα έλεγε
προεκλογικά για τον Ερντογάν, τουλάχιστον
δεν θα είναι... Τραμπ.

Σ

υνεπώς, οι συνθήκες αρχίζουν ν’ αλλάζουν.
Ή δεν γίνονται χειρότερες για εμάς. Άρα,
εκείνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να μείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας και διεκδικητικοί.
Απορρίπτουμε καθέτως κάθε συζήτηση για δύο
κράτη ούτε και δεχόμαστε διζωνική λύση που
θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Μαζί με την Ελλάδα
να συνεχίσουμε τις πολυμερείς διακρατικές
συνεργασίες στην περιοχή. Όσο και να προσπαθήσει ο Ερντογάν, δεν θα κάμψει τη στάση
του Ισραήλ. «Ευτυχώς» που άρχισαν οι τουρκο-ισραηλινές επαφές (αν είναι αλήθεια) από τις
μυστικές υπηρεσίες. Δεν θα βγει άκρη... Η Μοσάντ
έχει «άποψη» για τους Τούρκους...

Β

ασική παράμετρος, βέβαια, είναι η απόλυτη, σε λόγια και πράξεις, συνταύτιση με
την Ελλάδα και η ισχυροποίηση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτα – πρώτα,
από τον ίδιο τον Ελληνισμό (αυτό αφορά την
Αθήνα) και τις κυπριακές πολιτικές δυνάμεις.
Κριτική να γίνεται, έλεγχος κυβέρνησης και κρατικών υπηρεσιών επιβάλλεται, αλλά όχι και το
κράτος να μην έχει προϋπολογισμό διότι κάποιοι (δικηγόροι, λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι
κ.ά.) καταχράστηκαν το επενδυτικό πρόγραμμα και έλαβαν μερικοί ξένοι παράτυπα κυπριακά διαβατήρια!!! Αντιπολίτευση ας γίνει αλλού.

“Ε”

Υ.Γ.: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καλύτερα από
‘δώ κι εμπρός να μην κάνει καμία δήλωση και
να μη δώσει συνέντευξη πουθενά. Κάνει ζημιά
παντού. Αν δεν μπορεί να συγκρατηθεί, ας τον
συμβουλεύσει κάποιος μη «αυλικός».
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Τι περιλαμβάνει η συμφωνία
για το Brexit και τι θα αλλάξει
Ε

να νέο κεφάλαιο, ανοίγει, στις σχέσεις
Βρετανίας – ΕΕ, μετά την ιστορική συμφωνία που κατέληξαν οι δύο πλευρές και
που ανακοινώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου,
μόλις μια εβδομάδα πριν την επίσημη έξοδο
της πρώτης από το μπλοκ. Η εμπορική
συμφωνία – που εκτείνεται σε 2.000 σελίδες
– έχει ένα άνευ προηγουμένου πεδίο εφαρμογής, η οποία περιέχει διατάξεις για θέματα που ποικίλλουν από την πολιτική πυρηνική συνεργασία και τις ενεργειακές διασυνδέσεις έως την αλιεία και την αεροπορία.
«Υπογράψαμε την πρώτη εμπορική συμφωνία που πετυχαίνει η Ευρώπη και η οποία
βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις. Είναι η μεγαλύτερη διμερής
συμφωνία που υπογράφεται από την κάθε πλευρά, που καλύπτει συναλλαγές αξίας 668 δισ.
στερλινών το 2019», ανακοίνωσε η βρετανική
κυβέρνηση.
Από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο
για μια συμφωνία «δίκαιη, ισορροπημένη και
σωστή».
Η τελική σύγκλιση επιτεύχθηκε μετά από
ημέρες αγωνιωδών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών τηλεφωνικών
επαφών μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον και της προέ-δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν. Το κύριο αντικείμενο των επαφών των
τελευταίων ημερών ήταν τα αλιευτικά δικαιώματα των Ευρωπαίων ψαράδων στα ύδατα του
Ηνωμένου Βασιλείου από 1.1.2021
Αγαθά-Έλεγχοι
Ειδικότερα, η συμφωνία διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς,
ούτε ποσοστώσεις, «για όλα τα αγαθά που
συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής»,
κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε εμπορική συμφωνία.
Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου
διατηρούν έτσι την πρόσβασή τους σε μια τεράστια ενιαία αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές σε μια
αγορά 66 εκατομμυρίων Βρετανών καταναλωτών.
Με τη διευθέτηση αυτή αποφεύγεται η διάσπαση στις αλυσίδες παραγωγής, που θα προκαλούσε πολλά προβλήματα σε ορισμένους
τομείς, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Οι επιχειρήσεις που εξάγουν στην ΕΕ θα
πρέπει να υποβάλουν τελωνειακές δηλώσεις.
Για τη μεταφορά εμπορευμάτων από το Ντόβερ στο Καλαί τα φορτηγά θα χρειάζονται άδεια
που θα εκδίδεται από την κυβέρνηση, θα δείχνουν
ότι έχουν τα κατάλληλα έγγραφα και δεν θα κρατούνται από Γάλλους αξιωματούχους.
Επιπλεον οι έλεγχοι στις εισαγωγές τρο-

ΕΝΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ,
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Η Μόσχα ενισχύει τη
στρατιωτική συνεργασία
με την Τουρκία…
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι διαπραγματευτές Μ. Μπαρνιέ και Ντ. Φροστ (δεξιά) παραδίδουν
στη δημοσιότητα τη Συμφωνία

φίμων και ζωικών ειδών θα είναι πιο αυστηροί. Αυξημένοι έλεγχοι και σε αγαθά που κατευθύνονται από τη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία.
Ανταγωνισμός
Η Βρετανία και η ΕΕ δεσμεύονται να τηρήσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού «διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα προστασίας σε τομείς
όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η
μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και η τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, η φορολογική διαφάνεια και οι κρατικές επιδοτήσεις».
Στην περίπτωση που η μία από τις δύο πλευρές δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της, δίνεται
η δυνατότητα λήψης «διορθωτικών μέτρων»,
όπως είναι η επιβολή τελωνειακών δασμών.
Επίλυση διαφορών
Εάν κάποια πλευρά δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα αναλάβει να εξετάσει το πρόβλημα
ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών, όπως
γίνεται στις περισσότερες εμπορικές συμφωνίες.
Λόγω της κατηγορηματικής άρνησης του
Λονδίνου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχει δικαίωμα παρέμβασης σε αυτή
τη διαδικασία. Ένα «Κοινό Συμβούλιο» θα παρακολουθεί αν εφαρμόζεται και ερμηνεύεται ορθά
η συνθήκη.
Αλιεία
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ευρωπαίοι
αλιείς θα έχουν πρόσβαση στα βρετανικά νερά
για μια μεταβατική περίοδο 5,5 ετών, μέχρι τον
Ιούνιο του 2026.
Μεταφορές
Η συμφωνία εξασφαλίζει την αεροπορική,
οδική και σιδηροδρομική σύνδεση των βρετανικών νησιών με την ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά
η Βρετανία θα απωλέσει ορισμένα από τα πλεονεκτήματά που απολάμβανε όταν ήταν μέλος
της ενιαίας αγοράς.

Ο στόχος είναι να μην υπονομευθούν τα
δικαιώματα των επιβατών, των εργαζομένων
αλλά και η ασφάλεια των μεταφορών.
Προγράμματα
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της ΕΕ για την
περίοδο 2021-27, όπως το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe, υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμβάλλει στον προϋπολογισμό τους.
Δικαστική συνεργασία
Η συμφωνία καθορίζει «ένα νέο πλαίσιο»
στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία των
δύο πλευρών, ιδίως για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.
Η συνεργασία αυτή θα μπορεί να διακοπεί
αν το Ηνωμένο Βασίλειο αναστείλει τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Εξωτερική πολιτική
Η συνεργασία σε ό,τι αφορά την εξωτερική
πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα, δεν
καλύπτεται από τη συμφωνία, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελε να διαπραγματευτεί αυτά
τα ζητήματα.
Δίδακτρα στα πανεπιστήμια
Μία από τις επιπτώσεις του Brexit θα είναι
και για αυτούς που έχουν επιλέξει την Αγγλία
για σπουδές, καθώς θα αυξηθούν τα δίδακτρα.
Όσοι θα εγγραφούν από το 2021, θα πρέπει
να πληρώσουν τα δίδακτρα που καταβάλλουν
οι διεθνείς φοιτητές, τα οποία ανέρχονται, κατά
μέσο όρο, σε 16.500 ευρώ τον χρόνο. Οσοι,
όμως, είναι ήδη εγγεγραμμένοι, θα συνεχίζουν
να πληρώνουν το ίδιο ποσό που πληρώνουν
οι Βρετανοί συμφοιτητές τους και αυτό δεν θα
αλλάξει για όσο καιρό διαρκέσουν οι σπουδές
τους.
Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι φοιτητές χάνουν τα
βρετανικά κρατικά φοιτητικά δάνεια για την
πληρωμή διδάκτρων.

Με την Τουρκία η πρώτη εμπορική συμφωνία
της Βρετανίας μετά το Brexit...
Λονδίνο και Άγκυρα υπέγραψαν την Τρίτη, όπως άλλωστε είχε
προαναγγελθεί, διμερή συμφωνία
που αφορά στο ελεύθερο εμπόριο
ανάμεσα στις δύο χώρες.
Η συμφωνία, η οποία θα τεθεί
σε ισχύ από αύριο Παρασκευή 1η
Ιανουαρίου, είναι η πρώτη την
οποία συνάπτει το Ηνωμένο
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Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
για το Brexit, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ιστορική και ήδη προνομιακή σχέση ανάμεσα στις δύο
χώρες.
«Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα
για τις σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η υ-

πουργός Εμπορίου της Τουρκίας,
Ρουχσάρ Πεκτσάν, μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, που έγινε στην Άγκυρα.
«Πετύχαμε ένα καθεστώς χωρίς
δασμούς, όπως είχαμε σχεδιάσει,
που περιλαμβάνει όλα τα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα»,
πρόσθεσε η ίδια.

Σημειώνεται πως η αξία των
εμπορικών διμερών συναλλαγών
στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2020 διαμορφώθηκε στα 15,1 δισ.
δολάρια, με την Τουρκία να καταγράφει σημαντικό πλεόνασμα (6
δισ. πέρυσι), καθώς η βρετανική
αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη για τις εξαγωγές προϊόντων της.

Η Μόσχα και η Άγκυρα θα συνεχίσουν τη στρατιωτική συνεργασία
τους παρά τις αμερικανικές κυρώσεις με στόχο την Τουρκία, δήλωσε ο
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
«Επιβεβαιώσαμε με την Τουρκία τον αμοιβαίο στόχο μας να αναπτύξουμε
την τεχνική στρατιωτική συνεργασία μας», δήλωσε ο Λαβρόφ σε κοινή
συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στο Σότσι, το ρωσικό θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα.
Ο Ρώσος υπουργός υπογράμμισε πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν
εκτιμά την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να «συνεχίσει τη συνεργασία
σ’ αυτόν τον τομέα, παρά την αθέμιτη πίεση της Ουάσινγκτον».
Ο Λαβρόφ επέμεινε ότι «οι δυτικές κυρώσεις» δεν θα επηρεάσουν τις
σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, «οι οποίες καθοδηγούνται από τα εθνικά τους συμφέροντα».
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε από την πλευρά του
πως οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν αποτελούν εναλλακτική επιλογή στις σχέσεις της χώρας του με το ΝΑΤΟ και την Ευρ. Ένωση.
Η Τουρκία έχει στόχο να προχωρήσει σε εγχώρια παραγωγή του ρωσικού εμβολίου Sputnik V κατά της Covid-19 και ζήτησε από τη Ρωσία περισσότερες πληροφορίες για το εμβόλιο αυτό, πριν αρχίσει να εμβολιάζει
τους πολίτες της, ενώ ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά ενημέρωσε τη
Δευτέρα, το προεδρικό συμβούλιο πως όλα βρίσκονται στον σωστό δρόμο, δήλωσε ο Τσαβούσογλου.
«Ο στόχος αυτής της συνεργασίας δεν είναι μόνο ο εφοδιασμός με εμβόλια, αλλά… για να παράγεται το εμβόλιο αυτό και στην Τουρκία», πρόσθεσε ο Τσαβούσογλου, δίπλα στον Λαβρόφ.

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «Συζητούμε με
όλες τις χώρες εκτός από Κύπρο»
Την Ελλάδα και την Κύπρο κατηγόρησε για στοχοποίηση της Τουρκίας,
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επαναλαμβάνοντας πως η Άγκυρα επιθυμεί να λύσει με διάλογο τις διαφορές
που υπάρχουν στην περιοχή , εκτός από την Κύπρο.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Λιβύη, που η ένταση ανάμεσα αρχίζει και
πάλι ν’ ανεβαίνει, ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στις διαφωνίες που
υπάρχουν για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Ο ίδιος, απαντώντας έμμεσα, επανέλαβε πως η Τουρκία συζητάει μόνο με χώρες που διατηρεί
διπλωματικές σχέσεις, κάτι που δεν συμβαίνει με την Κυπριακή Δημοκρατία.
«Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με όλες τις παράκτιες χώρες με τις
οποίες έχουμε διπλωματικές σχέσεις. Μετά από διαπραγματεύσεις σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων μας με τη Λιβύη, υπογράψαμε μνημόνιο συμφωνίας. Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα δεν θέλει να συναντηθεί μαζί μας. Οι Ελληνοκύπριοι δεν συνομιλούν με τους Τουρκοκύπριους. Το αντίθετο, η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση και η κυβέρνηση της
Ελλάδας εισήλθαν σε μια οδό στοχοποίησης της Τουρκίας και της “Βόρειας Κύπρου”», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.
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ε ισχύ τέθηκε τη Δευτέρα το Προεδρικό Διάταγμα περί κλεισίματος των κόλπων και χάραξης ευθείων γραμμών βάσης στην θαλάσσια
περιοχή του Ιονίου και των Ιόνιων νήσων μέχρι
το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου, μετά
τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της κυβέρνησης. Η πράξη αυτή φέρνει ένα βήμα πιο κοντά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια
στο Ιόνιο.
Σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών αναφέρεται:
«Με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα περί
κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθείων γραμμών
βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων
νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.
Το Προεδρικό Διάταγμα εκδόθηκε σε εφαρμογή του
κυρωτικού νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αποτελεί απαραίτητο βήμα για την διαδικασία επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στην ανωτέρω περιοχή, ενέργεια που αποτελεί, με βάση τη Σύμβαση, αναφαίρετο
δικαίωμα της χώρας.
Το Προεδρικό Διάταγμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα
επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντιστοίχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για
το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει διεθνές εθιμικό δίκαιο.
Η Ελλάδα, αυστηρά προσηλωμένη στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου
του Δικαίου της Θάλασσας ενεργεί πάντα με γνώμονα τη Διεθνή νομιμότητα».

Eπικαιρότητα
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Η Ελλάδα επεκτείνει στο Ιόνιο
τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια

Πρωθυπουργος Αλβανίας:
«Δικαίωμα της Ελλάδας»
Το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει την κυριαρχία της, υπερασπίστηκε ο πρωθυπουργός της

Αλβανίας, Έντι Ράμα, απαντώντας σε όσους αντιδρούν στο εσωτερικό της χώρας του και δη, στο κόμμα

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ζήτησε εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12
ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος.
«Εχουμε ασκήσει αυτό το δικαίωμα από το 1990»,
απάντησε ο Εντι Ράμα, παρουσιάζοντας τα έγγραφα
που έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ. Μάλιστα ο Αλβανός
πρωθυπουργός σχολίασε πως τότε η Ελλάδα δεν είχε
αντιδράσει, σημειώνοντας πως και τώρα τα Τίρανα
δεν έχουν λόγο να εμπλακούν στην απόφαση αυτή
της Αθήνας.
«Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και αυτό δεν έχει
σχέση με την διαφορά που έχουν Αθήνα-Τίρανα. Όπου
η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι μικρότερη
των 12 ναυτικών μιλίων, το Διεθνές Δικαστήριο θα
αποφασίσει σχετικά», πρόσθεσε.
Ο Ράμα, και μέσω ανάρτησης στο Twitter, γράφει
ότι η επέκταση των 12 μιλίων της Ελλάδας στο Ιόνιο
δεν έχει καμία σχέση με την Ιόνια ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας

Απόρθητος ο Έβρος - Έτοιμος
ο φράχτης σε λίγους μήνες
«Το 2020 δοκιμαστήκαμε εδώ στα σύνορα, δοκιμαστήκαμε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και
αντέξαμε. Το 2021 είναι ο χρόνος της ασφάλειας. Το
εμβόλιο και ο φράχτης», διεμήνυσε από τις Καστανιές του Έβρου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πραγματοποίησε επίσκεψη
στην περιοχή του Έβρου την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου
2020. Συναντήθηκε με Αξιωματικούς της Ελληνικής
Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στα φυλάκια στις Καστανιές και στις Φέρες και
πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο κατασκευής του
φράχτη.
Παρέδωσε τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα δώρα
και τους ευχαρίστησε για τη σημαντική συμβολή τους
στην επιτυχή διαχείριση της κρίσης του Μαρτίου με
την Τουρκία.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε την εξής δήλωση:

«Οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας είναι
καθημερινά εδώ, στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη
μάχη μαζί με τους Αξιωματικούς- άνδρες και γυναίκεςτων Ενόπλων Δυνάμεων.
Πραγματικά είμαστε περήφανοι και όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά κυρίως για το αποτέλεσμα. Εδώ στον
Έβρο το αποτέλεσμα είναι και επιχειρησιακό γιατί αντιμετωπίσαμε με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα
μια επίθεση που έγινε από τη γείτονα χώρα.
Ταυτόχρονα, είμαστε περήφανοι γιατί αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ο φράχτης σε όλο το μήκος των
συνόρων του Έβρου και σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμος.
Το 2020 δοκιμαστήκαμε εδώ στα σύνορα, στις
Καστανιές, στον Έβρο, δοκιμαστήκαμε στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και αντέξαμε.
Το 2021 είναι ο χρόνος της ασφάλειας. Το εμβόλιο
και ο φράχτης. Θα νικήσουμε τον κορωνοϊό, θα είμαστε ασφαλής ως χώρα, ασφαλείς ως Έλληνες και
Ελληνίδες, θα είμαστε ασφαλείς ως Ευρωπαίοι ».

Αύξηση της
στρατιωτικης θητείας
Το 2021 φέρνει ανάμεσα στα άλλα και οριζόντια
αύξηση της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες και
για τον Στρατό Ξηράς και για το Πολεμικό Ναυτικό και
για την Πολεμική Αεροπορία.
Οι οριστικές αποφάσεις για το πώς θα γίνει η αύξηση
και κυρίως από πότε αυτή θα ισχύσει, δηλαδή από
ποια ΕΣΣΟ, εξετάζονται με πολύ μεγάλη προσοχή
από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
Άλλωστε την αναγγελία για την αύξηση της θητείας
την έκανε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, προτού πάρει την απόφαση, μελετά τις
εισηγήσεις των επιτελείων και όλες τις παραμέτρους
που θα έχει αυτή αύξηση και για τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και για την κοινωνία.
Παράλληλα, συζητείται η υποχρεωτική στράτευση στα 18 για όλους, αφού παραμένει στο τραπέζι και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα ληφθεί η οριστική απόφαση.

Ομογένεια
Μέσω Διαδικτύου αλλά και διά ζώσης
η φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή του
ελληνικού Σχολείου Αγίου Νικολάου
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Μπορεί η πανδημία του κορωνοϊού να έχει αλλάξει δραματικά τις ζωές και τις συνήθειές μας, την
έλευση των Χριστουγέννων, όμως, κανείς δεν μπορεί να την εμποδίσει.
Με αυτό το σκεπτικό το Ελληνικό Παροικιακό
Σχολείο του Αγ. Νικολάου Acton αποφάσισε το Σάββατο 19.12.2020 να πραγματοποιήσει κανονικά την
καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Η γιορτή ήταν πραγματικά πλούσια, εντυπωσιακή και διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές,
αφού πραγματοποιήθηκε για μερικές τάξεις διαδικτυακά, ενώ οι υπόλοιπες γιόρτασαν τον ερχομό των
Χριστουγέννων η καθεμία ξεχωριστά στη σχολική
της αίθουσα. Οι μικροί μαθητές εντυπωσίασαν με
την απαγγελία των ποιημάτων για τη γέννηση του
Ιησού Χριστού και οι μαθητές της Δ’ τάξης μοίρασαν
απλόχερα τις ευχές τους για την καινούρια χρονιά
και έψαλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Επίσης, τα παιδιά της Ε΄τάξης
εντυπωσίασαν με τις υποκριτικές τους ικανότητες

στο κλασικό θεατρικό «Τα Χριστούγεννα του κ.
Σκρουτζ» του Κάρολου Ντίκενς .
Στη συνέχεια, οι μεγαλύτεροι μαθητές του Pre
GCSE 2 & GCSE μας ταξίδεψαν στα διαφορα μέρη
της Ελλάδας και της Κύπρου με τις αφηγήσεις τους
για τα ήθη και έθιμα των διαφόρων περιοχών που
έχουν τις ρίζες τους βαθιά πίσω στον χρόνο.
Τέλος, τα παιδιά του επιπέδου Pre GCSE 1 μίλησαν
για τη σύνδεση του εθίμου των καλάντων με την
αρχαία Ελλάδα και έψαλαν χαρούμενα τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων και των Φώτων,
γεμίζοντας με φως και αγάπη τις καρδιές όλων μας!
Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Άγιος Βασίλης που επισκέφθηκε ξεχωριστά κάθε τάξη, μοίρασε δώρα σε όλα
τα παιδιά και σκόρπισε χαρά και χαμόγελα με την
παρουσία του!
Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό
του σχολείου εύχονται ολόψυχα σε όλους Καλές
γιορτές με υγεία, αγάπη και καλύτερες μερες το
2021!

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021
Η λατρεία μας το πρωινό ετούτο…

των τέκνων Ισραήλ την ημέρα

…είναι ζωή και ανάπαυσις

και εις το σκότος της απιστίας,

εις το λίκνο της Εσού καρδίας

ως πυρακτωμένος,

Κύριε!

ερυθρός σίδηρος
που ρευστοποιείται εις τον στύλο

Είναι η επάνοδος μας εις τον οίκο Σου,

της Αγίας Φλόγας.

δι’ επίμονης προσευχής,
ωσάν ρεύμα εν μέσω

Εκεί πέρα, σαν πνοή,σαν σκιά

καθαγιασμένων, ζώντων υδάτων.

της επερχόμενης Βασιλείας Σου

Ο ποταμός της χάρης Σου*

εις την Εκκλησία Σου

που ευλογεί την Άγια Πόλη,**

το πρωινό ετούτο,

με καθαρό, σφυρήλατο χρυσίο,

του νέου έτους της ανακαίνισης μας,

φωτίζει την οδό προς

της αναγέννησης ημών

τον θρόνο Σου.

εν τω δώματι του
Αγαπητού Πατρός ημών,

Υπό την λάμψη των

Αββά… Αββά

πολύχρωμων παραθύρων, πύλες,

Αμήν

ως πύργοι και στύλοι
περιστρεφόμενου θυμιάματος

Jo-Ann
Colombo Μαρινάκη

κυκλώνουν τας κεφαλάς ημών,
ως ψίθυροι μυριάδων σταγονιδίων,
ως νεφέλες-μαρτυρίες,

* Ψαλμ. 46:4
** Ψαλμ. 36:7-8-9
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8● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

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

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Τα χειρότερα είναι πίσω για την ελληνική
κυβέρνηση
Το 2020 κλείνει με τα… χειρότερα για την Ελλάδα. Το τρίγωνο «πανδημία – οικονομική κρίση – ελληνοτουρκικά», που δοκίμασε τις αντοχές
αλλά και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας τους προηγούμενους μήνες,
θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί και το 2021. Θα εξακολουθεί να τεστάρει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης αλλά και τους επιτυχείς, ως
τώρα, χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα δεδομένα, όπως καταγράφονται τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή, παρέχουν ελπίδα αισιοδοξίας
για το μέλλον. Στο μέτωπο της πανδημίας τα νέα δεν είναι απογοητευτικά. Ο αριθμός κρουσμάτων, νεκρών και διασωληνωμένων μειώνεται, αν
και όχι με τους ρυθμούς που επιθυμούν και κρίνουν απαραίτητο οι επιστήμονες. Το σύστημα Yγείας συνεχίζει να δοκιμάζεται, ενώ οι προβλέψεις για τρίτο κύμα τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους, έχει θέσει σε
συναγερμό τις υγειονομικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Οι υψηλές προσδοκίες που είχαν επενδυθεί στο εμβόλιο για την σταδιακή υποχώρηση της
πανδημία θα αρχίσουν σταδιακά να φέρνουν αποτελέσματα. Με τον ρυθμό
που θα φτάσουν στην Ελλάδα, η περιβόητη «ανοσία της αγέλης», με τον
εμβολιασμό του 70% των πολιτών, δεν πρόκειται να επιτευχθεί –στην
καλύτερη περίπτωση– πριν από τις αρχές του καλοκαιριού. Που σημαίνει
ότι περιοριστικά μέτρα, μάσκες, αντισηπτικά κ.ά., θα είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Αϊ-Βασίλης φέρνει λουκέτα και απολύσεις
Δεν ξέρουμε αν φέτος θα έχει στο σακούλι του παιχνίδια για τα παιδιά
ο Αϊ-Βασίλης. Σίγουρα, όμως, θα έχει λουκέτα, και μάλιστα πάρα πολλά,
αλλά και απολύσεις, αν κρίνουμε από τα μαύρα σύννεφα που ήδη μαζεύονται στον ορίζοντα… Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Σύμφωνα με έρευνα
της Opinion Poll για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), σε
δείγμα 1.002 επιχειρήσεων του ΕΕΑ: Το 23% θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να βάλει λουκέτο, στον δε κλάδο της εστίασης οι μισές επιχειρήσεις
(49,5%) δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε απολύσεις. Το αντίστοιχο
ποσοστό στο εμπόριο, τον μεγαλύτερο εργοδότη, είναι 22,7%. Στην
ερώτηση «πόσο πιθανό θεωρείτε να κλείσετε την επιχείρησή σας;» το
45% λέει καθόλου και το 31% λίγο, αλλά το 23% το θεωρεί πιθανό. Συγκεκριμένα, το 17% λέει αρκετά και το 6% πολύ! Στην ερώτηση «πόσο πιστεύετε ότι θα κρατήσει η οικονομική κρίση λόγω κορωνοϊού;» το 34% απαντά
ένα χρόνο, το 27% δύο χρόνια, το 25% πάνω από δύο χρόνια και το 11%
είναι αισιόδοξο και πιστεύει ότι θα κρατήσει μόλις 6 μήνες.

Νέος φωτισμός στον Ναό του Ηφαίστου
και στο Μνημείο Φιλοπάππου
Η

εικόνα της Ακρόπολης έφτασε την
τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου σε
κάθε γωνιά της Γης. To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποδίδει, μετά
τον εκ νέου φωτισμό εννέα σημείων και
τον φωτισμό για πρώτη φορά πέντε
σημείων, άλλα δύο μνημεία, αναδεικνύοντας δύο ακόμη φωτεινά σημεία που
μέχρι στιγμής χάνονταν στη βουή της
πόλης, με δωρεά και υλοποίηση από το
Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία και υπό
την επίβλεψη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ
και σχεδιασμό της Ελευθερίας Ντεκώ.
Με τον ναό του Ηφαίστου στην Αρχαία
Αγορά των Αθηνών και το μνημείο του Φιλοπάππου, δύο σημαντικά τοπόσημα της πόλης
που «συνομιλούν» με τον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης, ολοκληρώνεται το έργο του νέου
φωτισμού των μνημείων. Τα δύο μνημεία
φωτίζονται με την ίδια φιλοσοφία και τεχνολογία που υλοποιήθηκε στα μνημεία της Ακρόπολης, ώστε να υπάρχει κοινό λεξιλόγιο

ρεί να προσφέρει στους κατοίκους και στους
επισκέπτες της Αθήνας, αλλά και σε όλο τον
πλανήτη, μια αναβαθμισμένη εικόνα του Ιερού
Βράχου, της Αρχαίας Αγοράς και του λόφου
του Φιλοπάππου. Όπως συνέβη στον Ιερό

στη θέασή τους από κάθε σημείο της πόλης,
δίνοντας νέα πνοή στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Η νέα μελέτη, εκτός από τις αισθητικές
παρεμβάσεις, επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων τεχνικών υποδομών,
με τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής/φωτιστικής εγκατάστασης και του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων, διασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας, ελάχιστο κόστος συντήρησης και αποφυγή φωτορύπανσης.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση του έργου του φωτισμού του μνημείου
του Φιλοπάππου και του ναού του Ηφαίστου
στην Αρχαία Αγορά, μνημεία, τα οποία είναι
άμεσα συνυφασμένα με την Ακρόπολη, αλλά
και την ιστορία της Αθήνας, ολοκληρώνεται
το πρόγραμμα του φωτισμού της Ακρόπολης και των γύρω περιοχών της, έτσι όπως
το είχαμε από την αρχή προγραμματίσει με
το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο χρηματοδότησε
και τη μελέτη και το ίδιο το έργο. Είναι πολύ
σημαντικό ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, εν μέσω της πανδημίας, μπο-

Βράχο και στα μνημεία επ' αυτού, και στην
περίπτωση των μνημείων του Ηφαιστείου
και του Φιλοπάππου, τονίζεται η τρίτη διάσταση μέσω της διαφοροποίησης των εντάσεων και της απόχρωσης, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Για άλλη μια φορά, θα
επαναλάβω ότι η εικόνα της Ακρόπολης είναι
η εικόνα της χώρας και ότι η σύμπραξη του
δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να
προσφέρει στην πατρίδα μας και στην πολιτιστική κληρονομιά, σε πολύ σύντομο χρόνο,
πρότυπα και καινοτόμα έργα, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο».
Η βραβευμένη με ΕΜΜΥ, Ελευθερία
Ντεκώ, μετά την Ακρόπολη, στρέφει το βλέμμα μας στα δύο μνημεία και το άμεσο περιβάλλον τους• τον όγκο και τη γεωμετρία του
μνημείου του Φιλοπάππου, την αρχιτεκτονική του μνημείου του Ηφαίστου, από κοντινές, αλλά και από μεγαλύτερες αποστάσεις μέσα στην πόλη. Ο νέος φωτισμός εστιάζει στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του

Τα Τίρανα αρπάζουν τις περιουσίες
των Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο υφαρπαγής των περιουσιών των
Ελλήνων ομογενών της Αλβανίας, από την κυβέρνηση των Τιράνων. Με
πρόσφατη απόφαση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση ή προεργασία, κατήργησαν εν μία νυκτί τους τίτλους ιδιοκτησίας εκατοντάδων
πολιτών, με συνέπεια οι περιουσίες τους να βρίσκονται στον αέρα και να
αμφισβητείται πλήρως η κυριότητά τους. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως
στην περιοχή της Χειμάρρας, της Φοινίκης κ.ά., όπου υπερτερεί το ελληνικό
στοιχείο. Η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε στην κίνηση αυτή χωρίς να
έχει προηγηθεί η καταγραφή των περιουσιών στο Κτηματολόγιο. Όλα αυτά
και όσα έχουν προηγηθεί (διώξεις, εκφοβισμοί κ.ά.) δείχνουν καθαρά ότι
το καθεστώς των Τιράνων έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο με απώτερο
σκοπό να αναγκάσει τα μέλη της ομογένειας να εγκαταλείψουν οριστικά
την Αλβανία.

Πέφτουν σαν το… χαλάζι
οι καταγγελίες για σκάνδαλα!
Στη δίνη της σκανδαλολογίας έχει περιέλθει η πολιτική ζωή της χώρας,
καθώς κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ ανταλλάσσουν κατηγορίες (καταγγελίες)
για αδιαφάνεια και εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων. Επιπλέον,
δεν λείπουν οι υπαινιγμοί για χρηματισμό και διασπάθιση δημοσίου χρήματος αλλά και οι έμμεσες απειλές για εμπλοκή της Δικαιοσύνης. Την ώρα
που οι πολίτες βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα, παρακολουθούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να ενοχοποιούν ο ένας τον άλλον
και τα εκατομμύρια ευρώ να… πηγαίνουν και να έρχονται.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ευθύνη της δικαιοσύνης για τη διαλεύκανση
όλων των υποθέσεων, είτε αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ είτε, τώρα, της Νέας Δημοκρατίας, είναι μεγάλη. Όλα πρέπει να
έρθουν στο φως και να αποδοθούν ευθύνες όπου και σε όσους πρέπει,
με βάση αδιάσειστα στοιχεία. Κι όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε κλίμα
πόλωσης, που προοιωνίζεται το τι θα επακολουθήσει τους επόμενους
μήνες, ιδίως αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια κι η χώρα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές εντός του 2021. Εκτός από τις τρέχουσες υποθέσεις στο προσκήνιο έχουν επανέλθει και παλαιότερες, όπως το σκάνδαλο με τη Novartis
αλλά και οι καταγγελίες του επιχειρηματία Χρ. Καλογρίτσα σχετικά με τον
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.
Η σφοδρή αντιπαράθεση δεν αφήνει κανένα περιθώριο για σύμπνοια
και ομοψυχία, που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση πρωτίστως
των συνεπειών της πανδημίας και δευτερευόντως των (συνεχιζόμενων)
προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας.

Φ.Χαρ.

ναού του Ηφαίστου, στον τονισμό της τρίτης
διάστασης του μνημείου ως συνόλου, αλλά
και της γλυπτικότητας των επιμέρους στοιχείων,
με εντάσεις που προσομοιάζουν στη διαβάθμιση του φωτός την ημέρα. Με τον νέο
τρόπο φωτισμού αναδεικνύονται τα γλυπτικά μέρη στην πρόσοψη του μνημείου του
Φιλοπάππου και η αρχιτεκτονική του διάρθρωση. Δίνεται έμφαση στα δύο γλυπτά στο
ανώτερο τμήμα του μνημείου, τα οποία
αποδίδουν τον Φιλόπαππο και τον πατέρα
του. Επιπλέον, στη νοτιοδυτική πλευρά,
πέρα από την πίσω όψη, τονίζεται και ό,τι
έχει διασωθεί από το περίγραμμα του ταφικού θαλάμου.
Το φωτιστικό αποτέλεσμα δημιουργεί την
αίσθηση μιας ενιαίας σύνθεσης στο σύνολο
των μνημείων, χωρίς το ένα να ανταγωνίζεται φωτιστικά το άλλο. Οι λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν με φωτιστικούς προβολείς
νέας τεχνολογίας και υψηλής χρωματικής
απόδοσης, τύπου LED. Όπως και στον φωτισμό των μνημείων της Ακρόπολης, τα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται είναι αυτόνομα ρυθμιζόμενα σε όλα τα επίπεδα, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στη δημιουργία διαφορετικών σεναρίων φωτισμού και
επιτυγχάνοντας τον κατάλληλο φωτισμό
αναλόγως του σημείου τοποθέτησης και του
σημείου ενδιαφέροντος (θόλος, κίονες, μετόπη,
αέτωμα).
Τα δύο αυτά μνημεία, άμεσα συνυφασμένα
με την Ακρόπολη, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Ακρόπολης. Ο
ναός του Ηφαίστου, ευρύτερα γνωστός ως
«Θησείο», βρίσκεται στον λόφο του Αγοραίου Κολωνού, στη δυτική πλευρά της Αρχαίας
Αγοράς. Είναι αφιερωμένος στον θεό Ήφαιστο και στην Αθηνά Εργάνη. Το μνημείο του
Φιλοπάππου, που πήρε το όνομά του από
τον Γάιο Ιούλιο Αντίοχο Επιφανή Φιλόπαππο, βρίσκεται στον λόφο των Μουσών, στα
νοτιοδυτικά του βράχου της Ακρόπολης.
Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο 2020
παραδόθηκε ο φωτισμός του Ιερού Βράχου
της Ακρόπολης. Φωτίστηκαν εκ νέου εννέα
σημεία: Ο Βράχος, τα Τείχη, ο Παρθενώνας,
τα Προπύλαια, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, το
Ερέχθειο, το Θέατρο του Διονύσου, η Στοά
του Ευμένους, το Διονυσιακό Ιερό, ενώ άλλα
πέντε μνημεία φωτίστηκαν για πρώτη φορά
(το μνημείο του Θρασύλλου, οι Χορηγικοί
Κίονες, το Ασκληπιείο και τα σπήλαια του
Απόλλωνος και της Αγλαύρου / Κλεψύδρα,
καθώς και το Ιερό της Αφροδίτης).
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί
στην Ελλάδα

Τ

ο 2020 ήταν μια χρονιά που την
υποδεχθήκαμε με πολλές ελπίδες
για ανάταξη της οικονομίας, με σχέδια, με όνειρα που ο καθένας έκανε.
Το… ποδαρικό του νέου χρόνου όμως,
άλλα μας επιφύλασσε.
Όταν άρχισαν, από τους πρώτους
μήνες, να έρχονται οι τρομακτικές ειδήσεις από την Κίνα, η ανησυχία, η παγκόσμια ανησυχία, έγινε και εγχώρια.
Ο εγκλεισμός, ο φόβος, η αγωνία, ο
πόνος και η μοναξιά εγκαταστάθηκαν
στην καθημερινότητά μας. Η μόνη ελπίδα,
σε όλο αυτό που «νέκρωσε» τον πλανήτη, ήταν η έγκαιρη ανακάλυψη και
παραγωγή του εμβολίου ενάντια στον

SARS-CoV2 που θα οδηγούσε, σταδιακά, στον έλεγχο της πανδημίας. Και
τώρα, που η προσδοκία έγινε πραγματικότητα, μπορεί τις γιορτινές μέρες
των Χριστουγέννων να τις περάσουμε
κατά μόνας, όμως το σενάριο για ανοσία
απέναντι στον ιό μέχρι τον Ιούνιο, φαίνεται όλο και πιο ισχυρό.

Σε τρεις φάσεις
ο εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, με τη σταδιακή ενεργοποίηση 480 εμβολιαστικών κέντρων. Όπως περιγράφεται, στην πρώτη

φάση του εμβολιασμού – όταν θα είναι
περιορισμένα τα διαθέσιμα εμβόλια –
εντάσσονται οι υγειονομικοί και το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών, οι
διαμένοντες και το προσωπικό οίκων
ευγηρίας και το προσωπικό δομών φροντίδας πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης. Η έναρξη της πρώτης φάσης
έγινε την 27η Δεκεμβρίου 2020.
Η δεύτερη φάση, που θα ξεκινήσει
τον Φεβρουάριο, όταν και αναμένεται
να είναι διαθέσιμος μεγαλύτερος αριθμός
εμβολίων, περιλαμβάνει άτομα 70 ετών
και άνω, ενώ σε ό,τι αφορά την τρίτη
φάση, περιλαμβάνει τον εμβολιασμό
των ατόμων 18 ετών και άνω, χωρίς
υποκείμενα νοσήματα. Ως εκτιμώμενη
ημερομηνία έναρξης ορίζεται ο Ιούνιος
του 2021, ενώ θεωρείται ότι θα υπάρχει
επαρκής αριθμός διαθέσιμων εμβολίων.
Ειδικότερα, γίνεται λόγος για συγκεκριμένο αριθμό αποτελεσματικών και εύκολα συντηρούμενων εμβολίων. Στο σχέδιο περιγράφεται επίσης η διαδικασία
αποθήκευσης και διανομής των εμβολίων,
αλλά και πώς ακριβώς θα διενεργείται
ο εμβολιασμός του πληθυσμού, αφού
προγραμματιστεί το σχετικό ραντεβού.
Η Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 θα
θεωρηθεί μέρα ιστορική για την Ελλάδα.
Για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,

η διαδικασία δεν κράτησε παρά λίγα
δευτερόλεπτα. «Τα φετινά Χριστούγεννα, το καλύτερο δώρο μας το έκανε η
επιστήμη», δήλωσε, τονίζοντας πως
«με τον εμβολιασμό θα μπορέσουμε να
φύγουμε από αυτήν την περιπέτεια και
να πάρουμε πίσω τις ζωές μας».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έφτασε ευδιάθετος
στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και λίγη
ώρα αργότερα, παρουσία και του Σωτήρη
Τσιόδρα, έκανε το «εντελώς ανώδυνο»
εμβόλιο στο μπράτσο.
«Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για
την επιστήμη, είναι μια σπουδαία μέρα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε
ο πρωθυπουργός. «Πιστεύω ότι σήμερα όλοι χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας, καθώς και στην πατρίδα μας
ξεκινά το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού», τόνισε.
Ο Σωτήρης Τσιόδρας, το πρόσωπο
του οποίου μάθαμε να εμπιστευόμαστε, ιδίως στην πρώτη φάση της πανδημίας, είχε διάθεση για κουβέντα όσο
περίμενε να εμβολιαστεί – δείγμα κι αυτό

της διάθεσης που θέλησαν να περάσουν στους πολίτες που τους παρακολουθούσαν. Μετά το «τσίμπημα», ο
Σωτήρης Τσιόδρας ήταν μόνο ενθαρρυντικός: «Ούτε που το κατάλαβα», είπε.
Ακολούθησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής Κώστας Τασούλας, ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και νωρίς το απόγευμα ο
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και
Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.
Κάθε ένας από αυτούς τους πρώτους συμβολικούς εμβολιασμούς, έχει
έναν στόχο: Να πειστούν ακόμα και οι
πιο δύσπιστοι, πως το εμβόλιο, όχι μόνο
είναι ασφαλές, αλλά είναι και απαραίτητο για την σταδιακή επάνοδό μας
στην κανονικότητα.
Τη Δευτέρα 28/12 ακολούθησε ο εμβολιασμός του Αλέξη Τσίπρα, χθες Τετάρτη
30/12 αυτός του Δημήτρη Κουτσούμπα,
ενώ στις 4 Ιανουαρίου 2021 θα εμβολιαστεί η Φώφη Γεννηματά.

Season’s greetings
Wishing all of our customers warmest wishes
for the festive season and New Year.

Our Customer Service line opening hours:

Call

0345 850 5555*
Or visit

www.cynergybank.co.uk

Cynergy Bank Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Eligible deposits are protected by the UK Financial Services Compensation Scheme
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Αντίο φίλε Μάριε Αδάμου
Απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020, στο νοσοκομείο Μπάρνετ ο συμπατριώτης μας Μάριος Αδάμου, σε ηλικία 71
ετών, νικημένος από την ασθένεια του κορωνοϊού.
Παρά τις απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας,
οι γιατροί, δείχνοντας συμπόνια και ανθρωπισμό, επέτρεψαν στη σύζυγό του Δώρα και στα
παιδιά του Άνδρο και Εμμανουέλα να βρεθούν στο πλάι του τις τελευταίες του στιγμές
και να τον αποχαιρετήσουν με πόνο ψυχής και
σφιγμένη την καρδιά.
Ο αείμνηστος Μάριος καταγόταν από την
Λευκωσία (περιοχή Έγκωμης). Το 1972 ήλθε
στο Λονδίνο και σπούδασε Λογιστικά. Επέστρεψε στην Κύπρο όπου υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Άρχισε να εργάζεται
ως Λογιστής και συνάμα δημιούργησε τη δική
του οικογένεια. Ήταν ιδιοκτήτης της Λογιστικής εταιρείας M. Adams & Associates.
Ο μακαριστός Μάριος ήταν ένας φιλήσυχος,
πράος και ευγενικός χαρακτήρας. Είχε έμφυτη καλοσύνη μέσα του, ήταν πονόψυχος όσο
λίγοι άνθρωποι. Μπορούσε ακόμα και να κλάψει με προβλήματα συνανθρώπων του και
έκανε ό,τι μπορούσε για να τους βοηθήσει
χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Ο Μάριος ανέπτυξε πλούσια κοινωνική
δράση. Υπήρξε μέλος, αρχικά, και αργότερα

πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων του Ελληνικού Σχολείου Φίνσλεϋ. Υπηρέτησε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Δώδεκα Αποστόλων από
τη θέση του προέδρου του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου, όπου επέδειξε έντονη δραστηριότητα.
Όσοι υπηρέτησαν μαζί του στο Σχολείο και
στην Εκκλησία ξέρουν ότι ήταν ένας συνεργάσιμος άνθρωπος, διαλλακτικός και πρόθυμος να εργαστεί ομαδικά για επίτευξη των
γενικότερων στόχων.
Φίλε Μάριε,
Σε αποχαιρετούμε. Στο καλό να πας εκεί
«ένθα ουκ έστι πόνος, ου θλίψη, ου στεναγμός». Θα μείνει όμως ένας αγιάτρευτος πόνος
στην οικογένειά σου που τόσο αγαπούσες,
γιατί θα στερηθούν τον άνθρωπό τους, το διαμάντι της ζωής τους. Θα μείνει και η λύπη στους
γνωστούς και συνεργάτες σου, γιατί έχασαν
έναν καλό φίλο, ένα γνήσιο Έλληνα της Κύπρου, ο οποίος ήταν περήφανος για την καταγωγή και τις αξίες της φυλής μας, τις οποίες
φρόντισε να μεταλαμπαδεύσει και στα παιδιά
του.
Αιωνία σου η μνήμη,

Μιχάλης Έλληνας
Λεπτομέρειες για την νεκρώσιμο ακολουθία
και την ταφή θα ανακοινωθούν σύντομα.

Νέοι αυστηροί περιορισμοί στην Κύπρο
για περιορισμό της πανδημίας
Λόγω της άσχημης επιδημιολογικής εικόνας
που παρατηρείται στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού στην κοινότητα, απαγορεύεται
με ισχύ από τις 29 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 10
Ιανουαρίου 2021, η παρουσία σε οικίες ατόμων
πέραν των μόνιμα σε αυτή διαμενόντων.
Εξαιρέσεις για την παρουσία μη μόνιμα διαμενόντων σε οικίες δίνονται για τους ακόλουθους
σκοπούς:
1. Για σκοπούς φύλαξης ανηλίκων και ατόμων με
αναπηρία για τη χρονική περίοδο/διάρκεια όπου η
φυσική παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη στον
χώρο εργασίας τους.
2. Για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων που
αδυνατούν να αυτο-εξυπηρετηθούν (χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, φροντίδα ατόμων, προμήθεια
τροφίμων, κ.ο.κ). Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά θα
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παραμένουν μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη φροντίδα του
ατόμου, ώστε να μην το εκθέτουν σε κίνδυνο.
Διευκρινίζεται ότι μόνο για απόψε, 31η Δεκεμβρίου 2020, επιτρέπεται η παρουσία πέραν των
μόνιμα διαμενόντων σε οικία νοουμένου ότι προέρχονται μόνο από δύο οικογένειες και ότι ο συνολικός
αριθμός των ατόμων στην οικία δεν υπερβαίνει τα
10 πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των ανήλικων.
Παράλληλα παραμένουν σε ισχύ οι πιο κάτω απαγορεύσεις σε ανοικτούς υπαίθριους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους:
1. Απαγορεύονται οι συναθροίσεις πέραν των
δύο ατόμων, εξαιρουμένων των ανήλικών τέκνων
που συνοδεύουν τους γονείς τους, σε δημόσιους

και ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης, όπως πάρκα,
πλατείες, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και μαρίνες, κτλ.
2. Απαγορεύονται οι μαζικές και άλλες
εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, πανηγύρια, περιλαμβανομένων φεστιβάλ, χριστουγεννιάτικων παζαριών
καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
Για την εποπτεία της τήρησης των Διαταγμάτων,
αρμόδια Αρχή είναι η Αστυνομία Κύπρου και οι
πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες
είτε επώνυμα είτε ανώνυμα διαβιβάζοντας πληροφορίες για παραβιάσεις Διαταγμάτων, στη Μονάδα
που έχει συσταθεί από την Αστυνομία Κύπρου για
τον σκοπό αυτό, στα τηλέφωνα 1460, 22 606 803
και 22 606 804.
Παράλληλα, για σκοπούς αποσυμφόρησης και
περιορισμού της πιθανότητας μετάδοσης του ιού σε
εργασιακούς χώρους, από τις 30 Δεκεμβρίου 2020,
και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021, ο κρατικός και
ευρύτερος κρατικός τομέας εργάζονται με το
απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και
εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων
αναγκών. Το προσωπικό που θα αποδεσμευτεί
θα παραμείνει στην οικία του προκειμένου να
εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Στο
πλαίσιο καθορισμού του προσωπικού ασφαλείας,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για περιορισμό υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου.
Σύσταση γίνεται και προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως
εκεί και όπου είναι εφικτό, να δοθούν διευκολύνσεις
στο προσωπικό για κατ’ οίκον τηλεργασία.

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ + DΕΑΤΗ ANNOUNCEMENT +

Θράσος Ναδιώτης
(Από το Μέσα Χωρίον Πάφου
- κάτοικος Λονδίνου)

Απεβίωσε χαράματα Κυριακής, 27 Δεκεμβρίου 2020, ο γνωστός εκπαιδευτικός και ασφαλιστής Θράσος Ναδιώτης, σε ηλικία 77 ετών. Ο θάνατός
του, λόγω της επάρατης νόσου που εμφανίστηκε αρχικά το 2012, επήλθε
στο σπίτι του στη 1.10 το πρωί. Έφυγε με τη γαλήνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του αφού ήταν περιτριγυρισμένος από τη στενή οικογένειά του, στην
αγκαλιά της οποίας εξέπνευσε.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Στέλλα, τα παιδιά του Χάρη, Χρήστο και τη
νύφη του Άντρια, τα εγγόνια του Μανταλένα, Χάρη, Χριστίνα, Λεωνίδα
και Μαρίνο, και τα ευρισκόμενα στην Κύπρο αδέλφια του Μαρία, Στέλιο,
Αφροδίτη και τον διαμένοντα στην Αυστραλία αδελφό του Διομήδη.
Ο Θράσος Ναδιώτης καταγόταν από το Μέσα Χωρίον Πάφου. Μετά τις
γυμνασιακές του σπουδές στην Πάφο εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία. Φοίτησε
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και ακολούθως σπούδασε Νομικά στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) απ’ όπου έλαβε Μάστερ στα Νομικά με ειδίκευση στο Ασφαλιστικό Δίκαιο.
Στην Κύπρο εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε Δημοτικά Σχολεία της Λευκωσίας ως δάσκαλος και υποδιευθυντής αργότερα, ιδίως στο γνωστό Ελένειο Δημοτικό. Επέδειξε πλούσια δράση ως εκπαιδευτικός διοργανώνοντας
διάφορες αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις. Υπήρξε, επίσης, διαιτητής καλαθόσφαιρας.
Στο Λονδίνο μετανάστευσε οικογενειακώς το 1980, όπου έμελλε να γίνει η
μόνιμη κατοικία του και να αρχίσει μια καινούργια ζωή γεμάτη δράση, πλούσια
εκπαιδευτική προσφορά και επαγγελματική αναγνώριση. Ο αείμνηστος Θράσος, μαζί με τη σύζυγό του Στέλλα, επίσης καταξιωμένη εκπαιδευτικό, είχαν
διοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας ως μέλη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ). Εργάστηκε σε διάφορα ελληνικά παροικιακά σχολεία
ως διευθυντής (Μάνορ Χιλλ, High Barnet, Streatham και άλλα). Εκεί, όμως,
που συνέδεσε το όνομά του περισσότερο από κάθε άλλο ήταν το Aνεξάρτητο
Eλληνικό Παροικιακό Σχολείο Potters Bar, του οποίου υπήρξε διευθυντής
για 37 χρόνια.
Το 2017 απεσύρθη από την ενεργό εκπαιδευτική δράση ένεκα των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε. Μετά από κατάλληλη χημειοθεραπεία
ανάρρωσε πλήρως το 2016 αλλά αργότερα, τον Οκτώβριο του 2020, διαπιστώθηκε μετάσταση της νόσου στο συκώτι, η οποία τελικά επέφερε και το
μοιραίο.
Ο Θράσος άρχισε να εργάζεται από το 1984 στη γνωστή Ασφαλιστική Εταιρεία Glanville & Jardine, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Παραιτήθηκε από
το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και το 1986 ίδρυσε τη δική του Ασφαλιστική εταιρεία Nadiotis Insurance, της οποίας τα ηνία ανέλαβε και συνεχίζει
επιτυχώς ο γιος του Χρήστος.
Ο αείμνηστος Θράσος Ναδιώτης ήταν ένας ακέραιος χαρακτήρας με όλη
τη σημασία της λέξεως, έντιμος και ντόμπρος άνθρωπος, άριστος οικογενειάρχης. Έβλεπε την ουσία των πραγμάτων και απέφευγε τις μικρότητες
και τις «φτηνές» συμπεριφορές. Είχε ανώτερο ήθος, ήταν πάντα ειλικρινής,
κοινωνικός και ευπροσήγορος.
Πέραν της επαγγελματικής του καταξίωσης στην κυπριακή παροικία και
ευρύτερα, είχε μεγάλο πάθος για την Ελληνική Παιδεία των Ομογενών,
προς την οποία αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος των παραγωγικών του χρόνων. Έδωσε τα πάντα σε δύσκολους καιρούς για να στηθεί και καθιερωθεί
το ελληνικό σχολείο Potters Bar και συνέβαλε σε μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Παιδείας στην Αγγλία. Επί 37 χρόνια

ήταν ένας ακούραστος εργάτης της ελληνικής εκπαίδευσης στην παροικία.
Μια άλλη μεγάλη αδυναμία του Θράσου ήταν το allotment του, στο οποίο
καλλιεργούσε διάφορα φρούτα και λαχανικά. Ήταν μια αγαπημένη του
ενασχόληση, ένα «δέσιμο» με τη γη, που του θύμιζε έντονα τα πατρώα χώματα.
Ο μακαριστός Θράσος εμφορείτο από υψηλά εθνικά ιδεώδη και χριστιανικές αρχές. Είχε έμφυτη πολιτική διορατικότητα. Ήταν ένας πατριώτης που
δεν συμβιβαζόταν με τη συρρίκνωση της γενέτειράς του και του Ελληνισμού.
Η κηδεία του Θράσου Ναδιώτη θα τελεσθεί από τον Ιερό
Ναό Δώδεκα Αποστόλων στο Hatfield σε ημερομηνία που
θα ανακοινωθεί αργότερα (θα ισχύσουν τα περιοριστικά
μέτρα λόγω κορωνοϊού).
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Cockfosters (Trent
Park Cemetery, Cockfosters Road, Barnet EN4 0DZ).
Με απόφαση της οικογένειας, εισφορές εις μνήμην του
Θράσου Ναδιώτη μπορούν να γίνονται υπέρ του ελληνικού σχολείου Potters Bar (Name: Greek Language Education Establishment, Sort code: 40-40-01, A/c No: 22332434).
Οι τεθλιμμένοι,
Σύζυγος, Στέλλα
Παιδιά, Χάρης και Χρήστος και νύφη Άντρια
Εγγόνια, Μανταλένα, Χάρης, Χριστίνα, Λεωνίδας και Μαρίνος
Αδέλφια, Μαρία, Στέλιος, Αφροδίτη και Διομήδης.
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ΝΕΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-97 ΚΑΙ…
Εισαγωγή
ποδεσμεύθηκαν από το Βρετανικό Εθνικό Αρχείο
στις 30.12.2020 σωρεία νέων βρετανικών πρωθυπουργικών και υπουργικών εγγράφων. Από τον ένα
πρωθυπουργικό φάκελο που αποδέσμευσαν για το
Κυπριακό μετά από μόνο 24 χρόνια και που αναφέρεται στη περίοδο 1995-97, επιβεβαιώνεται για ακόμα
μια φορά ο πρωταρχικός ρόλος των Βρετανών. Τα
κυριότερα θέματα που καλύπτει είναι οι πύραυλοι
S-300, το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα, ο διορισμός του
Sir David Hannay και ο ρόλος που ανέλαβε για προετοιμασία λύσης («Σχεδίο Ανάν»), η πρωτοβουλία
Richard Holbrooke που ναυάγησε, η κατηγορηματική δήλωση του Βρετ. Υπ. Εξωτερικών Malcolm
Rifkind ότι οι δολοφόνοι των Ισαάκ και Σολωμού
είναι εγκληματίες που πρέπει να προσαχθούν ενώπιον
της δικαιοσύνης, οι βάσεις και άλλα.

Α

(ΣΗΜ. «Ε»: Mε βάση τα όσα πιο κάτω αποκαλύπτει
η Φ. Αργυρού από τα απόρρητα βρετανικά έγγραφα, είναι φανερό ότι η κύρια προσπάθεια τότε του
Αμερικανού Holbrook – αλλά και της βρετανικής
κυβέρνησης – ήταν να εμποδιστεί με κάθε τρόπο η
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τη λύση του Κυπριακού. Ως γνωστόν, από τις 5-3-1995 η ΕΕ είχε αποφασίσει έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεεύσεων με την Κύπρο.
Παράλληλα, τονιζόταν ότι σε περίπτωση λύσης και
ένταξης μιας ομόσπονδης Κύπρου στην ΕΕ, θα
υπήρχε ρητή δέσμευση ότι θα εντασσόταν και η
Τουρκία στην ΕΕ. Και αυτό αναξάρτητα αν πληρούσε
τα οικονομικά και πολιτικά κριτήρια που απαιτούνται
για κάθε χώρα ώστε να γίνει μέλος. Υπήρχαν και
άλλες «πονηρές» πρόνοιες υπέρ της Τουρκίας. Εκείνο
που προκαλεί εντύπωση αλλά και σοβαρό προβληματισμό (έως απόγνωση) είναι ότι την περίοδο
εκείνη βρίσκονταν πολιτικοί στην Κύπρο σε καίριες
θέσεις που δεν είχαν την ικανότητα να αντιληφθούν
ορισμένα πασιφανή πράγματα και έρχονται σήμερα
(με βιβλία τους, μάλιστα) να υποστηρίζουν ότι …χάθηκε μια ευκαιρία επί Holbrook για λύση του Κυπριακού!!!)

Richard Holbrooke – Εγκατάλειψη
του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος
Αρχές Ιανουαρίου 1996 υπήρξε ενδιαφέρον από τον
Αμερικανό διπλωμάτη και Βοηθό Υπ. Εξωτερικών Richard
Holbrooke (1994- Φεβρουάριος 1996) για λύση του
Κυπριακού (φημολογήθηκε από το τέλος 1995). Στις 8
Ιανουαρίου 1996 ο τότε Αμερικανός πρέσβης στην Λευκωσία Richard Boucher ενημέρωσε άκρως εμπιστευτικά, τον Βρετανό ομόλογό του David Madden (19941999) και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ
στην Κύπρο Gustave Feissell.
Ο Holbrooke σχεδίαζε περιοδεία μόλις σχηματιζόταν
η νέα τουρκική κυβέρνηση (εντός Φεβρουαρίου). Θα τον
συνόδευε ο Richard Beattie (Προεδρικός Απεσταλμένος
για το Κυπριακό) πρώτα στην Άγκυρα, μετά στην Αθήνα
και τέλος στη Λευκωσία. Και μόνο αν υπήρχαν γνήσιες
ενδείξεις από αμφότερες τις πλευρές θα ξεκινούσε μια
διαδικασία όμοια με εκείνη στο Dayton. O Boucher αμφέβαλλε (για επιτυχία της αποστολής). Το πιο πιθανό ήταν
να δεχόντουσαν να γίνουν συναντήσεις σε κάποια πρωτεύουσα όπως την Νέα Υόρκη. Στην Άγκυρα ο Holbrooke
θα επιδίωκε ευελιξία στις στρατιωτικές διευθετήσεις μετά
την διευθέτηση, περιλαμβανομένου του ρόλου μια διεθνούς δύναμης, εις αντάλλαγμα οι Τούρκοι να διατηρούσαν την Συνθήκη Εγγυήσεως. Στο θέμα της ΕΕ, θα
επιδίωκε τουρκική συμφωνία ότι μια ομόσπονδη Κύπρος θα γινόταν μέλος της ΕΕ πριν την Τουρκία στη βάση
ότι η Τουρκία σταδιακά επίσης θα γινόταν μέλος. Στην
Αθήνα θα στόχευε να εξασφαλίσει συμφωνία ότι το Ενιαίο
Αμυντικό Δόγμα θα ακυρωνόταν εις αντάλλαγμα πρόοδο για μια διευθέτηση (του Κυπριακού). Αν και δεν υπήρχε
ανάγκη για άλλο διαπραγματευτή, ο Boucher είπε ότι
υπήρχε επιθυμία στην Ουάσιγκτον να «μπαλώσουν» τις
διαφορές τους με την ΕΕ που διασαλεύθηκαν στο Dayton,
γι΄αυτό θα υποστήριζαν και την συμμετοχή ενός Ευρωπαίου διαπραγματευτή. Οι Feissell και Madden υποστήριξαν και επαφές με τους Τουρκοκύπριους και ο πρώτος αναφέρθηκε και στις εγγυήτριες δυνάμεις, ότι θα ήταν
χρήσιμος ο ρόλος τους και ότι μια διαδικασία όπως στο
Dayton που θα τις περιλάμβανε είχε πλεονεκτήματα. Τα
Ηνωμένα Έθνη είχαν καλωσορίσει μια τέτοια αμερικανική πρωτοβουλία.
Στις 9 Ιανουαρίου 1996 ο τότε Βρετανός Πρέσβης
στην Άγκυρα Kieran Prendergast (*) ενημέρωσε τον

Αποστολή του Ric
να εμποδιστεί η έν
στην ΕΕ πριν τη λύ

Η προτροπή του Βρετανού ΥΠΕΞ προς τον Ύπ. Αρμοστή για την εγκληματική πράξη των Τούρκων

Βρετανό Υπ. Εξωτερικών ότι ερωτηθείς ο Αμερικανός
πρέσβης στην Άγκυρα Marc Grossman (1995 - 1997)
για τις προοπτικές επιτυχίας, του είπε ότι οι στόχοι του
Holbrooke συνήθως ήσαν διογκωμένοι. Όμως αν επέστρεφε με μια δέσμη αρχών για την Κύπρο, θα ένοιωθε
ότι είχε καταφέρει μια επιτυχία που θα έδιδε στον Beattie
αρκετό υλικό να δουλέψει για το υπόλοιπο του 1996.
Σημαντικός αμερικανικός στόχος, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, ήταν να διατηρείται η διαδικασία εν ζωή.
(*) Ο Sir Kieran Prendergast είχε προηγουμένως
υπηρετήσει και στην Κύπρο και μετά την Άγκυρα,
τον Μάρτιο του 1997, διορίσθηκε από τον ΓΓ του
ΟΗΕ Kofi Annan ως Αναπληρωτής ΓΓ για Πολιτικές
Υποθέσεις (μέχρι το 2005) και ήταν άμεσα αναμεμειγμένος στην προώθηση του «Σχεδίου Ανάν».
Επισκέφθηκε και τον τότε Πρόεδρο της ΚΔ μ. Τάσσο
Παπαδόπουλο πριν τα δημοψηφίσματα…
Ο Βρετανός ΥΠΕΞ Malcolm Rifkind δεν ήταν
διατεθειμένος να αφήσει τους Αμερικανούς…
Στις 7 Φεβρουαρίου 1996 ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Malcolm Rifkind (1995 – μέχρι
2 Μαΐου 1997) ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό
John Major για την ετοιμότητά του για μια περαιτέρω
απόπειρα για διευθέτηση του Κυπριακού. Το πρόβλημα
κράτησε πάρα πολύ, ότι είχαν (οι Βρετανοί) συνεχή κύριο
και απ’ ευθείας συμφέρον μέσω των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων. Είχαν δύο εποικοδομητικά σημεία πίεσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Την προοπτική της κυπριακής ένταξης στην ΕΕ και την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει τους Αμερικανούς να
χειριστούν το θέμα μονομερώς, με τον κίνδυνο να πιστωθούν όλη την πρόοδο, όπως έκαναν με την Βοσνία. Ήθελε
μια κοινή προσπάθεια με τις ΗΠΑ για να βοηθούσε η
τελευταία στις πιέσεις πάνω σε Ελλάδα και Τουρκία. Ο
Πρωθυπουργός ήθελε να ξεκαθάριζαν στα ενδιαφερόμενη μέρη ότι ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ αποκλειόταν
δίχως διευθέτηση του Κυπριακού. Ο Holbrooke ήταν
αντίθετος με κοινή δράση…
Μέσα Ιουνίου 1996 και οι Αμερικανοί ήσαν ακόμα αναποφάσιστοι. Αξιωματούχοι βολιδοσκοπούσαν με επισκέψεις, ο Holbrooke είχε αποχωρήσει προ μηνών και
οι Βρετανοί παρέμειναν οι κύριοι «διαχειριστές» του
Κυπριακού.

Οι πύραυλοι S-300 - Οι Βρετανοί
πρωτοστατούν στην μη κάθοδό τους και
καλούν Albright (ΥΠΕΞ ΗΠΑ)
Στις 14 Ιανουαρίου 1997 ο Μalcolm Rifkind έστειλε
μήνυμα στη νέα Αμερικανίδα Υπ. Εξωτερικών Madeleine
Albright (3 μέρες πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά
της) ενημερώνοντάς την για το Κυπριακό και ζητώντας
κοινή γραμμή.
Της διαμήνυσε ότι ήταν πεπεισμένος ότι το Κυπριακό
πρόβλημα μπορούσε να βλάψει τα κοινά τους συμφέροντα, επειγόταν λύση του Κυπριακού πριν την απόφαση για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, ότι ο David
Hannay, που θα συνέχιζε ως o ειδικός αντιπρόσωπος
της βρετανικής κυβέρνησης για το 1997(*), θα πήγαινε
στην Ουάσιγκτον για διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους ενωρίς τον Φεβρουάριο. «Αλλά ήθελα να
σας ενημερώσω προκαταρκτικά για τις σκέψεις μου για
ένα πιθανό gameplan για τις διαπραγματεύσεις… Η κούρσα των εξοπλισμών προχωρεί ανεξέλεγκτη. Η απόφαση
των Ελληνοκυπρίων να αγοράσουν, ένα εξελιγμένο
σύστημα αεράμυνας (sophisticated air defence system),
ειδικά μπορεί να προκαλέσει μια έκρηξη. Αν και η επιβολή μιας λύσης όπως στη Βοσνία είναι απίθανο να
επιτύχει, κανένας δεν πιστεύει ότι μια διευθέτηση μπορεί να πετύχει δίχως την μεσολάβηση του ΟΗΕ και διεθνούς υποστήριξης. Η λύση βρίσκεται στο τραπέζι από
χρόνια. Τα δέκα σημεία που πρόβαλα το περασμένο μήνα
κατά την επίσκεψη μου στην Κύπρο σχεδιάστηκαν για
να την προβάλουν... Η προοπτική για εποικοδομητική
βοήθεια από Ελλάδα και Τουρκία είναι απομακρυσμένη…
Επομένως, το βλέπω ως υποχρέωση όλων εμάς των
στενά αναμεμειγμένων, να κάνουμε μια προσπάθεια εντός
του 1997… πριν τις κυπριακές εκλογές το 1998... Πιστεύω
ακράδαντα ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως την
εγκάρδια υποστήριξη και της αμερικανικής κυβέρνησης.
Έτσι και η σημασία των διαβουλεύσεων μας…», έγραψε στο μήνυμά του.
(*) Ο Sir David Hannay είχε διορισθεί ως Ειδικός
Αντιπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης για το
Κυπριακό επί Συντηρητικής κυβέρνησης αλλά διευθετήθηκε όπως παραμείνει στη θέση του και επί της
νέας Εργατικής Κυβέρνησης Tony Blair που ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο του 1997. Ο Sir Hannay
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ ΟΤΙ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

hard Holbrook ήταν
ταξη της Κύπρου
ση του Κυπριακού

Η πρώτη σελίδα της πρώτης έκθεσης του Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ

παρέμεινε στη θέση του μέχρι το 2003 και είχε ενεργή ανάμειξη για τον καταρτισμό του «Σχεδίου Ανάν»
κτίζοντας πάνω στις «Ιδέες Γκάλι»… Προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως Πρέσβης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στα Ηνωμένα Έθνη από το 1990-1995 και επί θητείας του προωθήθηκαν τα ψηφίσματα 716/1991, 750/92, 774/1992,
789/1992, 939/1994. Περαιτέρω για τον ρόλο του
θα επανέλθω στο επόμενο.
Τους ενδιέφερε να μην μειωθεί
η τουρκική υπεροχή – Παραδέχονται
τις πιέσεις πάνω στην ΚΔ
Στις 17 Ιανουαρίου το Φόρεϊν Όφις ενημέρωσε τον
Πρωθυπουργό:
« Οι Ελληνοκύπριοι ανακοίνωσαν στις 4 Ιανουαρίου
ότι υπέγραψαν συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά
πυραύλων εδάφους-αέρος. Ο Πρόεδρος Κληρίδης όταν
δέχθηκε τον Υπ. Εξωτερικών στη Κύπρο το περασμένο
μήνα υπονόησε ότι η συμφωνία βρισκόταν σε αναμονή.
Αυτά τα όπλα αν παρθούν, θα μειώσουν σοβαρά την από
αέρος υπεροχή της Τουρκίας πάνω στην Κύπρο. Η Άγκυρα
αντέδρασε προκαταβολικά με ξεκάθαρες προειδοποιήσεις αν αφιχθούν οι πύραυλοι.
Εμείς και οι ΗΠΑ πιέσαμε τους Ελληνοκύπριους να
ξανασκεφθούν τη συμφωνία. Ο Υπ. Εξωτερικών έγραψε στον Πρόεδρο Κληρίδη. Οι ΗΠΑ έστειλαν (χαμηλόβαθμό) αξιωματούχο, τον Carey Cavanaugh, στην περιοχή. Έπεισε τους Κύπριους και τους Τούρκους να ανανεώσουν τις προσπάθειες για ελάττωση της έντασης. Ο
Κληρίδης μας διαβεβαίωσε, όπως και τον Αμερικανό
αξιωματούχο, ότι οι πύραυλοι δεν θα αναπτυχθούν τουλάχιστον για 16 μήνες, Αυτό καθησύχασε κάπως τα πράγματα. ΄Όμως, πιστεύουμε ότι ο Κληρίδης μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξή τους ακόμα περισσότερο αν ενθαρρυνθεί με πρόοδο για μια πολιτική διευθέτηση. Οι
Ελληνοκύπριοι μας είπαν ότι η συμφωνία των πυραύλων
μπορεί να ακυρωθεί αν επιτευχθεί διευθέτηση… Ο Υπ.
Εξωτερικών έγραψε στην Τανσού Τσιλλέρ (πρωθυπουργό της Τουρκίας) τονίζοντας την ανάγκη για μέτρα
μείωσης της ανασφάλειας και των στρατευμάτων στην
Κύπρο, Επίσης, ο πρέσβης μας στην Μόσχα διαμαρτυρήθηκε προς τους Ρώσους. Αυτοί είναι ανένδοτοι… Η
Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το θέμα ως άλλοθι για στασιμότητα. Ο Υπ. Εξωτερικών (ΗΒ) είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Sir David Hannay θα υποστηρίζει προετοιμασίες του ΟΗΕ για απ’ευθείας διαπραγματεύσεις τις
οποίες στοχεύουμε να βάλουμε μπροστά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Οι κύριοι στόχοι είναι να εξασφαλίσουμε μια σοβαρά αμερικανική συμβολή στην προσπάθεια
(ο Υπ. Εξωτερικών θα έλθει σε επαφή με τη κα Albright
μόλις εγκριθεί ο διορισμός της) και να πεισθούν Ντενκτάς και Άγκυρα για μια δέσμευση για σοβαρές δια-

πραγματεύσεις».
Η κάθοδος των πυραύλων ακυρώθηκε, μεταφέρθηκαν στη Κρήτη. (Περισσότερα στην επόμενη κάλυψη).
Σημ. Φ.Α.: Δεν ακούσαμε παρόμοιες ανησυχίες
από το Φόρεϊν Όφις για την αγορά της Τουρκίας
των ρωσικών S-400.
Ο διορισμός του Sir David Hannay
Ο διορισμός ανακοινώθηκε στις 23 Μαΐου και ενημερώθηκε και ο Πρόεδρος Γλ. Κληρίδης προκαταβολικώς.
Η βρετανική θέση (που θα προωθούσε ο Sir David
Hannay) ήταν η διατήρηση της Συνθήκης Εγγυήσεων
(το κόλπο ήταν να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες των
Ελληνοκυπρίων με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται
τροποποίηση η Συνθήκη Εγγυήσεως), κυριαρχία να
πηγάζει από τις δύο κοινότητες, εξουσίες για τα ομόσπονδα κράτη. Στις 11 5.1996 είχαν πεί στον Ντενκτάς
ότι η άμεση νομιμοποίηση των τουρκοκυπριακών νόμων
και ιδρυμάτων, (και όλα τα πιο πάνω) ήσαν κατορθωτά.
Του είπαν, ότι οι Ελληνοκύπριοι ήσαν ευαίσθητοι στην
creeping recognition (σιγανή αλλά σταθερή αναγνώριση) και ο Κληρίδης ήταν αποφασισμένος να μην φαίνεται ότι υποχωρεί σε κύρια θέματα στις διαπραγματεύσεις
προτού υπάρχει συμφωνία.
Στην πρώτη του έκθεση στις 20 Αυγούστου 1996 ο
Sir David Hannay σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Κληρίδης
και ο Υπ. Εξωτερικών Αλέκος Μιχαηλίδης, ήσαν... λογικά ευέλικτοι. Πολλά από τα πάρε δώσε του Κληρίδη
στις συνομιλίες του Φθινοπώρου 1994 με τον Ντενκτάς
(νέες διευθετήσεις για την ασφάλεια εις αντάλλαγμα με
ελβετικού τύπου κυριαρχία και εκ περιτροπής προεδρία,
περισσότερη γη έναντι λιγότερων προσφύγων πίσω κτλ)
παρέμεναν στο τραπέζι. «Επίσης θα δεχόταν (διστακτικά) την τροποποίηση της Συνθήκης Εγγυήσεως με
ορισμένες προϋποθέσεις αν γινόντουσαν δεχτές,
περιλαμβανομένης της παρουσίας διεθνούς δύναμης. Φαίνεται ότι ο Κληρίδης έχει αντιληφθεί, και
είναι έτοιμος να συνεργαστεί, με την ευρωπαϊκή
έννοια της εποικοδομητικής ασάφειας σε σχέση με
την αίτηση της Κύπρου για ένταξη στην ΕΕ και να
προχωρήσει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις πριν
την συζήτηση για την ένταξη…» έγραψε ο Sir David
Hannay.

Δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού
Στις 14 Αυγούστου 1996 το πρωί ο Βρετανός ΄Υπ.
Αρμοστής στη Λευκωσία David Madden στο τηλεγράφημά του προς το Φόρεϊν Όφις για τα γεγονότα της
Δερύνειας στις 11.8.1996, όταν δολοφονήθηκε ο Τάσος
Ισαάκ κατά την διαμαρτυρία των μοτοσικλετιστών, έγραψε μεταξύ άλλων.
« … Δύο αξιωματικοί του τουρκικού στρατού πυροβόλησαν στον αέρα και ένας πυροβόλησε τους Ελληνοκύπριους διαδηλωτές. Σε 25 λεπτά έριξαν κάπου 150-200 πυρο-

βολισμούς. Τραυματίστηκαν εννέα ελληνοκύπριοι διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί των βάσεων. Η συμπεριφορά του Ντενκτάς υπήρξε κατακριτέα. Έχυσε δημόσια κροκοδείλια δάκρυα για τον θάνατο του Ισαάκ, αλλά λέχθηκε ότι δέχθηκε μέλη των ‘Γκρίζων Λύκων’ (300 εκ των
οποίων ήσαν αναμεμειγμένοι) την Δευτέρα…»
Αργότερα την ίδια μέρα με δεύτερο τηλεγράφημά του,
ενημέρωσε ότι «Τούρκος στρατιώτης μετά την κηδεία την
ίδια μέρα του Τάσου Ισαάκ – του διαδηλωτή που δολοφονήθηκε την περασμένη Κυριακή – πυροβόλησε και
σκότωσε τον Σολωμό Σολωμού, που προσπαθούσε να
σκαρφαλώσει σε πάσαλο για να κατεβάσει μια σημαία».
Εγκληματική ενέργεια οι δολοφονίες
αμάχων - Να προσαχθούν ενώπιον
της δικαιοσύνης
Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά του Βρετανού ΥΠΕΞ
Malcolm Rifkind στο τηλεγράφημά του 15 Αυγούστου
1996 προς τον Ύπ. Αρμοστή στη Λευκωσία και τι θα
έπρεπε να πει στον Ρ. Ντενκτάς, αντίγραφα του οποίου
έστειλε στις βρετανικές αποστολές σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Αθήνα, Άγκυρα, Παρίσι, Βρυξέλλες Ρώμη και
άλλες:
«Στις 19 Αυγούστου στην συνάντησή σας με τον Ντεντκάς να του επαναλάβετε τις ανησυχίες μας για τον τρόπο
που χειρίστηκαν οι Τουρκοκύπριοι τα γεγονότα στη Νεκρά
Ζώνη Είμαστε έντονα ανήσυχοι για τα γεγονότα στη
Δερύνεια. Οι ενέργειες των Ελληνοκυπρίων ήσαν προκλητικές και το έχουμε επισημάνει στις Ελληνοκυπριακές Αρχές. Όμως η βία που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι
και Τουρκοκύπριοι ήταν αρκετά δυσανάλογη και απαράδεκτη... Καταδικάζουμε ειδικά τις δολοφονίες δύο
Ελληνοκυπρίων (και τον τραυματισμό άλλων). Ο πυροβολισμός αμάχων με αυτό τον τρόπο είναι εγκληματική
ενέργεια. Ελπίζουμε θα ενεργήσετε ανάλογα για να φέρετε τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης…»
«Shooting of civilians in this way a criminal act.
Trust you will take appropriate action to bring the
perpetrators to justice» ( Η υπογράμμιση είναι της γράφουσας).
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1996 το Φόρεϊν Όφις σημείωσε
ότι ο Ντενκτάς αρνήθηκε τους ισχυρισμούς των Ελληνοκυπρίων ότι ο «υπουργός Γεωργίας» Ακίν συνδέεται με
την δολοφονία του Σολωμού. Ο Κληρίδης είχε στείλει

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου
επιστολή στον Ντενκτάς με φωτογραφική μαρτυρία ότι
ένας από εκείνους που σκότωσαν τον Σολωμού στις
14.8.1996 ήταν Τουρκοκύπριος «βουλευτής».

Σημ. Γράφουσας:
1) OSir Malcolm Rifkind είναι δικηγόρος και ενδεικτικά είδε τα γεγονότα και από νομικής πλευράς. Το 1996
ήταν ήδη QC (Queen’s Counsel) από το 1985.
2) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις αποφάσεις του για αμφότερες τις υποθέσεις
α) Solomou and Others vTurkey [2008] ECHR 552 και
β) Isaak vTurkey [2008] ECHR 553 βρήκε υπεύθυνη την
Τουρκία για την παράνομη στέρηση του ανθρώπινου
δικαιώματος στη ζωή. Μια πολύ χρήσιμη σύνοψη των
δύο υποθέσεων βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου όπου αναφέρεται:
«Επομένως το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι αμφότερα τα
θύματα δολοφονήθηκαν από πράκτορες της τουρκικής
κυβέρνησης και η χρήση βίας που άσκησαν ήταν ασυμβίβαστη με το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες. Το άρθρο
αυτό καλύπτει το δικαίωμα στη ζωή. Το Δικαστήριο επίσης
βρήκε ότι η τουρκική κυβέρνηση απέτυχε να διεξάγει
έρευνα για τα αίτια θανάτου και δεν έχει παρουσιάσει
ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες των πράξεων
αυτών εις παραβίαση του άρθρου 2».
3) Η αντίδραση του Malcolm Rifkind πριν 24 χρόνια
πρέπει να προβληματίσει την σημερινή κυβέρνηση Αναστασιάδη για την εμμονή της σε συνομιλίες με το κατοχικό
καθεστώς. Στο οποίο οι δολοφόνοι των Ισαάκ και Σολωμού όχι μόνο δεν προσάχθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης,
αλλά χαίρουν και «θέσεων» στην ψευτο-κυβέρνηση.
Η συνέχεια στην επόμενη έκδοση.
30.12.2020

Eπιστολές - Γνώμες
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ην 1η Δεκεμβρίου 2020 το «Προσφυγικό Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια»
κατάγγειλε το μέλος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ,
κ. Γιώργο Λουκαΐδη, για τη δήλωση που
έκανε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του
ΡΙΚ Μέρα σε Μέρα, χαρακτηρίζοντας όλους
όσους είναι εναντίον της Δικοινοτικής,
Διζωνικής, Ομοσπονδίας ως «φασίστες
και τους διακατέχει μίσος». Έγραψε μεταξύ
άλλων στην ανακοίνωση/καταγγελία του
το «Σωματείο»:
«Επειδή εμείς της Αδούλωτης Κερύνειας
είμαστε εναντίον της ΔΔΟ από το 1977, όταν
ακόμη η ΔΔΟ περιορίζετο σε κατευθυντήριες γραμμές, θεωρούμε ότι η ανήθικη ύβρις
του Γιώργου Λουκαΐδη αφορούσε και εμάς.
Και επειδή εμείς δεν είμαστε φασίστες αλλά
απλοί άνθρωποι, θύματα της τουρκικής εισβολής, που εκδιωχθήκαμε από τα σπίτια και τις
περιουσίες μας όπως και οι άλλες 200,000
πρόσφυγες και ζούμε και πεθαίνουμε με τον
πόθο της επιστροφής, καθώς και με τα διαχρονικά Κομματικά ψέματα, ότι τάχα γίνεται
αγώνας με στόχο την επιστροφή μας, διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε την πολιτική πραχτική που εξέφραζε σήμερα ο Γιώργος Λουκαΐδης. Μήπως όλοι αυτοί είμαστε
φασίστες;...»

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΦΑΣΙΣΤΕΣ»
ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ

∞

Ερόλ Κεϋμάκ: «Δεν επιδιώκουμε
μια δημοκρατία - Η ΔΔΟ παραβιάζει
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο»

Η ανήθικη ύβρις Λουκαΐδη εναντίον
της πλειοψηφίας των Ελλήνων
Πέραν της «Αδούλωτης Κερύνειας» η
ανήθικη ύβρης του Γιώργου Λουκαΐδη προσβάλλει την πλειοψηφία των Ελλήνων της
Κύπρου. Καταρχήν το 76% που απέρριψε
στις 24.4.2004 την βρετανο-τουρκική ρατσιστική διαιρετική Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία, στην οποία στηριζόταν το βρετανικό σχέδιο ονόματι «Ανάν». Κάτι που δεν
μπόρεσαν να χωνέψουν οι πάτρονες και
υποστηρικτές της εντός και εκτός Κύπρου.
Την πλειοψηφία των Ελλήνων της Κύπρου
που έκτοτε σε όλες τις δημοσκοπήσεις την
απορρίπτει για το αισχρό και απάνθρωπο
περιεχόμενό της. Ως θύμα δύο βάρβαρων
τουρκικών εισβολών και των σχετικών εθνοκαθαριστικών πράξεων της Τουρκίας, επιμένει στην ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της κατεχόμενης και βιασμένης μας πατρίδας. Λέμε ΟΧΙ
στην παράδοσή της στην εισβολέα Τουρκία.
Καταρχήν, όμως, ας δούμε την έννοια της
λέξης «φασίστα» που τόσο εύκολα και με
«μίσος» ξεστόμισε ο κ. Λουκαΐδης εναντίον
χιλιάδων Ελλήνων της Κύπρου.
Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης ο
όρος «φασισμός» πρωτο-χρησιμοποιήθηκε στο ολοκληρωτικό δεξιό εθνικιστικό καθεστώς του Μουσολίνι στην Ιταλία (1922-43)
και στα καθεστώτα των Ναζί στη Γερμανία
και από τον Φράγκο στην Ισπανία. Ο φασισμός τείνει να πιστεύει στην ανωτερότητα
ενός έθνους ή εθνικής ομάδας, που περιφρονεί τη δημοκρατία, επιμένει στην υπακοή στον ισχυρό ηγέτη, και σε δυνατή δημαγωγική προσέγγιση. Το όνομα προέρχεται
από τα ιταλικά fascism...»
Αυτά τα χαρακτηριστικά του φασισμού
δεν εκπροσωπούν όσους απορρίπτουμε την
ξενόφερτη εκτρωματική, αντιδημοκρατική,
διαιρετικά απάνθρωπη Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία, με την οποία προσπαθούν
για 46 χρόνια να εκτελέσουν την Κυπριακή
Δημοκρατία. Ανταποκρίνονται π.χ. στα

Ο Λόρδος Χάνει πλαισιωμένος από τον Καθηγητή Ε. Κεϋμάκ και τον Δρ. Μιχάλη Ατταλίδη 8.2.2017

«χαρίσματα» του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ.
Ερντογάν.
Η απόρριψη της ΔΔΟ είναι όχι μόνο δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά και επιβεβλημένο
από τα θύματα δύο αιματηρών τουρκικών
εισβολών. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα και
υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα
και τα δίκαια της. Να υποστηρίζουμε την ελευθερία έκφρασης για δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και τον σεβασμό στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα.
Να επιμένουμε να προσαχθεί η Τουρκία
στα διεθνή δικαστήρια για τα ατιμώρητα εγκλήματά της, για τους βιασμούς εκατοντάδων
Ελληνίδων όλων των ηλικιών κατά τις δύο
βάρβαρες τουρκικές εισβολές το 1974, για
τις δολοφονίες των εκατοντάδων Ελλήνων
και αγνοουμένων που έμειναν ατιμώρητα
λόγω της κατευναστικής πολιτικής των ηγεσιών αυτού του τόπου.
Όπως έγραψε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ
από τη φυλακή του Μπέρμιγχαμ, «η αδικία
κάπου, αποτελεί απειλή για τη δικαιοσύνη
παντού».(Βλέπε άρθρο Καθηγητή Κλέαρχου
Α. Κυριακίδη «Σημερι-νή» 19.1.2019 «Μ. Λ.
Κινγκ και «η μοχθηρία του διαχωρισμού»
στην Κύπρο».
Η ΔΔΟ εκτός του ότι νομιμοποιεί την πάσης
φύσεως παρανομία στα κατεχόμενά μας
εδάφη (εκθέσεις Στέιτ Ντιπάρτμεντ) είναι
παράνομη. Παραβιάζει τον ίδιο τον χάρτη
του ΟΗΕ, Τις συμβάσεις της Γενεύης του
1949, με ένοχους όσους την υποστηρίζουν,
δικούς μας και ξένους. Πρωτίστως όσοι ευθύνονται για την προώθησή της με τα κατάπτυστα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
όπως το 649/90 και το 750/92. Τα κράτη μέλη
του Σ.Α. που τα ψήφισαν. Τους Βρετανούς

συγγραφείς των και τις κυπριακές κυβερνήσεις που τα δέχθηκαν.
Η ΔΔΟ είναι μια απαρτχάιντ, ρατσιστική
«λύση» που παραβιάζει σωρεία ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αντίθετη με διεθνείς συνθήκες
και συμβάσεις.
Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στη Λευκωσία Sir Arthur Clark, είχε γράψει στις 12
Φεβρουαρίου 1963 προς το Λονδίνο:
«...Χωριστοί δήμοι είναι βλακεία και ενωμένο (κράτος) με ικανοποιητικές προφυλάξεις λογική λύση. Ένα ενωμένο κράτος, και
πάλιν με λογικά μέτρα ασφάλειας για την
τουρκική μειονότητα, θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευτυχία και πρόοδο για
όλους τους κατοίκους στο νησί παρά το είδος
της σχιζοφρενικής κοντα-ομόσπονδου καθεστώτος λύση που φαίνεται να επιδιώκουν
κάποιοι πιο εξτρεμιστές Τούρκοι...»
Ο λαός δεν την απέρριψε το 2004 επειδή
όπως επικαλούνται κάποιοι υποστηρικτές
της κατά καιρούς, επηρεάστηκαν από την
στάση του Τάσου Παπαδόπουλου. Αλλά γιατί
εκτός εκείνων που είναι γνώστες του τι πράγματι σημαίνει ΔΔΟ για την πατρίδα μας και
οι υπόλοιποι, που δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, είχαν και έχουν ψηλό αισθητήριο και
ελεύθερη άποψη. Και αντιλήφθηκαν πόσο
αντιδημοκρατικό σύστημα είναι η βρετανοτουρκική ΔΔΟ.
Δεν ήσαν ... πρόβατα το 76%, αλλά κατάλαβαν ότι βλάπτονται οι έννοιες της δημοκρατίας. Του κράτους δικαίου. Παραβιάζονται τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα
με το πρωτάκουστο και εκτρωματικό αυτό
σύστημα. Ομολογία ακόμα και από την Μάργκαρετ Θάτσερ σε συνάντησή της με τον Σπ.
Κυπριανού το 1979, ότι τέτοιο σύστημα δεν
υπάρχει πουθενά στο διεθνές δίκαιο.

«Δεν επιδιώκουμε μια
δημοκρατία... Η ΔΔΟ παραβιάζει
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο»
Αλλά ποία καλύτερη τεκμηρίωση από την
ομολογία του Τούρκου Καθηγητή Ερόλ Κεϋμάκ που διετέλεσε και σύμβουλος του Τ/κ
ηγέτη Ντερβίς Έρογλου. Είπε στις 8.2.2017
σε σεμινάριο σε χώρο της Βουλής των Λόρδων στο Λονδίνο με προεδρεύοντα τον Λόρδο
Ντέιβιντ Χάνει και συνομιλητή τον Δρ. Μιχάλη
Ατταλίδη, για την ΔΔΟ:
« Τι επιδιώκουμε; Και θα πρέπει να είμαι
πολύ προσεκτικός εδώ γιατί επιδιώκουμε μια
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Η οποία
είναι μια ομοσπονδία με διαμοιρασμό εξουσίας. Δεν επιδιώκουμε μια δημοκρατία, δεν
επιδιώκουμε σταθερότητα, ή πολλά άλλα
πράγματα που γνωρίζετε, επιδιώκουμε μια
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία... λόγω
του ότι η Κύπρος έγινε μέλος της ΕΕ, και
επειδή οι Ελληνοκύπριοι και η ΕΕ δεν έχουν
το στομάχι να επαναδιαπραγματευθούν την
ένταξη της Κύπρου θα πρέπει να επανερμηνευθεί το πρωτόκολλο 10 , διότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία παραβιάζει τους
νόμους της ΕΕ σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα... ». (17.2.2017)

Μισητός ο δικοινοτισμός
Εδώ μου έρχεται στο νου και η ανεκτίμητη
θέση που εξέφρασε υπέρ των δικαίων των
Ελλήνων της Κύπρου προς τους ανώτερους του στο Φόρεϊν Όφις και ο J. D. Addis
30.4.1958:
«Η γενική πολιτική μας για τις μη αυτόκυβερνούμενες περιοχές, είναι να τις οδηγήσουμε προς το δρόμο της αυτοκυβέρνησης
και στα επίπεδα εκείνα που θα μπορούν να

αποφασίσουν μόνες τους για το μέλλον τους.
Είναι σφόδρα ενάντια στις παραδόσεις μας
να περιορίζουμε την ελευθερία επιλογής όταν
έρχεται η ώρα της ανεξαρτησίας... Η αρχή
της «ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ» την
οποία περιγράφει η δήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 1956 είναι ΜΙΣΗΤΗ (odious) γιατί
αρνείται την ενότητα σε μια μικτή κοινότητα.
Γι΄αυτούς τους λόγους η δική μου άποψη
είναι πως η μόνη σωστή λύση για την Κύπρο
είναι η αυτοδιάθεση που οδηγεί στην ένωση.
Αντιλαμβάνομαι, βέβαια ότι είναι εντελώς
αδύνατο για τη σημερινή κυβέρνηση να διακηρύξει αυτή τη λύση ως το σωστό στόχο, αν
όχι για τίποτε άλλο από τη δήλωσή μας της
19ηςΔεκεμβρίου 1956...Δεν πιστεύω ότι οι
δυσκολίες αυτές θα είναι μεγαλύτερες από
εκείνες που θα δημιουργηθούν αν εγκριθούν τα σχέδια που έχουμε ετοιμάσει...»
Δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί στην καρδιά της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής δεν
εισακούστηκαν. Αλλά έμειναν ιστορικά τα
γραπτά τους, στο ανεκτίμητο Βρετανικό Εθνικό
Αρχείο, ως μπούμερανκ για τους βρετανικούς χειρισμούς του Κυπριακού πριν και μετά
την δι-κοινοτική Ανεξαρτησία...
H ύβρις του κ. Λουκαΐδη μού θύμισε και
δύο αείμνηστους πολύ καλούς φίλους της
Κύπρου. Τον Αρμένιο Άντυ Κεβόκιαν από
την Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ο οποίος μας
έλεγε: «Η νεο-οθωμανική ατζέντα στοχεύει
τα υγιή μας κύτταρα, όσα μας απέμειναν.
Είναι σαν να υποφέρουμε ως Ελληνισμός
από πολιτικό και διπλωματικό AIDS, μας
κτυπούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και
μας καταντούν ανίκανους να αντιδράσουμε.
Και μαζοχιστικά τους χαρίζουμε τη ζήση και
την πατρίδα μας...» Και τον Καθηγητή Νεοκλή Σαρρή: «Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα
κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται σαν
Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας
ήττα».
Κλείνω με τις δηλώσεις του αξιόλογου
πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου
και ιδρυτικού μέλους του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου κ. Γεώργιου Πική στον «Φιλελεύθερο» (8 Ιουλίου 2015):
«Οι Τούρκοι της Κύπρου αποτελούσαν το
18% του πληθυσμού. Ούτε η ιδιοκτησία γης
που κατείχαν οι Τούρκοι υπερέβαινε αυτό το
ποσοστό. Συμφωνία για την παραχώρηση
ζώνης μεγαλύτερης του ποσοστού αυτού, ή
έστω του 20% είναι βήμα προς τον επιδιωκόμενο εκτουρκισμό της Κύπρου... Διαχρονικά στις συνομιλίες με την τουρκική πλευρά, έχουμε υποβαθμίσει, αν όχι υπονομεύσει, τα δίκαια των Ελλήνων της Κύπρου». (Εδώ ο Δικαστής Πικής εννοούσε προφανώς τον διζωνικό χάρτη που έδωσαν
Μακάριος/Παπαδόπουλος στους Τούρκος
στη Βιέννη 31.3.1977).
Οι σκλαβωμένοι λαοί προωθούν τα δίκαιά
τους. Απαιτούν την απελευθέρωση τους. Δεν
τσιμεντώνουν λάθη με αποτέλεσμα να υποστηρίζουν ξένα συμφέροντα εις βάρος των
εθνικών συμφερόντων της πατρίδας τους.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
και πρόσφυγας από την κατεχόμενη
Νεάπολη Λευκωσίας
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Eκλεκτές Συνεργασίες

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Τ

ο αξιόλογο έργο που έχουν επιτελέσει οι εταίροι της καινοτομίας τα τελευταία χρόνια έχει
ενισχύσει την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος
καινοτομίας της Κύπρου. Το 2020 η χώρα μας, μεταξύ
άλλων σημείωσε σημαντική πρόοδο στους Παγκόσμιους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.
Συγχαίρω τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο και τους
αρμόδιους φορείς για την επιτυχημένη στρατηγική
επανατοποθέτηση “repositioning και rebranding”
του Εθνικού Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας,
το οποίο έχει:

Γράφει
ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος
Στρατηγικής
& Καινοτομίας
1. Ενισχύσει την εθνική ανταγωνιστικότητα.
2. Συμβάλει στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.
3. Προωθήσει τις συνεργασίες και τις συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους εταίρους της καινοτομίας.
4. Βοηθήσει στη γεφύρωση το χάσματος ανάμεσα στα
ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις.
5. Επιταχύνει τη διαδρομή από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά.
6. Συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.
7. Μεγιστοποιήσει την απορρόφηση πόρων από τα
Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.
8. Ενδυναμώσει την εικόνα της Κύπρου στη διεθνή
σκηνή (nation branding).
Το Εθνικό Σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας είναι μια
καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τους τέσσερις βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών,
οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Οι
επιδόσειςτου Εθνικού Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας είναι συνάρτηση πολλών αλληλοεξαρτώμενων
παραγόντων και ικανοτήτων –από τα τέσσερα κύρια είδη
καινοτομίας– και μπορούν να κωδικοποιηθούν ως ακολούθως:
1) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ψηφιοποίηση, Έξυπνοι
Οικισμοί. Γόνιμο οικοσύστημα, κρίσιμη μάζα συντελεστών και υποδομών, επαρκή κονδύλια για επένδυση

Θετικό Πρόσημο στην Κύπρο
για την Καινοτομία
στην Έρευνα & Ανάπτυξη, παροχή κινήτρων. Κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο. Οι υποδομές της άυλης οικονομίας (soft
infrastructure) – νόμοι και κανονισμοί, πρότυπα, εμπιστοσύνη, κοινωνικό κεφάλαιο, πλαίσιο λειτουργίας και
συναντίληψης – ενθαρρύνουν τις επενδύσεις.
2) Καινοτόμος Διακυβέρνηση: αποδοτικότητα, διευκόλυνση του επιχειρείν, μείωση της γραφειοκρατίας και
του διοικητικού φόρτου. Τακτική ανατροφοδότηση και
παρακολούθηση. Μετρήσιμα αποτελέσματα και λογοδοσία. Συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
συνέργειες. Δικτύωση, διασυνδεσιμότητα και συντονισμός. Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. Μακροχρόνιος σχεδιασμός – η βραχυπρόθεσμη εστίαση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην καινοτομία.
Ανάπτυξη καινοτομικών δεξιοτήτων.
3) Καλλιέργεια μιας ανοιχτής, δημιουργικής κουλτούρας. Ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε
τυχόν αποτυχία να μην οδηγεί σε στιγματισμό. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι που δεν ξανάγινε και να είσαι
βέβαιος για το αποτέλεσμα – η καινοτομία εμπεριέχει
ρίσκο. Τα δημιουργικά αποτελέσματα συνήθως χρειάζονται πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. Κάθε αποτυχία μας φέρνει πιο κοντά στην επίλυση του προβλήματος. Εξωστρέφεια, κινητικότητα. Διάχυση της καινοτομίας
στην οικονομία και την κοινωνία.
4) Ενίσχυση του βαθμού ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τα οφέλη που
προκύπτουν από ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας. Δημιουργικό και αποτελεσματικό
branding. Διαφοροποίηση. Προβολή των ειδικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων με
στόχο την προσέλκυση ταλέντων και επενδύσεων.
Οι πιο πάνω παράγοντες και διακριτές ικανότητες που
περιλαμβάνουν κάθε διάσταση ενός γόνιμου οικοσυστήματος, πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο
που να μεγιστοποιείται η απόδοση του Εθνικού Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας. Ο δημιουργικός συνδυα-

σμός των κρίσιμων παραμέτρων μπορεί να επιφέρει εκθετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα γραμμικά μοντέλα και τα
στατικά εργαλεία που εφαρμόζουν οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι χώρες που θεωρούνται ηγέτιδες της καινοτομίας απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες απειλές και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Χρειάζονται νέα δυναμικά εργαλεία, ολιστικές πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις και ασύμμετρες
στρατηγικές καινοτομίας. O μετασχηματισμός της καινοτομίας είναι μονόδρομος.
Το τυφλό σημείο της καινοτομίας δεν μπορεί να διακρίνει ότι τα πιθανά οφέλη που μπορούν να επιφέρουν
οι θετικές ασυμμετρίες (convexity bias) είναι περισσότερα από τη ζημιά. Ο παράγοντας χρόνος, η μεταβλητότητα, η αταξία, η τυχαιότητα και η αβεβαιότητα αυξάνουν το όφελος – παρά τη ζημιά – που προκύπτει μέσα
από την αξιοποίηση των θετικών ασυμμετριών. Αυτό το
στοιχείο διαφεύγει του γραμμικού τρόπου σκέψης. Οι
άνθρωποι έχουν την τάση να μισούν την αβεβαιότητα –
όμως η αβεβαιότητα αποτελεί την πρώτη ύλη της καινοτομίας.
Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει νέο Μοντέλο Καινοτομίας, το οποίο:
α) Αποτελεί το πρώτο εργαλείο σε διεθνές επίπεδο το
οποίο ενσωματώνει την ιδιότητα Antifragility – μια έννοια
που ανέπτυξε ο Nassim Taleb – στη διαδικασία καινοτομίας. Η στρατηγική Antifragility έχει διττό στόχο: την
αξιοποίηση των ευνοϊκών ασυμμετριών (favourable
asymmetries) και την αποφυγή των δυσμενών ασυμμετριών (unfavourable asymmetries).
β) Παρουσιάζεται αναλυτικά σε ένα πρακτικό Οδηγό
250 σελίδων όπου, μεταξύ άλλων καταγράφονται περισσότερες από 60 ασύμμετρες στρατηγικές καινοτομίας,
διεπιστημονικά εργαλεία και δημιουργικές τεχνικές που
επιτρέπουν στους Οργανισμούς να τροποποιήσουν την
έκθεσή τους (modify their exposure) ανάλογα ώστε να
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αξιοποιήσουν τις θετικές ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και να
αποφύγουν τις αρνητικές ασυμμετρίες (κινδύνους). Στο
εν λόγω Εγχειρίδιο περιλαμβάνεται επίσης ένα Πρότυπο Εργαστήρι για ενίσχυση της διεπιστημονικής δημιουργικότητας και της ικανότητας καινοτομίας των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, των Επιχειρήσεων και
των Ενόπλων Δυνάμεων.
To νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας μπορεί να βελτιώσει
τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των
Εθνικών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας των
κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από τη συγκρότηση υποεπιτροπών – μικρότερων ομάδων εργασίας– οι οποίες να εστιάζουν σε επιμέρους
τομείς: καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, επιχειρηματική καινοτομία, κοινωνική καινοτομία, ψηφιακή καινοτομία, πράσινη και γαλάζια οικονομία, μεταρρυθμιστικές
καινοτομίες κλπ.
Οι πιο ευέλικτες και εξειδικευμένες αυτές ομάδες θα
έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε μια εις βάθος
ανάλυση δεδομένων με στόχο την ανακάλυψη και αξιοποίηση των θετικών ασυμμετριών και την αποφυγή των
αρνητικών ασυμμετριών. Στη συνέχεια, οι εισηγήσεις
των υποεπιτροπών θα παρουσιάζονται στην ολομέλεια
του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας για
σκοπούς σύνθεσης, περεταίρω ανάπτυξης των ιδεών
και διάχυσης των καινοτομικών αποτελεσμάτων. Η αλληλογονιμοποίηση ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς μπορεί να δημιουργήσει νέες λύσεις, νέες ευκαιρίες, νέες
αγορές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες θέσεις
εργασίας.
To πρωτοποριακό εργαλείο που παρουσιάζεται πολύ
επιγραμματικά στο παρόν άρθρο μπορεί να:
α) Βοηθήσει τους Οργανισμούς να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες,
β) αυξήσει την αποδοτικότητα των δημοσίων και των
ιδιωτικών επενδύσεων,
γ) μετατρέψει την Κύπρο σε Περιφερειακό Κέντρο Καινοτομίας και Εκπαίδευσης και σε περιζήτητο προορισμό
για την εγκατάσταση και ανάπτυξη Startups και
δ) εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και σε όλα τα
επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη: Δημόσιες Υπηρεσίες,
Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ΜΚΟ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση Ποιότητας, Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, Διαχείριση Κρίσεων, Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας (Οικονομική Διπλωματία, Έξυπνη Άμυνα), Nation Branding κ.ά.
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Τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963
Τ

α Χριστούγεννα του΄63, ήταν η αφετηρία
μιας αιμάτινης διαδρομής που άρχισε να
χαράσσεται οκτώ χρόνια πριν, όταν η παράνομη τουρκική οργάνωση «ΒΟΛΚΑΝ» (Ηφαίστειο), εκτέλεσε την επιχείρηση εμπρησμών
και αντιπαρατάξεων, για να ακολουθήσει η οργανωμένη τρομοκρατία της Τουρκική Οργάνωση Αντίστασης (Τ.Μ.Τ.), διαδόχου της
«ΒΟΛΚΑΝ» που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ντενκτάς στην Αγλαντζιά στις 15 Νοεμβρίου 1957. Τα μέλη της επονομάζονταν
«μουντζαχεντίν». Στις 20 Ιουλίου 1974 φέρεται ότι αριθμούσε 17.151 μέλη. Η «ΤΜΤ» εκτέλεσε (με αγγλική συνέργεια) το οργανωμένο
έγκλημα του καλοκαιριού του 1958, με αποκορύφωμα τη σφαγή του Κιόνελι, στις 12 Ιουνίου 1958. Δεν ήταν λίγες οι φορές που μέλη
της «ΤΜΤ» συνελήφθησαν να μεταφέρουν στην
Κύπρο, σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό από
την Τουρκία.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Οι προτάσεις αναθεώρησης
του Συντάγματος
Στις 30 Νοεμβρίου 1963, ο Μακάριος διαβίβασε καλοπροαίρετα (με παρότρυνση των Άγγλων)
προς τον Φαντίλ Κουτσιούκ (αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης) έγγραφο, στο οποίο υποστήριζε/πρότεινε αναθεωρήσεις του Συντάγματος σε 13 άρθρα του. Μοναδικός στόχος της πρωτοβουλίας
αυτής του Κύπριου Πρόεδρου ήταν να λειτουργήσει
επιτέλους το κράτος, που προέκυψε μέσα από τις
άδικες/επαίσχυντες για τους Έλληνες συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου. Το οποίο δεν μπορούσε να
κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά, ύστερα από τα
συνεχή «VETO» των Τούρκων σε σημαντικές αποφάσεις της Κυβέρνησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Τα 13 σημεία των προτάσεων Μακαρίου έσπευσε να απορρίψει η τουρκική κυβέρνηση στις 6 Δεκεμβρίου 1963 και ο Τούρκος πρέσβης Οζκόλ επέδωσε στον Πρόεδρο Μακάριο επίσημη απορριπτική διακοίνωση, η οποία όμως απορρίφθηκε
ως απαράδεκτη ανάμειξη στα εσωτερικά της Κύπρου.
H Άγκυρα απέρριπτε τις προτάσεις με την ακόλουθη δήλωση: «Ο αντιπρόεδρος Δρ Κουτσιούκ
δεν έχει ούτε πρόκειται να εκφράσει τις δικές του
απόψεις προτού πάρει οδηγίες από εμάς. Ελπίζω
να μην φαντάζονται οι Έλληνες ότι θα αφήναμε
τον χειρισμό ενός τόσο σοβαρού ζητήματος στην
τουρκοκυπριακή ηγεσία».

Η Τουρκοανταρσία
Η συνέχεια ήρθε στις 2:30, πρωινό της 21ης
Δεκεμβρίου 1963, με την πρώτη οργανωμένη
τουρκική προκλητική δόλια ενέργεια (προβοκάτσια) που κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο στην
οδό Ερμού της Λευκωσίας. Σε ένα συνήθη έλεγχο
της αστυνομίας, μέλη του Αστυνομικού Σώματος
σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν
τέσσερις Τούρκοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες.
Ο οδηγός δεν δέχθηκε τη διενέργεια έρευνας, αντέδρασε κι επακολούθησε συμπλοκή. Ομάδες
Τούρκων εφόρμησαν από τις βόρειες προσβάσεις, οι αστυνομικοί τράβηξαν περίστροφα, τα όπλα κροτάλισαν και η σύγκρουση γρήγορα επεκτάθηκε.
Οι τρομοκράτες πήραν θέσεις στους ψηλούς
μιναρέδες και πυροβολούσαν προς κάθε κατεύθυνση. Αργότερα, το ίδιο πρωί, μεταδόθηκε
ότι στη συμπλοκή που προηγήθηκε έχασαν τη
ζωή τους η Σελιχέ Χαλήλ, άλλως Τζεμαλιέ κι ο
Σεκκί Χαλήλ και τραυματίσθηκε ο αστυνομικός
Μιχαήλ Σάββα Πίσσης.
Έγραψε την επομένη η εφημερίδα «Πατρίς»:
«Εφονεύθη μία πόρνη και κατέρρευσεν εν κράτος! Φαινόμενον μοναδικόν εις την παγκόσμιον

ιστορία. Γεγονός συμβολικόν της σαθρότητας του
κράτους, το οποίον διελύθη μετά από εν τυχαίον
επεισόδιον ρίψεως πυροβολισμών και φόνου μιάς
γυναικός ελευθερίων ηθών. Ολίγων προ της αυγής της 21ης Δεκεμβρίου 1963, προ τριών ακριβώς ετών, η “κυρίαρχος” και “ανεξάρτητος” Κυπριακή “Δημοκρατία” εξέπνεε ταυτοχρόνως με
την αιμόφυρτον τούρκισαν πόρνην Τζεμαλιέ! Βίαιως θάνατος επισφράγισε τον αμαρτωλόν βίον αμφοτέρων!».
Η περιοχή στην οποία οι Τούρκοι δημιούργησαν το πρώτο αιματηρό επεισόδιο ήταν σε μια γειτονιά συνήθως έρημη και ερεβώδη, σε ένα σημείο
όπου άρχιζε η τουρκική συνοικία της Λευκωσίας,
στην ιστορική και άλλοτε ακμάζουσα συνοικία Αγίου
Κασιανού και Χρυσαλινιώτισσας. Η επιλογή τους
αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, το σχέδιο τους προέβλεπε τη
δημιουργία ενός ειδικού θύλακα, εντός του οποίου
δεν θα υπήρχε κανένας Έλληνας και στον οποίο
δεν θα ασκούσε καμία απολύτως εξουσία η νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου.
Τα βόρια προάστια της Λευκωσίας αποτελούσαν
την ιδανική λύση για τη δημιουργία ενός τέτοιου
κλειστού θύλακα γιατί με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι αποκτούσαν το πλεονέκτημα να γειτνιάζουν,
με περιοχές όπως είναι η περιοχή Κιόνελη-Αγύρτας, στην οποία βρισκόταν και το στρατόπεδο της
Τουρκικής Δύναμης Κύπρου (ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ.). Επιπροσθέτως από την περιοχή αυτή περνούσε η
κύρια οδική αρτηρία, η οποία συνδέει τη Λευκωσία
με την Κερύνεια, εκατέρωθεν της οποίας δεσπόζουν οι κορυφογραμμές της Άσπρης Μούτης και
του Αγίου Ιλαρίωνος, τις οποίες επίσης κατέλαβαν. Από τη διάβαση αυτή πέρασε ολόκληρος ο
όγκος των δυνάμεων εισβολής τον Ιούλιο του
1974, μετά τη διάσπαση της κύριας γραμμής αντίστασης στον χώρο της απόβασης.
Την ημέρα των Χριστουγέννων του 1963, η
ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. κινείται απειλητικά εναντίον Ελληνοκυπριακών θέσεων, τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη υπερίπτανται της Λευκωσίας και πολεμικά σκάφη του τουρκικού στόλου, πλησιάζουν τις βόρειες
ακτές της Κύπρου. Η Ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)
να παραμείνει εντός του στρατοπέδου της. Ο Μακάριος επικοινωνεί με την Αθήνα ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια «Δεν θα μπλέξω την Ελλάδα
σε πόλεμο, για τα δικά σας λάθη», ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Σοφοκλή Βενιζέλου.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν συγχώρησε ποτέ τον Αρχιεπίσκοπο, για το γεγονός ότι δεν τον
ενημέρωσε για την πρόθεση του να υποβάλει προτάσεις για αναθεώρηση του Συντάγματος. «Δεν
δύναμαι να γίνομαι ουραγός της κυπριακής κυβερνήσεως», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός,
αφήνοντας μάλιστα υπονοούμενα σε ό,τι αφορούσε τις προθέσεις του Κύπριου προέδρου, εκφράζοντας ευθέως την άποψη, ότι η ενέργεια ενδεχομένως στόχευε στην αποσταθεροποίηση της
ασταθούς κυβέρνησης του!
Τα πρώτα κύματα των στασιαστών αντιμετωπίσθηκαν με γενναιότητα από Έλληνες Κύπριους (Ε/Κ) εθελοντές, καθώς και στρατιώτες του
υποτυπώδους Κυπριακού Στρατού και αστυνομικούς. Επικεφαλείς των ομάδων αντιστάσεως
ήταν κυρίως αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α., όπως ο Τάσος Μάρκου, ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο Βάσος Λυσσαρίδης, ο Νίκος Σαμψών και ο Νίκος Λεφτής.

Η «Πράσινη Γραμμή»
Ακολούθησαν μυστικές διαβουλεύσεις μεταξύ
Ελλάδας, Μ. Βρετανίας και Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας. Στις 30 Δεκεμβρίου 1963, υπεγράφη από τους Μακάριο και Κουτσιούκ η πρώτη
συμφωνία καταπαύσεως του πυρός. Με την ίδια
συμφωνία χαράχθηκε και η «Πράσινη Γραμμή»
(η διαχωριστική γραμμή ονομάσθηκε «πράσινη»,
επειδή ο Βρετανός στρατηγός Γιάνγκ την έσυρε
στο χάρτη χρησιμοποιώντας πράσινο μολύβι), κατά μήκος του κέντρου της Λευκωσίας για να χωρίσει
τις βόρειες τουρκοκυπριακές από τις νότιες ελληνοκυπριακές συνοικίες της και έτσι ο διαχωρισμός Ελλήνων και Τούρκων στην Λευκωσία καθίσταται πλέον μόνιμος. Ανάμεσα στους αντιμαχόμε-

νους παρεμβλήθηκαν Άγγλοι στρατιώτες των Βάσεων αναλαμβάνοντας τον ρόλο του μεσολαβητή
/ειρηνευτή! Η «Πράσινη Γραμμή» είναι η πλέον
οδυνηρή εξέλιξη που θα παίξει καταλυτικό ρόλο
στις μετέπειτα εξελίξεις.
Με εντολή Ρ. Ντενκτάς οι Τούρκοι Κύπριοι (Τ/Κ)
εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες και
τις εργασίες τους και κλείνονται σε θύλακες που
είχαν δημιουργηθεί σε όλες σχεδόν τις πόλεις και
άλλες περιοχές της Κύπρου. Πολλοί από αυτούς
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με δάκρυα στα μάτια. Κάποιοι αντιστέκονται αρνούμενοι να πειθαρχήσουν στο παρακράτος Ντενκτάς. Για να κάψει την αντίσταση τους, ο Ντενκτάς δεν διστάζει
να διατάξει τη δολοφονία τους από τους «μυστικούς» πράκτορες της «Τ.Μ.Τ.». Το αδίστακτο δολοφονικό χέρι του επιβάλλει διά πυρός και σιδήρου τα διχοτομικά του σχέδια με θύματα Κύπριους πολίτες και από τις δύο κοινότητες.
«Η ετοιμότητα των Τούρκων για τις συγκρούσεις
των ματωμένων Χριστουγέννων του 1963 αποδεικνύεται από τον άρτιο εξοπλισμό τον οποίο διέθεταν σε αντίθεση με την πλειοψηφία των Ελλήνων οι οποίοι μπήκαν στις μάχες με παμπάλαια
όπλα, ακόμα και κυνηγετικά. Παρά την προπαγάνδα που αναπτύσσεται από γνωστούς ανθελληνικούς κύκλους, η αλήθεια είναι ότι μετά τις
συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, ενώ η ΕΟΚΑ
παρέδωσε τον οπλισμό της, δεν έπραξε το ίδιο
και η παράνομη τουρκική οργάνωση “ΤΜΤ”».
«Παράνομες και αιμοσταγείς τουρκικές συμμορίες καθοδηγούμενες με σατανικό τρόπο από τον
Ραούφ Ντενκτάς δεν δίσταζαν να δολοφονούν
ακόμη και Τ/Κ που εργάζονταν με ζήλο για την ειρηνική συνύπαρξη. Θύματα τους μεταξύ των άλλων οι δικηγόροι και δημοσιογράφοι Αιχάν Χικμέτ
και Αχμέτ Μουσαφέρ Γκιουρκάν, εκδότες της εφημερίδας “Μποζκούρτ”, οι οποίοι δολοφονήθηκαν
τον Απρίλιο του 1962, από την ΤΜΤ. Η ίδια οργάνωση πραγματοποίησε ακόμα δολοφονίες Τουρκοκυπρίων αστυνομικών που υπηρετούσαν στη
Βρετανική αποικιακή Αστυνομία και εργάζονταν
για τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού στην
κοινότητά τους». (D. Markides, «Η Μεταβατική
Περίοδος, Φεβρουάριος 1959 - Αύγουστος 1960».

O Ιχσάν Αλή απαντά στην τουρκική
προπαγάνδα
Κύρια κατεύθυνση της τουρκικής προπαγάνδας ήταν ότι, η διά της βίας μετακίνηση του τουρκοκυπριακού πληθυσμού έγινε, προκειμένου να
προστατευθεί από την εξόντωση και τις σφαγές,
που σχεδίαζαν εναντίον των Τ/Κ ο Μακάριος και
οι Έ/Κ.
Την τουρκική προπαγάνδα αντέκρουσαν με
ιδιαίτερη πειστικότητα οι (τουρκικές) απαντήσεις
του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου (που αργότερα δολοφονήθηκε από την Τ.Μ.Τ. μαζί με τον Κώστα
Μισιαούλη), του Ιμπραχίμ Χασάν Αζίζ και του Νουρεττίν Μεχμέτ Σεφέρογλου, αλλά κυρίως του Δρα
Ιχσάν Αλή.
Στις 5 Νοεμβρίου 1964, ο Δρ Ιχσάν Αλή απέστειλε εκτενή επιστολή προς τον Φινλανδό διοικητή της Ειρηνευτικής Δυνάμεως των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στρατηγό Τιμάγια, όπου μεταξύ άλλων έγραφε:
«Είναι καθήκον όλων μας να μην επιτρέψουμε
στα όργανα του αρχιτρομοκράτη Ντενκτάς ν’ αυξήσουν τα δεινά που υφίσταται η τουρκική κοινότητα στην Κύπρο. Η τ/κ ηγεσία έχει σκορπίσει την
τρομοκρατία σε όλη την κοινότητα και έχει επιβάλει αστυνομικό καθεστώς, κάτω από το οποίο
κανένας δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη
γνώμη του. Όποιος εκφράσει τη γνώμη του ή
τους επικρίνει, είτε ξυλοδέρνεται είτε εκτελείται.
Σαν αποτέλεσμα αυτής της απάνθρωπης μεταχειρίσεως, οι συμπατριώτες μας έχουν μεταβληθεί σε ρομπότ στα χέρια των ηγετών τους»
(Δρ Ιχσάν Αλή, 12/05/1965).
«Αναμφισβήτητα οι Τ/Κ κινδυνεύουν από
τους Τούρκους τρομοκράτες και όχι από τους
Έλληνες, όπως ισχυρίστηκε ο Τούρκος αντιπρόσωπος στα Η.Ε.» (Δρ Ιχσάν Αλή, τηλεγράφημα προς τον Γ.Γ του ΟΗΕ, 08/12/1965).
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Ανταγωνισμός
κεφαλαίων
Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και συναίσθημα. Αποτελείται από
αριθμούς, ισολογισμούς και υπολογισμούς. Σύρομεν γραμμήν οριζοντίαν, κάνουμε την πρόσθεση και δίνουμε το αποτέλεσμα.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Βέβαια υπάρχουν και οι αφελείς αρκούντως εκμεταλλεύσιμοι
που πιστεύουν στη φανέλα, στις οριζόντιες μπαλιές και στα παλληκάρια από την Λειβαδιά. Ενίοτε αμφισβητούν τα πέναλτι που
σημείωσε ο διαιτητής αλλά πάνω απ’ όλα είναι πιστοί στις μεταγραφές και το ήθος του κ. Προέδρου. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς τους αφελείς και τους ηλίθιους δεν θα υπήρχε ούτε
πρόεδρος, ούτε διοικητικό συμβούλιο, ούτε ο Ζινεντιν Ζιντάν ως
ακριβοπληρωμένος προπονητής. Όλα ίσωμα, κανένα αχ, καμία
ιαχή.
Πιθανόν θα μου πείτε, χωρίς αυτά πως θα αυξανόταν η κατανάλωση της «Αντιγόνης» ως σύγγραμμα του Σοφοκλή. Εντάξει,
δεν είπαμε κι έτσι, δεν είπαμε να ασχολείται ο υπέροχος φίλαθλος
όχλος με τον κάθε αρχαίο που δεν τον θυμούνται πιά ούτε οι παίχτες
της τοπικής ερασιτεχνικής. Τέτοια ξεφτίλα δεν την θέλει κανείς και
πολύ περισσότερο οι αμυντικοί και τα χάφ. Δεν είναι δυνατόν να
εξομοιώσεις έναν ταχύτατο επιθετικό με τον ανυπόστατο Αλέξανδρο Φλέμιγκ, αυτό είναι ύβρις κατά της ιστορίας της ανθρωπότητας της γής και της πιθανής ύπαρξης ζωής και σε άλλους πλανήτες. Ο γκολτζής θα παραμένει αιώνια βαθιά μέσα στις καρδιές
του φιλοθεάμωνος κοινού σαν ένας ήρωας εξ ίσου μεγάλος με τον
Λούκυ Λουκ και τον Ρατανπλάν. Α, μη τα θέλουμε όλα δικά μας,
υπάρχουν ιερότητες και προτεραιότητες ανάμεσα στους μορφωμένους και αυτοδίδακτους ανθρώπους από την θέση της κερκίδας
και των ιδρωμένων αποδυτηρίων. Τιμή και δόξα στις σωματικές
εκκρίσεις.
Ήθελε ο ηρωϊκός και τίμιος Ολυμπιακός να κερδίση την επίσης
ηρωική και τίμια Manchester City παίζοντας θεαματικό και εγκεφαλικό ποδόσφαιρο. Πού πας ρε Καραμήτρο; Ο κάθε παίκτης της
αγγλικής ομάδας στοιχίζει όσο όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού
μαζί με το στάδιο Καραϊσκάκη και το Φάληρο στην ευρύτερή του
γεωγραφική έννοια, πας καλά ή να βάλουμε τις φωνές; Πήρες
βέβαια κάτι καλά μαυράκια για την ομάδα σου, αλλά δεν έφτασες
και στα βάθη της ζούγκλας για να δείς κάτι παιχταράδες την ώρα
που παίζουν μπάλα με την νεκροκεφαλή του παππού τους. Δεν
ξόδεψες όπως οι Άγγλοι, δεν έφαγες το φαΐ των πιθήκων για να
ανακαλύψεις το ελιξήριο της τεχνικής για τους ποδοσφαιριστές. Η
Manchester πάνω στον τομέα των ταμ ταμ έχει επενδύσει πολλές
εκατομμύρια λίρες και έχει κοιμηθεί καλοκαίρια ολόκληρα με την
γυναίκα του φύλαρχου και έρχεσαι εσύ να τους κερδίσεις; Δεν
γίνονται αυτά τα πράγματα.
Το ποδόσφαιρο στην επαγγελματική του μορφή δεν έχει καμία
σχέση με τον αθλητισμό και το ευ αγωνίζεσθαι των Ελλήνων. Είναι
ολοφάνερο πως πρόκειται για ανταγωνισμό κεφαλαιούχων με
σκοπό το οικονομικό κέρδος. Η όλη επιχείρηση στηρίζεται στην
αθωότητα και στην αφέλεια των ανύποπτων μαζών οι οποίες είναι
έτοιμες να θυσιαστούν είτε κάτω από τις σχάρες των ποδοσφαιρικών παπουτσιών ή τις ερπύστριες των τεθωρακισμένων μάρκας
Pancer. Δικαίωμά τους. Διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων!!!
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Eκλεκτές Συνεργασίες

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-1920)
Μέρος 26ον
Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος γεννήθηκε στο
Αγρίνιο το 1868 από φτωχή οικογένεια. Όταν ήταν
μικρός, τον υιοθέτησε η πλούσια οικογένεια του
Σωτήρη και της Ελένης Στάικου που φρόντισαν για
τις σπουδές του. Όταν τελείωσε το Γυμνάσιο στο
Μεσολόγγι πήγε στην Αθήνα όπου σπούδασε νομικά και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα εξάσκησε
το επάγγελμα του δικηγόρου στο Αγρίνιο. Παράτησε
όμως τη δικηγορική και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Το 1898 - 1899 εξέδωσε το λογοτεχνικό περιοδικό
«Τέχνη», με το οποίο συνεργάστηκαν αρκετοί λογοτέχνες της τοτινής εποχής. Είναι το πρώτο περιοδικό
που βγήκε σε γνήσια δημοτική γλώσσα.

Το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο»
Το 1900 πήγε στη Δρέσδη της Γερμανίας για σπουδές. Στη Γερμανία γνώρισε και τη μετέπειτα γυναίκα
του, την Φινλανδέζα φοιτήτρια ζωγραφικής Σάνι Χέγκμαν. Ήταν οικονομικά ανεξάρτητος γιατί κληρονόμησε την περιουσία των θετών γονιών του. Εκεί μελέτησε τη γερμανική φιλολογία και φιλοσοφία. Επηρεάστηκε από τα έργα του Νίτσε, του Γκαίτε και του Καρλ
Μαρξ. Επηρεασμένος από τις σοσιαλιστικές ιδέες
καθώς και το γερμανικό σοσιαλιστικό κίνημα μετέφρασε στα ελληνικά το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» των Μαρξ και Έγκελς, που πρωτοδημοσιεύτηκε
στον «Εργάτη» του Βόλου.
Ο Χατζόπουλος ήταν φανατικός δημοτικιστής και
στη Γερμανία ίδρυσε το «Αδελφάτο της Δημοτικής».
Γύρισε στην Ελλάδα το 1902, όπου ασχολήθηκε με
μεταφράσεις και συνέχισε το αναμορφωτικό του κίνημα
στη γλώσσα, στην τέχνη και στην κοινωνική αναγέν-

νηση. Μαζί του έφερε και τις ιδέες του σοσιαλισμού
και θεωρείται ένας από τους «πατέρες» του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Τρία χρόνια αργότερα (1905)
γύρισε πίσω στη Γερμανία (Μόναχο και Βερολίνο)
όπου έζησε εκεί μέχρι το 1914 όταν ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος.
Στα νεοελληνικά γράμματα παρουσιάστηκε το 1898
με δύο ποιητικές συλλογές -- «Τα Τραγούδια της
ερημιάς» και «Τα Ελεγεία και τα ειδύλλια» -- με το
ψευδώνυμο Πέτρος Βασιλικό,ς όπου εκφράζει το
νεανικό του ερωτισμό. Στα ποιήματά του κυριαρχεί ο
συμβολισμός και ο συναισθηματισμός.
Αργότερα, το 1920 εξέδωσε τις συλλογές «Απλοί
τρόποι» και «Βραδυνοί θρύλοι» που δείχνουν την
ποιητική του ωριμότητα καθώς και τον ιδεολογικό του
προσανατολισμό.

«Το Παραμύθι» Ποίημα με πολιτικό μήνυμα
Στο ποίημά του «Ένα παραμύθι», που αποτελείται
από 75 τετράστιχα, ο Χατζόπουλος εκφράζει τις αντιβασιλικές και δημοκρατικές του ιδέες, παρουσιάζει
μια λαϊκή διαδήλωση όπου ο λαός πεινά και πάει στο
παλάτι και ζητά ψωμί απ’ τον βασιλιά. Ο πεινασμένος λαός που δεν είχε επαναστατικές διαθέσεις πίστευε πως ο βασιλιάς ήταν ο προστάτης της φτωχολογιάς. Ο βασιλιάς διερωτάται γιατί «γυρεύουν ψωμί
απ’ αυτόν» και «μήπως δεν έχουν χέρια για να δουλέψουν». Ανάμεσα τους ένας επαναστάτης καλεί τους
διαδηλωτές να ξυπνήσουν απ’ τον πολιτικό τους λήθαργο και να μην περιμένουν ψωμί και ελεημοσύνη
από αυτούς τους καταδυναστεύουν:
Ξύπνα μονάχα απ’ το αποκοίμισμά σου,
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μη σκύβης, λεημοσύνες μη ζητάς,
τρίξε τα δόντια, αγρίεψε, ανταριάσου,
σπάσε όποιο εμπρός σου εμπόδιο απαντάς.

Τα πεζογραφήματα:
«Η αγάπη στο χωριό»
Ο Χατζόπουλος έγραψε και πεζογραφήματα με κοινωνικό περιεχόμενο. Στο έργο «Αγάπη στο χωριό»
που έγραψε το 1910, η υπόθεση εξελίσσεται σ’ ένα
μικρό Ρουμελιώτικο χωριό. Η Φόνη είναι μια φτωχή
χωριατοπούλα, ορφανή από πατέρα, που έχει παραστρατήσει με τον πλούσιο ξάδερφο της τον Γιώργη,
είναι αρραβωνιασμένη με τον Φώτη, έναν απονήρευτο εργατικό άνθρωπο. Ο Φώτης ζητά την προίκα
που του έταξε ο Γιώργης για ν’ ανοίξει ένα καινούργιο μαγαζί. Ο Γιώργης δεν τηρεί την υπόσχεση του,
και ο αρραβώνας κινδυνεύει να διαλυθεί. Στο τέλος,
η μητέρα του Γιώργη δίνει τα χρήματα και γίνεται ο
γάμος. Και αρχίζει μια νέα ζωή για τη Φόνη. Το περιεχόμενο του αφηγήματος είναι κοινωνικό, επικρατεί ο
τόνος της συναλλαγής. Η φτώχεια αναγκάζει τα πρόσωπα να ενεργούν όπως ενεργούν. Ο Φώτης, η Φόνη
και η μητέρα της Κανούζενα είναι αθώα θύματα και
είναι υποτακτικοί και το χρήμα είναι ρυθμιστής της
ευτυχίας τους.

«Ο Πύργος του Ακροπόταμου
- Ηθογραφία»
«Ο Πύργος του Ακροπόταμου» θεωρείται ένα
από τα ωραιότερα μυθιστορήματα της νεοελληνικής
λογοτεχνίας. Ο Χατζόπουλος έγραψε αυτό το μυθιστόρημα το 1915. Η υπόθεση του είναι η ιστορία ενός
επαρχιώτη κομματάρχη, του Θώμου Κρανιά, από
οικογένεια με όνομα. Όταν πεθαίνει αφήνει τα τρία
νόμιμα κορίτσια του (τη Φρόσω, τη Μαριώ και την
Κούλα), ένα νόθο κορίτσι, την Παναγιούλα και τον
μικρότερο του γιο, τον Γεσίλα ορφανά και απροστάτευτα. Αδιάφορος και ανέμελος όπως ήταν, δεν τους
άφησε παρά «μοναχή κληρονομιά το σόι και την περηφάνεια για το σόι».
Η μεγάλη κόρη, η Φρόσω, που είχε ήδη παραστρατήσει αναζητώντας τον γαμπρό, αποφασίζει να
περιοριστεί στις ευθύνες του σπιτιού. Οι δυο νεότερες αδελφές της η Μαριώ και η Κούλα, αρχίζουν να
αναζητούν γαμπρό ανάμεσα στους αξιωματικούς του
τάγματος στην πόλη τους και δεν καταδέχονται να
σχετιστούν με άντρες κατώτερης τάξης. Τα χρόνια και
τα νιάτα περνούν και αρκούνται τώρα στους επιλοχίες
και λοχίες που τις χαίρονται όσο μπορούν για τις εγκαταλείψουν αργότερα. Έτσι μπαίνει στο περιθώριο και
η δεύτερη αδερφή η Μαριώ.
Όταν ο αδερφός τους, ο Γεσίλας, βγαίνει αξιωματικός από τη σχολή, τους δίνει ελπίδες, σηκώνει την
υπόληψη τους αλλά οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες τους
παραμένουν απραγματοποίητες. Η τρίτη αδελφή, η
Κούλα, εναποθέτει τις ελπίδες της σ’ ένα δάσκαλο
αλλά αυτός κλέβει και φεύγει με την Παναγιούλα, τη
νόθη κόρη του Κρανιά, που δούλευε στο σπίτι τους
ως υπηρέτρια.
Το μυθιστόρημα καταλήγει μ’ έναν θλιβερό επίλογο: Η Φρόσω χτικιάζει και πεθαίνει στην αγκαλιά των
αδερφών της. Ο Χατζόπουλος περιγράφει ζωντανά
τον ψυχικό ξεπεσμό των τριών κοριτσιών. Εικονίζονται τα ήθη, η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον της επαρχίας, η κομματική συναλλαγή, οι μικρότητες και οι
κακίες των ανθρώπων.

«Ο Υπεράνθρωπος»
Τον «Υπεράνθρωπο» τον έγραψε το 1915. Στο
έργο αυτό ο Χατζόπουλος επιχειρεί να σατυρίσει τον
Νιτσεϊκό «Υπεράνθρωπο» και σαρκάζει τους Έλληνες
που πηγαίνουν να σπουδάσουν στη Γερμανία για
σπουδές και γεμίζουν τα μυαλά τους από τις ανοησίες του νιτσεϊσμού και γυρίζοντας φαντάζονται τον
εαυτό τους μεγάλο και τρανό.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
Η υπόθεση του εξελίσσεται στην Αθήνα και στην
επαρχία: Ο Νίκος Γκάβρας ζει μια ζωή ηθικά ασύδοτη,
με τη δικαιολογία του ανώτερου ατόμου, που νόμιζε
πως είναι, και σκορπά γύρω του τη δυστυχία και την
καταστροφή.
Ύστερα από κάποιες περιπέτειες στη Σύρο και τη
Σμύρνη, την Αθήνα και την επαρχία του, πάει στη Γερμανία για να σπουδάσει, όπως έλεγε, τη ζωή. Ύστερα γυρίζει στην Αθήνα, αρραβωνιάζεται και ξεπλανεύει τη Θάλεια, μια κοπέλα που την αγαπούσε μυστικά ο ξάδερφος του, κάνει θόρυβο στις φιλολογικές
συντροφιές, πλαστογραφεί την υπογραφή του πεθερού του και φεύγει ξανά για τη Γερμανία, παρατώντας
τη μνηστή του και ληστεύει μια ποιήτρια του φιλολογικού κύκλου. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται αλλά
αφήνει πίσω του ψυχικά ερείπια.
Το έργο αυτό είναι μια εξαίρεση στο συγγραφικό
έργο του Χατζόπουλου, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με
τη σοσιαλιστική του ιδεολογία.

«Τάσω, στο σκοτάδι κι άλλα διηγήματα»
Το 1916 έγραψε μια συλλογή με διηγήματα. Στο
«Σκοτάδι», ο Σταύρος, άνθρωπος του λαού, είναι
άρρωστος και υποφέρει φοβερά από μια πληγή που
ολοένα ανοίγει. Η γυναίκα του, που δεν έχει από πουθενά βοήθεια, δουλεύει για να ζήσει τον άρρωστο
άντρα της και το μωρό της. Δουλεύει στο εργοστάσιο, αλλά κάποιος Αντώνης που ξέρει τη δυστυχία
της συντηρεί το αντρόγυνο και αργότερα προσπαθεί να της ριχτεί. Αυτή αντιστέκεται και φεύγει. Η πείνα,
η αρρώστια του άντρα της, το μωρό της, την αναγκάζουν να υποκύψει. Ξαναγυρίζει και δίνεται στον
Αντώνη. Ένα βράδυ ο Αντώνης, που έμεινε στο σπίτι
του Σταύρου, όταν κατάλαβε πως ο Σταύρος δεν ανεχόταν την ατιμία, έπνιξε τον άρρωστο.
Στο διήγημα αυτό ο Χατζόπουλος παρουσιάζει την
αθλιότητα που κρατά στα δεσμά της τη φτωχολογιά
εξαιτίας της κοινωνικής ανισότητας και της σκληρής
εκμετάλλευσης.

«Φθινόπωρο»
Το «Φθινόπωρο» το έγραψε το 1917. Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια παραλιακή επαρχιακή πόλη
ανάμεσα σε δυο οικογένειες που έχουν κάποια μακρινή συγγένεια και που χωρίζονται από κάποια άγνωστη διαφορά. Στη μια οικογένεια ανήκει ο Στέφανος,
ένας νέος δικηγόρος και στην άλλη μια λεπτή, ρομαντική, εύθραστη κοπέλα, η Μαρίκα. Γύρω τους είναι
άλλες δύο κοπέλες, η Ευανθία και η Φιφίκα πιο γήινες και τολμηρές κι άλλοι δυο άντρες, ο νομάρχης κι
ένας λοχαγός, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά.
Οι δυο κοπέλες η Μαρίκα και η Ευανθία διεκδικούν
την καρδιά του Στέφανου. Ο Στέφανος αρραβωνιάζεται τη Μαρίκα και ακολουθεί η συμφιλίωση των δυο
οικογενειών. Ακολουθεί το ξεπόρτισμα της Φιφίκας
με το λοχαγό και η δύσκολη θέση του νομάρχη που
είχε εκτεθεί μαζί της. Η Μαρίκα διαισθάνεται πως σιγάσιγά χάνει τον Στέφανο και πως η προτίμηση του είναι
προς την Ευανθία. Η Μαρίκα δεν αντιδρά ούτε αντιστέκεται και παραμελεί την υγεία της, αρωσταίνει και
στο τέλος πεθαίνει και δημιουργεί φοβερή οδύνη και
μεγάλο κενό στην ψυχή του Στέφανου. Ο Στέφανος
εξακολουθεί να παραμένει άβουλος και αδρανής όπως
και πριν...
Σ’ αυτό το μυθιστόρημα όλα είναι αβέβαια και αόριστα. Ο τίτλος του βιβλίου γίνεται ένα γενικότερο σύμβολο της μελαγχολίας του συγγραφέα.
Ο Χατζόπουλος επίσης μετέφρασε τον «Φάουστ»
του Γκαίτε, την «Κυρά της θάλασσας» του Ίψεν και
τον «Επιθεωρητή» του Γκογκόλ.
Πέθανε το 1920 στο πλοίο, στο Ιόνιο πέλαγος, ενώ
ταξίδευε προς τη Γερμανία και τάφηκε στο Μπρίντεζι της Ιταλίας. Τα «Άπαντα» του εκδόθηκαν από την
κόρη του Σάντα το 1959.

Current News

18 ● ELEFTHERIA

Thursday 31st December 2020

THE GREATEST GREEKS (ANCIENT TIMES)

Plato

P

lato is one of the most famous
and most talked about philosophers of ancient Greece. He was a
student of Socrates, and the teacher
of Aristotle. The three of them are
considered by most as the pivotal figures of Western Philosophy. Unlike
the work of Aristotle which mostly has
been lost, Plato’s writings have survived intact. To Plato is also credited the founding of the first University in the western world. He called it
“The Academy”, a word that is still
used throughout the world today to
describe places of learning.

By

Michael
Papadopoulos
Plato’s date of birth is not certain.
Some believe it was in 428/427, others
say he was born in 424/423BC. He was
born into an influential, aristocratic family. His real name is Aristocles but he
was given the nickname Plato because
of his broad shoulders, and it stuck. His
father was said to have been descended from Codros, a king of Athens, and
his mother claimed lineage from Solon,
the Athenian lawmaker. Plato had two
brothers and a sister, whose son Speusippus run the Academy after Plato died.
As a young student Plato was praised
for the quickness of his mind but also for
his modesty. He was very good in gymnastics and he became a wrestler. Apparently, he later on took part in the Isthmian games as a wrestler. When eventually he met Socrates however, it proved
to be a turning point in Plato’s life. Socrates's
methods of dialogue and debate impressed Plato enormously and he dedicated his life to the question of virtue
and the formation of a noble character.
Plato wrote a number of books on philosophy, his most noticeable work being
the Republic, where he explores the

(Πλάτων)

meaning of justice and wonders whether
a just man is happier than an unjust one.
In the Republic, Plato describes a dialogue between Socrates and Glaucon,
Plato’s brother. In the dialogue, Socrates
uses the allegory of a cave, where there
is a group of people who have lived
chained to the wall of a cave all their lives,
facing a blank wall. The people watch
shadows projected on the wall from objects passing in front of a fire behind them
and give names to these shadows. The
shadows are the prisoners' reality but
are not accurate representations of the
real world. So, it is argued, human perception cannot derive true knowledge,
and instead, real knowledge can only
come via philosophical reasoning.
To Plato we owe the knowledge about
Socrates’s teachings, because Socrates
never wrote anything. There are other
sources for Socrates’s views but to Plato we owe the most. Most of these are
in the form of dialogues, “The Apology”
being the most famous. The Apology
describes how Socrates, defends himself in the Athenian court.
Plato wrote about many other topics,
among them, Mathematics, Metaphysics,
Love, Politics, Labour, the Law, happiness and virtue and others. His influence is immeasurable and was summed
up the English philosopher Alfred North
Whitehead: “The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it contains a series
of footnotes to Plato.”
An Athenian of Plato’s class would be
expected to take great interest in the
city’s politics. This did not happen with
Plato, and one of the reasons might have
been his disappointment with the Athenian politics of the time, having condemned
Socrates to death. He showed more interest in Sicilian politics over the years.
Plato travelled to Italy, Sicily, Egypt and
Cyrene in Libya. He described the life
in Italy as sensual and felt degusted with

it. It was upon his return from Sicily that
he founded his Academy. Plato involved
himself with the politics of the city of Syracuse in Sicily in later life as well. According to one historian, the tyrant Dionysius of Syracuse sold him as a slave, but
another philosopher bought him and sent
him home to Athens. He returned to
Syracuse after Dionysius died to tutor
his son, Dionysius II, but again after a
time Plato returned home.
Plato’s died either in 348 or 347BC
and left behind a tremendous legacy. His
Academy flourished for nearly three hundred years after his death but was destroyed by the Romans in 86 B.C. in the
sacking of Athens. He was read widely
in during the Byzantine times, and in the
Islamic world. Plato was overshadowed
by Aristotle in the European Christian
west. Today however, Plato is considered by many to be the most important
philosopher who ever lived and is known
as the father of idealism in philosophy.
He regarded education as a means to
achieve justice, social and individual.
This message is perpetuated often even
today by leaders and visionaries of the
Western world. Education, education,
education!

TITBITS:
1. One account says that he died whilst
a young Thracian girl was playing the
flute to him.
2. During the Peloponnesian War between Athens and Sparta, Plato served
for a brief time between 409 and 404
B.C.E.

QUOTES:
• “Be kind, for everyone you meet is
fighting a harder battle.”
• “Wise men speak because they have
something to say; fools because they
have to say something.”
• “Education is teaching our children
to desire the right things.”
• “We can easily forgive a child who

is afraid of the dark; the real tragedy of
life is when men are afraid of the light.”
• “The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by
evil men.”
• “Never discourage anyone...who continually makes progress, no matter how
slow.”
• “The measure of a man is what he
does with power.”
• “Ignorance, the root and stem of every
evil.”
• “There is truth in wine and children”
• “The madness of love is the greatest of heaven's blessings.”

icaltheories/summary-allegory-of-thecave.html#.X7VEmi2l0_U
https://www.britannica.com/biography/Plato
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato
https://www.goodreads.com/author/quotes/
879.Plato

“The Greatest Greeks’’ articles, are
meant to perhaps nudge the interest
of younger people to explore our history and culture.
I am writing in English so that the
text can be accessed by those who
do not speak/read Greek. I must also
add that the choice of the ten is my
personal choice and no one has to
agree with me. You can choose and
investigate further what you think are
the greatest Greeks to have walked
the earth and compile your own list.

SOURCES:
ttps://www.ancienthistorylists.com/greekhistory/top-10-important-people-ancient-greece/
https://www.bachelorandmaster.com/crit-
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The Big Greek
Breakfast

Yiannis Ioannou
The Big Greek Breakfast

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Thursday 31

Friday 1

New Year’s Eve
Yiannis Ioannou
The Big Greek
Breakfast

New Year’s Day
Aris Demertzis
The Big New Year
Greek Christmas
Breakfast

Yiannis Ioannou
The Big Greek
Breakfast

8.30 P. Tsoulfas Greece

Yiannis Ioannou
The Big Greek
Breakfast

Vasoula Christodoulou
New Year Lifestyles

Saturday 2

Sunday 3

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Aris Demertzis
The Big New Year
Greek Christmas
Breakfast
8.30 M. Yiakoumi
(Sport)
Aris Demertzis
The Big New Year
Greek Christmas
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast
8.30am - Fr Palioras

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

New Year’s Church
Service

Katerina Barotsaki
Ligo Prin To Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

13.00-14.00

8am- RIK
9am- ERT

17.00-18.00

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Vasoula Christodoulou
New Year Lifestyles

New Year’s Church
Service

Katerina Barotsaki
Ligo Prin To Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

9amERT10amRIK

10am- RIK

11am- NO
NEWS12pm-

18.00-19.00

Wednesday 30

Soulla Violaris
Lunchtime Laika

Soulla Violaris
Lunchtime Laika

John Kyriakides
Christmas Laika

Vasilis Panayis
New Year Laika

Katerina Barotsaki
Lunchtime Laika

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

Katerina Barotsaki
Lunchtime Laika

Kokis
Lunchtime Laika

Vasilis Panayis
Lunchtime Laika

Vasilis Panayis
Lunchtime Laika
[Hellenic TV]

Vasilis Panayis
New Year Laika

Katerina Neocleous
Lunchtime Laika

Yiannis Ioannou
Apogevmatini Apólafsi

Vasilis Panayis
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
New Year Apólafsi

19.00-20.00

20.00-21.00

12pm-RIK
1pm- RIK

21.00-22.00

22.00-23.00

Saturday 2

Sunday 3

New Year’s Day
Tony Neophytou
New Year Home-Run

Magis
#SaturdayShoutOut

Stelyo Siderides
#WeekendWindDown

Tony Neophytou
Home-Run

Andreas
MichaelidesHome-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Chris Theoharous
New Year Home-Run

Tony Neophytou
New Year Home-Run

Magis
#SaturdayShoutOut

Stelyo Siderides
#WeekendWindDown

Kokis
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
Apogevmatini Apólafsi

Kokis
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
Apogevmatini Apólafsi

Vasilis Panayis
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
New Year Apólafsi

NEWS
4pm- ERT
5pm- RIK

5pm- RIK

Tony Neophytou
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Chris Theoharous
New Year Home-Run

Tony Neophytou
New Year Home-Run

Magis
#SaturdayShoutOut

Stelyo Siderides
#WeekendWindDown
6pm- NO
NEWS7pm-

LGR’s WISH
* NEW *
[W.eekly I.nformation
&S.upport H.our]

Kat Neocleous
Scandalous

Kostas Voudouris
#WednesdayWisdom

Chris Theoharous
New Year Home-Run

Neophytos
Larnaca Broadcast
Proto Xronia Special

Chris Theoharous
#SuperSaturday

Fani Potamiti
#SundayFunday

Kostas Voudouris
#MondayMayhem

Kat Neocleous
Scandalous

Kostas Voudouris
#WednesdayWisdom

Katerina Barotsaki &
Vasili-opitta
New Year Warm-Up

Neophytos
Larnaca Broadcast
Proto Xronia Special

Chris Theoharous
#SuperSaturday

Fani Potamiti
#SundayFunday

Kostas Voudouris
#MondayMayhem

Kat Neocleous
Scandalous

Chris Theoharous
#WindownWednesday

Katerina Barotsaki &
Vasili-opitta
New Year Warm-Up

Kostas Voudouris
#FridayFunday
#NewYearsDay

Chris Theoharous
#SuperSaturday

Fani Potamiti
#SundayFunday

Kostas Voudouris
#MondayMayhem

Chris Theoharous
#TuesdsayTrouble

Chris Theoharous
#WindownWednesday

Tony Neophytou
Welcome 2021

Kostas Voudouris
#FridayFunday
#NewYearsDay

ǵȜĮĲȠȣȖȐȝȠȣ
įȪıțȠȜĮ
Knock-Out

Tony Neophytou
#SoothingSunday

In The Mix
Nightshift

Chris Theoharous
#TuesdsayTrouble

Chris Theoharous
#WindownWednesday

Tony Neophytou
Welcome 2021

In The Mix
Nightshift

ǵȜĮĲȠȣȖȐȝȠȣ
įȪıțȠȜĮ
Knock-Out

In The Mix
Nightshift

Katerina Neocleous
Apogevmatini Apólafsi

Yiannis Ioannou
Apogevmatini Apólafsi

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

Tony Neophytou
Welcome 2021

LGR Nightshift

LGR Nightshift

RIK Broadcast

Katerina Neocleous
Apogevmatini Apólafsi

Yiannis Ioannou
Apogevmatini Apólafsi

2pm- ERT

RIK Broadcast

LGR Nightshift

RIK Broadcast
3pm- NO NEWS

4pm- ERT

7pmERT8pm- NO
NEWS

8pm- NO
NEWS9pm-

RIK

9pm- RIK
10pm- ERT

10pmERT11pm- NO
NEWS

1pm- RIK
2pm- ERT

3pm-NO NEWS

Katerina Barotsaki
Apogevmatini Apólafsi

Friday 1

New Year’s Eve
Chris Theoharous
New Year Home-Run

0.00-1.00

15.00-16.00

Thursday 31

Andreas Michaelides
Home-Run

ERT

23.00-0.00

14.00-15.00

Tuesday 29
Andreas
MichaelidesHome-Run

RIK

Soulla Violaris
Lunchtime Laika

Katerina Barotsaki
Apogevmatini Apólafsi

Monday 28
Boxing Day Bank Holiday

Tony Neophytou
Home-Run

6pm- NO NEWS

11am- NO NEWS

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Covid Weeks From
28.12.2020

7am- ERT
8am- RIK

16.00-17.00

11.15am - Recipe of the
Week

12.00-13.00

NEWS

RIK Broadcast

RIK Broadcast

11pm- NO
NEWS12am-

RIK
12am- RIK

LGR Nightshift

RIK Broadcast

1.00-7.00
Schedule is subject to change. Please check with Pierre Petrou, Head of Programming, LGR for any clarification. 07623 72 72 72.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

Vasilopita cake

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05

George Psarias has been a restauranteur
for almost forty years. He spent his time and
energy cooking traditional Greek dishes but
also developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean flavours.
He has appeared on numerous radio and
television programmes on BBC2 Food and
Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live
and others.
Here he would like to give you a taste of
his recipes.

19.15
21.15
22.40
00.10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

VASILOPITA CAKE
Delicious Vasilopita recipe is full of scent and aromas of orange zest,
orange juice, and vanilla extract.
It is a traditional Greek cake served at midnight on New Year's Eve to celebrate the life of Aghios Vasilis (St. Basil)
A coin is inserted in the cake before it is cooked before it is baked, and it
is believed that whoever has it in their cake slice will have good luck all year
round.

INGREDIENTS
375g margarine or butter at room temperature and a little bit more for greasing the cake tin.
350g sugar
4 large free-range eggs
375g orange juice
Zest of a large orange
1 tsp vanilla essence
480g self-raising flour sifted
Half tsp salt
2 tbsp baking powder
FOR DECORATING
Icing sugar

METHOD
1. Preheat oven to 180 degrees °c / 160 degrees °c / fan gas mark 4
2. Line the base of a 26cm springform tin with greaseproof paper and grease
the sides and base of the tin.
3. In a bowl, cream the sugar, margarine, or butter in a mixer or using a spa-
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη
Πρωτοχρονιά στο ΡΙΚ
Ελληνική Ταινία: “Ο Φαλακρός Στόχος”
Ελληνική Ταινία: “Γραφείο Συνοικεσίων”
Πρωτοχρονιάτικα τραγούδια

tula for 5 minutes until the butter is creamy and fluffy.
4. Break the eggs in a bowl and add them to the mixture one at a time, while
mixing allowing time for each one to be absorbed before adding another.
5. Add the orange zest, the orange juice, and the vanilla extract.
6. Beat the mixture for another 2 minutes.
7. In another bowl mix resift flour, salt, and baking powder and add this to
the wet mixture in stages. Mix for 2 minutes, stirring continuously but do
not overwork the mixture.
8. Wrap the coin in aluminum foil and add it to the mixture at this stage if you
wish.
9. Pour the batter in the tin, leveling the top with a spatula.
10. Bake in the preheated oven for 45- 50 minutes.
11. Do not open the oven in the first 30 minutes, otherwise, the cake will collapse.
11. Check to see if it is baked by inserting a small sharp knife or a wooden
skewer in the centre and if it comes out clean it should be ready.
12. When ready remove from the oven and let it cool on a wire rack.
13. Release the base of the tin and place the cake on a large plate.
14. Sprinkle the vasilopita with icing sugar. You can use blanched almonds
to decorate it on top.
© Copyright George Psarias
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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 Πρωτοχρονιάτικα Μηνύματα από το
Hellenic TV
20:00 “Ο Ακάλυπτος” - Πρωτοχρονιάτικο
επεισόδιο
21:30 Ελληνική Ταινία: “Η Λίζα Κι Όλοι Οι
Άλλοι”
23.15 Ελληνική Ταινία: “Πάμε Για Καφέ”
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
00:00
12:00
14:00
18:00
19:00
19:30
20:05

20.55
21.45
23.35

Σύνδεση με ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητικό Σάββατο
Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV: Η Βασούλα Χριστοδούλου παρουσιάζει τη
φωτογράφο Δήμητρα Χατζηαδάμ
Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
Ελληνική Ταινία:
“Το Μυστικό Του Νοέμβρη”
Ελληνική Ταινία: “Χριστίνα”

KYΡIAKH 3 Ιανουαρίου
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
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία
Σωφρονίου
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21:30 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:25 Ελληνική Ταινία: “Το Κορίτσι Της
Κυριακής”
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Greekstories: Αυγουστίνος Γαλιάσσος
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολαΐδη
και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θέατρο στην τηλεόραση:
“Το Ψάθινο Καπέλο”
22.45 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: “Magic Hour”
22.05 Ελληνική Ταινία: “Ο Σατράπης”
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Βασούλα Χριστοδούλου
20.35 Ελληνική Ταινία:
“Ο Αδέξιος Εραστής”
22.15 Ελληνική Ταινία: “Η Ταξιτζού”
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
21:00
22.10

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Προκλήσεις - ΡΙΚ
Πολιτιστικό ημερολόγιο
Ελληνική Ταινία:
“Ο Τρομοκράτης”
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