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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Η «τύχη» των 
Διερευνητικών και η 

«κατάληξη» της Πενταμερούς
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 

ΓΙΑ  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ

«Ο Μητροπολίτης 

Αθανάσιος θα φύγει από 

την κοινότητα Απ. Βαρνάβα

στο τέλος προσεχούς  Ιουλίου»
ΣΕΛΙΔΑ 2

Η ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

Σε τρεις φάσεις το «άνοιγμα»
στην Κύπρο τον Φεβρουάριο

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι Τρεις Ιεράρχες και 
τα Ελληνικά
Γράμματα

l Του Χάρη Μεττή,

Εκπαιδευτικού

- Συγγραφέα
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

Προσεχής Πενταμερής:

Ποιά λύση στο Κυπριακό;
l Γράφει ο 

Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Πολιτικός Μηχανικός

& Σύμβουλος Στρατηγικής
ΣΕΛΙΔΑ 15

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Διερευνητικές για...
«τα μάτια» της ΕΕ

n «ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟ ΝΗΜΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ 2016

n ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΕΞ: «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΑΦΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ»…

ΣΕΛΙΔA 9

ΕΝΩ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΦΤΑΝΟΥΝ 

ΤΑ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ

«Βαθύτατη θλίψη» Μπόρις 
για τις 100 χιλιάδες θανάτους…

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Με 18 υπερσύγχρονα μαχητικά
Rafale ενισχύεται η Ελλάδα
n ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

n ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΦΡΕΓΑΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7

n Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ 
ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΑ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Η

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΕΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ» 

n ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΝ 
ΕΝΤΟΣ 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

n ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2
 

 

 

 

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       «Ì¿ÏÏÔÓ

ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ». •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜,
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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ΗΒρετανία έγινε την Τρίτη η πρώτη

ευρωπαϊκή χώρα που έσπασε το

φράγμα των 100.000 νεκρών από τη νόσο

Covid-19, με την κυβέρνηση να εντείνει

τις προσπάθειές της για τον εμβολιασμό

προκειμένου η χώρα να εξέλθει από την

υγειονομική κρίση, την οποία επιδείνω-

σε το νέο στέλεχος, που εντοπίστηκε σε

βρετανικό έδαφος.

Σε παγκόσμια επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο

είναι η πέμπτη χώρα που ξεπέρασε τους

100.000 θανάτους, μετά τις ΗΠΑ, τη Βρα-

ζιλία, την Ινδία και το Μεξικό. Όλο αυτό ακο-

λουθεί μια αύξηση των κρουσμάτων που

κατεγράφη τον Δεκέμβριο και τον Ιανουά-

ριο. Τα τρία τέταρτα των θανάτων ήταν πολίτες

άνω των 75 ετών. Μόνο το 1% ήταν κάτω

των 45 ετών.  

Όμως, στοιχεία από το ONS (Γραφείο

Εθνικών Στατιστικών), τα οποία βασίζονται

σε πιστοποιητικά θανάτου, έδειξαν ότι υπήρ-

ξαν σχεδόν 104.000 θάνατοι από την ένα-

ρξη της πανδημίας. Τα ημερήσια στοιχεία

της κυβέρνησης βασίζονται σε θετικά τεστ

και είναι ελαφρώς χαμηλότερα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στο Ηνω-

μένο Βασίλειο έχει μειωθεί τις τελευταίες

ημέρες (γύρω στις 20,000 ημερησίως,

αλλά ο αριθμός των ατόμων στο νοσο-

κομείο παραμένει υψηλός (γύρω στις

37,000.  Ο μέσος όρος των θανάτων καθ-

ημερινά ξεπερνά τους 1,200.

Η οδύνη για τον απολογισμό των νεκρών

είναι δύσκολο να υπολογιστεί, δήλωσε ο

πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, αναφε-

ρόμενος στον θλιβερό αριθμό των 100.000

και πλέον νεκρών και τόνισε πως «ανα-

λαμβάνει πλήρως την ευθύνη για όσα

έκανε η κυβέρνησή του».

«Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ζωή που

χάθηκε και σίγουρα, ως πρωθυπουργός,

αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα

έχει κάνει η κυβέρνηση», είπε την Τρίτη ο

κ. Τζόνσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Τύπου.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι

πραγματικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε και

συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για

να ελαχιστοποιήσουμε τους θανάτους και τον

πόνο», υπογράμμισε.

Στην ίδια συνέντευξη , ο επικεφαλής Υγει-

ονομικών Υπηρεσιών της Βρετανίας, Κρις

Ουίτι, είπε ότι η χώρα θα δει περισσότερο-

υς θανάτους από νέο κορωνοϊό, προτού το

πρόγραμμα εμβολιασμών λειτουργήσει.

ΜΠΟΡΙΣ: «Όχι εμπόδια 
στις εξαγωγές εμβολίων»

Οποιαδήποτε κίνηση από την ΕΕ να πε-

ριορίσει τις εξαγωγές εμβολίων κατά της

COVID-19 στη Βρετανία θα ήταν ανησυχητι-

κή και θα έθετε σε κίνδυνο τον στόχο του

Ηνωμένου Βασιλείου να έχει εμβολιάσει τους

πιο ευάλωτους ως τα μέσα Φεβρουαρίου,

δήλωσε ο επικεφαλής του NHS (Εθνική Υπηρ-

εσία Υγείας) για την Αγγλία.

«Αν συμβεί, τότε βεβαίως αυτό θα είναι

ανησυχητικό», δήλωσε ο Σάιμον Στίβενς,

απευθυνόμενος σε βουλευτές, προσθέτον-

τας ότι συμμερίζεται την άποψη του υπουρ-

γού που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα

εμβολιασμού στη Βρετανία, Νάντιμ Ζαχά-

ουι, ότι δεν πιστεύει πως είναι πιθανό να

υπάρξουν προβλήματα.

«Πιστεύω ότι (οι γιατροί) και τα νοσοκο-

μεία και όλοι οι συνεργάτες μας τα πάνε καλά

για να κάνουν γρήγορα τους εμβολιασμούς

που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επομένως δεν

θέλουμε οποιαδήποτε από αυτήν την πρόο-

δο να ανακοπεί», σημείωσε.

Ο Ζαχάουι εξέφρασε  την πεποίθηση ότι

οι παρασκευαστές των τριών εμβολίων κατά

της COVID-19 που έχουν εγκριθεί για χορή-

γηση στη Βρετανία, οι Pfizer, AstraZeneca

και Moderna, θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις

τους όσον αφορά την προμήθεια των εμβολίων

τόσο απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο

και απέναντι στην ΕΕ και σημείωσε ότι είναι

λάθος να απαντά κανείς στα προβλήματα

προμήθειας επιβάλλοντας περιορισμούς.

Επίσης, ο  Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε

εμμέσως την ΕΕ να μην εγείρει εμπόδια στις

εξαγωγές εμβολίων κατά του κορωνοϊού

προς το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από την

προαναγγελία σύστασης από τις Βρυξέλλες

ενός μηχανισμού διαφάνειας εξαγωγών στον

απόηχο της αναστάτωσης που έχει προ-

κληθεί με τις παραγγελίες από την AstraZeneca.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός

Πρωθυπουργός είπε αρχικά ότι έχει από-

λυτη εμπιστοσύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού

της χώρας και σχολίασε ότι ελπίζει και ανα-

μένει οι Ευρωπαίοι εταίροι να σεβαστούν τα

συμβόλαια αναφορικά με την προμήθεια των

εμβολίων.

Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία

μεταξύ των δύο πλευρών, χαρακτηρίζοντας

την παρασκευή των εμβολίων ως θαυμάσιο

παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας.

Είπε ότι δεν θέλει να δει περιορισμούς στη

διάθεση εμβολίων, σχολιάζοντας ότι αυτό

είναι «θέμα κοινής λογικής», καθώς «ο ιός

δε γνωρίζει σύνορα».

Νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάν-

κοκ είχε πει ότι «ο προστατευτισμός δεν είναι

η σωστή προσέγγιση», δηλώνοντας βέβαι-

ος για τη συνεργασία με την ΕΕ ώστε να μη

διαταραχθούν οι προμήθειες των εμβολίων.

Χαλάρωση εντός 
τριών εβδομάδων

Ο Μπόρις Τζόνσον  ανακοίνωσε ότι κάποια

περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να χαλα-

ρώσουν εντός 2-3 εβδομάδων, ίσως και πριν

τα μέσα Φεβρουαρίου. Με το πρόγραμμα

εμβολιασμού να βαίνει ταχύτατα, είπε, δεν

θα πρέπει να βιαστούμε και να χαλαρώσου-

με τα μέτρα πρόωρα, διότι θα θέσουμε σε

κίνδνο τη μεγάλη αυτή προσπάθεια κατα-

πολέμησης της πανδημίας.

Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, είπε

ότι η απόφαση θα παρθεί στις 15 Φε-

βρουαρίου (Δευτέρα, πρώτη μέρα του Β’

Half Term). 

«Κατανοώ», είπε, «την απογοήτευση των

γονιών. Μεγάλος έπαινος και ευχαριστίες

ανήκουν στους εκπαιδευτικούς για τη θαυμά-

σια προσπάθεια που κάνουν με τη διαδι-

κτυακά μαθήματα. Γνωρίζω, όμως, ότι αυτή

η μέθοδος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την

διά ζώσης διδασκαλία. Θέλουμε τα σχολεία

ανοικτά όσο το δυνατό γρηγορότερα, αλλά

αυτό θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική

κατάσταση της χώρας. Τα Δημοτικά θα είναι

τα πρώτα που θα ανοίξουν». 

Ο κ. Τζόνσον αρνήθηκε, ωστόσο, να πει

αν τα σχολεία θα ανοίξουν πριν το Πάσχα.

Η απόφαση γι’ αυτό, τόνισε, θα παρθεί στις

15 Φεβρουαρίου.

ΕΝΩ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΦΤΑΝΟΥΝ 

ΤΑ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ

«Βαθύτατη θλίψη» Μπόρις 

για τις 100 χιλιάδες θανάτους…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος
θα φύγει από την κοινότητα

Απ. Βαρνάβα στο τέλος 

προσεχούς Ιουλίου»
Δελτίο Τύπου, που εξεδόθη από τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων, αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-

νίας κ. Νικήτας, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, δέχθηκε σε ακρόαση

στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κολω-

νείας κ. Αθανάσιο, συνοδευόμενο από τον Εντιμολ. κ. Μάριο Μηναῒδη,
Άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου και Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνο-

ρθοδόξων Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, για να συζητήσουν

εκκλησιαστικά θέματα αφορώντα στο όφελος της τοπικής Εκκλησίας. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο

κλίμα, οι δύο Αρχιερείς επαναβεβαίωσαν την αδελφική τους αγάπη και

το κοινό όραμά τους για την πνευματική πρόοδο και ομόνοια της

Εκκλησίας και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα πρόσφατα δημο-

σιεύματα σε ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δι-

κτύωσης, που διαστρεβλώνουν την αλήθεια των γεγονότων, τα οποία

ο Μητροπολίτης Αθανάσιος καταδικάζει.

Με πνεύμα ενότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας και ο Μητροπολίτης

Αθανάσιος καλούν τους ευσεβείς Χριστιανούς να σταματήσουν τις διά-

φορες ενέργειες οι οποίες παραπληροφορούν τον λαό, δημιουργούν

διαχωρισμούς και απειλούν την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο

Ηνωμένο Βασίλειο.

Για άλλη μία φορά ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας ευχα-

ρίστησε τον Μητροπολίτη Αθανάσιο για την μακρόχρονη υπηρεσία του

καθώς και την θέληση συνεργασίας και την προθυμία αρωγής προς το

Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Αρχιεπισκοπή και την τοπική κοινότητα

παντοιοτρόπως. 

Υπό αυτό το πνεύμα συνεργασίας και όπως έχει συμφωνηθεί, ο

Μητροπολίτης Αθανάσιος θα συνεχίσει να διαμένει στην Κοινότητα του

Wood Green Βορείου Λονδίνου μέχρι τέλος Ιουλίου του 2021 ενώ πα-

ραλλήλως θα διευκολύνει την διαδικασία μετάβασης στην  μελλοντική

διοίκηση της Κοινότητος. Κατόπιν τούτων, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος

δύναται να ιερουργεί εντός των ορίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας ως Μητροπολίτης του Οικουμενικού

Θρόνου.

Η συνάντηση τελείωσε σε κλίμα αδελφικής αγάπης και αλληλεγγύης

με τις προσευχές αμφοτέρων υπέρ της προόδου των Κοινοτήτων της

Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Βαρνάβα στην περιοχή Wood Green.  

-------------

Press Release from the Offices of the Holy Achdiocese of

Thyateira: 

On Tuesday, January 26, 2021, His Eminence Archbishop Nikitas

of Thyateira and Great Britain, received His Eminence Metropolitan

Athanasios of Colonia accompanied by the esteemed Archon Marios

Minaides, Chairman of the Association of Greek Orthodox Commu-

nities in Great Britain, to discuss matters pertaining to the welfare of

the local Church. During the cordial meeting, their Eminences reaf-

firmed their brotherly love and united vision for the progress and wel-

fare of the Church.  They expressed their concerns over the recent

distortion of truth in some publications on social media, which have

not been encouraged or supported by His Eminence Athanasios, and

in the spirit of unity, they ask all the faithful to cease the various divi-

sive and misleading actions threatening the oneness of the Orthodox

Church in the United Kingdom.  

His Eminence the Archbishop, once again, thanked Metropolitan

Athanasios for his many years of service, as well as for his good-will

and readiness to support and aide the Ecumenical Patriarchate, the

Archdiocese, and the local community in every aspect. In this spirit,

and as agreed upon, Metropolitan Athanasios will continue residing in

Wood Green until the end of July 2021 while simultaneously facilitat-

ing the process of future administration.  He will thereafter be permit-

ted to serve all the Divine Services as a Metropolitan of the Ecume-

nical Throne within the Archdiocese of Thyateira and Great Britain. 

The meeting concluded in a spirit of fraternal love and solidarity,

and with their joint prayers for the growth of the parishes of the

Dormition of the Theotokos and St. Barnabas in Wood Green. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»:  Καθ’όσον αφορά την εφημερίδα μας, δεν

υπήρξε καμία απολύτως διαστρέβλωση της αλήθειας των γεγο-

νότων. Ας μας υποδειχθεί πού και πώς έγινε τέτοια διαστρέ-

βλωση και ταπεινά θα απολογηθούμε. Ούτε αποδεχόμεθα, ως

εφημερίδα, ότι παραπληροφορήσαμε κανέναν ούτε προσπα-

θήσαμε να «δημιουργήσουμε διαχωρισμούς» και «να πλήξου-

με την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Η.Β.». Το αντί-

θετο πράξαμε. Πληροφορήσαμε σωστά, γιατί έγνοια μας είναι

«Ειρήνην Εκκλησίαν, λαώ σου σωτηρίαν».
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Ε
ίχαμε πρόσφατα γράψει από αυτή τη στήλη

ότι η... ξαφνική αλλαγή στάσης της Τουρκίας

έναντι της Ελλάδας και η συγκατάνευσή της –

μετά από 5,5 χρόνια – σε διερευνητικές επα-

φές μεταξύ των δύο χωρών είναι μια προ-

σπάθεια να ρίξει η Άγκυρα «στάχτη» στα μάτια

των Ευρωπαίων, να τους ξεγελάσει για ν’ απο-

φύγει τις επαπειλούμενες κυρώσεις και δώσει,

έμμεσα, απάντηση και στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις

που τους επέβαλαν λόγω της  προμήθειας των

S-400. Παράλληλα, η συμμετοχή της Τουρκίας

σε Πενταμερή Διάσκεψη, τουρκικής εμπνεύσεως

από τη δεκαετία του 1980, στόχο έχει να δείξει

ότι είναι ένα κράτος  που επιχειρεί να λύσει τις

διαφορές με τους γείτονές του με ειρηνικό

τρόπο.

Μ
ε αυτή τη μέθοδο, δηλαδή, της «στάχτης»,

δίνει «όπλα» σε κάποιες χώρες της Ευρ-

ωπαϊκής Ένωσης, ώστε να στηρίξουν την

Άγκυρα, όχι μόνο για ν’ αποφύγει τις κυρώσεις,

αλλά για ν’ αποκομίσει και  οικονομικά οφέλη.

Ήδη ο Γερμανός ΥΠΕΞ εξέφρασε περίπου...

ενθουσιασμό γιατί η Τουρκία άρχισε συνομιλίες

με την Ελλάδα, χωρίς καν να εξετάζει αν έχουν

περιεχόμενο και ουσία.

Ο
Τούρκος ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου στις επα-

φές του στις Βρυξέλλες, αλλά και στις διμε-

ρείς με άλλα ευρωπαϊκά κράτη (Βέλγιο, Ιταλία,

Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία),

προσπαθεί να πείσει ότι η Τουρκία είναι ένα...

«διπλωματικό κράτος», που επιθυμεί τον διά-

λογο και την ειρήνη! Σε δηλώσεις του παρα-

δέχτηκε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά

για τη χώρα του, αλλά δεν λέει γιατί. Δεν τον

συμφέρει να πει, διότι – όπως είπε κάποτε και

ο Θεόδωρος Πάγκαλος – η Τουρκία σέρνει τις

αιματοβαμμένες μπότες της στα σαλόνια της

Ευρώπης, νομίζοντας ότι όλοι είναι τυφλοί.

Α
φού η Τουρκία «συμμάχησε» με τον Πούτιν

και έκανε ένα σωρό πολέμους στο εξωτε-

ρικό, με την ανοχή πάντοτε του ανισόρροπου

Τραμπ, αφού δεν έμεινε Ευρωπαίος ηγέτης

που δεν εξύβρισε ο Ερντογάν, απειλώντας ευ-

ρωπαϊκές χώρες με... τζιχάντ, ήρθε τώρα να

κάνει την... πολιτισμένη χώρα και να ενδυθεί

ένδυμα προβάτου, ενώ μέσα της κρύβεται

«λύκος» αχόρταγος και αιμοβόρος.

Γ
ιατί άλλαξε αίφνης πορεία; Τρεις είναι οι

λόγοι; Πρώτον, οι αμερικανικές κυρώσεις

και η αλλαγή διακυβέρνησης στις ΗΠΑ, που

τώρα βρίσκει το... θάρρος να επικρίνει – μάλι-

στα με έντονο τρόπο- και την καταπάτηση των

πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία από το

καθεστώς Ερντογάν. Την ίδια στιγμή, η ανα-

βάθμιση των ελληνο-αμερικανικών σχέσεων

και η συνεργασία με όλους τους τομείς της Αθή-

νας με τους Αμερικανούς.

Δ
εύτερον, το πάγωμα των ευρωτουρκικών

σχέσεων και η εξαγγελία κυρώσεων, που

θα υλοποιηθούν τον Μάρτιο, λόγω της επιθε-

τικής συμπεριφοράς της Τουρκίας έναντι της

Ελλάδας και της Κύπρου. Οι κυρώσεις, σε

συνδυασμό με τη διακοπή, στην ουσία, της

Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ε.Ε.,

θα επιφέρουν βαρύτατο πλήγμα στην παρα-

παίουσα τουρκική οικονομία, αποτέλεσμα της

οποίας είναι η φτωχοποίηση του τουρκικού

πληθυσμού.

Τ
ρίτος λόγος είναι η σθεναρή αντίσταση της

Ελλάδας στην τουρκική επιθετικότητα. Η

Ελλάδα είναι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογέ-

νεια, έχει στήριξη πολιτική διότι οι θέσεις που

εκφράζει είναι λογικές, σύμφωνες με το Διεθ-

νές Δίκαιο και τα διπλωματικά θέσμια. Συνεπώς,

αυτή η ευρεία στήριξη και η προσήλωσή της

στη νομιμότητα και στην παγκόσμια τάξη, «εξου-

δετερώνει» ακόμα και τη στάση χωρών που –

για συμφεροντολογικούς λόγους – δεν ενίστα-

νται στην Τουρκία ή διαδραματίζουν ρόλο «επι-

τήδειου ουδέτερου». Συγχρόνως, η αποφασι-

στικότητα της κυβέρνησης των Αθηνών να

προασπίσει την εθνική κυριαρχία της χώρας

φτάνοντας ακόμα και στα όρια της απόκρου-

σης διά των όπλων της τουρκικής επιθετικό-

τητας, έδωσε το ξεκάθαρο μήνυμα στον Ερ-

ντογάν και στους αυλικούς του ότι η Ελλάδα

δεν είναι ένα «φοβικό» κράτος, που με την

πρώτη απειλή τρέμει και «το βάζει στα πόδια».

Το απέδειξε στον Έβρο τον περασμένο χρόνο,

ακόμα και στο Αιγαίο, όπου όλος ο Ελληνικός

Στόλος ήταν σε διάταξη μάχης για να απο-

κρούσει τυχόν τουρκική παραβίαση της κυ-

ριαρχίας της χώρας.

Τ
ην ίδια στιγμή, η Ελλάδα ενισχύεται με

υψηλής τεχνολογίας σύγχρονα οπλικά

συστήματα από τη Γαλλία σε χρόνο-ρεκόρ.

Παράλληλα, η στρατιωτική συμμαχία με το Ισ-

ραήλ, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά

Εμιράτα, καθιστούν την Ελλάδα ισχυρό παρά-

γοντα στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατο-

λής και στα Βαλκάνια.

Η
Άγκυρα συνειδητοποιεί ότι οι σχέσεις της

με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν από

την Αθήνα. Αντιλαμβάνεται ότι οι ύβρεις ενα-

ντίον του Μακρόν, του Κουρτς και παλαιότερα

εναντίον της ίδιας της Μέρκελ (που φαίνεται

να τις «ξέχασε» τώρα η Γερμανίδα καγκελάρ-

ιος) δεν κάνουν  την Τουρκία... υπερδύναμη.

Η σύγκρουση με το Ισραήλ, για να φανεί ο Ερ-

ντογάν ως ο ηγέτης του μουσουλμανικού

κόσμου, τον απομόνωσε ακόμα και από τις

ομόδοξες αραβικές χώρες. Το Ισραήλ άρχισε

μεθοδικά και αποτελεσματικά να κτίζει συμμαχίες

και να αναπτύσσει σχέσεις με μουσουλμανι-

κά κράτη της περιοχής.

Α
ντιλαμβανόμενος όλα αυτά, ο Ερντογάν

προσπαθεί να πλησιάσει τον... παρανοϊ-

κό Μακρόν (που «θέλει ψυχίατρο», όπως είπε

πριν από μερικούς μήνες) και επιδιώκει να

έρθει σε συνεννόηση με το... αιμοβόρο Ισρα-

ήλ (όπως το αποκάλεσε ο Τούρκος πρόε-

δρος). Δείχνει προθυμία να συνομιλήσει με την

Ελλάδα και παίζει κρυφτούλι για το περιεχό-

μενο των συζητήσεων. Γνωρίζει ότι καμία ελληνι-

κή κυβέρνηση δεν θα δεχθεί να τεθεί στο τρα-

πέζι θέμα συζήτησης ελληνικών κυριαρχικών

δικαιωμάτων. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει προς

το παρόν, μέχρι τον Μάρτιο, τους Τούρκους.

Μόνος τους στόχος τώρα είναι να φαίνεται ότι

συνομιλούν χωρίς να καταλήγουν πουθενά.

Η
Ελλάδα δεν μπορούσε να αρνηθεί τις συνο-

μιλίες. Πρέπει, όμως, να μην αφήσει να

περάσουν άλλοι 60 γύροι συνομιλιών, για να

εξυπηρετούνται οι τουρκικοί στόχοι.

Σ
το Κυπριακό τώρα, η Τουρκία παίζει το ίδιο

παιχνίδι. Για να «καλύψει» την εισβολή της

στην κυπριακή ΑΟΖ και τον εποικισμό του Βαρ-

ωσιού, δείχνει – τάχα – καλή θέληση, συμμε-

τέχοντας  στην Πενταμερή. Ο Τσαβούσογλου

δήλωσε, μάλιστα, ότι η διεξαγωγή της Διά-

σκεψης ήταν πρόταση της Άγκυρας. Τον περα-

σμένο Αύγουστο απέρριψε αυτή τη Διάσκεψη.

Τώρα τι άλλαξε και την προτείνουν οι Τούρκοι,

όπως λένε; Απλώς, το όλο σκηνικό, αυτό δηλα-

δή της «ειρηνικής» Τουρκίας, συμπληρώνεται

με το να παραμεριστεί ακόμα ένα εμπόδιο στη

νέα προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρώπη.

Η
Κύπρος, είτε το θέλει είτε όχι η Άγκυρα, θα

βρίσκεται πάντα μπροστά τους. Και με την

Ελλάδα «να τα βρει», γεγονός αδύνατον για

εμάς, το Κυπριακό θα αποτελεί αγκάθι στις

ευρω-τουρκικές σχέσεις. Η Γαλλία ήδη απαι-

τεί κυρώσεις στην Τουρκία τον Μάρτιο, λόγω

της κυπριακής ΑΟΖ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να

κάνει πίσω. Μπορεί το Κυπριακό να μη είναι

ελληνοτουρκική διαφορά, είναι όμως το πρώτο

εθνικό θέμα, όπως λέει η Αθήνα, άρα είναι

αδιανόητο να παραμεριστεί.

Ω
ς εκ τούτου, στην Πενταμερή δεν μπορεί

η πλευρά μας να μη προσέλθει. Τυχόν

άρνηση θα ήταν «δώρο» προς την Τουρκία.

Ελλοχεύουν, βέβαια, τεράστιοι κίνδυνοι. Αυτοί

μπορούν να αντιμετωπιστούν αν δεν υπο-

στούμε «καθίζηση» στις θέσεις μας. Υπό μία

έννοια, η Πενταμερής θα έχει χροιά διερευ-

νητικών επαφών. Να καθοριστεί το πλαίσιο

των συνομιλιών για τη λύση του Κυπριακού,

αν και όταν συμφωνηθεί ν’ αρχίσουν οι δια-

πραγματεύσεις.

Ο
πως δηλώθηκε επίσημα από την τουρκι-

κή πλευρά, το πλαίσιο που επιδιώκουν

είναι ν’ αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος ως

κανονικό και νόμιμο κράτος και να τεθεί στο

τραπέζι και το θέμα συνδιαχείρισης του φυσι-

κού αερίου. Εμείς πάμε με τη βάση που καθο-

ρίζουν τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ και η ιδιότητα

της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της Ε.Ε.

Α
ν επιχειρηθεί αλλοίωση αυτής της βάσης,

τότε δεν έχουμε θέση σε τέτοιες συνομιλίες.

Φεύγουμε... μένοντας, όπως έλεγε κι ο Τάσ-

σος. Αν συμφωνηθεί ν’ αρχίσουν οι διαπραγ-

ματεύσεις εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ,

τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και τα

πολιτικά κόμματα έχουν την άποψη ότι πρέ-

πει να αρθούν οι προκλήσεις στην ΑΟΖ της

Κύπρου και να σταματήσει ο εποικισμός του

Βαρωσιού. Δεν νοείται ν’ αρχίσουν συνομιλίες,

αν αυτές οι τουρκικές παρανομίες δεν τερμα-

τιστούν.

Ο
άλλος στόχος της Τουρκίας είναι να γίνει

συνδικαιούχος στον φυσικό πλούτο της

Ανατολικής Μεσογείου με τη σύγκληση «Μεσο-

γειακής Διάσκεψης», στην οποία να λάβουν

μέρος οι «παράκτιες χώρες», αλλά και τα κράτη

από τα οποία προέρχονται οι εταιρείες που

διεξάγουν έρευνες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το

Κατάρ ή η Ν. Κορέα. Ο όρος που θέτει η Άγκυρα

είναι να μη συμμετέχει η Κυπριακή Δημο-

κρατία, διότι δεν είναι... κράτος, αλλά οι... «δύο

κοινότητες» της Κύπρου. Βέβαια, ένα τέτοιο

ενδεχόμενο δεν θα το δεχθεί η Κυπριακή Δημο-

κρατία, αλλά ούτε και η Ελλάδα.

Η
Αίγυπτος το απέρριψε ήδη. Δεν δέχεται να

κάτσει σε συνομιλίες με την Τουρκία. Μπο-

ρούν, όμως, και άλλες χώρες να απαιτήσουν

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και

να αποκλείσουν τις «κοινότητες». Σίγουρα το

Ισραήλ έχει και πολιτικό συμφέρον να προτά-

ξει αυτή τη θέση. Άρα, άλλες χώρες πρέπει να

«μπουν μπροστά» για να υπάρξει σωστή σύν-

θεση της Διάσκεψης και εμείς να παραμεί-

νουμε σταθεροί στις απόψεις μας. «Μεσοβέ-

ζικες» λύσεις, όπως συμμετοχή της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα των «δύο

κοινοτήτων» θα είναι  καταστροφικές.

Ε
ίναι φανερό ότι τώρα στην Αμερική πνέει

διαφορετικός άνεμος. Φυσικά, δεν χτυπά-

με... καμπάνες! Σίγουρα τα πράγματα δεν θα

είναι όπως επί Τραμπ σε σχέση με την Τουρκία.

Από την άλλη, δεν πρέπει να υποτιμάμε σοβα-

ρές προσωπικότητες όπως ο Γερουσιαστής

Μενέντεζ. Είναι πολιτικός με αρχές, ξεκάθα-

ρες θέσεις για το Κυπριακό και την Τουρκία.

Δοκιμασμένος. «Ψάχνουμε» να βρούμε πολι-

τικούς στον ελληνικό και κυπριακό χώρο με

τις ίδιες απόψεις και... δυσκολευόμαστε.

Ε
χουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι οι ηγεσίες

των κυβερνήσεων στη Λευκωσία και στην

Αθήνα κατανοούν τις πραγματικές προθέσεις

της Τουρκίας και δεν θα πέσουν στην παγίδα.

“Ε”
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Η «τύχη» των Διερευνητικών
και η «κατάληξη» 
της Πενταμερούς
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Tην πρώτη της δήλωση σε σχέση με
τους δυο πιο επιφανείς κρατούμε-

νους της Τουρκίας έκανε την Παρασκε-
υή η κυβέρνηση Μπάιντεν: πρόκειται για
τις μακροχρόνιες φυλακίσεις του ακτιβι-
στή φιλανθρώπου Οσμάν Καβαλά και του
Κούρδου ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με δήλωσή του στην

ιστοσελίδα Ahval, αναφερόμενο στον Καβα-

λά αναφέρει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες

συνεχίζουν να παρακολουθούν αυτές τις

υποθέσει πολύ στενά», προσθέτοντας:

«Συνεχίζουμε να ανησυχούμε σοβαρά

για αυτήν και για άλλες κατηγορίες έναν-

τι της κοινωνίας των πολιτών, των Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης, πολιτικών και

επιχειρηματιών στην Τουρκία, καθώς και

για την παρατεταμένη προφυλάκισή τους».

Η δήλωση επίσης αναφέρει ότι «το δικαίω-

μα στην ελευθερία της έκφρασης, του ειρη-

νικού συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι είναι

θεμελιώδη για κάθε υγιή δημοκρατία».

«Συνεχίζουμε να απαιτούμε από την

Τουρκία να σεβαστεί αυτές τις θεμελιώδεις

ελευθερίες και να δώσει σ’ αυτή την υπόθ-

εση μια γοργή και δίκαιη λύση», καταλή-

γει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρα-

σκευή τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε την

συνέχιση της δίκης του Καβαλά και οκτώ

ακόμη ατόμων μετά την προσκόμιση ελλιπών

έως σήμερα αποδεικτικών στοιχείων, μετέ-

δωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ. 

Η υπόθεση θα σταλεί εκ νέου σε πρωτο-

βάθμιο τοπικό δικαστήριο.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

επίσης σχολίασε την υπόθεση του Σελαχατίν
Ντεμιρτάς, πρώην ηγέτη και βουλευτή του

κουρδικού Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος

(HDP).

Την περασμένη Παρασκευή, τα μέλη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξίωσαν από

την Αγκυρα την άμεση και άνευ όρων απε-

λευθέρωση του Ντεμιρτάς σύμφωνα με τις

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR).

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών

στήριξε την απόφαση της 21ης Ιανουαρίου

του Ευρωκοινοβουλίου, σημειώνοντας: «Επι-

σημαίνουμε την απόφαση της 21ης Ιανουα-

ρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς

και της απόφασης που έλαβε τον περασμέ-

νο Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων για την απελευ-

θέρωση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς».

«Έχουμε αναφερθεί σε αυτή την υπόθε-

ση στην δική μας ετήσια Αναφορά για τα Ανθ-

ρώπινα Δικαιώματα, και έχουμε δηλώσει

δημοσίως την ανησυχία μας για την σύλληψή

του τον Νοέμβριο του 2016 και στη συνέχεια

όταν καταδικάστηκε για πρώτη φορά και του

επιβλήθηκε μακρά καταδίκη το 2017», πρό-

σθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Ντεμιρτάς συνελήφθη μαζί με άλλους

βουλευτές του HDP στις 4 Νοεμβρίου 29016

κατηγορούμενος για σχέσεις με το εκτός

νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK).

«Πολιτικά υποκινούμενες διώξεις κατα-

πνίγουν τον πολιτικό πλουραλισμό και περ-

ιορίζουν τον ελεύθερο πολιτικό διάλογο,

ουσιώδεις αξίες για την δημοκρατική κοι-

νωνία», αναφέρει η δήλωση του Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ. «Ο περιορισμός της δυνατότητας

των αντιπολιτευόμενων πολιτικών κομμάτων

να συμμετέχουν πλήρως στην δημοκρατική

διαδικασία υπονομεύει την υγεία κάθε δημο-

κρατίας. Καλούμε την Τουρκία να συμμορ-

φωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και

να στηρίξει τις θεμελιώδεις ελευθερίες που

εγγυάται το σύνταγμά της».

Καταδίκη της Τουρκίας από τη νέα
κυβέρνηση των ΗΠΑ για «πολιτικά 
υποκινούμενες διώξεις αντιπάλων»
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Στα ύψη η ανεργία 
στη Βρετανία μετά 

το δεύτερο lockdown
Το ποσοστό της ανεργίας στη Βρετανία ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό

του εδώ και πέντε χρόνια για τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο, όταν τα

κρούσματα κορωνοϊού άρχισαν να αυξάνονται για δεύτερη φορά και το

μεγαλύτερο μέρος της χώρας επέστρεψε σε μερικό lockdown.

Οι απολύσεις ανήλθαν σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ, με το ποσοστό της

ανεργίας να φθάνει το 5,0%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2016,

σύμφωνα με τα στοιχεία, αν και η αύξηση ήταν μικρότερη σε σχέση με τις

προβλέψεις των οικονομολόγων.

Υπήρχαν ωστόσο κάποιες ενδείξεις περιορισμένης ανάκαμψης τον

Δεκέμβριο όταν χαλάρωσαν τα μέτρα του lockdown, αν και είναι πιθανή

μια επιδείνωση στις αρχές του 2021 καθώς τα αυστηρότερα περιοριστι-

κά μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και οι περισσότε-

ρες μη απαραίτητες επιχειρήσεις.

«Η κρίση έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ήλπιζε κάποιος – και

κάθε θέση εργασίας που χάνεται ως συνέπεια αυτής είναι μια τραγωδία»,

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ μετά την ανακοίνωση των

στοιχείων. «Θα ρίξουμε όλο το βάρος στη στήριξη των επιχειρήσεων, των

ιδιωτών και των οικογενειών».

Brexit : Τέλος οι πωλήσεις αλκοόλ

από την Amazon στη Β. Ιρλανδία
Η Amazon σταμάτησε τις πωλήσεις κρασιού, μπύρας και οινοπνευ-

ματωδών ποτών στη Βόρεια Ιρλανδία και ετοιμάζεται να βγάλει «εκτός

λίστας» περισσότερα προϊόντα λόγω των νέων τελωνειακών κανόνων του

Brexit, όπως μετέδωσε το δίκτυο ITV.

Η εταιρία- γίγαντας διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων ανησυχεί ότι ο

ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει τώρα να καταβάλλεται εις διπλούν

στις αποστολές οινοπνεύματος που γίνονται από τη βρετανική νήσο προς

τη Βόρεια Ιρλανδία διά μέσου της Ιρλανδικής Θάλασσας, σύμφωνα με το

ITV.

Η Βρετανία αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση

της ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου, ζητώντας πλέον έγγραφα και τελωνειακές

δηλώσεις από τις επιχειρήσεις που εισάγουν και εξάγουν προϊόντα από

και προς το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Προκειμένου να παραμείνουν ανοικτά τα σύνορα μεταξύ της Βόρειας

Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, που είναι κράτος-μέλος της

ΕΕ, συνήφθη μια ξεχωριστή συμφωνία που προβλέπει ένα ρυθμιστικό

σύνορο στην Ιρλανδική Θάλασσα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και του

υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βρετανική κυβέρνηση είπε ότι η συντριπτική πλειονότητα των συσκευ-

ασιών συνεχίζουν να μεταφέρονται χωρίς προβλήματα και ότι δεν υπάρχει

λόγος οι επιχειρήσεις να μην στέλνουν προϊόντα στη Βόρεια Ιρλανδία.

«Αυτά τα προϊόντα δεν θα φορολογηθούν δύο φορές και θα εκδώσου-

με νέες κατευθυντήριες γραμμές, διευκρινίζοντας το θέμα για να διασφα-

λίσουμε ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα όποια εκκρεμή ζητήματα», δήλωσε

εκπρόσωπος της κυβέρνησης. 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΟΥ ΗΓΕΤΗ ΝΤΕΜΙΤΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗ ΟΣΜΑΝ ΚΑΒΑΛΑ

Παραιτήθηκε ο Ιταλός
πρωθυπουργός

ΤΟΝ «ΕΡΙΞΕ Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ, ΜΑΤΕΟ ΡΕΝΤΖΙ

Την παραίτησή του υπέβαλε την Τρίτη στον πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

H κίνηση αυτή του Ιταλού πρωθυπουργού που αναμένονταν ήδη από

την προηγούμενη μέρα, οπότε και είχε συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο

προκειμένου να ανακοινώσει την πρόθεσή του.

Ο Ματαρέλα κάλεσε την κυβέρνηση να συνεχίσει να διαχειρίζεται τις

τρέχουσες υποθέσεις μέχρι την επίλυση της πολιτικής αυτής κρίσης.

Όπως έγινε γνωστό από το προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, οι δια-

βουλεύσεις του Ιταλού προέδρου επρόκειτο να ξεκινήσουν χθες, Τετάρτη

το απόγευμα. Στις διαβουλεύσεις αυτές αναμενόταν να πάρουν μέρος

μόνον οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και ενδεχομένως

οι αρχηγοί τους, λόγω της περιορισμένης συμμετοχής που επιβάλλουν

τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού.

Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο Τζουζέπε Κόντε θα κατα-

φέρει να εξασφαλίσει νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με ενισχυμένη

κοινοβουλευτική στήριξη και αν θα μπορέσει να γεφυρωθεί, ενδεχομέ-

νως, το χάσμα που δημιουργήθηκε με το κόμμα “Ζωντανή Ιταλία” του

Ματέο Ρέντσι. 

Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ματαρέλα, σε περίπτωση που διαπιστώσει

ότι υπάρχει η αναγκαία συναίνεση, μπορεί να ακολουθήσει την οδό που

οδηγεί στην σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με περιορισμένες

προγραμματικές προτεραιότητες.

ΙΣΡΑΗΛ: «Μόνο το 0,01% δεν 
προστάτευσε το εμβόλιο της Pfizer»

ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Λιγότεροι από το 0,01% των ανθρώπων που έκαναν το εμβόλιο της
Pfizer για την Covid-19 προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό σε διά-
στημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας αφότου έλαβαν και τη δεύτερη
δόση, σύμφωνα με στοιχεία της μεγαλύτερης ασφαλιστικής υπηρεσίας
του Ισραήλ.

Αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η HMO
Maccabi δείχνουν ότι μόνο 20 από τους 128.600 ανθρώπους που έλαβαν
και τις δύο δόσεις του εμβολίου προσβλήθηκαν στη συνέχεια από τον ιό SARS-
CoV-2.

«Σύμφωνα με τους ειδικούς της Maccabi, αυτά είναι τα προκαταρκτι-

κά δεδομένα, όμως οι αριθμοί είναι ενθαρρυντικοί», ανέφερε στην ανα-
κοίνωσή της.

Από τους 20 που προσβλήθηκαν, οι μισοί πάσχουν από χρόνια νοσήμα-
τα. Όλοι τους εμφάνισαν ήπια συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο, βήχα, αδυναμία
και κόπωση. Κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ούτε ανέβασε πυρετό
υψηλότερο από 38,5. Οι περισσότεροι εξετάστηκαν για την Covid-19 επειδή
είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η Ανάτ Έκα Ζόχαρ, διευθύντρια του τμήματος Πληροφοριών και Ψηφια-
κής Υγείας της Maccabi, ανέφερε ότι η υπηρεσία θα συνεχίσει να παρακολου-
θεί αυτούς τους ασθενείς, ώστε να διαπιστώσει αν θα συνεχίσουν να εμ-
φανίζουν μόνο ήπια συμπτώματα ή αν θα παρουσιάσουν επιπλοκές λόγω
του ιού.

Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια Ισραηλινοί έχουν λάβει την πρώτη δόση
του εμβολίου και περίπου 1,2 εκατομμύριο έχουν κάνει ήδη και τις δύο δόσεις.

Από την αρχή της πανδημίας τα κρούσματα στο Ισραήλ ανέρχονται γύρω
στις 600.000 και οι νεκροί στους 4.478.



Ηκαλή επιδημιολογική εικό-
να των τελευταίων ημε-

ρών στην Κύπρο άναψε πρά-
σινο στους ειδικούς για στα-
διακό "ξεκλείδωμα" της χώρας,
μια εβδομάδα πριν την λήξη
του ιδιότυπου «Lockdown».

Η ομάδα των επιδημιολόγων

κατέθεσε τη Δευτέρα στον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας τις εισηγή-

σεις Εισηγητής του σχεδίου άρσης

των μέτρων είναι ο Δρ Πάνος
και βασική φιλοσοφία τα στοχευ-

μένα τεστ στον πληθυσμό, στο

εργασιακό περιβάλλον και στις

πύλες εισόδου της χώρας.

Μπορεί μεν η επιδημιολογική

εικόνα να είναι καλύτερη, ωστό-

σο, παραμένει η πίεση στο Σύ-

στημα με τον αριθμό των νοσηλευ-

ομένων να παραμένει αυξημέ-

νος. 

Γι΄ αυτόν τον λόγο, το άνοιγ-

μα θα γίνει συντηρητικά σε τρείς

φάσεις, δύο τον Φεβρουάριο και

μια τον Μάρτιο. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις

του Υπουργικού Συμβουλίου

χθες:

Από τη Δευτέρα, 1η Φε-
βρουαρίου, τίθενται σε εφαρ-

μογή τα εξής:
1. Επαναλειτουργία κουρείων,

κομμωτηρίων, ινστιτούτων αισθη-
τικής.

2. Αύξηση από 25% σε 50%
του ποσοστού του προσωπικού
που μπορεί να έχει φυσική παρ-
ουσία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
υπηρεσιών, χωρίς ελάχιστο και
μέγιστο αριθμό ατόμων.

3. Απαγόρευση συναθροίσεων
σε οικίες, με εξαίρεση την επ-
ίσκεψη μέχρι δύο (2) ατόμων,
νοουμένου πρόκειται για συγγε-
νείς 1ου και 2ου βαθμού

Από τις 8 Φεβρουαρίου:
Ανοίγουν Δημοτικά και Γ`

Λυκείου δημόσιων και ιδιωτικών
σχολείων και τεχνικών σχολών

και λιανικό εμπόριο, συμπερι-
λαμβανομένων των πολυκατα-
στημάτων και των εμπορικών
κέντρων και παραμένουν περ-
ιορισμοί στις συναθροίσεις.

Συγκεκριμένα:
1. Επαναλειτουργία των δημό-

σιων και ιδιωτικών Δημοτικών
σχολείων.

2. Επαναλειτουργία επιχει-
ρήσεων λιανικού εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένων των πολ-
υκαταστημάτων και εμπορικών
κέντρων.

3. Επαναλειτουργία πρακτο-
ρείων τυχερών παιγνίων, μόνο
για σκοπούς συμπλήρωσης του
δελτίου, χωρίς τη χρήση τραπε-
ζοκαθισμάτων.

4. Επαναλειτουργία μουσείων

και άλλων αρχαιολογικών χώρων.

5. Η Θεία Λειτουργία στους

χώρους θρησκευτικής λατρείας

τελείται με την παρουσία πιστών

με μέγιστο αριθμό προσώπων

μέχρι 50 άτομα, τηρουμένων των

υγειονομικών πρωτοκόλλων.

6. Αύξηση αριθμού ατόμων

για επισκέψεις σε οικίες, σε τέσ-

σερα (4) άτομα.

Όλες οι φάσεις προϋποθέτουν

επιτήρηση των επιδημιολογικών

δεδομένων προκειμένου να δια-

τηρείται ένας δείκτης, τον οποίο

μπορεί να αντέχει το Σύστημα

Υγείας.
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Η ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

Σε τρεις φάσεις το «άνοιγμα» 
στην Κύπρο από τον Φεβρουάριο

HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY, 27 JANUARY

NEPOMAK: “We remember the six
million Jews killed by the Nazis”

Holocaust (or Shoah) – The state-
sponsored, systematic persecution
and murder of Jews by Nazi Germany
and its collaborators between 1933
and 1945. (International Holocaust
Remembrance Alliance)

On Holocaust Remembrance Day
2021 we remember the most beast-
ly evil ever committed by humans
against fellow humans. We remem-
ber the victims – over six million Jews
murdered. We remember the sur-
vivors – the unshakeable horrors
they experienced. We remember the
descendants –the scars they’ve inher-
ited.

What began as racist campaign
of persecution of Jews by the Nazis rapidly became
a state-sponsored effort to annihilate all European
Jews. In total, over two-thirds of the Jewish popu-
lation of Europe were killed. In addition to the Holocaust,
the Nazis conducted genocide against the Roma
and Sinti people, as well as the systematic killing
and persecution of disabled people and other polit-
ical, ethnic and social minorities.

As well as the tragedy, we must also recall the
heroism of individuals who saved Jewish lives dur-
ing the Holocaust by rescuing them from danger,
processing visas for them in foreign countries, or
hiding them at their own peril.

As young people we’ll soon live in a world where
there are no living survivors of the Holocaust. It is,

therefore, incumbent on all of us to tell their story,

to educate others, and to ensure that such an evil

never happens again. With anti-Semitism on the

rise, this effort is as vital as ever.

Understanding the Holocaust is essential to under-

standing the future of humanity. The Holocaust

implores us to speak out against racism, prejudice,

stereotyping, discrimination and persecution when-

ever and wherever they present themselves. Consider

this: the Holocaust wasn’t the first genocide and,

horrifyingly, genocides have happened since. We

must do more.

Christos Tuton

President, NEPOMAK

Τατάρ σε Γκουτέρες: 
«Πάω στην Πενταμερή 
για λύση δύο κρατών»

«Το ίσο καθεστώς των δύο πλευρών είναι μια αποδεκτή ιστορι-
κή πραγματικότητα στην Κύπρο», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ στον Αντό-
νιο Γκουτέτρες υποστηρίζοντας ότι οι λόγοι που δημιουργήθηκαν δύο
χωριστές “διοικήσεις” με διοικητικά και δικαστικά όργανα, είναι εξ αιτίας
του τερματισμού του κοινού κράτους που είχε δημιουργηθεί το 1960 από
τους Ε/κ και τους Τ/κ με την κατάλυση το 1963 του συνταγματικού συνε-
ταιρισμού από τους Ε/κ.

Γραπτή δήλωση της εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μπερνά Τσιελίκ
Ντογρούγιολ για τη τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα το βράδυ μεταξύ του κ.
Τατάρ και του ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρει ότι διήρκεσε περίπου μισή ώρα και
ήταν σε εποικοδομητικό και ειλικρινές κλίμα.

Η κ. Ντογρούγιολ προσθέτει στη δήλωση ότι ο Τ/κ ηγέτης υποστήρι-
ξε στη συνομιλία με τον ΓΓ του ΟΗΕ ότι στις 30 Ιουλίου 1974 στη Γενεύη,
με τη συμμετοχή των ΥΠΕΞ Τουρκία, ΗΒ και Ελλάδας, επιβεβαιώθηκε
ότι στην Κύπρο υφίστανται δύο αυτόνομες “διοικήσεις”, λέγοντας ότι «τα

δύο κράτη στο νησί εντός των συνόρων τους, εργάζονται εδώ και μισό

αιώνα σχεδόν για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την καλυτέρευ-

ση της ποιότητας ζωής λαών τους». Υπό το φως της "πραγματικότητας"
ότι αυτά δεν μπορούν να αναιρεθούν, ισχυρίστηκε ο κ. Τατάρ, μια πι-
θανή συμφωνία στην Κύπρο θα πρέπει να είναι στη βάση των υφι-
στάμενων δύο κρατών και της κυριαρχικής ισότητας.

Ο Ερσίν Τατάρ είπε στον ΓΓ, σύμφωνα με τη δήλωση της εκπροσώπου
του, ότι οι διαπραγματεύσεις στη βάση της ομοσπονδιακής λύσης που
ξεκίνησαν στη Βηρυτό το 1968 και συνεχίζονται για πάνω από μισό αιώνα
τώρα, κατέληξαν σε αποτυχία λόγω της «αδιάλλακτης στάσης της Ε/κ

πλευράς, που αρνείται να μοιραστεί την εξουσία, τη διοίκηση και την

ευημερία στο νησί με τους Τ/κ».

Ο κ. Τατάρ πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι υπάρχει ανάγκη μιας νέας δια-
πραγματευτικής βάσης στην Κύπρο ανάλογη με τις πραγματικότητες
των ημερών μας και ενάντια στη αμετάβλητη νοοτροπία επι-κυριαρχίας
της ε/κ πλευράς. «Ένας δίκαιος, ρεαλιστικός και βιώσιμος συμβι-
βασμός πρέπει να βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και τη συνερ-
γασία δύο κρατών με ισότιμο διεθνές καθεστώς», είπε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη, ο ΓΓ του ΟΗΕ φέρεται
να εξέφρασε την προσδοκία του ότι θα φτάσουν οι πλευρές σε μια συμ-
φωνία για κοινό έδαφος που θα επιτρέψει τις επίσημες διαπραγματεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Οι ενδοκυπριακές συνομιλίες που άρχισαν το
1968 είχαν ως βάση λύσης το ενιαίο κράτος, φτάνοντας μάλιστα σε
ακτίνα συμφωνίας. Με την άνοδό του στην εξουσία το 1973, ο Ετζεβίτ
άλλαξε την κατεύθυνση των συνομιλιών υποστηρίζοντας λύση ομο-
σπονδίας, κάτι που δεν αποδέχθηκε ο Μακάριος. Επομένως, ο
Τατάρ λέει ψέματα στον Γ.Γ., ο οποίος είναι φυσικό να μη γνώριζε
εκείνη τη στιγμή την πραγματικότητα για τις τότε συνομιλίες.



ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Με 18 υπερσύγχρονα μαχητικά
Rafale ενισχύεται η Ελλάδα

Ουπουργός Εθνικής Άμυνας
της Ελλάδας, Νίκος Πανα-

γιωτόπουλος και η Γαλλίδα ομό-
λογός του, Φλοράνς Παρλί,
υπέγραψαν τη Δευτέρα, στο
υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στην
Αθήνα, τη σύμβαση για την προ-
μήθεια 18 γαλλικών μαχητικών
αεροσκαφών Rafale, που θεω-
ρούνται ως τα πιο σύγχρονα
στον κόσμο πολεμικά αερο-
σκάφη.

Η παραλαβή των πρώτων έξι

μεταχειρισμένων μαχητικών (δηλα-

δή αυτών που ήδη χρησιμοποιεί

η Γαλλική Αεροπορία) θα ξεκινή-

σει τον Ιούλιο του 2021 με ρυθμό

ένα ανά μήνα. Τα έξι καινούργια

μαχητικά θα παραληφθούν την

άνοιξη του 2022, ενώ τα τελευταία

έξι μεταχειρισμένα αναμένεται να

παραδοθούν αρχές του 2023.

Εντός του πρώτου δεκαημέ-

ρου του Φεβρουαρίου, τα πρώτα

γαλλικά Rafale θα προσγειωθούν

στην Τανάγρα για συνεκπαίδευση

με αεροσκάφη της Ελληνικής Πολε-

μικής Αεροπορίας. Επίσης, οι

πρώτοι Έλληνες πιλότοι και τεχνι-

κοί αναμένεται να ταξιδέψουν στη

Γαλλία το αμέσως επόμενο χρο-

νικό διάστημα για να εκπαιδευ-

τούν.

Το συνολικό κόστος κτήσης των

18 αεροσκαφών ανέρχεται σε 1,92

δισ. ευρ. Το κόστος για τον εξο-

πλισμό των αεροσκαφών (τηλε-

κατευθυνόμενα βλήματα Meteor)

καθώς και τις απαραίτητες ανα-

βαθμίσεις των υπαρχόντων βλη-

μάτων (τύπου Mica, Scalp και

Ecoxet) ανέρχεται σε 400 εκατ.

ευρώ. 
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας

της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, μιλώντας μετά την υπο-

γραφή τόνισε ότι η συμφωνία θα

συμβάλλει «στην περαιτέρω ενί-

σχυση της μαχητικής ικανότητας

και της αποτρεπτικής ισχύος της

Πολεμικής Αεροπορίας και των

Ενόπλων Δυνάμεων, βασική απο-

στολή των οποίων είναι η υπερά-

σπιση της εδαφικής ακεραιότητας

και των κυριαρχικών δικαιωμάτων

της πατρίδος μας». 

«Είμαστε», είπε ο Ν. Πανα-

γιωτόπουλος, «πραγματικά υπε-

ρήφανοι, καθώς ποτέ ξανά οι δια-

πραγματεύσεις για ένα τόσο σύν-

θετο και μεγάλο εξοπλιστικό πρό-

γραμμα δεν ολοκληρώθηκαν τόσο

γρήγορα και τόσο μεθοδικά».

Ο υπουργός έδωσε συγχαρη-

τήρια σε όσους συμμετείχαν και

από τις δύο πλευρές, ενώ επεσή-

μανε ότι «με την απόκτηση των

μαχητικών αεροσκαφών Rafale

η δύναμη πυρός της ελληνικής

Πολεμικής Αεροπορίας θα πολ-

λαπλασιαστεί».

Αναφερόμενος στα ειδικά χα-

ρακτηριστικά των Rafale, ο Ν.
Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι «τα

προηγμένα ηλεκτρονικά συστή-

ματα (αισθητήρες ραντάρ, συστή-

ματα ηλεκτρονικού πολέμου

κλπ), σε συνδυασμό με τα στρα-

τηγικού χαρακτήρα όπλα τους,

τα καθιστούν σημαντικό παρά-

γοντα αεροπορικής υπεροχής». 

Μιλώντας για την επιλογή της
αγοράς των γαλλικών μαχητικών,
ο υπουργός τόνισε τον στρατηγικό
χαρακτήρα των ελληνο-γαλλικών
σχέσεων, καθώς «και την αμέρι-

στη στήριξη της Γαλλίας στη χώρα

μας, απέναντι σε προκλήσεις και

απειλές».

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί,
στις δηλώσεις της μετά την υπο-
γραφή της σύμβασης, στάθηκε
στη διαχρονική σχέση φιλίας και
συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλά-
δα και την Γαλλία. Επεσήμανε δε,
ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευ-
ρωπαϊκή χώρα που αποκτά τα
μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας
διευκρίνισε ότι η προμήθεια των
Rafale λειτουργεί ως πολλαπλα-
σιαστής αποτρεπτικής ικανότητας
για την Ελληνική Πολεμική Αερο-
πορία, ενώ προανήγγειλε τη συμμε-
τοχή της Γαλλίας στην άσκηση
«Σκύρος», καθώς και στην άσκηση
«Ηνίοχος» τον Απρίλιο, με 8 αε-
ροσκάφη Rafale.

Η Φλ. Παρλί ανέφερε, επίσης,
ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο
“Σαρλ Ντε Γκολ”, στο πλαίσιο της
αποστολής του στα τέλη Φεβρου-
αρίου, θα πλεύσει στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο συνοδευόμενο από
φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού. 

«Η ελπίδα που θα διατυπώσω

είναι να συνεχιστεί η σχέση εμπι-

στοσύνης Ελλάδας Γαλλίας», είπε
η Γαλλίδα υπουργός ενώ ανέφε-
ρε, ακόμη, ότι η Γαλλία «θα διαβι-

βάσει σύντομα προτάσεις στην

Ελλάδα για να ανανεώσει τον στόλο

του Πολεμικού της Ναυτικού».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Παράγοντα ασφάλεια στην

ευρύτερη περιοχή χαρακτήρισε τη

στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας

και Γαλλίας ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στη συνάν-

τησή του με τη Γαλλίδα υπουργό

Άμυνας στο μέγαρο Μαξίμου. 

Ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή

τη συμφωνία, είπε ότι εγκαινιάζε-

ται ένα πρόγραμμα ανανέωσης

του εξοπλισμού και στους τρεις

κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων

της χώρας.

Μιλώντας στα γαλλικά ο κ.

Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η

απόκτηση των Rafale αποτελεί

ένδειξη της ανάγκης άμεσης και

πιο στενής στρατιωτικής συνερ-

γασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη

Μεσόγειο. Στη “mare nostrum”,

όπως την αποκαλεί εύστοχα ο Πρόε-

δρος Macron, εφόσον εκεί συναν-

τώνται τα ζωτικά συμφέροντα όλων

των χωρών της Ε.Ε. Στο τρέχον

πλαίσιο, ωστόσο, γίνεται και προω-

θητική παράμετρος των διερευ-

νητικών επαφών που ξεκινούν με

την Τουρκία. Γιατί η ειλικρίνεια και

η ισορροπία είναι προϋποθέσεις

που ευνοούν τον διάλογο για την

οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών,

που είναι και το αντικείμενο των

διερευνητικών».

Η σύμβαση για τα Rafale θα

επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση

της επιχειρησιακής συνεργασίας

μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων

Ελλάδας και Γαλλίας, τόνισε από

την πλευρά της η Φλοράνς Παρλί,

που αναφέρθηκε στο πυκνό πρό-

γραμμα των επόμενων ημερών

και εβδομάδων όπου Γαλλική και

Ελληνική Αεροπορία θα διεξάγουν

κοινές ασκήσεις.

«Υπάρχει, επίσης, και το σχέ-

διο για νέα κοινή άσκηση τον

Απρίλιο. Αλλά και στη συνέχεια

καθώς το αεροπλανοφόρο Charles

de Gaulle θα περιπολεί στη Μεσό-

γειο, έχω την αίσθηση ότι η Ελλά-

δα θα μας συνοδεύσει με μια φρε-

γάτα κατά την επιχείρηση αυτή.

Επομένως, το βλέπετε και εσείς,

εργαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα

και μακροπρόθεσμα, και για τη

διμερή μας σχέση και για την

Ευρώπη», ανέφερε η Γαλλίδα 

υπουργός Άμυνας.

Από τη συνάντηση της κ. Παρλί με τον Έλληνα πρωθυπουργό
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Επιφυλάξεις για το 
ευρωπαϊκό πιστοποιητικό
Το πεδίο στο οποίο εκδηλώθηκαν επιφυλάξεις στο Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο, ήταν εκείνο της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη
για την υιοθέτηση ενός κοινού, ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού, προς διευκόλυνση ταξιδίων και μετακινήσεων εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η πρόταση στηρίχθηκε μεν στη Σύνοδο από την Πορτογαλία, τη
Δανία και την Τσεχία, όμως συνάντησε αντιδράσεις από τη Γαλλία
και τη Γερμανία. Προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα, η κυρία
Φον ντερ Λάιεν είπε ότι η πρόταση παραμένει στο τραπέζι και ότι
θα μπορούσε να υιοθετηθεί για ιατρικούς λόγους. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ανέφε-
ρε στα προφορικά συμπεράσματα μετά το πέρας της τηλεδιάσκε-
ψης: «Οι ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν για ένα τυποποιημένο

και διαλειτουργικό μέσο απόδειξης του εμβολιασμού, για ιατρικούς

σκοπούς. Οι ηγέτες θα καθορίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο τις συνθ-

ήκες, υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω

πιστοποιητικά». 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, τις επόμενες εβδομάδες θα
επιδιωχθεί τουλάχιστον μία λήψη απόφασης, ως προς την ενιαία
ευρωπαϊκή τυποποίηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού, ώστε να διευ-
κολύνεται η υιοθέτησή του, αν και εφόσον διαμορφωθούν οι απαι-
τούμενες συνθήκες, όσο θα προχωρούν οι εμβολιασμοί. 

 



Ανησυχία για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας

Σε εξίσωση με διαρκώς μεταβαλλόμε-
νες παραμέτρους εξελίσσεται η διαχείρ-

ιση της πανδημίας και των επιπτώσεών
της σε υγειονομικό, οικονομικό και πολι-
τικό επίπεδο. Ο συνδυασμός της πο-
ρείας των εμβολιασμών, του ελέγχου της
εξάπλωσης του ιού και των μεταλλάξεών
του, των δυνατοτήτων ανοίγματος της
οικονομίας και της ανάγκης για συνεχείς
προσαρμογές των μέτρων στήριξης εργα-
ζομένων και επιχειρήσεων, διαμορφώνει
ένα πεδίο συνεχώς προκλήσεων για την
ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, διαφαίνεται ότι στο αμέσως
προσεχές διάστημα ανοίγουν μέτωπα έντο-
νων αντιπαραθέσεων, τα οποία αναμένεται
να επηρεάσουν καταλυτικά το πολιτικό περ-
ιβάλλον. Πρώτες αφορμές, το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τη
φύλαξη των Πανεπιστημίων και τα σχέδια
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για
τους όρους, οι οποίοι θα διέπουν τις συνα-
θροίσεις.

● Σε επιδημιολογικό επίπεδο, τα δεδομέ-
να των προηγούμενων εβδομάδων έδωσαν
την ευκαιρία ώστε να ληφθούν αποφάσεις
για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Θεω-
ρήθηκαν λίγο-πολύ επιβεβλημένες, καθώς
μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων βρίσκονται
στα όρια των αντοχών τους, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για ενδεχόμενο ντόμινο επι-
πτώσεων με «κανόνια» στην αγορά, συσσω-
ρεύσεις νέων «κόκκινων» δανείων, μειώσεις

δημοσίων εσόδων, αύξηση της ανεργίας. Οι
απώλειες τζίρου σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, υπολογίζονται στα 5 δις
ευρώ, ποσό ενδεικτικό του συνολικού πλήγ-
ματος. Από παράγοντες της αγοράς και στε-
λέχη του οικονομικού επιτελείου, ωστόσο,
εκφράστηκε μια αισιοδοξία από τα δείγμα-
τα κατά τις πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας
της αγοράς. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμή-
σεις, ο τζίρος της περιόδου των εκπτώσεων
θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 2,5 δις
ευρώ.

Από το επιτελείο του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και το Υπουργείο Οικονομικών εκ-
φράζεται η ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατή
μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης περί
τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του έτους.
Έως τότε διαμηνύεται ότι υπάρχουν δυνατό-
τητες στήριξης με μέτρα όπως η επιστρε-
πτέα προκαταβολή ή οι επιδοτήσεις εισφο-
ρών και ενοικίων. Όμως, στη συνέχεια θεω-

ρείται βέβαιο ότι θα απαιτηθούν αναπρο-

σαρμογές και όπως μεταδίδεται, οι όποιες

στηρίξεις απαιτηθούν από το σημείο αυτό

και έπειτα, θα είναι στοχευμένες και προς

τους πραγματικά πληγέντες από την πανδημία.

● Η μείζων ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου

εντοπίζεται, ωστόσο, στο θέμα των εμβο-

λιασμών. Τα προβλήματα και οι καθυστε-

ρήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων από

την Pfizer έχουν προκαλέσει μεγάλο πονο-

κέφαλο και συνιστούν τον υπ’ αριθμόν 1

παράγοντα αβεβαιότητας. Αυτό ισχύει κυρίως

σε χώρες όπου οι κυβερνήσεις βιάστηκαν

να κάνουν πολλές πρώτες δόσεις, με κίνδυνο

τώρα να απειλείται η αποτελεσματικότητα

του εμβολιασμού, λόγω έλλειψης ή καθυ-

στέρησης της δεύτερης. Αυτό δεν ισχύει για

την Ελλάδα που κινήθηκε πιο συντηρητικά,

ακριβώς για να μην ανατραπεί ο προγραμ-

ματισμός των δεύτερων δόσεων. 

Πρωτιά της Σάμου…

Κι άλλο ρεκόρ έκανε η Φύση… Το μεγαλύτερο τσουνάμι που
έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Μεσογείου τα τελευταία 65 χρό-
νια ήταν το παλιρροϊκό κύμα που χτύπησε τη Σάμο μετά το σει-
σμό των 7 Ρίχτερ που έγινε στις 30 Οκτωβρίου! Χάρη στην ανύψω-
ση του εδάφους κατά 15 με 25 εκατοστά, γλίτωσε το νησί από
μεγάλη καταστροφή. Και όπως τονίζει ο Δρ Γεράσιμος Παπαδό-
πουλος, επιστημονικός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της UNESCO για θέματα τσουνάμι: «Εδώ και 2.500 χρόνια κατα-
γεγραμμένης ιστορίας, δεν έχει αναφερθεί ποτέ άλλοτε τσουνάμι
στη συγκεκριμένη περιοχή». 

Οι ηλικιωμένοι αγκάλιασαν το διαδίκτυο!

Και δεν πρόκειται για εικασίες. Το καταγράφει η πανελλήνια
έρευνα «Focus on Tech Life» της Focus Bari. Στις ηλικίες 55-64
ετών, η χρήση του διαδικτύου το δεύτερο εξάμηνο του 2020 άγγι-
ξε το 88% (!) από 81% το 2019. Όπως προκύπτει από την έρευ-
να, 9 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον το internet! Μάλι-
στα, η πρόβλεψη είναι ότι το ποσοστό θα αυξηθεί κατά 2% το
δεύτερο εξάμηνο του 2020 και θα φτάσει στο 92% μεταξύ των
Ελλήνων ηλικίας από 16 έως 74 ετών! Με βάση τα ευρήματα της
έρευνας, πάνω από 6 στους 10 Έλληνες, ήτοι το 66% κάνουν
ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Τράπεζες, ενώ κατά 17% αυξήθη-
κε ο αριθμός των Ελλήνων που κάνουν ηλεκτρονικές συναλλα-
γές με το Δημόσιο, με το συνολικό ποσοστό να έχει φτάσει τον
Νοέμβριο του 2020 στο 42%!

Ένα βήμα μπροστά ο Δήμος Γλυφάδας

Το πρώτο ειδικό σχολείο δημιουργείται στη Γλυφάδα. Ένα σχο-
λείο που έρχεται να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο προ-
σεγγίζουμε την ειδική εκπαίδευση και αγωγή στην Ελλάδα, να
αποδείξει ότι δεν υπάρχουν μαθητές δύο ταχυτήτων, να αποτε-
λέσει φάρο παιδείας και κουλτούρας, εκεί που ως τώρα βρίσκε-
ται ένα παλαιό εγκαταλελειμμένο σχολείο. «Είναι θέμα που από
την αρχή δεν μπορέσαμε να το δούμε ψυχρά, σαν ένα ακόμα έργο
υποδομών. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που υλοποιούμε
στη θητεία μας. Το πρώτο –και αληθινά ξεχωριστό– ειδικό σχο-
λείο στη Γλυφάδα μας. Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές
πολλών συνανθρώπων μας προς το καλύτερο, με τον μοναδικό
ασφαλή δρόμο που υπάρχει, την παιδεία», τόνισε στην ανάρ-
τησή του στο Facebook ο Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργος Παπανι-
κολάου και πρόσθεσε: «Τι είναι αυτό το σχολείο; Ένα σχολείο που
θα στεγάσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες από όλη την Αττική. Που θα δώσει μια τερά-
στια ανάσα στις οικογένειές τους. Που θα αποδείξει στην πράξη
ότι δεν υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων. Όλοι δικαιούνται ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση! Πιστεύουμε βαθιά ότι το νέο ειδικό
δημοτικό και νηπιαγωγείο Γλυφάδας, ένα κομψοτέχνημα από τον
αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο και την ομάδα του
KLab, θα αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζου-
με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο χώρος έχει
βρεθεί, στο παλιό εγκαταλελειμμένο 18ο Δημοτικό Σχολείο, που
θα το γκρεμίσουμε. Η οικοδομική άδεια για τις νέες κτιριακές εγκα-
ταστάσεις δρομολογείται. Η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας
έχει δοθεί και έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ. Η χρηματοδότηση έχει
εξασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό από την Περιφέρεια Αττικής. Το
δε αμφιθέατρο, περίπου 400 θέσεων, θα καλύψει και πολιτιστι-
κές και άλλες ανάγκες της πόλης μας. Το πρώτο ειδικό σχολείο
στη Γλυφάδα δεν είναι πια ένα όνειρο, είναι ένα έργο σε πλήρη
εξέλιξη. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο υπερήφανοι είμα-
στε γι’ αυτό». 

Θέμα χρόνου τετ-α-τετ 

Κυριάκου Μητσοτάκη –Ταγίπ Ερντογάν!

Το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να «φρενάρει» τα σενάρια που
διακινούνται σε διπλωματικούς κύκλους, σύμφωνα με τα οποία
ένα τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν είναι θέμα
χρόνου. Τονίζεται ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν ολο-
κληρωθούν οι διερευνητικές επαφές (που ξεκινούν αύριο) και υπό
τον όρο ότι στις συζητήσεις θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος.
Είναι φανερό ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προσπαθεί να βγά-
λει από πάνω του τη «ρετσινιά» ότι είναι έτοιμος να καθίσει στο
ίδιο τραπέζι με τον Τούρκο Πρόεδρο χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις. Εντύπωση που υπάρχει σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνι-
κού λαού.

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Η επιβεβαίωση τουλάχιστον

26 κρουσμάτων του μεταλλαγ-

μένου στελέχους στην Ελλάδα,

αλλά και το δυναμικό άνοιγμα

της οικονομίας – καθώς οι πι-

θανές επιπτώσεις της δεν έχουν

ακόμη αποτυπωθεί – οδήγησαν

τα μέλη της Επιτροπής Εμπει-

ρογνωμόνων να ακολουθήσουν

την πλέον ασφαλή οδό.

Έτσι, και μετά από 2,5 μήνες

όπου οι τάξεις των Γυμνασίων

και των Λυκείων παρέμειναν ερμ-

ητικά κλειστές, ανοίγουν και πάλι

την 1η Φεβρουαρίου. 

Οι ειδικοί εισηγήθηκαν να

συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση στις

επιβαρυμένες περιοχές για τους

μαθητές του Λυκείου, σε μια προ-

σπάθεια συγκράτησης και

συνεπώς ελέγχου της διασπο-

ράς σε αυτές, αλλά και παρά-

ταση του εθνικού lockdown για

ακόμη μία εβδομάδα. 

Διευκρινίζεται δε ότι όλες οι

άλλες εκπαιδευτικές δομές (όπως

Πανεπιστήμια, σχολεία δεύτε-

ρης ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης, φρο-

ντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσ-

σών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης)

παραμένουν για την ώρα σε εξ

αποστάσεως λειτουργία. 

Στο μεταξύ, την ερχόμενη εβδο-

μάδα θα αποφασιστεί και η επα-

ναλειτουργία των πρακτορείων

ΟΠΑΠ από την 1η Φεβρουαρίου

και υπό την προϋπόθεση ότι τα

επιδημιολογικά δεδομένα το επι-

τρέπουν. 

Επιστρέφουν στα σχολεία την 1η Φεβρουαρίου
οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπο-

υργείου Υγείας, αφού αξιολόγησε λεπτομε-

ρώς και επισταμένα τα πρόσφατα επιστημονικά

δεδομένα που ανακοινώθηκαν, αποφάσισε

ομόφωνα να εντάξει την κολχικίνη στο θερ-

απευτικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπι-

ση της νόσου COVID-19. 

Πρόκειται για ένα ασφαλές και δοκι-

μασμένο σε αρκετές παθήσεις φάρμακο,

το οποίο μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδρ-

αση του οργανισμού, όπως αναφέρει σε

σημείωμά του το υπουργείο Υγείας.

Στην απόφαση αυτή συνετέλεσαν τα απο-

τελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης για

τη χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με

COVID-19, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευ-

τέρα και υποδεικνύει σημαντικό όφελος,

καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44%

της θνητότητας, 25% της νοσηλείας και

50% της ανάγκης διασωλήνωσης!

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, με τη μελέτη

GRECO-19, ήταν πρωτοπόρα στη μελέτη

της δράσης της κολχικίνης σε ασθενείς με

COVID-19.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα χορη-

γείται:

• Η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή

χαπιού, μετά από ιατρική εκτίμηση και συντα-

γογράφηση και, φυσικά, έπειτα από θετικό

μοριακό τεστ.

• Θεραπεία με κολχικίνη θα λαμβάνουν

ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών,

ανεξαρτήτως εάν έχουν υποκείμενα νοσή-

ματα, και ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών με

τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρ-

ετό μεγαλύτερο από 38οC.

• Η κολχικίνη θα χορηγείται μόνο με ιατρ-

ική συνταγή και παρακολούθηση και απα-

γορεύεται η ταυτόχρονη χρήση ερυθρο-

μυκίνης, κλαριθρομυκίνης, αζιθρομυκίνης,

κυκλοσπορίνης και βεραπαμίλης.

Μελέτη GRECO-19 και φάρμακο
Κολχικίνη κατά του COVID-19

Ο Υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας (αριστερά) με τον Κ. Μητσοτάκη
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Μετά από 5 χρόνια Ελλάδα και
Τουρκία έκατσαν ξανά γύρω

από το ίδιο τραπέζι σε μία συνά-
ντηση που ήταν περισσότερο ανα-
γνωριστική και διήρκεσε κάτι λιγό-
τερο από τρισήμισυ ώρες. Οι δύο
πλευρές μετά από ένα καυτό εξά-
μηνο για τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις κατά βάση βολιδοσκόπησαν η
μία τις προθέσεις της άλλης, ενώ
αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν
η παρουσία στη συνάντηση του εκ-
προσώπου της Τουρκικής Προεδρίας
και εκλεκτού του Ερντογάν, Ιμπρα-
χήμ Καλίν.

Οι διερευνητικές επαφές είχαν στα-

ματήσει τον Μάρτιο του 2016 κι έκτοτε

η Άγκυρα δεν είχε δείξει καμία διάθεση

προσέγγισης με την Αθήνα στα ζητή-

ματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών,

αντίθετα κυρίαρχο αφήγημα της Τουρ-

κικής εξωτερικής πολιτικής έγινε το

δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν

ο Πρέσβης Παύλος Αποστολίδης, ο

πρέσβης Αλέξανδρος Κουγιού και η

διευθύντρια του γραφείου του ΓΓ του

υπουργείου Εξωτερικών Ιφιγένεια Κανα-
ρά. Πλάι στον Τούρκο υφυπουργό Εξω-

τερικών Ονάλ, κάθησε ο στενότερος

συνεργάτης του Προέδρου Ερντογάν,
Ιμπραχήμ Καλίν.

Μετά την ολοκλήρωση των συζητή-

σεων στην Κωνσταντινούπολη, ελληνι-

κές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι

«ο 61ος γύρος των διερευνητικών επα-

φών έλαβε χώρα σήμερα στην Κων-

σταντινούπολη. Συμφωνήθηκε όπως ο

επόμενος γύρος λάβει χώρα στην Αθήνα».

Το τουρκικό πρακτορείο “Ανατολή”,

επικαλούμενο διπλωματικές πηγές της

Τουρκίας, ανέφερε ότι «στη συνάντηση,

αξιολογήθηκαν τα θέματα που συζητήθη-

καν στους προηγούμενους 60 γύρους,

συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση, οι

τελευταίες εξελίξεις και τα μέτρα που

πρέπει να ληφθούν για αυτά τα θέματα

για το μέλλον».  

Η εκτός προγραμματισμού, αιφνίδια

παρουσία του εξ απορρήτων του Ρετ-

ζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλίν

στο τραπέζι του διαλόγου ερμηνεύεται

ως μήνυμα με κύριο αποδέκτη τις Βρυξέλ-

λες – ενόψει της Συνόδου Κορυφής του

Μαρτίου – αλλά και τη νέα αμερικανική

κυβέρνηση.

Τόσο ο τόπος διεξαγωγής (τα ανάκ-

τορα του Ντολμάμπαχτσε της Κων-

σταντινούπολης, όπου στεγάζεται και

γραφείο της τουρκικής προεδρίας) όσο

και η συμμετοχή του Καλίν ως τοπο-

τηρητή --  γεγονός που επισκίασε τον

διπλωμάτη και υφυπουργό Εξωτερ-

ικών, Σεντάτ Ονάλ --  εκτιμάται ότι ήταν

μηνύματα προς τις Βρυξέλλες, υπο-

δηλώνοντας ότι η Άγκυρα στηρίζει έμπρα-

κτα τον διάλογο και έχει διάθεση να τον

συνεχίσει με στόχο την αποφυγή κυ-

ρώσεων στη Σύνοδο Κορυφής. 

Το βλέμμα της τουρκικής κυβέρν-

ησης, ωστόσο, βρίσκεται και προς την

άλλη πλευρά του Ατλαντικού με απώτε-

ρο στόχο την άρση των αμερικανικών

κυρώσεων για τους S-400.

Η ελληνική πλευρά κατήλθε στις διε-

ρευνητικές με αντικείμενο συζήτησης

μόνο την οριοθέτηση των θαλάσσιων

ζωνών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, χωρικά

ύδατα), ενώ από την τουρκική πλευρά

ήταν απολύτως σαφές ότι υπάρχει πρό-

θεση επέκτασης της ατζέντας σε θέμα-

τα, όπως η αποστρατιωτικοποίηση των

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ή οι απο-

καλούμενες «γκρίζες ζώνες».

Ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρο-

σώπος Χρήστος Ταραντίλης, όταν

κλήθηκε να σχολιάσει αν επιχειρείται

«μια μονομερής αναβάθμιση των συζητή-

σεων από την πλευρά της Τουρκίας»,

τόνισε ότι «οι διερευνητικές επαφές

δεν είναι διαπραγματεύσεις. Είναι

συζητήσεις οι οποίες δεν δεσμεύουν

κάποιον. Είναι άτυπες και ο στόχος είναι

να διερευνηθούν σημεία σύγκλισης σε

τυχόν διαπραγμάτευση για το θέμα που

έχουμε θέσει, στο γνωστό πλαίσιο που

έχουμε θέσει ως χώρα, που είναι η ορι-

οθέτηση Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδας στο

Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στη

βάση του Διεθνούς Δικαίου».

Ικανοποίηση Γερμανίας…

Η Γερμανία μέσω του Υπουργού Εξω-

τερικών, Χάικο Μάας, στο τέλος της

συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερ-

ικών Υποθέσεων της ΕΕ εξέφρασε τον

πάγιο γερμανικό σκεπτικισμό απέναν-

τι σε μια πιο αυστηρή πολιτική απέναντι

στην Τουρκία. 

Ο κ. Μάας είπε πως τα θετικά σήμα-

τα που έχει αποστείλει προσφάτως η

Άγκυρα και η επανέναρξη των διερευ-

νητικών συνομιλιών δεν πρέπει να επι-

βαρυνθούν από κάποια επιβολή νέων

κυρώσεων σε αυτή την φάση. 

Από την άλλη η Γαλλία πιέζει για μια

διευρυμένη λίστα κυρώσεων σε σχέση

με τις παράνοες τουρκικές γεωτρήσεις

στην κυπριακή ΑΟΖ και κάπου στην

μέση βρίσκεται ο Ύπατος Εκπρόσω-

πος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος

είπε ότι η λίστα δεν είναι έτοιμη αλλά

ούτε είναι και στην άκρη.

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Διερευνητικές για...
«τα μάτια» της ΕΕ
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«Σ
τους δύσκολους καιρούς να θυμάσαι την γλώσσα».

Μια διαπίστωση και μια αλήθεια, η οποία, παρ-

όλο πού διακηρύχθηκε είκοσι δύο αιώνες πριν, εν

τούτοις επιβάλλεται να μας προβληματίζει και να υπο-

δεικνύει σε όλους μας, και κυρίως σ' εμάς τους από-

δημους Έλληνες -ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου διαβίω-

σής μας- το μεγάλο και κοσμοϊστορικό μήνυμα που

πρέπει να βγαίνει κάθε χρόνο από τους καθιερωμέ-

νους εορτασμούς των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών

Γραμμάτων: Να καλλιεργείτε, να προστατεύετε και να

προβάλλετε, σε πλάτος και βάθος, την Γλώσσα μας,

στην οποία έχουν γραφτεί τόσο τα αριστουργήματα

της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, όσο και τα Ιερά

μας Ευαγγέλια και η υπέροχη Υμνογραφία της Ορ-

θοδόξου Εκκλησίας μας.

Του Χάρη Μεττή
Εκπαιδευτικού - Συγγραφέα

Όταν, όμως, μιλάμε για γλώσσα και γλωσσικό πλούτο

της Ελληνικής, ασφαλώς δεν περιοριζόμαστε μόνο και απο-

κλειστικά στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά κυρίως και

προπάντων στο περιεχόμενό της, που είναι, και πρέπει ν'

αποτελεί τον αψευδέστερο καθρέφτη της ψυχοσύνθεσης

και του όλου χαρακτήρα του Γένους των Ελλήνων διαχρο-

νικά, υπεριστορικά, παγκόσμια και μόνιμα.

Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και, μάλιστα,

αυτοί οι οποίοι δίκαια αποκαλούνται οι Τρεις Μέγιστοι

Φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος -ο Μέγας Βασίλειος, ο

Γρηγόριος ο Θεολόγος, και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος-

ήταν αυτό ακριβώς το υπέρτατο πολιτιστικό και παναν-

θρώπινο περιεχόμενο, το οποίο πρόσεξαν στην Ελληνική

Γλώσσα και, ως μέλισσες εργατικές, ακούραστες και πάν-

σοφες, άντλησαν το υπέροχο μέλι, το οποίο περιέχεται στα

γραπτά μνημεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Οι

ίδιοι, μάλιστα, σ' αυτήν ακριβώς την Γλώσσα- την Ελληνι-

κή- διατύπωσαν τις σκέψεις και τα οράματά τους για την

Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, ο οποίος θα την βίωνε και

θα την εξέφραζε.

Η Ορθοδοξία, βέβαια, δεν έχει εθνικοφυλετικά όρια και

περιορισμούς. Όμως οι κατά τόπους διαφορετικοί λαοί

έχουν. Γι' αυτό, για παράδειγμα, και οι Άγιοι Μεθόδιος και

Κύριλλος, όταν δίδαξαν την Ορθοδοξία στους Σλάβους,

είχαν φροντίσει να την εκφράσουν μέσα από την Γλώσσα

του τόπου, η οποία και αντικαθρεφτίζει απόλυτα τον χαρα-

κτήρα και το ήθος των λαών αυτών. Όταν δε ο Ελληνισμό,

που ζούσε μειονοτικά σε χώρες γλωσσικά και πολιτιστικά

πολυανθρωπότερες, είχε χάσει, για τον έναν ή τον άλλο

λόγο την Γλώσσα του, απορροφήθηκε, σταδιακά, πλήρως

κι εξαφανίστηκε μέσα στην αδηφάγο χοάνη των ξένων λαών,

αφομοιώθηκε δε κι έγινε τελικά ένα μ' αυτούς.

«Εν καιροίς χαλεποίς μέμνησο τήν γλώσσαν». Και

οι καιροί για τον Ελληνισμό όπου γης είναι πάντοτε χαλε-

ποί και θανάσιμα επικίνδυνοι. Για εμάς δε, μάλιστα, οι οποίοι

ζούμε μακριά από τις φυσικές και προαιώνιες κοιτίδες των

πατέρων μας, οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες και

πολύ πιο επικίνδυνες. Και τούτο, επειδή δεχόμαστε καθη-

μερινά τον ακατάσχετο καταιονισμό απειράριθμων, εξω-

πραγματικών -- για την δικιά μας πολιτιστική κληρονομιά

και ψυχοσύνθεση -- μηνυμάτων κι επιδράσεων, από τις

οποίες αλλοιώνεται, κάμπτεται και, τελικά, εξανεμίζεται αυτό

που λέμε, και για το οποίο δικαιολογημένα καυχιόμαστε,

Ελληνισμός, Ελληνική συνείδηση και Ελληνικός χαρα-

κτήρας και ελπιδοφόρο απώτερο μέλλον.

Και, δυστυχώς, δεν είναι σπάνιες, σήμερα, αλλά και στο

πρόσφατο και το απώτερο παρελθόν, οι φωνές εκείνες των

απληροφόρητων, αν όχι και ύπουλα προκατειλημμένων,

οι οποίοι -- προκειμένου να δικαιολογήσουν την δικιά τους

αδυναμία, τον καιροσκοπισμό, την ολιγωρία και, σε τελευ-

ταία ανάλυση, την πλήρη αποτυχία τους στον νευραλγικής

σημασίας κι εθνοσωτήριο αυτόν τομέα -- διατείνονται και

κηρύττουν ανερυθρίαστα ότι δήθεν «η γλώσσα δεν αποτε-

λεί απαραίτητο όπλο προάσπισης των εθνικοθρησκευτικών

μας καταβολάδων και παραδόσεων, αλλά και των πολιτι-

στικών χαρακτηριστικών της φυλής». Σφάλμα, βέβαια, μέγα

και ασυγχώρητο, γιατί η αδέκαστη και πολλές φορές οδυνηρό-

τατη ιστορική μας πείρα διαψεύδει κατηγορηματικά και τρα-

γικότατα. Πού είναι, άραγε, ο Ελληνισμός της πρώην αχα-

νούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όλων δηλαδή εκείνων των

Ελλήνων, οι οποίοι κάτω από αφόρητες πιέσεις και αφάν-

ταστες ταλαιπωρίες -- αλλά, κάποτε, δυστυχώς και εξ ιδίας

φυγόπονης και ιδιοτελούς επιλογής -- είχαν εγκαταλείψει

την Γλώσσα των πατέρων τους; Και, ακόμη πιο πρόσφα-

τα, στον εικοστό αιώνα, πού είναι άραγε οι Έλληνες και ο

Ελληνισμός των χωρών του Νέου λεγόμενου Κόσμου και

της Ευρώπης -- Ανατολικής, Κεντρώας και Δυτικής -- οι οποίοι

και πάλιν απώλεσαν την Γλώσσα και την Ελληνική τους

συνείδηση και αυτοανακηρύσσονται σε κράτη και κρατίδια,

κλέβοντας δε, μάλιστα, και ιδιοποιούμενοι ονόματα Ελληνι-

κά, σε βάρος πάντοτε του Ελληνισμού και των συμφερόν-

των του;

Οι ετήσιοι εορτασμοί των Ελληνικών Γραμμάτων και η

επικέντρωση της αναφοράς μας στους Τρεις Μεγάλους

Ιεράρχες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, οι οποίοι όντως

είχαν αποτελέσει την χρυσή γέφυρα που συνδέει τον Αρχαίο

Ελληνικό Κόσμο με τον Χριστιανισμό και δη την Ορθοδοξία,

οργανώνονται και πραγματοποιούνται με στόχο αφ' ενός

να τιμηθούν οι θεόπνευστοι εκείνοι σκαπανείς της σύζευ-

ξης Ελληνισμού και Χριστιανισμού, αφ' ετέρου όμως για να

υπενθυμίζουμε εις εαυτούς και αλλήλους την απόλυτη ανά-

γκη να ζούμε και ν' αναπνέουμε μέσα στο κλίμα και το περιε-

χόμενο της Ελληνορθόδοξής μας κοσμοθεωρίας και παρά-

δοσης, όπως μας την κληροδότησαν οι Τρεις Ιεράρχες και

οι λοιποί Μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι του Γένους και

της Εκκλησίας μας. Και η κοσμοθεωρία αυτή εκφράζεται –

για μας τουλάχιστον τους Έλληνες – κατά κύριο και πρω-

ταρχικό λόγο μέσα από την Γλώσσα μας. Την οποία, συνεπώς,

έχουμε υπέρτατο καθήκον να διαφυλάττουμε ως κόρην οφ-

θαλμού και να την μεταλαμπαδεύουμε, στα παιδιά μας και

στα παιδιά των παιδιών μας, με ζήλο και αφοσίωση, με

αγάπη και πίστη στην αιώνιά της αποστολή και σημασία

και πλούτο και περιεχόμενο. Αλλιώς το Γένος μαραίνεται

και σιγά-σιγά φθίνει και χάνεται για πάντα.

Οι καιροί, τους οποίους διέρχεται σήμερα ο Ελληνι-

σμός είναι όντως χαλεπέστατοι. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι,

αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και η εσωτερική πολιτι-

σμική κρίση και διάβρωση που, δυστυχώς, από πολ-

λού μαστίζει τους Έλληνες, απαιτούν την ανύσταχτη

εγρήγορση και την ολόψυχη και ομόψυχη επιστρά-

τευση όλων μας, ώστε να περισώσουμε, να προα-

σπίσουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναβαθμίσουμε

τις μεγάλες, τις ανεκτίμητες και τις διαχρονικές αρετές

και αξίες που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά του Γένο-

υς. Και αυτό θα το επιτύχουμε μόνο με την απαρασά-

λευτη εμμονή μας στις δοκιμασμένες και δικαιωμένες,

από τον χρόνο και την ιστορική πορεία του Ελληνι-

σμού, βιωματικές και βαθύτατα ανθρώπινες καταβο-

λάδες που μας κληροδότησαν πλουσιοπάροχα οι πατέρ-

ες μας. Αλλά, ταυτόχρονα, απορροφώντας κι απο-

δεχόμενοι ό,τι ωραίο και υγιές μπορούμε ν' αντλήσου-

με από τον γύρω μας κόσμο, χωρίς, όμως, τον τυφλό,

ανεξέλεγκτο κι εξευτελιστικό εκείνο ξενομανή μιμητι-

σμό, ο οποίος αλλοιώνει, παραμορφώνει και απαλλο-

τριώνει θανάσιμα τις πολυσήμαντες διαχρονικές αρε-

τές και τα υπέροχα εθνικά, θρησκευτικά και πολιτιστι-

κά μας χαρακτηριστικά και οράματα.

Ν' απολακτίσουμε, μάλιστα, ως έωλα και καταστροφικά

τα στοιχεία εκείνα των ξένων πολιτισμικών και οικονομικο-

κοινωνικών ρευμάτων, τα οποία ρευστοποιούν και πλα-

στικοποιούν την ηθική και πνευματική μας αντοχή και

βούληση, κονιορτοποιούν δε ταυτόχρονα και κάθε τι, το

οποίο θεωρείται ως δήθεν πεπαλαιωμένο, συντηρητικό,

παραδοσιακό, παλιομοδίτικο και καθυστερημένο -- ισχυρίζον-

ται οι αδαείς και οι πολέμιοί του --ακριβώς επειδή αυτό έχει

αντέξει στην δοκιμασία του χρόνου και των ανά τους αιώνας

και τις αντίξοες ιστορικές συγκυρίες κλυδωνισμών του Γέ-

νους. Αλλά, βέβαια, χωρίς μ' αυτό να θέλουμε να πούμε ή

να υποστηρίξουμε ότι κάθε τι το αρχαιοελληνικό, το πατρο-

γονικό, το παραδοσιακό και το ηθογραφικό πρέπει απα-

ραίτητα να είναι και κανόνας απαράβατος και αδιασάλευ-

τος, ή φάρος πορείας της ζωής και των δραστηριοτήτων

μας, χωρίς να επιδέχεται υγιείς καινοτομίες και αναπρο-

σαρμογές.

Και αυτό μας οδηγεί σε ένα ειδικό θέμα αναφορικά

με την πολυπληθή Ελληνοκυπριακή Παροικία του Ηνω-

μένου Βασιλείου: Τη χρήση δηλαδή του Ελληνοκυ-

πριακού Γλωσσικού Ιδιώματος ως μοναδικού μέσου

έκφρασης αυτής ακρι-βώς της διαχρονικής πραγμα-

τικότητας Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Για τους μελε-

τητές, βέβαια, του Ιδιώματος αυτού η απάντηση είναι

θετική και αντικειμενικά ορθότατη, επειδή και το Ιδίω-

μα αυτό, εφ' όσον κατέχεται άριστα από τους χρήστες

του, όπως κι εκείνα της Κρήτης, των Επτανήσων, της

Δωδεκανήσου και γενικά όλων των απομακρυσμένων

από την Αθήνα περιοχών της Ελλάδας, είναι στη βάση

και στο περιεχόμενό τους Ελληνικά. Οπότε, λοιπόν, εφ'

όσον οι Ελληνοκύπριοι απόδημοι νοιώθουν πολύ πιο

άνετα να διατυπώνουν τις σκέψεις και τα συναισθή-

ματά τους στο εν λόγω Ιδίωμα, αποτελεί κατά τη γνώμη

μου σφάλμα μέγα να τους σπρώχνουμε έμμεσα μεν

πλην σαφώς στην εκμάθηση και τη χρήση της Αγγλι-

κής. Και τούτο, όταν η πλήρης εκμάθηση της Νέας

Ελληνικής είναι εκ των πραγμάτων δυσκολότερη από

την εκμάθηση της γλώσσας, την οποία τα μεν Ελληνο-

κυπριόπουλα αναγκαστικά μαθαίνουν στα Αγγλικά τους

Σχολεία όπου φοιτούν υποχρεωτικά, οι δε γονείς από

το γενικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται κι εργά-

ζονται. Υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η Νεοελληνι-

κή τόσο η γραπτή όσο και η καθομιλούμενη, θα απο-

τελεί παντού και πάντοτε την τελική απορρόφηση των

Ιδιωματισμών κάθε τόπου και χρόνου, όπως έγινε,

άλλωστε, στην ελεύθερη Ελλάδα, καταβάλλεται δε και

συντονισμένη προσπάθεια να γίνει --  και ασφαλώς τελι-

κά θα γίνει --  και στην Κύπρο.

Η ιστορική, άλλωστε, διαδρομή του Γένους και η χαλύβδω-

ση των γνήσιων αξιών και πεποιθήσεών του περνούν μέσα

από την φωτιά και το αίμα των πρωτοστατών της συνεχούς

ανθρωποκεντρικής ενόρασης, ανατομίας και σύνθεσης των

στοιχείων εκείνων, τα οποία συναποτελούν αυτό που προσ-

φυώς -- αν και πολλές φορές παρεξηγημένα --αποκαλούμε

Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό και Παράδοση. Όλα αυτά τα

γνωρίσματα και τα διδάγματα οφείλουμε να τα θέτουμε πάν-

τοτε ως κινητήρια δύναμη στον υπεράνθρωπο, κάποτε,

αγώνα μας να κρατηθούμε άρρηκτα δεμένοι με τις ρίζες

μας, τις οποίες να θρέφουμε και να ποτίζουμε με σκέψη και

σύνεση, με υπομονή και υπομονή, ανανεώνοντας κι εμπλου-

τίζοντάς τες με ό,τι ωραίο και καλό μπορούμε να αντλήσου-

με από την σύγχρονη πραγματικότητα.

Αλλά ποια είναι, άραγε, τα στοιχεία εκείνα που μας

ξεχωρίζουν ως Γένος και μας κρατάνε δημιουργικά ζωντα-

νούς για χιλιάδες τώρα χρόνια, έστω κι αν γεωπολιτικά

κατοικούμε σε μια χώρα ορεινή και κατακερματισμένη σε

μικρά και εν πολλοίς άγονα νησιά και πετρώδεις ηπειρωτι-

κές εκτάσεις; Πρώτα απ' όλα, η καθαρότητα της εσωτε-

ρικής μας ματιάς‚ που μας επιτρέπει να δούμε και να

γνωρίσου-με τον κόσμο και το περιεχόμενό του στην

πραγματική του ουσία και όχι μονάχα στην εξωτερική

του εμφάνιση. Κι εφ' όσον κόσμος και άνθρωπος είναι δύο

πραγματικότητες αλληλένδετες κι αλληλοεξαρτώμενες από

αυτή ταύτη την υπαρξιακή τους υπόσταση, είναι φυσικό για

τον άνθρωπο, τον σκεπτόμενο και τον οραματιζόμενο, να

ξεκινήσει την αναζήτηση του μυστικού της ίδιας της ύπα-

ρξής του με κίνητρα και δεδομένα καθαρώς ανθρωποκεν-

τρικά. Το «πάν μέτρον άνθρωπος», αυτήν ακριβώς την

πολυσήμαντη πραγματικότητα διατυπώνει στην πεν-

τακάθαρη λακωνικότητά του. Και τούτο, γιατί ο άνθρω-

πος, ως εικόνα και ομοίωμα τού Θεού, έχει απόλυτη

ανάγκη της αυτογνωσίας του προκειμένου να βιώσει

κατά τρόπο αρμονικό και θεάρεστο την αποστολή που

του έχει εμπιστευθεί ο μεγάλος και πάνσοφος Δημι-

ουργός του.

Στον άνθρωπο, όμως, ο Θεός εμφύσησε πνεύμα άγιο.

Και το πνεύμα τούτο το άγιο φιλοξενείται μεν στο επίγειο

και φθαρτό του υλικό σώμα, όμως παραμένει παντελώς

ελεύθερο να σκεφθεί, να προβληματιστεί και να επιλέξει

πού και πώς θα πορευθεί και πού και πώς θα δράσει ώστε

να δικαιώσει την αποστολή και την ύπαρξή του, αλλά και

να δικαιωθεί το ίδιο στα μάτια του Θεού. Και η ελευθερία

αυτή ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το ελεύθερο πνεύμα

του ανθρώπου, αποτελούν ένα από τα βασικότερά του χα-

ρακτηριστικά, τα οποία τον φέρνουν ενώπιον ενωπίω με

αυτή ταύτη την γνήσια ανθρώπινή του υπόσταση. Και ο

Έλληνας ανά τους αιώνες αυτήν ακριβώς την ελευθε-

ρία έθεσε ως πρωταρχικό σκοπό τής όλης του βιο-

θεωρίας κι επιδίωξης. Αλλά, βέβαια, η έννοια της ελευ-

θερίας δεν μπορεί, ούτε και πρέπει να ταυτίζεται ή να

εξομοιώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την ασυδοσία

και την ελευθεριότητα και τον ακατάσχετο κι εγκλημα-

τικό αναρχισμό – τρεις άκρατες και κατά συνέπεια

επικίνδυνες και φθοροποιές παραφυάδες του ελευθέ-

ρως ζειν και βούλεσθαι.

Η αθανασία της ψυχής, ως θεόπνευστη, και η ελε-

υθερία της βούλησης, ως βασικότατο χαρακτηριστικό

του αν-θρώπου, μαζί με την καθαρότητα του πνεύμα-

τος που οδηγούσε στο «πάν μέτρον άριστον» – καταδίκη,

δηλαδή, των ακραίων και ασύδοτων πράξεων – απε-

τέλεσαν το βάθρο, πάνω στο οποίο είχε στηθεί και στα-

θεί ο Ελληνικός Λόγος και Πολιτισμός στην ευγενή του

προσπάθεια ν' αγγίσει το θείο και να εξομοιωθεί με την

θέα και το περιεχόμενό του. Κι έρχεται, στην πιο κρίσιμη

καμπή της Ιστορίας του Ελληνισμού, ο Χριστιανισμός

για να ολοκληρώσει το τρίπτυχο αυτό της υψιπετούς

ελληνικής διανόησης με την αγάπη, χωρίς την οποία

ο άνθρωπος παραμένει λειψός και ετερόφωτος. Το

«αγαπάτε αλλήλους» του Ιερού Ευαγγελίου, ενσωμα-

τωμένο κατά τρόπον αδιαίρετο και ανεξίτηλο σε ό,τι

πιο ωραίο και διαχρονικό είχε συλλάβει ο νους των

Ελλήνων, έχουν δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε

Ελληνο-χριστιανική Οντότητα και ήθος και αξίες και

Πολιτισμό.

Να, λοιπόν, γιατί εορτάζουμε κάθε χρόνο οι Πανέλληνες

την ιερή μνήμη των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικου-

μενικών Διδασκάλων, των οποίων την ανεκτίμητα πολύπλε-

υρη συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό έχουμε δικαιο-

λογημένα ταυτίσει με τα Ελληνικά Γράμματα. Μια ταύτιση,

όμως, που, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει απολύτως καμιά

εθνοφυλετική προκατάληψη, ακριβώς επειδή, ως κέντρο

βάρους των επιδιώξεων και του γενικότερου ενδιαφέρον-

τός μας τοποθετούμε τον άνθρωπο ως γνήσιο δημιούρ-

γημα – κατ' εικόνα και ομοίωση – του μεγάλου και άκτιστου

Δημιουργού των πάντων. Ταυτόχρονα δε, ως μέσο και μορ-

φή έκφρασης και διατύπωσης των αξιών και των αρετών

του, υπήρξε πάντοτε η Ελληνική Γλώσσα, η οποία δικαιο-

λογημένα χαρακτηρίστηκε, και από δικούς μας και από

ξένους, ως το τελειότερο γλωσσικό δημιούργημα του αν-

θρώπου επί της γης.

Υπ' αυτή, συνεπώς, την έννοια, οφείλουμε και να

προστατεύουμε και να καλλιεργούμε και να προβάλ-

λουμε σε βάθος και σε πλάτος και κυρίως στις νεώτε-

ρες γενεές των Ελλήνων τόσο την Ελληνική Γλώσσα,

όσο και την παναν-θρώπινη σημασία των διδύμων

αυτών εορτασμών, ώστε ο κάθε σκεπτόμενος άνθρω-

πος να εγκύπτει ευλαβικά, αλλά και με τα μάτια της

ψυχής και του νου του ορθάνοικτα, πάνω στις ακένω-

τες πηγές της κατά Έλληνα γνώσης, της κατά Χριστόν

αγάπης και της κατ' άνθρωπον ελεύθερης βούλησης.

Έτσι, θα αναβαθμίζεται πνευματικά, θ' αποκαθαίρεται ψυχι-

κά και θα βιώνει ανθρωπινότερα και, συνεπώς, όσο τούτο

είναι δυνατό, βαθύτερα και ουσιαστικότερα, το υπερκόσμιο

μήνυμα του Ιερού μας Ευαγγελίου, όπως αυτό εκφράζεται

κι ερμηνεύεται από την Ορθοδοξία μας και όπως το σφυρη-

λάτησαν, με όργανο την Ελληνική Γλώσσα, οι μεγάλοι και

θεόπνευστοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας.

«Των οικείων αμελούμεν παίδων, και των μεν σωμά-

των αυτών επιμελούμεθα, της δε ψυχής αυτών καταφ-

ρονούμεν, εσχάτης ανοίας πράγμα», κατά τον Ιωάννη

Χρυσόστομο.

Οι Τρεις Ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο

Ναζιανζηνός ή Θεολόγος, και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, των

οποίων την ιερή μνήμη εορτάζουμε οι Πανέλληνες κάθε

χρόνο στις 30 Ιανουαρίου, αποτελούν όχι μόνο για την

Εκκλησία του Χριστού, αλλά και για το Γένος των Ελλήνων

και ολόκληρη την ανθρωπότητα, διαχρονικούς φωτεινούς

αστέρες αστείρευτης σοφίας και παιδευτικής σημασίας ανε-

πανάληπτης. Ακόμη δε και όταν ζούσαν, πολύ δε περισ-

σότερο στα χρόνια που ακολούθησαν τον τελικό θρίαμβο

του Χριστιανισμού ως πανανθρώπινης θρησκείας, η Εκκλησία

και ο Λαός του Θεού τούς είχαν κατατάξει. μεταξύ των κορυ-

φαίων Πατέρων.

Θεωρήθηκαν, επίσης, και μάλιστα πολύ δίκαια και από

πολύ νωρίς, ως Οικουμενικοί Διδάσκαλοι και ως οι ουσια-

στικοί πρωτεργάτες στη δημιουργική σύζευξη Ελληνι-

σμού και Χριστιανισμού. Ένα γεγονός που συνέβαλε,

όσο ελάχιστοι άλλοι παράγοντες, στον εκχριστιανισμό

του Ελληνισμού με το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα

της αναβάθμισης του πνευματικού περιεχομένου της

ζωής του ανθρώπου και τη ριζική αλλαγή της μορφής

και της ουσίας του πολιτισμού και της βιοθεωρίας της

Ανθρωπότητος στην ολότητά της.

Έχοντες, συνεπώς, πάντοτε κατά νουν τις σοφές αυτές

διαπιστώσεις όλων, όσοι έχουν εμβαθύνει στο νόημα και

τη μεγάλη σημασία που έχουν για τον σημερινό και τον μελ-

λοντικό άνθρωπο τα διαχρονικά και σωτήρια για όλους μας

διδάγματα και παραδείγματα ενάρετου βίου και ενεργούμενης

φιλανθρωπίας των Τριών Ιεραρχών, ας έχουμε κατά νουν

τις ταραγμένες εκείνες εποχές και τις τόσο αντίξοες συν-

θήκες κάτω από τις οποίες έζησαν, δίδαξαν, εργάστηκαν

και ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα κι εξουθενωτικά οι Παμ-

μέγιστοι αυτοί Διδάσκαλοι της Εκκλησίας και του Γένους,

για ν' αντλήσουμε κι εμείς δύναμη και θάρρος και αποφα-

σιστικότητα, ώστε να μπορούμε παντού και πάντοτε να

εργαζόμεθα τον αγώνα τον καλόν υπέρ ημών, πολύ δε πε-

ρισσότερο υπέρ των συνανθρώπων μας και μάλιστα των

αναξιοπαθούντων και των εμπερίστατων.

Άλλωστε, από τα βασικότατα σημεία της δραστηριότ-

ητας και του όλου έργου των Τριών Ιεραρχών, υπήρξαν αφ'

ενός η εκπαίδευση των νέων, και αφ' ετέρου, ή μάλλον, ως

συνέχεια της παιδείας αυτής, η έμπρακτη αγάπη και το

άοκνό τους ενδιαφέρον για τον χειμαζόμενο και αναξιο-

παθούντα συνάνθρωπό μας. Και είναι ακριβώς αυτά τα δύο

βασικά θέματα, η παιδεία και η φιλανθρωπία, που προ-

βάλλουν ενώπιόν μας ως κατευθυντήριες γραμμές για το

δικό μας καθήκον και υποχρέωση απέναντι στους συνα-

νθρώπους μας σήμερα.

Αναφορικά, τώρα, με την παιδεία, στη συνείδηση τόσο

της Εκκλησίας όσο και του Λαού, οι Τρεις Ιεράρχες είχαν

από πολύ νωρίς συνδεθεί άρρηκτα και μόνιμα τόσο με την

Ελληνική ή θύραθεν, όπως λεγόταν, Παιδεία, τα Ελληνικά

Εκπαιδευτήρια και, γενικά, με τα Ελληνικά Γράμματα, όσο,

βέβαια, και με την χριστιανική διδασκαλία και την εν γένει

χριστιανική Παιδεία. Ήδη στους Βυζαντινούς χρόνους οι

λεγόμενες «Ανθολογίαι» ή «Χρηστομάθειαι», που χρησι-

μοποιούνταν ως το βασικό ανάγνωσμα των παιδιών, πε-

ριείχαν Λόγους όχι μόνο των αρχαίων κλασσικών ρητόρ-

ων, αλλά και των Τριών Ιεραρχών. Μάλιστα δε οι Λόγοι και

τα Έργα των Τριών Ιεραρχών απετέλεσαν την βάση για την

έκδοση των λεγομένων «Μαργαριτών», δηλαδή Ανθολογίων,

με πρώτη έκδοση το 1672. Το δε χειμαζόμενο Γένος στή-

ριξε την εκπαίδευσή του στις σοφές διδασκαλίες και τα τόσο

ανθρώπινα παραδείγματα που πρόβαλλαν μέσα από τα

γραπτά και τις πράξεις τους οι Μεγάλοι αυτοί Διδάσκαλοι.

Σήμερα, που τα παιδιά και η νεολαία βρίσκονται συνεχώς

κάτω από πάσης φύσεως αλλοπρόσαλλα διδάγματα, καλό

θα ήταν και σωτήριο να έχουμε υπόψη μας, μεταξύ άλλων,

και το μέγα δίδαγμα που μας παρέχει τόσο γλαφυρά ο

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δηλαδή έχουμε δώσει

πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο σώμα παρά στο πνεύμα

του παιδιού, και γι' αυτό η ανθρωπότητα παραπαίει και

προβληματίζεται, κι έχει αποπροσανατολισθεί από τις

μεγάλες αξίες και τις αρετές του Ορθόδοξου Χριστια-

νισμού και της Ελληνοπρεπούς Παιδείας.

Εκτός, όμως, από την ανυπολόγιστης αξίας προσφορά

τους αυτή στον Άνθρωπο, οι Τρεις Ιεράρχες είχαν, επίσης,

έμπρακτα αποδείξει το ειλικρινές ενδιαφέρον και την αφει-

δώλευτη αγάπη και φροντίδα τους για τον κάθε λογής χει-

μαζόμενο συνάνθρωπό τους. Είναι δε μάλιστα αυτή ακρι-

βώς η ενεργούμενη προσφορά που έχει τόσο επίκαιρη

σημασία στην εποχή μας. Αρκεί κανείς να ενσκήψει με προ-

σοχή και να μελετήσει τις Θείες Λειτουργίες που συνέθε-

σαν οι μέγιστοι εκείνοι εκκλησιαστικοί Πατέρες και Διδάσ-

καλοι για ν' αντιληφθεί με πόσον πόνο και σπαραγμό ψυχής,

αλλά και με πόση καθαρότητα σκέψης και συναισθημάτων,

είχαν κατανοήσει το μέγεθος της δυσπραγίας και της ένδει-

ας των μεγάλων μαζών της εποχής τους.

Η φτώχεια. Η οικογένεια. Τα παιδιά. Η νεολαία. Τα γη-

ρατειά και τα άλλα ανθρώπινα δράματα. Προβλήματα όχι

μόνο του τέταρτου αιώνα, αλλά και του δικού μας σήμερα,

εικοστού πρώτου αιώνα, τα οποία προβλήματα οι Τρεις

Ιεράρχες είχαν αντιμετωπίσει όχι απλώς με προσευχές και

θεωρητικά, αλλά έμπρακτα και αποφασιστικά και με περ-

ισσότερο από υπαρκτό τον κίνδυνο να πληρώσουν με την

ίδια την ζωή τους τις θεάρεστες εκείνες και τόσο ανθρώπι-

νες πρωτοβουλίες τους. 

Αρκεί εδώ να θυμηθούμε και πάλιν την περίφημη Βασι-

λειάδα, στην οποία, σύμφωνα με την παράδοση, «ου λόγω

μεν, έργω δε», ο Μέγας Βασίλειος περιμάζευε και φρόν-

τιζε τριάντα χιλιάδες ενδεείς κι εμπερίστατους συνανθρώ-

πους του. Τα ίδια αυτά προβλήματα, και μάλιστα σε μορφή

βιβλικών καταστροφών καλούμαστε κι εμείς σήμερα ν' αντι-

μετωπίσουμε και να επιλύσουμε, με αγάπη, βέβαια, και

διάκριση. Να μεριμνήσουμε για τους γέρους και τους

ασθε-νείς. Για τα παιδιά και τη νεολαία μας. Για τα θέμα-

τα «λοιμών, λιμών και καταποντισμών». Να ενθαρ-

ρύνουμε τους γονείς να διαφυλάξουν και να προστα-

τεύουν ως κόρην οφθαλμού τον ιερό θεσμό της Ελληνο-

ρθόδοξης οικογένειάς μας. Και να προσπαθήσουμε να

κρατήσουμε τις νεώτερες γενεές μέσα στην διαχρονι-

κή παρεμβολή του Γένους και της Ορθοδοξίας μας, καλ-

λιεργώντας συνεχώς στις καρδιές και τις συνειδήσεις

τους την αγάπη τους για την Εκκλησία και το Ελληνικό

και Κατηχητικό μας Σχολείο.

Συγκεφαλαιώνοντας εδώ την μοναδικής σημασίας προ-

σφορά των Τριών Ιεραρχών, τονίζουμε τα τέσσερα βασικά

τους επιτεύγματα, για τα οποία η Εκκλησία μας και το Γένος

των Ελλήνων τους έχουν, δικαιολογημένα, ανεβάσει στην

υψηλότερη βαθμίδα της εθνικής και θρησκευτικής μας

συνείδησης και ζωής: Κατ' αρχήν, κατόρθωσαν να συζεύξουν

τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό ώστε να δημιουρ-

γηθεί ο Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός, ο οποίος αποτε-

λεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, δικοί μας και ξένοι, την απαρα-

σάλευτη βάση της βιοθεωρίας τού ανά την Υφήλιο πολιτι-

σμένου ανθρώπου σήμερα. Ας θυμηθούμε εδώ το μικρό

μεν σε έκταση, αλλά μέγιστης σπουδαιότητας έργο του

Μεγάλου Βασιλείου, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «πώς αν

εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων», το οποίο, κατά τη γνώμη

μου, θα έπρεπε να αποτελεί συνεχές και υποχρεωτικό ανάγ-

νωσμα στα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας. Ύστερα,

σφυρηλάτησαν την Ορθοδοξία, η οποία, με τη σειρά της,

απέβη ο θεματοφύλακας και ο προστάτης άγγελος τόσο

του διαχρονικού μηνύματος του Ιερού Ευαγγελίου, όσο και

των αιωνίων αξιών της Ελληνικής σκέψης και διανόησης.

Τρίτο, επειδή εξασφάλισαν την επιβίωση, τον εμπλου-

τισμό, την αναβάθμιση και την διαιώνιση της Ελληνι-

κής Γλώσσας. Και τέταρτο, γιατί έθεσαν τις αδιασάλευ-

τες βάσεις για την Κοινωνική Πολιτική υπέρ των δει-

νοπαθούντων συνανθρώπων μας, όπως τόσο επιγρ-

αμματικά τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος: «Ου πενίαν δέδοι-

κα, ου πλούτον επιθυμώ, ου θάνατον φοβούμαι, ου

ζήσαι εύχομαι, ει μη διά την υμετέραν προκοπήν».

Δίκαια, λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Ελληνισμός,

αλλά και η Οικουμένη ολόκληρη τιμά και σέβεται τους Τρεις

Ιεράρχες θεωρώντας τους ως τους Παμμεγίστους Φωστήρ-

ες και μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και ως τους

Οικουμενικούς Διδασκάλους ανεξαρτήτως φυλής, χρώμα-

τος και γλώσσας. Τα δε ανά τον κόσμο Ελληνικά μας Εκπαι-

δευτήρια οφείλουν να προσβλέπουν σ' αυτούς για χειρα-

γώγηση, ευλογία και φωτισμό, ώστε να δυνηθούν να επι-

τελέσουν επιτυχώς και αποτελεσματικά το πολύτιμο και

πολύπλευρο έργο τους επ' αγαθώ πάντοτε του φιλογενούς

και φιλοθέου ημών Έθνους, και της Ελληνικής μας Γλώσσας,

του Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας μας. 

Και όπως με τόλμη, αλλά και ειλικρινή αυτοπεποίθηση

ότι η Ελληνική Γλώσσα και η ανά τους αιώνες επιβίωση του

Ελληνισμού συμβαδίζουν χέρι-χέρι, αφιερώνω το ακόλο-

υθο ποίημά μου: 

«Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ

Κάθε λαός και κάθε χώρα εδώ στη Γη

έχει τη γλώσσα, τις εκφράσεις, τα αισθήματα,

καθρέφτη γνήσιο της σκέψης την πηγή,

και στέλνει σ' όλους της καρδιάς του τα μηνύματα.

Η κάθε λέξη, κάθε φράση που λαξεύεται

μέσα στον χρόνο, που ανεπαίσθητα περνά,

καρποί και τούτα της ψυχής, που δεν γερνά,

και για το τέλειο και τ' όμορφο παιδεύεται.

Λαοί πεθαίνουν και μ' αυτούς κι η γλώσσα χάνεται,

και μόνο λίγοι, δυνατές ψυχές και πνεύμα,

κληροδοτούν στους απογόνους – χρυσό στέμμα –

γλώσσα που λάμπει στους αιώνες και δοξάζεται.

Σ' αυτούς τους λίγους, τα πρωτεία η Ελλάδα·

χιλιάδες χρόνια δείχνει σ' όλους την πορεία μας·

κι είναι η γλώσσα μας ανέσπερη λαμπάδα,

που καταυγάζει, σαν θεά, την Ιστορία μας».

Ιανουάριος 2021
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link: https://us02web.zoom.us/j/85974364972?pwd=K1JRcnBMblozRXNmcnJLRW9yTmVwZz09 Meeting ID: 859 7436 4972 
Passcode: 932062. info@kes.education. 

                                                                                

«Ἐν καιροῖς χαλεποῖς μέμνησο τήν γλῶσσαν"
(Πολύβιος, 204-120 π. Χ.)

Οι Τρεις Ιεράρχες και τα Ελληνικά Γράμματα
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(Από τα Πάνω Λεύκαρα)
22/04/1949 - 08/01/2021

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,

αδελφού, θείου και φίλου. Κίκη (Κυριάκου) Μαραθεύτη, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Ια-

νουαρίου 2021 σε ηλικία 71 ετών από κορωνοϊό.

Αφήνει την σύζυγο του Βαρβάρα, τις κόρες του Εύη και Γεωργία, τον γαμπρό του

Ραφαέλλο τους αδελφούς του Τάκη και Ανδρέα, τα ανήψια του πολλούς συγγενείς

και φίλους!

Ο μακαριστός Κίκης ήταν ένας φιλήσυχος, πράος, ευγενικός χαρακτήρας και πολύ

αγαπητός από όλους όσους τον γνώριζαν! Ήταν πολύ εργατικός και δοτικός τόσο

στην οικογένεια του όσο και σε όλους τους συνανθρώπους του, έτοιμος να βοηθή-

σει όλους όσοι του ζητούσαν βοήθεια!

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 στις

10:30 π.μ. από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (Town road, Edmonton, Lon-

don N9 0LP).

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Έντμοντον (Edmonton cemetery,

church street, London, N9 9HP) στις 12 μ. 

Λόγω των περιορισμών ένεκα του coViD-19, η προσέλευση τόσο στην εκκλησία

όσο και στο κοιμητήριο πρέπει να περιοριστεί σε 30 άτομα (μόνο με πρόσκληση).

Αντί στεφάνων θα υπάρχει κουτί για εισφορές υπέρ της εκκλησίας του Αγίου

Δημητρίου καθώς και εισφορές στο https://donate.giveasyoulive.com/fundrais-

ing/remembering-kiki

Αιωνία του η μνήμη.

Οι τεθλιμμένοι,

Σύζυγος, Βαρβάρα

Παιδιά, Εύη και Γεωργία και γαμπρός Ραφαέλλο

Αδέλφια, Τάκης και Ανδρέας

Λοιποί συγγενείς

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +

Κίκης Μαραθεύτης

Kyriacos (Koulis) Kyriacou

(originally from Limassol)

It is with great sadness that we announce

the passing of Kyriacos Kyriacou,

more commonly known to many in the

community as Koullis. 

Kyriacos was discovered fast asleep

in his bed on Wednesday 20th January

2021 and the last known contact with

close friends was the day before. As we

await the results of the post-mortem, the

cause of death at this stage is unknown,

but not suspicious. He was  57 years old.

Despite the many challenges he faced

with his eye sight and in his life in gen-

eral, Kyriacos was an extremely hum-

ble, God fearing man who always tried

to help others in need, in whichever way

he could. He never wanted sympathy from others and was a very private individual. For

those who were lucky enough to know him well, he was like a son, a brother, an uncle and

a friend who could always be relied on.

He was an avid listener of LGR, especially the Holy Liturgy on Sunday mornings and he

had a deep love for music.

With the help of the Cyprus High Commission, once the post-mortem has been com-

pleted, Kyriacos will be repatriated to Cyprus for burial. He will be dearly missed by many.

May his memory be eternal, Amen.

 

 

+ DEATH ANNOUNCEMENT + Μνημόσυνο στο Παρεκκλήσι της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων υπέρ του 

μακαριστού Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου

Από την Αρχιεπισκοπή Θυα-

τείρων λάβαμε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση:

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021,

μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών

Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κων-

σταντινουπόλεως του Θεολόγου, ο

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.

Νικήτας, πλαισιούμενος από τους

Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες Νικόδημο

Αναγνωστόπουλο, Πρωτοσύγκελ-

λο της Αρχιεπισκοπής, Θεωνά Μπα-

κάλη, Ιερατικώς Προϊστάμενο του

Ιερού Καθεδρικού Ναού της του Θεού

Σοφίας, Νήφωνα Τσιμαλή, Διευθυ-

ντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου και Ιερ-

ολογ. Αρχιδιάκονο Ευγένιο Τσαρα-

μανίδη, ετέλεσε, εις το Παρεκκλήσιο

της Αρχιεπισκοπής, επιμνημόσυνη

δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

του προκατόχου του,  Αρχιεπισκόπου

πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

ταννίας Κυρού Γρηγορίου. 

Αιωνία αυτού η μνήμη.



Στις 5 Οκτωβρίου 2020, δύο εβδομάδες μετά την

επικοινωνία του Προέδρου Αναστασιάδη με τον ΓΓ

του ΟΗΕ Antonio Guterres, ενημερώνοντας τον

τελευταίο ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες

από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα το 2017,

στα γραφεία του ΔΗΣΥ έλαβε χώρα μια βρετανική,

διπλωματική «Υψηλού Επιπέδου» συνάντηση με

τον Πρόεδρο του (ΔΗΣΥ) Αβέρωφ Νεοφύτου και

τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Χάρη Γεωργιάδη. Η

συνάντηση εκείνη έπεσε στα μαλακά στην Λευ-

κωσία.

Η «Τριμερής» απαρτιζόταν από τον εν Λευκωσία

Ύπ. Αρμοστή Stephen Lillie, την πρέσβειρα από

την Αθήνα Kate Smith, και από την Άγκυρα τον Sir

Dominick Chilcott.

Αμέσως μετά την συνάντηση με τους τρείς εκπρ-

οσώπους του Φόρεϊν Όφις, ο κ. Νεοφύτου δήλω-

σε ότι «Πρέπει να ετοιμαστούμε σοβαρά γιατί το

Κυπριακό πρόβλημα θα μπεί σε βαθιά νερά. Το

Κυπριακό δεν είναι πλέον μόνο θέμα μεταξύ Τουρκίας-

Κύπρου αλλά και ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό»,

Ερωτηθείς αν αυτό ήταν εκτίμηση των διπλωματών

ο κ. Νεοφύτου απάντηση ότι ήταν η άποψη του από

πριν και ταυτίζεται με εκείνη των διπλωματών και

επαφών τους με την Ευρώπη... Θα είναι η τελευ-

ταία ευκαιρία για το Κυπριακό...

Περιέργως ο Ύπ. Αρμοστής Lillie για εκείνη την

«Υψηλού Επιπέδου» συνάντηση δεν φαίνεται να

ανάρτησε οτιδήποτε στο twitter του.

Στις 8 Οκτωβρίου 2020 ο Πρόεδρος Ν. Αναστα-

σιάδης και ο Επίτροπος Φ. Φωτίου παρευρέθηκαν

την Βρετανική Υπ. Αρμοστεία γιορτάζοντας 60 χρό-

νια διπλωματικών σχέσεων ΗΒ/Κύπρου. Μιλούν

για εξαίρετες σχέσεις σε διάφορα επίπεδα, άμυνας,

τουρισμού, εκπαίδευσης...

Στις 9 Οκτωβρίου 2020 τα ΗΕ εξέδωσαν την περ-

ιβόητη δήλωσή τους για τα Βαρώσια, από τον Ρώσο

Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προφανώς

γράφτηκε από τους κονδυλοφόρους για το Κυ-

πριακό, το βρετανικό Φόρεϊν Όφις υποστηρίζον-

τας όπως πάντα την ΔΔΟ και πολιτική ισότητα...

Στις 19 Οκτωβρίου 2020 η Wendy Morton του

Φόρεϊν Όφις (FCDO) εξέδωσε μέσω twitter την

δήλωση ότι «Το ΗΒ είναι έτοιμο να εργαστεί με

Τατάρ και Αναστασιάδη Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία

και ΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών για επα-

νένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα

του Σ.Α», με άλλα λόγια η υφυπουργός Morton

υποστήριξε την ΔΔΟ.

Στις 5 Νοεμβρίου 2020 ο Εξ. Stephen Lillie έγρα-

ψε στο twitter του ότι έδωσε συγχαρητήρια στον

Τατάρ για την εκλογή του ως Τ/κ ηγέτης και είχαν

καλές συζητήσεις για τις ιστορικές δυνατές σχέσεις

του ΗΒ/Τουρκοκυπρίων και τις προοπτικές για λύση

του Κυπριακού.

Όλα τα πιο πάνω συνέβησαν σε διάστημα ενός

μηνός από την «Τριμερή» στην Πινδάρου. Ακο-

λούθησε το άρθρο Χάρη Γεωργιάδη.

Οι Βρετανοί Αξιωματούχοι προφανώς για λόγο-

υς τακτικής δεν θέλουν να επικοινωνούν, είτε ανοι-

κτά είτε μυστικά με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη,

γνωρίζοντας τις θέσεις του για το «Σχέδιο Ανάν».

Εμφαντικά το κάνουν με τους «έμπιστούς» του,

στην... ετοιμασία (και πάλιν) του νέου συνομό-

σπονδου σχεδίου δύο κρατών τους. Τακτικές προ

και επί «Σχεδίου Ανάν» επί Sir David Hannay... 

Υπενθυμίζεται στις 23 Οκτωβρίου 2002 ήταν ο

Βρετανός Dan Smith, Project Leader του PRIO,

που κάλεσε σε μυστική συνάντηση στην Αθήνα

επίλεκτους Ε/κ και Τ/κ εις προετοιμασία πυρήνα

για υποστήριξη του ερχόμενου «Σχεδίου Ανάν».

Επί Sir David Hannay.

(Σημ. 1) Η Kate Smith το καλοκαίρι θα αντικα-

τασταθεί από τον Matthew James Lodge, ο οποίος

μεταξύ 2003-4 εργάστηκε ως Επικεφαλής του τμή-

ματος για Ελλάδα και Κύπρο.

2) Ο Sir Dominick Chilcott υπηρέτησε στην Τουρκία

αρχικά μεταξύ 1985-8 και στο Φ.Ο ως Γραμματέας

των Sir Malcolm Rifkind και μ. Robin Cook. Καθώς

επίσης και ως «Director of the Iraq Policy Unit» το

2003, τον καιρό της καταστροφικής αμερικανι-

κής/βρετανικής εισβολής στο Ιράκ και δεν παραι-

τήθηκε διαμαρτυρόμενος, όπως έκανε ο μ. Robin

Cook (από τη θέση του Ηγέτη του Κοινοβουλίου)

και η Elizabeth Wilmshurst, (τότε Βοηθός Νομικός

Σύμβουλος στο Φ.Ο). Όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία

ότι ο Sir Dominick Chilcott εργαζόταν στο Φ.Ο το

1996 και ήταν άμεσα αναμεμειγμένος με το Κυ-

πριακό και τα σχέδια Sir David Hannay, όπως μας

αποκάλυψε η τελευταία αποδέσμευση εγγράφων

που παρουσιάσαμε στην «Ελευθερία». 
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Η «ΤΡΙΜΕΡΗΣ» LILLIE, SMITH, CHILCOTT ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

«Προφητεία» Αβέρωφ και «νέος

ρεαλισμός» Γεωργιάδη!

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Ο αείμνηστος
Νεοκλής Σαρρής

«Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους

Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι», είχε πει

κάποτε, για την κατάντια του Ελληνισμού, ο

μεγάλος δάσκαλος Δρ Νεοκλής Σαρρής. Μας

εγκατέλειψε στις 19 Νοεμβρίου 2011, ας είναι

ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

Πού να ζούσε σήμερα να ακούσει ... «τον

νέο ρεαλισμό» του Χάρη Γεωργιάδη και να επι-

βεβαιώσει διά ζώσης την σοφή πρόγνωσή του.

Είναι τέτοιες στιγμές σαν αυτή του «νέου ρεα-

λισμού», που πράγματι ένας δεν μπορεί παρά

να θυμηθεί τα λόγια του...

Φ.Α.

Ενώ χιλιάδες άνθρωποι ξεψυχούν...
Είναι πράγματι τρομακτική, εξίσου τρομακτική με το δρεπάνι του θανατηφόρου Covid-19, η παρα-

πληροφόρηση και διαστρέβλωση που αφέθη ελεύθερη να εισχωρεί όπου βρει τόπο, εκμεταλλευόμενη την

ελευθερία του λόγου, εναντίον του εμβολίου της πανδημίας αυτής.

Είναι φυσικό ο κόσμος να έχει απορίες και να δικαιούται εξηγήσεις από τους επιστήμονες για το εμβόλιο,

αυτό είναι φυσιολογικό, όμως άλλο οι απορίες και άλλο οι παραπληροφορήσεις.

Οι άνθρωποι που πλασάρουν παραπληροφορήσεις, διαστρεβλώσεις, συνωμοσιολογίες, δεν έχουν όρια

στα μακροσκελή κείμενα που επεξεργάζονται για να... πείσουν δίχως κανένα ίχνος επιστημονικής έρευνας

ή αποδείξεως. Το μόνο που καταφέρνουν, είναι να σκορπούν τον φόβο εναντίον αποτελεσματικών εμβολίων

για τη σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αποκαρδιωτική είναι και η άγνοιά τους για το πώς ενεργεί ο κορωνοϊός, απλώς χτίζουν πάνω σε θεωρίες

τους, αγνοούν τους επιστήμονες, καθώς επίσης και όλες τις χιλιάδες των εθελοντών που προσφέρθηκαν,

από διάφορες χώρες του πλανήτη, να συμμετάσχουν στις δοκιμές και έρευνες. Με αποτέλεσμα να έχουμε

σήμερα, τόσο γρήγορα, τα εμβόλια αυτά, ως τη μοναδική διέξοδο γι' αυτό το κακό που βρήκε την αν-

θρωπότητα.

Φανούλα Αργυρού
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Ας είμαστε ευγνώμονες
Η αγνωμοσύνη είναι μεγάλη αρρώστια. Σου κάνει καλό ο

άλλος και εσύ τον αγνοείς, δεν τον μνημονεύεις, δεν τον σκέ-
πτεσαι και ασχημονείς απέναντί του.

Ως Έλληνες δεν έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά, έχουμε
συναίσθηση του δικαίου και των υποχρεώσεων μας. Όταν
μας κάνουν καλό, το αναγνωρίζουμε.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Όταν το ’41 ήρθαν οι βάρβαροι Γερμανοί, μας βομβάρδι-
σαν, μας έκλεψαν, μας λεηλάτησαν, μας εκτέλεσαν. Δεν μπο-
ρούσαμε να τους ευχαριστούμε κι όλας. Παρ’ όλα αυτά μετά
δέκα χρόνια δείξαμε και πάλι τον καλό εαυτό μας. Αρχίσαμε
να ψωνίζουμε τα αυτοκίνητά τους, τα ποδήλατά τους και τις
ηλεκτρικές κουζίνες τους. Πάνω απ όλα το φιλότιμο. Ξεχά-
σαμε τα βομβαρδισμένα σπίτια μας και αποφασίσαμε, λόγω
φιλίας, να τους εξυπηρετήσουμε και σαν εργατικό προσω-
πικό. Φουρνιές Ελλήνων κουβαλούσαν τα τραίνα στο Μόναχο
και στην Φρανκφούρτη. Το Ελληνικό φιλότιμο πάντα πρω-
τοπόρο.

Τώρα, ακόμη περισσότερο, πρέπει να δείξουμε την ανω-
τερότητά μας σαν φυλή και Έθνος. Να στείλουμε ευχαριστήρια
τηλεγραφήματα στα εργαστήρια παραγωγής του Covid 19,
ευχαριστώντας ακόμη περισσότερο τους λαμπρούς βιολό-
γους - κατασκευαστές επιστήμονες που αυτή την φορά άφη-
σαν ανέγγιχτα τα σπίτια μας και τα γεφύρια μας. Ούτε ένα δεν
βομβάρδισαν, ούτε ένα τζάμι δεν έσπασε. Τώρα αν κανένας
συγγενής μας βλέπει τα ζαρζαβατικά από την άνοψη της ρίζας
αυτό, δεν συνεπάγεται και την κατάρρευση του εξοχικού μας.
Κύριοι, καημένε, όχι βάρβαροι σαν τον Χίτλερ και τον αιμοβόρο
Γκαίριγκ.

Τι να την κάνεις την Luftwaffe και τα Stucas καθέτου εφορ-
μήσεως, άχρηστα πλέον. Δουλεύει το εργαστήριο καλλίτερα
από τις αεροπορικές επιδρομές. Γιατί όταν θέλεις να ρίξεις
τις τιμές των μετοχών πρέπει να βομβαρδίσεις, αφού μπο-
ρείς να περιορίσεις στο ελάχιστο την παραγωγικότητα, να
πέσουν οι τιμές των μετοχών χωρίς να ανοίξει μύτη. Ύστερα,
μπουκάρεις μέσα, αγοράζεις μπιρ παρά, ανεβαίνουν οι τιμές,
πουλάς και οικονομάς. Παστρικές δουλειές. Τάνκς, κανόνια,
και αεροπλάνα αποτελούν πλέον ένα μακάβριο παρελθόν.
Ζήτωσαν οι βιολόγοι των κατασκευαστικών εργαστηρίων,
ζήτω ο θρυλικός Covid 19. Πεθαίνουν δυό τρείς από την οικο-
γένεια και κληρονομούν οι υπόλοιποι μεγαλύτερο μερίδιο από
την περιοουσία. Μήπως θα πρέπει να απονέμεται κατ έτος
και βραβείο Νόμπελ διατήρησης της περιουσίας στους βιοχημι-
κούς μας; Η Βασιλική οικογένεια της Σουηδίας ας σκεφθεί την
πρότασή μας για ένα τέτοιο βραβείο και ας δώσει την ιδέα
κατασκευής και άλλων ιών, τόση ανεργία έχουμε, ας πεθά-
νει και κανας γεροντότερος για να ανοίξουν περισσότερες
θέσεις εργασίας.

Οι ιδέες υπάρχουν, ας υπάρξει και το θάρρος προσφοράς
νέων θέσεων απασχόλησης, οι νέοι ζητούν την δικαίωσή τους.
Αμήν, καλά και ευτυχισμένα σαράντα!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 

Ο μεγάλος Γερμανός ποιητής Σίλερ σ’

ένα ποίημά του για τους ποιητές γράφει ότι,

επειδή ήταν απασχολημένοι με υψηλά ιδα-

νικά, άργησαν να παρουσιαστούν στον Θεό

όταν μοίραζε τα αγαθά στους ανθρώπους.

Όταν παρουσιάστηκαν ήταν αργά, επειδή

ο Θεός τα είχε δώσει όλα. Για να μην τους

κακοκαρδίσει, τους κάλεσε να μείνουν κο-

ντά του στον ουρανό... Έτσι οι ποιητές με

τα ιδανικά τους βλέπουν ψηλά...

Στη δική μας περίπτωση, φαίνεται ότι κι

εμείς οι Νεοέλληνες καθυστερήσαμε να πα-

ρουσιαστούμε στον Θεό όταν μοίραζε τα

αγαθά. Φυσικά, όχι από υψηλά ιδανικά, αλ-

λά προσπαθούσαμε πώς να κερδοσκοπή-

σουμε, πώς να σοφιστούμε καμιά απάτη

για να βγάλουμε λεφτά. Όταν παρουσια-

στήκαμε, φαίνεται, στον Ύψιστο, τα είχε

δώσει όλα εκτός από τη βλακεία. Έτσι πή-

ραμε όλη τη βλακεία και μαζί με την έμφυ-

τη πονηριά μας, στην κουτοπονηριά γίνα-

με άσσοι.  Έχουμε τα πρωτεία σ’ ολόκληρο

τον κόσμο. Μπορεί να μας λείπουν οι γνώσεις,

αλλά στην πονηριά είμαστε ατσίδες.

Οι παλιοί έλεγαν «Το σσιοινί του χωρκάτη

μονόν εν έφτανε, μα διπλόν έφτανε τζιαι

αρτύραν». Έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία,

καλή ή κακή του 1960, πριν την τουρκική

εισβολή το 1974 ήταν οπωσδήποτε σε

καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή, αλ-

λά η κυβερνητική μηχανή ήταν πολύ μικρ-

ότερη τότε. Δεν σας φαίνεται παράξενο πως

όταν η Κύπρος ήταν ολόκληρη, ήταν πλου-

σιότερη και ευημερούσε, μπορούσε να κυ-

βερνάται καλά με πολύ μικρότερη κυβερ-

νητική μηχανή και τώρα που έμεινε η μισή,

χρειάζεται σχεδόν τους διπλάσιους υπαλ-

λήλους;  Γέμισε ο τόπος με «ειδικούς

συμβούλους» και ερευνητικές επιτροπές,

τα μέλη των οποίων – όπως είναι γνωστόν

– πληρώνονται με πανύψηλες αμοιβές και

πάντοτε τα πορίσματά τους καταλήγουν

στα αρχεία, δηλαδή σε κάποιον κάλαθο

αχρήστων...

Τι εξήγηση υπάρχει, άραγε, για το φαινό-

μενο αυτό, δηλαδή μια χώρα όταν ευημε-

ρούσε, όλα δούλευαν με το μισό προσω-

πικό και τώρα που έμεινε η μισή, να χρειά-

ζεται διπλάσιο προσωπικό; 

Λένε ότι ο τουρισμός αναπτύσσεται ταχέως.

Να μη ξεχνάτε, όμως, ότι ο τουρισμός μας

βασίζεται πάντοτε στη διάθεση της Τουρκίας.

Όποτε θέλει, μπορεί να δημιουργήσει χει-

ρότερες συνθήκες από τον κορωνοϊό. Όπως,

για παράδειγμα, να δημιουργήσει ένα θερ-

μό επεισόδιο. Αλλά έτσι σκεφτόμαστε χωρίς

να λογαριάζουμε τον... «ξενοδόχο» Τουρκία.

Δεν ήρθε μόνη της, την κουβαλήσαμε. 

Οι νόμοι της φύσης, αν και κάποτε δημι-

ουργούν τεράστιες καταστροφές, είναι α-

πλοί και λογικοί και πάντοτε έχουν μια λο-

γική εξήγηση.  Γιατί γίνεται στην Κύπρο μας

τέτοιο βόλεμα και τρέχουν οι πλούσιοι να

γίνουν πολύ πλουσιώτεροι; Η Ευαγγελική

περικοπή του «Άφρονα Πλουσίου» φαίνε-

ται ωσάν να γράφτηκε για την Κυπριακή

Δημοκρατία όπως είναι σήμερα. 

Λογικά η Ελλάδα έπρεπε να είναι πάν-

τοτε εχθρική προς την Τουρκία, επειδή έπαθε

τα πάνδεινα απ’ αυτήν, είτε ως Οθωμανι-

κή Αυτοκρατορία είτε ως Τουρκία. Οι Τούρ-

κοι την κακοποιούσαν για τέσσερις αιώνες

ως Οθωμανική Αυτοκρατορία και το 1920,

όταν βρήκαν την ευκαιρία, διέπραξαν ακό-

μα μεγαλύτερες σφαγές και εγκλήματα. 

Λογικά, η Ελλάδα έπρεπε να απαιτεί από

την Τουρκία ν’ αναγνωρίσει τις γενοκτονίες

της οποίες διέπραξε, προτούν κάνει οποια-

δήποτε σχέση μαζί της και να μην ανέχεται

τους Τούρκους στις ίδιες συμμαχίες, όπως

το ΝΑΤΟ.  Με άλλα λόγια, έπρεπε να προ-

σπαθούν να επικρατήσει στην Τουρκία ένα

κράτος δημοκρατικό και ευρωπαϊκό και να

βοηθήσουν λαούς ομοιοπαθείς όπως οι

Κούρδοι και οι Σύροι. 

Τι έπρεπε να κάνουμε στην Κύπρο; Πρώτα

- πρώτα έπρεπε να τιμωρήσουμε τους εγ-

κληματίες για να αποδείξουμε ότι είμαστε

κράτος Δικαίου. Μετά έπρεπε ως Κυπρια-

κή Δημοκρατία, να κυνηγήσουμε αμέσως

την Τουρκία. Να την πάμε στα διεθνή δικα-

στήρια και να απαιτήσουμε οι Εγγυήτριες

Δυνάμεις να επαναφέρουν το καθεστώς

που εγγυήθηκαν με διεθνείς συνθήκες. Έτσι

θα φέρναμε την Τουρκία σε πολύ δύσκολη

θέση. Δεν θα είχε καμία δικαιολογία. Έπρ-

επε να οδηγήσουμε τους Τούρκους κυβερ-

νώντες στα δικαστήρια για τα εγκλήματα

που διέπραξαν και όχι να λέμε ότι θέλουμε

την Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, όταν αυτή δεν κάνει καθόλου υποχωρή-

σεις και λέει δημόσια ότι εργάζεται για την

καταοτροφή τη δική μας και των γειτόνων

μας. 

Πριν αρκετά χρόνια ένας μεγάλος Έλληνας

είχε πει ότι η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι

η σωτηρία μας. Ο σοφός Σωκράτης έλεγε

ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι το «Γνώθι Σαυ-

τόν». Πρέπει επιτέλους ν’ αφήσουμε τα ψέ-

ματα, να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να

τοποθετήσουμε ηγέτες τίμιους και ειλικρι-

νείς, για να γνωρίζουμε πραγματικά πού

μας οδηγούν.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Ελλάδα και Κύπρος έπρεπε πρώτα 
να απαιτήσουμε τιμωρία της Τουρκίας»

Συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο Αμμοχώστου
Η.Β. από Πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αμμοχώστου

Η.Β., Δρα Βασίλη Μαύρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρει: 

Αγαπητέ κύριε Μαύρου,

Επιθυμώ να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για τις ευχές που απε-

υθύνατε στο πρόσωπό μου με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέν-

νων και την έλευση του Νέου Έτους 2021.

Δράττομαι της ευκαιρίας να δηλώσω τη συμπαράστασή μου πρ-

ος το σύνολο των ομογενών της Μεγάλης Βρετανίας που δοκιμά-

στηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, ως επίσης να εκφράσω

τα ειλικρινή συλλυπητήρια εμού του ιδίου, της Πολιτείας, αλλά και

ολόκληρου του Κυπριακού λαού προς τις οικογένειες αυτών που

προσβλήθηκαν από τον ιό και έχασαν τη μάχη με τη ζωή.

Την ίδια στιγμή, θέλω να εκφράσω ευγνώμονες ευχαριστίες για

την ποικιλόμορφη προσφορά του Συνδέσμου σας προς τους απο-

δήμους συμπατριώτες μας τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο, η

οποία αναδείχθηκε σε πληθώρα περιπτώσεων υψίστης σημασίας. 

Αναλόγως, θέλω να σας συγχαρώ για την πολυποίκιλη δρα-

στηριότητα την οποία αναπτύσσουν τα μέλη του Συνδέσμου σας,

παραμένοντας διαχρονικά πιστά στη διατήρηση της θρησκείας, της

γλώσσας και των παραδόσεων του Ελληνισμού, αλλά και την προ-

βολή των θέσεων και των δικαίων εθνικών μας αιτημάτων στη Με-

γάλη Βρετανία. 

Αναγνωρίζοντας την αγωνία σας όσον αφορά τις εξελίξεις στο

εθνικό και ιδιαιτέρως στο ζήτημα της Αμμοχώστου, εκείνο για το

οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι σταθερός και αμετά-

θετος στόχος μας παραμένει η επίτευξη μιας δίκαιης και πρωτίστως

βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος. 

Αυτό επεδίωξα και αυτό επιδιώκω από την ανάδειξή μου στην

Προεδρία της Δημοκρατίας. 

Δυστυχώς, παρά την αποφασιστικότητα και την δική μας πολιτι-

κή βούληση, η τουρκική αδιαλλαξία δεν επέτρεψε την επίτευξη λύσης

που θα καθιστούσε την πατρίδα μας ένα πραγματικά ανεξάρτητο

κράτος, με αντιμετώπιση των ευλόγων ανησυχιών της Ε/κ κοινό-

τητας. 

Η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας δυστυχώς εκδηλούται και

στην προσπάθεια αλλοίωσης του καθεστώτος της περίκλειστης

πόλης των Βαρωσίων, αλλά και στην αλλαγή βάσης λύσης του

Κυπριακού.

Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι πως με την ίδια πολι-

τική βούληση αντιμετωπίζουμε και τη νέα πρωτοβουλία του Γ.Γ. του

ΟΗΕ, με την ελπίδα να επικρατήσουν η λογική της ειρήνης στη βά-

ση των αρχών και αξιών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Ανταποδίδοντας τις ευχές σας, ευελπιστώ ότι το 2021 θα απο-

τελέσει τη χρονιά κατά την οποία θα ευοδωθούν οι κοινοί μας αγώνες. 

Με εκτίμηση

Νίκος Αναστασιάδης
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ΟΜέγας Αλέξανδρος μπροστά
στον Γόρδιο Δεσμό είπε:  Ό,τι

δεν λύεται, κόβεται! Στο Κυπριακό
αυτό μεταφράζεται στη διάλυση του
ισότιμου δικοινοτισμού και της παρά-
λυσης του κράτους από την εθνοτι-
κή πολιτική ισοτιμία.

Γράφει ο 

Γρηγόρης K.
Γρηγοριάδης,
Π/κός Μηχανικός 
& Σύμβουλος
Στρατηγικής

Είναι εφικτή η συγκατοίκηση Ελλή-

νων και Τούρκων στην Κύπρο σε ένα

κοινό δικοινοτικό κράτος; Ίσως έφθασε

πλέον ο καιρός να κοιτάξουμε την κα-

θαρή λύση Ελευθερίου Βενιζέλου που

εφαρμόστηκε με την Συνθήκη της Λωζά-

νης το 1923;

Η μόνη κοινή «συγκατοίκηση» ήταν

την περίοδο 1960-63. Εμείς με τις ομά-

δες της ΕΟΚΑ κάναμε ενέργειες για την

ένωση με την Ελλάδα και αυτοί με την

ΤΜΤ έκαναν αντίστοιχες ενέργειες για

διχοτόμηση και ένωση με την Τουρκία.

Με την Τουρκανταρσία του 1963, οι δύο

κοινότητες ζουν ξεχωριστά και σε εχ-

θρική αντιπαράθεση.

Σήμερα 60 χρόνια μετά και δεν υπάρχει

καμία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοι-

νοτήτων. Εμείς εξακολουθούμε να θέλο-

υμε την προστασία της Ελλάδος και αυτοί

την εσαεί παραμονή του Αττίλα. Στα

κατεχόμενα σήμερα, υπάρχουν και

300,000 Τούρκοι έποικοι από την Ανα-

τολία, με πολύ αυξημένη την γεννητικό-

τητα, που βεβαίως έχουν αλλάξει ριζικά

την πληθυσμιακή ισορροπία του 82/18

που επικρατούσε πριν το 1974. Σύντο-

μα ο Ελληνισμός θα αποτελεί μειοψηφία

στο νησί.

Mήπως πλέον είναι ουτοπία μια βιώσιμη

και λειτουργική λύση σε ένα κοινό κρά-

τος όπου θα επικρατεί η αδιέξοδη δικοι-

νοτική δυαρχία και η πολιτική ισοτιμία

με συγκοινωνούντα δοχεία από πάνω

την Μητέρα Τουρκία;

Στο πρόσφατο βιβλίο «Το Κυπριακό

Πρόβλημα» του νομικού και συνταγμα-

τολόγου Πόλυ Πολυβίου, ο συγγραφέας

αναφέρει: «Το λάθος της αποδοχής της

Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας το

1977 οφείλεται στο ότι δεν έγινε κατα-

νοητό το ακριβές περιεχόμενο της έννοι-

ας αυτής στο περιβάλλον της Κύπρου

και στο ότι δεν εξασφαλίστηκαν οποια-

δήποτε χειροπιαστά ανταλλάγματα που

θα αντιστάθμιζαν σε κάποιο βαθμό την

μέγιστη υποχώρηση της Ελληνοκυ-

πριακής πλευράς. Σήμερα, εάν η Τουρ-

κική θέση παραμείνει απολύτως αρ-

νητική, τότε δεν τίθεται θέμα επιλογής,

υπό την έννοια ότι τα πράγματα εξ ανά-

γκης θα παραμείνουν ως έχουν.

Θεωρώ την λύση της Διζωνικής Δικοι-

νοτικής Ομοσπονδίας μια κακή λύση με

βάση τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά

της Κύπρου. Θεωρώ ότι η λύση αυτή

συνεπάγεται αναγνώριση των τετελε-

σμένων της κατοχής, κυρίως σε σχέση

με την επιστροφή και πλήρη ανάκτηση

των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων,

καθώς και την άσκηση συγκεκριμένων

πολιτικών δικαιωμάτων. Θεωρώ επίσης

ότι η λύση αυτή θα παρουσιάζει, έστω

και αν ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα

και οι αναγκαίες διασφαλίσεις, σοβαρά

λειτουργικά προβλήματα». 

Η Τουρκία και Τατάρ επιμένουν πλέον

δημόσια σε λύση δύο κρατών. Αυτό

τονίζουν ότι θα καταθέσουν ως επίσημη

τουρκική θέση στην άτυπη Πενταμερή

που θα συγκαλέσει ο ΓΓ ΟΗΕ.

Εμείς ως Ελληνοκυπριακή πλευρά

επιμένουμε σε λύση ΔΔΟ από το 1977

ως σήμερα. Όλα τα υποβληθέντα σχέ-

δια από τον διεθνή παράγοντα, από την

δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, έχουν

την ίδια φιλοσοφία και κορμό λύσης: α)

Σχέδιο ΑΒΚ β) Δείκτες Γκουεγιάρ γ) Ιδέες

Γκάλι δ) Σχέδιο Ανάν ε) Πλαίσιο Γκου-

τέρες. 

Το 1977 ο Μακάριος είχε αποδεχτεί

την ΔΔΟ ως ύστατη παραχώρηση. Η

λύση αυτή όμως, ιδιαίτερα όπως έγινε

πλήρως καθαρό με το σχέδιο Ανάν, πα-

ρουσιάζει τα ακόλουθα σοβαρά προ-

βλήματα:

1. Νομιμοποιεί το παράνομο Ψευδο-

κράτος σε αυτόνομο και σχεδόν κυρία-

ρχο Τουρκικό κράτος με δικές του κρα-

τικές εξουσίες, Εκτελεστική, Νομοθετι-

κή, Δικαστική, κρατική μηχανή, Αστυνομία

κλπ.

2. Δημιουργεί δύο εθνοτικά κρατίδια,

Ελληνικό και Τουρκικό, με τις ίδιες ακρι-

βώς εξουσίες έναντι του νέου συνεται-

ρικού Ομοσπονδιακού κράτους. Οι δύο

πρόεδροι τους, θα είναι στην ουσία οι

δύο ισότιμοι συμπρόεδροι στο νέο κεν-

τρικό κράτος. Συνεπώς, για να παρθεί

οποιαδήποτε κοινή απόφαση στο κεν-

τρικό Ομοσπονδιακό κράτος, θα χρειά-

ζεται η ομοφωνία και των δύο. Με απλά

λόγια, ο πρόεδρος του Τουρκικού κρα-

τιδίου, και κατ’ επέκταση η Τουρκία, θα

κρατούν τα κλειδιά των αποφάσεων του

νέου Ομοσπονδιακού κράτους.

3. Θα έχουμε δηλαδή μια εθνοτική

Δυαρχία και πίσω από αυτή θα βρίσκε-

ται η Τουρκία. Αυτό θα δημιουργήσει

σοβαρά προβλήματα στη λήψη απο-

φάσεων σε σχέση με την θέση της νέας

Ομοσπονδιακής Κύπρου στα Συμβούλια

Κορυφής της ΕΕ. 

4. Με την εκ περιτροπής προεδρία,

θα έχουμε τουλάχιστον 2 χρόνια Τουρ-

κοκύπριο Πρόεδρο του νέου κοινού Ομο-

σπονδιακού κράτους.

5. Τίθεται εν αμφιβόλω η ύπαρξη και

συνέχιση της νόμιμης και διεθνούς

εξηντάχρονης Κυπριακής Δημοκρατίας,

εφόσον η Τουρκία και οι Τουρκοκύπρι-

οι δεν την αναγνωρίζουν από το 1963.

Τους τελευταίους δύο μήνες ζήσαμε

την εκκρεμότητα της έγκρισης του κρα-

τικού προϋπολογισμού. Το κάθε κοινο-

βουλευτικό κόμμα είναι αυτόνομο και

βάζει τα δικά του κριτήρια και όρους για

την έγκριση ή απόρριψη του προϋπο-

λογισμού. 

Φανταστείτε σε ένα κοινό Κυπριακό

κράτος τι όρους θα βάζει η ισότιμη Τουρ-

κική κοινότητα για να ψηφίζει τον κρα-

τικό προϋπολογισμό. Και πίσω από την

ισότιμη Τουρκική κοινότητα θα κρύβεται

πάντα η Μητέρα Τουρκία.

Συνεπώς, διάλυση του ισότιμου δικοι-

νοτισμού και της παράλυσης του κρά-

τους από την εθνοτική πολιτική ισοτιμία.

Ένας άνθρωπος μια ψήφος. Όλοι ίσοι

έναντι του συντάγματος της Κυπριακής

Δημοκρατίας, απαλλαγμένης από τον

αρρωστημένο παραλυτικό δικοινοτισμό

και την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη.

Στην προσεχή Πενταμερή θα φανεί η

πλήρης αποτυχία της πολιτικής του

Κατευνασμού των τελευταίων 47 χρό-

νων. Η Τουρκία θα απαιτήσει δύο κράτη.

Εμείς πλέον θα πρέπει να πάμε εκεί με

ξεκάθαρες θέσεις: Διατήρηση της ενιαίας

και αδιαίρετης ΚΔ, διάλυση του παρα-

λυτικού και αδιέξοδου δικοινοτισμού,

αναβάθμιση του υφιστάμενου συντάγ-

ματος σε σύγχρονο Ευρωπαϊκό, κατάρ-

γηση των εγγυήσεων και δημιουργία

ενός κανονικού κράτους.

Προσεχής Πενταμερής: 

Ποιά λύση στο Κυπριακό;

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Για την απομάκρυνση 
του Επισκόπου Αθανασίου

Αγαπητή Σύνταξη,
Πραγματική έκπληξη προκάλεσε η ανακοίνωση από τα γραφεία

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ.Βρετανίας σχετικά με την
εκλογή του Επισκόπου Τροπαίου Αθανασίου σε Μητροπολίτη, όπως
αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελευθερία» στις 21 Ιανουαρίου.
Αν η προαγωγή σε Μητροπολίτη αφορούσε μια Μητρόπολη εν ενερ-
γεία, τότε για μας τους ανθρώπους της παροικίας θα ήταν μια δικαιο-
λογημένη πηγή ικανοποίησης. Όμως, η «προαγωγή» στην ουσία είναι
απομάκρυνση.

Η παροικία ξαφνιάστηκε από την εισήγηση στο Πατριαρχείο του
Αρχιεπισκόπου Νικήτα σε σχέση με τον Επίσκοπο Τροπαίου. Η μέθο-
δος σύλληψης και εφαρμογής της θυμίζουν πρακτικές άλλων εποχών.
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας, εξ όσων γνωρίζουμε, γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Αμερική. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν έχει
διδαχθεί τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αξίες που διέπουν τη ζωή
της μεγάλης χώρας στην οποία έζησε. Δεν πιστεύουμε ότι ο διάλο-
γος και η αλήθεια είναι συστατικά ξένα προς την πρακτική της Εκκλησια-
στικής ζωής. 

Η απόφαση της απομάκρυνσης του Επισκόπου Αθανασίου, πέραν
από τα ειδικά και γενικότερα προβλήματα τα οποία προκαλεί, υπο-
νομεύει την υπόσταση, το κύρος και το μέλλον της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μ.Βρετανίας. Είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι η θητεία
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου σημαδεύτηκε με τη γαλήνη
και την ενότητα της παροικίας και των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων
σ’αυτή τη χώρα. Ο Σεβασμιώτατος κ. Νικήτας καλά κάνει να συνεχίσει
αυτή την παράδοση. Να βρεί τους τρόπους και τα μέσα ώστε να
γνωρίσει τα δεδομένα της ζωής στην παροικία και να παίρνει αποφά-
σεις και μέτρα που είναι εναρμονισμένα με τις πραγματικότητες των
πιστών που κλήθηκε να υπη-ρετήσει.

Μπορεί να ειπωθεί ότι η πανδημία εμπόδισε και εξακολουθεί να
εμποδίζει τον Σεβασμιώτατο να κινηθεί ανάμεσα στα πλατύτερα
στρώματα της παροικίας. Ακόμα ένας λόγος γιατί όφειλε να μην προ-
βεί σε μια τέτοια εισήγηση σ’αυτό το χρονικό σημείο, η οποία προ-
κάλεσε γενική δυσφορία ανάμεσα στους πιστούς και την παροικία
γενικότερα.

Ελένη Τρύφωνος

Συλλυπητήρια στην οικογένεια
του Θράσου Ναδιώτη

Ευρισκόμενη στην Κύπρο πλη-

ροφορήθηκα με μεγάλη στενοχώ-

ρια τον χαμό του αείμνηστου Θρά-

σου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλ-

λυπητήρια στην σύζυγό του, εκπαι-

δευτικό και καλή συνεργάτιδα Στέλ-

λα και όλη την οικογένειά τους.

Ο αείμνηστος Θράσος ήταν πολύ

αγαπητός σε όλους και φεύγοντας

αφήνει τη σφραγίδα του στην Πα-

ροικιακή εκπαίδευση και όχι μόνο. Ήταν αποδοτικός στη διδασκαλία

του, αποτελεσματικός στη διεύθυνσή του σχολείου του και συνερ-

γάσιμος με τους γονείς του σχολείου που εργαζόταν, είτε ως δά-

σκαλος, είτε ως διευθυντής.

Ο επαγγελματισμός και οι οργανωτικές του ικανότητες, αλλά και

η ετοιμότητα να αντιμετωπίζει θετικά τα θέματα του σχολείου με αν-

θρωπισμό και κατανόηση, έκανε τους συνεργάτες του εκπαιδευτι-

κούς και γονείς να τον εμπιστεύονται με τα καλύτερα δυνατά αποτε-

λέσματα.

Η συνεργασία μου με τον μακαριστό Θράσο σε όλα τα στάδια της

εκπαιδευτικής μου καριέρας, δασκάλας, διευθύντριας και επιθεω-

ρήτριας των σχολείων, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Στα σχο-

λεία τα οποία εργάστηκε, έδωσε το παράδειγμα του καλού εκπαι-

δευτικού με δείγματα επαγγελματισμού και φιλοτιμίας προς μίμηση

των νεότερων.Η αποδημία του από τα επίγεια, αφήνει δυσανα-

πλήρωτο κενό στον χώρο της εκπαίδευσης.

Κυρίως, όμως, θα λείψει στην αγαπημένη του οικογένεια, τη σύζυγο,

τα παιδιά και κυρίως τα λατρεμένα του εγγόνια που τον υπεραγα-

πούσαν. Είμαι σίγουρη ότι θα βρουν παρηγοριά στις ωραίες ανα-

μνήσεις που τους αφήνει η παραγωγική ζωή του.

Είθε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και η ψυχή του να

αναπαυθεί μεταξύ των αγγέλων.

Αιωνία του η μνήμη.

Μαρία Παντελή-Παπαλούκα
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Εκόπην η ποινή μας
Πίσω από κάθε γεγονός, θέματα Ιστορίας,
υπάρχει λόγος σοβαρός, παράγοντας ανθρωπινός,

αντίδρασις αιτίας!
Ανάλογα των Πράξεων, έργα θα αμειφθούνε,
από τη Γη και τον Θεό – τη θάλασσα και Ουρανό, 

όλα θα πληρωθούνε!
Μας είπανε στη Γένεση, στης Βίβλου τα γραμμένα,
να αυξηθούμε σαν λαγοί, να κυριεύσουμε τη Γη,

με λόγια διαλεγμένα!
Είχαν απώτερο σκοπό, απανταχού ν’ απλώσουν,
με θρησκείες και εκφοβισμό, δογματικό πολιτισμό,

τον κόσμο να σκλαβώσουν!
Ο κόσμος δεν επλάστηκε μόνον για ορισμένους
ή για ολίγους εκλεκτούς και του πλανήτη διαλεκτούς,

αυτο-ευλογημένους!
Ανήκει στον καθένα μας, τα ζώα, τους ανθρώπους, 
ψάρια, πουλιά και ερπετά, λουλούδια, δέντρα και φυτά,

της Φύσεως τους τόπους!
Ιδού οι εξυπνάδες τους και η αλαζονία. 
Κακά που μας φορτώσανε, πώς μας εκαταντήσανε,

σ’ αυτή την κοινωνία!
Εύχομαι νά’ν’ το τέλος τους και να συνετιστούσιν,
ν’ αφήσουν τους σατανισμούς – αχρείους πειραματισμούς,

Θεό να φοβηθούσιν!
Νομίζω εκοντέψαμε, μαζεύτει το σχοινί μας,
τον τάφον μας εσκάψαμε – τα μάτια μας εβγάλαμεν,

εκόπην η ποινή μας!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου

18 Απριλίου 2020

Τη ζεστασιά σου
Για μια στιγμή που αγαλιάσαν οι ψυχές,
σε μνημοσύνης ευωδιές,
ξεγέλασαν της λησμονιάς την αύρα...
Κι όπως με ξύπνησε στη σιγαλιά του παραδείσου
και βρέθηκα μαζί σου...

Το όνειρο – με ξαναπέταξε στης πλάσης τα κλαδιά, 
κι απελπισιά με τύλιξε στα μαύρα...
Ένα πουλάκι κουρασμένο στη φωλιά μου,
να λαχταρά τη ζεστασιά σου – η καρδιά μου.

Μερσίνη MacFarland

Η Ψυχή και τα Πάθη της Καρδιάς

Η Αγάπη του Κυρίου ημών
Φωτίζει τον ζώντα παλμό, 
Τον κυκλικό ρυθμό
Και ρωτάμε:
«Κύριε, πως γνωρίζουμε
Ότι πράγματι Σε αγαπάμε;»
Γονυπετείς ευχαριστούμε
Και υμνούμε το Παντοδύναμο έργο
Της δημιουργίας Σου.
Το Αρνίον, το θυμίαμα
Του Θεού του Παντοδύναμου,
Το λατρευτό της Αγίας Τραπέζης
Του ζωοποιού ‘Άρτου και Οίνου’
Της υπάρξεώς Του.
Κύριε γνωρίζω Σε,
Σημαίνει Αγαπώ Σε…
Δίδαξέ μας την Αγάπη
Του ζώντος πυρήνα
Της οντότητάς Σου,
Το «Εγώ Ειμί Ο Ων»*
Εις τους Αιώνας
Των Αιώνων,
Αμήν

Jo-Ann Colombo Μαρινάκη
*Εξοδ. 3:14
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ΜΕΡΟΣ 1ον

«October 1945... General Napoleon
Zervas, leader of EDES, sent to Winston
Churchill saying: “Old man, be wise:
Cyprus promised to Greece is thrice
British”. He grinned and put a finger to
his temple. “Note carefully, he said,
‘promised’, not ‘given’. There is the mat-
ter” Yesterday the promise would have
been enough. Today…” He made a mon-
key-face to suggest a lot of people all
talking simultaneously. It was an admirable
illustration of the situation…»

(Σημείωση: 30/7/1942 ο Στρατηγός
Ναπολέων Ζέρβας αρχηγός του ΕΔΕΣ
– Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδε-
σμος – συγκροτεί την πρώτη αντάρτικη
ομάδα του στην Ήπειρο).

Ελλάδα, 1946. Κυπριακή αντιπροσω-
πεία στον Πειραιά αποτελούμενη από
τους Κολοκαρίση, Θ. Τσαγγαρίδη, Ι. Ιωαν-
νίδη, Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού
Θρόνου Λεόντιο Ζ. Ρωσσίδη, Δ. Δημητρίου
και Ι. Κληρίδη. 

Και όταν αργότερα οι εθνοκτόνες εσω-
τερικές διαμάχες εξασθένισαν φοβερά τη
διεθνή θέση της χώρας, πάλι δεν στα-
μάτησαν οι προσπάθειες για το Κυπρ-
ιακό: Έγιναν από τον Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών Δαμασκηνό, όταν πήγε ως Αντιβα-
σιλέας στο Λονδίνο (Σεπτέμβριος 1945),
από τον Τοποτηρητή Αρχιεπίσκοπο Κύπρ-
ου Λεόντιο, που πήγε στην Αγγλία τον
Δεκέμβριο του 1946, επικεφαλής αντι-
προσωπείας, ειδικά για  να υποστηρίξει
την Ένωση. Τέλος, στις συζητήσεις  στην
πρώτη μεταπολεμική Ελληνική Βουλή
και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις στην
Ελλάδα και στην Κύπρο. 

«Συμβούλιο Εθναρχίας Κύπρου.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Εν Λευκωσία 
τη 30η Ιανουαρίου 1946,
Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν 
Ελλάδος,
Κύριον Θεμιστοκλή Σοφούλην 
– Εις Αθήνας.
Αλύτρωτος Ελληνικός Κυπριακός λαός

επί τελική αποφασιστική καμπή κυπρια-
κού εθνικού αγώνος, υποβάλλει μέσω
Συμβουλίου Εθναρχίας Κύπρου αίτησιν
προς μητρική ελληνική κυβερνήσει όπως

διεκδικήση παρά Συμμάχου Μεγάλης
Βρετανίας άμεσον δικαιοσύνην διά αποδό-
σεως θυγατρός Κύπρου τη Μητρί Ελλά-
δι, ευκαιρία Συνεδρίου Ηνωμένων Εθνών
εν Λονδίνω.

Υπόδουλος Ελληνική Κύπρος ενα-
γωνίως ζητούσα φως ελληνικόν διαλύον
σκότος μακραιώνου δουλείας, προσδο-
κά πεποιθότως απελευθέρωσιν, αξιούσα
πατριωτικώς κρατικήν Ένωσιν μετά
Πατρίδος Ελλάδος.

Πάφου Λεόντιος
Τοποτηρητής Αρχιεπισκοπικού

Θρόνου Κύπρου, 
Πρόεδρος εκ του Συμβουλίου Εθνα-

ρχίας Κύπρου».

Ελλάδα, 3/6/1946: Οι Άγγλοι θα κατα-
στήσουν ισχυρή Βάση την Κύπρο – η
θέση της παρουσιάζει εξαιρετικά πλεο-
νεκτήματα.

Κύπρος, 9/7/9147: Η «Διασκεπτική»

Το μεγαλύτερο συλλαλητήριο
– Οκτώβριος 1948

Τον Αύγουστο του 1948, ο Κυβερνή-
της διέκοψε τη Διασκεπτική και ακο-
λούθησαν απεργίες σε όλες τις πόλεις.
Τον Οκτώβριο του 1948 διοργανώθηκε
στη Λευκωσία από το ΑΚΕΛ και την ΠΕΟ
ένα μαζικό συλλαλητήριο (πάνω από
25,000) με κύριο αίτημα την Αυτο-κυβέρν-
ηση και την Ένωση. 

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν επίσης
ενάντια στην πρόταση του Βασιλέα Παύλου
να προσφέρει βάσεις στους Αγγλο-Αμε-
ρικανούς στην Κρήτη, με αντάλλαγμα την
Ένωση της Κύπρου. Μετά από αυτό το
μαζικό συλλαλητήριο, ακολούθησαν και
άλλα στις μικρότερες πόλεις. 

(Πηγή: Δρ Κύπρος Τοφαλλής).

Κύπρος, 15-22/1/1950: Ενωτικό Δημο-
ψήφισμα για την Ένωση της Κύ-
πρου με τη μητέρα Ελλάδα. Το 95,7%
ψηφίζει υπέρ της Ένωσης. 

Η κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα δεν
εδέχθη να παραλάβει τους Τόμους,
τηρώντας πολύ χλιαρή στάση. Πάντως,
η Ελληνική Βουλή στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων, ενεργώντας για την προ-
βολή της αξίας του Ενωτικού Δημο-
ψηφίσματος από την κυπριακή Πρεσβεία,
τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό,

τους Ν. Κλ. Λανίτης, Σάββας Λοϊζίδης,

Σωκράτης Λοϊζίδης, Θ. Κολοκασίδης, Μ.

Νικολαΐδης και άλλους Κυπρίους των

Αθηνών. 

Νικόλαος Πλαστήρας προς τον Αρχι-

επίσκοπον Κύπρου Μακάριον: «Άκου-

σε, Μακαριώτατε... Εάν ερχόσουν εις την

πτωχήν μου καλύβην και μου ζητούσες

να πάω να πολεμήσω διά την Κύπρον

θα το έκαμνα ευχαρίστως, διότι είμαι στρα-

τιώτης. Αλλά έρχεσαι εις το γραφείον του

Πρωθυπουργού της Ελλάδος και μου

ζητάς να κάψω την Ελλάδα, χωρίς να

ημπορώ να ωφελήσω την Κύπρον. Κα-

θήστε, λοιπόν, ήσυχα».

Γεώργιος Παπανδρέου προς τον Δήμα-

ρχο Λευκωσίας Θεμιστοκλή Δέρβη: «Η

Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονες. Τον

μεν ένα αγγλικόν, το δε άλλον αμερικα-

νικόν. Και δι’ αυτό δεν ημπορεί λόγω του

Κυπριακού να κινδυνεύσει να πάθει ασφ-

υξίαν». 

«500,000 λιρών εισφορά της
Κύπρου προς την Ελλάδα»

«Αι αθηναϊκαί εφημερίδες εδημοσίευ-

σαν προχθές την ακόλουθον πληροφο-

ρίαν, η οποία περιποιεί αληθώς τιμήν εις

την Κύπρον και πληροί εθνικής υπερη-

φανείας τον Ελληνικόν Κυπριακόν Λαόν:

Σχετικώς με την υπό του Εθνικού Ιδρύμα-

τος οργανουμένων Πανελλήνιον Έκθε-

σιν Αλληλεγγύης διά την επιβίωσιν του

Ελληνικού λαού, η Εθναρχία Κύπρου

απέστειλε λεπτομερή έκθεσιν των υπέρ

της Ελλάδος εισφορών της Μεγαλονή-

σου κατά την δεκαετίαν 1940-1950. 

Εκ της εκθέσεως ταύτης προκύπτει ότι

αι εισφοραί της Κύπρο εις τους διαφό-

ρους εθνικούς εράνους 1940-1950, τους

εράνους υπέρ του επισιτισμού της Ελλά-

δος κατά την κατοχήν και τους εράνους

υπέρ των συμμοριοπλήκτων ανέρχονται

εις μετρητά και αξίαν ειδών εις 500.000

λιρών Αγγλίας, ήτοι εις 21.000.000.000

Δραχμάς».

(Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος», 

16 Ιανουαρίου 1951, 

αρ. Φύλλου 1235, σελίδα 1).

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι 
του Ενωτικού Πόθου των Ελλήνων 

της Κύπρου (1945-1950)»
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"Στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα

που έπρεπε να πει κανείς για το θέ-

μα της Αγίας Σοφίας είναι "ανάρμοστο" και 

"ντροπή".

Σκέπτομαι, όμως, ότι οι συνομιλητές μου δεν

διαθέτουν την πολιτιστική λεπτότητα να αντι-

ληφθούν το νόημα αυτών των λέξεων.

Γι’ αυτό θα μιλήσω ανοιχτά για το θέμα και με

τον τρόπο που θα τον καταλάβουν.

Αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία είναι ένα

ξεκάθαρο δείγμα βαρβαρότητας.

Αποτελεί την διακήρυξη των Τούρκων ότι

είναι απολίτιστοι και καταστροφικοί.

Γιατί; Επειδή με αυτό που έκαναν, δήλωσαν

σε όλο τον κόσμο ότι «όσο κι αν ζούμε στον

21ο αιώνα διατηρούμε τη νοοτροπία του κα-

τακτητή του 1453. Εμείς ακόμα και στον 21ο

αιώνα δεν έχουμε την αγωνία να προστα-

τεύσουμε μια παγκόσμια κληρονομιά της

ανθρωπότητας».

Δεν έχουμε αποθέματα πολιτισμού για να πά-

με πάρα πέρα την πολιτιστική κληρονομιά που

μας κληροδότησαν.

Δεν έχουμε να προσθέσουμε ούτε ένα λιθα-

ράκι στην παγκόσμια κληρονομιά.

Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια

νέα πολιτισμική αξία. Μπορούμε μόνο να την

κατακτήσουμε, να την χαλάσουμε, να την γκρε-

μίσουμε και να την καταστρέψουμε.

Αυτό συνέβη με ένα από τα σπουδαιότερα

μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς , την Αγία

Σοφία, που μετατρέψαμε σε τζαμί και την κα-

τακτήσαμε ξανά, όπως το 1453, αλλά στον 21ο

αιώνα.

Αυτό που έγινε, είναι μια πολιτισμική κατα-

στροφή.

Μήπως ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελί θα

καταλάβουν τώρα τα αίτια της εξαιρετικά

αρνητικής εικόνας που επικρατεί στον κό-

σμο έναντι των Τούρκων;

Ο Ρώσος διανοούμενος του 19ου αιώνα,

Nikolay Denilevski, έκανε μια διάκριση μεταξύ

των κοινωνιών που δημιουργούν πολιτισμό κι

εκείνων που τον καταστρέφουν. Απαριθμεί με

χρονολογική σειρά αυτούς που δημιούργησαν

δέκα είδη πολιτισμών, Αιγύπτιοι, Κινέζοι,

Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Φοίνικες, Κελντανί,

Ινδοί, Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες,

Ευρωπαίοι και συνεχίζει:

“Παράλληλα με αυτούς τους θετικούς πολιτι-

σμούς υπήρξαν παράγοντες, όπως οι Ούννοι,

οι Μογγόλοι και οι Τούρκοι που έλαμψαν κα-

τά διαστήματα και μετά έσβησαν και χάθη-

καν.

Όλοι αυτοί εκπλήρωσαν το καταστροφικό 

τους καθήκον, συνέβαλαν στον θάνατο θνησι-

γενών πολιτισμών και αφού διασκόρπισαν τα

απομεινάρια τους, επιστρέφουν στην ασημαν-

τότητά τους και χάνονται.

Αυτούς μπορούμε να τους χαρακτηρίσου-

με αρνητικούς παράγοντες της Ιστορίας”.

Έχουν λεχθεί πάρα πολλά πράγματα σε βά-

ρος των Τούρκων στη Δύση.

Όχι μόνο οι διανοούμενοι αλλά και απλοί άνθ-

ρωποι εκφράστηκαν για την καταστροφική τά-

ση πολιτισμών των Τούρκων.

– «Οι Τούρκοι ποδοπατούν σε κάθε βήμα

που κάνουν στην Βαλκανική Χερσόνησο τα

έργα πολιτισμού χιλιάδων χρόνων».

– «Ο Τούρκος όπου βρει δένδρο θα το κό-

ψει».

– «Οι Τούρκοι εξαφάνισαν παντού πολιτι-

σμούς και δεν προστάτευσαν ποτέ αυτά που

βρέθηκαν στην ιδιοκτησία τους».

– «Δεν είναι με κανένα τρόπο πολιτισμέ-

νος λαός και δεν κατάφερε να σταθεί αντά-

ξια στο επίπεδο πολιτισμού των εδαφών

που κατέκτησε».

– «Δεν καρπίζει τίποτα στο έδαφος που

πάτησε το πόδι Οθωμανού».

– «Ξεράθηκαν και δεν φυτρώνουν ούτε χο-

ρτάρια εκεί που πάτησαν Οθωμανοί».

– Οι Οθωμανοί δεν έκαναν τίποτα άλλο

από το να καίνε, να ρημάζουν, να κατα-

στρέφουν τα μέρη που κατέκτησαν.

Σε ορισμένες πηγές μάλιστα αναφέρεται ότι

η καταστροφική μανία και η αναλγησία των Τούρ-

κων δεν στρέφεται μόνο έναντι των ξένων.

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι πνίγουν και

σκοτώνουν βάρβαρα τους δικούς τους αν-

θρώπους όταν αισθανθούν την παραμικρή

υποψία.

Εάν τώρα επαναληφθούν όλα αυτά, θα μπο-

ρέσει ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελί να πουν όχι

δεν είναι έτσι; Κοιτάξτε σε τι χάλια οδήγησαν τη

χώρα.

Καταπιέζεται, βασανίζεται και φυλακίζεται κά-

θε άνθρωπος που ασκεί την παραμικρή κριτι-

κή έναντι της εξουσίας.

Αυτά που καταστρέφουν δεν είναι μόνον άν-

θρωποι.

Τόσο η πολιτιστική κληρονομιά όσο και το φυ-

σικό περιβάλλον εισπράττουν αρκούντως το με-

ρίδιό τους.

Αυτό που κάνουν είναι μια φοβερή, απερι-

όριστη χρήση δύναμης, η οποία δεν είναι τίπο-

τα άλλο παρά η αδηφαγία της καταστροφικής

μανίας του φανατισμού.

Στην πραγματικότητα ο Ερντογάν και ο

Μπαχτσελί εκπροσωπούν την παραδοσιακή

βαρβαρότητα και τάση καταστροφής που έχει

βαθιές ρίζες σε αυτόν τον τόπο. 

Σήμερα η Μικρά Ασία είναι γεμάτη με κα-

τεστραμμένες εκκλησίες και ιερούς τόπους

που χρησιμοποιούνται είτε ως στάβλοι είτε

ως αποθήκες.

Το δίδυμο Ερντογάν-Μπαχτσελί (μπορεί-

τε να προσθέσετε και τον Περιντσέκ) είναι

οι εκπρόσωποι της καταστροφικής παρά-

δοσης που έκαψε, γκρέμισε την Μικρά Ασία

και δεν περιορίστηκε μόνο στον εκτοπισμό

και τον αφανισμό ανθρώπων, αλλά επε-

κτάθηκε και στην πολιτιστική κληρονομιά.

Η τουρκική μανία καταστροφής και εξόντω-

σης βρίσκονται στην εξουσία ως συνασπισμός

Ερντογάν-Μπαχτσελί. Γι’ αυτόν τον λόγο η αν-

τίσταση σε αυτούς πρέπει να εκληφθεί ως αγώνας

πολιτισμού για κάθε Τούρκο.

Έχει ιδιαίτερη η σημασία η κράτηση στις φυ-

λακές του Οσμάν Καβάλα, ιδρυτή του Ιδρύμα-

τος Πολιτισμού της Ανατολίας, που θέλει να

διασώσει την πολιτισμική κληρονομιά αυτού του

τόπου.

Το θέμα συζήτησης είναι η δοκιμασία των

Τούρκων με τον Πολιτισμό.

Στο τέλος θα κερδίσει ο Πολιτισμός.

Οι Βυζαντινοί κλείστηκαν στην Αγία Σοφία, τις

τελευταίες μέρες της αυτοκρατορίας, και πε-

ρίμεναν να τους σώσει ο Θεός. Το ίδιο κάνει

τώρα και ο Ερντογάν, καταφεύγει στην Αγία Σο-

φία για να σωθεί.

Οι φτωχοί άνθρωποι που δεν μπορούν να τα-

ΐσουν τα παιδιά τους τι θα κάνουν;

Θα πάνε στον ναό να προσευχηθούν για να

λύσουν τα προβλήματά τους που οφείλονται

στην κακοδιαχείριση του σουλτάνου;

Πέρα από τους λεονταρισμούς και τα φτη-

νά πολιτικά τεχνάσματα καλά θα κάνει ο 

σουλτάνος να διαβάσει τι έλεγε ο Κικέρων

που έζησε π.Χ.: «Τους ιερούς χώρους δεν

τους αγγίζεις όχι μόνο με το χέρι, αλλά ούτε

με τη σκέψη».

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ TANER AKCAM, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

«Ενώ ζούμε στον 21ο αιώνα,
η νοοτροπία μας είναι ακόμα

εκείνη του 1453»!

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους πα-

ρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία του

πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα

και παππού, Θράσου Ναδιώτη, που απέ-

στειλαν συλλυπητήρια μηνύματα, λου-

λούδια καθώς και εισφορές για το Ελ-

ληνικό Σχολείο Potters Bar. 

Η συμπαράσταση και αγάπη όλων σας

σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μας συγκίνησε

πολύ. 

Note of Thanks
We wish to thank everyone who at-

tended the funeral of our beloved hus-
band, father and grandfather Thrasos
Nadiotis and for all the beautiful flow-
ers and kind donations to Potters Bar
Greek school. 

We would also like to thank everyone
for all your prayers, love and support. 

We greatly appreciate your kindness
and generosity during this difficult time.

Θράσος Ναδιώτης
+  Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο +
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PART C’

CONCERTS By Dalaras

43. At the Herodion with the BBC Con-
cert Orchestra (9-2000) for the Acropolis Mu-
seum. 

By 

Michael

Papadopoulos

44. London 18 October 2000 concert with
BBC Orchestra at the Royal Festival Hall in
support of school scholarships there 

45. In Argyrokastro (16-6-2001) for the
people of the area. 

46. In Siviri for the maintenance of the
theater and for better infrastructures (7-2001). 

47. In Katraki for the children of the Had-
jikyriaki orphanage (11-9-2001). 

48. At the Herodion with Emma Shapplin
for the refugees (9-2001). The delivery of
the check of 80,000,000 drachmas took place
on 24-10-2001. 

49. At the Theski Palace for Affection (chil-
dren with cancer) in January 2002. 

50. Concert for Doctors Without Borders,
for the children of Palestine - KatrakiThe-
ater (participation of Dimitris Bassis, Gerasi-
mos Andreatos and Glykeria) in songs by
Mikis Theodorakis (6-2002). 

51. Concerts in Syros in September 2002
and the album for Markos Vamvakaris for
the maintenance of the Apollo Theatre. 

52. London Palladium - Concert for Cyprus
- Participation of Deborah Myers (1-12-2002). 

53. Concert at the Thessaloniki Concert
Hall with Marinella for the purposes of ELEPAP
(12-2-2003). 

54. Concert with Deborah Myers in Paris
for Cyprus in February 2003. 

55. Concert in Miami with Marinella, for
the Greek nursing home, on the initiative of
the Greek community (3-2003). 

56. Concert dedicated to Asia Minor at
the Herodion for the restoration of Hagia
Sophia in Istanbul in collaboration with Un-
esco (21-6-2003), with the participation of
Glykeria, Areti Ketime and Estudiantina Nea
Ionia. 

57. In Lycabetos with Marinella (17-9-
2003) for MDA Hellas. 

58. At the Megaron with Michalis Hatzi-
giannis for the Museum of Cycladic Art (9
and 10-6-2004). 

59. Concert at the Rock Theater (18-7-
2004) with Glykeria and Estudiantina for peo-
ple with mental needs. 

60. Concert for those affected by the tsuna-
mi (1-2005). 

61. At the Herodion with Pontes for the
purposes of the HOPE association (31 May

and 1 June 2005). 
62. At the Megaron (10 and 11 Novem-

ber 2005) for the RETURN. And the cd
Romiosyni-Axion Esti is for the same pur-
pose. 

63. At the College for the College Schol-
arship Fund (March 21, 22, 2006). 

64. At the Theski Palace with Dulce Pontes
for ELEPAP (13-6-2006). 

65. Mitzelou Concert in Cyprus (11-11-
2006). 

66. Two concerts at the Athens Concert
Hall, for the purposes of the UN High Com-
missioner for Refugees (29 and 30-1-2007). 

67. Concert in Pelendri, Cyprus on
20/6/2008, the proceeds of which were giv-
en for reforestation of the burned areas from
the big fire of 2007 in the area. 

68. The concerts for Stavros Kougioumtzis
at the Herodeion on September 17 & 18, for
the purposes of the association "Together
for the child". 

69. Concert "Occult History" with works
by Eleni Arveler at the Athens Concert Hall
(16/11/08) for World Diabetes Day. 

70. 15 and 16 December 2008, in Pallas,
two concerts for the purposes of the "Tho-
rax" foundation and the strengthening of the
smoking prevention campaign in children
and adolescents. 

71. Concert with Pantelis Thalassinos and
Babis Stokas at the Petra Theater (16-9-
2009) for the support of refugees. The de-
livery of the check of 40,000 euros took place
on 12-11-2009. 72. Concert in New York in
November 2010 for the Greek school in the
area. 

73. Concert at the EDON Festival in Cyprus
on issues concerning young people (7-7-
2011). Delivery of a check for 5000 euros to
President Christofias. 

74. Concert at the Veakeio Theater (12-
7-2011) for KETHEA-Nostos 

75. Free entrance concerts in Nice, New
Heraklion, Ilion, Daphne 2012 

76. Naoussa Tribute to Apostolos Kaldaras
9-2012 

77. Limassol Participation in the Solidar-
ity Concert 4-2013 

78. Peristeri Participation in the Solidar-
ity Concert 5-2013 

79. Estudiantina participates in the Bad-
minton AKOS for cancer 

80. Concerts with Maria Farantouri at Pal-
las (1.2016) for the strengthening of social
structures of the Municipality of Athens (hous-
ing and feeding people in need) Reception
and Solidarity Center

81. Kallimarmaro Participation in the con-
cert of Stavros Xarchakos in favour of the
goals of "All together we can" 2016 

82. Strovolos (9.2016) with Paschalidis

for the Multipurpose Center of Strovolos
83. Concert dedicated to Dimitris Lagios

at the Athens Concert Hall (2-2017) in favour
of the goals of the Coeurs pour Tous Hellas
Foundation for children with congenital heart
disease 84. Participation in the concert "Xene-
tizitasedo" (3.2017) in Iera Odos to meet the
needs of a refugee camp in Lesvos

85. 6-2018 concert with songs by Vassilis
Tsitsanis for needy students in Paphos with
the Paphos Music School 

86. Kallimarmaro "Play Tsitsani" for ‘To-
gether we can’ in 2018. 

87. Concert in Nicosia (9.2019) in favour
of the Center for Preventive Pediatrics

88. 11-2019 Tribute to Stavros Kougioumtzis
for the purposes of TOGETHER (purchase
of medical equipment in hospitals) 

89. 11.2019 Tribute to Manos Eleftheriou
with Miltos Paschalidis for social purposes
of the Diocese of Patras 

90. Concerts in Cyprus for clubs for peo-
ple suffering from cancer and for those trapped
in Karpasia. 

TOuRs 
1. 1981 Latin America Tour (Cuba &

Nicaragua) George Dalaras&Mikis Theodor-
akis 

2. 1983 Tour in America and Canada
George Dalaras, Eleni Dimou, Michalis Dim-
itriadis, Katerina Stanisi

3. 1985 Tour in Europe 1985 Tour in Aus-
tralia George Dalaras, Dimitra Galani, Chris-
tos Nikolopoulos 

4. 1985 Tour in America and Canada,
George Dalaras, Charis Alexiou, Christos
Nikolopoulos 

5. Tour in Germany with Katsimicha,
Nikolopoulos, Christopoulou 1986 

6. 1987 Tour in Israel, George Dalaras,
Eleni Dimou

7. 1988 European Tour, George Dalaras,
Harris &PanosKatsimichas, Eleni Tsaligopoulou,
Eleni Dimou

8. 1988 Tour in North America and Cana-
da George Dalaras, Harris &PanosKat-
simichas, Eleni Tsaligopoulou, Eleni Dimou

9. 1989 Tour in Australia 1989 Tour in Is-
rael, George Dalaras, DionysisTheodosis,
Eleni Tsaligopoulou, 4 concerts at Tel Aviv /
Mann Auditorium 

10. 1990 European Tour George Dalaras,
Mikis Theodorakis, Maria Dimitriadi, Dres-
den Choir 11. 1991 Tour in Europe & Aus-
tralia, George Dalaras, Eleftheria Arvanita-
ki, Elli Paspala

12. 1991 Tour in Israel George Dalaras,
Eleni Tsaligopoulou, Elli Paspala

13. 1992 - Tour in Australia George Dalaras,
Harris and Panos Katsimichas, Eleni
Tsaligopoulou

14. 1993 Tour in the USA and Canada,

George Dalaras& Dimitra Galani
15. 1994 European Tour, George Dalaras

& Melina Kana 
16. 1995 European Tour, "Unlugged Tour

'95" George Dalaras& Anastasia Moutsat-
sou

17. 1996 Tour in the USA, George Dalaras&
Katerina Kouka

18. 1997 Tour in Australia and New Zealand 
19. 1998 European Tour George Dalaras,

Eleni Tsaligopoulou, Marios Frangoulis
20. 1999 Tour in Israel, George Dalaras

& Tel Aviv Orchestra 
21. 1999 Tour in the USA, Canada "Across

the Millennium Tour" - "The Millennium Thrilling
Tour" George Dalaras& John Vardis

22. 2000 Tour in Latin America, George
Dalaras&GiotaDrakia

23. 2001 European Tour, George Dalaras,
Panos Katsimichas, Babis Stokas

24. 2002 Tour in Europe 
25. 2003-04 Tour in America, England

and Australia George Dalaras&Marinella
26. 2006 Tour in North America and Cana-

da George Dalaras, Michalis Hatzigiannis,
Despina Olimpiou

27. 2007 European Tour, "Inspired by rem-
betiko" 

28. George Dalaras, Melina Aslanidou,
Michalis Tzouganakis

29. 2007 Tour in Israel 
30. George Dalaras, Melina Aslanidou,

Despina Olimpiou
31. 2010 European tour, Michalis

Tzouganakis, Despina Olimpiou
32. Istanbul on 26/06/2010 at the Cemil

Topuzlu Open air theater
33. KAVAFIS Project Vienna 2011 
34. South Africa 10-2013, George Dalaras,

Melina Aslanidou
35. Europe 2014 Rembetiko Unplugged,

George Dalaras, Aspasia Stratigou and

Athena Lampiri

36. US-Canada Tour 2014 Rembetiko Un-

plugged (Together with Aspasia Stratigou

and Athena Lampiri) 

37. Europe 2015 Tribute to Mikis Theodor-

akis with Maria Farantouri

38. USA-Canada 2015 with Glykeria, Eleni

Vitali 

39. Moscow, Odessa, Dusseldorf, Zurich

2018 

40. Tel Aviv 2-2018 and 11-2018 

41. With Vicky Leandros in Europe 5-2019 

42. USA Canada 2020 (With Michalis &

Alexandros Tzouganakis, Aspasia Stratigou)

sOuRCEs:
Elina Kosteletou

https://www.pappaspost.com/greeces-

biggest-selling-singer-history-george-dalaras-

announces-north-american-rembetiko-un-

plugged-tour/

https://www.unhcr.org/en-ie/451932a32.pdf

https://www.secret-

bases.co.uk/wiki/George_Dalaras

https://www.encyclopedia.com/educa-

tion/news-wires-white-papers-and-

books/dalaras-george

https://www.antiwarsongs.org/artista.php?id=

3446&lang=en&rif=1

https://greekcitytimes.com/2019/09/29/xro-

nia-polla-giorgos-dalaras-turns-70-today/

https://www.greeksongs-

greekmusic.com/giorgos-ntalaras-dalaras/

https://greekherald.com.au/lifestyle/celebri-

ty/on-this-day-famous-greek-singer-george-

dalaras-was-bor/

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Dalaras

https://www.dalaras.gr

https://www.facebook.com/GeorgeDalaras/
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Giorgos  Da la rasG io rgos  Da la ras

Memorial for the late Archbishop Gregorios in the Chapel the Archdiocese of Thyateira
On Monday, January 25, 2021, the feast day of our Fa-

ther among the Saints, Gregory Archbishop of Constan-
tinople the Theologian, His Eminence Archbishop Nikitas
of Thyateira and Great Britain offered Memorial Prayers
for the repose of the soul of his late predecessor Arch-
bishop Gregorios of Thyateira and Great Britain in the
Archdiocesan Chapel. 

Praying with him were the V. Rev. Archimandrites
Nikodemos Anagnostopoulos, Chancellor of the Arch-
diocese, TheonasBakalis, Dean of the Cathedral of Di-
vine Wisdom, Nephon Tsimalis, Director of the Office of
the Archbishop, and the Rev. Archdeacon EvgeniosT-
saramanides.May his memory be eternal.

From the Press Office of the Archdiocese
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George Psarias has been a restauranteur for al-
most forty years. He spent his time and energy
cooking traditional Greek dishes but also devel-
oping new ones based on fresh ingredients and
Mediterranean flavours. 

He has appeared on numerous radio and tele-
vision programmes on BBC2 Food and Drink. iTV,
Channel 4, sky's Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his
recipes.

KOLOKyTHOKEFTEDEs
These courgette fritters with feta and fresh herb are served as a

delicious vegetarian appetiser with either thick Greek yoghurt or
tzatziki.

iNGREDiENTs
(Makes 12-15 pieces)

4 courgettes, weighing about 450g in total
1 small handful of flat leaf parsley, finely chopped
1 small handful of fresh mint, leaves only, finely chopped
1 small onion, peeled and finely chopped
2 spring onions, finely chopped
½ tsp nutmeg
zest of a lemon
2 cloves of garlic, crushed
2 medium free-range eggs, lightly beaten
250g feta, crumbled
75g plain flour and some extra for coating
sea salt and freshly ground black pepper
vegetable oil for shallow frying

METHOD
1. Coarsely grate the courgettes and squeeze out as much liquid as

you can with your hands. Alternatively, you can drain them in a

colander with a little salt for at least 1 hour and then squeeze

them gently with your hands to remove most of the liquid. 

2. Add all the ingredients apart from the vegetable oil and mix well

with your hands until well combined. Add a little more flour if need-

ed. 

3. Divide the mixture into 12 or 15 balls about 1 cm thick. Flatten

them slightly by pressing them down with the palm of your hand

forming small cakes.

4. Lightly dust the croquettes with a little flour and shallow fry in about

1 cm of oil over medium to high heat in batches. Fry them for

about 2-3 minutes on each for side until golden brown. 

5. Drain on kitchen paper. Serve with plain Greek yoghurt or tzatzi-

ki as a first course or as part of a meze. 
© Copyright George Psarias

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

KOLOKYTHOKEFTEDES
(COURGETTE CROQUETTES WITH FETA) ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

“Λάρισα - Εμπιστευτικό”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική
Εκπομπή ΡΙΚ

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

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: “Το Κορίτσι 

Με Τα Μαύρα”

23.10 Ελληνική Ταινία: ¨Τζακ 

Ο Καβαλάρης”

00.55 Ελληνική Ταινία: “AfterLove” (X)

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

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

Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί
τη Lucinda Sieger

20.35 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.20 Ελληνική Ταινία: “Ο Κατήφορος”

22.55 Ελληνική Ταινία: “Απένταροι 

Ερωτευμένοι”

KYΡIAKH 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

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

Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
22.45 Ελληνική Ταινία: 

“Οι Απάχηδες Των Αθηνών”

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

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

και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 

“Ο Αφελής”

23.15 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη Λου-
πέσκου

ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

σβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 ΝΕΑ εκπομπή: 

Hellenic showroom
με τη Σεμίνα Τσοκανά

21.05 Ελληνική Ταινία: 
“Ψυχή Και Σάρκα”

22.35 Ελληνική Ταινία: 
“Ένας Κλέφτης στον Παράδεισο”

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

την Άντα Μουράτη
20.45 Ελληνική Ταινία: “Ο Μεθύστακας”

22.25 Ελληνική Ταινία: “Ο Φαντασμένος”

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΝΕΑ εκπομπή: Hellenic Agenta

με τον Γιάννη Σκάλκο
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Άντρας Της Γυναίκας Μου”

22.40 Ελληνική ταινία: “Ο Μισογύνης”
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Χρησιμοποιήστε τον κωδικό EL-2020-1251 και έχετε έκπτωση 15% στις αγορές σας για τον Ιανουάριο 2021*

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