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√ Τα ΜΟΕ που προτείνει

ο Αναστασιάδης και
η Πενταμερής του... Πέντε + 1
ΣΕΛΙΔΑ 4

Κυβερνητικός ανασχηματισμός
στην Ελλάδα με τη «βασική
ομάδα» αμετακίνητη

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1996-97

Ο Ντέιβιντ Χάνεϊ υποστήριζε
«πολιτική ισότητα», όπως
ήθελαν οι Τούρκοι για
το «Σχέδιο Ανάν»
Της Φανούλας Αργυρού,
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

Συμφωνία-μαμούθ Ελλάδας και Ισραήλ
για Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας
n ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΣΕΛΙΔA 5

Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Μ. ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΑ «ΥΠΑΚΟΥΣΕΙ» ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Σκληρό lockdown μέχρι
τις 22 Φεβρουαρίου…
n ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
ΚΩΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ
n ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ
n ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
n ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΙ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
n 1000 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ LOCKDOWN

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Ματαιώνονται οι εξετάσεις GCSE
και A. Level και στα Ελληνικά

Στο νήμα θα κριθεί το
αποτέλεσμα των Βουλευτικών
2021 της Κύπρου

n ΑΣΑΦΕΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Γράφει ο Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας

n ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΣΕΛΙΔΑ 3

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

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

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com

Eπικαιρότητα
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ε νέο, αυστηρότερο lockdown
περιήλθε η Αγγλία μετά από ένα
δραματικό τηλεοπτικό διάγγελμα του
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον τη Δευτέρα το βράδυ. Από
χθες Τετάρτη ολόκληρο το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι σε καθεστώς καθολικού εγκλεισμού, αφού οι τοπικές κυβερνήσεις της Σκωτίας, Ουαλίας και
Βορείου Ιρλανδίας επέβαλαν παρόμοια μέτρα διαφορετικής χρονικής
διάρκειας.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, παρά
την αρχική άρνησή του να προβεί σε
άμεση εξαγγελία μέτρων «προτού είναι
αργά», στο τέλος εξαναγκάστηκε να
πράξει το αυτονόητο αφού η πρωτοφανής πίεση από τους αριθμούς της
πανδημίας φέρνει τα νοσοκομεία και το
Εθνικό Σύστημα Υγείας στα πρόθυρα
της κατάρρευσης. Αγωνιώδεις ήταν οι
εκκλήσεις των επιστημόνων, αλλά και
του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος
Κέιρ Στάρμερ για λήψη άμεσα μέτρων.
Οι επικεφαλής γιατροί του Ηνωμένου
Βασιλείου και ο Ιατρικός διευθυντής του
NHS της χώρας σε δήλωσή τους είχαν
προειδοποιήσει ότι «χωρίς περαιτέρω
δράση υπάρχει σημαντικός κίνδυνος
να πιεστεί το NHS σε αρκετές περιοχές τις επόμενες 21 ημέρες».
«Υπάρχουν επί του παρόντος πολύ
υψηλά ποσοστά μετάδοσης στην κοινότητα, με σημαντικό αριθμό ασθενών
Covid σε νοσοκομεία και σε εντατικές»,
ανέφεραν.
«Τα κρούσματα αυξάνονται σχεδόν
παντού, σε μεγάλο μέρος της χώρας
από το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος»,
πρόσθεσαν.
Τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 60
χιλιάδες ημερησίως και οι θάνατοι
είναι πάνω από 800 κάθε μέρα.
Ο ηγέτης των Εργατικών, Κέιρ Στάρμερ, απηύθυνε τη Δευτέρα το πρωί δραματική επείγουσα έκκληση στον Μπόρις Τζόνσον να επιβάλει lockdown σε
ολόκληρη την επικράτεια το αργότερο
μέχρι την Τρίτη (προχθές).
«Δεν κάνει καλό ο πρωθυπουργός
να υπονοεί ότι νέα περιοριστικά μέτρα
θα έρθουν σε μία ή σε δύο εβδομάδες.
Αυτή η καθυστέρηση έχει υπάρξει η αιτία
για τόσο πολλά προ-βλήματα», σημείωσε.
Αντιμέτωπος, λολιπόν, με τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, του ηγέτη
των Εργατικών, και με την ανησυχητική άνοδο της νέας παραλλαγής του ιού,
η οποία είναι κατά 50% έως 70% πιο
μεταδοτική, σύμφωνα με τους ειδικούς,
αλλά και με τον κίνδυνο κατάρρευσης
του NHS, ο πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον ανακοίνωσε το lockdown, που
εφαρμόζεται πλέον σε ολόκληρη την
Αγγλία.
Ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τον πληθυσμό να αρχίσει αμέσως να τηρεί τους
νέους κανόνες, λέγοντας ότι είναι αναγκαστική η εφαρμογή τους. Οι κάτοικοι απαγορεύεται να βγαίνουν από
το σπίτι παρά μόνο για λόγους ανάγκης, όπως για ψώνια ή για επίσκεψη
σε γιατρό.
Τα σχολεία έχουν κλείσει και από
την Τρίτη πέρασαν στην τηλεδι-
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Σκληρό lockdown μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου
Τεστ στα αεροδρόμια
για τους επιβάτες
από εξωτερικό
Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε επίσης
πως η κυβέρνησή του θα ζητήσει σύντομα τεστ Covid-19 για τους επιβάτες
που έρχονται από το εξωτερικό, προκειμένου να σταματήσει η διασπορά του
ιού.
Με την απόφαση αυτή, η Βρετανία
θα ακολουθήσει μια πολιτική που χρησιμοποιείται ήδη σε πολλές άλλες χώρες.
«Θα θέσουμε σε εφαρμογή μέτρα με τα
οποία θα διασφαλίσουμε πως θα κάνουμε τεστ στους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα και θα αποτρέψουμε την
εκ νέου είσοδο του ιού», τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

δασκαλία μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι εβδομαδιαίες σχολικές διακοπές του Β’ Τριμήνου, οπότε τα σχολεία θα ανοίξουν
στις 22 Φεβρουαρίου, εκτός απροόπτου.
Δικαιολογώντας την απόφασή του ο
Μπόρις Τζόνσον είπε χαρακτηριστικά:
• Στις 4 Ιανουαρίου, υπήρχαν 26.626
Covid ασθενείς σε νοσοκομεία της
Αγγλίας, αύξηση 30% σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα.
• Ο ανώτατος αριθμός εισαγωγών
στο πρώτο κύμα ήταν 18.374 στις 12
Απριλίου. Η χώρα είναι τώρα 40%
πάνω από αυτό το επίπεδο.
• Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
καταγράφηκαν 80.664 κρούσματα
κορωνοϊού στις 29 Δεκεμβρίου, με
το ποσοστό των μολύνσεων να είναι
τρεις φορές υψηλότερο από ό,τι στις
αρχές Δεκεμβρίου.

Από τον Μάρτιο
η άρση των μέτρων…
Το νέο lockdown δεν θα αρχίσει να
αίρεται πριν τον Μάρτιο, προειδοποίησε
την Τρίτη ο υπουργός Kυβερνητικού
Συντονισμού Μάικλ Γκόουβ.
«Μπαίνοντας στον Μάρτιο, θα μπορούμε να άρουμε ορισμένους από
τους περιορισμούς αυτούς, αλλά όχι
απαραιτήτως όλους», προειδοποίησε
ο κ. Γκόουβ. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμβολιασθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ούτως ώστε να
μπορέσουμε να αρχίσουμε να αίρουμε
σταδιακά τους περιορισμούς», διαβεβαίωσε.
Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, οι Aρχές
ελπίζουν ότι θα έχουν εμβολιάσει όλους
τους άνω των 70 ετών καθώς και το υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή περίπου
13 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι
είναι μεταξύ αυτών που κινδυνεύουν
περισσότερο, χάρη σε μια επιτάχυνση

της εκστρατείας εμβολιασμού που άρχισε στις 8 Δεκεμβρίου και διεξάγεται πλέον
με δύο εμβόλια, αυτά των Pfizer/BioNTech
και των AstraZeneca/ Οξφόρδης.
«Όσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το
πρόγραμμα εμβολιασμού (…), τόσο ευκολότερο θα είναι να αρθούν οι περιορισμοί αυτοί», επέμεινε ο υπουργός,
ανακοινώνοντας πως «οι ερχόμενες
εβδομάδες θα είναι πολύ, πολύ δύσκολες».
Πάντως, ο καθηγητής Γουίτι και ο
επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος
της Κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς
παραδέχθηκαν, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, ότι υπάρχει μία
«πραγματική αλλά μικρή ανησυχία»
πως η καθυστέρηση στη χορήγηση της
δεύτερης δόσης των εμβολίων που έχει
αποφασιστεί θα δώσει χρόνο στον ιό
να μεταλλαχθεί περαιτέρω.
Ο Μάικλ Γκόουβ είπε ακόμη πως η
κυβέρνηση εξετάζει επιλογές για τον
περιορισμό των διεθνών ταξιδιών: «Εξετάζουμε περαιτέρω επιλογές για να
περιορίσουμε τα διεθνή ταξίδια»,
δήλωσε. «Το μήνυμα είναι πολύ, πολύ
ξεκάθαρο για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι δεν πρέπει να
ταξιδεύουν».

ΜΠΟΡΙΣ: Ένας στους 50
είναι φορέας του ιού
Πάνω από 1,3 εκατομμύρια πολίτες
έχουν εμβολιαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο
από την έναρξη του προγράμματος στις
8 Δεκεμβρίου, γνωστοποίησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πάνω
από 650.000 πολίτες άνω των 80 ετών,
που αντιστοιχούν στο 23% του πληθυσμού αυτής της ηλικιακής ομάδας στην
Αγγλία.
Ο κ. Τζόνσον επανέλαβε ότι έως τα

μέσα Φεβρουαρίου στόχος είναι να έχουν
εμβολιαστεί τα περίπου 13 εκατομμύρια πολιτών που υπάγονται στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες προτεραιότητας, δηλαδή οι κάτοικοι και εργαζόμενοι σε γηροκομεία, οι γιατροί και
νοσηλευτές πρώτης γραμμή, οι άνω
των 80 ετών και οι πιο ευπαθείς πολίτες.
Για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λειτουργούν ήδη
595 τοπικά εμβολιαστικά κέντρα υπό
την ευθύνη των κατά τόπους γενικών
ιατρών και 107 κέντρα σε νοσοκομεία.
Στο τέλος της εβδομάδας θα λειτουργήσουν επίσης ακόμα 180 τοπικά και
100 νοσοκομειακά εμβολιαστικά κέντρα, δηλαδή συνολικά περίπου χίλια.
Από την επόμενη εβδομάδα θα
αρχίσουν να λειτουργούν και επτά μεγάλα κέντρα μαζικών εμβολιασμών που
στήνονται σε γήπεδα και εκθεσιακά κέντρα.
Ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ότι
από την ερχόμενη Δευτέρα θα υπάρχει
καθημερινή ανανέωση των στατιστικών
από το πρόγραμμα εμβολιασμού.
Είπε δε ότι αν όλα πάνε βάσει σχεδίου
με τους εμβολιασμούς και οι πολίτες
τηρούν τα μέτρα, τότε υπάρχει προοπτική χαλάρωσης ορισμένων εκ των
περιορισμών στα μέσα Φεβρουαρίου.
Ο αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι είπε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχει «σταθερή
αύξηση» κρουσμάτων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.
Με βάση τα νεότερα δειγματοληπτικά διαγνωστικά τεστ σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες από το Γραφείο Εθνικής
Στατιστικής, υπολογίζεται ότι ένας στους
50 κατοίκους της Αγγλίας ή πάνω
από 1,1 εκατομμύριο κάτοικοι ήταν
το Σαββατοκύριακο φορείς του κορωνοϊού!

Επιχορήγηση
σε επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις στους τομείς λιανικής, εστίασης και αναψυχής στην Αγγλία
θα λάβουν από 4.000 έως 9.000 λίρες
έκαστη ως έκτακτο βοήθημα για να αντεπεξέλθουν στο νέο lockdown που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Τζόνσον.
Το βοήθημα συνιστά το βασικό μέτρο
που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, στο πλαίσιο ενός
νέου πακέτου οικονομικής στήριξης
ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων λιρών.
Προβλέπεται επίσης ένα κονδύλι 594
εκατομμυρίων λιρών για την Tοπική
Aυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες
κυβερνήσεις.
«Το νέο στέλεχος του ιού μας φέρνει
ενώπιον μίας τεράστιας πρόκλησης και
ενώ το εμβόλιο έχει αρχίσει να διατίθεται, χρειάστηκε να εντείνουμε περαιτέρω
τους περιορισμούς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας λάβαμε γρήγορη
δράση για να προστατεύσουμε ζωές και
περιουσίες και σήμερα ανακοινώνουμε
μια περαιτέρω ένεση ρευστότητας για
να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις και θέσεις
εργασίας έως την άνοιξη», δήλωσε ο κ.
Σούνακ.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει
παρατείνει έως τον Απρίλιο το πρόγραμμα κάλυψης του 80% των μισθών
ιδιωτικών υπαλλήλων που τελούν υπό
αναστολή εργασίας λόγω της πανδημίας.
Με βάση στοιχεία Οκτωβρίου, ο
αριθμός των ανέργων στη χώρα έχει
ανέλθει σε 1,7 εκατομμύρια ή 4,9% του
εργατικού δυναμικού.
Το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης
Προϋπολογισμού έχει εκτιμήσει πως
το 2020 η βρετανική οικονομία θα έχει
συρρικνωθεί κατά 11,3%, ποσοστό
που συνιστά ρεκόρ 300 ετών. Αναμένει επίσης κορύφωση της ανεργίας
στο 9,7%.

Eπικαιρότητα
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ - ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

“Guardian”: Εμπορική
συμφωνία Ερντογάν –
Τζόνσον χωρίς ηθικούς
φραγμούς
«ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
ΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ, ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΟΙ ΕΞΟΡΙΕΣ…»
Για συμφωνία που αγνοεί τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την τουρκική κυβέρνηση, ενδυναμώνει
τον επικίνδυνο πρόεδρο της Τουρκίας και πετά στα σκουπίδια τις
υποσχέσεις Βρετανών υπουργών για δήθεν τήρηση των διεθνών
νόμων και αξιών από μία «οικουμενική Βρετανία», κάνει λόγο η
«Guardian», σχολιάζοντας τη νέα εμπορική συμφωνία των δύο
χωρών που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα. Η συμφωνία
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, χωρίς καν τον βασικό έλεγχό της
από το Κοινοβούλιο.
«Αυτή είναι, απογυμνωμένη από ψέματα και διθυράμβους, η νέα
πραγματικότητα του κόσμου του Μπόρις Τζόνσον μετά το Brexit,
χωρίς κανένα ηθικό ανάχωμα», επισημαίνει ο αρθρογράφος.
Όπως τονίζει, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι πολύ ευχαριστημένος με
τη συμφωνία. «Είναι ο νέος μεγαλύτερος υποστηρικτής της υπουργού Διεθνούς Εμπορίου της Βρετανίας, Λιζ Τρας, δουλειά της οποίας
είναι η συμφωνία. Ο Ερντογάν την αποκάλεσε το ξεκίνημα μίας νέας
εποχής και «σταθμό» για την Τουρκία».
Μετά από χρόνια καταστροφικής οικονομικής διαχείρισης και έντονων διαφωνιών με τις ΗΠΑ και την ΕΕ για την πολιτική της Τουρκίας
απέναντι στη Ρωσία, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ελλάδα και την Κύπρο,
ο Ερντογάν είχε ανάγκη μία νίκη. Η Τρας και ο Τζόνσον του την έδωσαν στο πιάτο.

Η απειλή για τη Βρετανία των Τούρκων
μεταναστών… ξεχάστηκε
Το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε χρησιμοποιήσει
την εικόνα των Τούρκων μεταναστών ως απειλή για να εκφοβίσει τον
λαό του και να ψηφίσει υπέρ του Brexit, το 2016, ξεχάστηκε ως διά
μαγείας. Η κυβέρνησή του συνεργάστηκε με έναν ηγέτη που ειρωνεύεται την ΕΕ και αντιμετωπίζει πιθανές κυρώσεις από την Κομισιόν.
«Πώς συμβαδίζει αυτό με τον όρκο του Τζόνσον να είναι «ο
καλύτερος φίλος και σύμμαχος της ΕΕ;» διερωτάται ο αρθρογράφος.
Οσο για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την
Τουρκία, ξεχάστηκαν και αυτές μπροστά στα 21 δισ. ευρώ της συμφωνίας. Η Αγκυρα ήθελε απεγνωσμένα να διατηρήσει αφορολόγητη
πρόσβαση στη βρετανική αγορά, τη δεύτερη μεγαλύτερη για τις τουρκικές εξαγωγές. Η κυβέρνηση Τζόνσον είχε την ευκαιρία να απαιτήσει από τον Ερντογάν να αλλάξει τις μεθόδους του στο εσωτερικό
μέτωπο για να συμφωνήσει, όμως επέλεξε να μην το κάνει. Έτσι
πλέον, συνεργάζεται με μία κυβέρνηση που συνηθίζει να φυλακίζει
τους επικριτές της, να νοθεύει τις εκλογές και να απειλεί τους δικαστές. Εχει φυλακίσει ή εξορίσει εκατοντάδες δικηγόρους, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα «πήγαν περίπατο»
Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, η κυβέρνηση Τζόνσον δεν
φαίνεται να ανησυχεί για τον σεβασμό των καθεστώτων αυτών στη
δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες, παρά μόνο για τα οικονομικά οφέλη.
Η άσκηση ελέγχου της συμφωνίας και άλλων τέτοιων στο μέλλον,
από το κοινοβούλιο, θα μπορούσαν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις, αλλά δεν υφίσταται, είπε η Έμιλι Θόρνμπερι, σκιώδης
υπουργός Εμπορίου των Εργατικών. Άλλωστε, ο Γκρεγκ Χεντς,
υπουργός Εμπορίου του Τζόνσον, είχε πει τον Δεκέμβριο ότι δεν
υπήρχε χρόνος για τους βουλευτές να ελέγξουν όλες τις συμφωνίες
πριν τις 31 Δεκεμβρίου.
Η συμφωνία με την Τουρκία είναι ενδεικτική μίας μεγαλύτερης θεμελιώδους υποκρισίας από τη βρετανική κυβέρνηση, γράφει η «Guardian».
Ο Ντόμινικ Ράαμπ, υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, είχε πει
το 2019, ότι μετά το Brexit, «όσοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις των πράξεών τους».
Τον Ιανουάριο του 2020 δε, ο Ράαμπ είπε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «μία πραγματικά οικουμενική Βρετανία δεν είναι μόνο διεθνές εμπόριο και επενδύσεις. Η οικουμενική Βρετανία θα φροντίσει
επίσης την τήρηση των αξιών μας της φιλελεύθερης δημοκρατίας και
της δέσμευσής μας στο διεθνές κράτος Δικαίου».
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ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ LOCKDOWN

Ματαιώνονται οι εξετάσεις GCSE
και A. Level και στα Ελληνικά

Μ

ετά τις τελευταίες ανακοινώσεις της
κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων
προστασίας της χώρας από τον κορωνοϊό και το κλείσιμο των σχολείων σε όλη
τη χώρα, το θέμα που προέκυψε ήταν η
τύχη των εξετάσεων GCSE και Α Level.
Η πρώτη αντίδραση του πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον ήταν ότι δεν είναι δυνατόν
να διεξαχθούν οι εξετάσεις του Ιουνίου
2021 όπως θα περιμέναμε, δεδομένων των
συνθηκών.
Οι εξελίξεις αυτές αφορούν την Αγγλία,
γιατί στην Ουαλία και τη Σκωτία οι τοπικές
κυβερνήσεις είχαν ανακοινώσει εδώ και καιρό
την ματαίωση των φετινών απο-λυτηρίων
εξετάσεων. Ωστόσο, μετά από πιέσεις, το
υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε χθες ότι δεν
θα ζητηθεί από τους μαθητές να δώσουν
εξετάσεις GCSE και A. Level διασαφηνίζοντας έτσι ότι ματαιώνονται.
Δεν είναι σαφές όμως με ποιο σύστημα οι
δάσκαλοι θα αξιολογήσουν τους μαθητές
τους. Διατυπώνονται απόψεις ότι θα μπορούσε να επαναληφθεί το περσινό σκηνικό,
όπου οι μαθητές αξιολογήθηκαν με βάση τα
Centre Assessment Grades (CAGs) ή να
διαμορφωθεί ένα διαφορετικό πλαίσιο αξιολόγησης.
Τα εξεταστικά κέντρα σε ανακοινώσεις
τους δηλώνουν ότι εξετάζουν σε συνεργασία
με τον Ofqual και το υπουργείο Παιδείας τις
επιλογές που υπάρχουν και αναμένουν οδηγίες
για το τι μέλλει γενέσθαι.
Για άλλη μια χρονιά οι μαθητές είναι μετέω-

ροι αναφορικά με το θέμα των εξετάσεων.
Παρά το γεγονός ότι αρκετοί αναγκάστηκαν
να αυτοαπομονωθούν στο προηγούμενο
διάστημα, υποχρεώθηκαν να μελετήσουν
μόνοι τους στη διάρκεια του περσινού ακαδημαϊκού έτους εξαιτίας του lockdown του
Μαρτίου-Μαΐου, έδειξαν επιμονή και σθένος
προσπαθώντας να μελετήσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις. Και
καλούνται από τον αρμόδιο κρατικό οργανισμό Εξετάσεων Ofqual να συνεχίσουν να
εργάζονται συστηματικά μέχρι τη στιγμή της
αξιολόγησής τους.
Αβεβαιότητα επικρατεί και αναφορικά με
τις εξετάσεις BTec (τεχνικά επαγγέλματα,
περίπου ένα εκατομμύριο υποψήφιοι), οι
οποίες πρόκειται να διεξαχθούν την προσεχή εβδομάδα, καθώς τα σχολεία είναι κλειστά για όλους τους μαθητές, με εξαίρεση τους
ευάλωτους και τα παιδιά των εργαζομένων

πρώτης γραμμής στη μάχη κατά του ιού.
Ενώ αρχικά το Υπουργείο διαβεβαίωνε ότι
οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα διεξαχθούν
κανονικά, χθες διευκρίνισε ότι εναπόκειται
στην διακριτική ευχέρεια των διευθυντών να
αποφασίσουν αν μπορούν να θα προχωρήσουν στην διεξαγωγή των εξετάσεων.
Ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν κάποιες απαντήσεις σύντομα από τον υπουργό Παιδείας,
Γκάβιν Γουίλιαμσον, ο οποίος θα ανακοινώσει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που
προτίθεται να λάβει η κυβέρνησή του για την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και των μαθητών στη διάρκεια του lockdown.
Πλέον πρέπει να δούμε τι θα αποφασιστεί
και με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν οι μαθητές προκειμένου να προχωρήσουν στη ζωή
τους και τις σπουδές τους.
Δρ Κατερίνα Παπακωνσταντίνου
Εκπαιδευτικός

Ο τιμητικός τίτλος ΜΒΕ από τη Βασίλισσα
σε Κύπριο του Foreign Office
Η Κύπρος έχει ξανά τη θέση
της στον κατάλογο των τιμηθέντων με διακρίσεις, οι οποίες απονέμονται από τη Βασίλισσα της
χώρας παραμονές Πρωτοχρονιάς, γνωστές ως «New Year
Honours». Πρόκειται για τον
Αντρέα Ζιάρντη, 51 χρονών, Διπλωμάτη, o οποίος τιμήθηκε με
τον τίτλο MBE (Member of the
Most Excellent Order of the British
Empire) για τις υπηρεσίες που
παρέχει σε Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο κ. Ζιάρτης εργάζεται εδώ
και 21 χρόνια για το Foreign and
Commonwealth Office, σε πρεσβείες σε διάφορες χώρες, μεταξύ
των οποίων η Αίγυπτος, το Μαλάουι, το Βιετνάμ, ενώ τα τελευταία
τέσσερα χρόνια διετέλεσε Πρόξενος στην Πρεσβεία του Τόκιο,
με επιπρόσθετες περιφερειακές
διευθυντικές αρμοδιότητες.
Ο Αντρέας είναι γιός της Νίτσας,
γνωστής σαν Ξιουρού από την
Κώμη Κεπίρ, η οποία απεβίωσε
τον περασμένο Ιούλιο, και του
Κώστα Ζιάρντη από τη Μόρφου, ο οποίος απεβίωσε το 2007.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΩΜΗ ΚΕΠΙΡ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ
Είναι νυμφευμένος με την Helen
Ziardis, η οποία επίσης εργάζεται στο Foreign Office και έχει μια
θυγατέρα, την Σοφία που είναι
13 χρονών.
Η διάκριση του αγαπητού
Αντρέα τιμά την Παροικία στο

σύνολο της, ιδιαίτερα την εδώ
κοινότητα των Κωμητών,με τον
Σύνδεσμο Κώμης Κεπίρ να αποστέλλει τα θερμά του συγχαρητήρια στον ίδιο και τους οικείους
του.
Ελένη Τρύφωνος

Συνελήφθη στη Σκωτία βουλευτίνα
επειδή ταξίδεψε ενώ είχε κορωνοϊό...
Η σκωτσέζικη Αστυνομία συνέλαβε την Μάργκαρετ Φέριερ, μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου για φερόμενη παραβίαση των μέτρων
κατά του περιορισμού εξάπλωσης της Covid-19,
όταν ταξίδεψε πέρσι τον Σεπτέμβριο από το Λονδίνο στο σπίτι της στη Σκωτία με το τρένο, μολονότι είχε διαγνωσθεί θετική στον νέο κορωνοϊό.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα και απήγγειλαν κατηγορίες
εναντίον μιας 60χρονης γυναίκας σε σχέση με
φερόμενη αξιόποινη και απερίσκεπτη συμπεριφορά», δήλωσε μια εκπρόσωπος της Αστυνομίας
της Σκωτίας.
«Η σύλληψη ακολουθεί μια διεξοδική έρευνα
της σκωτσέζικης Αστυνομίας σχετικά με μια φερόμενη παραβίαση των κανονισμών κατά του νέου

κορωνοϊού μεταξύ της 26ης και 29ης Σεπτεμβρίου
2020. Θα αποσταλεί αναφορά στην Εισαγγελική
Αρχή και δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε
περαιτέρω».
Η Φέριερ πληροφορήθηκε ότι το τεστ της ήταν
θετικό στα τέλη Σεπτεμβρίου, αφού είχε εκφωνήσει ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων, στο Γουεστμίνστερ. Ζήτησε συγγνώμη έπειτα για το γεγονός
ότι πήρε το τρένο ταξιδεύοντας πάνω από 400
μίλια για να επιστρέψει πίσω στη Σκωτία.
Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) λίγο αργότερα την έθεσε εκτός κόμματος.
Όπως είναι γνωστό, είναι υποχρεωτικό στη
Βρετανία για τους ανθρώπους να θέτουν τους
εαυτούς σε απομόνωση εάν διαγνωστούν θετικοί
στον νέο κορωνοϊό.

Άποψη - Σχόλια
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Ο

πως έγινε γνωστό, η Ειδική Απεσταλμένη
του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αμερικανίδα Τζέιν Λουτ,
μεταβαίνει αυτές τις μέρες στην Κύπρο, όπου θα
συναντηθεί με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ.
Στόχος του ταξιδιού της είναι η προετοιμασία μιας
άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, την οποία
θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Γκουτέρες, πιθανότητα
τον Φεβρουάριο, ώστε να ξεπεραστεί η στασιμότητα που παρατηρείται εδώ και 3,5 χρόνια
στο Κυπριακό. Μιλούν για «5+1», δηλαδή οι δύο
κοινότητες της Κύπρου και οι τρεις Εγγυήτριες
Δυνάμεις – Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα – συν τα
Ηνωμένα Έθνη.

Τ

ο «Συν 1», εφόσον εννοούν τον ΟΗΕ, δεν θα
έπρεπε να προσμετράται στη σύνθεση της
Πενταμερούς, διότι έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο.
Από πότε και από πού κι ως πού ένας «επιδιαιτητής» θεωρείται ως «μέρος» ή «πλευρά» μιας
διαπραγματευτικής διαδικασίας;

Γ

νωρίζουμε ότι η σύγκληση Πενταμερούς ήταν
πάγια τουρκική αξίωση για να παρακαμφθεί
η Κυπριακή Δημοκρατία. Και το πέτυχαν. Προσθέτουν το «Συν 1», απλώς για να μας «χρυσώσουν το χάπι». Απ’ αυτή την Πενταμερή θα
απουσιάζει πάλι η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
εξίσου σημαντική απουσία θα είναι και αυτή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει έννομο και
πολιτικό συμφέρον να λαμβάνει μέρος, όχι να
παρίσταται απλώς ως παρατηρητής.

Ε

ν πάση περιπτώσει, η συνάντηση αυτή θα
γίνει, όπως έγινε και κατά το παρελθόν. Πιο
πολύ απ’ όλους, εμείς επειγόμαστε για λύση, διότι
είναι η δική μας πατρίδα που είναι κατεχόμενη
και βεβηλωμένη. «Καταπίνουμε την κάμηλο»,
προκειμένου να εξευρεθεί μια άκρη και ν’ αρχίσει
μια διαδικασία που θα οδηγεί σε λύση λειτουργική, βιώσιμη και θα δίνει τη δυνατότητα ειρηνικής συμβίωσης των νομίμων κατοίκων του νησιού,
χωρίς βαρίδια, δουλείες και κηδεμόνες.

Ε

χουν γεννηθεί γενεές Κυπρίων με το Κυπριακό άλυτο. Θέλουμε λύση – ναι, διακαώς
μάλιστα. Αλλά ποια λύση μας προσφέρθηκε ως
τώρα, άδικη έστω, αλλά που να διασφαλίζει κάποια
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες,
που θα δημιουργεί ένα λειτουργικό κράτος και
την απορρίψαμε; Καμία! Τα περί «χαμένων ευκαιριών» κ.λπ. είναι κουραφέξαλα.

Τα ΜΟΕ που προτείνει
ο Αναστασιάδης και
η Πενταμερής του... «Πέντε + 1»
™

λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου και του
παράνομου αεροδρομίου του Τύμπου υπό την
αιγίδα και την εποπτεία του ΟΗΕ. Κι αυτό για να
εξουδετερώσει την απαίτηση των Τούρκων για
άρση της λεγόμενης απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.

Τ

ονίζουμε ότι απομόνωση υπάρχει, αλλά αφορά
το ψευδοκράτος, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος ή διεθνή οργανισμό. Και
γι’ αυτήν την απομόνωση ευθύνεται η Τουρκία
και οι κατοχικοί ηγέτες που θέλουν να το παίζουν...
πρόεδροι και υπουργοί. Οι απλοί Τουρκοκύπριοι, ως άτομα, δεν έχουν καμία απομόνωση.
Διαθέτουν – σχεδόν όλοι – διαβατήρια και ταυτότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορούν νόμιμα να ταξιδέψουν όπου θέλουν, να εργαστούν, να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν. Απομονωμένοι, όμως, είναι οι έποικοι εκ Τουρκίας,
οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο.

Ο

ι δύο αυτές προτάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, αν δεν γίνουν αποδεκτές από την
Άγκυρα και τους κατοχικούς ηγέτεςς, είναι ακόμα
μια απόδειξη ότι οι ίδιοι επιλέγουν την απομόνωση του ψευδοκράτους.

Η

τρίτη πρόταση Αναστασιάδη αφορά την κυπριακή ΑΟΖ. Εισηγείται την κατάθεση του
μεριδίου των Τουρκοκυπρίων σε ειδικό ελεγχό-

μενο Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι για να γίνει
αυτό, πρέπει να οριοθετηθούν οι ζώνες ανάμεσα
στην Τουρκία και στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Εφόσον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το νόμιμο
κράτος της Κύπρου, αποδεικνύεται για ακόμα μία
φορά ότι έγνοια των κυβερνώντων στην Άγκυρα
δεν είναι η ευημερία των Τ/κ και τα συμφέροντά
τους, αλλά η εξυπηρέτηση των συμφερόντων και
των σχεδίων της ίδιας της Τουρκίας.

Γ

ράψαμε την περασμένη εβδομάδα την άποψή
μας για την Πενταμερή. Θα γίνει που θα γίνει.
Η παρουσία μας πρέπει να έχει ξεκάθαρο στόχο
και αρχές. Ο Πρόεδρος να κωφεύσει σε κελεύσματα κάποιων στην Κύπρο, που τον καλούν «να τα
δώσει όλα» για μια λύση τουρκικής κοπής. Χρησιμοποιούν, όμως, όρους και φρασεολογία που
ξεγελά. Προκρίνουν κάποιοι τη διχοτόμηση ως
λύση, αλλά τη «βαφτίζουν» Διζωνική Δικοινοτική, αποδεχόμενοι όλες τις αξιώσεις της Άγκυρας. Καμώνονται ότι είναι εναντίον της λύσης
«δύο κρατών», αλλά στην ουσία την επικροτούν.
Δεν πρέπει ούτε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να
αποστεί των ευρωπαϊκών αρχών που πρέπει να
είναι κυρίαρχες σε μια λύση (έστω και ομοσπονδιακή), αλλά ούτε και ο λαός να παρασυρθεί σε
εύηχα συνθήματα.

Ο

κ. Starmer έχει πολλές διαφωνίες με την
κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον όσον αφορά
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι προτάσεις
του, όμως, έχουν πάντα εποικοδομητικό χαρακτήρα. Τώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πάλι lockdown, ο Keir Starmer δήλωσε
δημόσια ότι παραγνωρίζει και θέτει στην άκρη
τις όποιες διαφορές έχει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κοινός εχθρός. Για το καλό της
πατρίδας, είπε, στέκω δίπλα στην κυβέρνηση και
δίνουμε μαζί τον αγώνα ενωμένοι.

Σ

την Ελλάδα και στην Κύπρο οι κυβερνήσεις
χειρίστηκαν τη μάστιγα του κορωνοίού καλύτερα ίσως από τις περισσότερες (αν όχι όλες) τις
χώρες της Ευρώπης. Και ποια ήταν η στάση της
αντιπολίτευσης έναντι του κοινού εχθρού που
απειλεί τους πολίτες; Απαράδεκτη. Στην Ελλάδα
δίνεται η εντύπωση ότι... συμμαχούν ως αντιπολίτευση με τον ιό για να ρίξουν την κυβέρνηση
και να πάρουν... ψήφους! Γι’ αυτό... ενθαρρύνουν
τους πολίτες να μην επιδεικνύουν ατομική ευθύνη!

Κ

άποιοι δε εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν κατάλαβαν ακόμα τη ρήση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ότι «δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά οι
πιστοί».

Σ

την Κύπρο, σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες, δεν
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του κράτους!!!
Αφήνεται εκτεθειμένη η Κυπριακή Δημοκρατία
και ξεγυμνωμένοι οι πολίτες διότι... έχουμε εκλογές τον Μάιο!!!

“Ε”

“Ε”

Κόπηκαν και οι… κοπές βασιλόπιτας!
Ο κορωνοϊός έφερε πολλά κακά στη ζωή μας. Πέραν της τραγωδίας με τους θανάτους και τους ασθενείς, που περνούν μια δοκιμασία, εκτός της καταστροφικής
επέλασης στις οικονομίες των κρατών και την απορρύθμιση της επαγγελματικής και
κοινωνικής καθημερινότητας, στην Παροικία μας επέφερε και ένα άλλο πλήγμα.
Μας… έκοψε και την κοπή της βασιλόπιτας. «Λύγισε» οργανώσεις, καθότι ορισμένες εξ αυτών βάσιζαν την… ύπαρξή τους στη διοργάνωση τελετής της βασιλόπιτας!
Η δραστηριότητά τους εξαντλείτο, εν πολλοίς, στην κοπή της πίτας και στη γιορτή
του πολιούχου αγίου του χωριού τους, που κατά κανόνα περιοριζόταν στην παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, και σε κάποια μνημόσυνα… Έτοιμο ακροατήριο
για ομιλίες, θεατές κλπ.
Τώρα ο κορωνοϊός τα … χάλασε κι αυτά. Ο καταραμένος. Κακόχρονο να ΄χει!
Όμως, μια άλλη ομάδα στην Παροικία δεν… πτοείται. Οι «ρεσπέρηδες» του Allotment
στο Friern Barnet κρατούν μεν αποστάσεις, αλλά κρατούν και την παράδοση.
Έτσι, την περασμένη Κυριακή έγινε σύναξη ολιγομελούς αντιπροσωπείας στον
κοινόχρηστο χώρο των χωραφιών, όπου στήθηκε θαυμάσιο σκηνικό βασιλόπιτας.
Ο αρχηγός του «συνδικάτου των χωραφιών» και πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής, Uncle Γεώργιος, έκοψε την πίτα και απηύθυνε εμπνευσμένες ευχές για το
2021. He has spoken, και όλοι αντευχήθηκαν. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά μέσω
των κοινωνικών δικτύων και στα υπόλοιπα μέλη, που δεν ήταν παρόντα, βασικά λόγω τσουχτερού κρύου αλλά και αποφυγής… τσαπίσματος των λασανιών.

Ο

λοι οι Πρόεδροι της Κύπρου – από τον Μακάριο έως σήμερα – προέβησαν σε πολλές
παραχωρήσεις, κάποιοι ξεπέρασαν και μερικές
κόκκινες γραμμές, αλλά εις μάτην. Η Τουρκία είναι
ανένδοτη. Χρησιμοποιεί το Κυπριακό για να πετυχαίνει άλλους, ευρύτερους, στόχους – γι’ αυτό τη
συμφέρει να είναι άλυτο ή να καταστεί το νέο
κυπριακό κράτος περίπου προτεκτοράτο της.

Ο

Νίκος Αναστασιάδης προκειμένου να καλλιεργήσει το έδαφος για να επαναρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις, πρότεινε στον Γ.Γ. του ΟΗΕ,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τρία βασικά
Μέτρα «Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», βελτίωσης της ατμόσφαιρας, ας πούμε. Εισηγείται τη

★
★

Υ.Γ.: Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Sir Keir
Starmer είναι ένας σοβαρός και μορφωμένος πολιτικός. Το φωτεινό παράδειγμά του ως ηγέτη της
αντιπολίτευσης στη Βρετανία, καλό θα ήταν να
το έχουν υπόψη τους (δεν λέμε να το ακολουθήσουν, διότι είναι... δύσκολο) και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κυρίως
στην Ελλάδα.
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ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑΣ 1,68 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Συμφωνία-μαμούθ Ελλάδας και Ισραήλ
για Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας
Σ

τη δημιουργία Σχολής Πολεμικής Αεροπορίας, συμφώνησαν Ελλάδα και Ισραήλ. Η συμφωνία που θα υπογραφεί
από τις δυο χώρες είναι αξίας 1,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 20 χρόνια.
«H συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τις άριστες σχέσεις που αναπτύσσουμε με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μακρόπνοη συνεργασία,
η οποία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο
του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας. Θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις
δύο χώρες και θα προωθήσει την σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ τον Έλληνα
υπουργό Εθνικής Άμυνας και φίλο μου, Νίκο
Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία στην
προώθηση αυτού του έργου και την έγκριση
του από την ελληνική κυβέρνηση», υπογραμμίζει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ,
Μπένι Γκαντζ.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία
για αμυντική προμήθεια μεταξύ Ισραήλ και
Ελλάδας μέχρι σήμερα, η οποία εγκρίθηκε
από την ελληνική κυβέρνηση έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Η έγκριση της Αθήνας δίνει
την δυνατότητα στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνίας.
Ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία εξέδωσε και η Πρεσβεία του Ισραήλ:
«Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα έχει
την τιμή να ανακοινώσει την ολοκλήρωση
συμφωνίας που θα υπογραφεί από το Ισραήλ και την Ελλάδα, αξίας 1,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 20 χρόνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια δέκα αεροσκαφών M-346 (Lavi), τη συντήρηση αεροσκαφών Τ-6 (Efroni) καθώς και την παροχή
προσομοιωτών, εκπαίδευσης και υλικοτεχνικής
υποστήριξης.
Αυτή συμφωνία αποτελεί μια επιπλέον έκφραση των εξαιρετικών σχέσεων των δύο
χωρών, της στενής συνεργασίας και της φιλίας
τους.
Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ , κ. Benny
Gantz, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία αντικα-

ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
τοπτρίζει τις άριστες σχέσεις που αναπτύσσουμε
με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μακρόπνοη
συνεργασία, η οποία θα εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και της
Ελλάδας. Θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις
εργασίας στις δύο χώρες και θα προωθήσει
την σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ
τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
φίλο μου, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία στην προώθηση αυτού του έργου και
την έγκριση του από την ελληνική κυβέρνηση.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία
για αμυντική προμήθεια μεταξύ Ισραήλ και
Ελλάδας μέχρι σήμερα, η οποία εγκρίθηκε
από την ελληνική κυβέρνηση έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Η έγκριση της Αθήνας δίνει
την δυνατότητα στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνίας.
Στο άμεσο μέλλον, η SIBAT, η Διεύθυνση
για την Διεθνή Αμυντική Συνεργασία στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, και η Elbit
Systems θα υπογράψουν τη συμφωνία για
τη δημιουργία ελληνικής Σχολής Πολεμικής
Αεροπορίας (εκπαιδευτικό κέντρο), με πρό-

τυπο τη σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας
του Ισραήλ (IAF). Η ελληνική σχολή θα είναι
εξοπλισμένη με 10 αεροσκάφη εκπαίδευσης
M-346 που παράγονται από την ιταλική εταιρεία Leonardo. Τα αεροσκάφη αυτά, γνωστά
και ως «Lavi», χρησιμοποιούνται επίσης στην
ισραηλινή Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και
θεωρούνται πολύ επιτυχημένα.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Elbit System
θα παρέχει την τεχνογνωσία και υλικά για την
αναβάθμιση και λειτουργία των αεροσκαφών
T-6 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Η Elbit θα παρέχει επίσης εκπαίδευση, προσομοιωτές και υλικοτεχνική υποστήριξη. Στο
μέλλον οι δύο πλευρές θα εξετάσουν και άλλους τομείς συνεργασίας μεταξύ των Ισραηλινών και Ελληνικών Σχολών Πολεμικής
Αεροπορίας.
Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία-ορόσημο
ανοίγει περαιτέρω νέους ορίζοντες συνεργασίας, στρατηγικής, οικονομικής και άλλης,
και εκτιμούμε την απόφαση του Έλληνα
Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του να
επιλέξει το Ισραήλ ως εταίρο της Ελλάδας σε
αυτό το έργο. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη».

Εμβόλιο COVID-19 σε 5,000 ημερησίως στην Ελλάδα
Μιλώντας στην σύσκεψη για την
πορεία υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου εμβολιασμού, ο Έλληνας
Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα για την τήρηση του προγραμματισμού.
«Εμβολιάζουμε περίπου 5.000
συμπολίτες μας την ημέρα και είμαι
σίγουρος ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα τηρήσουμε τον προγραμματισμό, έτσι όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά και από την Οργανωτική Επιτροπή της επιχείρησης
“Ελευθερία”», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι
«από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού
πληθυσμού, ξεκινώντας με τις πιο
ευπαθείς ομάδες, τους συμπολίτες
μας άνω των 85 ετών, σύμφωνα

με την προτεραιοποίηση της Επιτροπής. Και από τις 11 Ιανουαρίου
θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα
ραντεβού».
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός
σημείωσε, επίσης, ότι τα μέτρα θα
πρέπει να τηρούνται μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία.
«Έχουμε δύσκολους μήνες
μπροστά μας, το γνωρίζουμε κα-

λά. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται
να χτίσουμε “τείχος” ανοσίας από
τη μια στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να εμβολιάσουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού μας. Και επίσης
γνωρίζουμε ότι μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να τηρούμε πολύ προσεκτικά τα μέτρα, όπως μας τα
υποδεικνύουν οι ειδικοί».

Όπως αναφέρθηκε σε σύσκεψη
με τους αρμόδιους παράγοντες,
έωςτην Τρίτη το απόγευμα είχαν
εμβολιαστεί 16.365 άνθρωποι, ενώ
το απόθεμα που διατίθεται στις ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες οι
οποίες λειτουργούν για τις ανάγκες της επιχείρησης «Ελευθερία»
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 150.850
δόσεις.
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Δυσαρέσκεια Τουρκίας
για τα F-15 της Σαουδικής
Αραβίας στη Σούδα
Τη δυσαρέσκεια της Τουρκίας έχει προκαλέσει η
πληροφορία πως η Σαουδική Αραβία στέλνει μαχητικά F-15 στην Ελλάδα, τα οποία θα συμμετάσχουν σε
στρατιωτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Επικαλούμενες τα σχετικά δημοσιεύματα στον ελληνικό
Τύπο, τουρκικές εφημερίδες γράφουν πως ο πρίγκηπας
διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed bin Salman,
«διέταξε πολλά μαχητικά» να παραδοθούν στη βάση της
Σούδας στην Κρήτη, ακολουθώντας το παράδειγμα των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που έστειλαν ήδη τα δικά τους F-35 για ασκήσεις μαζί με τα ελληνικά πολεμικά
αεροσκάφη.
Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Aksam κάνει
λόγο για «πρόκληση από τον Πρίγκηπα στο Αιγαίο»,
ενώ τόσο η φιλοκυβερνητική Hurriyet όσο και η αντιπολιτευόμενη Cumhurriyet υποστηρίζουν πως στόχος είναι
να «απειληθεί η Τουρκία».
Κατηγορούν, δε, την Ελλάδα για «κλιμάκωση της έντασης» στην περιοχή.

Στο ίδιο πνεύμα, η τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα
haber7.com, που μιλά για «νέο μέτωπο ενάντια στην
Τουρκία», κάνοντας αναφορά μάλιστα και στην παράδοση των πρώτων γαλλικών αεροσκαφών Rafale εντός του
μήνα στην Ελλάδα.
Μάλιστα, επισημαίνει πως έχει σχηματιστεί «τόξο» στην
περιοχή κατά της Τουρκίας.
«Γαλλία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ,
Ισραήλ και τελευταία Σαουδική Αραβία. Φουρτουνιασμένο άρχισε το 2021 στην Αν. Μεσόγειο, όπου η Τουρκία με
τις κινήσεις της έχει κλονίσει τα ρήγματα», αναφέρει η ιστοσελίδα.
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης λέει «ναι» σε άτυπη
Πενταμερή αλλά «όχι» σε επίσημες διαπραγματεύσεις
αν δεν αρθούν οι τουρκικές προκλήσεις
Σ

τη σκιά των επικρίσεων που δέχεται από την αντιπολίτευση πως στο
παρελθόν συζήτησε τη λύση δύο κρατών,
και λίγες ημέρες πριν από την νέα κάθοδο της Τζέιν Χολ Λουτ στην Κύπρο,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», επιρρίπτει ευθύνες για την μυθολογία περί δύο κρατών στον πρώην
Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για το Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθ
Άιντε.
«Η όλη εικόνα πως τάχα υποστήριζα
κάτι άλλο από τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία δημιουργήθηκε από τα αφηγήματα που, κατά κύριο λόγο, διέρρεε ο κ.
Άιντε μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, ο οποίος διαχρονικά έδινε σε συνομιλητές μία ωραιοποιημένη εικόνα των
τουρκικών θέσεων», δήλωσε ο N. Αναστασιάδης.
Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, δηλώνει

πραγματιστής και γνωρίζει πως μία λύση
δύο κρατών δεν θα γινόταν ποτέ αποδεκτή
από τον κυπριακό λαό, ενώ διευκρινίζει
ότι παραμένει πιστός στις έξι παραμέ-

τρους του πλαισίου Γκουτέρες και τη λύση
διζωνικής δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
«Η όλη επιχειρηματολογία όσων ήθελαν να μου φορτώσουν τις ευθύνες επε-

κτάθηκε, όταν είχα εισηγηθεί την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ώστε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο που δημιούργησε η επιμονή της Τουρκίας στη δική της ερμηνεία
για την πολιτική ισότητα. Μου απέδωσαν
ότι αυτό που επιδίωκα ήταν η συνομοσπονδία ή τα δύο κράτη», πρόσθεσε ο
Πρόεδρος.
Με τον Νίκο Αναστασιάδη να επαναλαμβάνει πως ο Αρχιεπίσκοπος είχε εσφαλμένη αντίληψη ως προς τις θέσεις που του
μετέφερε μετά το ναυάγιο των συνομιλιών
στο Κραν Μοντανά.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντά
και στις πληροφορίες που τον θέλουν να
συζητά πρόταση για αναγνώριση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου με αντάλλαγμα τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου, και ξεκαθαρίζει πως απορρίπτει
κάθε μορφής αναγνώρισης κυριαρχικών
δικαιωμάτων στο ψευδοκράτος.
«Απορρίπτω την οποιαδήποτε μορφή
αναγνώρισης του αεροδρομίου της
Τύμπου, που θα σήμαινε αναγνώριση
κυριαρχικών δικαιωμάτων στο παράνομο καθεστώς. Αυτό το οποίο μπορώ
να πω στην παρούσα φάση είναι ότι
αποστέλλω επιστολή στον ΓΓ του ΟΗΕ,
με συγκεκριμένες εισηγήσεις που θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν θετικό
κλίμα, προκειμένου να καταδείξουμε
τις ειλικρινείς προθέσεις της ε/κ πλευράς για ένα ουσιαστικό διάλογο, και να
αποτρέψουμε τετελεσμένα μέσα από
μονομερείς ενέργειες», είπε ο Νίκος Αναστασιάδης.
Ο Πρόεδρος δηλώνει θετικός για συμμετοχή σε άτυπη πενταμερή διάσκεψη, εν
τούτοις θέτει ως προϋπόθεση για την διεξαγωγή επίσημων διαπραγματεύσεων τον
τερματισμό κάθε μορφής τετελεσμένων
από την τουρκική πλευρά.

Στην Κύπρο τη Δευτέρα
η Τζέιν Λουτ για την
πενταμερή…
Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι επαφές της Τζέιν Χολ Λουτ
με Νίκο Αναστασιάδη και Ερσίν Τατάρ.
Η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα φτάσει
στην Κύπρο την Κυριακή 10 Ιανουαρίου.
Την Δευτέρα 11 τρέχοντος θα συναντήσει
χωριστά τους δύο ηγέτες και την επομένη
θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη.
Το ταξίδι της Τζέιν Χολ Λουτ στην Κύπρο
εκτιμάται ότι θα τοποθετήσει το τελευταίο
κομμάτι στο παζλ της προετοιμασίας της
άτυπης συνάντησης 5+1 που θα πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου.
Μετά και την επίσκεψη Λουτ όλοι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό θα αναμένουν την
πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ για την άτυπη πενταμερή.
Σ' ό,τι αφορά την επιστολή του Προέδρου Αναστασιάδη προς τον ΓΓ ΟΗΕ
αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες μας,
έχει ήδη σταλεί στον Αντόνιο Γκουτέρες
από την περασμένη εβδομάδα και αναφέρεται σε μέτρα που μπορεί να ληφθούν για βελτίωση του κλίματος ενόψει επανέναρξης των συνομιλιών.

ΓΝΩΜΗ

Κυπριακό
το 2021, άτυπη
Πενταμερής
και παραμύθια
της Χαλιμάς!
Επίκαιρο, σύντομο και εύστοχο άρθρο του φίλου αναγνώστη της «Ε» για τις προβλεπόμενες εξελίξεις στο
Κυπριακό:
«H ιστορία από το 1974 μέχρι
σήμερα αποδεικνύει μόνο ένα
πράγμα: Κανένας δεν μπορεί ή
δεν θέλει να τα βάλει με την
Τουρκία στο Κυπριακό. Ούτε
ακόμα και η ίδια η Ελλάδα θέλει
ή μπορεί.
Η Τουρκία πλέον θέλει δύο
κράτη στην Κύπρο. Αυτό θα μάς
πει στην άτυπη Πενταμερή. Εμείς
σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδεκτούμε τέτοια "λύση". Συνεπώς,
προβλέπω ότι λύση δεν πρόκειται να υπάρξει. Το στάτους
κβο θα παραμείνει επ' αόριστον.
Η ΚΔ αναγνωρισμένη ως νόμιμο κράτος των ΗΕ+ΕΕ, και η
"ΤΔΒΚ" ως μη αναγνωρισμένη
στον κατεχόμενο βορρά υπό
μορφή Ταϊβάν.
Η χρονιά-κλειδί ήταν το 2004
και τα δύο παράλληλα δημοψηφίσματα στις 24/4/04, λίγες
μέρες πριν ενταχθεί η ΚΔ στην
ΕΕ. Το σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε συντριπτικά από τον Κυπριακό Ελληνισμό παρά τις τεράστιες πολιτικές πιέσεις και απειλές από ΗΠΑ+ΕΕ ότι τυχόν
απόρριψη του θα σήμανε πολιτικό αποκλεισμό της ΚΔ και αναγνώριση της "ΤΔΒΚ". Κανένα
από τα δύο δεν συνέβη.
Τώρα πλέον όλα έχουν
παγιωθεί. Να σημειωθεί ότι εδώ
και 3,5 χρόνια δεν υπάρχουν
καν διαπραγματεύσεις. Πρώτη
φορά στην ιστορία του Κυπριακού υπάρχει πλήρης απραξία.
Κανένας ΠτΔ δεν θα υπογράψει λύση που δεν θα «δουλεύει»,
που θα οδηγεί σε πολιτική ισότιμη δυαρχία, σε συνταγματική
παράλυση και νομιμοποίηση του
Ψευδοκράτους της Τουρκίας
του Τατάρ σε νόμιμο και κυρίαρχο Τουρκικό κράτος.
Ακούω για δήθεν παραχώρηση εδάφους από την Τουρκία
έναντι αναγνώρισης του Ψευδοκράτους, ή και ακόμα ένωση
της ΚΔ με την Ελλάδα. Αυτά όλα
είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
Τέτοια φανταστικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας δεν
υπάρχουν ούτε καν πρόκειται
ποτέ να συζητηθούν από την
Ελληνική πλευρά. Στην Κύπρο
υφίσταται μόνο η νόμιμη 60χρονη
ΚΔ!»

Γρηγόρης
Γρηγοριάδης
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ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Στους διορισμούς
δεν έλαβα ποτέ υπόψη κομματικές ταυτότητες»
Σ

την πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο πρόεδρος Νίκος
Αναστασιάδης δεν φείδεται αυστηρότητας,
μιλά ανοιχτά για εκβιασμό της κυβέρνησης
από το ΔΗ.ΚΟ, εργαλειοποιώντας, όπως χαρακτηριστικά λέει, ένα πρώην μέλος του.
«Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής δεν αμφισβητούσε και δεν προσέφυγε στο
Ανώτατο Δικαστήριο, διερωτώμαι γιατί η εμμονή
του ΔΗ.ΚΟ. Είναι ή όχι εκβιασμός όταν ο ίδιος ο
κρατικός αξιωματούχος παραδέχεται ότι η κυβέρνηση ουδέποτε τον αμφισβήτησε;»
Θυμίζοντας τις αντιδράσεις του ΔΗ.ΚΟ μετά
την εξαγγελία για κατάργηση του επενδυτικού
προγράμματος, ερωτά τον Νικόλα Παπαδόπουλο κατά πόσον θα εξακολου-θεί να αποκαλεί την παρούσα ως κυβέρνηση σκανδάλων και
διαφθοράς, εάν ικανοποιήσει το αίτημά του και
παραδώσει όλους τους φακέλους πολιτογραφήσεων στον Γενικό Ελεγκτή.
«Εάν ήθελαν πρόωρες εκλογές θα έπρεπε να το ζητούσαν. Δεν θεωρώ ότι η καταψήφιση από το ΑΚΕΛ έγινε γιατί θέλει πρόωρες εκλογές. Ήταν γιατί διαφωνεί με την οικονομική φιλοσοφία της Κυβέρ-νησης και αυτό
είναι απόλυτα σεβαστό. Ενδεχομένως άλλοι
να είναι οι στόχοι και οι σκοποί του ΔΗ.ΚΟ
όταν επέλεγε να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Σκοποί ξένοι προς την οικονομική
φιλοσοφία του προϋπολογισμού...»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν επιλέγει τη
σύγκρουση με κανένα, αυτό που ζητεί από τους
πάντες είναι να τηρούν με συνέπεια τις συνταγματικές τους εξουσίες, απαντά στο ερώτημα εάν
θα θέσει θέμα παύσης Οδυσσέα Μιχαηλίδη
στο Ανώτατο. Γνώριζε εξ αρχής πού ανήκε ιδεολογικά ο Ο.Μ., εξάλλου και ο ίδιος το δήλωσε,
συνεχίζει ο κ. Αναστασιάδης, διαμηνύοντας ότι
ουδέποτε έλαβε υπόψη στους διορισμούς κομματικές ταυτότητες.
«Αυτό που με λυπεί είναι οι παρεκκλίσεις τόσο
από τις συνταγματικές, όσο και από αρχές του

άνηκε στη συνέχεια. Υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Πάφο έχει υποβάλει αιτήσεις για 137 διαβατήρια. Βουλευτής του ΑΚΕΛ
πρωταγωνιστούσε στο βίντεο του Al Jazeera.
Υπάρχει κανείς σοβαρός άνθρωπος που πιστεύει
ότι το 2013 θα μπορούσα να στήσω το πρόγραμμα, προκειμένου να βοηθηθεί το πρώην δικηγορικό μου γραφείο;»
Σε ό,τι αφορά στον κρατικό προϋπολογισμό
αυτόν καθ’ αυτόν, δεν δηλώνει πολιτική μοναξιά, ο διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις είναι
επιβαλλόμενος, συνεχίζει, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος είχε ξεκινήσει τρεις μήνες πριν
ετοιμαστεί ο προϋπολογισμός ο οποίος απορρίφθηκε.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΗΚΟ - ΑΚΕΛ
Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών
Υπηρεσιών που ο ίδιος επικαλείται. Πιο ενοχλητική απ΄ όλα είναι η αφύπνιση κομματικών ενστίκτων».
Σαφής, δε, ο υπαινιγμός κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τον έλεγχο του πρώην δικη-γορικού
γραφείου του κ. Αναστασιάδη, εναντίον του
οποίου, όπως λέει, δεν έχει προκύψει το παραμικρό από τους ελέγχους Moneyval, ΜΟΚΑΣ,
Φόρο Εισοδήματος και άλλες αρμόδιες Αρχές.
«Έχω μάλιστα πληροφορίες ότι έλεγχος έγινε
και από την Ελεγκτική Υπηρεσία και παρά το ότι
ο κύριος Μιχαηλίδης ισχυρίζεται ότι πάντοτε δημοσιοποιεί τις εκθέσεις του, τη συγκεκριμένη επέλεξε να την κρατήσει στα συρτάρια. Γιατί;»
Απορρίπτει, δε, ισχυρισμούς ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων έγινε για να εξυπη-ρετηθεί το πρώην δικηγορικό του γραφείο και συγγενικά του πρόσωπα, θυμίζοντας υπό ποιες συνθήκες αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
«Εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και με αδυναμίες, όπως διαφ-

Το ΔΗ.ΚΟ επιμένει πάντως ότι ο Πρόεδρος
δεν επιθυμεί τον έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή, και ότι τα όσα προτάσσει περί κατάρ-γησης
του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα εάν το πράξει, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.
«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι: Μόνο με την άσκηση
πίεσης εκ μέρους της Βουλής, η κυβέρνηση θα
αναγκαστεί να δώσει τους φακέλους. Γι’ αυτό
καλούμε για ακόμη μια φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας,
ώστε να πετύχουμε τον έλεγχο, τη διαφάνεια και
την κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία».
Ο Πρόεδρος προσπαθεί να αναποδο-γυρίσει
την αλήθεια αλλά δεν τα καταφέρνει, διαμηνύει
το ΑΚΕΛ. Αποκρύβει, όπως λέει, τη σύγκρουση συμφερόντων τόσο του ιδίου, όσο και μελών
της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, ενώ υποσκάπτει κάθε αξιωματούχο
που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση.
Ο Νίκος Αναστασιάδης πήρε την εξουσία με
το σύνθημα «ενώνουμε δυνάμεις», και κατέληξε να μην μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία
για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός και τώρα τα
ρίχνει στους άλλους, καταλήγει το ΑΚΕΛ.

Προς αυστηρό lockdown η Κύπρος
Η κυπριακή Κυβέρνηση αποφασίζει σήμερα Πέμπτη για την τελική μορφή του lockdown με τους
πολίτες να προετοιμάζονται ήδη για
νέα καραντίνα.
Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η πλάστιγγα γέρνει προς
το σενάριο ενός αυστηρού lockdown.
Οι επιδημιολόγοι έδωσαν τις
εισηγήσεις τους και το Υπουργικό
Συμβούλιο θα πάρει τις αποφάσεις.
Οι επιδημιολόγοι, επιχειρηματολόγησαν σε συνάντηση με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη και αρμόδιους υπουργούς ότι η αυστηροποίηση των μέτρων αποτελεί μονόδρομο, δεδομένης της επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζει
η Κύπρος.
Ως γνωστόν, το σενάριο του καθολικού lockdown, το οποίο πρέπει
να θεωρείται πιθανό, προνοεί ότι
κατεβάζει ρολά το λιανικό εμπόριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και όχι μόνο καθώς και μη
ουσιώδεις υπηρεσίες, ενώ η φοίτηση

στα σχολεία θα γίνεται εξ αποστάσεως.
Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση το Υφυπουργείο Καινοτομίας
βάζει ξανά σε λειτουργία το 8998
για τις μετακινήσεις πολιτών.
Το σενάριο του πιο χαλαρού
lockdown προβλέπει να παραμείνει
το λιανικό εμπόριο ανοικτό, να
κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις και
περαιτέρω να παραμείνουν οι υφι-

στάμενοι περιορισμοί. Το σενάριο
αυτό δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος, τουλάχιστον μεταξύ των επιστημόνων που θεωρούν ότι θα χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος
για να αποφέρει θετικό αποτέλεσμα.
Πάντως οι τέσσερις Υπουργοί
Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας και
Παιδείας που καλούνται να καταρτίσουν το πλάνο για το επόμενο

διάστημα, συνεχίζουν τις ασκήσεις
επί χάρτου με στόχο και στην κατάληξη σταδιακής αποκλιμάκωσης
των μέτρων, αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων.
Ως γνωστόν, σημαντικό ρόλο στις
αποφάσεις της Κυβέρνησης διαδραματίζει και η κατάσταση με τα
δημόσια ταμεία και η ευχέρεια για
στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων.
Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
να καλούνται να παρουσιάσουν νέα
σχέδια στήριξης της αγοράς εργασίας.
Όπως προκύπτει από την εθνική αναφορά για τη νόσο Covid-19,
που δόθηκε στη δημοσιότητα, η
επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου παραμένει επιβαρυμένη.
Την περίοδο 20 Δεκεμβρίου
μέχρι 2 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 5,455 νέα περιστατικά της
νόσου Covid-19.
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Πολίτες και επιχειρήσεις
σε απόγνωση
Η πανδημία άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της
σε μια χρονιά που ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις με τις αντοχές μας να δοκιμάζονται και τις
θέσεις και απόψεις μας να αναθεωρούνται μέσα
στο νέο σκηνικό. Αυτές οι συνθήκες συνεχίζονται
και στο νέο έτος, με τις προβλέψεις να είναι παρακινδυνευμένες επί του παρόντος.
Γράφει ο

Μιχάλης
Δαμιανός
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ
Από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα, η
Κύπρος, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αόρατο εχθρό που εξαπλώθηκε
ραγδαία προκαλώντας μεγάλες πληγές, θανάτους,
κρούσματα, εισαγωγές στις εντατικές των νοσοκομείων, αλλά και μια μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι εξελίξεις διαδραματίστηκαν γύρω από δύο
κέντρα αποφάσεων, τα οποία στο τέλος της ημέρας το ένα επηρέαζε το άλλο.
Το πρώτο ήταν οι επιστήμονες, που όσο καταρτισμένοι και προετοιμασμένοι και να ήταν, βρέθηκαν ξαφνικά να βιώνουν στην πράξη τις θεωρίες
και να υφίστανται την πίεση της κοινωνίας και ολοκλήρου του κράτους για ορθές εκτιμήσεις και αποφάσεις. Το δεύτερο ήταν αυτό της πολιτικής και πιο
συγκεκριμένα των κυβερνητικών αποφάσεων. Στην
βάση των επιστημονικών διαπιστώσεων και εισηγήσεων, η εκλελεγμένη από τον λαό κυβέρνηση
κλήθηκε όλο αυτό διάστημα να προστατέψει την
υγεία των πολιτών, να κρατήσει ζωντανό το σύστημα
δημόσιας υγείας, να αποτρέψει την κατάρρευση της
οικονομίας και να θωρακίσει την ελπίδα για την επόμενη μέρα.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό θα ήμασταν αφελείς
και εντελώς άδικοι αν δεν δείχναμε κατανόηση σε
πιθανά λάθη και παραλείψεις. Άλλωστε, η κάθε μέρα
αποτελεί για όλους και μια επιπρόσθετη εμπειρία
σε αυτό που βιώνουμε όλους αυτούς τους μήνες.
Γι’ αυτό θα πρέπει συνολικά να αντιμετωπίζουμε
την κατάσταση και στη γενικότερη εκτίμηση να αφήνουμε λογικά περιθώρια λάθους. Έστω, όμως, με
αυτά τα δεδομένα, στην εποχή του κορωνοϊού μπορούμε να διακρίνουμε πότε πρόκειται για μέτρα μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής και ποτέ πρόκειται για
σπασμωδικές κινήσεις πανικού.
Τα κρούσματα καθημερινά αυξάνονται, οι μονάδες εντατικής νοσηλείας φθάνουν στα όρια τους,
με τον ιό να «ζει και να βασιλεύει» μέσα στη κοινότητα. Την ίδια ώρα, οι εμπορικοί δρόμοι και τα καταστήματα είναι γεμάτα κόσμο, σίγουρα όχι για τα
είδη πρώτης ανάγκης, ενώ οι χώροι εστίασης έχουν
κλείσει. Τα εμπορικά κέντρα έκλεισαν, αλλά η κίνηση
σε δημόσιους χώρους κάθε άλλο παρά μειώθηκε.
Η Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με προσωπικό
ασφαλείας αλλά όχι ο ιδιωτικός τομέας. Αυτά είναι
κάποια παραδείγματα σε μια κοινωνία που άρχισε
να νοιώθει την απόγνωση, εγκλωβισμένη σε μια
διαχείριση των τελευταίων εβδομάδων που επικεντρώθηκε με πόσους και ποιούς θα φάμε τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες και μικρές εξαιρέσεις, αλλά η πλειοψηφία των πολιτών, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αντιλήφθηκε την πραγματικότητα. Αυτό που αναμένουν, έστω και τώρα,
ένα σχεδόν χρόνο μετά, είναι μια σοβαρή προληπτική στρατηγική με αρχή και τέλος.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Τα σενάρια του 2021

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ξ

Τον Ιανουάριο του 2020, με 261 ψήφους, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
έγινε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ήταν πρώτη φορά στην
ελληνική ιστορία που μία γυναίκα έφτανε στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα,
αλλά και μια δεύτερη πρωτιά για την ίδια, καθώς τον Οκτώβριο του 2018
έγινε και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας –
είχε λάβει ευρύτατη στήριξη στη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη διαδικασία της Βουλής, ενώ η απόφαση για την τοποθέτησή της στη θέση του
Προέδρου του ΣτΕ ελήφθη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην επιλογή της πολλοί είδαν μια αξιοκρατική, ενωτική, προοδευτική
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς επρόκειτο για ένα πρόσωπο
το οποίο δεν ήταν πολιτικό, δεν προερχόταν από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και η εκτίμηση που απολάμβανε οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο
στην προσωπική της πορεία. Σχεδόν έναν χρόνο τώρα, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου υπερασπίζεται με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ενώ με έναν μεστό λόγο,
χωρίς εξάρσεις και κορόνες, χωρίς να εκπίπτει στην τυπολατρία, ξεχωρίζει
με δηλώσεις που φέρουν προοδευτικό πρόσημο. Για παράδειγμα, στις
17 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας, με ανάρτησή της, πήρε σαφή θέση, καταδικάζοντας «τις διακρίσεις,
τα ρητορική μίσους, τα βία σε βάρος προσώπων λόγω ταυτότητας φύλου,
γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας» και υποστηρίζοντας «το δικαίωμα του καθενός στην ελεύθερη έκφραση, την ασφάλεια, τον αυτοκαθορισμό και την ίση μεταχείριση». Μην ξεχνάμε τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτισε την Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, την περίφημη Notorious RBG, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2020. «Υπήρξε για εμένα το πιο ισχυρό πρότυπο στα χρόνια που
υπηρέτησα τη Δικαιοσύνη», έγραψε για την ανώτατη δικαστή που υπήρξε σύμβολο για τους αγώνες υπεράσπισης πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και για την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης στις ΗΠΑ. Μαζί
της στο Προεδρικό Μέγαρο, πρόσφατα μετακόμισε και η Καλυψώ, ένα
αδέσποτο γατάκι που υιοθέτησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην
Κάρπαθο.

Διεθνείς διακρίσεις
για την Μαριάννα Βαρδινογιάννη
Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη θεωρείται μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς. Ιδιαίτερα το 2020,
όταν «χτύπησε» η COVID-19, η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO
ξεχώρισε με την έντονη ανθρωπιστική της δράση. Η Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών της απένειμε την ύψιστη τιμή για την αγάπη της
προς τον συνάνθρωπο και συγκεκριμένα το Βραβείο «Nelson Mandela
2020». Πρόκειται για κορυφαία διάκριση, καθώς υποψήφιοι ήταν προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο. Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», τιμήθηκε επίσης με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Ευποιίας, από την Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Απονέμεται μόνο σε γυναίκες για εξαιρετικές υπηρεσίες
που πρόσφεραν στην πατρίδα. Το 2020, τη χρονιά που συμπληρώθηκαν 2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και τη Μάχη των
Θερμοπυλών, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέθεσε στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη την προεδρία της Διεθνούς Τιμητικής
Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020».
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγματοποιήθηκε πλήθος σημαντικών
εκδηλώσεων. Το 2021 αναμένεται περισσότερο εντυπωσιακό για την
πολυσχιδή Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Από το 2015 ο Γκέιτς είχε προβλέψει
τον… ερχομό του κορωνοϊού!
Για άλλη μια φορά ο Μπιλ Γκέιτς: Από το βήμα του Συνεδρίου TED, το
2015, είχε πει: «Αν κάτι σκοτώσει πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στις επόμενες δεκαετίες, πιθανότατα δεν θα είναι πόλεμος, αλλά
ένας πολύ μεταδοτικός ιός»! Και επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας… Είναι
αυτό που ζει η υφήλιος τους τελευταίους δέκα μήνες.

Να ο δρόμος προς την Ελλάδα
Τον υποδεικνύουν ο Λαρς Ράσμουσεν και η Ελληνίδα σύζυγός του
Ελομίδα Βισβίκη, ιδρυτές εταιρείας υψηλής τεχνολογίας, που θα ήθελαν
να εγκατασταθούν στην Ελλάδα:
«Αν θέλεις 500.000 επιστήμονες, που έφυγαν λόγω της κρίσης, να
γυρίσουν πίσω, θα πρέπει η χώρα σου να είναι ελκυστική και για 500.000
μη Έλληνες που θα έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι
Ελλάδα θα πρέπει να είναι μια χώρα ηγέτης σε αυτό που θέλει να προσφέρει. Να έχει μια αποστολή, μέσω της οποίας να περάσει ένα μήνυμα,
να δώσει ένα σήμα σε όλο τον κόσμο. Να γίνει π.χ. πρωταθλήτρια στην
καθαρή ενέργεια. Μια χώρα με ανέμους, ηλιοφάνεια 360 μέρες το χρόνο,
που βάζει στόχο να πολεμήσει με κάθε μέσο την αλλαγή του κλίματος. Θα
ήταν, νομίζω, μαζί με τις ομορφιές της χώρας, κάτι που θα προσέλκυε
πολλούς νέους ανθρώπους να έρθουν και να δουλέψουν στην Ελλάδα».

Φ.Χαρ.

επρόβαλε ελπιδοφόρο το επετειακό
2021, αλλά οι αβεβαιότητες περισσεύουν. Τα εμβόλια και οι εμβολιασμοί
μεταφέρουν κύματα αισιοδοξίας στην κοινωνία και στους πολίτες, όλοι υποθέτουν
και υπολογίζουν ότι η πανδημία θα ελεγχθεί στη διάρκεια του νέου έτους και η Ελλάδα θα ελευθερωθεί κάποια στιγμή από
τη μεγάλη απειλή του κορωνοϊού που
ήδη έχει στερήσει τη ζωή σε περίπου
5.000 συμπολίτες μας.
Ωστόσο, άπαντες αντιλαμβάνονται ότι
απέχουμε πολύ από την ανύψωση το απαιτούμενου τείχους ανοσίας και ότι στο μεσοδιάστημα η υγειονομική κρίση θα συνεχίσει
να απειλεί τόσο την κοινωνία, όσο και την
οικονομία.
• Τα σήματα που στέλνουν γιατροί, επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι, αλλά και ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων που παρατηρείται εν μέσω περιορισμών στη Μεγάλη
Βρετανία, στη Γερμανία, στην Γαλλία και
στην Ιταλία, δεν επιτρέπουν επανάπαυση,
ούτε εφησυχασμό.
Και η εδώ εξέλιξη της πανδημίας προβληματίζει. Μετά μάλιστα και τις δυσοίωνες
αμερικανικές προγνώσεις για την Ελλάδα,
που θέλουν την πανδημία επιδεινούμενη
στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ικανή να
ανεβάσει τον αριθμό των θυμάτων στις 13.000
στα τέλη Απριλίου, τίποτε δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη.
Πράγμα που σημαίνει ότι οι χειριστές της
υγειονομικής κρίσης, ταυτόχρονα με την
άοκνη προσπάθειά τους για επίσπευση και
ολοκλήρωση των εμβολιασμών, θα είναι
υποχρεωμένοι να επιμένουν στα μέτρα
ελέγχου της πανδημίας, ώστε να περιορίσουν
το φαινόμενο, να αποφύγουν το μπλοκάρι-

σμα των νοσοκομείων και ιδιαιτέρως να αποτρέψουν τους πολλούς θανάτους. Κάτι που
προφανώς, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί
χωρίς κόστος και συνέπειες για την κουρασμένη και αδημονούσα κοινωνία, αλλά και
για την χειμαζόμενη και ασθμαίνουσα επί
μακρόν ελληνική οικονομία.
• Στο Υπουργικό Συμβούλιο, διάχυτη είναι
η εντύπωση ότι το 2021 θα είναι, πέραν των
άλλων, και εκλογικό έτος. Ορισμένοι υπουργοί σχεδόν προπαγανδίζουν τις εκλογές.
Αλλά και εκείνοι που είναι διστακτικοί και τις
εξαρτούν από την εξέλιξη της υγειονομικής
κρίσης, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο
ενός εκλογικού αιφνιδιασμού, είτε στα τέλη
Μαΐου με αρχές Ιουνίου, είτε τον προσεχή
Σεπτέμβριο.
• Την ίδια ώρα ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων προκαλεί «συναγερμό» σε κυβέρνηση και ειδικούς, καθώς το ιικό φορτίο ομοιάζει με βραδυφλεγή επιδημιολογική βόμβα
που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί.

Είναι ενδεικτικό άλλωστε, ότι παρά την…
ξεχειλωμένη χρονικά καραντίνα (καθώς σε
λίγα 24ωρα συμπληρώνονται δύο μήνες),
αρκετές περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται
ακόμη στο «κόκκινο», μεταξύ των οποίων η
Δυτική Αττική, η Κοζάνη, το Κιλκίς, η Φλώρινα, η Ροδόπη, η Κάλυμνος κ.ά.
Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να βάζουν φρένο
και στην έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, αρχής γενομένης από το νέο έτος,
καθώς δεν έχει προς το παρόν χαρτογραφηθεί ένα ασφαλές πέρασμα στην επόμενη
φάση, βάζοντας έτσι ακόμη μια… τρικλοποδιά στις προσδοκίες που συνοδεύουν το
νέο έτος.
Η αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου εντείνεται και από την αναγνώριση της αναγκαίας
διασφάλισης όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ετοιμάζονται παρεμβάσεις έγκαιρα και στοχευόμενα. Ιδίως δε, σε μία περίοδο που μπαίνουν επί τάπητος οι σχεδιασμοί
σταδιακών ανοιγμάτων στην οικονομία.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν. Κοτζιάς: Ο Άντρος Κυπριανού είχε
ζητήσει από Τσίπρα να με παύσει…»
Το όνομα του Κύπριου πολιτικού αρχηγού που «ζήτησε»
από τον πρώην ‘Ελληνα Πρωθυπουγό Αλέξη Τσίπρα την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο
«Η Λογική της Λύσης» από τις
εκδόσεις Gutenberg, ο Νίκος
Κοτζιάς.
Συγκεκριμένα, στην σελίδα
444, στην υποσημείωση 31
σημειώνει:
«Ο πρώτος που αντιλήφθηκε την αξία της νέας ελληνικής
στρατηγικής στο Κυπριακό, πέραν
ασφαλώς του ιδίου του Α.Τσίπρα,
ήταν ο Κ. Καραμανλής και στη
συνέχεια ο τότε Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν είχε τελειώσει η
διαπραγμάτευση στη Γενεύη τον
Γενάρη του 2017, είχα μετακινηθεί την ίδια μέρα στο Παρίσι (για
τη Διεθνή Διάσκεψη για το Μεσανατολικό και το Παλαιστινιακό)

την εκτίμηση και τον σεβασμό
της συντριπτικότατης πλειοψηφίας του Κυπριακού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της εποχής).
Στο βιβλίο ο πρώην Υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρεται επίσης περιληπτικά σε
κάποιες σελίδες στην εμπειρία
από τις διαπραγματεύσεις του
Κραν Μοντανά το 2017.
και την επομένη στις Βρυξέλλες
(για το Συμβούλιο ΥΠΕΞ) και ο
Αν. Κυπριανού, Γραμματέας
του ΑΚΕΛ (που συμπεριφερόταν στο θέμα σαν να ήταν συγκυβερνήτης της Ελλάδας), συνοδευόμενος από τον Γιώργο Κατρούγκαλο έθεσε ζήτημα στον
Τσίπρα, κατά τις πληροφορίες
της εποχής, απομάκρυνσής μου
από το Υπουργείο Εξωτερικών».
(Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν
ο Άντρος Κυπριανού ζητούσε
παρασκηνιακά παραίτηση Κοτζιά, ο τέως Έλληνας ΥΠΕΞ είχε

SHOP TO RENT IN
FONTHILL ROAD
Big and well known shop in Fonthill Road
N4 3HT to let.
Rent £2000 per month with all rails
and central heating.
Length of contract negotiable
For information call:

07591928669

(Elias)
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ε μερικό ανασχηματισμό της
κυβέρνησής του προέβη τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας,
Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακατεύοντας… λίγο την τράπουλα. Ο βασικός
κορμός της κυβέρνησης, που αφορά
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, την
Οικονομία, τα εθνικά θέματα και τη
δημόσια τάξη παραμένει αναλλοίωτος, αφού κρίνεται επιτυχημένος.
Η κύρια αλλάγή έγινε σε δύο Υπουργεία. Εσωτερικών ανέλαβε ο Μάκης
Βορίδης, που ως υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης ήταν πετυχημένος (οι αγρότες ακόμα διαμαρτύρονται για τη φυγή
του) και Εργασίας ο Κωστής Χατζηδάκης,
ο οποίος θα επωμιστεί με τις αλλαγές
στο ασφαλιστικό.
Τα βασικά υπουργεία που σχετίζονται
τη διαχείριση των μεγάλων κρίσεων που
αντιμετώπισε και θα κληθεί να συνεχίσει
να διαχειρίζεται και το επόμενο διάστημα
η κυβέρνηση παραμένουν χωρίς καμία
ουσιαστική ή και τυπική αλλαγή.
Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της πανδημίας σε υγειονομικό επίπεδο καθώς
και σε οικονομικό-εργασιακό επίπεδο
είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να ανατρέψει ισορροπίες, καταστάσεις και προτεραιότητες.
Το υπουργείο Υγείας συνεχίζει με
Βασίλη Κικίλια και με αναβαθμισμένο
σε αναπληρωτή υπουργό τον Βασίλη
Κοντοζαμάνη. Ο Νίκος Χαρδαλιάς
επίσης θεωρείται ακλόνητος από το υφυ-

Eπικαιρότητα
Κυβερνητικός ανασχηματισμός στην Ελλάδα
με τη «βασική όμάδα» αμετακίνητη

πουργείο διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το οικονομικό επιτελείο υπό τον Χρήστο Σταϊκούρα συνεχίζει ως έχει, όπως και το
υπουργείο Ανάπτυξης υπό τον Άδωνι
Γεωργιάδη που σχετίζεται με τη λειτουργία της αγοράς. Στο τιμόνι του υπουργείου Παιδείας παραμένει η Νίκη Κεραμέως, ενώ αμετακίνητος στη θέση του
παραμένει και ο υπουργός Τουρισμού

Χάρης Θεοχάρης.
Τα επιτελεία των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας υπό τον Νίκο Δένδια
και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο χωρίς
καμία αλλαγή στους υφυπουργούς, πέραν
της αποχώρησης Κουμουτσάκου από
το ΥΠΕΞ.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με τον
Λευτέρη Οικονόμου στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη απολαμβάνουν

της πλήρους εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Χρυσοχοϊδης θεωρείται ίσως ο πλέον αποτελεσματικός
υπουργός σε αυτή τη θέση.
Στο νέο κυβερνητικό σχήμα: Μετακινήθηκαν οι Μάκης Βορίδης (από Αγροτικής Ανάπτυξης σε Εσωτερικών) και
Κωστής Χατζηδάκης (από Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Εργασίας), ενώ
αναβαθμίστηκε ο Κώστας Σκρέκας (από
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υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
είναι ο Χρήστος Ταραντίλης.
Επίσης, η Σοφία Ζαχαράκη από υφυπουργός Παιδείας σε υφυπουργός Τουρισμού και ο υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας αναβαθμίστηκε στη θέση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών. Ο υφυπουργός
Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανέλαβε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας,
Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναβαθμίστηκε,
επίσης, από υφυπουργός σε αναπληρωτή υπουργός Υγείας ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση είναι
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός και οι υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος,
Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης,
Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, Εσωτερικών (με αρμοδιότητα ΜακεδονίαςΘράκης), Σταύρος Καλαφάτης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος,
Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία
Βούλτεψη.

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +

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

Γνωστοποιείται ότι η κηδεία του αείμνηστου Θράσου Ναδιώτη, ο
οποίος απεβίωσε στις 27 Δεκεμβρίου 2020, θα τελεσθεί τη Δευτέρα, 11
Ιανουαρίου και ώραν 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων (Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG).
Θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο Cockfosters (Trent Park
Cemetery, Cockfosters Road, Barnet EN4 0DZ), όπου θα δοθεί και παρηγοριά στο βαθμό που επιτρέπεται.
Τόσο στην κηδεία όσο και στην ταφή θα ισχύσουν τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.
Η οικογένεια του μεταστάντος παρακαλεί όπως αντί στεφάνων γίνονται
εισφορές εις μνήμην του υπέρ του ανεξάρτητου ελληνικού σχολείου Potters
Bar ως ακολούθως:
Name: Greek Language Education Establishment,
Sort code: 40-40-01, A/c No: 22332434.
Eισφορές μπορούν να γίνουν επίσης στην ιστοσελίδα του σχολείου:
Potters Bar Greek school justgiving.com Greek Language Education
Establishment.
Οι τεθλιμμένοι,
Σύζυγος, Στέλλα
Παιδιά, Χάρης και Χρήστος και νύφη Άντρια
Εγγόνια, Μανταλένα, Χάρης, Χριστίνα, Λεωνίδας και Μαρίνος
Αδέλφια, Μαρία, Στέλιος, Αφροδίτη και Διομήδης.
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συζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό 2021, οι έρευνες για τις πολιτογραφήσεις, η οικονομική κρίση, η απειλή του
κορωνοϊού, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κορύφωση της τουρκικής επιθετικότητας, οι εξελίξεις
στο θέμα της Αμμοχώστου, η εργαλειοποίηση
του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος
από την Άγκυρα, η σοβαρή γεωπολιτική αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ενεργειακές εξελίξεις δημιουργούν τις συνθήκες για την
τέλεια εκλογική καταιγίδα. Οι Βουλευτικές 2021
βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, με τα εκλογικά επιτελεία να αντιμετωπίζουν ένα πρωτόγνωρα ρευστό, κατακερματισμένο και πολύπλοκο
τοπίο το οποίο εμπεριέχει ασύμμετρους κινδύνους και εκρηκτικά ρίσκα.

Γράφει
ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος
Στρατηγικής
& Καινοτομίας
Η επίδραση της προεκλογικής περιόδου στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι κάθε φορά η ίδια. Υπάρχουν
εκλογικές αναμετρήσεις όπου η επίδραση της προεκλογικής εκστρατείας δεν διαδραματίζει ουσιαστικό
ρόλο. Στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση θα
συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Η δυναμική της προεκλογικής περιόδου θα αποδειχτεί η μεγαλύτερη που
έχει παρατηρηθεί ιστορικά μέχρι σήμερα στην Κύπρο.
Στις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2021 το αποτέλεσμα δεν θα εξαρτηθεί από την τυχαιότητα, αλλά
από τη σύνθεση των ψηφοδελτίων (την πολιτική εικόνα, τις ικανότητες, την πειστικότητα και την κοινωνική προσφορά των υποψηφίων), τα προεκλογικά
προγράμματα, τη διαφοροποίηση, την επιστημονική τεκμηρίωση, τη στρατηγική υλοποίησης των προτάσεων και το πολιτικό μάρκετινγκ. Η κάλπη δεν
παίζει ζάρια – το εκλογικό σώμα κρατά το σκορ.
Στον πολιτικό κόσμο η φήμη (reputation) είναι το
παν. Τα αφηγήματα ικανότητας και χαρακτήρα είναι
οι δύο μηχανισμοί μέσα από τους οποίους κτίζεται η

Στο νήμα θα κριθεί
το αποτέλεσμα των
Βουλευτικών 2021 της Κύπρου
αξιοπιστία και η νομιμότητα (legitimacy). Η φήμη
ικανότητας (capability reputation) πηγάζει από το
πόσο αποτελεσματικός είσαι. Η φήμη χαρακτήρα
(character reputation) αντανακλά τις αξίες, το ήθος.
Η φήμη χαρακτήρα είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ
η φήμη ικανότητας αντέχει στο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η λογοδοσία και η ανάληψη ευθύνης πρέπει να
αντικατοπτρίζονται στην πράξη τόσο σε πολιτικό όσο
και σε διοικητικό επίπεδο.
Η διαφάνεια έχει αξία όταν συμπεριφέρεσαι αυθεντικά. Στο σημερινό πολύπλοκο και αβέβαιο κόσμο
η αυθεντικότητα αποτελεί το κλειδί της αξιοπιστίας
και της πειστικότητας. Η προσωπική αξιοπιστία και
πειστικότητα του πολιτικού προέρχεται από την ανάδειξη του «είναι», της αλήθειας του και από την ταύτισή του με τον ψηφοφόρο, κατά πόσο έχει κάτι κοινό
μαζί του. Κύριο ζητούμενο η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς αλλά και
συνολικά προς το πολιτικό σύστημα.
Τον ερχόμενο Μάιο θα έχουμε εκλογές «Μαύρου
Κύκνου». Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ανακάλυψη
και αξιοποίηση των θετικών ασυμμετριών (ευκαιριών) και η αποφυγή των αρνητικών ασυμμετριών
(κινδύνων). Οι ευνοϊκές ασυμμετρίες μπορούν να
επιφέρουν εκθετικά πολλαπλασιαστικά εκλογικά
οφέλη και πλεονεκτήματα. Αντίθετα, οι αρνητικοί
‘Μαύροι Κύκνοι’ μπορούν να αφανίσουν όχι μόνο
υποψήφιους ‘δυνατά’ ονόματα αλλά και ολόκληρες
πολιτικές δυνάμεις. Τα είδη της ασυμμετρίας – “forms
of asymmetry” – μπορούν να εντοπιστούν σε όλες
τις πτυχές της προεκλογικής εκστρατείας.
Το κυπριακό κομματικό σύστημα έχει μπει σε μια
μεταβατική περίοδο, σε μια εποχή πολύ μεγάλης

εκλογικής κινητικότητας με πολλαπλά είδη μετατοπίσεων. Σήμερα στην Κύπρο, μόλις 1 στους 2 εκλογείς δηλώνει ότι αισθάνεται κοντά σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου
βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πέραν των
ψηφοφόρων που δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστοι, τα φαινόμενα της απόκρυψης ψήφου και της
κρυφής ψήφου είναι πιο ενισχυμένα από ποτέ. Η
απόκρυψη ψήφου έχει να κάνει με το γεγονός ότι
μέρος του εκλογικού σώματος δεν εκφράζει την ψήφο
του, ενώ κρυφή ψήφος είναι το γεγονός ότι ο εκλογέας δηλώνει πως θα ψηφίσει ένα υποψήφιο, ενώ
στο μυαλό του έχει κάτι άλλο. Υπάρχει και μετακινούμενη ψήφος, δηλαδή ψηφοφόροι ενός κόμματος
θα ψηφίσουν υποψήφιο άλλου κόμματος αντί τον
δικό τους, ασχέτως τι δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις.
Στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο έχει καταγραφεί πολύ
μεγάλη εκλογική κινητικότητα με πολλαπλά είδη μετατοπίσεων. Ζούμε μια εποχή αποδυνάμωσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, οι μετακινήσεις γίνονται πολύ πιο εύκολα και πιο συχνά από ό,τι παλαιότερα και με αυτή την έννοια κανένα κόμμα δεν έχει
διασφαλισμένους τους ψηφοφόρους του. Μια αποτελεσματική προεκλογική εκστρατεία μπορεί να διεισδύσει σε τεράστιες δεξαμενές ψηφοφόρων οι οποίοι
δηλώνουν αποχή και αναποφάσιστοι.
Το εκλογικό περιβάλλον εμπεριέχει ασυμμετρίες
– θετικές και αρνητικές – και ασυνήθιστα υψηλά πολιτικά ρίσκα που είναι δύσκολο να προσμετρηθούν.
Υπάρχουν όμως και σημαντικές ευκαιρίες μέσα από
τους σωστούς στρατηγικούς σχεδιασμούς του πολι-
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τικού μάρκετινγκ. Το αποτέλεσμα των εκλογών –
σειρά κομμάτων και εκλογή Βουλευτών – θα κριθεί
πάνω στο νήμα, αφού ένα σημαντικό ποσοστό των
ψηφοφόρων θα λάβει τις αποφάσεις του λίγα εικοσιτετράωρα πριν την κάλπη.
Το νέο δυναμικό εργαλείο πολιτικού μάρκετινγκ που έχω αναπτύξει ακολουθεί μια ολιστική, πολυ-παραμετρική προσέγγιση και αντικρίζει
την προεκλογική εκστρατεία ως μια καινοτομία.
Όλες οι καινοτομίες μπορούν να αναλυθούν και
αξιολογηθούν με βάση τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία
διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή καινοτομία. Η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου
της προεκλογικής εκστρατείας είναι συνάρτηση
πληθώρας συντελεστών και αποτέλεσμα του βέλτιστου συνδυασμού κρίσιμων παραγόντων και διακριτών ικανοτήτων από τα τέσσερα είδη καινοτομίας.
Ο σχεδιασμός της προεκλογικής εκστρατείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία / προσαρμοστικότητα και να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης
των ευνοϊκών ασυμμετριών και αποφυγής των
δυσμενών ασυμμετριών.
Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής επικοινωνίας: προεκλογικές εκστρατείες, διαχείριση φήμης,
προβολή κυβερνητικού έργου, nation branding, επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού κ.ά.
Οι πιο αποτελεσματικοί πολιτικοί είναι δημιουργικοί – στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, στην επίλυση διαφορών,
στις διαπραγματεύσεις, στην αντίδραση σε απρόσμενες κρίσεις. Η πολιτική δημιουργικότητα λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής, μεταρρύθμισης και
ανάπτυξης.
Συμπερασματικά, τον Μάιο 2021 θα αλλάξει ο
πολιτικός χάρτης. Οι επερχόμενες Βουλευτικές
εκλογές θα επιφέρουν εκπλήξεις και ανατροπές
τόσο σε κομματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
προσώπων. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα: μεγάλα και μεσαίου
βεληνεκούς κόμματα, μικρότερα κόμματα καθώς
και νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Estates
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΑΠΟΡΡ
ΜΕΡΟΣ Β’
την πρώτη του έκθεση 20.8.1996 ο λόρδος Hannay
έγραψε: «Ο Πρόεδρος Κληρίδης στην ομιλία του
στη ΓΣ του ΟΗΕ τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει αντί να
επιτεθεί των Τούρκων να δεχθεί την πολιτική ισότητα» και ότι θα έπρεπε να προσκληθεί να περάσει
πρώτα από το Λονδίνο.
«Οι ίδιοι (Βρετανοί) να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τα ΗΕ να ξεκινήσουν διακριτικά το σχεδιασμό ενός
διζωνικού ομόσπονδου συντάγματος βασισμένο στις
πρόνοιες της “Δέσμης Ιδεών” (βλέπε “Ιδέες Γκάλι”, 1992).
Οι ίδιοι (Βρετανοί) είχαν ήδη παραχωρήσει στα ΗΕ τις
υπηρεσίες συνταξιούχου Νομικού Σύμβουλου του Φόρεϊν Όις που είχε γίνει δεκτός. Να συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσουν τις επαφές των με τους Τουρκοκύπριους. Και μαζί με τους Γάλλους και Γερμανούς (οι Βρετανοί) να συζητούν διακριτικά με την Επιτροπή το είδος των παρεκκλίσεων από τους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που θα χρειαστούν για μια
διευθέτηση…» τόνισε.
Στην συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη στις 23.7.1996
με την Αμερικανίδα ΥΠΕΞ Madeline Albright, ο λόρδος
Hannay εξήγησε τους στόχους του για ενδελεχή ετοιμασία για εκ του σύνεγγυς συνομιλίες για μια συνολική
διευθέτηση περιλαμβανομένης και συμφωνίας για υλοποίηση. Και τους έδωσε αντίγραφο του βρετανικού nonpaper για θέματα ασφάλειας.
Τρία χρόνια αργότερα, και αφού απέτυχαν οι εκ του
σύνεγγυς το 1997 (ο Ρ. Ντενκτάς επέρριψε ευθύνες στην
ΕΕ και την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την ΚΔ), στις 22 Ιουλίου 1999 ο λόρδος Hannay, σε συνέντευξή του στον Malcolm McBain – ο οποίος ετοίμαζε
μελέτη για την ιστορία της βρετανικής διπλωματίας για
την διπλωματική σταδιοδρομία του – είπε για τον ρόλο
του για το Κυπριακό:
«…Αν είναι να συνδράμουμε πραγματικά για λύση
αυτού του διαχρονικού προβλήματος για μια χώρα που
αν και μικρή αντιπροσωπεύει κίνδυνο στην διεθνή ειρήνη
και ασφάλεια και στην οποία έχουμε σημαντικά βρετανικά συμφέροντα, τότε κάποιος πρέπει να αναλάβει τη δουλειά και τη κάνω εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια… Το
1997 φέραμε τις δύο πλευρές μαζί αλλά δεν διήρκεσε
πολύ. Γλυτώσαμε μια σοβαρή κρίση ασφάλειας πέρσι

Σ

όταν οι Ελληνοκύπριοι προσπάθησαν να φέρουν εξελιγμένους πυραύλους εδάφους-αέρος, αλλά τώρα τους
μετατοπίζουν στη Κρήτη. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε
μια νέα διαπραγμάτευση για λύση πριν τις ενταξιακές της
Κύπρου για μέλος της ΕΕ… είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσει
κατά πόσο μπαίνουν στην ΕΕ χωρισμένοι ή επα-νενωμένοι.. Η λύση που βλέπω για την Κύπρο είναι ξεκάθαρη.Πρέπει να αφήσεις τους Τούρκους και τους Έλληνες
αυτόνομους στις περιοχές τους αλλά με κάποιες κεντρικές εξουσίες για την ομόσπονδη κυβέρνηση. Αλλά οι περισσότερες εξουσίες θα είναι στις ζώνες, οι οποίες θα είναι
επί τω πλείστον μονο-εθνικές. Δηλαδή, δεν προσπαθείς
να τους κάνεις να ζουν και πάλιν αναμεταξύ τους καθώς
αυτό δεν πέτυχε την περασμένη φορά…» (Εννοούσε το
1960). Μίλησε καθαρά για τη λύση που περιγράφεται
στο ψήφισμα 750/92, το οποίο πέρασε επί δικής του
θητείας στον ΟΗΕ, όπως έγραψα στο Α’ μέρος της παρουσίασης στην «Ελευθερία», 31.12.2020).
«Χρειάζεται μια διεθνή δύναμη και αποστρατιωτικοποίηση στο νησί… και εδαφικές αναπροσαρμογές γιατί οι Τούρκοι κρατάνε περισσότερη γη απ΄ό,τι
πρέπει. Χρειάζεται λύση για τους πρόσφυγες, θα
χρειαστούν σημαντικές αποζημιώσεις για όσους δεν
θα επιστρέψουν… αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν
υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη και θέληση για τους
συμβιβασμούς...» (Η έμφαση από τη γράφουσα).
Ο Πρόεδρος Κληρίδης υποστήριζε την ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου, αλλά δεν δέχονταν οι
Τούρκοι, οι οποίοι είχαν 400 τεθωρακισμένα ενώ η ΚΔ
50. Δεχόταν ΝΑΤΟϊκή δύναμη για αστυνόμευση. Όμως
το Φόρεϊν Όφις (17.6.1996) σημείωνε ότι παράλληλα ο
Κληρίδης, ιδιωτικά, δεχόταν την διατήρηση του τουρκικού δικαιώματος εγγύησης (δηλαδή τη Συνθήκη Εγγυήσεως).

Ο Sir Ντέιβιντ Χάνεϊ
«πολιτική ισότητα»
Τούρκοι για το

Συμφωνία για Δικοινοτική, Διζωνική
Ομοσπονδία, διαφωνία στην κυριαρχία
Στις 19 Ιουνίου 1996 ο Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης
στη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό John
Major, είπε ότι δεν του φάνηκαν οι Αμερικανοί να βιάζονταν για νέα πρωτοβουλία προτού γίνει σωστή προετοιμασία. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη
του στον λόρδο Hannay ότι θα έφερνε εις πέρας την απο-

Οι αποκαλύψεις λόρδου Hannay για τους βρετανικούς σχεδιασμούς

στολή του… Ο Κληρίδης εξήγησε ότι, αν και Μακάριος
και Ντενκτάς είχαν συμφωνήσει στην αρχή της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, αμφότερες οι πλευρές
δεν συμφωνούσαν στα θέματα κυριαρχίας, συμμετοχής
στην ομόσπονδη κυβέρνηση, εκ περιτροπής προεδρία,
αποστρατιωτικοποίηση/αποχώρηση στρατευμάτων και
Συνθήκη Εγγυήσεως.
Ο Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας ήταν ικανοποιημένος που αμφότερες οι πλευρές δεχόντουσαν ως
στόχο τους την Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία. Ο
λόρδος Hannay, ο οποίος παρευρέθηκε, τόνισε ότι στόχος
έπρεπε να είναι μια συνολική λύση… Και θα βοηθούσε
αν οι Τουρκοκύπριοι έπαιρναν όσο το δυνατό περισσότερα ωφελήματα από την ΕΕ. Ο Κληρίδης συμφωνούσε
αλλά δεν ήθελε να δοθεί η εντύπωση στους Τουρκοκύπριους ότι θα συμμετείχαν και στην διαπραγμάτευση για ένταξη (αυτό απαιτούσαν οι Τούρκοι, δηλαδή
ξεχωριστή διαπραγμάτευση). Ο ΥΠΕΞ συμφώνησε μαζί
του. Λέχθηκε ότι ο Ντενκτάς μπορούσε να δεχθεί μια διεθνή δύναμη νοουμένου θα περιλάμβανε και Τούρκους
και θα διατηρείτο το μονομερή δικαίωμα επέμβασης. Ο
Κληρίδης είπε του ήταν δύσκολο να το δεχθεί. Ο ΥΠΕΞ
συνέχισε την συζήτησή του με τον Κληρίδη σε γεύμα
προς τιμή του.
Οι παρεκκλίσεις από το Κεκτημένο
το πρόβλημα
Το Φ.Ο σημείωνε ότι οι Τ/κ επέμεναν στην πολιτική
ισότητα, πρόοδος δεν θα υπάρξει δίχως μελλοντικές
συνταγματικές διευθετήσεις που να βασίζονται στην πολιτική ισότητα, και ο Κληρίδης το δεχόταν αυτό.
«Η πραγματική δυσκολία ήταν το μέγεθος των
εξουσιών που θα έχει η κεντρική ομοσπονδιακή
αρχή. Οι Τ/κ θέλουν μια χαλαρή ομοσπονδία με εξουσίες για τα ομόσπονδα κράτη, ενώ οι Ε/κ θέλουν μια
δυνατή κεντρική εξουσία. Αμφότερες οι πλευρές
δέχονται μια διευθέτηση στη βάση των δύο κοινοτήτων να ζουν σε ξεχωριστές ζώνες. Για να διατηρηθεί αυτό οι Τ/κ επιμένουν σε περιορισμούς στις ελευθερίες εγκατάστασης και διακίνησης. Το πρόβλημα
είναι πώς να γίνουν συμβατοί αυτοί οι περιορισμοί
με τις Συνθήκες της ΕΕ. Ο Κληρίδης θα συμφωνήσει
για συνομιλίες μόνο αν όλα αυτά αντιμετωπιστούν
συνολικά με πακέτο πάρε δώσε», σημείωσαν. ( Η έμ-

φαση της γράφουσας). Γι΄αυτό, ήταν ανάγκη η κάποια
ανάμειξη της ΕΕ για να βρεθούν τρόποι για το πρόβλημα
αυτό.
Παρόλο που ο Κληρίδης εύρισκε ότι οι πολλές πρωτοβουλίες έφερναν σύγχυση και προτιμούσε μόνο δύο
(ΗΒ/ΗΠΑ), έβρισκε ότι ο ΓΓ ήταν «βοηθητικός» αλλά
άφαντος και απέρριπτε ρόλο για την ΕΕ εκτός από κάποιο
«συμπληρωματικό» ρόλο. (Συνάντηση με Υπ. Άμυνας
Michael Portillo, 20.6.1996).
(Σημ. βλέπε άρθρο «Ελευθερία» 30.12.2020 «Γκεμπελικές μέθοδοι- Ερόλ Κεϊμάκ: «Δεν επιδιώκουμε μια
δημοκρατία - Η ΔΔΟ παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο»).
Διεθνής ΝΑΤΟϊκή Δύναμη:
Θα δεχόταν η Μόσχα;
Όταν αναφέρονταν σε «διεθνή δύναμη» για αστυνόμευση στην Κύπρο νοουμένου και η Τουρκία δεχόταν
την απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, εννοούσαν ΝΑΤΟϊκή δύναμη, επειδή Ελλάδα και
Τουρκία ήσαν μέλη του ΝΑΤΟ. Η Albright διερωτάτο κατά
πόσο θα δεχόταν κάτι τέτοιο η Μόσχα…
Δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού:
«Εντελώς απαράδεκτες»
Περαιτέρω βρετανική έκθεση ημερομηνίας 14 Αυγούστου
1996, προς τον Πρωθυπουργό για τις δολοφονίες Ισαάκ
και Σολωμού και τραυματισμό άλλων, μεταξύ των οποίων
και δύο Βρετανών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη Δερύνεια, γράφει:
«… Θα είδατε στα νέα ότι ένας Ελληνοκύπριος δολοφονήθηκε την Κυριακή σε συμπλοκή με Τουρκοκύπριους στη Πράσινη Γραμμή (ο πρώτος που πέθανε με αυτό
τον τρόπο από το 1974)… Οι Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν
άγρια (savagely) κατά ορισμένων Ελληνοκυπρίων και
δολοφόνησαν έναν. Η Τουρκοκυπριακή Αστυνομία αναμείχθηκε στις επιθέσεις (beatings) και πυροβόλησαν τους
Ελληνοκύπριους με ζωντανά πυρά (και ένα στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων μας)… Στην κηδεία του Ελληνοκύπριου (Τάσου Ισαάκ) σήμερα το απόγευμα… Ένας
Ε/κ προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε ιστό να κατεβάσει
μια τουρκική σημαία και ένας Τουρκοκύπριος στρατιώτης
τον πυροβόλησε θανάσιμα και μετά πυροβόλησε κατά
του πλήθους και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, δύο Βρετανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν και ορισμένοι Ελληνοκύπριοι, τουλάχιστον ο ένας σοβαρά… Είναι εντελώς απαράδεκτο
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υποστήριζε
όπως ήθελαν οι
«Σχέδιο Ανάν»...

ασάφειες, με τις οποίες προσπαθούσε να θολώσει ερμηνείες.
Τα έγγραφα μάς ξεκαθαρίζουν ότι παρόλο ότι ο Γλ.
Κληρίδης καυχιόταν ότι υπέγραψε συμφωνία για πυραύλους, ενώ παράλληλα διαβεβαίωνε Βρετανούς και
Αμερικανούς ότι δεν θα τους ανάπτυσσε για 16 μήνες
και, όντως, εντός του ιδίου διαστήματος οι πύραυλοι,
αμέσως μετά τις εκλογές του1998, όχι μόνο δεν αναπτύχθηκαν αλλά βρέθηκαν στη Κρήτη! Από το 1995 ο
Κληρίδης είχε προσφέρει υποχωρήσεις/παραχωρήσεις
στο θέμα της κυριαρχίας, ήταν έτοιμος να αναγνωρίζει
ότι τα ομόσπονδα κράτη θα διατηρούσαν κάποια κυριαρχία, παρόλο που η παραχώρηση έγινε νοουμένου οι
Τουρκοκύπριοι θα υποστήριζαν την ένταξη της Κύπρου
στην ΕΕ ως μια ομόσπονδη Κύπρο.
Τα έγγραφα μάς δίνουν και λίγη γεύση της ελλαδικής
στάσης. Η Albright σε συνάντηση με τον λόρδο Hannay
στις 23.6.1996 χαρακτήρισε την στάση Θεόδωρου Πάγκαλου κατά την πρόσφατη συνάντησή τους ως ντροπή
(«disgrace») και ότι ο Κώστας Σημίτης ήταν πιο λογικός.
Και οι Βρετανοί έβρισκαν πιο μετριοπαθή τον Σημίτη.
Έτσι και η προτροπή Hannay για τη σημασία διατήρησης εποικοδομητικής ασάφειας μεταξύ ενταξιακών (Κύπρου) και συνολικής λύσης.
Ο δε Υπ. Αρμοστής David Madden στις 29.4.1996
έγραψε ότι στην Αθήνα το Κυπριακό δεν ήταν προτεραιότητα, οι Αμερικανοί έβλεπαν τον Πάγκαλο ως παίχτη
με δικές του ιδέες, υπήρξε επικριτικός για τον ρόλο του
ΗΒ και ξεκάθαρα ήθελε (σύμφωνα με τους Αμερικανούς)
η επίσκεψή του στην Κύπρο (2-3 Μαΐου) να προσφέρει
πολιτικά οφέλη για εσωτερική κατανάλωση. Οι Βρετανοί πίστευαν ότι μια επιτυχής πρωτοβουλία χρειαζόταν
στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ για επηρεασμό της Άγκυρας, και θα έστελναν και δυνατό μήνυμα στην Κύπρο,
όμως δεν μπορούσαν να παίξουν το χαρτί της ευρωπαϊκής ένταξης. Αυτό οι ίδιοι (Βρετανοί) μπορούσαν να
το παίξουν.
Bill Clinton: «Α strictly cold-blooded deal»

Ο χάρτης πάνω (του Υπ.
‘Αμυνας του ΗΒ 1989)
με «τουρκοκυπριακή
περιοχή» και «ελληνοκυπριακή
περιοχή» και ο «λεγόμενος Χάρτη Γκάλι»
(1992) συνόδευαν
σύνοψη για το ιστορικό
του Κυπριακού από το
Φ.Ο στον πρωθυπουργικό φάκελο.
Αριστερά, Ο χάρτης
«Γκάλι» 1992

για τους Τουρκοκύπριους να κτυπούν και να πυροβολούν μέχρι θανάτου, ειδικά όταν η Αστυνομία τους φαίνεται να ήταν αναμεμειγμένη σε αμφότερες τις περιπτώσεις…»
Έκθεση Goustav Feissell
Στην έκθεσή του προς το Αρχηγείο του ΟΗΕ για τα
επεισόδια, ο Goustav Feissel επίσης ολοκλήρωσε ως
εξής:
«…Μετά τους πετροβολισμούς Ελληνοκυπρίων από
την Νεκρά Ζώνη στη Δερύνεια, οι Τουρκικές δυνάμεις
επέτρεψαν σε Τουρκοκύπριους και Τ/κ διαδηλωτές με
σιδερένιες ράβδους και ξύλα να εισχωρήσουν στη Νεκρά
Ζώνη. Και μετά Τουρκοκύπριοι διαδηλωτές και Τουρκοκυπριακή αστυνομία ανηλεώς κτύπησαν όποιους διαδηλωτές έβρισκαν. Τρείς Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί (ο
Feissel είδε και το βίντεο των ειδήσεων του Euronews
και τώρα πιστεύει πως ήσαν τέσσερις) ήσαν αναμεμειγμένοι στο θανατηφόρο κτύπημα στον Ισαάκ. Δύο Ιρλανδοί της ΟΥΝΦΙΚΥΠ προσπάθησαν να διασώσουν τους
διαδηλωτές Ε/κ αλλά έφθασαν αργά στον Ισαάκ…»
Ομαλή λειτουργία των Βάσεων μόνο με τη
συνεργασία της κυπριακής κυβέρνησης
«…Οι Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων, που είναι 3%
της νήσου, σύνολο 98 τ.μ – 47.5 στο Ακρωτήρι, 50.5 στη
Δεκέλεια – ως στρατιωτικές βάσεις όχι ως αποικιακό έδαφος και περιέχουν κύρια στρατηγικά, στρατιωτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε πάνω στην συνεργασία της κυπριακής κυβέρνησης για την ομαλή λειτουργία των βάσεων.
Υπάρχουν εν πάση περιπτώσει κάποια δύσκολα θέματα. Όπως οι στρατιωτικές ασκήσεις στον Ακάμα, διαφωνίες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγροτών στη γη των Βάσεων κ.ά. … Η κυβέρνηση Κληρίδη
είναι υποστηρικτική προς τις Βάσεις…» σημείωσε έκθεση του Νοτίου Τμήματος Ευρώπης Ιούνιος του 1996..
Φαίδρων Οικονομίδης: Αίτημα Κληρίδη
για παράκαμψη του NHS
Το 1995 καθώς ο πρώην Υπ. Οικονομικών της ΚΔ
Φαίδρων Οικονομίδης βρισκόταν για περίθαλψη στο
νοσοκομείο Brompton στο Λονδίνο. Λόγω προηγούμενης
καρδιακής προσβολής, υπέστη δεύτερη μεγαλύτερη και

χρειαζόταν μεταμόσχευση καρδίας. Ο Πρόεδρος Κληρίδης
έκανε έκκληση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό να παραμερίσει τους κανονισμούς στο ΗΒ και να επιτρέψει
μεταμόσχευση στον Φ. Οικονομίδη και προσφέρθηκε η
ΚΔ να αντικαταστήσει την καρδιά σε περίπτωση που
παραμερίζονταν οι νόμοι. Η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε τη μεγάλη της λύπη για την κατάσταση του Φ.
Οικονομίδη, όμως, απάντησε αρνητικά καθώς το
Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) παίρνει τρομερά δύσκολες αποφάσεις κάθε εβδομάδα για το ποιοι πρέπει
να δέχονται μεταμοσχεύσεις....
«Ως εκ τούτου πρέπει να χειρουργούν βάση των κανονισμών και αυτοί δίδουν προτεραιότητα στους Βρετανούς
υπηκόους και Ευρωπαίους πολίτες και επί τω πλείστον
σε νεαρότερα άτομα…», απάντησε ο Υπ. Εξωτερικών
και Κοινοπολιτείας Douglas Hurd (1989 -5.7.1995 αντικαταστάθηκε από τον Malcolm Rifkind (5.7.95 – 2.5.1997).
Σημ. Φ.Α.: Προφανώς η απαίτηση Κληρίδη
για χάρη, δηλαδή παρέκκλιση των κανονισμών
του NHS, να βασιζόταν στο «σύστημα μέσων»
που επικρατεί στη Κύπρο όπου ένας μπορεί να
εξασφαλίσει υποστήριξη από τα ψηλότερα στρώματα της ΚΔ, αλλά εκείνοι που δεν διαθέτουν «μέσα»
δεν μπορούν.
ΥΠΕΞ ΗΠΑ: «Ντροπή η στάση Θ. Πάγκαλου –
πιο διαλλακτικός ο Σημίτης»
Οι Βρετανοί ενεργοποιήθηκαν έντονα τα χρόνια εκείνα,
μετά την απόφαση της ΕΕ στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του
1994 ότι η επόμενη διεύρυνση θα περιλάμβανε Κύπρο
και Μάλτα και ειδικότερα μετά τον Μάρτιο του 1995 όταν
αποφασίστηκε η έναρξης ενταξιακών, με κύριο στόχο να
κλείσουν το Κυπριακό πριν τις ενταξιακές της ΚΔ. Τα 10
σημεία του Βρετανού Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Malcolm Rifkind όταν επισκέφθηκε την Κύπρο τον
Δεκέμβριο του 1996 ήταν προπομπός για το βρετανικό
σχέδιο, (που εξελίχτηκε από τις «Ιδέες Γκάλι» σε «Σχέδιο Ανάν», ενδεικτικές οι αποκαλύψεις λόρδου Hannay)
που περιλάμβανε και πρόνοια για διπλά δημοψηφίσματα,
με τα οποία δεν διαφώνησε η κυβέρνηση Κληρίδη. Με
αυτά τα έγγραφα βρίσκουμε να ξεκινούν και οι περιβόητες
αναφορές του Sir David Hannay για εποικοδομητικές

Αξίζει να αναφέρω και την δήλωση του Αμερικανού
Προέδρου Bill Clinton σε τηλεφωνική συνομιλία με τον
Βρετανό Πρωθυπουργό Tony Blair (13.10.1999), τον
ίδιο χρόνο με την συνέντευξη λόρδου Hannay.
«… Το πρόβλημα είναι η Κύπρος. Οι Έλληνες

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου
νομίζουν ότι ξεριζώθηκαν και δεν μπορούν να επισκεφθούν τους τάφους των γονιών τους. Πρέπει να
είναι μια αυστηρώς ψύχραιμη συμφωνία (“strictly
cold-blooded deal”). Κάναμε ό,τι μας αναλογούσε
από πλευράς μας με στρατιωτική συνεργασία. Πρέπει να κάνουμε κάτι που να τους οδηγεί στον δρόμο
της Ευρώπης…»
Κλείνοντας παραθέτω το Σχόλιο της «Ελευθερίας»
Λονδίνου 31.12.2020 για τα νέα έγγραφα (www.eleftheria.co.uk)
«Με βάση τα όσα αποκαλύπτει η Φ. Αργυρού από
τα απόρρητα βρετανικά έγγραφα, είναι φανερό ότι
η κύρια προσπάθεια τότε του Αμερικανού Holbrooke
– αλλά και της βρετανικής κυβέρνησης – ήταν να
εμποδιστεί με κάθε τρόπο η ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση πριν τη λύση
του Κυπριακού. Ως γνωστόν, από τις 5-3-1995 η ΕΕ
είχε αποφασίσει έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κύπρο. Παράλληλα, τονιζόταν ότι σε
περίπτωση λύσης και ένταξης μιας ομόσπονδης
Κύπρου στην ΕΕ, θα υπήρχε ρητή δέσμευση ότι θα
εντασσόταν και η Τουρκία στην ΕΕ. Και αυτό ανεξάρτητα αν πληρούσε τα οικονομικά και πολιτικά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε χώρα ώστε να γίνει
μέλος. Υπήρχαν και άλλες «πονηρές» πρόνοιες υπέρ
της Τουρκίας. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση αλλά
και σοβαρό προβληματισμό (έως απόγνωση) είναι
ότι την περίοδο εκείνη βρίσκονταν πολιτικοί στην
Κύπρο σε καίριες θέσεις που δεν είχαν την ικανότητα να αντιληφθούν ορισμένα πασιφανή πράγματα και έρχονται σήμερα (με βιβλία τους, μάλιστα) να
υποστηρίζουν ότι… χάθηκε μια ευκαιρία επί Holbrooke
για λύση του Κυπριακού!!!»
7.1.2021
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Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

∞

Η μάχη της Κρήτης 1941
ΜΕΡΟΣ 6ΟΝ
Στη Μεγαλόνησο Κύπρο εντείνονται
οι φόβοι και οι ανησυχίες για αεροπορική απόβαση των γερμανικών στρατευμάτων όπως έγινε ακριβώς και στην
Κρήτη και τότε πέντε χιλιάδες Κύπριοι
εντάχθηκαν στο Κυπριακό Εθελοντικό
Σώμα, το οποίο άρχισε να στρατολογεί
εθελοντές από τον Μάιο του 1941, μετά
την μάχη της Κρήτης για περίπτωση
εισβολής.
Πρέπει να ανοιχθεί μία παρένθεση:
Οι Γερμανοί είχαν πρόθεση να επιτεθούν κατά της Κύπρου το 1941; Η απάντηση είναι ότι με πάσαν βεβαιότητα είχαν
τοιούτον σχέδιον, μη επιχειρηθείσης της
πραγματοποιήσεώς του διά λόγους οι
οποίοι παραμένουν άγνωστοι.
Ας εξετάσουμε τις υπάρχουσες μαρτυρίες:
α) Ο Γερμανός στρατηγός Καρλ Γκούνελαχ εις το βιβλίον του «Αποφασιστικές
μάχες του πολέμου», αναφέρει ότι: «Η
προσοχή του Χίτλερ συνεκεντρούτο
περισσότερον εις τα Βαλκάνια, την Ανατολικήν Μεσόγειον, εις την Αίγυπτον και
την Μέσην Ανατολήν και η σχετική διαταγή των επιχειρήσεων (αρ. 28) καθώριζε σαφώς ότι αντικειμενικός στόχος της
καταλήψεως της Κρήτης ήτο να καταστή η νήσος αεροπορική βάσις κατά
των Βρετανών εις την Ανατολικήν Μεσόγειον».
β) Ο Γερμανός αξιωματικός Βαρώνος
Φον Ντερ Χάϋντε, εις το βιβλίον του «Η
επιστροφή του Δαιδάλου», αναφέρει ότι
η κατάληψις της Κρήτης απετέλει μέρος
ευρύτερου σχεδίου τού Χίτλερ για τον
υπερφαλαγγισμό της Ρωσίας εκ νότου.
Και σημειώνει: «...Διά μίαν τοιαύτην τεραστίαν επιχείρησιν, η κατοχή της Κρήτης και της Κύπρου ήτο απολύτως αναγκαία... Όντως, διεδίδετο εις Αθήνας κατά
τας τελευταίας δέκα ημέρας προ της
επιθέσεως κατά της Κρήτης, ότι οι αυταί
δυνάμεις αλεξιπτωτιστών αι οποίαι θα
κατελάμβανον την Κρήτην, θα εχρησιμοποιούντο επίσης δι’ επίθεσιν και κατά
της Κύπρου εκ Κρήτης. Διά ποίον, άλλωστε, λόγον είχον εκδοθή διαταγαί όπως
εις έναν έκαστον αλεξιπτωτιστήν ο οποίος
θα εστέλλετο εις την Ελλάδα δίδωνται
δύο αλεξίπτωτα;...»
γ) Ο αρχηγός των αλεξιπτωτιστών οι
οποίοι κατέλαβαν την Κρήτη, στρατηγός
Στουντέντ, ανακριθείς υπό των Άγγλων
μετά τη σύλληψή του το 1945, αποκάλυψε ότι μετά την κατάληψη της Κρήτ-

Εφημερίδα “Ελευθερία” Κύπρου, 17 Μαρτίου 1942.
Άρθρο που εκφράζεται η αποφασιστικότητα των Κυπρίων
να υπερασπίσουν τη γενέτειρά τους εναντίον του Χίτλερ.

ης επρότεινε στον Χίτλερ όπως γίνει
επίθεση και κατά της Κύπρου «διά να
χρησιμοποιήσωμεν ταύτην ως βάσιν δι’
αεροπορικάς επιθέσεις και δι’ επίθεση
αλεξιπτωτιστών κατά του Σουέζ. Αλλά
ο Χίτλερ δεν εδέχθη λόγω των απωλειών τας οποίας είχομεν εις την Κρήτην...»
Αλλά, εάν βεβαίως είχε αποφασιστεί
επίθεση κατά της Κύπρου, θα διενεργείτο ούτως ή άλλως. Είναι μάλιστα
βέβαιο πως, εάν βρισκόταν επί της νήσου
ο Βασιλεύς της Ελλάδος και η ελληνική
κυβέρνηση, η θέληση και η αποτελεσματικότητα της αντίστασης του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού θα πολλαπλασιαζόταν.
Στη μεγαλόνησο Κύπρο υπήρξε
βαθύτατη συγκίνηση και οργανώθηκε
Παγκύπριος Εθνικός Έρανος υπέρ των
Κρητών αδελφών. Στο νησί φιλοξενήθηκαν χιλιάδες Έλληνες αδελφοί πρόσφυγες από την Κρήτη, τα νησιά του
Αγαίου (Σάμος, Χίος, Λέσβος) και τα
Δωδεκάνησα.

Συμμετοχή Κυπρίων
βετεράνων σε εκδηλώσεις
στην Κρήτη
(ομιλία Μιλτιάδη Ιωαννίδη στους
εορτασμούς του Έπους 1940-1941
και της Μάχης της Κρήτης)
«...Χρέος βαρύ φέρνει τα βήματά μας
στην πολυδοξασμένη Κρήτη. Χρέος
μνήμης και τιμής προς τους γενναίους
πολεμιστές της Μεγαλονήσου και προς
όλους τους αξέχαστους συμπολεμιστές
μας που σ’ αυτά τα αγιασμένα χώματα
υπεράσπισαν με το αίμα τους την τιμή
της ανθρωπότητας.
Γιατί υπεράσπιση της ανθρωπιάς,
υπεράσπιση της ανθρώπινης περηφάνιας, ήταν η Μάχη της Κρήτης, η δική
σας μάχη, αδέλφια Έλληνες της Κρήτης. Ήταν η απάντηση, δοσμένη με αυτοθυσία και αίμα, που ταίριαζε στην πολυχιλιόχρονη ιστορία σας και τον ανεπανάληπτο πολιτισμό που γέννησε κι έθρεψε τούτο το νησί. Μια απάντηση που
στάθηκε καμπή στην εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί έδινε σε όλο τον

Κόσμο το δίδαγμα της καθολικής αντίστασης, με όλα τα μέσα, ενάντια στον Ναζισμό, τη χιτλερική θηριωδία και βαρβαρότητα. Ήταν το εγερτήριο σάλπισμα
για όλους τους λαούς που είχαν υποταχθεί στη γερμανική μπότα. Γιατί – κι
αυτό οι Έλληνες το ξέρουμε πολύ οδυνηρά
– η λευτεριά θέλει αίμα και μόχθο για να
κατακτηθεί και να διαφυλαχθεί.
...Τούτη την ώρα της ανάμνησης της
πιο μεγάλης δόξας της Κρήτης, ξαναζούμε όχι μονάδα το δικό σας έπος, αλλά
και το Έπος του ΟΧΙ της Ηπείρου και
το Έπος της Πανελλήνιας Εθνικής Αντίστασης. Ξαναζούμε τις βαθιές συγκινήσεις,
καθώς έφταναν τα νέα για τις νίκες στο
Ηπειρωτικό Μέτωπο: Έπεσε η Κορυτσά, ελεύθερο το Αργυρόκαστρο, ο
Ελληνικός Στρατός μας στους Άγιους
Σαράντα!...
Αδέλφια Κρητικοί...
Ήμουν κι εγώ πολεμιστής το ’40. Μαζί
σας και μαζί με όλα τα συμμαχικά στρατεύματα, είχα αποκριθεί ‘παρών’ στο
κάλεσμα της τότε Βρετανικής Διοίκησης
της Κύπρου για να πολεμήσω για την
Ελευθερία και την Ελλάδα μας. Προδομένος από τους συμμάχους του πολέμου του ’40 και με ένα ερωτηματικό να
με βασανίζει μέρα και νύχτα: Γιατί μας
προδώσατε, σύμμαχοι του ’40;;;
Αδέλφια Κρητικοί,
Αυτή την υπόσχεση φέρνω από την
Κύπρο μας στην αγαπημένη αδελφή,
την Κρήτη. Αυτή η υπόσχεση είναι και
το στεφάνι που καταθέτει η Κύπρος στην
ιερή μνήμη των νεκρών συμπολεμιστών
μας...»
Μιλτιάδης Ιωαννίδης (CYF495) εκ
Λευκωσίας,
(Ομιλία στους εορτασμούς των
πενήντα χρόνων του 1940-41, Μάης
1991)
ΠΗΓΕΣ:
1) «Ο Βετεράνος – Επετηρίδα Παγκυπρίου Συνδέσμου Πολεμιστών Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», Μάης 1998 – τεύχος
Ι.
2) Βλέπε εφημερίδα «Ελευθερία» του
Λονδίνου, με τίτλο «Η συμμετοχή και
προσφορά των Κυπρίων κατά το ελληνικό
ΟΧΙ του Έθνους στην Κρήτη – Η μάχη
της Κρήτης 1941» (5/8/2010, σελίδα
24).
3) Αρχείο – Σπύρος Παπαγεωργίου,
από την Τρεμετουσιά Λάρνακας.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής.

Μια εικόνα
περισυλλογής
Επέστρεψαν!
Καλώς ορίσατε σπίτι
Φτερουγιστοί μας φίλοι,
Ο κήπος χαίρεται από την έλλειψη
Ρύπων θορύβου και ατμόσφαιρας
Εις τας ερήμους οδούς μας...
Η μαύρη πύλη άνοιξε προς τους
Καθαρούς, γαλάζιους ουρανούς
Και αυτά, τα πουλάκια μας,
Πήραν τον δρόμο της επιστροφής,
Μια φορά ακόμα.
Είναι Άνοιξη και ο Ιούδας,
Το ανθοφορούν δέντρο μας
Δοξάζεται με πορφύρα
Επί του υγρού γκρι του φλοιού.
Από το ανοιχτό παράθυρο
Της κουζίνας τον είδα
Να χορεύει, στα άκρα,
Όπως φυσούσε ο άνεμος,
Όταν, προς έκπληξή μου,
Η όλη εικόνα άλλαξε!
Με το πέσιμο του ανέμου, ένα πουλί
Κάθισε σ’ ένα κλαδί,
Η παρουσία του, ειρηνική,
Χαρίτωσε την ματιά μου,
Ένα ειρηνικό, λευκό περιστέρι,
καλοδεχούμενο,
Δημιούργησε μια εικόνα για περισυλλογή…
Ένα λευκό περιστέρι καθήμενο
Επί του δέντρου, του Ιούδα!
Ποιο το μήνυμα;
Τι σημαίνει;
Αλίμονο Ελλάδα, με κλειστές
Τις εκκλησιές,
Τον λαό αποτραβηγμένο,
με Κανονισμούς περί υγείας,
επιβεβλημένους.
Το Πάσχα δεν θα εορταστεί με
Πατροπαράδοτη, πολύτιμη,
παράδοση…
«Ιερουσαλήμ, Ω Ιερουσαλήμ,
Αγία Φλόγα,
Προς Σε κραυγάζουμε.
Απάλλαξέ μας, Ω Αιώνιε,
Από την πίεση του βρυχηθμού
Των κυμάτων που καταθρυματίζουν
Την πορεία των ψυχών.
Προς την άγια φλόγα Σου, Κύριε
Προσευχόμαστε για Φως,
Με κεκλιμένο γόνυ και κεφαλή,
Αναμένοντάς Σε,
Την ελευθερία μας,
Όπως η λευκή Περιστερά
Επί του Ιούδα,
Του δέντρου ημών
Αμήν»

Jo-Ann Colombo Μαρινάκη,
Αθήνα
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«Έφαγαν όχι μόνο το μέλι,
αλλά και τις κυψέλες»...
Κύριε Διευθυντά,
Οι παλιοί έλεγαν «κατά μάνα, κατά τζιύρην,
έτσι το παιδί θα γίνει». Οι παλιοί – αρχαιότεροι και νεότεροι – μάς άφησαν μια τεράστια κληρονομιά σοφίας για κάθε περίπτωση, την οποία πεισματικά αρνούμαστε να
ακολουθήσουμε, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε από μια τραγωδία σε χειρότερη.
Ακολουθούμε πιστά ό,τι ανάποδο και σκάρτο υπάρχει στη μητέρα μας Ελλάδα και τοποθετούμε στη «βιτρίνα» μας – τις κυβερνήσεις μας – ό,τι χειρότερο και σκάρτο διαθέτουμε.
Οι ξένοι, και κατά πρώτο λόγο οι εταίροι
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αντιληφθεί ότι είμαστε ένας λαός κουτοπόνηρος και συμφεροντολόγος μέχρι βλακείας.
Έτσι, μάς διατηρούν στον «αναπνευστήρα»,
χρησιμοποιώντας μας ως δόλωμα για να
κρατήσουν την Τουρκία σύμμαχό τους και
μάςπροσφέρουν δάνεια, τα οποία στην
πραγματικότητα είναι σχοινί για να κρεμαστούμε εμείς οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, να αυτοκτονήσουμε.
Η Τουρκία, η οποία καταφέρνει να έχει καλούς πολιτικούς, ξέρει ότι τη χρειάζονται
ΝΑΤΟ και Ρωσία και εκμεταλλεύεται όσο
μπορεί και τους δύο. Αλωνίζει στη Μεσόγειο
σε ξηρά και θάλασσα και κανένας δεν τολμά
να τους σταματήσει.
Οι κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, οι
οποίες ακούονταν καθημερινά από την κυπριακή κυβέρνηση, αποδείχτηκαν ανύπαρκτες. Μπορεί η κυβέρνηση να προσποιείται

ότι είναι σοβαρή, κυρίαρχη κ.λπ., αλλά οι
Ευρωπαίοι γνωρίζουν πολύ καλά πόση διαφθορά υπάρχει στην Κύπρο. Κάθε λίγο
ακούμε από τη Γερμανία, την Αγγλία και άλλες χώρες κατηγορίες ότι η Κύπρος έχει τα
πρωτεία στην Ευρώπη στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Αφού η κυβέρνηση κουκουλώνει τα σκάνδαλα και προσπαθεί πάση θυσία να τα κρύψει,
είναι φυσικό οι Ευρωπαίοι να έχουν εύλογες υποψίες... Είναι δουλειά του λαού και
των κομμάτων να καθαρίσουν τον «σταύλο
του Αυγείου» που παρατηρείται στην Κύπρο
όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επιζήσουμε, αφού η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ διατηρούν το δόλωμα για την Τουρκία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρ’ όλες τις αδυναμίες της, είναι ακόμα η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο και έχει τον περισσότερο πλούτο. Γι’ αυτό η Τουρκία – η
οποία εργάζεται, ομολογουμένως, έξυπνα
και με σύστημα – θέλει να μπει στην Ε.Ε.
Πριν λίγες μέρες είχε πάει στην Τουρκία
ο Ούγγρος ΥΠΕΞ και μιλώντας στον Τούρκο ομόλογό του Μ. Τσαβούσογλου είπε: «Τα
έξι δισεκατομμύρια ευρώ που πήρε τη Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν χαλάλι. Τα άξιζε όλωσδιόλου»...
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ο ΥΠΕΞ, υπουργοί και βουλευτές, δεν βρίσκουν
χρόνο να δουν και ν’ ακούσουν τι γίνεται έξω.
Έτσι κάθε λίγο βρισκόμαστε μπροστά σε οδυνηρά γεγονότα, όπως την αποτυχία τους
να σταματήσουν τη βοήθεια που παίρνει η

Τουρκία από την Ε.Ε. και την άρνηση της
Ένωσης να εφαρμόσει οποιεσδήποτε κυρώσεις
εναντίον της Άγκυρας ή έστω να την ενοχλήσει. Αρκείται μόνο στις λεκτικές «προειδοποιήσεις».
Αυτό επειδή, όπως έλεγαν οι παλιοί, «κανένας δεν έβαλε το δακτύλι του μέσα στο μέλι και εν το έγλυψε»... Αυτό συμβαίνει παντού, αλλά στην Ελλάδα και την Κύπρο οι ηγέτες – και όσοι μπορούσαν – έφαγαν όχι μόνο το μέλι, αλλά ακόμα και τις κυψέλες!!! Ο
λαός, αντί ν’ αντιδράσει, παρακολουθεί απαθής – είτε λόγω κουτόχορτου είτε λόγω άλλων ουσιών, οι οποίες αποστέλλονται με τον
τόννο στον «Νότο» ως δώρο του Ερντογάν.
Ο φιλόσοφος Πλάτων, ο οποίος είναι πάντοτε επίκαιρος, έλεγε ότι ένας λαός θα ορθοποδήσει είτε αν έχει ο ίδιος υψηλό επίπεδο γνώσης είτε αν έχει αρχηγούς με σοφία,
γνώσεις και σωφροσύνη. Υπάρχουν πολλοί
αξιόλογοι Κύπριοι επιστήμονες διεθνούς
φήμης, που ενδιαφέρονται για τον τόπο
τους. Στην Κύπρο έπρεπε να φέρουν κάποιον άνδρα αξιόλογο, επιστήμονα, για Πρόεδρο και να φτιαχτεί κυβέρνηση από ανθρώπους αναγνωρισμένους όλους και να
αφήσουν τον παλαιοκομματισμό και την
απάτη. Οπωσδήποτε έτσι θα κερδίσει η
Κύπρος και θα αποκτήσει τον σεβασμό και
την εκτίμηση όλης της Ευρώπης. Η δημοκρατία της Ελβετίας – αθηναϊκής προέλευσης – είναι εκεί. Ας την εφαρμόσουν.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Παράπονα για το LGR
Αγαπητή Σύνταξη,
Ήθελα να εκφράσω την αγανάκτησή μου προς την Διεύθυνση του
LGR για την διακοπή της Θείας Λειτουργίας λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από
τον Βασίλη Παναγή.
Πώς είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, στα προγράμματα του σταθμού κάποτε να αναφέρεστε στον Θεό και συγχρόνως να «διακόπτετε» τον θεϊκό λόγο μέσω της Θείας Λειτουργίας;

Θεωρείτε σωστό το LGR να διακόπτει και να βάζει τραγούδια, να
προβάλλει ο εκφωνητής τον εαυτό του εκεί που δεν υπάρχει λόγος;
Με αυτή την συμπεριφορά του, πιστεύετε πως σέβεται τους γύρω
του και ταυτόχρονα τους ακροατές που διψούν να ακούσουν την
Θεία Λειτουργία;
Έλεος πλέον! Ας κάνουμε κάτι για να εμποδίσουμε αυτή την κατάσταση!!! Απαιτείται σεβασμός προς τους ακροατές.
Κούλλης Κυριάκου
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Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Ανδρέα ζεις,
εσύ μας οδηγείς!
Όχι απλώς μας οδηγεί, αλλάζει και τις ταχύτητες. Είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε την γενιά του αλλά και τις επόμενες
εκατό γενιές. Άφησε τις πατημασιές του και μέσα στις ίδιες λάσπες
πατάμε κι εμείς σήμερα. Ο εμπνευστής της καλής ζωής και της
κακής διαθήκης.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Έδωσε νόημα στην ύπαρξή μας σαν καταναλωτικά όντα και
πεπτικά μηχανήματα. Υπήρξε αυτό που λέει ο Χριστιανισμός,
το «άκτιστον», και παρέμεινε μέχρι τέλους άνευ τούβλων, θέρμανσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πλήν όμως χορτάτο και
ξαπλάτο, ποτέ άλλοτε τέτοια επιτυχία, ευωχία και μεγάλη κουστωδία χειροκροτητών. Η ωρίμανση του ανδρός μέσα σε μεγάλα κέντρα εκπαίδευσης, διανόησης και καθοδήγησης των μαζών
διά της μεθόδου της παροχής τροφής μέχρις εξαντλήσεως των
υγρών πέψης έφερε με τον φυσιολογικώτερο τρόπο την έντονη
υπνηλία. Η περίφημη και ανεπανάληπτη ΑΤΑ ήταν σαν να πυροβόλησε τις μάζες κατ’ ευθείαν στο δόξα πατρί. Ένα μπάμ και ο
ψηφοφόρος έπεφτε πνευματικά άπνους για πενήντα χρόνια.
Μάσαγε ασυναίσθητα τα μπιφτέκια και δεν ξύπναγε ποτέ. Το
κάθε κιλό κρέας περιείχε και πέντε χάπια Valium.
Ο λαός δεν αναρωτήθηκε, πώς γινόταν να κλείνουν τα εργοστάσια και οι απολυμένοι υπάλληλοι να προσλαμβάνονται κατά
συντάγματα στο Ελληνικό δημόσιο με παχυλούς μισθούς. Η
χαρά που δημιουργήθηκε, ξεπέρασε ακόμη και την προσφορά
των Λογοθετίδη και Ηλιόπουλου. Γέλιο μέχρι κραιπάλης και κατανάλωση σπληνάντερου σε απίστευτα μήκη.
Ο Ανδρέας υπήρξε ο μεγάλος Διδάκτωρ όλων των επομένων
κυβερνήσεων και άκρως εμβληματικά της παρούσης. Διαβάζω
και ακούω από φίλους του περίφημου Δημοσίου πως τελευταία
εισέπραξαν – εν μέσω πανδημίας – ξεγυρισμένα χιλιάρικα. Τα
πενηντάευρα έβγαλαν πόδια και ο λαός φτερά. Σου λέει ποτέ να
μην τελειώσει ο κορωνοϊός αν είναι να παίρνουμε αναδρομικά
από καταδρομικό χείμαρρο. Οι εισπράξεις του κράτους έχουν
μειωθεί δραματικά και τα διδόμενα αναδρομικά έχουν αυξηθεί
επιθεωρησιακά. Γέλιο, χορός, τραγούδι. Ανοίξτε τις σαμπάνιες
να μεθύσει ο λαός με το αθάνατο κρασί του κορωνοϊού. Τα δίδακτρα από τον Andreas είναι δωρεά μέσα από τον τάφο του, τέτοια
προσωπικότης. Τώρα, το ότι θα μπορούσε να γίνει νέα σιδηροδρομική γραμμή από την Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη
και από το Λιανοκλάδι στο Καρπενήσι, είναι θέμα που δεν πρέπει να απασχολήσει τους Έλληνες για τα επόμενα 1500 χρόνια
και για όσο θα ικανοποιούμε τους γευστικούς μας κάλυκες με
ψητό αρνί και κρύες μπύρες κάτω από τα δροσερά πλατάνια.
Άλλωστε τα παιδιά μας βρίσκουν εύκολα δουλειά στον Καναδά και την Σουηδία...
Κυριάκο, προχώρα σταθερά στις αξίες ύπνωσης που αφιλοκερδώς μας κληροδότησε ο οικονομολόγος του Καναδικού νηπιαγωγείου, ο ευκολότερος δρόμος για τις επόμενες εκλογές. Avanti!!!
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Eκλεκτές Συνεργασίες

Φώτης Κόντογλου
- Γιώργος Ιωάννου
Μέρος 27ον
Φώτης Κόντογλου
(1897 – 1965)
Ο Φώτης Κόντογλου ήταν και λογοτέχνης και
ζωγράφος. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικρασίας στις
8 Νοεμβρίου 1897 και καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Παρόλο που ο Φώτης αγαπούσε τη θάλασσα και ο πατέρας του τον προόριζε για ναυτικό τελικά ακολούθησε τις καλές τέχνες. Όταν τελείωσε το
Γυμνάσιο στην πατρίδα του πήγε στην Αθήνα το 1912
όπου σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Μετά πήγε στην Ισπανία και στη Γαλλία όπου πήρε
συστηματικά μαθήματα στη ζωγραφική. Γύρισε στην
πατρίδα του το 1919 και δίδαξε στο Παρθεναγωγείο
αλλά με την Μικρασιατική Καταστροφή πήγε στην
Αθήνα. Αμέσως μετά πήγε στο Άγιο Όρος για αγιογραφικές μελέτες.
Ο Κόντογλου έγραψε τα μυθιστορήματα «Πέδρο
Κάζας» 1919, και «Βασάντα» 1923. Έγραψε επίσης
τα βιβλία: «Ταξίδια» 1928, «Ο Αστρολάβος» 1935,
«Φημισμένοι και λησμονημένοι» 1942, «Έλληνες
θαλασσινοί στις θάλασσες της νοτιάς» 1944, «Ιστορίες και περιστατικά» 1944, «Οι Αρχαίοι άνθρωποι της Ανατολής» 1945, «Πηγή ζωής» 1951, «Έκφρασις» 1961 και «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου» 1963.
Πηγές έμπνευσης του Κόντογλου ήταν η Βυζαντινή ιστορία και οι ήρωες του 1821 έτσι οι κεντρικοί
ήρωες στα έργα του είναι συνήθως άγιοι, θαλασσινοί, κουρσάροι και τυχοδιώκτες. Την ίδια πηγή έμπνευσης είχε και στη ζωγραφική. Κατείχε πλούσια φαν-

τασία και στα έργα του επικρατεί το ταξιδιωτικό στοιχείο
και η αγάπη για την περιπέτεια.
Το βιβλίο του «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου» μοιάζει με την «Αιολική Γη» του Ηλία Βενέζη. Όπως ο
Βενέζης έτσι και ο Κόντογλου μιλάει με πολλή αγάπη
για τους κατοίκους και τους περιγράφει σαν αρχαίους Έλληνες κι Ανατολίτες μαζί, που ζούσαν χιλιάδες
χρόνια απομονωμένοι απ’ τον υπόλοιπο κόσμο διατηρώντας αμόλευτες τις ψυχές και τα ήθη τους.
Ζούσαν δουλεύοντας την εύφορη γη τους, ευχαριστημένοι από όσα η γης και η θάλασσα τους προσέφερε. Έμειναν μακριά από τους πολέμους και χαλασμούς και τη μετάβαση απ’ την ειδωλολατρεία στον
Χριστιανισμό την έζησαν ομαλά, διατηρώντας όλα τα
ποιητικά στοιχεία της αρχαίας θρησκείας ανάμιχτα με
τα χριστιανικά. Ήταν συμφιλιωμένοι με τη φύση και
ζούσαν τις αλλαγές της και τα φυσικά φαινόμενα στην
κάθε στιγμή. Η μικρή τους κοινωνία είχε κανόνες σεβαστούς από όλους: υποταγή των νεωτέρων στους γεροντότερους. Η δουλειά τους ήταν δεμένη με τη γη
και τη θάλασσα, τη βοσκή, το ψάρεμα και την κεραμική.
Η φύση ήταν γι’ αυτούς γεμάτη πνεύματα και τελώνια,
που κατοικούσαν σε δέντρα, σε αέρηδες, σε βράχους, σε σπηλιές. Ο κόσμος ξεχώριζε τα πράματα σε
βλογημένα και καταραμένα και όλοι θεωρούσαν την
Ανατολή ευλογημένη γιατί εκεί γεννήθηκε ο Χριστός
κι από κει βγαίνει ο ήλιος και οι Ανατολίτες είναι όλοι
άνθρωποι βλογημένοι και οι Έλληνες και οι Τούρκοι.
Εκτός από το λογοτεχνικό του έργο, ο Κόντογλου
έχει να παρουσιάσει και αξιόλογο αγιογραφικό έργο.
Έγραψε τα έργα: «Τοιχογραφίες βυζαντινών
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εκκλησιών του Υμηττού» 1933, «Εικόνες της
Παναγίας» 1953, κ.ά. Ιστόρησε πολλούς ναούς και
ζωγράφισε πολλές φορητές εικόνες. Εργάστηκε ως
συντηρητής των τοιχογραφιών του Μυστρά, του Αγίου
Όρους και του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας.
Ο Φώτης Κόντογλου πέθανε στην Αθήνα στις 13
Ιουλίου 1965.

Γιώργος Ιωάννου
(1927 – 1985)
Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
το 1927, αλλά η οικογένεια του καταγόταν από την
Ανατολική Θράκη. Μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Για ένα σύντομο χρονικό
διάστημα εργάστηκε ως βοηθός στην έδρα της Αρχαίας
Ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήμιο και μετά ως καθηγητής σε ιδιωτικά και δημόσια γυμνάσια της Θεσσαλονικής, της Αθήνας και της επαρχίας. Το 1962 πήγε
στη Λιβύη όπου ίδρυσε ένα ελληνικό γυμνάσιο και
εργάστηκε εκεί ως διευθυντής για δύο χρόνια.
Ο Ιωάννου εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Ηλιοτρόπια» 1954 και «Χίλια δέντρα» 1963. Είναι όμως
περισσότερο πεζογράφος παρά ποιητής. Το 1964
εξέδωσε την πρώτη συλλογή διηγημάτων «Για ένα
φιλότιμο», που αποτελείται από είκοσι δύο μικρά
αφηγήματα που περιστρέφονται γύρω από τη ζωή
του ίδιου του συγγραφέα. Είναι όλα γραμμένα στο
πρώτο πρόσωπο και παρουσιάζουν τις εμπειρίες, τα
βιώματα και τα περιστατικά της ζωής του, τους καημούς
και τις στερήσεις του.
Ο συγγραφέας πιστεύει ότι «η στέρηση ωφελεί
τον άνθρωπο, γιατί οι τελείως στερημένοι είναι
κατά κανόνα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι». Στο βιβλίο αυτό ο Γιώργος Ιωάννου επιχειρεί μια προσωπική εξομολόγηση γιατί πιστεύει πως αυτό οδηγεί
στην προσωπική του λύτρωση.
«Η σαρκοφάγος» είναι η δεύτερη συλλογή διηγημάτων που έγραψε από το 1968-1970 και το εξέδωσε το 1971, δηλαδή κατά την περιόδο της δικτατορίας της Χούντας. Το βιβλίο αποτελείται από 29
μικρά διηγήματα τα οποία ο συγγραφέας τα αποκαλεί «πεζογραφήματα», γραμμένα και αυτά σε πρώτο
πρόσωπο και με αυτοβιογραφικό χαρακτήρα.
Το βιβλίο αυτό σημείωσε μεγάλη επιτυχία γιατί
κυκλοφόρησε σε 16 εκδόσεις. Προσπάθεια του συγγραφέα είναι να αναπλάσει μια παλιότερη εποχή που
έχει ήδη βιώσει ο ίδιος, έτσι λοιπόν επίκεντρο των
αφηγημάτων του είναι η πόλη που έζησε, η Θεσσαλονίκη, και χρονολογικά είναι η περίοδος της Γερμανικής κατοχής και τα φοιτητικά χρόνια του συγγραφέα.
Τα αφηγήματα του Ιωάννου μοιάζουν περισσότερο με αναμνήσεις από τα περασμένα όπου ο συγγραφέας προσθέτει τις δικές του απόψεις και κρίσεις.
Στο πρώτο διήγημα – «Οι τσιρίδες» – γράφει για τη
γειτονιά που έζησε και μεγάλωσε, για κάποια νιόπαντρη που ζούσε σε ένα μεγάλο παλαιό σπίτι αλλά
πέθανε στη γέννα, για τη γριά μητέρα της που μεγάλωσε το μικρό κοριτσάκι της, για την μετέπειτα καταδάφιση του σπιτιού και την ανέγερση μιας πολυκατοικίας.
Σ’ ένα άλλο – «Το βύζαγμα» – γράφει πως, ενώ ο
ίδιος ήταν πιτσιρικάς, τα κατάφερνε ο ίδιος να αποθηλάσει μικρά μωράκια κάνοντας διάφορα καραγκιοζιλίκια, πώς μια φορά ένας νεαρός σύζυγος του
ζήτησε να βυζάξει για λίγο τη γυναίκα του γιατί είχε
σφίξει το γάλα της και γιατί ο ίδιος ήταν καπνιστής και
το έκανε.
Στην «Νεκροφάνεια» μιλάει για τον ξαφνικό θάνατο της κυρά-Φιφής και για τα δυο παιδιά της, την Καίτη
(που για κάποια εποχή εκδιδόταν επί χρήμασι) και
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
τον Λέλο και πώς πήγε ο συγγραφέας μαζί με την
Καίτη να φέρουν τον γιατρό για να εξετάσει τη μητέρα
της.
Στη «Σειρήνα» ο συγγραφέας θυμάται τους επετειακούς γιορτασμούς της Μεταξικής δικτατορίας που
γίνονταν στις 4 Αυγούστου, για την επιστράτευση που
είχε κηρυχθεί αμέσως με την κήρυξη του πολέμου με
την Ιταλία τον Οκτώβρη του 1940. Στο «Χρυσούν
Απίδιον» την ταβέρνα που γειτόνευε με το σπίτι ενός
ποιητή, ο συγγραφέας δεν μπορούσε να καταλάβει
γιατί είχε αυτό το όνομα, αλλά θυμάται ότι τον έστελναν από το σπίτι για να φωνάξει τον πατέρα του.
Στη «Συμμορία της καρφίτσας» γράφει πως όταν
κάποιος ταβερνιάρης έφερνε ζωντανή γαλοπούλα
για τη λοταρία, κάποιος από τη συμμορία πήγαινε
δήθεν στο ουρητήριο και με την καρφίτσα τρυπούσε
τη γαλοπούλα. Ο ταβερνιάρης δεν μπορούσε τότε να
πουλήσει την ψόφια γαλοπούλα και οι άλλοι του
ζητούσαν να την ψήσει και πλήρωναν μόνο το κρασί....
Στα «Παρατσούκλια» θυμάται πόσο είχε ενοχληθεί με το επίθετο «Βατραχίδης» και πως μερικοί
συμμαθητές του έκαναν «κουάξ-κουάξ», τον θόρυβο
των βατράχων. Στο Γυμνάσιο που πήγε μια μέρα η
δασκάλα του είπε «εσύ παιδί μου κάνεις σαν σκαντζόχοιρος» και τα παιδιά άρχισαν να τον φωνάζουν
«σκαντζόχοιρο».
Στο διήγημα «Η σαρκοφάγος» που είναι και ο
τίτλος της συλλογής ο Ιωάννου θυμάται πως ανάμεσα στο Παρθεναγωγείο και την Έκθεση, σ’ ένα δρομάκι βρισκόταν μια αρχαία σαρκοφάγος. Μερικά βράδυα πήγαινε και καθόταν στην άκρη της μισοσκεπασμένης λάρνακας. Κάποτε ένα ζευγάρι νεαρών εραστών την είχε κάνει φωλιά του.
«Η μόνη κληρονομιά» είναι η τρίτη συλλογή διηγημάτων που έγραψε το 1974. Στα πεζογραφήματα
του Ιωάννου, ιδιαίτερα στο έργο του «Δικό μας αίμα»
(1978),πρωταγωνιστούν η Θεσσαλονίκη και οι παλιοί
άνθρωποί της. Σε όλα τα έργα του υπάρχει και το
χιούμορ που λείπει από πολλούς άλλους συγγραφείς.
Ένα πολύ συγκλονιστικό διήγημα του Ιωάννου είναι
το «13.12.43», δηλαδή η ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου
1943. Εδώ αναφέρεται σ’ ένα περιστατικό της δεκαετίας του 1960 με αφορμή την ανακομοιδή των λειψάνων 1200 εκτελεσθέντων στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Στις 13.12.1943 εκτελέστηκαν 1200
άνθρωποι σε αντίποινα για τον φόνο Γερμανών στρατιωτών από ομάδες της Εθνικής Αντίστασης. Αυτός
ο τύπος αντιποίνων δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο για
τον κατακτητή, που εξόντωνε μαζικά και χωρίς έλεος
τους νέους της Ελλάδας. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν με την πρόχειρη ταφή σε τεράστιους ομαδικούς
τάφους. Ο φυσικός αφανισμός των αθώων συμπληρωνόταν με την επιβολή της ανωνυμίας τους. Έτσι
χιλιάδες οικογένειες στην κατεχόμενη Ελλάδα έζησαν
βουβά την τραγωδία του χαμού.
Ο Γιώργος Ιωάννου ανήκει σε εκείνους τους Έλληνες
που είδαν, έζησαν και σιωπηλά μετρούσαν τους νεκρούς τους, τιμώντας τους για τη θυσία τους, που με
το αίμα τους πότιζαν το δέντρο της ελευθερίας. Αισθάνεται χρεωμένους απέναντι τους και απαιτεί το ίδιο,
αυτό το ελάχιστο, από όλους μας.
Άλλα έργα του Ιωάννου είναι «Ομόνοια» 1980,
«Επιτάφιος θρήνος» 1980, «Κοιτάσματα» 1981,
«Καταπακτή» 1982, «Εύφλεκτη χώρα» 1982, «Η
πρωτεύουσα των προσφύγων» 1984 κ.ά.
Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, όπως την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη (1967), καθώς και με τη λαογραφία. Μερικά από
τα βιβλία του μεταφράστηκαν στα αγγλικά και στα
γαλλικά.
Ο Γιώργος Ιωάννου πέθανε το 1985.
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Grigoris Afxendiou
T

his Greatest Greek will be a little controversial. Not so much for the Greek
nation, but perhaps for some of our
British friends who, if I judge from the
comments and the likes I get, follow the
Greatest Greek series. I say controversial, because my Greatest Greek for today, is Grigoris Afxendiou, a man that
fought against Britain, trying to free
Cyprus from British rule. For the British
Empire he was a terrorist. For the Cypriots, he was a freedom fighter and a hero.
Now, whether he is called one or the other, depends on which side of the debate
one stands. I would ask our British friends
to consider this argument: had Hitler
succeeded in subjugating the UK, would
they accept enslavement or would they
do everything possible to regain their
liberty. And if the answer is they would
fight to regain their freedom, would they
consider themselves terrorists, or patriots?

By

Michael
Papadopoulos
The question some people would be
asking is, did EOKA and the death of so
many young Cypriots benefit Cyprus? Some
are claiming that the EOKA insurrection
eventually led to the Turkish invasion and
the loss of a third of our country. Others
would say that we achieved liberation and
independence. I would let historians and
politicians to argue those questions. What
is certain is that when these young people
joined EOKA, they did so in order to see
their country free of the yoke of the occupier, inspired by the heroism and exploits
of their ancestors and in that, they succeeded. The dream was Enosis, unification of Cyprus with Greece, but that was
not to be. It is however with reverence and
admiration that all Cypriots talk of Afxendiou, Matsis, Karios, Lenas, Pallikaridis
and so many others!
Grigoris Afxendiou is the most famous
of Cypriot heroes in the struggle to liberate Cyprus from British colonial rule. Afxendiou was born on the 22nd of February
1928 in the village of Lysi, in the district of
Famagusta, which unfortunately is now under Turkish occupation.
In 1948 he travelled to Greece for studies, but finding the fees unaffordable, he
joined the Hellenic Army as a volunteer. In
1950 he attended the Infantry Academy in
Syros and he served on the frontier with
Bulgaria as a second lieutenant (Ανθυπολοχαγός). He returned to Cyprus in 1952
and he helped his father in the fields, work-

ing also as a taxi driver. With the formation
of EOKA Grigoris was one of the first to
join, and with his military background very
soon he was named as second in command by George Grivas, the leader of the
organisation. He served in the district of
Famagusta, Pentadaktylos and in December
1955 relocated to Troodos mountains. Afxendiou, utilised surplus shells dumped in
the sea by the British army to make explosives. He got this idea from local fishermen who used these munitions (illegally) to dynamite fish. He used the code names
Zethros and Aris and many others.
EOKA action against the British begun
on the 1st of April 1955 and during that
spring Afxendiou led attacks against the
Cyprus Broadcasting Corporation and the
Electricity company, both controlled by the
British. Because of those attacks Afxendiou had a bounty put on his head, firstly
for £250, then £1000 and soon after £5000,
an enormous sum for the times. Once the
reward was proclaimed, he went into hiding in the Pentadaktylos mountain range,
training young recruits in the use of weapons,
bomb-making and guerrilla warfare. In October 1955 and in daylight, he led a raid on
the police station at Lefkoniko and seized
all the arms stored there. This was the day
after Field Marshal Harding arrived in Cyprus
to supress the insurgency and it enraged
the colonial authorities.
In December 1955 Afxendiou was ordered to join General Grivas in his hideout,
near the village of Spilia. The authorities
learned about the hideout and surrounded it, approaching from the north and the
south. Once Grivas realised that they were
surrounded he split his forces (he had about
30 fighters gathered there), ordering Afxendiou to confront the British coming from
the south, whilst he would deal with the
forces ascending from the north. There was
heavy fog which helped the guerrilla fighters who were firing and retreating to the
west at the same time. The British continued to attack, making up ground towards
the hideout. In thick fog, they could not see
who was firing, and with the fighters gone,
they were now firing against each other!
Grivas claimed that they suffered more than
50 casualties, although the British Army
admitted to only three. The certainty is that
had the British been successful and either
captured or killed the EOKA members, the
rebellion would have been over because
all the leaders of the organisation were
there.
During 1956 and early 1957 Grigoris
continued to conduct operations around
the Troodos mountains, constantly moving and using disguises. The £5000 reward

money was too much of a temptation and
he knew it. In early 1957 he found himself
on the Machairas mountains, near the
monastery. He was hiding in a cave/hideout together with four other fighters. A shepherd tending his flock in the area saw the
movements, realised it was a hideout and
betrayed them to the authorities. On the
2nd of March 1957 the British troops surrounded the area and called on them to
surrender. Quoting King Leonidas of Sparta, Afxendiou replied "Molon lave". But realizing that there was no possibility of escape, he ordered his men to surrender and
they obeyed. “As for me,” he said, “I will
fight and die. I have to die”! His comrades
say that he repeated the phrase four times!
Four British soldiers approached and
threw grenades into the cave to kill him,
but he kept fighting, with one of the soldiers
fatally wounded. They retreated and asked
one of his comrades, Avgoustis Efstathiou,
to re-enter the hideout and persuade Afxendiou to surrender. Efstathiou entered the
shelter and found his commander wounded but not prepared to surrender, and so
decided to stay there and fight by his side.
Ten hours or so later, the British lost patience. They poured petrol all over the hide
out to burn them alive. Afxendiou again ordered Efstathiou to surrender, repeating
that he would fight to the death. Once Efstathiou was out, they hurled bombs on the
roof of the hideout which smashed the rock
and lit the petrol. The bombs, the flames,
the shattered rock and the thick vegetation
of the forest all intertwined to generate the
hellish conditions that ensued. It was by
now 2am, on the third of March!
Not until next morning did British troops
approach and entered what remained of
the hideout. Afxendiou’s charred body was
lying next to his sub-machine gun. Grenades
and revolvers left by his comrades were also on the scene, as well as what remained
of the book “Christ Recrucified”, one of
Nikos Kazantzakis’s masterpieces, given
to Afxendiou by the Abbot of Machairas.
Worried that a proper burial of the scorched
and deformed body of Afxendiou could
cause mass riots, the authorities buried
him without a funeral in the Imprisoned
Graves (Φυλακισμένα Μνήματα) in the yard
of the Central Jail of Lefkosia (Nicosia),
where he lies today.
I did write at the beginning of this series
that this is my own personal list, my choice.
People do not have to agree with me. I was
7 years old and living in the small village
of Vyzakia, in Cyprus, when I heard of his
death on the radio. I remember it because
hearing of his death did not affect me immediately, but the tears in my parents’ eyes

when discussing his horrifying end did! And
that memory will never fade!
Greek history, ancient and modern, overflows with heroes that have given their lives
for their country. Why then, I hear some
say, does Grigoris Afxendiou deserve to
be in the top 10 of Greatest Greeks and
not so many others? I am certain in my
mind that de deserves this honour! He deserves it because faced with death he did
not wilt! He deserves it because he was
only 29 years old, but his first thought was
to save his comrades, ordering them to surrender so that they could survive. He deserves it because smelling the petrol and
knowing that he would be torched to death,
he chose to become the torch that would
guide his country to liberty. He deserves it
because he recognised the effect his death
would have on the continuing struggle of
his people, and he chose to write those
pages of Greek Cypriot history with his
scorched remains. Pages written through
fire, but glittering with glory! He deserves
it because his sacrifice enthused and inspired the Cypriot youth to continue the
fight for freedom. He deserves it because
there isn’t a Greek Cypriot that mentions
his name without the eyes lighting up with
excitement, and the chest bulging with pride!
The name of Grigoris Afxendiou! The Golden Eagle of Machairas!
TITBITS:
• “I will fight and die, I have to die,” he
said repeatedly to his comrades.
• “I will fight and fall like a Greek”, he
wrote to his wife Vasiliki.
• He was passionate about football and
supported the football team Anorthosis.
• Once, disguised as a monk, he served

In conversation with Professor Kypros Nicolaides by the Cyprus Medical Society in the UK
ONLINE INTERVIEW ON
SUNDAY 10 JANUARY, 5PM
On Sunday 10th January, the Cyprus Medical Society in UK, under the auspices of the National Federation of Cypriots in the UK, is proud to be hosting a live
online interview with Professor Kypros Nicolaides.The
event will start at 5pm. Professor Nicolaides is a worldrenowned Fetal Medicine pioneer who was recently featured on the Netflix series, ‘The Surgeon’s Cut’. Presidential Commissioner of Cyprus Photis Photiou and
High Commissioner of Cyprus to the UK Andreas Kakouris, will be guests.
To watch, register at kypros.eventbrite.co.uk

This interview will be a fascinating insight into the life
and mind of one of the world’s leading scientists. In
2020, Professor Nicolaides was elected to the US National Academy of Medicine, considered to be one of
the highest honours in the fields of Health and Medicine, for “improving the care of pregnant women worldwide with pioneering, rigorous and creative approaches, and making seminal contributions to prenatal diagnosis and every major obstetrical disorder”. Professor
Nicolaides has been Professor of Fetal Medicine at
King’s College London since 1992 and is Founder of
the Fetal Medicine Foundation, a UK charity that he set
up in 1995.

Alongside his work in the field of Medicine, Professor Nicolaides has been an active member of the UK
Cypriot community. He has spoken out against Turkey’s
ongoing occupation of Cyprus and has been a regular
at community events, parliamentary meetings on Cyprus,
seminars and protests. In 2018, he was awarded the
highest civilian honour by President Anastasiades, the
Medal of Outstanding Service to the Republic of Cyprus.
During the interview, Professor Nicolaides will be
speaking about his life, medical career, influences, and
passion for Cyprus. There will also be remarks and reflections from the Presidential Commissioner and High
Commissioner.

British soldiers without them recognising
him.
• He married Vasiliki on June 10, 1955
in the monastery of Panagia Achiropoietou,
near Lapithos.
• Giannis Ritsos wrote the poem "The
Farewell" in his honour.
SOURCES:
https://www.mixedmartialarts.com/forums/OtherGround/If-You-Thought-YouWere-Manly-Think-Again-17-pic:23287596
https://publications.gov.cy/en/assets/user/p
ublications/2007/2007_257/HTML/6/
https://wiki.phantis.com/index.php/Grigoris_Afxentiou
https://greece.greekreporter.com/2018/03/0
3/grigoris-afxentiou-a-true-greek-cypriothero-video/ (Article by Philip Chrysopoulos)
https://en.wikipedia.org/wiki/Grigoris_Afxentiou
https://military.wikia.org/wiki/Battle_of_Spilia
http://en.protothema.gr/grigoris-afxentiou-60-years-since-the-greek-her
https://www.sansimera.gr/biographies/230osdeath-videos/
“The Greatest Greeks’’ articles, are
meant to perhaps nudge the interest of
younger people to explore our history
and culture.
I am writing in English so that the text
can be accessed by those who do not
speak/read Greek. I must also add that
the choice of the ten is my personal
choice and no one has to agree with me.
You can choose and investigate further
what you think are the greatest Greeks
to have walked the earth and compile
your own list.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

VASOULLA’S STAPHIDOPITA

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

INGREDIENTS
Serves 16
FOR THE FILLING
450g sultanas, soaked overnight
2 tsp cinnamon
Finely grated zest and juice of 1 orange
2 tbsp orange liqueur
2 tsp vanilla extract
You will also need
1x 500g packet ready-made filo pastry
175g melted butter for greasing
SYRUP
75g thyme honey
500g sugar
500ml water
Finely grated zest of 1 lemon
Juice of 1 lemon
1 cinnamon stick, 3cm long
3-4 cloves
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Προκλήσεις - ΡΙΚ
Πολιτιστικό ημερολόγιο
Ελληνική Ταινία:
“Ο Τρομοκράτης”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 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: “Η Ζωή Μου Στα
Χέρια Σου”
22.55 Ελληνική Ταινία: “Ένας Βλάχος Με
Γαλλικά Και Πιάνο”

VASOULLA’S STAPHIDOPITA
This is an original recipe invented by my wife Vasoulla back in the 80's.
Any lover of the sweet Greek pies with syrup will very much appreciate this
dessert.
The combination of the soaked sultanas, cinnamon, orange zest and juice
together with an orange liqueur in crispy filo pastry coated with syrup makes
this a delicious, mouth-watering dessert whether it is served after dinner or
with coffee and tea.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

METHOD
1. Preheat the oven to 180C /160C fan/ gas mark 4
2. In a large mixing bowl, mix all the ingredients for the filling apart from the
filo and butter.
3. Butter a 22x30x5cm roasting tin. Arrange 10 filo sheets on the base of the
tin and butter each one as you lay them on top of each other.
4. Add the sultana mixture on top of the filo sheets and layer the remaining
filo sheets on top, buttering each one well.
5. With a small sharp knife score the top of the staphidopita cutting through
the top 4 sheets into square or triangular shapes.
6. Sprinkle with a little water over the top and bake in a preheated oven for
45-50 minutes until the staphidopita is just golden brown. Remove from
the oven and allow to cool.
7. To make the syrup, put all the syrup ingredients into a medium pan and
bring to the boil, reduce the heat and allow to simmer for 5 minutes.
8. Pour the hot syrup over the cold staphidopita. Leave for 20-30 minutes
for the filo pastry to absorb the syrup, then cut into pieces and serve.
© Copyright George Psarias
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητικό Σάββατο
Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV: Η Βασούλα Χριστοδούλου παρουσιάζει
προβεβλημένους ομογενείς
Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
Ελληνική Ταινία:
“Το Παραστράτημα Μιας Αθώας”
Ελληνική Ταινία: “Ένα Σκιουράκι Στη
Σουίτα Μου”

KYΡIAKH 10 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:
“Ο Μεγαλοκαρχαρίας”
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολαΐδη
και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θέατρο στην τηλεόραση:
“Γεύση Από Μέλι”
22.45 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: “Τα Δελφινάκια Του
Αμβρακικού”
22.05 Ελληνική Ταινία: “Να Ζει Κανείς ή
Να Μη Ζει”
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Βασούλα Χριστοδούλου
20.35 Ελληνική Ταινία: “Αυτή Η Γη
Είναι Δική Μας”
21.55 Ελληνική Ταινία: “Πω Πω Μανούλια,
Μάνα Μου”
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Προκλήσεις - ΡΙΚ
Πολιτιστικό ημερολόγιο
Ελληνική Ταινία:
“Η Αγάπη Μας”
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