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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
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EMAIL: info@anthealettings.com
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N

R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :

m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ

Ο 97χρονος εφοπλι-
στής που αφήνει την
περιουσία του στις
Ένοπλες Δυνάμεις

ΣΕΛΙΔΑ 10

Ο ΕΓΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ» ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ…

Άνω-κάτω η Ορθόδοξη Εκκλησία
στις ΗΠΑ μετά την εκλογή του
Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

l ΜΙΛΑ ΓΙΑ “ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ”

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α-2

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ)

ΣΕΛΙΔΑ 12

Πώς μπορεί να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα
Κύπρου - Ελλάδας;

Γράφει ο Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 13

Η σημασία της Πολυμερούς

Διάσκεψης της Αθήνας 

μετά την αναμενόμενη 

αποτυχία της Πενταμερούς
ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ Η.Β. ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟN ΜΑΡΤΙΟ

Αισθητή μείωση κρουσμάτων
και θανάτων στη Βρετανία

n 10 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

n ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: ΠΙΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΣΕΛΙΔA 2

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρραγές μέτωπο
Κύπρου-Ελλάδας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Πολύ ισχυρή η διμερής 
σχέση Ελλάδας-Ισραήλ

n ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ

n «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ» ΓΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

n «ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ» ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

n ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 7 ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤ.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 5

n Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»

n «ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΦΕΛΕΙΑ»

n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΚΝΟΜΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ

ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΣΕΛΙΔΑ 6

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

    
     

  

 
 

      

            

              

       

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

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η
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Πολύ ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα

των τελευταίων ημερών στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο σχετικά με τον κορωνοϊό. Τα

κρούσματα και οι θάνατοι από την παν-

δημία έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο

βαθμό. Οι θάνατοι, που τις περασμένες

βδομάδες ήταν κατά μέσο όρο γύρω στους

1300 ημερησίως, τώρα είναι περίπου 300.

Τα κρούσματα, που τον Ιανουάριο είχαν

ξεπεράσει τις 55 χιλιάδες την ημέρα, τώρα

είναι κάτω από 13 χιλιάδες.

Αναμφισβήτητα τα αυστηρά μέτρα που

έχουν παρθεί κατά το τρίτο lockdown έχουν

φέρει αποτελέσματα. Σ’ αυτό συνέτειναν α-

σφαλώς και οι μαζικοί εμβολιασμοί που γίνον-

ται με ταχύτατους ρυθμούς, αφού ο στόχος

της κυβέρνησης για εμβολιασμό 15 εκατομ-

μυρίων έως τα μέσα Φεβρουαρίου φαίνεται

απόλυτα εφικτός στόχος. Ήδη οι εμβολια-

σθέντες φθάνουν περίπου τα 13 εκατομμύρια

που κατοίκων, οι οποίοι έχουν, στην πλειψ-

ηφία τους λάβει την πρώτη δόση.

Άλλος λόγος της μείωσης είναι η γιγαν-

τιαία εκστρατεία διαφώτισης του πληθυσμού,

την οποία έχει αναλάβει η κυβέρνηση σε όλα

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Επίσης, η αύξηση των διαγνωστικών

ελέγχων και η ανίχνευση των κρουσμάτων

συνέτειναν στο να περιοριστεί η εξάπλωση

του ιού.

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, ο πρωθυ-

πουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να

ανακοινώσει σταδιακή χαλάρωση των πε-

ριοριστικών μέτρων στην Αγγλία (Σκωτία-

Ουαλία ακολουθούν ξεχωριστό χρονο-

διάγραμμα). Πιστεύεται ότι θα ανακοινώσει

και το άνοιγμα των σχολείων σε όλες τις

βαθμίδες από τις 8 Μαρτίου.

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Δρακόντειους ταξιδιωτικούς περιορισμούς

ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση στην

προσπάθεια της να αναχαιτίσει την πανδημία

του κορωνοαϊού και κυρίως των μεταλλά-

ξεών του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτεί από τους

ταξιδιώτες που φθάνουν από χώρες, όπου

εξαπλώνονται νέα στελέχη του κορωνοϊού

που προκαλούν ανησυχία, να πληρώνουν

για καραντίνα δέκα ημερών σε ξενοδοχεία.

Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα βρίσκον-

ται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα ή ποινές

φυλάκισης, βάσει αυστηρότερων περιορι-

σμών που θα ισχύσουν από την ερχόμενη

εβδομάδα.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια προστίθεν-

ται στην απαγόρευση που ισχύει ήδη για τα

ταξίδια στο εξωτερικό για διακοπές. Η κυβέρ-

νηση δήλωσε πως τα αυστηρότερα μέτρα

χρειάζονται ώστε να μην ανακοπεί από τα

νέα στελέχη του ιού το γρήγορο εμβολιαστικό

πρόγραμμα της Βρετανίας.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 10.000 ΛΙΡΕΣ

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλω-

σε πως όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς,

που θα τεθούν σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου,

κινδυνεύουν με φυλάκιση και πρόστιμο έως

10.000 στερλινών.

«Όποιος λέει ψέματα στο έντυπο εντο-

πισμού επιβατών και προσπαθεί να απο-

κρύψει ότι ήταν σε μια χώρα που περι-

λαμβάνεται στον ‘κόκκινο κατάλογο’ 10

ημέρες πριν από την άφιξή του εδώ, θα

αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 10

ετών», είπε ο Χάνκοκ στο κοινοβούλιο.

Στις χώρες της «κόκκινης λίστας» περι-

λαμβάνονται η Νότια Αφρική, η Πορτογαλία,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μεγάλο

μέρος της Νότιας Αμερικής (Ιδε και διπλανή

στήλη).

Όλοι όσοι φθάνουν στην Αγγλία και βρίσκον-

ταν σε χώρες υψηλού κινδύνου τις προη-

γούμενες 10 ημέρες θα πρέπει να πληρώσουν

1.750 στερλίνες για να καλύψουν το κόστος

τουλάχιστον 10 ημερών καραντίνας σε ξενο-

δοχείο που θα τους έχει υποδειχθεί, είπε ο

Χάνκοκ.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως υπέγραψε

συμβόλαια με 16 ξενοδοχεία για έναν αρχικό

αριθμό 4.600 δωματίων για ξενοδοχειακή

καραντίνα και πως θα εξασφαλίσει περισ-

σότερα όπως θα απαιτηθεί με περισσότε-

ρες λεπτομέρειες να δημοσιοποιούνται σήμε-

ρα, Πέμπτη.

Όλοι όσοι φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε περ-

αιτέρω τεστ για την COVID-19 τη δεύτερη

και όγδοη ημέρα της καραντίνας τους, είπε,

εκτός από ένα τεστ πριν από την αναχώρη-

σή τους που απαιτείται ήδη.

Η κυβέρνηση, που έχει επικριθεί τις τελευ-

ταίες εβδομάδες ότι υπήρξε αργή στην υιο-

θέτηση πιο σκληρών συνοριακών μέτρων,

είπε πως οι αυστηρότεροι κανόνες θα πα-

ραμείνουν σε ισχύ μέχρι να είναι βέβαιη ότι

τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά εναντίον

των νέων στελεχών ή ότι ενισχυμένα εμβό-

λια θα είναι διαθέσιμα.

«Η ισχυρή προστασία στα σύνορα είναι

μέρος της υπεράσπισης και του ασφαλούς

εγχώριου ανοίγματος», είπε ο Χάνκοκ.

ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Η «βρετανική» παραλλαγή του κορωνο-

ϊού φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερο κίνδυνο

θανάτου των ασθενών, περίπου κατά 35%

σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές

του, λόγω πιθανής εκδήλωσης πιο βαριάς

νόσου, σύμφωνα με μελέτη Βρετανών επι-

στημόνων.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας

και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, με επι-

κεφαλής τον Νίκολας Ντέηβις, οι οποίοι έκα-

ναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv

(δεν έχει υπάρξει ακόμη δημοσίευση σε επι-

στημονικό περιοδικό), σύμφωνα με το πρα-

κτορείο Ρόιτερς, ανέλυσαν στοιχεία από την

Αγγλία για περίπου ένα εκατομμύριο αν-

θρώπους που έκαναν τεστ Covid-19 μεταξύ

Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, εκ των οποίων

περίπου 3.000 πέθαναν τελικά από τη νόσο.

Το μεγάλο δείγμα περιελάμβανε το 47% όλων

των τεστ κορωνοϊού στην κοινότητα και το

7% όλων των θανάτων Covid-19 στην Αγγλία

μεταξύ 1/9/2020 και 22/1/2021.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι

οι ασθενείς με τη βρετανική παραλλαγή, η

οποία ανιχνεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

αρχικά πέρυσι τον Σεπτέμβριο και έκτοτε

εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες (και στην Ελλά-

δα), είχαν κατά προσέγγιση 35% μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο θανάτου.

Μεταξύ των ανδρών 55 έως 69 ετών

περίπου ο ένας στους 180 πέθανε μετά τη

μόλυνσή του από παλαιότερες παραλλαγές

του κορωνοϊού, αλλά η αναλογία θανάτων

ήταν μεγαλύτερη -- ένας στους 140 ασθενείς

-- για όσους είχαν μολυνθεί από το βρετα-

νικό στέλεχος. Στους άνδρες 70 έως 84 ετών

η θνητότητα ήταν 6,1% για το βρετανικό στέ-

λεχος και 4,7% για το αρχικό, ενώ για τους

άνω των 85 ετών ήταν 21,7% και 17,1%,

αντίστοιχα. Στις γυναίκες 70 έως 84 ετών ο

κίνδυνος θανάτου μέσα σε 28 ημέρες από

τη διά-γνωση της λοίμωξης ήταν 2,9% για

όσες είχαν την αρχική παραλλαγή του κορ-

ωνοϊού, έναντι 3,7% για όσες είχαν μολυνθ-

εί από τη βρετανική, ενώ για τις γυναίκες 85

ετών και άνω τα αντίστοιχα ποσοστά θανά-

του ήσαν 12,8% (αρχική παραλλαγή) και

16,4% (βρετανική).

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η

βρετανική παραλλαγή «δεν είναι μόνο πιο

μεταδοτική από τις προϋπάρχουσες παραλ-

λαγές του SARS-CoV-2, αλλά μπορεί επίσης

να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο». 

Ο Ντέηβις δήλωσε ότι σταδιακά ενημε-

ρώνει τα στοιχεία της μελέτης με περισσό-

τερα δεδομένα και, όπως είπε, «φαίνεται

ότι η αύξηση στη θνητότητα (σ.σ. από τη

βρετανική παραλλαγή) μπορεί να είναι

και μεγαλύτερη από 35%».

Δεν συμφωνούν, πάντως, πολλοί επι-

στήμονες με την εκτίμηση ότι η βρετανική

παραλλαγή είναι πιο θανατηφόρα και το θέ-

μα βρίσκεται υπό συζήτηση στην επιστημο-

νική κοινότητα διεθνώς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζει ένα σύστημα

πιστοποίησης που θα επιτρέπει στους πολίτες

που εμβολιάζονται να ταξιδεύουν στο εξω-

τερικό αυτό το καλοκαίρι ή οποιαδήποτε άλλη

περίοδο. Ο Βρετανός υπουργός Τζέιμς Κλέ-

βερλι, είπε στο BBC ότι "δεν είναι ασυνήθι-

στη πρακτική" για τις χώρες να απαιτούν τεκ-

μηρίωση σχετικά με τους εμβολιασμούς και

ότι η βρετανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί

με διεθνείς εταίρους σε αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ανακοινώσεις,

το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο είναι στα

σχέδια και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα

θεωρείται περίπου ως διαβατήριο, που θα

είναι απαραίτητο για όλους τους ταξιδιώτες.

Όσοι θα διαθέτουν αυτό το «διαβατήριο»,

θα μπορούν ελεύθερα να εισέλθουν σε μια

άλλη χώρα, χωρίς να απαιτείται επίδειξη πρό-

σφατου αρνητικού τεστ ούτε θα υπάρχει ανά-

γκη να μπαίνουν σε καραντίνα.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό το πιστοποιητικό

ήταν πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού

Κυριάκου Μητσοτάκη, που έτυχε ευμενούς

απήχησης τόσο στην Κομισιόν όσο και σε

άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ Η.Β. ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟN ΜΑΡΤΙΟ

Αισθητή μείωση κρουσμάτων

και θανάτων στη Βρετανία

Υποχρεωτική καραντίνα στη
Βρετανία για επιβάτες 
από το εξωτερικό από 
15 Φεβρουαρίου 2021

ΚΟΣΤΟΣ £1750, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 αναμένεται να εφαρμοστεί στη

Βρετανία υποχρεωτική καραντίνα για όλους τους επιβάτες

που φθάνουν στην χώρα σε μια προσπάθεια να σταματή-

σει η διασπορά και να εντοπιστούν νέες μεταλλάξεις του

Covid-19.

Μέχρι τώρα επιβάτες που φθάνουν στη Βρετανία είναι υπο-

χρεωμένοι να παρουσιάζουν αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων

72 ώρες πριν το ταξίδι αλλά οι σύμβουλοι της κυβέρνησης δεν

θεωρούν το μέτρο αυτό ικανοποιητικό.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, 15 Φεβρουαρίου 2021,

όσοι επιβάτες φθάνουν στη Βρετανία από τις 33 χώρες που

έθεσε η κυβέρνηση σε «κόκκινο κατάλογο», θα είναι αναγκα-

σμένοι να μένουν σε καραντίνα σε ξενοδοχεία που διευθετεί η

βρετανική κυβέρνηση κοντά στα αεροδρόμια για 11 μέρες. Και

θα πληρώνουν περίπου £1750 λίρες έκαστος συν τις εξετάσεις

που θα τους κάνουν δύο φορές κατά τη διάρκεια της καραντίνας

τους, τη πρώτη τη δεύτερη μέρα της άφιξής τους και τη δεύτερη

την 8η μέρα. Θα είναι κλειστοί στα δωμάτιά τους και θα τους παίρ-

νουν φαγητό στο δωμάτιο (τρία φαγητά την ημέρα) και θα είναι

μάλλον και υπεύθυνοι για την υγιεινή του δωματίου τους. Διευ-

θετήσεις γίνονται για ξενοδοχεία πλησίον των αεροδρομίων,

Heathrow, Gatwick, London City, Birmingham, Bristol, Manchester,

Edinburgh, Glasgow and Aberdeen.

Βρετανοί και Ιρλανδοί υπήκοοι που θα έρχονται από αυτές τις

χώρες θα είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν σε καραντίνα για 10

βράδυα.

Οι επιβάτες θα οδηγούνται κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο.

Αν θέλουν π.χ. να καπνίσουν θα συνοδεύονται από φρουρούς

ασφαλείας οι οποίοι θα φρουρούν τα ξενοδοχεία.

Παράλληλα, η υφιστάμενη αυτο-απομόνωση 10 ημερών

για όλους τους Βρετανούς υπηκόους που φθάνουν στη χώρα

συνεχίζεται να επιβάλλεται, αφού δώσουν στοιχεία επικοι-

νωνίας και διεύθυνση παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Σκωτία, Ουαλία και Βόρειος Ιρλανδία έχουν τους δικούς

των κανονισμούς καραντίνας που έχουν κάποιες διαφορές

από αυτές στην Αγγλία.

Εξαίρεση καραντίνας, θα γίνεται για ένα μικρό αριθμό εργατών,

περιλαμβανομένων πιλότων και κάποιων εποχιακών εργατών

στη γεωργία.

Εν τω μεταξύ για τους Βρετανούς υπηκόους που δεν θα

φθάνουν από τις 33 χώρες στον κόκκινο κατάλογο, μπορ-

ούν να λιγοστέψουν τις ημέρες της καραντίνας τους αν

πληρώσουν για εξετάσεις ιδιωτικά που στοιχίζουν μεταξύ

£65 λίρες και £120 λίρες με αποτελέσματα σε 24 με 48 ώρες.

Αν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα, θα σταματά η αυτό-

απομόνωσή τους.

Στον κόκκινο κατάλογο των 33 χωρών, περιλαμβάνεται και μια

ευρωπαϊκή χώρα, η Πορτογαλία (περιλαμβανομένων και της

Μαδέρα και των Αζορών), λόγω των σχέσεων της με την Βρα-

ζιλία ως επίσης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι χώρες στον κόκκινο κατάλογο είναι :

Αγκόλα, Αργεντινή, Βολιβία, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπο-

υρούντι, Πράσινο Ακρωτήριο (Cape Verde) Χιλή, Κολομβία,

Δημοκρατία του Κονγκό, Εκουαδόρ, Εσουατίνι, Γαλλική

Γουιάνα, Γουιάνα, Λεσότο (χώρα Νότιας Αφρικής) Μαλά-

ουι, Μαυρίκιο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Παναμάς, Παραγουάη,

Περού, Πορτογαλία, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Νότιος Αφρική,

Σουρινάμ (από τις πιο μικρές χώρες στη Νότιο Αμερική), Ταν-

ζανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουραγουάη, Βενεζουέλα,

Ζάμπια, Ζιμπάμπουε.

ΠΗΓΕΣ: 

https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-

the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---

banned-countries

https://www.bbc.co.uk/news/explainers-52544307

"The Times" 6.2.2021.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 
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m
Πολύ καλά τα μέτρα που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση

σχετικά με τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα.

Αναγκαία. Όμως, θα έπρεπε να τα είχε λάβει από τον περα-

σμένο Μάρτιο, όταν εισέρρεαν στη Βρετανία χιλιάδες άτομα

καθημερινά και από χώρες όπου «θέριζε» ο κορωνοϊός, όπως

η Ιταλία, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Τότε τα είχαν αφή-

σει όλα στην... τύχη.

Και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ  χιλιάδες

νεκροί (ως τώτρα) και εκατομμύρια άλλοι Βρετανοί νοσήσα-

ντες.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ...

Τα μέτρα είναι αυστηρότατα. Φυλάκιση, υψηλά, πρόστιμα,

καραντίνα. Όσοι μάλιστα προέρχονται από «κόκκινες πε-

ριοχές», υποχρεούνται να πληρώσουν οι ίδιοι το ξενοδοχείο

που θα διαμένουν, το οποίο για 10 μέρες θα στοιχίσει 1750

λίρες.

Αυτό να το δουν κάποιοι στην Κύπρο, που τα ξενοδοχεία

τα πληρώνει όλα το κράτος. Και παραπονιούνται κι από πάνω!!!!

m
Εγκρίνεται σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων το

νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια. Σε άλλες σελίδες  γρά-

φουμε για το θέμα. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και

ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,

θα γραφτούν με χρυσά γράμματα στις Δέλτους της Δημοκρα-

τίας. Όπως γράφτηκε και η Άννα Διαμαντοπούλου που ως

υπουργός, επί ΠΑΣΟΚ το 2011, τόλμησε να καταργήσει το

άσυλο των φασιστών - τρομοκρατών στους πανεπιστημια-

κούς χώρους.

Είναι θέμα δημοκρατίας και ελευθερίας η διαφύλαξη των

Πανεπιστημίων και η προστασία της ελεύθερης διάδοσης

ιδεών, της μάθησης, της έρευνας. Εξυπηρετούνται πάνω απ’

όλους οι φτωχές οικογένειες, που δεν έχουν τα χρήματα να

στείλουν τα παιδιά τους σε καλά ΑΕΙ του εξωτερικού. Βεβαίως,

κάποιοι κομματικοί χώροι θα χάσουν τους «αιώνιους» φοι-

τητές που χρησιμοποιούσαν ως «τάγματα εφόδου» και δολιο-

φθοράς, ως πληρωμένους «κομματικούς υπαλλήλους». Και

κάποιοι ανεπαρκείς «καθηγητές» θα χάσουν τη «στήριξη» που

είχαν για να «εκλεγούν» σε πρυτανικά και άλλα αξιώματα, διότι

ανέχονταν τις προσβολές και τον εξευτελισμό.

m
Η Κύπρος πάει πολύ καλά στην αντιμετώπιση της παν-

δημίας. Σιγά-σιγά χαλαρώνει και τα μέτρα εγκλεισμού.

Ασφαλώς ο πρώτος έπαινος ανήκει στην κυβέρνηση. Αντι-

κειμενική αξιολόγηση και όχι εμπαθής ιδεοληψία.

Βέβαια, με το άνοιγμα των σχολείων δόθηκε οδηγία πως

όλοι οι εκπαιδευτικοί πριν πάνε στο σχολείο να κάνουν δω-

ρεάν διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό (rapid test), ώστε

να μην υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Η συντριπτική

πλειοψηφία δασκάλων και καθηγητών συμμορφώθηκε. Ακόμα

και οι συνδικαλιστές επέδειξαν θετική στάση. Βρέθηκαν, όμως,

κάποιοι εκπαιδευτικοί που αρνήθηκαν να κάνουν rapid test,

διότι – ισχυρίστηκαν – παραβιάζεται η συνταγματική τους ελευ-

θερία!!!

Συνήθισαν στο κηφηναριό και τώρα που πρέπει να προ-

σέλθουν στους χώρους εργασίας τους, τους κακοφάνηκε.

Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει κανονισμός ώστε αυτοί οι

ανεύθυνοι κηφήνες να αποπέμπονται από την Υπηρεσία.

m
Για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων στην

Κύπρο έχαμε διαφορετική γνώμη. Δυστυχώς, με τα όσα

έκαναν στην Πάφο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες για

μια... χούφτα ψήφων, εξευτελίστηκαν και οι ίδιοι. Για δεκαετίες

κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονταν καταστάσεις και επωφε-

λούνταν χρηματικά. Και μη πρόσφυγες, μάλιστα! Ο Δήμαρχος

Πάφου έχει απόλυτο δίκαιο.

m
Ανακοινώνονται καθημερινά τα ψηφοδέλτια των κομ-

μάτων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο τον ερχό-

μενο Μάιο. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα αξιόλογοι υποψή-

φιοι – λίγοι, αλλά υπάρχουν.  Οι περισσότεροι είναι, δυστυχώς,

για να τους «κλαίν’ οι ρέγγες».

«Ε»

Π
ραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα Πο-

λυμερής Διάσκεψη επτά χωρών της Ανα-

τολικής Μεσογείου σε επίπεδο Υπουργών

Εξωτερικών. Όπως ανακοινώθηκε, περιεχό-

μενο της Διάσκεψης με το όνομα «Φόρουμ

Φιλία», είναι η συνεργασία σε θέματα ασφά-

λειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ειρήνης, σταθε-

ρότητας και ευημερίας στην περιοχή. Βασικά

θέματα – μια θετική ατζέντα – που ενδιαφέ-

ρουν τα μέγιστα όλες τις χώρες της περιοχής,

που αφορούν στην πρόοδο των λαών και το

αμοιβαίο όφελος των κρατών.

Μ
ια ηχηρή (προσωρινή) απουσία είναι αυτή

του Ισραήλ. Ελπίζεται ότι στο άμεσο μέλ-

λον θα καταστεί εφικτή και η συμμετοχή της

χώρας αυτής, η οποία είναι απαραίτητη διότι

τα συμφέροντα είναι κοινά και μόνο μέσα από

την πολυμερή συνεργασία είναι δυνατόν αυτά

να εξυπηρετηθούν.

Β
ασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο

Φόρουμ αυτό είναι αποδοχή της διεθνούς

νομιμότητας, δηλαδή η αναγνώριση της

κατίσχυσης του Διεθνούς δικαίου ως του μονα-

δικού πλαισίου συνεργασίας και ρύθμισης

τυχόν διαφορών που υπάρχουν.

Γ
ια τη σύγκληση της Διάσκεψης αυτής έχει

εργαστεί πάρα πολύ ο Υπουργός Εξωτε-

ρικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο

οποίος τροχιοδρόμησε τις εξελίξεις σε συνερ-

γασία με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δέν-

δια. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια εξαιρε-

τικά θετική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέ-

ροντα, ιδίως για το Κυπριακό. Φαίνεται ότι σ’

αυτή την περίπτωση ενεργήσαμε με ενόραση

και επιδεξιότητα.

Ω
ς γνωστόν, η Τουρκία – ευρισκόμενη σε

διάσταση με τη νομιμότητα, υφιστάμενη

κυρώσεις από τις ΗΠΑ και «απειλή» μέτρων

από την Ευρωπαϊκή Ένωση – προσπαθεί να

αποπροσανατολίσει τόσο τους Ευρωπαίους

όσο και τους Αμερικανούς,  ότι είναι μια χώρα

η οποία επιθυμεί διακανονισμό των διαφορών

της με διάλογο, διπλωματία και ειρηνικό τρόπο.

Αφού προβαίνει σε ένα σωρό έκνομες ενέρ-

γειες τόσο στην κυπριακή ΑΟΖ, στο Βαρώσι,

Αιγαίο, Αρμενία, Λιβύη, Συρία κ.λπ. – κατοχυρώνει

τα τετελεσμένα που δημιουργεί με την ένοχη

ανοχή δυνατών κρατών και έρχεται μετά, όταν

«διαπιστωθούν» οι παρανομίες της, να δείξει

«άλλο πρόσωπο» και να ισχυριστεί ότι είναι

διατεθειμένη να... συνομιλήσει.

Η
Άγκυρα ξέρει ότι οι σχέσεις της με την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, είτε το θέλει ο Ερντο-

γάν είτε όχι, περνούν μέσα από την Κύπρο και

την Ελλάδα. Στο παρελθόν η όποια προσέγ-

γιση Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε,

ήταν «πάνω στις πλάτες» του άλυτου κυπρια-

κού προβλήματος. Η Άγκυρα ανέκαθεν χρη-

σιμοποιούσε το Κυπριακό για επίτευξη των

δικών της ευρωπαϊκών στόχων, παρέχοντας

«κούφιες» υποσχέσεις ότι θα... συνεργαστεί

για λύση του προβλήματος κ.λπ. Προσχημα-

τικά άφηνε να διεξάγονται συνομιλίες, έδινε

υποσχέσεις, αλλά στην ουσία όχι μόνο δεν

τηρούσε καμία απ’ αυτές, αλλά αντίθετα προ-

σπαθούσε μέσα από τις συνομιλίες να ισχυρο-

ποιήσει η τουρκική πλευρά τις θέσεις της και

να εξασφαλίσει περισσότερες υποχωρήσεις

από μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Και δυστυχώς τα κατάφερνε.

Α
φελώς, εμείς πιστεύαμε – και Λευκωσία

και Αθήνα – ότι μέσα από υποχωρήσεις

ήταν δυνατόν να πετύχουμε έναν έντιμο συμβι-

βασμό. Την ίδια ώρα, αφελείς Ευρωπαίοι νόμι-

ζαν ότι η Τουρκία είχε διάθεση να λύσει το

Κυπριακό και ότι έκανε, μάλιστα, και... προ-

σπάθειες!

Τ
ώρα, ποιο είναι το σκηνικό; Η Άγκυρα προ-

σέρχεται σε διερευνητικές με την Αθήνα,

δίνοντας την εντύπωση ότι έχει την πολιτική

βούληση να λύσει τις διαφορές της με τη γει-

τονική χώρα. Ουδέν θα προκύψει για δύο λό-

γους: Πρώτον, διότι η Τουρκία βάζει στο τρα-

πέζι θέματα τα οποία άπτονται της ελληνικής

κυριαρχίας που καμία ελληνική ηγεσία δεν έχει

δικαίωμα να διαπραγματευτεί και, δεύτερον,

διότι ο Ερντογάν δεν αποδέχεται το Διεθνές

Δίκαιο.

Φ
υσικά, ξέρουμε ότι Ευρωπαίοι αφελείς και

συμφεροντολόγοι θα υπάρξουν και τώρα.

Μας ανακουφίζει, όμως, το γεγονός ότι η ελληνι-

κή κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την

ατζέντα των διερευνητικών και ότι αντιλαμβά-

νεται την τουρκική τακτική. Η δήλωση Μητσο-

τάκη από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα προ-

σέρχεται στις ελληνο-τουρκικές συνομιλίες με

«μηδενική αφέλεια», τα λέει όλα.

Σ
το Κυπριακό, η Τουρκία δίνει την εντύπω-

ση ότι θέλει διάλογο και μάλιστα ότι είναι

με δική της πρωτοβουλία που συγκαλείται η

Πενταμερής. Και η τουρκική πλευρά προ-

σέρχεται στη Διάσκεψη με έναν στόχο – να

αναγκάσει την ελληνοκυπριακή πλευρά να

προσυπογράψει τα τετελεσμένα της κατοχής.

Ξέρει ότι η λύση των δύο κρατών δεν θα γίνει

αποδεκτή. Δεν μιλούμε μόνο για απόρριψή

της  από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την

ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από την Ευρώπη.

Έτσι, βάζει επί τάπητος την «κυριαρχική ισότη-

τα», ώστε να κάνει... «υποχώρηση» σε λύση

συνομοσπονδίας δύο προϋπαρχόντων «κυρίαρ-

χων κρατών».

Η
Πενταμερής θα εστιαστεί από πλευράς

Τουρκίας στο θέμα της κυριαρχίας, ώστε

να αναδειχθεί το θέμα αυτό ως η... πρωτεύου-

σα «διαφορά», γιατί ο στόχος του Ερντογάν

είναι να μπει στην εξίσωση των θαλασσίων

ζωνών της περιοχής μέσω του ψευδοκρά-

τους. Με άλυτο το Κυπριακό θα επιδιώκει

συνεχώς μερίδιο στην Ανατολική Μεσόγειο

πέραν αυτού που δικαιούται η Τουρκία με βάση

το Δίκαιο της Θάλασσας.

Φ
υσικά, οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι τέτοιες

αξιώσεις δεν θα «περάσουν». Γι’ αυτό

ήρθαν και πρότειναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

να δημιουργηθεί μια «Μεσογειακή Διάσκεψη»

στην οποία να συμμετάσχουν χώρες της Ανα-

τολικής Μεσογείου, όπως επίσης και εταιρείες

που δραστηροποιούνται στην περιοχή. Δηλα-

δή, η... ειρηνοποιός Τουρκία δείχνει, τάχα, τον

δρόμο του διαλόγου και της συνεννόησης!

Βάζει, βέβαια, έναν όρο, να συμμετέχουν στη

Διάσκεψη και οι Τουρκοκύπριοι ως... «κυριαρ-

χική» ισότιμη οντότητα. Δεν δέχεται συμμε-

τοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι είναι

«εκλιπούσα» κατά τους Τούρκους, γι’ αυτό μαζί

με την... «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» θα πρέ-

πει να λάβει μέρος και η τουρκοκυπριακή. Θα

επιχειρηματολογήσουν οι Τούρκοι ότι αυτή η

«φόρμουλα» χρησιμοποιήθηκε και στην Πε-

νταμερή, άρα «δεσμεύει», άρα γιατί να μην

υιοθετηθεί και σ’ αυτή την περίπτωση!

Ε
ωλα επιχειρήματα, ευκόλως ανατρέπο-

νται. Θα βρεθούν, όμως, «πρόθυμοι» Ευρω-

παίοι να δεχθούν αυτή την πρόταση. Βεβαίως

και κάποιοι «πρόθυμοι» δικοί μας, που χώνε-

ψαν την κατοχή εδώ και καιρό. Δεν λέμε ότι θα

γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, αλλά πέραν των

νομικών και πολιτικών επιχειρημάτων, πρέ-

πει να έχεις να δείξεις και άλλες πειστικές επι-

λογές.

Ε
ίναι γι’ αυτό που αξιολογούμε την Πολυ-

μερή Διάσκεψη στην Αθήνα ως μία πολύ

καλή κίνηση από πλευράς μας, τόσο κατ’ ουσίαν

όσο και τύποις. Αν θέλει η Τουρκία να συμμε-

τάσχει σ’ αυτήν, δεν έχει αποκλειστεί εκ προ-

οιμίου. Φτάνει ν’ αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο

και τη διεθνή νομιμότητα. Αν όχι, αν επιμένει

ότι σ’ αυτή τη Διάσκεψη ένα ιδρυτικό μέλος της

– η νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία – πρέπει

αποχωρήσει, τότε η ίδια η Τουρκία αποκλείει

τον εαυτό της.

Π
ιστεύουμε ότι Λευκωσία και Αθήνα έχουν

γνώση των παιχνιδιών και των τακτικι-

σμών της Τουρκίας και δεν είναι «μηδενικώς

αφελείς».

“Ε”
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Η σημασία της Πολυμερούς Διάσκεψης
της Αθήνας μετά την αναμενόμενη 

αποτυχία της Πενταμερούς

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.
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∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ
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Άποψη - Σχόλια
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ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιφερειακή Διάσκεψη
7 χωρών σήμερα στην

Αθήνα
ΘΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ

ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Πολυμερές φόρουμ με τη συμμετοχή 7 χωρών της περιοχής

της Ανατολικής Μεσογείου και χωρών της Μέσης Ανατολής και

του Κόλπου πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη στην Αθήνα με

πρωτοβουλία των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και

της Κύπρου.

Η συνάντηση αυτή των εφτά χωρών, αυτό το πολυμερές Φό-
ρουμ έχει την κωδική ονομασία «Φιλία». Οι συμμετέχουσες χώρες,
που εκπροσωπούνται σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, είναι:
Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ηνω-

μένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία. Ενδιαφέρον για συμμετοχή
υπάρχει και από πλευράς Γαλλίας.

Αντικείμενο αυτού του Φόρουμ είναι η περιφερειακή συνεργασία
με στόχο την ενίσχυση και εδραίωση της ασφάλειας, της σταθερό-
τητας και της ειρήνης στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και της
ευρύτερης περιοχής. Απώτερος στόχος είναι η θεσμοθέτηση της
συνεργασίας στην περιοχή μέσω της μετεξέλιξης των συνεχώς διε-
υρυνόμενων μηχανισμών σε ένα περιφερειακό οργανισμό/φόρουμ
για την ασφάλεια και τη συνεργασία, από το οποίο δεν θα απο-
κλείεται καμιά χώρα. Αντιθέτως, θα είναι ανοικτό για συμμετοχή σε
όλα τα Κράτη της περιοχής που σέβονται και ενεργούν στη βάση του
Διεθνούς Δικαίου και των Αρχών της καλής γειτονίας.

Δήλωση Ν. Χριστοδουλίδη τον Σεπτέμβριο 2020

Σε ομιλία στο Συνέδριο του Economist πέρυσι τον Σεπτέμβριο
στην Αθήνα, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-

λίδης, που ήταν και ο εμπνευστής αυτής της Διάσκεψης, είχε ανα-
φέρει: « Όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν, όλα τα Κράτη της

περιοχής να συνεργαστούν, ιδρύοντας ένα Περιφερειακό Οργανι-

σμό Ασφάλειας και Συνεργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαι-

ρέσεις, στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, με ελάχιστες προϋπο-

θέσεις τον απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τη δέσμευση για

σχέσεις καλής γειτονίας, σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακε-

ραιότητας κάθε χώρας… Θεωρώ ότι μια τέτοια εξέλιξη όχι μόνο θα

καλύψει ένα κενό στην περιοχή (η γειτονιά μας είναι ίσως η μόνη πε-

ριοχή στον κόσμο στην οποία δεν υπάρχει ένας τέτοιος Οργανισμός),

αλλά δύναται να λειτουργήσει υποβοηθητικά στην αντιμετώπιση προβ-

λημάτων και προκλήσεων που απειλούν και επηρεάζουν αρνητικά

όλους μας, ενώ θα ενισχύσει και τις προοπτικές αξιοποίησης των

ευκαιριών που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και επαναλαμβάνω,

δεν αποκλείουμε κανένα κράτος, θέλουμε να εργαστούμε στη βάση

μιας θετικής και μόνο ατζέντας, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται

αποδεκτές βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου».

Επικαιρότητα

Ακρως παραγωγική και στην κατάλ-

ληλη χρονική συγκυρία ήταν η

επίσκεψη αυτή τη βδομάδα στην Ιερου-

σαλήμ του πρωθυπουργού της Ελλάδας

Κυριάκου Μητσοτάκη και η συνάντησή

του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ

Μπέτζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες

εστάστηκαν στη διεύρυνση της διμερούς

συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία,

όπως δηλώθηκε, είναι ισχυρότατη και

παραγωγική. 

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηρι-
στικά:  «Δεν γνωρίζω εάν το μέλλον θα φέρει

συμφιλίωση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ,

αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν προσδιο-

ρίζουμε τις σχέσεις μας στο πλαίσιο τρίτων

χωρών. Έχουμε πολύ ισχυρή διμερή σχέση.

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν ζητήματα με την

Τουρκία αλλά τα πράγματα φαίνεται να

βελτιώνονται και στον βαθμό που δεν θα

δούμε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες από

την τουρκική πλευρά, θα συνεχίσουμε, βεβαίως,

τις διερευνητικές επαφές. Σε κάθε περίπτω-

ση όμως η αξία αυτής της σχέσης είναι πολύ

μεγάλη από μόνη της για να ετεροπροσδιο-

ριστεί από άλλους παράγοντες στην πε-

ριοχή».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων,
για τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία
των δύο χωρών είναι εξαιρετική σε όλους
τους τομείς και οι διμερείς σχέσεις έχουν φτά-
σει σε υψηλότατο επίπεδο. Τόνισαν δε τον
σταθερό προσανατολισμό της εξωτερικής
πολιτικής στην οικοδόμηση συνεργασιών
που προάγουν την ειρήνη και τη συνεργασία
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στη μάχη
κατά της πανδημίας, οι δύο πρωθυπουργοί
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πρακτι-
κές αντιμετώπισής της. Συζήτησαν επίσης
τη διευκόλυση των ταξιδιών μέσω του πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού. 

«Συζητήσαμε μόλις μία ρύθμιση για “πρά-

σινο διαβατήριο” με την οποία οι Ισραηλινοί,

όταν άρουμε τους περιορισμούς στις πτή-

σεις, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην

Ελλάδα δίχως οποιονδήποτε περιορισμό»,

ανέφερε στις δηλώσεις του  ο κ. Netanyahu. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα με το Ισραήλ
υπέγραψαν συμφωνία πενταετούς διάρκει-
ας, που θα ανανεώνεται αυτομάτως και με
την οποία προωθείται η συνεργασία μεταξύ
των Εθνικών Αρχών Τουρισμού Ελλάδας και

Ισραήλ, όπως και η ανταλλαγή πληροφο-
ριών για την προώθηση και τη διαφήμιση.
Το 2019 η Ελλάδα φιλοξένησε περίπου
715.000 Ισραηλινούς επισκέπτες, αριθμός
που αναδεικνύει το Ισραήλ στην 9η χώρα σε
αφίξεις τουριστών.

Οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν επίσης
για τη σταθερή εμβάθυνση και διεύρυνση
του πεδίου συνεργασίας της Ελλάδας με το
Ισραήλ στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέρ-
οντος, όπως, μεταξύ άλλων, η αμυντική συνε-
ργασία, η τεχνολογία και καινοτομία, η ενέρ-
γεια, ο τουρισμός και η ενίσχυση των σχέ-
σεων του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με το
Ισραήλ «μοιραζόμαστε και μια κοινή οπτική

γωνία για το τι θα πρέπει να συμβεί στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, ώστε να παραμείνει μια

ειρηνική και ασφαλής περιοχή για τις χώρες

της περιοχής. Γνωρίζετε πως η στρατηγική

μας συνεργασία στον τομέα της Άμυνας

εμβαθύνεται επίσης. Είναι μεγάλη μας χαρά

το γεγονός πως μια εταιρεία από το Ισραήλ

έχει αναλάβει και προσφέρει υπηρεσίες αερ-

οπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα για τα

επόμενα 20 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο πρό-

γραμμα, το οποίο θα έχει ως βάση την Καλα-

μάτα. Και θεωρώ πως είναι το πιο ενδεικτικό

παράδειγμα της συνεργασίας που μπορούμε

να οικοδομήσουμε στον τομέα της Άμυνας.

Ενώ πιστεύω πως υπάρχει και πολύ σημαν-

τικό περιθώριο για επιπλέον επενδύσεις από

ισραηλινές εταιρείες στην Ελλάδα».

ΤΟ «ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ» ΦΑΡΜΑΚΟ

Ένα νέο ισραηλινό φάρμακο κατά του κορ-
ωνοϊού, παρουσίασε ο πρωθυπουργός του
Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την

κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα

πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, απο-

καλώντας το μάλιστα «θαυματουργό».

Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπο-

υργός, το φάρμακο δεν έχει ακόμα δοκιμα-

στεί ευρέως κλινικά, έχει δοκιμαστεί έως στιγ-

μής σε 32 άτομα, και είχε αποτελέσματα. «Αν

έχεις κορωνοϊό, είσαι σοβαρά άρρωστος

και έχεις πρόβλημα στον πνεύμονα, το

εισπνέεις και είσαι καλά»,  δήλωσε ο Νετα-

νιάχου. «Το δοκιμάζουμε ακόμα», διευκρίνι-

σε.

Ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο κ. Μητσο-

τάκης ζήτησε τα κορυφαία ελληνικά νοσο-

κομεία να συμμετάσχουν στις κλινικές δοκι-

μές. «Θα είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας

μας που επεκτείνεται διαρκώς σε νέους τομείς»,

ανέφερε.

Αναφερόμενος στο φάρμακο κατά του κορ-

ωνοϊού, που παρασκευάζει το Ισραήλ, ο

Έλληνας πρωθυπουργός σχολίασε πως είναι

«πολύ χαρούμενος που συζητήσαμε αυτό το

νέο φάρμακο».

Όπως ανακοίνωσε, ο κ. Μητσοτάκης, «η

Ελλάδα θα συμμετάσχει στις κλινικές δοκι-

μές». 

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε τηλεφωνική επι-

κοινωνία του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα

με τον Ισραηλινό καθηγητή Nadir Erber προ-

κειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήμα-

τα.

«Το φάρμακο προκάλεσε το ενδιαφέρον

μας. Ας ελπίσουμε ότι θα δουλέψει, θα ανα-

κουφιστούμε πολύ αν βρούμε φάρμακο που

θεραπεύει τη νόσο», επισήμανε ο κ. Μητσο-

τάκης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Πολύ ισχυρή η διμερής σχέση
Ελλάδας-Ισραήλ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εφαρμογή lockdown

τύπου Μαρτίου στην Αττική, για προστασία της δημόσιας υγείας

από σήμερα Πέμπτη έως τις 28 Φεβρουαρίου έπειτα και από την

εισήγηση της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, η οποία συνε-

δρίασε εκτάκτως μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιστέκεται, μέχρι στιγμής,
αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορωνοϊού, επιλέγοντας στοχε-
υμένα μέτρα με γρήγορα αντανακλαστικά, με στόχο «να βρισκόμαστε
πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ιό».

«Σήμερα, όμως, ο κίνδυνος επανεμφανίζεται», πρόσθεσε ο πρωθυ-
πουργός επικαλούμενος δύο ανησυχητικά στοιχεία: Την αύξηση των
νοσηλειών στην Αττική και τις μεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επι-
ταχύνουν τη μεταδοτικότητά του.

«Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ακόμη κάποιες μέρες, αλλά το καμ-

πανάκι είναι ηχηρό και έχουμε μάθει να λειτουργούμε ώστε να προ-

λαμβάνουμε και να μην ακολουθούμε το πρόβλημα, για να σώζουμε

ζωές», δήλωσε.
«Γνωρίζουμε ότι από τον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα. Όμως,

τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο! Με βάση τα νέα δεδομένα,

λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη των πρόσθετων μέτρων για την προ-

στασία της Δημόσιας Υγείας. Έτσι, από μεθαύριο Πέμπτη και έως τις 28

Φεβρουαρίου θα υπάρξουν αυξημένα περιοριστικά μέτρα στην Αττική.

Αυτό σημαίνει ότι κλείνει κάθε μορφή λιανεμπορίου και στο εξής όλες οι

βαθμίδες εκπαίδευσης θα λειτουργούν εξ αποστάσεως. Εκτός από την

ειδική αγωγή που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός.

Στόχος, όπως πρόσθεσε, να  χτυπηθεί η έξαρση του COVID-19 πριν
εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά την κινητικότητα. Και να δοθεί χρό-
νος στο Σύστημα Υγείας, καθώς θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολια-
σμοί.

Νέο lockdown στην Ελλάδα από σήμερα Πέμπτη



Επιβεβαίωση του αρραγούς εθνι-

κού μετώπου Κύπρου και Ελλά-

δας διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη

εργασίας του πρωθυπουργού της

Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο

οποίος συναντήθηκε με τον πρόε-

δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Νίκο Αναστασιάδη, εν όψει της άτυπης

πανταμερούς για το Κυπριακό που

αναμένεται να συγκληθεί από τον ΓΓ

του ΟΗΕ τον Μάρτιο. Ξεκαθαρίστηκε

ότι δεν συζητείται λύση δύο κρατών,

ότι τυχόν διάλογος για τη λύση προϋ-

ποθέτει άρση των τουρκικών παρα-

νομιών και  ότι προαπαιτούμενο της

λύσης είναι η αποχώρηση του τουρ-

κικού στρατού κατοχής. Ο κ. Μητσο-

τάκης δήλωσε εμφαντικά ότι από

πλευράς Ελληνισμού υπάρχει διά-

θεση και πολιτική βούληση για συνο-

μιλίες με την Τουρκία, αλλά υπάρχει

και μηδενική αφέλεια. Προφανώς

εννοούσε τις προσχηματικές μεταλ-

λάξεις της τουρκικής πολιτκής για

να αποφύγει κυρώσεις και μέτρα.

Οι δύο ηγέτες και οι αντιπροσωπείες
τους εξέτασαν τον συντονισμό των
θέσεων Αθήνας και Λευκωσίας ενόψει
της άτυπης πενταμερούς συνάντησης
για το Κυπριακό.  

Μητσοτάκης: Αποχώρηση

του κατοχικού στρατού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβε-
βαίωσε τον κ. Αναστασιάδη ότι ο τερ-
ματισμός της τουρκικής κατοχής και η
εξεύρεση συνολικής και συμπεφωνη-
μένης λύσης του Κυπριακού, παραμέ-
νει κορυφαία εθνική προτεραιότητα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ότι
η Ελλάδα ουδέποτε θα αποδεχθεί τετε-
λεσμένα, ούτε θα συναινέσει στη νομι-
μοποίησή τους.

Τόνισε δε ότι θα εξακολουθήσει να
συμπαρίσταται στον δίκαιο και ειρηνικό
αγώνα της Κυπριακής Δημοκρατίας για
την οριστική άρση των συνεπειών της
συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής στην
Κύπρο.  Για μια λύση δίκαιη, βιώσιμη

και λειτουργική προς όφελος όλων

των Κύπριων. Μόνη βιώσιμη λύση

μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-

δία, με τα γνωστά απαράβατα χαρ-

ακτηριστικά: Πολιτική ισότητα, όπως

ορίζεται στις αποφάσεις, ένα κράτος

με διεθνή προσωπικότητα, μία κυρ-

ιαρχία, μία ιθαγένεια. Και με διασφ-

άλιση της ανεξαρτησίας και εδαφι-

κής ακεραιότητας της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

«Και φυσικά προαπαιτούμενο της

επανένωσης αποτελεί η πλήρης και

ταχεία απόσυρση των κατοχικών

στρατευμάτων», όπως ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή
του.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την
ετοιμότητα των δύο χωρών να συμμε-
τάσχουν στην άτυπη πενταμερή συνάν-
τηση την οποία προτίθεται να συγκα-
λέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνω-
μένων Εθνών με απώτερο στόχο την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

επίλυσης του Κυπριακού. Υπήρξε δε
πλήρης συναντίληψη ότι το μοναδικό

και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο

διαπραγμάτευσης ορίζεται από τις

σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε
ότι δυστυχώς, η στάση της Τουρκίας και
του επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων
βρίσκεται, αν ακούσει κανείς τις δημό-

σιες δηλώσεις, εκτός πλαισίου των Ηνω-
μένων Εθνών εμμένοντας στην ανε-
δαφική θέση περί δύο κρατών. Κάτι που
απορρίπτουν όχι μόνο Ελλάδα και Κύπρ-
ος, αλλά και ο ΟΗΕ. Το απορρίπτει φυσι-
κά και η Ευρωπαϊκή Ένωση: «Όσοι
μιλούν για δύο κράτη δεν ρώτησαν την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Κύπρος
εντάχθηκε ως ενιαίο κράτος», ήταν τα
λόγια του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, προ ολίγων ημερών.

Συνεπώς, η Άγκυρα και ο κ. Τατάρ

πρέπει να γνωρίζουν ότι επανέναρξη
ουσιαστικού διαλόγου νοείται μόνον
εντός των υφιστάμενων και δεσμευ-
τικών ορίων, που μόλις περιέγραψα.

Αμετακίνητη κοινή μας θέση, τόνισε
ο κ. Μητσοτάκης,  παραμένει η κατάρ-
γηση του αναχρονιστικού Συστήματος
των Εγγυήσεων και των επεμβατικών
δικαιωμάτων τρίτων στις αμιγώς κυ-
πριακές υποθέσεις. Και, φυσικά, προ-
απαιτούμενο της επανένωσης αποτε-
λεί η πλήρης και ταχύτατη απόσυρση
των κατοχικών στρατευμάτων.

Οι θέσεις αυτές ορίζουν και τη στάση
μας στις διαπραγματεύσεις, που επιχει-
ρεί να επανεκκινήσει ο Γενικός Γραμ-
ματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ξέρετε, η Ελλάδα είναι επίσης
παρούσα και στις διερευνητικές επα-
φές με την Τουρκία για τον καθορισμό
θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανα-
τολική Μεσόγειο. Επαφές στις οποίες
προσερχόμαστε με ειλικρινή διάθεση,
συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και
μηδενική αφέλεια. Πρόκειται, άλλωστε,
για ένα ακόμη πεδίο όπου θα δοκιμα-
στεί η συνέπεια της Άγκυρας. Η σύμπτω-
ση λόγων και πράξεων. Και τελικά η

πρόθεσή της να επανέλθει στον δρόμο
του Διεθνούς Δικαίου. 

«Η Κύπρος δεν είναι 

ανοχύρωτη πολιτεία»

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του
πρωθυπουργός έδωσε ένα συμβολικό
αλλά και προειδοποιητικό μήνυμα:
Κλείνω, είπε, με μια αναφορά στον τίτλο
ενός σημαντικού βιβλίου του διπλω-

μάτη και συγγραφέα Νίκου Κρανιδιώτη,

πατέρα του αλησμόνητου Γιάννου Κρα-

νιδιώτη.

Η Κύπρος δεν είναι μία «ανοχύρωτη

πολιτεία».

Έχει δίπλα της όλον τον Ελληνισμό,

έχει δίπλα της την ΕΕ, έχει δίπλα της

διεθνή κοινότητα και με αυτές τις δυνά-

μεις και με αυτές τις συμμαχίες θα πο-

ρευθεί στον δρόμο για τα δικά της δίκαια.

Μέχρι να ξαναγίνει η Μεγαλόνησος,

αγαπητέ μου Νίκο, νησίδα ειρήνης, σταθ-

ερότητας και ευημερίας για όλους τους

πολίτες της».

Αναστασιάδης: 

Λειτουργικοτητα της λύσης

μέσα από μετεξέλιξη

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο Πρόε-
δρος της Κυπριαακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι κατά τη
διάρκεια των ιδιαίτερα δημιουργικών
διαβουλεύσεων   είχαμε αρχικά την
ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα μέχρι
στιγμής δεδομένα σχετικά με την άτυπη
Διάσκεψη για το Κυπριακό και να κα-
θορίσουμε από κοινού τους επιδιωκό-
μενους στόχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνον-
τας την απόλυτη ετοιμότητα μας για
συμμετοχή στην άτυπη Διάσκεψη που
προτίθεται να συγκαλέσει ο ΓΓ των ΗΕ,
ξεκάθαρη ήταν η θέση μας όσον αφορά
την επιδιωκόμενη μορφή λύσης.

Μιας λύσης που δεν μπορεί να

αποκλίνει από τα σχετικά Ψηφίσμα-

τα και τις Αποφάσεις του Οργανι-

σμού Ηνωμένων Εθνών και του

Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και τις

αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

Μιας λύσης που πρέπει οπωσδή-
ποτε να διαλαμβάνει τον τερματισμό
των αναχρονιστικών Συνθηκών εγγυή-
σεων και την παρουσία κατοχικών 
στρατευμάτων και την οποία θα πρέ-
πει να διακρίνει η λειτουργικότητα του
νέου μορφώματος, της μετεξέλιξης και
ιδιαίτερα η διάρκεια, αλλά και οι αποκ-
λεισμοί των όποιων ενδεχομένων δυσλει-
τουργικότητας που θα οδηγούσε ενδεχό-
μενα σε μια κατάρρευση. Μια λύση που
θα κατοχυρώνει πριν και πάνω από όλα
τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου
του λαού, είτε Ελληνοκυπρίων είτε Τουρ-
κοκυπρίων, που δεν θα δημιουργεί
υπερπρονόμια προς όφελος της μιας
και εις βάρος της άλλης κοινότητας.

Αυτό που θέλουμε είναι ο αλληλο-

σεβασμός και οι συνθήκες που θα μας
επιτρέψουν ειρηνικά συμβιώνοντας να
συνδημιουργήσουμε.

Παράλληλα, κοινή θέση με τον φίλο
Πρωθυπουργό είναι πως η αποφασι-
στικότητα μας για εμπλοκή σε μια νέα
διαπραγματευτική διαδικασία δεν θα
πρέπει να αναιρεί την ανάγκη ενός δημι-
ουργικού κλίματος. Δεν μπορεί κάτω
από συνθήκες απειλής, ή μονομερών
ενεργειών ή εκνόμων ενεργειών να ανα-
μένεται ένας ουσιαστικός διάλογος.

Συνεπώς, πιστεύουμε πως απαιτείται
η συμβολή της Τουρκίας στη δημιουργία
κατάλληλου κλίματος, τερματίζοντας τις
όποιες μονομερείς ή έκνομες ενέρ-
γειες, οι οποίες θα δημιουργήσουν το
αντίθετο από το επιδιωκόμενο κλίμα.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που
συζητήσαμε ήταν και η επικείμενη Σύνο-
δος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου που θα πραγματοποιηθεί στις 25
και 26 Μαρτίου και ο συντονισμός των
δύο χωρών σε συνεργασία και με άλλες
ενόψει και της έκθεσης που θα υποβά-
λει και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για το
σύνολο των ευρωτουρκικών σχέσεων
και τις επιλογές της Ένωσης για την
ακολουθητέα πορεία.

Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να
δούμε μια Τουρκία, η οποία να απο-
δείξει εμπράκτως, όχι μόνο με ρητορι-
κές αναφορές, πως επιθυμεί έναν ειλι-
κρινή και εποικοδομητικό διάλογο στη
βάση του διεθνούς δικαίου, μακριά από
απειλές και έκνομες ενέργειες.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως η Ε.Ε.
θα επιδείξει την επιβαλλόμενη αλληλεγ-
γύη, στηρίζοντας τις προσπάθειες λύσης
του Κυπριακού με έμπρακτη και ενε-
ργό εμπλοκή σε έναν αναμενόμενο μελ-
λοντικό διάλογο στην ουσία του Κυ-
πριακού.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
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Στο Ισραήλ και ο Αναστασιάδης
την Κυριακή

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης θα μεταβεί στο Ισραήλ, την

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού του 

Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος. 

Κατά τη μονοήμερη παραμονή του στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

θα έχει συνάντηση με τον κ. Νετανιάχου, στις 6 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια

της οποίας θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι διμε-

ρείς σχέσεις, η επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου, οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς

και θέματα που άπτονται των τομέων της Ενέργειας και του Τουρισμού.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ.

Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος.



ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Διμερής συμφωνία Βρετανίας-
Ελλάδας για τη μετα-Brexit εποχή

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: «Σε ποιο πανεπιστήμιο του
κόσμου κτίζουν καθηγητές στα γραφεία τους;»

Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο

εργάζονται για τη σύναψη στρ-

ατηγικής εταιρικής σχέσης η οποία

θα καλύπτει το σύνολο των τομέων

συνεργασίας και θα αποτελέσει την

αφετηρία των νέων διμερών σχέ-

σεων στη μετά Brexit εποχή, τονίζουν

βρετανικές διπλωματικές πηγές, με

αφορμή την πρόσφατη συνάντηση

των υπουργών Εξωτερικών Νίκου

Δένδια και Ντομινίκ Ράαμπ στο Λον-

δίνο.

Πρόκειται για «συμφωνία-ομπρέλα»
που θα καλύπτει τη συνεργασία στους
τομείς άμυνας, ασφάλειας, τουρισμού,
εκπαίδευσης, εμπορίου, πολιτισμού,
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, η
σύναψη της οποίας αναμένεται εντός
των προσεχών μηνών και θα λειτουρ-
γεί υπό τον συντονισμό των δύο υπουρ-
γείων Εξωτερικών.

Ο έτερος πυλώνας των επαφών που
είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
με τον Βρετανό ομόλογό του και την
υφυπουργό Ευρωπαϊκής Γειτονίας και
Αμερικής αφορούσε την κατάσταση στην
Αν. Μεσόγειο και τις προοπτικές επίλυσης
του Κυπριακού.

Από τις επαφές Δένδια στο Λονδίνο

αυτά που ξεχωρίζουν και δεν έγιναν

γνωστά είναι τα ακόλουθα:

Άμυνα – Αν. Μεσόγειος

Η άμυνα και η ασφάλεια αποτελούν

βασικούς βραχίονες της νέας στρα-

τηγικής εταιρικής σχέσης καθώς και της

συμφωνίας-πλαισίου που αναμένεται

να υπογράψουν οι δύο πλευρές.

Είναι ήδη έτοιμο το κείμενο για την

αμυντική συνεργασία το οποίο επανε-

ξετάζεται με σκοπό την επικαιροποίησή

του με αφορμή την πρόσφατη συνάν-

τηση των δύο υπουργών Εξωτερικών.

Η Μ. Βρετανία επιθυμεί επίσης να

έχει μεγαλύτερη παρουσία στην Αν.

Μεσόγειο, κάτι που ο κ. Ράαμπ ζήτησε

από τον κ. Δένδια, σύμφωνα με τις ίδιες

πηγές. 

Στο πνεύμα αυτό αναμένεται το καλο-

καίρι στον Πειραιά και από εκεί με πορ-

εία προς την Αν. Μεσόγειο και την Ασία

το καινούργιο αεροπλανοφόρο «Queen

Elisabeth» με τη συνοδεία του, το οποίο

στη διάρκεια της πορείας του θα συμμε-
τάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις με
φίλιες χώρες.

Η Μ. Βρετανία έχει επίσης εκδηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα της ελληνικής κυβέρνησης για
τον στρατιωτικό εξοπλισμό και δη με τις
φρεγάτες «τύπου 31». 

Τουρισμός με 

πιστοποιητικό υγείας

Η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις
μεταξύ των τουριστικών προορισμών
των Βρετανών οι οποίοι κατέχουν τη
δεύτερη θέση στο σύνολο των ξένων
επισκεπτών στην Ελλάδα. Αυτή την
περίοδο της πανδημίας, το Ηνωμένο
Βασίλειο εξετάζει τη δυνατότητα έκδο-
σης πιστοποιητικού, στο πνεύμα που
έχει διατυπώσει ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός, το οποίο θα διευκολύνει τον
τουρισμό το καλοκαίρι.

Η βρετανική πλευρά επισημαίνει
επίσης ότι με βάση τα νέα μετά-Brexit
δεδομένα, η παραμονή στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο μπορεί να παραταθεί ως

6 μήνες χωρίς visa, ενώ η παραμονή
των αποφοίτων πανεπιστημιακών ιδρ-
υμάτων για δύο χρόνια και των κατόχων

διδακτορικού για τρία χρόνια.
Επιδίωξη της βρετανικής πλευράς

η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί

στη σχεδιαζόμενη συμφωνία εκπαι-

δευτικής συνεργασίας, είναι να διευ-

κολύνει την παραμονή Ελλήνων φοιτ-

ητών, πανεπιστημιακών και ερευ-

νητών, ενώ η ελληνική πλευρά επιθ-

υμεί να προσελκύσει αγγλόφωνους

φοιτητές για τα ελληνικά πανεπι-

στήμια.

Ως προς την αντιμετώπιση της Covid-
19 το Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλει την
ηγετική συμμετοχή του στο σύστημα
COVAX με μισό δις λίρες έναντι του ενός
δις που συγκεντρώθηκε συνολικά προ-
κειμένου να εφοδιαστούν με 1 δισ. δόσεις
εμβολίων 92 φτωχές χώρες.

Ως προς το υψηλό ποσοστό εμβο-
λιασμού που έχει επιτύχει στον πληθυ-
σμό της η Μ. Βρετανία έναντι των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, οι διπλωματικές
πηγές δίνουν έμφαση στο ότι «η βρε-
τανική κυβέρνηση κινητοποιήθηκε πολύ
νωρίς για να κλείσει συμβόλαια με πολ-
λές φαρμακευτικές εταιρίες» μεταξύ των
οποίων με την Astrazeneca και στο ότι
η σχετική έρευνα της Οξφόρδης χρημα-
τοδοτήθηκε με δημόσιους πόρους.
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u ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας

της Ελλάδας εισήχθη την Τρίτη για συζήτ-

ηση και ψήφιση στην Ολομέλεια μετά την κατά

πλειοψηφία ψήφισή του από τους βουλευτές

της ΝΔ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-

σεων. Μετά από διήμερη συζήτηση το νομοσχέ-

διο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το νομοσχέ-

διο φέρει τον τίτλο «Εισαγωγή στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής

ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περ-

ιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», Την αντίθεσή

τους εξέφρασαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ

και ΜέΡΑ25. Ελληνική Λύση είχε επιφυλαχθεί

την Επιτροπή να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στο να θέσει τέρμα στην
παραβατικότητα και στα εγκλήματα που πραγμα-
τοποιούνται εντός κάποιων πανεπιστημιακών κτηρίων,
τα οποία έχουν καταντήσει άντρα τρομοκρατών θλι-
βερών μειοψηφιών και κέντρα διάδοσης ναρκω-
τικών. Η αναρχία αυτή, που είχε την κάλυψη του
λεγόμενου «πανεπιστημιακού ασύλου», πλήττει
πρωτίστως τις φτωχές λαϊκές οικογένειες, οι οποίες
δεν έχουν την οικονομική άνεση να στείλουν τα παι-
διά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό, όπως
κάνουν εύπορες οικογένειες.

Επίσης, το νομοσχέδιο βάζει τέρμα στην ανεξέ-
λεγκτη πρόσβαση στα πανεπιστήμια φοιτητών με
πολύ χαμηλές έως μηδενικές επιδόσεις, που έχει
ως αποτέλεσμα ο φορολογούμενος πολίτης να
«συντηρεί» αιώνιους φοιτητές και υπεράριθμο διδακ-
τικό προσωπικό. 

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας

για το νομοσχέδιο είπε ότι είναι άκρατος λαϊκισμός
να λες «δίνω θέσεις, ελεύθερα όλοι» και να μη σε
νοιάζει αν αυτός που θα εισαχθεί στο πανεπιστή-
μιο, θα μπορέσει να πάρει πτυχίο και αν αυτό το
πτυχίο θα έχει αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας.

«Πρέπει επιτέλους να πούμε τα πράγματα όπως

είναι και να δώσουμε διεξόδους στους νέους μας»,

τόνισε η υπουργός, προσθέτοντας πως «το μόνο

εύκολο είναι να πεις δίνω θέσεις παντού», όμως
«όταν εισάγεται κάποιος σε ένα Τμήμα με βαθμό

0,6 στα 20, με 1 στα 20, με 2 στα 20, τον έχουμε

παραπλανήσει όλοι μαζί αυτόν τον υποψήφιο,

γιατί οι πιθανότητες να φοιτήσει και να αποφ-

οιτήσει από το τμήμα είναι πάρα πολύ χαμηλές».

«Πρώτον, κοροϊδεύουμε τον υποψήφιο, δεύτερ-

ον κοροϊδεύουμε τον συμφοιτητή του που έχει πασχίσει

για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο με υψηλότερη

επίδοση και τρίτον κοροϊδεύουμε και τον Έλληνα

φορολογούμενο που πληρώνει για ανθρώπους που

καταλαμβάνουν θέσεις, ενώ δεν πληρούν τις ακα-

δημαϊκές προϋποθέσεις», εξήγησε η κ. Κεραμέως
για την κατάσταση που θέτει ως στόχο να ρυθμίσει
το νομοσχέδιο του υπουργείου, «ένα νομοσχέδιο

κοινής λογικής, γιατί είναι κοινή λογική το να

υπάρχουν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισα-

γωγής στο Πανεπιστήμιο».

ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ

Στο ίδιο πλαίσιο η υπουργός επισήμανε πως

«είναι κοινή λογική ότι στο πανεπιστήμιο δεν μπορ-

ούν να λαμβάνουν χώρα φαινόμενα βίας και ανομίας,

είναι κοινή λογική ότι είναι αδιανόητο να χτίζουν καθη-

γητές στα γραφεία τους, να κρεμάνε ταμπέλες από

τον λαιμό σε πρυτάνεις, να υπάρχει παρεμπόριο,

κατασκευή μολότοφ, διακίνηση ναρκωτικών μέσα

στα πανεπιστήμια» και η πρόβλεψη Ομάδων Προ-
στασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων(ΟΠΠΙ) «έχει

στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλ-

λοντος», καθώς «η ασφάλεια είναι ένας πολύ σημαν-

τικός παράγοντας για να μπορέσουν τα πανεπιστή-

μια να προάγουν απερίσπαστα τη διδασκαλία, την

έρευνα, τη μάθηση στα παιδιά μας».

Η κ. Κεραμέως επανέλαβε ότι τα μέλη της ΟΠΠΙ
δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα και ανέλυσε τους
λόγους για τους οποίους θα ήταν, κατά τη γνώμη
της, αντισυνταγματική η ανάθεση του έργου της
πρόληψης και καταστολής αξιόποινων πράξεων σε
οποιονδήποτε άλλο φορέα πλην της Αστυνομίας.

«Μιλάμε για αξιόποινες εγκληματικές πράξεις.

Είναι δυνατόν η γενική αστυνόμευση της χώρας ,η

οποία έχει ανατεθεί και βάσει του Συντάγματος στην

Ελληνική Αστυνομία να διατεθεί σε κάποιον άλλον;

Αυτό θα ήταν κατάφωρα αντισυνταγματικό […] Δεν

μιλάμε για την απλή φύλαξη, γιατί η απλή φύλαξη

του πανεπιστημίου φυσικά και ανατίθεται στα όργα-

να του πανεπιστημίου. Μιλάμε για αξιόποινες πρά-

ξεις, για τη γενική αστυνόμευση της χώρας. Θα ήταν

αντισυνταγματικό το να ανατεθεί η αντιμετώπιση αξι-

όποινων και εγκληματικών πράξεων σε ένα σώμα

που δεν είναι η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει

αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια», διευκρίνισε η
υπουργός.

Παρέπεμψε δε στη σχετική νομολογία του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία «οτι-

δήποτε εγγράφεται στον σκληρό πυρήνα του κρά-

τους δεν μπορεί να εκχωρηθεί, για παράδειγμα, σε

ιδιώτες , σε ιδιωτική φύλαξη» και «δεν θα είχαν άλλω-

στε τις αρμοδιότητες, δεν έχουν αστυνομικές αρμο-

διότητες, ανακριτικές αρμοδιότητες, δεν έχουν αρμο-

διότητες να ασκήσουν τα συγκεκριμένα καθήκον-

τα».

Κληθείσα να σχολιάσει τα επιχειρήματα της αντι-
πολίτευσης ότι τα φαινόμενα βίας και ανομίας δεν
συνιστούν τον κανόνα, καθώς και ότι σε πανεπι-
στήμια του εξωτερικού δεν προβλέπεται παρουσία
ομάδων αστυνόμευσης, η υπουργός Παιδείας απάν-
τησε: «Δεν αποτελούν τα φαινόμενα αυτά τον

κανόνα […] Πού αλλού συμβαίνουν αυτά τα

οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα; Πού αλλού

κρεμάνε ταμπέλες από τον λαιμό πρυτάνεων,

πού αλλού χτίζουν καθηγητές στα γραφεία τους;

Δεν γνωρίζω άλλη χώρα […] δεν μπορούν αυτά

τα πράγματα να θεωρούνται φυσιολογικά, δεν

μπορούμε να διδάσκουμε στη νέα γενιά ότι είναι

φυσιολογικό να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα

στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι θέμα στατιστικό και

πόσες φορές συμβαίνει, η αξιοπρέπεια των καθη-

γητών, των φοιτητών, του διοικητικού προσω-

πικού των πανεπιστημίων μας δεν μετριέται με

αυτόν τον τρόπο».
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κατάσταση πολιορκίας
Ηπανδημία, όχι μόνο δεν λέει να κοπάσει,

αλλά αντιθέτως δείχνει επεκτατικές διαθ-

έσεις, δοκιμάζοντας τις αντοχές όλων. Οι πολ-

λές και ανεξέλεγκτες μεταλλάξεις του κορω-

νοϊού νοθεύουν – για να μην πούμε περιο-

ρίζουν – την αποτελεσματικότητα των εμβολίων,

η απρόσκοπτη παραγωγή και διάθεση των

οποίων δεν συμβαδίζουν με τις συμφωνίες

προαγοράς, δυσχεραίνοντας, με τη σειρά τους,

την όλη διαχείριση της παγκόσμιας πια υγει-

ονομικής κρίσης. Αυτή τη στιγμή, οι κυβε-

ρνήσεις απανταχού στον κόσμο πιέζονται

αφόρητα από την αυξανόμενη, σύμφωνα με

όλες τις ενδείξεις, μεταδοτικότητα της νόσου

και από την αδυναμία συντονισμού και επι-

τάχυνσης των εμβολιασμών.

Αλλαγή στρατηγικής

Σε αλλαγή στρατηγικής εμβολιασμών από τις
αμέσως επόμενες εβδομάδες προχωρεί η ελληνι-
κή κυβέρνηση, με την ελπίδα ουσιαστικής ανάσχε-
σης της πανδημίας και εξόδου της οικονομίας από
την «εντατική». Η υπό διερεύνηση περιορισμένη
αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca
στις ηλικίες άνω των 65 ετών, έχει οδηγήσει στη
διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου. Σύμφωνα με
αυτό, όπως το μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές,
ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται μία
αναπροσαρμογή της στρατηγικής, με την παράλ-
ληλη λειτουργία δύο γραμμών εμβολιασμού.

Η πρώτη θα καλύπτεται από τα εμβόλια της
Pfizer, τα οποία αναμένεται ότι θα χρησιμοποι-
ηθούν για τη διασφάλιση της επιθυμητής ανοσίας
στους πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών. Η δεύτε-
ρη θα στηριχτεί στα εμβόλια της AstraZeneca, τα
οποία αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμα από τις
αμέσως επόμενες εβδομάδες και θα χρησιμο-
ποιηθούν σε νεότερες ηλικιακές ομάδες, 60-64
ετών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εντός του
Φεβρουαρίου αναμένονται 400.000 δόσεις του
συγκεκριμένου εμβολίου και άλλες 540.000 θα
είναι διαθέσιμες τον Μάρτιο.

Η νέα αυτή στρατηγική δημιουργεί μια επιπρ-
όσθετη και σύνθετη πρόκληση, υπό την έννοια
ότι θα απαιτηθεί μία παράλληλη γραμμή υπο-
δομών. Διαμορφώνει όμως και μία νέα προσδοκία,
καθώς θα προχωρεί παράλληλα ο εμβολιασμός
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και εφόσον δεν
υπάρξουν άλλες ανατροπές, θα επιταχυνθεί η
επίτευξη ανοσίας και θα διευκολυνθεί το άνοιγμα
οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Τρομάζει η κατάρρευση της εστίασης

Χαρακτηριστικό είναι ότι η επιβολή των νέων
μέτρων την προηγούμενη εβδομάδα, οδήγησε σε
νέα κατακόρυφη πτώση το λιανεμπόριο, η οποία
έφτασε στα επίπεδα του 50% εν σχέσει με την
αμέσως προηγούμενη περίοδο άρσης των περ-
ιορισμών. Το πρόβλημα ειδικά για την Ελλάδα,
γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, όσο εξακολουθεί να
μη λειτουργεί η εστίαση, λόγω των επιδημιολο-
γικών συνθηκών, οι οποίες με τα σημερινά δεδο-
μένα, μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις θα δικαι-
ολογούσαν βάσιμη αισιοδοξία και για τον Τουρι-
σμό, δύο κλάδους ζωτικής σημασίας για την ελληνι-
κή οικονομία.

Με βάση τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, το 95% των
επιχειρήσεων της εστίασης κατέγραψε μεσο-
σταθμική μείωση τζίρου της τάξεως του 56,3% το
2020, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια
οικονομικά. Την ίδια στιγμή, το 75% των επιχει-
ρήσεων του κλάδου έχουν προχωρήσει σε ανα-
στολές συμβάσεων εργασίας περίπου 200.000
εργαζομένων, ενώ περίπου οι μισές επιχειρήσεις
έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα και λιγότερ-
ες από 2 στις 10 έχουν ταμειακές αντοχές με ορίζον-
τα διμήνου.

Υπό την πίεση των ανησυχητικών αυτών
στοιχείων για τη βιωσιμότητα του κλάδου, ο Κυρ-

ιάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκε-
υή (5/2) με εκπροσώπους της εστίασης, στον
απόηχο και της «εμπλοκής» της προηγούμενης
εβδομάδας, με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη. 

Τα νοσοκομεία παραμένουν ρυθμιστής

του «άνοιξε-κλείσε»

Τα πανδημικά κύματα «σπάνε» με ορμή στα
νοσοκομεία, με αποτέλεσμα, έναν χρόνο μετά, τα
τρωτά σημεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας –σε
συνδυασμό με τη βαλλόμενη οικονομία– να απο-
τελούν τον απόλυτο ρυθμιστή που τεντώνει και
κλείνει το σύστημα «ακορντεόν». Και καθώς το
τρίτο κατά σειρά φαίνεται να σηκώνεται απειλητι-
κά πάνω από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την
Πάτρα, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα δημό-
σια νοσηλευτικά ιδρύματα παίρνει εκ νέου θέση
μάχης σε έναν αδυσώπητο και άνισο πόλεμο.

Ωστόσο, κατά κοινή ομολογία της «ραχοκοκα-
λιάς» του ΕΣΥ – που δεν είναι άλλη από τους
εργαζομένους – παρότι η πανδημία κυλάει σαν
«δηλητήριο» επί μήνες και στην Ελλάδα, οι μακρ-
οχρόνιες «πληγές» των νοσοκομείων δεν έπα-
ψαν να αιμορραγούν, με φωτεινή εξαίρεση την
αύξηση των κλινών ΜΕΘ. 

Τα «μοντέλα» δείχνουν 

έκρηξη κρουσμάτων

Οι επιστήμονες, εντούτοις, συμφώνησαν ότι
είναι αναγκαίο να βρεθεί ένα πλέγμα μέτρων, σε
μια προσπάθεια αναχαίτισης της επιδημιολογι-
κής «ανηφόρας». Και μελέτησαν σε βάθος τα προ-
ειδοποιητικά στοιχεία προβλεπτικών μοντέλων,
που κάνουν λόγο για 2.000 κρούσματα ημερη-
σίως από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Τα δυσοίωνα αυτά μοντέλα βασίζονται στα
ανησυχητικά σημερινά δεδομένα, που μαρτυρ-
ούν τάσεις «έκρηξης». Στην Αττική οι μεταδόσεις
αυξήθηκαν κατά 60% την πρώτη εβδομάδα εφα-
ρμογής των περιοριστικών μέτρων, με τα ενεργά
κρούσματα να υπολογίζονται σε 4.400, αριθμός
που αντιστοιχεί στο 50% του συνόλου της Ελλά-
δος. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η αύξηση στις
μεταδόσεις μεταφράζεται με μια χρονοκαθυστέρηση
σε αύξηση των εισαγωγών στο ΕΣΥ. Ήδη, στα
νοσοκομεία της επικράτειας νοσηλεύονται 1.400
ασθενείς, με τον αριθμό των διασωληνωμένων
να λειτουργεί υπενθυμιστικά ότι οι εφεδρείες δεν
είναι ανεξάντλητες. 

Ιδίως δε εάν συνυπολογίσει κανείς ότι στην
περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δυσοίωνες εκτι-
μήσεις πως η Ελλάδα εισέρχεται στον προθάλα-
μο ενός τρίτου κύματος, σύντομα θα ανοίξει ένας
νέος κύκλος αυξημένης ανάγκης νοσηλειών, με
το 64% των κλινών ΜΕΘ στην Αττική να είναι ήδη
κατειλημμένο. Και όλα αυτά, όταν ο μέσος όρος
των ημερήσιων εισαγωγών στα νοσοκομεία δια-
μορφώνεται πλέον στις 150, εκ των οποίων στην
Αττική αντιστοιχούν οι 70-80.

Συνεπώς, το σχέδιο είναι η επιπέδωση της καμ-
πύλης, προτού εκείνη προλάβει να εκτιναχθεί,
μετριάζοντας τη σφοδρότητα της εξελισσόμενης
πανδημικής «περιπέτειας». Ωστόσο, επικρατεί
δυσθυμία για το εάν τα μέτρα που ελήφθησαν
είναι αρκετά για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.

«Κλειστά» Σαββατοκύριακα

Μοιραία από το Σάββατο (6/2) ξημέρωσε – για
μία ακόμη φορά – μια διαφορετική καθημερινότ-
ητα για Αθηναίους και Θεσσαλονικείς που καλούνται
να αναπροσαρμοστούν σε πρωτόγνωρα δεδο-
μένα. Η οικονομική ζωή των δύο μεγαλύτερων
πόλεων της Ελλάδας… βγαίνει εφεξής από την

πρίζα τα Σαββατοκύριακα, με το λιανεμπόριο, τα
κομμωτήρια, τα καταστήματα παροχής υπηρε-
σιών κ.ο.κ., να κατεβάζουν ρολά και να τα σηκώνουν
μόνο τις καθημερινές. 

Εντούτοις, ο περιορισμός της κινητικότητας σε
εμπορικούς δρόμους, καταστήματα και Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς δεν θα μείωνε δραματικά τον σχε-
τικό δείκτη, που μεταφράζεται σε επαφές και συνε-
πακόλουθα σε ευκαιρίες μετάδοσης του κορω-
νοϊού. Έτσι λοιπόν, από το Σάββατο (6/2) εφα-
ρμόζεται και ένα ιδιότυπο καθεστώς απογευματι-
νής και νυχτερινής καραντίνας σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, με στόχο τη μείωση των ενδοοικογε-
νειακών μεταδόσεων, που σύμφωνα με τους ειδι-
κούς οφείλονται και σε συγκεντρώσεις στα σπίτια.

Σε κάθε περίπτωση και παρότι με ένα ανα-
νεωμένο πλέγμα μέτρων, το οποίο εστιάζει στις
τοπικές παρεμβάσεις και κατά περίπτωση, η Ελλά-
δα επιχειρεί να αναχαιτίσει το τρίτο κύμα, το ερώτημα
που παραμένει μονίμως ανοιχτό και υπό διερ-
εύνηση στο τραπέζι, είναι η χαρτογράφηση των
κόκκινων ορίων του ΕΣΥ. Ο κρίσιμος δηλαδή παρά-
γοντας, είναι εάν η Πολιτεία έχει τα μέσα να διαχει-
ριστεί τις παρενέργειες της πανδημίας, αγωνία
που αποτυπώνεται στο σκληρό «lockdown» που
επιβλήθηκε στην Πάτρα –έπειτα και από την συρρ-
οή κρουσμάτων στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»–
στη Χαλκίδα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στον
Άγιο Νικόλαο.

Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, οι γιατροί που εργά-
ζονται στις νευραλγικές κλινικές, παραδέχονται
πως παρότι έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις
ενίσχυσης σε έμψυχο και άψυχο υλικό – ιδίως στις
ΜΕΘ – οι ρυθμοί αναδιοργάνωσης στην εξελισ-
σόμενη απειλή παραμένουν αργοί, με αποτέλε-
σμα, όπως περιγράφουν χαρακτηριστικά «να
τρέχουμε πίσω από τον νέο κορωνοϊό». 

Πενθήμερο και στις… εξόδους

Αυστηροποίηση μέτρων σε Αττική, Θεσσα-
λονίκη και Χαλκιδική και εφαρμογή σκληρού
lockdown στους Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλ-
κιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης ανα-
κοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς, την Παρασκευή (5/2).

Για τις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Θεσ-
σαλονίκης και Χαλκιδικής, μέχρι τις 15 Φεβρουα-
ρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση
γίνεται μόνο με sms και η απαγόρευση της κυκλο-
φορίας ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι
τις 5 το πρωί. Τα Λύκεια παραμένουν κλειστά, ενώ
η λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηρ-
ιοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει θα γίνε-
ται μόνο με την μέθοδο του click away. Κομμω-
τήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθώς και οι
υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονά-
δων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φρον-
τίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα Πρακ-
τορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους
και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. 

Τόσο το λιανεμπόριο, όσο και αυτά τα κατα-
στήματα και υπηρεσίες, θα λειτουργούν από Δευ-
τέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως
τις 8 το βράδυ και μόνο. Η λειτουργία λαϊκών αγο-
ρών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ περ-
αιτέρω περιοριστικά μέτρα ανακοινώθηκαν για
τους Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων
και Αγίου Νικολάου Κρήτης. 

Οδυνηρό το «όχι» του Πούτιν…

Ποιος είχε την ευφυή έμπνευση να διαρρεύσει στα ΜΜΕ ότι έχει
προσκληθεί ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν για να παρακολουθήσει τη
στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η οποία επρόκειτο να έχει
λαμπρό χαρακτήρα, λόγω της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, αλλά προς το παρόν κανείς δεν ξέρει πού και
πώς θα γίνει; Το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως να υποβληθεί ερώτηση
στο Κρεμλίνο και η απάντηση φυσικά ήταν αρνητική. Και αυτό χρη-
σιμοποιείται από ορισμένους για να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα τις ελληνορωσικές σχέσεις, δίνοντας την εντύπωση ότι
η άρνηση Πούτιν είναι επειδή «σνομπάρει» την Ελλάδα. Όχι, βεβαίως,
ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις είναι στα καλύτερά τους, αλλά τέτοιες
κινήσεις απλώς μεγαλώνουν την ψυχρότητα.

Βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας…

Διαβάσαμε ότι η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δέν-
δια στο Λονδίνο ήταν η πρώτη Έλληνα υπουργού μετά το 2013. Πραγ-
ματικά, είναι απορίας άξιον με ποια λογική οι προηγούμενες ηγεσίες
του υπουργείου Εξωτερικών, οκτώ ολόκληρα χρόνια, δεν πραγμα-
τοποίησαν μία επίσκεψη –αν όχι επίσημη, τουλάχιστον εργασίας– σε
μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, η οποία μάλιστα έχει
ειδικό βάρος σε ό,τι αφορά την ίδια την Ελλάδα. Όχι μόνο για τους
φοιτητές και τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία, όχι
μόνο λόγω των εμπορικών ανταλλαγών, όχι μόνο λόγω του Σίτι και
της ισχυρής παρουσίας Ελλήνων εφοπλιστών, αλλά και γιατί η Βρε-
τανία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα, με έντονη παρουσία στην
Ανατολική Μεσόγειο και, εκτός των άλλων, είναι και εγγυήτρια δύναμη
στο Κυπριακό. Η επίσκεψη Δένδια αποτιμάται θετικά από το υπουρ-
γείο Εξωτερικών, αλλά με τους Βρετανούς, ειδικά σε ό,τι αφορά το
πλέγμα των σχέσεων με την Τουρκία και το Κυπριακό, πρέπει να κρα-
τάς πολύ μικρό καλάθι. Και, κυρίως, να μην εμπιστεύεσαι τα φιλικά
χτυπήματα στην πλάτη…

Βιάζεται η κυβέρνηση για την ψήφο 

των ομογενών εν όψει πρόωρων εκλογών

Ανεξήγητη (;) βιασύνη επιδεικνύει η κυβέρνηση σχετικά με το δικαίω-
μα ψήφου των ομογενών. Αν και οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι
προγραμματισμένες για τον Ιούλιο του 2023, τα αρμόδια υπουργεία
έχουν ξεκινήσει τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες, ούτως
ώστε όλα τα θέματα που εκκρεμούν να έχουν ρυθμιστεί το αργότερο
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται
να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα, όπου όσοι Έλληνες του
εξωτερικού επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εκλογές, θα πρέπει να
γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους, παραθέτοντας τα πλήρη
στοιχεία τους και σε συνεργασία με τις κατά τόπους ελληνικές προ-
ξενικές αρχές. Νομική (απαράβατη) προϋπόθεση είναι ότι πρέπει
κάθε ομογενής ή απόδημος Έλληνας να αποδείξει εγγράφως ότι τα
τελευταία 34 χρόνια έμεινε στην Ελλάδα δύο τουλάχιστον χρόνια. Μία
από τις βασικές προϋποθέσεις που θα τεθεί για τη συμμετοχή τους
στις ελληνικές εκλογές, είναι να διαγραφούν από τους εκλογικούς
καταλόγους των χωρών όπου διαμένουν. Το ζήτημα αυτό αφορά ως
επί το πλείστον τους ομογενείς μας στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία,
αφού μετά από παραμονή χρόνων έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να
ψηφίζουν στις εκεί εκλογές. Η προϋπόθεση αυτή ίσως λειτουργήσει
ανασταλτικά για ένα μεγάλο τμήμα των ομογενών, αν πρόκειται δηλα-
δή να χάσουν το δικαίωμα ψήφου στις χώρες που ζουν. Ο βασικός
λόγος που χαμηλώνει τις προσδοκίες της κυβέρνησης ως προς τον
αριθμό αυτών που θα εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους έχει
να κάνει με την πανδημία. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που
ισχύουν σε όλες τις χώρες του πλανήτη, οι μετακινήσεις είναι απα-
γορευτικές, ενώ η συνεργασία με τις προξενικές αρχές είναι δύσκολη
και χρονοβόρα, χωρίς να υποτιμάει κανείς και τις δυσκολίες (οικονο-
μικές και άλλες) που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς λόγω των συνε-
πειών της πανδημίας. Εξ ου κι ενώ οι αρχικοί υπολογισμοί έκαναν
λόγο για 800.000, τώρα η κυβέρνηση υπολογίζει ότι αυτοί που θα
εγγραφούν στους καταλόγους δεν θα υπερβαίνουν τους 300.000.
Πάντως, επειδή στην υπόθεση υπάρχουν πολλές σκοτεινές (αδιευ-
κρίνιστες) πτυχές και η διασταύρωση των στοιχείων θα είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη, κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν ήδη θέματα δια-
φάνειας και αξιοπιστίας των σχετικών διαδικασιών. 

Η ποίηση είναι εργαλείο αφύπνισης..

«Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός ή να βρίσκεσαι στον Λευκό Οίκο,
για να ασκήσεις επιρροή με τα λόγια σου. Για μένα η ποίηση είναι ένα
εργαλείο αφύπνισης»! Το είχε πει η νεαρά Αμάντα Γκόρμαν, η οποία
στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν είχε διαβάσει το ποίημα «Ο λόγος
που σκαρφαλώνουμε», ποίημα με ρυθμό, μελωδικότητα, σπιρτάδα,
για επίκαιρα θέματα και άκρως πολιτικοποιημένο.

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Σε αποκαλυπτική συνέντευξή του

στον «Φιλελεύθερο» της Λευ-

κωσίας, ο πρώην υπουργός Εξωτε-

ρικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς

προβαίνει για ακόμα μια φορά σε

αποκαλύψεις σχετικά με την πεντα-

μερή στο Κραν Μοντάνα το 2017 και

υπογραμμίζει τον φιλοτουρκικό ρόλο

του Έσπεν Άιντα καθώς και τους

στόχους της Τουρκίας στη διάσκεψη.

Δεν παραλείπει να επικρίνει και

ελληνοκυπριακές δυνάμεις για χωρίς

αρχές υποχωρήσεις, που θα καθι-

στούσαν τα τουρκικά σχέδια πραγ-

ματοποιήσιμα.

Εν όψει της άτυπης Πενταμερούς τον
προσεχή Μάρτιο, ο κ. Κοτζιάς εκφρά-
ζει τις ανησυχίες του για την απαίτηση
της τουρκικής πλευράς, με τη στήριξη
των Βρετανών, να μη ληφθεί υπόψη το
κεκτημένο του Κραν Μοντανά, καθώς,
όπως εξηγεί, στόχος της Άγκυρας είναι
η εμφάνιση μιας «συνομοσπονδιακής
λύσης», μέσα από την οποία να κατέχει
ποικιλότροπα τη βόρεια Κύπρο και να
ελέγχει ταυτόχρονα όλο το νησί.

Ο πρώην υπουργός τονίζει μάλιστα
ότι η απαίτηση αυτή αποτελεί απόδειξη
για το γεγονός ότι εκείνοι που δεν ήθε-
λαν να κλείσει το Κυπριακό στο Μον-
τανά είναι οι ίδιοι, που θέλουν τώρα να
υπάρξει διαπραγμάτευση με αποκλει-
σμό των βημάτων, που είχαν γίνει εκεί. 

Ο Νίκος Κοτζιάς αναφέρεται και στο
παρασκήνιο του Κραν Μοντανά, υπο-
γραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραμά-
τισε ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε, ο οποίος
μαζί με «τις δυνάμεις της χωρίς αρχές

υποχώρησης», πίστευαν, όπως υπο-
στηρίζει, ότι η λύση που ήθελαν να επι-
βάλουν περνούσε μέσα από τη διάδο-
ση ψεμάτων εις βάρος του.

Στη συνέντευξή του ο κ. Κοτζιάς

αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Τουρκία με τίποτα δεν θέλει

στην “κοιλιά” της να έχει ένα ελληνοκυ-

πριακό κράτος. Εκβιάζει ως προς το

Κυπριακό με διάφορες προτάσεις για

ακραίες λύσεις, έχοντας την συνδρο-

μή και κάποιων τρίτων, προκειμένου

μετά, να εμφανίσει μια “συνομο-

σπονδιακή λύση”, ανεξάρτητα της

ονομασίας της, ως λύση συμβιβα-

σμού. Στόχος της, να κατέχει ποι-

κιλότροπα τη βόρεια Κύπρο και να

ελέγχει ταυτόχρονα όλο το νησί, την

κυπριακή ΑΟΖ και τις άλλες θαλάσ-

σιες ζώνες. Την εξωτερική και αμυντι-

κή πολιτική της Κυπριακής Δημο-

κρατίας». 
“Φ”: Τον προγραμματισμό της

άτυπης Πενταμερούς σε αυτή τη φάση,

πώς τον αξιολογείτε, όταν η τουρκι-

κή πλευρά παρουσιάζεται αμετακίνητη

από τη θέση για λύση δύο κρατών;

Πρέπει να τεθούν κόκκινες γραμμές

από τη Λευκωσία;

Ν.Κ.: Διαπραγμάτευση χωρίς διά-
θεση έντιμου και δημιουργικού συμβι-
βασμού δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει

διαπραγμάτευση χωρίς πραγματικά κόκ-
κινες γραμμές. Εκείνο που είναι ανη-
συχητικό και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό
είναι οι συνεχείς δηλώσεις της επίσημης
Τουρκίας και του Ερσίν Τατάρ, από ό,τι
μαθαίνω με τη στήριξη των Βρετανών
– οι οποίοι δυσκολεύονται να αποχω-
ριστούν από το αποικιοκρατικό τους
παρελθόν – να μη ληφθεί υπόψη στην
επόμενη Πενταμερή το κεκτημένο του
Κραν Μοντανά. Η απαίτηση τους αυτή
αποτελεί τη «ζωντανή» απόδειξη ότι
εκείνοι που δεν ήθελαν να κλείσει το
Κυπριακό στο Μοντανά, είναι οι ίδιοι
που θέλουν τώρα να υπάρξει «δια-
πραγμάτευση» με αποκλεισμό των βημά-
των που έγιναν στο Κραν Μοντανά!
Κάποιοι, επιτέλους, πρέπει να παρα-
δεχτούν ότι ήταν η πλευρά μας που
δούλεψε για τα κεκτημένα στην εξωτε-
ρική πτυχή του Κυπριακού στο Κραν
Μοντανά. 

“Φ”: Θα μπορούσαμε να πούμε

ότι καταβάλλεται από τον διεθνή πα-

ράγοντα μια προσπάθεια «πακετο-

ποίησης» των ελληνοτουρκικών δια-

φορών με το Κυπριακό;

Ν.Κ.: Κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Όμως,
κάποιοι σκέφτονται λύσεις στο Κυ-
πριακό που να βολεύουν την Τουρκία
και μετά να προχωρήσουν σε συνερ-
γασία οικονομικής φύσης με την Ελλά-
δα, με διατήρηση του απροσδιόριστου
των θαλασσίων ζωνών. Κατόπιν να
«σπρώξουν» τη λεγόμενη αποστρα-
τιωτικοποίηση που απαιτεί η Τουρκία
και κάποιοι φίλοι της στη Δύση. 

Η Τουρκία, ούτε δικαιούται να έχει
λόγο στο νότιο Αιγαίο για μια συμφωνία
που δεν συμμετείχε (εκείνη των Παρ-
ισίων το 1947 – αυτή είναι η πρόβλεψη
του Διεθνούς Δικαίου των Συμβάσεων
της Βιέννης), ούτε μπορεί να αναιρεί τα
όσα διεκδίκησε και παραδέχτηκε πριν
85 χρόνια στην ίδια την εθνοσυνέλευ-
σή της ως προς τη Συμφωνία του Μον-
τρέ, η οποία επανέφερε το δικαίωμα της
στρατιωτικοποίησης των Δαρδανελίων
και των νησιών του Βόρειου Αιγαίου.

Τέλος, και το σημαντικότερο, η χώρα
που παράνομα κατέχει στρατιωτικά
εδάφη τρίτων κρατών, όπως της Κύπρ-
ου, δεν μπορεί να ζητά την απομάκρυ-
νση δικών μας στρατευμάτων από νησιά
μας. Ας μην ξεχνάμε ότι πάνω από δια-
κρατικές και πολυμερείς συμφωνίες
υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο, του οποίου
ακρογωνιαίος λίθος είναι το δίκαιο της
άμυνας και οι αντίστοιχες προβλέψεις
του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

“Φ”: Αναφερθήκατε σε μέτωπο

στήριξης του τουρκικού εθνικισμού

σε Κύπρο και Ελλάδα. Από πού

προκύπτει αυτό;

Ν.Κ.: Κάποιοι ίσως από άγνοια
συγχέουν τον πατριωτισμό με τον α-
κραίο εθνικισμό, τον σοβινισμό. Κά-
ποιοι άλλοι κατηγορούν σκόπιμα από
το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε ελληνική
θέση ως ακραίο εθνικισμό. Αυτοί οι άν-

θρωποι δεν κάνουν κριτική στην Τουρκία
και στην πολιτική της. Θεωρούν εξ ορι-
σμού τις ελληνικές θέσεις ως μαξιμαλι-
στικές, ενώ ακόμα και την τουρκική
κατοχή στην καλύτερη περίπτωση την
αποσιωπούν, ενώ στη χειρότερη δείχνουν
κατανόηση (!) ακόμα και για τη διατήρησή
της.

Αυτό το μέτωπο έχει ιστορικές κατα-
βολές. Σε άλλους τη δειλία και την
υποχωρητικότητα. Σε άλλους μια παρά-
δοση ραγιαδισμού και σε κάποιους τρί-
τους την «αγγλοφιλία».

“Φ”: Ήσασταν παρών στο Κραν

Μοντανά, πώς εισπράξατε τον ίσο

επιμερισμό ευθυνών για την κατάρρ-

ευση του διαλόγου από ορισμένους

Ευρωπαίους αξιωματούχους;

Ν.Κ.: Κάποιοι στην Ευρώπη αντί να
ανταποκρίνονται ως εταίροι μας στις
υποχρεώσεις τους, συμπεριφέρονται
ως διαιτητές ανάμεσα σε δύο ξένα προς
αυτούς κράτη. Ουσιαστικά με τις τοπο-
θετήσεις τους λειτουργούν ως «πια-
σμένοι» διαιτητές της άλλης πλευράς.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τη
διαδικασία του ΟΗΕ, όσο ήμουν υπο-
υργός Εξωτερικών της Ελλάδας δεν
μιλήσαμε δημόσια για το τι έγινε στο
τέλος στο Κραν Μοντανά. Αντίθετα,
άλλοι, όπως ο Άιντε και η τουρκική και
τουρκοκυπριακή πλευρά, μίλησαν με
ψεύδη επιδιώκοντας να ρίξουν τα βάρη
στην κυπριακή πλευρά. 

Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική πλευ-
ρά δήλωσε στον ΓΓ του ΟΗΕ το μεσημέ-
ρι της τελευταίας μέρας ότι ήταν έτοιμη
για μια καλή συμφωνία και του ανέλυσε
τα στοιχεία της. Λόγω της πίεσης των
«Γκρίζων Λύκων» στον Ερντογάν, ο
τελευταίος έκανε λίγο αργότερα πίσω.
Αρνήθηκε τα όσα είχε προτείνει και
δεσμευτεί στον ΓΓ του ΟΗΕ, βγάζοντάς
τον «ψεύτη». Ο τελευταίος δήλωσε ότι
είχε «παρανοήσει» τις τουρκικές προ-
τάσεις και ότι δεν υπήρχε λόγος να
συνεχιστεί η διαπραγμάτευση.

Αναγκάστηκα πριν λίγο καιρό να μιλή-
σω για το θέμα, διότι διάφοροι «άσχε-
τοι» που δεν συμμετείχαν στη διαπρ-
αγμάτευση και ασφαλώς δεν συμμε-
τείχαν ούτε στο δείπνο την τελευταία
βραδιά της διαπραγμάτευσης, παπα-
γαλίζουν αυτά που τους εξιστόρησαν
σκοπίμως εκείνοι που ήθελαν να
συγκαλύψουν τις ευθύνες της Τουρκίας. 

“Φ”: Είστε από τους λίγους Έλληνες

ΥΠΕΞ, που έχουν ασχοληθεί τόσο

επισταμένα με το Κυπριακό, κατα-

θέτοντας ολοκληρωμένη πρόταση

για το κεφάλαιο της Ασφάλειας.

Εντούτοις, όπως ο ίδιος αναφέρατε,

είστε και ο μόνος που έχει δεχθεί

τόσες πολλές επιθέσεις από Κύ-

πριους πολιτικούς. 

Ν.Κ.: Πιστεύω, πράγμα που το γνω-
ρίζουν όλοι οι έντιμοι Κύπριοι σε όλες
τις πλευρές, ότι είμαι εκείνος ο υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας που μελέ-
τησα επί δεκαετίες το Κυπριακό, πάλε-

ψα για αυτό, έκανα προτάσεις στις θεμα-
τικές που αφορούσαν την Ελλάδα και
δεν εξέφρασα ποτέ γνώμη για την εσω-
τερική πτυχή του Κυπριακού.

Πάντα θεωρούσα την παρρησία και
το σθένος απαραίτητα υλικά ενός υ-
πουργού, αλλά και κάθε ανθρώπου. Δεν
έκανα ποτέ πίσω. Ο Άιντε, υπερβαίνοντας
τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή του
ΟΗΕ, ανακατευόταν στο εσωτερικό πολι-
τικό σκηνικό της Κύπρου και της Ελλά-
δας, ως δεν όφειλε.

Πίστευαν ο Άιντε και οι δυνάμεις τής
χωρίς αρχές υποχώρησης, σε αντίθε-
ση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ότι η λύση που
ήθελαν να επιβάλουν πέρναγε μέσα
από τη διάδοση ψεμάτων σε βάρος μου.
Αλλά αποκαλύφθηκαν. Ο ΓΓ του ΟΗΕ
είχε μια διαφορετική στάση. Τον είχαν
εντυπωσιάσει οι αποκαλύψεις που είχα
κάνει ενώπιον στον ίδιο και παρουσία
του Άιντε, ως προς τις δραστηριότητες
και τις «γνώσεις» του τελευταίου. 

“Φ”: Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ χαρακτήρι-

σε τις αναφορές στο βιβλίο σας, σύμ-

φωνα με τις οποίες ζήτησε την απο-

μάκρυνσή σας, ως «αναληθή κου-

τσομπολιά». Πώς απαντάτε;

Ν.Κ.: Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ αποφεύγει σαν
ο διάβολος το λιβάνι να διαψεύσει την
ουσία, ότι, δηλαδή, ζήτησε από τον
Τσίπρα την απομάκρυνσή μου από τη
θέση του Έλληνα υπουργού Εξωτε-
ρικών. Τον ενοχλούσε, που έθετα το ζή-
τημα των εγγυήσεων και της κατοχής.
Στη Γενεύη διέδιδε ότι η πολιτική μου
δεν εκφράζει την ελληνική κυβέρνηση.
Γιατί το έκανε; Εκείνος γνωρίζει.

Στο βιβλίο, και μάλιστα σε υποσημείωση
– και σε αυτήν παρεμπιπτόντως – ανα-
φέρω ότι έκανε αυτή την κρούση στον
Τσίπρα «συνοδευόμενος από τον Κα-

τρούγκαλο» πριν καν «τελειώσει η δια-
πραγμάτευση στη Γενεύη». Εκείνος δια-
τείνεται ότι δεν είχε δει ποτέ τον Κα-
τρούγκαλο πριν το 2019 που έγινε υπο-
υργός, κάτι ολοφάνερα μη αληθές. Ο
Κατρούγκαλος ήταν στη Γενεύη ως ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας και έκανε εκεί, μαζί με τον Καλ-

παδάκη (Σύμβουλος του Τσίπρα), συναν-
τήσεις μαζί του. 

Το κύριο ψευδές επιχείρημα του
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, προκειμένου να απο-
φύγει την αλήθεια, είναι ότι δεν πήγε
μετά τη Γενεύη στην Αθήνα, ως τάχα
γράφω. Μα πουθενά δεν λέγεται στο
βιβλίο ότι αυτός πήγε στην Αθήνα για
να κάνει την κουβέντα. Στήνει μια ψευδή
πληροφορία, για να την «κατατροπώσει»
μόνος του. Το βιβλίο σημειώνει με σα-

φήνεια ότι αυτό συνέβη «πριν τελειώσει

η διαπραγμάτευση στη Γενεύη».
Υπάρχουν άνθρωποι που τους ενοχλεί
η αλήθεια, αλλά όχι οι προκλητικές
πράξεις.

“Φ”: Όσον αφορά τον τουρκο-

κυπριακό παράγοντα, θεωρείτε ότι

η αλλαγή ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων

επηρεάζει τις εξελίξεις; 

Ν.Κ.: Επηρεάζει αρνητικά. Εξυπη-
ρετούν αδιαμεσολάβητα τις επιλογές
της Άγκυρας. Όχι ότι οι προηγούμενοι
Τουρκοκύπριοι ηγέτες δεν ήταν σε συνεν-
νόηση και συχνά σε κοινή γραμμή με
την Άγκυρα. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα.
Υπήρχαν κατά καιρούς και διαφορο-
ποιήσεις. Δυστυχώς, όμως, στο Κραν
Μοντανά ο εξαιρετικά συμπαθής τότε
Τουρκοκύπριος ηγέτης (Ακιντζί) δεν

διαφοροποιήθηκε ούτε μια φορά από

τη γραμμή της Τουρκίας. Μάλιστα,
κατά κανόνα την παρουσίαζε εκείνος.
Για τη στάση του φταίει και η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή που δεν ανταποκρίθηκε
στο αίτημά μου ότι, αν θέλει να συμβά-
λει στη λύση του Κυπριακού, ας ανα-
λάβει την οικονομική απεξάρτηση των
κατεχομένων. Αλλά δεν είχαν καμιά διά-
θεση να ενοχλήσουν την Τουρκία. 

“Φ”: Αναφερθήκατε στη μη διεθ-

νή ανάδειξη από πλευράς μας του

γεγονότος ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν

βρεθεί από το 1974 κάτω από την

μπότα του τουρκικού στρατού. Είναι

μια τέτοια θέση ακόμα αξιοποιήσιμη; 

Ν.Κ.: Δεν είναι λίγοι εκείνοι, που ναι
μεν παραδέχονται το παράνομο των
«τουρκοκυπριακών κυβερνήσεων» ως
προς το Διεθνές Δίκαιο, δεν αμφισβη-
τούν, όμως, τη «δημοκρατικότητα της

εκλογής» τους. Όλοι τους «αγνοούν»
ότι το Κυπριακό συνίσταται στην παρά-
νομη κατοχή τμήματος της Μεγαλονή-
σου, στους εκδιωχθέντες από τις εστίες
τους πρόσφυγες, αλλά και στην μπότα
του κατακτητή, που δεν επιτρέπει την
ελεύθερη έκφραση της βούλησης του
πληθυσμού που ζει υπό αυτή την μπότα.
Στρατοκρατία και δημοκρατία δεν

συμβαδίζουν. Αυτό έπρεπε και πρέ-

πει να το τονίσουμε. Επιπλέον, υπάρ-
χουν και οι έποικοι με τους οποίους η
Τουρκία εφάρμοσε την κλασσική αποι-
κιοκρατική πολιτική: κατοχή εδαφών και
αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυ-
σμού.Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα

βάζουμε και να τα ξαναβάζουμε στη

διεθνή κοινωνία, στον ΟΗΕ, στην ΕΕ

και να στηρίζουν την φιλία και την

συναγωνιστικότητα Ελληνοκυπρίων,

Τουρκοκυπρίων και των τριών μικρό-

τερων κοινοτήτων. 

Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΪΝΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ «ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ: Προωθούν 
συνομοσπονδιακή λύση ως συμβιβασμό



Την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου,

η Πρόεδρος της Ελληνικής

Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-

λαροπούλου θα παρασημοφο-

ρήσει τον 97χρονο εφοπλιστή

Ιάκωβο Τσούνη για τη σημαν-

τική προσφορά του στις Ένο-

πλες Δυνάμεις.

Ο Ιάκωβος Τσούνης έχει

δωρίσει στον Ελληνικό Στρατό όλη

του την περιουσία. Η συνεισφο-

ρά του στην Άμυνα και τις υπο-

δομές της ανέρχεται στα 23 εκα-

τομμύρια ευρώ, τα οποία κατά

κύριο λόγο έχουν διατεθεί για ανα-

καινίσεις ολόκληρων πτερύγων

και κλινικών σε στρατιωτικά νοσο-

κομεία της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, ο Ιάκωβος Τσούνης

έχει προχωρήσει στη δωρεά 60

αποβατικών πλοίων στις Ένο-

πλες Δυνάμεις, ενώ έχει διαθέσει

όλη του την ακίνητη και κινητή πε-

ριουσία στο στράτευμα.

Ωστόσο, θα πρέπει να ανα-

φερθεί και η συνεισφορά του στην

Εκκλησία και τον Πολιτισμό, αφού

κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει

συμβάλει σημαντικά για την ανέ-

γερση εκκλησιών και μουσείων,

όπως αυτό του Αιγαίου, που φέρει

μάλιστα και το όνομά του. Δημιούρ-

γημά του επίσης είναι το Μουσείο

που βρίσκεται παραπλεύρως της

μόνιμης κατοικίας του στην οδό

Κύπρου, στου Παπάγου.

Ποιος είναι ο 97χρονος

Ιάκωβος Τσούνης;

Ο Ιάκωβος Τσούνης γεννήθη-

κε στην Πάτρα και είναι απόγονος

των αγωνιστών του 1821, Λον-

ταίων και Πετμεζαίων. Πολέμησε

σε ηλικία 16 ετών στον Ελληνοϊ-

ταλικό πόλεμο του 1940. Ξεκίνησε

ως εκτελωνιστής στον Πειραιά. Το

1966 εισέρχεται στη ναυτιλία ως

εφοπλιστής, αποκτώντας συνολι-

κά 13 εμπορικά πλοία και σχη-

ματίζοντας μεγάλη περιουσία. Από

τότε αρχίζει και η μεγάλη φιλαν-

θρωπική του δράση.

Τι λέει ο ίδιος για την 

απόφασή του

«Ο πιο σπουδαίος για μένα

είναι ο πατριώτης. Όχι εκείνος

που έχει λεφτά, όχι εκείνος που

έχει τιμητικές διακρίσεις! Δίχως

πατρίδα, ούτε ο πλούτος, ούτε

η δόξα ούτε οι χαρές υπάρχουν»,

σημειώνει ο Ι. Τσούνης.

«Το τελευταίο μου συμβόλαιο

είναι ό,τι έχω και δεν έχω να πάνε

εκεί. Και πήγαν, ενημερώθηκαν

προ ολίγων ημερών», συνεχίζει.

Όπως λέει ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν

όταν πήγε να πολεμήσει στο αλβα-

νικό μέτωπο.

«Όταν πήγα στην Αλβανία εθε-

λοντής ως ο νεότερος βετεράνος

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σε

ηλικία 16 χρόνων. Είχα άριστη

σωματική διάπλαση. Πολέμησα,

την ξέρω καλά την Αλβανία. Και

όταν πέρασαν τέσσερις ή πέντε

μήνες, ο διοικητής τότε του στρ-

ατηγείου, με βρήκανε πεθαμένο

πλέον. Δηλαδή από τα 65-70 κιλά

που πήγα, είχα μείνει 29 κιλά. Και

με φέρανε πίσω», λέει.

Από εκείνη τη μέρα και στο εξής

εργάστηκε σκληρά και παραχω-

ρούσε κέρδη του στο στράτευμα

και τους φτωχούς συμπολίτες του.

«Άρχισα να συνδέομαι με τις

Ένοπλες Δυνάμεις και όταν πλέον

άρχισα να βιοπορίζω ξυπόλητος,

γιατί είχα 13 αδέλφια. Εγώ ήμουν

ο 13ος. Οικογένεια ενός δασάρχη.

Από τότε, μετά το πέρας του Β'

Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζω να

συνεργάζομαι. Και ενώ πηγαίνω

καλά τις δουλειές μου ως εκτελω-

νιστής το '50 και μεγάλωναν οι δου-

λειές μου, ό,τι κέρδιζα το αφιέρω-

να στις Ενοπλες Δυνάμεις και σε

εκείνους που δεν είχαν να φάνε

ψωμάκι», περιγράφει.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό

ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθ-

μού, ξεκίνησε ως εκτελωνιστής

στον Πειραιά. Το 1966 εισέρχεται

στη ναυτιλία ως εφοπλιστής, απο-

κτώντας συνολικά 13 εμπορικά

πλοία και σχηματίζοντας μεγάλη

περιουσία.

Για τη φιλανθρωπική του δράση

έχει λάβει σημαντικές τιμητικές δια-

κρίσεις. 

Πρόσφατα, ο  αρχηγός ΓΕΕΘΑ,

Κωνσταντίνος Φλώρος, του απέ-

νειμε ξίφος υποστρατήγου επί τιμή.

Παρά τα πλούτη που απέκτησε,

δηλώνει πως, όπως ήρθε ξυπό-

λητος στη ζωή, έτσι θέλει και να

φύγει…
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Ξεκίνησε η διάθεση
του Νομισματικού 

Προγράμματος 
της Επιτροπής 
«Ελλάδα2021» 

Μέσα από το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής,
επανακυκλοφορούν ως συλλεκτικά ενθύμια της επετείου
των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση ο Φοίνικας του
1828 και η Δραχμή του 1832, τα δύο πρώτα νομίσματα του
Ελληνικού Κράτους. 

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από το Νομισματικό Πρόγρ-
αμμα θα διατεθούν αποκλειστικά για επετειακές δράσεις
και εκδηλώσεις, καθώς η Επιτροπή δεν λαμβάνει κρατική
χρηματοδότηση.

Ιάκωβος Τσούνης - ο 97χρονος εφοπλιστής που αφήνει
την περιουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ψήφισμα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Ο Ιάκωβος Τσούνης παραλαμβάνει το ξίφος του από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρο

Ψήφισμα στο Κογκρέσο για την τίμηση του εορτα-
σμού της 200ης επετείου της Ημέρας της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας κατέθεσαν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής
Μπομπ Μενέντεζ (Νιου Τζέρσεϊ) και ο Ρεπουμπλικά-
νος γερουσιαστής Τζον Βάρρασσο (Ουαϊόμινγκ).

Ειδικότερα, το ψήφισμα εγκωμιάζει τη κοινή δέσμευ-
ση της Ελλάδας και των ΗΠΑ στη δημοκρατία, καθώς
και τη διαρκή συνεργασία των δύο εθνών και την πλούσια
ιστορία της φιλίας τους.

– Aναγνωρίζει την 200ή επέτειο της Ελληνικής Ημέρ-
ας Ανεξαρτησίας.

– Γιορτάζει την αρχαία Ελλάδα ως τη γενέτειρα της
δημοκρατίας και τη διαρκή δέσμευση του ελληνικού
λαού στις δημοκρατικές αρχές.

– Αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει
η Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή εκτός από την ισχυρή
σχέση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια στέκομαι μαζί με τους

Ελληνοαμερικανούς στη πολιτεία του Νιου Τζέρσεϋ και

σε όλη τη χώρα για τον εορτασμό μιας σημαντικής επε-

τείου: της 200ης Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Καθώς περπατώ στις αίθουσες του Καπιτωλίου, θυμά-

μαι το μόνιμο αποτύπωμα της Ελλάδας στην αμερικα-

νική κοινωνία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλά-

δα συνδέονται για πάντα από τον κοινό θαυμασμό τους

και την αφοσίωσή τους στη δημοκρατική διακυβέρν-

ηση. Η σχέση μεταξύ του Thomas Jefferson και του

Αδαμάντιου Κοραή έθεσε τα θεμέλια για έναν διάλο-

γο για τη δημοκρατία και την ελευθερία που συνεχίζε-

ται μέχρι και σήμερα. Είμαι περήφανος για τους ρόλο-

υς που έπαιξαν οι Αμερικανοί φιλέλληνες που παρείχαν

υποστήριξη στην Ελληνική Επανάσταση – άνθρωποι

όπως ο Δρ. Samuel Gridley Howe, ο Jonathan Peckham

Miller και ο George Jarvis. Εκφράζω τις θερμότερες

ευχές μου στα μέλη της ελληνικής κοινότητας κατά τη

διάρκεια αυτού του εορταστικού έτους και τιμώ μαζί τους

την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά και τις σημαν-

τικές συνεισφορές τους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο
γερουσιαστής Μενέντεζ.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Βάρρασσο
σημείωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν θερμά

συγχαρητήρια στον λαό της Ελλάδας καθώς γιορτάζει

τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας του. Αυτή η επέτειος

σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα,

έναν ισχυρό εταίρο και σημαντικό μας σύμμαχο. Από

την αρχή του αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία, οι

Αμερικανοί υποστήριξαν και πολέμησαν μαζί με τον

ελληνικό λαό. Μαζί, τα δύο έθνη μας συνεχίζουν να

προσπαθούν να προωθήσουν τις αρχές της ελευθε-

ρίας και της δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανυπο-

μονούν να γιορτάσουν άλλα 200 χρόνια στενής συνε-

ργασίας και φιλίας με την Ελλάδα».



ΗΠαγκόσμια Ημέρα Ελληνικής

Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου 2021),

εορτάστηκε από το Υφυπουργείο

Αποδήμου Ελληνισμού της Ελλάδας

με διαδικτυακό αφιέρωμα, στο οποίο

έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, και παι-

διά από όλες τις ηπείρους.

Σε σύντομο, μεστό χαιρετισμό του
στην εκδήλωση ο πρωθυπουργός της
Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης χαρα-
κτήρισε την Ελληνική Γλώσσα ως «αφε-

τηρία της ιστορίας και του πολιτισμού,

πυξίδα του σήμερα και φάρο του μέλ-

λοντος».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επί λέξει
στη δήλωσή του: «Τα ελληνικά είναι

η γλώσσα του Ομήρου και του Αρι-

στοτέλη. Αλλά και η γλώσσα του Σε-

φέρη και του Ελύτη. Αφετηρία της

ιστορίας και του πολιτισμού. Πυξίδα

του σήμερα και φάρος του μέλλον-

τος. Μια γέφυρα πάνω από σύνορα,

που αγκαλιάζει τον κόσμο. Γι’ αυτό

μαθαίνουμε ελληνικά. Για να μιλάμε

και να νοιώθουμε ελληνικά».

Στο μήνυμα του στην εκδήλωση ο
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας,
Κωνσταντίνος Βλάσης, επεσήμανε:

«Η ημέρα εορτασμού της Ελληνικής

Γλώσσας δεν αποτελεί απλώς μία υπε-

νθύμιση της αδιάλειπτης συνέχειας της

γλώσσας μας στον χρόνο, αλλά και μία

αναγνώριση της διαχρονικής συνεισ-

φοράς της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Σε

αυτήν ακριβώς την αναγνώριση βρίσκε-

ται η ουσία της καθιέρωσης του ετήσιου

εορτασμού της.

Η Ελληνική Γλώσσα μετρά περισσό-

τερα από πέντε χιλιάδες χρόνια ζωής,

από την πρωτοελληνική μορφή της,

περίπου το 3000 π.Χ. έως σήμερα. Παρά

τις πολλές αναπροσαρμογές της στο

διάβα των αιώνων, αποτελεί το νήμα

που συνδέει τις σημειακές στιγμές χιλιά-

δων ετών σε μία ενιαία ιστορική χρο-

νογραμμή. Η ιστορικότητά της ταξιδεύει

τόσο βαθιά στον χρόνο, ώστε να της

αποδίδονται αναντίρρητα τα σκήπτρα

της γλώσσας που κωδικοποίησε, πρώτη,

ανώτερες λεξιλογικές αναφορές τόσο

σε αφηρημένες όσο και σε τεχνικές έν-

νοιες, που καθιέρωσε οικουμενικές αξίες

και που θεμελίωσε και διαμόρφωσε το

εννοιολόγιο του δυτικού πολιτισμού.

Σύμφωνα με την Γαλλίδα ακαδημαϊκό

και Ελληνίστρια Jacqueline de Romilly,

“αν η Ελλάδα ζητούσε να αφαιρέσουμε

από την γλώσσα μας τις ελληνικές λέξεις

που μας δάνεισε, ο δυτικός πολιτισμός

θα κατέρρεε”. Αυτή η παρακαταθήκη

αποτελεί έναν αδιάσειστο πολλαπλα-

σιαστή ήπιας μεν, αλλά δομικής ισχύος

για τη χώρα μας.

Η Ελληνική Γλώσσα είναι συναίσθη-

μα. Άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνι-

κή εθνική ταυτότητα, την καρδιά και τον

νου των Ελλήνων, οι οποίοι στις λέξεις

της ανακάλυψαν τη μαγεία της έκφρα-

σης του πλούσιου ψυχικού κόσμου τους.

Στις λέξεις της βρήκαν τον τρόπο να 

εδραιώνονται στον χρόνο και να δημι-

ουργούν. Η Ελληνική Γλώσσα είναι

γλώσσα ποιητική. Εύλογα η Ελλάδα

σεμνύνεται διαχρονικά για τα δύο βρα-

βεία Νόμπελ που της χάρισαν ο Γεώρ-

γιος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελύτης,

σμιλεύοντας τις λέξεις κατά τρόπο μονα-

δικό. Είναι η γλώσσα του Διονυσίου

Σολωμού, ο οποίος μας χάρισε τον ύμνο

«εις την Ελευθερίαν», τον Εθνικό μας

Ύμνο. Τιμώντας κάθε χρόνο στις 9 Φε-

βρουαρίου τη μνήμη του εθνικού μας

ποιητή, θυμόμαστε τα λόγια του: “Μήγαρις

ἔχω ἄλλο στὸ νοῦ μου, πάρεξ ἐλευθερία

καὶ γλῶσσα”. Η άριστη γνώση της ιτα-

λικής και η μακρά παραμονή του στην

Ιταλία, δεν στάθηκαν εμπόδιο στην εξι-

στόρηση της αισθητικής, γλωσσικής και

βιωματικής πορείας του στα ελληνικά.

Εξιστόρηση, η οποία άφησε χαραγμέ-

νο το αποτύπωμά της στη γέννηση της

σύγχρονης Ελλάδας. Tα εκατομμύρια

των Ελλήνων και πολλών φιλελλήνων

σε κάθε γωνιά της γης σήμερα, αποτε-

λούν ζωντανό παράδειγμα της απαρά-

μιλλης γοητείας της.

Το χαρακτηριστικό, ωστόσο, που κάνει

τη Γλώσσα μας μοναδική είναι ότι απο-

τελεί στάση ζωής. Οι Έλληνες, στην προ-

σπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον κόσμο,

δημιούργησαν λέξεις, οι οποίες έχουν

την ιδιότητα να δίνουν νόημα στην ύπα-

ρξη, να οδηγούν στη διαπίστωση του

πραγματικού, του υπαρκτού, αλλά και

του υπερβατικού. Λέξεις που αποδίδουν

με ακρίβεια αυθύπαρκτες έννοιες, ιδέες

και αξίες. Δημο-κρατία, Φιλο-σοφία, Διά-

λογος, Αγαθο-εργία. Το χαρακτηριστικό

αυτό διατρέχει την Ελληνική Γλώσσα

σε όλη την ιστορική της πορεία.

Μέσω της Ελληνικής Γλώσσας, της

γλώσσας των Ευαγγελίων και των Πατε-

ρικών Κειμένων της Εκκλησίας, διαδόθη-

κε και συνεχίζει να διαδίδεται ως σήμε-

ρα, το πανανθρώπινο μήνυμα της Αλή-

θειας, της Πίστεως, της Αγάπης και της

Ειρήνης.

“Από την εποχή που μίλησε ο Όμη-

ρος ως σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε

και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα”, γρά-

φει ο Γεώργιος Σεφέρης, αποδίδοντας

λιτά και παραστατικά τη διαχρονικότητα,

τον συναισθηματικό πλούτο και τη στάση

απέναντι στη ζωή και στην ουσία, όπως

αντανακλώνται στην Ελληνική Γλώσσα.

Η διδασκαλία της αποτελεί καθήκον

όλων μας για τη διατήρηση και τη διά-

δοση του ελληνικού Πολιτισμού».
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9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Πυξίδα του σήμερα και

φάρος του μέλλοντος η Ελληνική Γλώσσα»
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Ο ΕΓΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ» ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ…

Άνω-κάτω η Ορθόδοξη Εκκλησία
στις ΗΠΑ μετά την εκλογή του νέου

Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
Ο εξαίρετος και αγαπητός επίσκοπος Μηδείας

Απόστολος αναλαμβάνει ποιμαντικά και διοικ-

ητικά καθήκοντα στην «χηρεύουσα» – μετά την

αποπομπή του Μητροπολίτη Ευαγγέλου – Μητρ-

όπολη Νέας Ιερσέης. Άξιος ιεράρχης, νέος και

δυναμικός, δεν έχω αμφιβολία ότι θα τα καταφ-

έρει ο Απόστολος. Ωστόσο το να μένει μια σημαν-

τική Μητρόπολη ακέφαλη και οι όποιες λύσεις να

είναι προσωρινές, δεν είναι σωστό. Δεν αρμόζει

στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ρώτησα, γιατί δεν γίνεται κανονική εκλογή μητρο-

πολίτη και μου απάντησαν ότι ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης έχει ως γνωστόν αναστείλει το Σύνταγμα

(Καταστατικό) της Αρχιεπισκοπής. Άρα, θα δίνονται

προσωρινές λύσεις, μέχρι να αποκτήσει η Αρχιεπι-

σκοπή καταστατικό, δηλαδή το 2022. Κι αν εγκριθεί

δηλαδή τότε, γιατί μπορεί να εγκριθεί ένα Καταστα-

τικό που δεν θα άρεσε του Πατριάρχη, οπότε, μπο-

ρεί και να μην το επικυρώσει.

Αναρωτιέμαι τι σχέση έχει το Καταστατικό με τους

Ιερούς Κανόνες που διέπουν την εκλογή Μητρο-

πολίτη/επισκόπου. Ακόμη και το τριπρόσωπο που

επιλέγεται, ο Οικουμενικός Πατριάρχης το καταπά-

τησε, στην εκλογή του Μητροπολίτη Σικάγο, όταν η

Σύνοδος εξέλεξε τον δεύτερο κι όχι τον πρώτο στη

σειρά του τριπροσώπου.

Ή μήπως σεβάστηκε τη διαδικασία εκλογής Αρχιε-

πισκόπου, γράφοντας στα παλαιότερα των υπο-

δημάτων την έκκληση του Αρχιεπισκοπικού Συμβούλιου

να τους επιτραπεί να πάνε στο Φανάρι για να υπο-

βάλλουν τις προτάσεις τους, όπως προνοεί το Κατα-

στατικό;

Τα λέω αυτά γιατί δεν μπορεί η Αρχιεπισκοπή να

λειτουργεί χωρίς Καταστατικό, ή το Καταστατικό να

ισχύει κατά το δοκούν. Ούτε ο αμερικανικός, ούτε ο

Θείος Νόμος προτάσσουν τέτοιες αλχημείες.

Αλλαγή έδρας-πώληση 

μητροπολιτικού μεγάρου;

Διάβασα στην απόφαση της Συνόδου ότι ο επίσκο-

πος Απόστολος θα διοικεί τη Μητρόπολη Νέας Ιερσέ-

ης από την Φιλαδέλφεια κι όχι από το ιδιόκτητο μητρ-

οπολιτικό μέγαρο που με το τόσο κόπο χτίστηκε, χάρη

στη δουλειά του Ευαγγέλου και τη γενναιοδωρία πολ-

λών ομογενών, με πρώτο τον αείμνηστο Νικόλαο

Μπούρα και τους εστιάτορες του Pan Gregorian.

Γιατί; Ρώτησα κι έψαξα. Εν πρώτοις, αρκετοί παρά-

γοντες εκφράζουν φόβους ότι θα πωληθεί το μητρο-

πολιτικό μέγαρο. Εντάξει, αλλά αν είναι να πωληθεί,

τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για νέο, στη

Φιλαδέλφεια ή αλλού;

Εμένα το πρόβλημά μου είναι άλλο. Δεν θα έπρε-

πε μια τέτοια απόφαση να την πάρει η κληρικολαϊκή

της Μητρόπολης κι όχι η σύνοδος, ή ο επιτροπεύων

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος;

Άκουσα επίσης ότι ήταν από την αρχή επιιθυμία

του Πατριάρχη το μητροπολιτικό μέγαρο να χτιστεί

στη Φιλαδέλφεια, αλλά λόγω Μπούρα έγινε στο Νιου

Τζέρσεϊ. Όμως, αν ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο

πνευματικός ηγέτης της Ορθοδοξίας, ασχολείται και

επιβάλλει τη θέλησή του σε τέτοια μικροπράγματα,

έχουμε πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα το οποίο όσο

μετακυλύεται χρονικά, τόσο κάποια στιγμή θα «σκά-

σει».

Οι άνθρωποι του Αρχιεπισκόπου 

και ο ρόλος τους…
Δεν περιμένω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

ή οι άβουλοι συνοδικοί θα κάνουν τίποτε επ’ αυτών.

Για τον Αρχιεπίσκοπο, έγραψα και στο πρωτοχρο-

νιάτικο φύλλο μας, δεν έχω πλήρη εικόνα για να εκ-

φέρω γνώμη. Είναι σίγουρα δραστήριος, απ’ εκεί και

πέρα, δεν ξέρω. 

Παρά την έντονη ενασχόληση με τον ελλαδικό Τύπο,

ήδη άρχισαν κάποιοι να τον πολεμούν, ζητώντας μάλι-

στα συγγνώμη κι από τον Δημήτριο που τον πολε-

μούσαν. Ούτε τότε τους είχα σε υπόληψη, ούτε τώρα

θα αλλάξω γνώμη. Αναρωτιέμαι όμως τι συμβαίνει

τον κοινόβιο χώρο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου και

τι ρόλο παίζουν ορισμένοι.

Δεν θα σχολιάσω δημοσιεύματα που λένε π.χ. ότι

ο π. Βασίλειος Δρόσος «έχει βαρύ χέρι». Θα ρωτή-

σω όμως τι καθήκοντα έχει. Δύο - τρεις  καλοί κοινο-

τικοί παράγοντες μου είπαν το ίδιο πράγμα. Ότι όταν

επισκέπτεται τις κοινότητές τους με τον Αρχιεπίσκο-

πο, ρωτά αυτούς και κόσμο αν έχουν παράπονα με

τον παπά τους, το κοινοτικό συμβούλιο κ.λπ. Κάτι

σαν το Α-2 γραφείο, ή ας πούμε πράκτορας; Δεν ξέρω.

Ούτε τον ίδιο τον ξέρω, αλλά ελπίζω τα όσα γράφη-

καν να μην αληθεύουν.

Θα πω τέλος ότι όταν ασχολούμαστε τον Φεβρου-

άριο με τον εορτασμό των 200 χρόνων της Επανά-

στασης του 1821, ζήσε Μάη μου. Διορίστηκε μία επι-

τροπή, αλλά ονόματα δεν είδαμε, πλην της συναδέ-

λφου εξ Ελλάδος Μαρίας Μπακλαβά, που ευχα-

ρίστησε δημόσια τον Αρχιεπίσκοπο στο Facebook.

Όσο για τα μνημόνια με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνι-

σμού, δεν μου λένε τίποτε. Υπάρχει πληθώρα ελληνικών

εδρών στις ΗΠΑ, με τις οποίες έπρεπε να συνεργα-

στεί η Αρχιεπισκοπή – όπως κάνουν ομογενειακοί

οργανισμοί – για να περάσει η Επανάσταση του 1821

στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Αμερικής.

Αλλά αυτά μάλλον είναι ψιλά γράμματα για τους

αρχιεπισκοπικούς συμβούλους.

Αποστόλης Ζουπανιώτης

ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟN ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΑ ΒΑΝΑΥΣΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αυταρχικός ο Ερντογάν, καλείται
ο πρόεδρος Μπάιντεν να βάλει

τέλος στον κατήφορό του
Να ζητήσει από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετ-

ζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βάλει τέλος στη

διολίσθηση προς τον αυταρχισμό ζητούν από

τον Τζο Μπάιντεν 54 Aμερικανοί γερουσιαστές.

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στη κοινή τους επιστολή, οι Δημοκρατικοί και Ρε-

πουμπλικάνοι Γερουσιαστές εκφράζουν τη πεποίθη-

ση ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να ασκήσει πίεση στην

Άγκυρα για το θέμα της συνεχιζόμενης παραβίασης

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάβρωσης

των δημοκρατικών αρχών.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, «η Τουρκία

παραμένει ένας σημαντικός σύμμαχος σε μια

σημαντική περιοχή του κόσμου, και για αυτόν

ακριβώς τον λόγο σας γράφουμε σήμερα.

»Πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει

να κρατήσουν τους συμμάχους και τους εταί-

ρους τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να μιλή-

σουν ειλικρινά μαζί τους για θέματα ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.

»Σας καλούμε να τονίσετε στον πρόεδρο Ερ-

ντογάν και στην κυβέρνησή του ότι πρέπει να τερ-

ματίσει αμέσως την καταστολή των αντιφρο-

νούντων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-

ρικό, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρα-

τούμενους και τους κρατούμενους συνείδησης

και να αντιστρέψει αυτήν την αυταρχική πορεία».

Πολεμική και επιθετική εξωτερική πολιτική

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι η

εξωτερική πολιτική του προέδρου Ερντογάν έχει γίνει

πιο πολεμική και επιθετική με την πάροδο του χρό-

νου. Υπό αυτό το πρίσμα, επισημαίνουν ότι τα τελευ-

ταία χρόνια η Τουρκία:

–  επιτέθηκε ανερυθρίαστα στους Κούρδους που

πολεμούσαν το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και υπο-

στηρίζονταν από τις ΗΠΑ.

–  αγόρασε ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας

παρά τις προειδοποιήσεις ότι είναι ασύμβατα με την

αμερικανική τεχνολογία.

–  ενθάρρυνε το Αζερμπαϊτζάν να χρησιμοποιήσει

βία για να επιλύσει εδαφική διαμάχη με την Αρμενία.

–  προσπάθησε να πιέσει τις ΗΠΑ και άλλες χώρες

να εκδώσουν Τούρκους υπηκόους, τους οποίους κα-

τηγορεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

–  προσπάθησε να σιωπήσει τους επικριτές της

στις ΗΠΑ, όπως ο Ενές Καντέρ, παίκτης του ΝΒΑ

και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

προκαλώντας προβλήματα στην οικογένεια του που

βρίσκεται πίσω στην Τουρκία και βάζοντας το όνομα

του στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ.

Κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας

Στην επιστολή τους, οι γερουσιαστές κατηγορούν

τον πρόεδρο Ερντογάν ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε

αυταρχικό κατήφορο. Μάλιστα, αναφέρουν συγκε-

κριμένα παραδείγματα, λέγοντας ότι:

– έχει σιγήσει τα επικριτικά μέσα μαζικής ενημέρ-

ωσης.

– έχει εκκαθαρίσει τους ανεξάρτητους δικαστές,

τους οποίους αντικατέστησε με κομματικά πιστά στε-

λέχη.

– έχει φυλακίσει αρκετούς  δημοσιογράφους.

Συνεχίζοντας, υπενθυμίζουν  τα ευρήματα διεθνών

εκθέσεων που περιγράφουν με μελανά χρώματα την

κατάσταση στην Τουρκία.

Ως παράδειγμα αναφέρουν ότι η Επιτροπή Προ-

στασίας Δημοσιογράφων (Committee to Protect

Journalists) κατατάσσει την Τουρκία μόνο πίσω από

την Κίνα στον αριθμό φυλακισμένων δημοσιογρά-

φων.

Επιπλέον, η ΜΚΟ Freedom House κατέταξε την

Τουρκία στην κατηγορία των μη ελευθέρων χωρών

στην έκθεση που συνέταξε για την Ελευθερία στον

Κόσμο το 2020.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η έκθεση του

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το

2019, καθώς αναφέρει ότι «βάση της ευρείας αντι-

τρομοκρατικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση περιόρισε

τις θεμελιώδεις ελευθερίες και έθεσε σε κίνδυνο το

κράτος δικαίου».

«Να πιέσετε…»

Η επιστολή, η οποία υπογράφεται από τη πλειο-

ψηφία του σώματος της Γερουσίας, υπενθυμίζει στον

Τζο Μπάιντεν ότι ως προεδρικός υποψήφιος είχε

μιλήσει για την ανάγκη ενίσχυσης των συμμαχιών και

της προώθηση της δημοκρατίας ως προπύργιου ενάν-

τια στην αυξανόμενα παγκόσμια επέκταση κύματος

αυταρχισμού.

Στο μήνυμά τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο, οι

γερουσιαστές σημειώνουν ότι «εδώ και αρκετό διά-

στημα συμμεριζόμαστε αυτές τις πεποιθήσεις σας και

γράφουμε για τη συνεχιζόμενη κατάσταση των ανθ-

ρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και σας ζητούμε

να πιέσετε την τουρκική κυβέρνηση να βελτιώσει αυτό

το ανησυχητικό ιστορικό της…

»Η Αμερική έχει διακομματική παράδοση για την

προώθηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και δημοκρατικών αρχών. Πιστεύουμε βαθιά στη

συνέχιση αυτής της σημαντικής παράδοσης και είμα-

στε έτοιμοι να βοηθήσουμε την κυβέρνησή σας σε

αυτά τα σημαντικά θέματα».

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α-2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ)
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(αριστερά).

Για τις καταγγελίες περί κακοποίησης και σεξουαλι-

κής παρενόχλησης στον χώρο του θεάματος μίλησε ο

γνωστός Κύπριος μουσικοσυνθέτης, Γιώργος Θεοφά-

νους, σημειώνοντας πως αν ανοίξει αυτή η υπόθεση για

το τραγούδι, θα ακουστούν πολύ χειρότερα πράγματα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Θεοφάνους καλεσμένος σε

τηλεοπτική εκπομπή στην Αθήνα και αναφερόμενος στο

εν λόγω θέμα εξήγησε πως «αν ανοίξει η υπόθεση “τρα-

γούδι”, θα ακουστούν πολύ χειρότερα πράγματα».

«Ξέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σα-

φέστατα, ξέρω για ανθρώπους που μπορεί να ζουν ή να

μην ζουν. Οι μαγαζάτορες, οι μαέστροι, οι τραγουδιστές

μεταξύ τους, η μεγάλη φίρμα με τη μικρή φίρμα, ποια η

διαφορά με τους ηθοποιούς; Στη δουλειά τη δικιά σας;

Στα κανάλια μέσα;» τόνισε.

Πράγματι, οι επισημάνσεις του Γιώργου Θεοφάνους

είναι πολύ εύστοχες, όπως υπογραμμίζουν διάφοροι

κύκλοι. Ως τώρα οι καταγγελίες και όσα προβάλλονται

από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αφορούν τον κόσμο

του θεάματος (θέατρα, σήριαλ κλπ.) και ένα μέρος του

αθλητισμού. Όμως, είναι ευρέως γνωστό ότι στο χώρο

του τραγουδιού έχει δημιουργηθεί μια «κουλτούρα»

γύρω από την «υποχρεωτική» σεξουαλική συνεύρε-

ση προκειμένου να «ανέβει» κάποιος στον καλλιτεχνικό

χώρο. Επίσης στα ΜΜΕ, ιδίως στην τηλεόραση, το

σεξουαλικό «χαρτί» είναι… μέσο για προβολή που

κάποιοι το αξιοποιούν... ποικιλοτρόπως. Γι’ αυτό

υπάρχουν τόσοι και τόσοι άσχετοι που κάνουν εκπο-

μπές… Φυσικά, κανείς δεν μιλά γι’ αυτούς τους χώ-

ρους. 

Γ. Θεοφάνους: «Στο τραγούδι και στα κανάλια
γίνονται πολύ χειρότερα πράγματα…»
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ΗΒιώσιμη Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανό-

τητα δημιουργίας και διατήρησης πλούτου

και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς

και χωρίς να ελαττώνεται η μελλοντική ικανότητα

διατήρησης ή αύξησης των υπαρχόντων επίπε-

δων πλούτου και οικονομικής ευρωστίας.

Γράφει

ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος

Στρατηγικής

& Καινοτομίας

Στον Παγκόσμιο Δείκτη Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας
2020 (The Global Sustainable Competitiveness Index
2020) η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία θέση
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με επιδόσεις πολύ
πιο κάτω από την προτελευταία χώρα που είναι η
Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, σε διεθνές επίπεδο η
Ελλάδα κατατάσσεται στην 47η θέση ενώ η Κύπρος
στην 67η θέση.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την Οικο-καινοτομία (European Eco-innova-
tion Scoreboard) για την περίοδο 2011–2019,η Κύπρ-
ος βρίσκεται στις τρεις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στα
κράτη μέλη της ΕΕ, πολύ πιο κάτω από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο.Την ίδια περίοδο η Ελλάδα σημείω-
σε σημαντική βελτίωση προσεγγίζοντας τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο. Ειδικότερα, στον βασικό πυλώνα
της Οικο-καινοτομίας, τα “κοινωνικοοικονομικά απο-
τελέσματα”, η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία
θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ως “Οικο-καινοτομία” νοείται κάθε μορφή καινο-
τομίας που οδηγεί σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά
τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω του περιορισμού των
επιπτώσεων των τρόπων παραγωγής μας στο περι-
βάλλον, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις
περιβαλλοντικές πιέσεις ή μέσω της επίτευξης πιο
αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών
πόρων.

Στην Έρευνα “Δείκτης Καινοτομίας” (Innovation
Index) για το 2021 ανάμεσα σε 60 χώρες που δημο-
σιεύτηκε πριν λίγες μέρες από το πρακτορείο Bloomberg,

η Κύπρος βρίσκεται στην 47η θέση και η Ελλάδα στην
30η θέση ανάμεσα σε 60 χώρες. Η Κύπρος κατα-
λαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη
της ΕΕ.

Στην παγκόσμια έρευναThe Global Talent
Competitiveness Index 2020, στην κομβικής σημασίας
παράμετρο ‘Επαγγελματικό Μάνατζμεντ’ (Professional
Management) η Κύπροςκατατάσσεται πάρα πολύ
χαμηλά (98η θέση) ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 83η
θέση ανάμεσα σε 132 χώρες.

Σύμφωνα με τη διεθνή, συγκριτική έρευνα Fragile
States Index Annual Report 2020 η οποία αξιολογεί
τα ρίσκα και τις ευπάθειες (risks and vulnerabilities)
σε όλους τους τομείςσε 178 χώρες, η Κύπρος κατα-
λαμβάνει την τελευταία θέση – και η Ελλάδα την προ-
τελευταία θέση – ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών της
Κύπρου με τίτλο ‘Διαχείριση Κινδύνων Οντοτήτων
Γενικής Κυβέρνησης, των Κρατικών Επιχειρήσεων
και των Κρατικών Οργανισμών’ που δημοσιεύτηκε
στις 4 Μαΐου 2020, αναλύονται διάφορες τεχνικές,
πλαίσια και πρότυπα που χρησιμοποιούνται διεθνώς
για το εντοπισμό, την ανάλυση και τη διαχείριση των
κινδύνων των Οργανισμών καθώς και την ανάλυση
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Οι προαναφερόμενες τεχνικές,πλαίσια καιπρότυ-
πα αφορούν στατικά εργαλεία και γραμμικά μοντέλα
τα οποία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις ασύμμε-
τρες απειλές της νέας εποχής – αυτό άλλωστε κατέ-
δειξε και η κρίση του κορωνοϊού. Η εστίαση στην απο-
δοτικότητα και τις σταδιακές βελτιωτικές αλλαγές
(incrementalism) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι

ασύμμετρες αβεβαιότητες, οι αλληλεξαρτήσεις, η πε-
ριπλοκότητα και η μεταβλητότητα, εμπεριέχει εκρη-
κτικά ρίσκα και δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

Στην εποχή της τεράστιας αβεβαιότητας, της ρευ-
στότητας, της διαταραχής, της μεταβλητότητας, της
πολυπλοκότητας, των ασυμμετριών, των καταστρο-
φικών ρίσκων, των “μαύρων κύκνων” και των τέλει-
ων καταιγίδων χρειάζονται νέα, δυναμικά εργαλεία,
μη γραμμικά μοντέλα και ολιστικές, πολυπαραμετρι-
κές προσεγγίσεις.

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει ένα
νέο Μοντέλο Καινοτομίας, το οποίο μπορεί να βοηθή-
σει τους Οργανισμούς να καινοτομήσουν πολύ πιο
αποτελεσματικά.

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας παρουσιάζεται ανα-
λυτικά σε ένα πρακτικό Οδηγό 250 σελίδων ο οποίος
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα Πρότυπο Εργαστήρι
για ενίσχυση της δημιουργικότητας και της ικανό-
τητας καινοτομίας των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης,
των Επιχειρήσεων, του Διπλωματικού Σώματος, των
Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Εκπαιδευτικών,
Ερευνητών και Φοιτητών.

Στο προαναφερόμενο Εγχειρίδιο που έχω ετοιμά-
σει, καταγράφονται περισσότερα από 60 διεπιστημονικά
εργαλεία, ασύμμετρες στρατηγικές καινοτομίας και
δημιουργικές τεχνικές που επιτρέπουν στους Οργα-
νισμούς να τροποποιήσουν την έκθεσή τους (modi-
fy their exposure) ανάλογα ώστε να αξιοποιήσουν τις
θετικές ασυμμετρίες (να είναι ανοικτοί σε ευκαιρίες)
και να προστατευθούν απέναντι στις αρνητικές ασυμμε-
τρίες (να μην εκτεθειμένοι σε κινδύνους). Απ’ τη μια
η αύξηση της έκθεσης (increase the exposure) σε

ευνοϊκές ασυμμετρίες και η αξιοποίηση των ευκαι-
ριών μπορεί να επιφέρει εκθετικά πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη και πλεονεκτήματα. Απ’ την άλλη η μείωση
της έκθεσης (decrease of exposure) σε δυσμενείς
ασυμμετρίες μπορεί να ελαχιστοποιήσει / εξαλείψει
το ρίσκο της καταστροφής.

Η διττή αυτή στρατηγική με την ονομασία Antifragility
(αντι-ευθραυστότητα) εφευρέθηκε από τον καθηγητή
Nassim Taleb. Η ιδιότητα αυτή είναι πέρα από την
ανθεκτικότητα “resilience” ή την ευρωστία “robustness”.
Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν απλώς αντέχει σε ένα σοκ
αλλά βελτιώνεται πραγματικά εξαιτίας αυτού. Το αν-
θεκτικό αντιστέκεται στα σοκ και παραμένει το ίδιο.
Το αντιθραυστικό γίνεται καλύτερο. Η αντι-εύθραυ-
στη οργάνωση αναπτύσσεται από μεταβλητότητα και
διαταραχή.

Το ευέλικτο εργαλείο το οποίο παρουσιάζεται πολύ
επιγραμματικά στο παρόν άρθρο μπορεί να: α)
Βελτιώσει τη Βιώσιμη Ανταγωνιστικότητα της Κύ-
πρου, β) ενισχύσει την ανθεκτικότητα του νέου Αυτο-
διοικητικού Μοντέλου και γ) εφαρμοστεί σε όλους
τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη:
Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, Επιχειρήσεις (Startups και Μεγάλες Εται-
ρείες), Τράπεζες, Κυκλική Οικονομία, Εθνική Στρα-
τηγική Ασφάλειας (Οικονομική Διπλωματία, Έξυπνη
Άμυνα, Nation Branding) κ.ά.

Το νέο Μοντέλο Καινοτομίας:
α) Αποτελεί το μόνο εργαλείο –σε παγκόσμιο επίπε-

δο– που ενσωματώνει την ιδιότητα Antifragilityστη
διαδικασία της καινοτομίας.

β) Είναι στη διάθεση της Πολιτείας για άμεση αξιο-
ποίηση.

Συμπερασματικά: Ενόσω η καινοτομία αδυνα-

τεί να τιθασεύσει την ιδιότητα Antifragility, ο κατα-

στροφικός φαύλος κύκλος ‘από κρίση σε κρίση’

θα συνεχιστεί και το επόμενο χτύπημα του μαύρ-

ου κύκνου θα θερίσει τα πάντα για ακόμη μια

φορά. Τα παραδοσιακά, στατικά εργαλεία και τα

γραμμικά μοντέλα αντιμετωπίζουν την τεράστια

αβεβαιότητα ως πηγή κινδύνων και καταστροφι-

κών ρίσκων. Αντίθετα, το νέο δυναμικό εργαλείο

που έχω αναπτύξει μπορεί να μετατρέψει την αβε-

βαιότητα σε πρώτη ύλη της καινοτομίας.

Πώς μπορεί να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα
Κύπρου - Ελλάδας;
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Καλπάζει η επιστήμη
Η έννοια καλπασμός είναι πλέον τελείως παρωχημένη στην εποχή

μας. Πάνε τα άλογα, πάνε οι άμαξες πάνε κι οι καουμπόϋδες. Τότε
είχαμε εξάσφαιρα, μαστίγια και σπιρούνια. Σήμερα έχουμε πυραύλους
αεροπλάνα και κορωνοϊούς σε πλήρη επάρκεια. Γέμισε ο ουρανός
αεροπλάνα και τα μανάβικα μπανάνες, βάλαμε κλιματισμό και στις
τουαλέτες. Αλλά ακόμη δεν είδαμε την πλήρη γκάμα των προϊόντων. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Σήμερα κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση και διαλέγεις κανάλια
απόλυτα ασφαλής από τον κορωνοϊο και την ηπατίτιδα. Κινδυνεύεις
μόνον όταν βγείς από το σπίτι σου. Τηλεφωνούμε από το κινητό στον
μπατζανάκη μας, σε καμιά γκόμενα και πρόβλημα υγείας κανένα. 

Θα παραμείνουμε όμως ασφαλείς εν όψει της επιστημονικής
καταιγίδας που κινείται με ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτή του
φωτός; Σκέψεις κάνω, δεν έχω αποδείξεις, αλλά και το 1980 φήμες
υπήρχαν για τα κινητά τηλέφωνα. Σε κάτι τεράστια βιβλία καταχω-
ρούσαμε τα υπόλοιπα των πελατών μας, ενώ σήμερα με ένα πά-
τημα του ''enter'' βλέπουμε ποιοι μας χρωστάνε και ποιοι είναι συνε-
πείς στις πληρωμές τους. Η πληροφόρηση έχει καταργήσει τον χρόνο
και τις αποστάσεις. 

Δεν μου φαίνεται παράξενο αν καταργήσει η επιστήμη και τον αε-
ρόβιο τρόπο μετάδοσης των ιών και των ασθενειών. Θα κάθεσαι
στον καναπέ με τους φίλους σου για να θαυμάσεις τις ικανότητες του
Καθηγητού Neimar και όπως θα κάθεσαι με την ομελέτα στο πιάτο,
θα σηκώνεσαι για την ανάγκη σου και στην τουαλέτα θα αντιμε-
τωπίζεις την δύσπνοια και τις κομάρες κάποιου πιο τελειοποιημένου
ιού, η τελευταία λέξη της επιστήμης. Θα σε ξεδιαλέγει ο εκφωνητής
και θα παραλαμβάνεις τον προσωπικό σου ιό μέσα από το γυαλί της
τηλεόρασης Θα την τρώς την ραμπατσίνα μέσα από τα θαυμαστά
megapixel και θα λες κι ευχαριστώ, δεν ήταν ανάγκη. 

Στα κεντρικά του ΟΤΕ θα καταφθάνει νωρίς το πρωί ένας αρι-
στούχος επιστήμων με ακριβή επαγγελματική τσάντα και μέσα σε
δύο ώρες θα έχει κατευθύνει μια αξιοπρεπή αρρώστια στην περιοχή
του Γκύζη ή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Θα τηλεφωνείς να
μάθεις τι κάνει η μάνα σου και κλείνοντας το ακουστικό θα χρειάζε-
σαι άμεσα χημειοθεραπεία στο συκώτι σου. Εντάξει, μιλάμε τώρα
για ακραίες περιπτώσεις, μπορεί η περίπτωσή σου να είναι ελα-
φρύτερη, να χρειάζεσαι χημειοθεραπεία για το στομάχι σου. Όπως
και να το κάνεις, η περίπτωσή σου δεν θα είναι τόσο σοβαρή, θα ζείς
τρείς μήνες παραπάνω. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ηρεμήστε!

Αυτά τώρα είναι παιχνίδια επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν
το 1900 το ταξίδι με το αεροπλάνο, τώρα δεν θα χρειάζεσαι ούτε αε-
ροπλάνο, θα σε αναλαμβάνει με πτήση χαμηλού κόστους ο Άγιος
Πέτρος μέσω της νέας εποχής Digital. Αν πάλι είσαι καλός, υπάκου-
ος πολίτης και συνεπής ψηφοφόρος, θα παραλαμβάνεις κατά την
έξοδό σου και συστατική επιστολή, για την κατά το δυνατόν καλύτε-
ρη μεταχείρισή σου από τον σύνδεσμο Αγγέλων, Αρχαγγέλων και
μηχανικών υπολογιστών στο επέκεινα. Θα σε περιποιηθούνε σαν
δικό τους άνθρωπο. Μην ανησυχείς καθόλου. 

Εν τω μεταξύ, εσείς μην σταματάτε δευτερόλεπτο να μασάτε ανε-
λέητα ποπ κόρν όσο διαρκεί η τηλεοπτική ποδοσφαιρική επιμόρ-
φωση, προφυλάσσει το μυαλό από εσωτερικές αμφιβολίες και διευ-
κολύνει τις εξωτερικές φιλικές επιθέσεις της ανοησίας. Ο γιατρός
συνιστά την εγκεφαλική ενάργεια, εσείς ενεργήστε σύμφωνα με την
ενάργεια που παρέχει ο σεβαστός Πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο
Πέρεθ. Είναι αρκετό, τίποτα δεν θα καταλάβετε από την μια ζωή στην
άλλη!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

«Τον ποντικόν εν τον εχώρεν η τρύπα
του τζιαι ετράβα τζιαί τριζοκυλόκα», έλεγαν
οι παλιοί. Με άλλα λόγια, οι σημερινοί Έλληνες
και ιδιαίτερα εμείς οι Ελληνοκύπριοι δεν
φτάνει που έχουμε χίλιες δυο αδυναμίες,
δημιουργούμε οι ίδιοι κι άλλα προβλήμα-
τα, που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότε-
ρο τη θέση μας. 

Από πού ν’ αρχίσουμε; Στα παλιά χρό-
νια ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος έστει-
λε στρατό στην Ιταλία για να βοηθήσει 
τους Έλληνες εκεί εναντίον των Ρωμαίων.
Αυτοί ήταν αδιάφοροι – σαν εμάς – και άφη-
σαν τα προβλήματά τους στον Πύρρο.
Νίκησε τους Ρωμαίους δύο φορές, αλά έχα-
σε πάνω από το μισό του στράτευμα εκεί
και είπε «Αν κερδίσω ακόμα μια τέτοια νίκη,
θα χαθώ». Εμείς φτάσαμε στο σημείο να
γιορτάζουμε μεγαλοπρεπώς καταστροφι-
κές ήττες!!!

Υπάρχει και σε ένα άλλο μέρος της γης
κι ένας λαός ο οποίος μοιάζει με μας στη
βλακεία και μάλιστα η χώρα του κατέχει το
ένα έκτο της Γης. Η χώρα αυτή είναι η Ρωσία.
Μια χώρα αχανής, πολύ πλούσια, που έχει
όλα τα αγαθά, αλλά ο λαός της δεν έχει
μυαλό, όπως συμβαίνει και με μας. Ξέρο-
υμε ότι είναι συγγενείς μας, αφού έχουν το
ίδιο αλφάβητο και το ίδιο χριστιανικό δόγ-
μα – είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Από το-
υς αρχαιοτάτους χρόνους η Ελλάδα είχε
σχέσεις με τη Ρωσία και μεγάλο ελληνικό
πληθυσμό, οπότε έχουμε πολλούς συγγε-
νείς εκεί. Αν είχαμε καλούς πολιτικούς και
θρησκευτικούς ηγέτες σε Ελλάδα και Κύ-
προ, η Ρωσία θα ήταν ο καλύτερος και χρη-
σιμότερος φίλος και σύμμαχός μας. Με 
τους ηγέτες που εκλέξαμε – θρησκευτικούς
και πολιτικούς – καταφέραμε να κάνουμε
στενούς φίλους δύο αιώνιους παραδοσια-
κούς εχθρούς, τη Ρωσία με την Τουρκία!

Είχαμε την καλύτερη ευκαιρία όταν η 

Τουρκία διοχέτευσε τους τζιχαντιστές στη
Συρία και το Ιράκ για να βοηθήσουμε τη
Ρωσία και τους Κούρδους της Συρίας. Δεν
εκμεταλλευτήκαμε καμία ευκαιρία να προ-
καλέσουμε ζημιά στους Τούρκους. Συνερ-
γαστήκαμε με τους «εταίρους» μας και το
ΝΑΤΟ για να βγει τότε από τον κίνδυνο η
Τουρκία. Τώρα που τα βρήκε με τη Ρωσία
και την Κίνα, κάνει ό,τι θέλει στην ανατολι-
κή Μεσόγειο. Οι μεγάααλοι πολιτικοί, Δέν-
διας και Χριστοδουλίδης, περιμένουν με-
τάλλαξη της Τουρκίας προς το καλύτερο.
Με άλλα λόγια, περιμένουν ότι ο λύκος θα
γίνει... αρνάκι! Θα περιμένουν πολύ ακό-
μα!!!

Ακούμε κάθε μέρα στις ειδήσεις για κα-
ταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Τουρκία. Δεν είδαμε την κυπριακή
κυβέρνηση να κάνει το παραμικρό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ για να τι-
μωρήσουν την Τουρκία. Ο ηγέτης των Κούρ-
δων Αμπ. Οτσαλάν βρίσκεται ακόμα στις
τουρκικές φυλακές και καμιά προσπάθεια
δεν γίνεται από τις κυβερνήσεις Ελλάδας
και Κύπρου ν’ απελευθερωθεί, όταν μάλι-
στα έχουμε ηθική υποχρέωση να το κά-
νουμε. Την ίδια στιγμή δεν παρουσιάζουμε
την Τουρκία ότι καταπατά τα δικαιώματα
των άλλων κατοίκων της. Εκλιπαρούμε την
Άγκυρα να μας δώσει μερικά ψίχουλα, πράγ-
μα που δεν θα κάνει ποτέ.

Τι κάνουν οι εκλεγμένοι ηγέτες μας; Ενδια-
φέρονται μόνο για λεφτά και έχουν κάνει
την Κύπριο ισχνότερη κι από τις ισχνές αγε-
λάδες του Φαραώ και σκαρφίζονται νέες
απάτες για να βρουν λεφτά να βολέψουν
περισσότερους «ημετέρους». Ακούγεται η
δημιουργία νέων υφυπουργείων και οργα-
νισμών για «βόλεμα». Έβαλε η κυπριακή
κυβέρνηση κάτω από το χαλί όσες παρα-
νομίες μπορούσε. Τώρα, όμως, το χαλί
ξεχείλισε και βγήκαν έξω. 

Ο... φιλαλήθης, ειλικρινέστατος και...

ακομμάτιστος Πρόεδρος Νίκος Αναστα-

σιάδης εμφανίστηκε στην «ανεξάρτητη»

Εξεταστική Επιτροπή, την οποία ο ίδιος 

διόρισε με δικούς του στενούς συνεργάτες,

και είπε – όπως πάντα – την αλήθεια και

μόνον την αλήθεια... Δηλαδή ότι το Υπουρ-

γικό Συμβούλιο έπαιρνε αποφάσεις υπό

την προεδρία του, αλλά δεν ήξερε τι έκα-

ναν! Πολύ χριστιανικό! Με άλλα λόγια, όπως

είπε και ο μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης

«Εν οίδα ότι ουδέν οίδα» («Ένα πράγμα

ξέρω, ότι τίποτα δεν ξέρω»). Δεν ήξερε τι

αποφάσεις έπαιρνε!  

Θα θυμάστε στην περίπτωση της Διοι-

κητού της Κεντρικής Τράπεζας, κυρίας

Γιωρκάτζη, ότι πάλι o Ν. Αναστασιάδης

ισχυρίστηκε πως είχε υπογράψει το συμβό-

λαιο μαζί της χωρίς να το διαβάσει. Τότε

επενέβη ο καλός του φίλος, ο πρόεδρος

του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου να τον υπο-

στηρίξει. Είπε ότι ο Πρόεδρος, λόγω... φόρ-

του εργασίας, δεν διάβαζε τα έγγραφα που

υπέγραφε! Μάθαμε από την κατάθεσή του

στην «ανεξάρτητη» Εξεταστική Επιτροπή

που ο ίδιος διόρισε, ότι ο Πρόεδρος ήταν

πλήρως απασχολημένος (με το βόλεμα τρι-

ών χιλιάδων «ημετέρων», χρησιμοποιώντας

τα κέρδη από τα «χρυσά διαβατήρια»). Οι

υπάλληλοι του Προεδρικού είχαν άλλες 

προσφιλείς ασχολίες. Με άλλα λόγια, το 

Προεδρικό είχε καταντήσει πρώτης τάξεως

«Holiday Inn». «Τζιαι ανάθεμά τον που 

χρωστά τζιαι από σιει να πιερώσει».

Φυσικά όλοι οι «ωραίοι» ηγέτες είναι εκ-

λεγμένοι από τον λαό και αντί να σκεφτούν

πώς να φροντίσουν για τη σωτηρία του τό-

που, ασχολούνται με τα σκάνδαλα. Έτσι

όπως φαίνεται, τον τόπον – όσος απόμει-

νε – «μαγκόνας εν τον σώζει».

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Να καταγγείλουμε την Τουρκία για 

καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Γιόρτασε ο Άγιος Χαράλαμπος Νέου

Χωρίου Κυθραίας
Αγαπητοί συγχωριανοί, ξενητεμένα αδέρφια,

Γιόρτασε και φέτος ο άγιος του χωριού μας. Γιόρτασε βου-

βά χωρίς την παρουσία μας, χωρίς τον πατέρα Διομήδη να

ψάλλει το «Ως Στύλος ακλόνητος της εκκλησίας Χριστού». Γι-

όρτασε με κλεισμένενη την εκκλησιά, με σβησμένα καντήλια

και σβησμένα κεριά. Μαζί του γιορτάσαμε και μεις. Όλοι οι

Νιοχωρίτες όπου κι αν βρισκόμαστε. Στην Κύπρο, στην Αγγλία

, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Προσευχηθήκαμε τούτη να΄ναι

η τελευταία χριονιά που ζούμε μακριά του.

Σας γράφω τούτα τα λίγα λόγια με πολλές ευχές και σπα-

ραγμό ψυχής. Οι καιροί έχουν δυσκολέψει πολύ. Προγραμ-

μάτιζα να κάναμε μια μικρή συνάντηση, να ξαναδούμε ό ένας

τον άλλο, να θυμηθούμε τη ζωή μας στο χωριὀ. Όλα αυτά είναι

αδύνατο να γίνουν τώρα.

Μην απελπίζεστε όμως. Η μέρα θα φθάσει. Το δίκαιο θα

επικρατήσει. Δεν μπορεί το άδικο να κυβερνά την ζωή των

ανθρώπων.Υπομονή και επιμονή. Και αν δεν φτάσουμε εμείς

εκείνη τη μέρα, θα την φτάσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.

Το Νέο Χωρίο ζει και μας περιμένει.

Μιχάλης Κασιής

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποδήμων Νέου Χωρίου



Το ότι η Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία είναι
τουρκική απαίτηση για «λύση» δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο πέραν
πάσης αμφιβολίας. Και αυτή τους η απαίτηση χρο-
νολογείται από τον Ιούνιο του 1957, σύμφωνα με
τα αποδεσμευμένα επίσημα έγγραφα του Γραφείου
Αποικιών. Μια απαίτηση που έγινε δεκτή από τους
Βρετανούς, οι οποίοι την προωθούν ολόψυχα και
επιμένουν να την επιβάλουν στον κυπριακό Ελληνι-
σμό με το έτσι θέλω. Την πέρασαν από τις «Ιδέες
Γκάλι» τους και απέτυχαν. Την πέρασαν από τό-
σους και τόσους... μόχθους και κόπους με επικε-
φαλής τον Sir David Hannay φθάνοντας στο «Σχέ-
διο Ανάν» τους και απέτυχαν. Και τώρα ετοιμάζον-
ται και πάλιν πυρετωδώς με πήγαινε έλα στην Κύπρο
για νέο... «Σχέδιο». Μέσω λεγόμενης Πενταμερούς
και όχι μόνο. Στοχεύοντας πλέον στην απο-ανα-
γνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανα-
γνώριση από εμάς τους ίδιους, τα θύματα δύο αιματ-
ηρών τουρκικών βάρβαρων εισβολών, των τετελε-
σμένων τους και του κατοχικού εκτρώματος.

Μάλιστα, διαμέσου των δεκαετιών που πέρασαν,
προσπάθησαν να εμπεδώσουν ότι αυτή η τουρκο-
βρετανική διάλυση της ΚΔ (ΔΔΟ)... είναι και «κυ-
πριακής ιδιοκτησίας», αν είναι δυνατόν.

Γι' αυτό, αν μη τι άλλο για τους νεότερους, οφεί-
λουμε να τα λέμε ξανά και ξανά για να διατηρηθεί η
αλήθεια και όχι το ψέμα, η διαστρέβλωση και συσκό-
τιση. Εκτός του ότι κάποιοι σαν κουρδισμένα παπα-
γαλάκια βγαίνουν στα ΜΜΕ και πλασάρουν την προ-
παγάνδα ότι, δήθεν, επειδή οι Τούρκοι τώρα ζητούν
δύο κράτη (που πάντα τα ζητούσαν) και αυτοί που
ήσαν εναντίον της ΔΔΟ τώρα την... υποστηρίζουν!
Ενώ τα δύο κράτη, η συνομοσπονδία, ομοσπονδία
χαλαρή, σφιχτή, ανάποδη, βασίζεται στη διαιρετική
ΔΔΟ!!!

Στις 21 Ιουνίου 1955, ούτε τρεις μήνες μετά την
έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνος της ΕΟΚΑ
1955-59 για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, οι
Βρετανοί είχαν ήδη ενημερώσει τους Τούρκους να
μην ανησυχούν και τα σχέδιά τους θα έφερναν τους
Τούρκους της Κύπρου επί ίσοις όροις (equal footing)
με τους Έλληνες. Γι' αυτό σχεδιάστηκε εξάλλου η
επαναφορά της Τουρκίας ως ενδιαφερόμενου μέ-
ρους με την Τριμερή τον Αύγουστο του 1955 από
τον Sir Ivone Kirkpatrick, παραβιάζοντας τη Συν-
θήκη της Λωζάννης που οι ίδιοι διαπραγματεύτηκαν...

Νοέμβριος 1956 – Σχέδιο Δρος Nihat

Erim για επανάκτηση της Κύπρου

Παράλληλα με τις βρετανικές διαβουλεύσεις με
τους Τούρκους για τα διχοτομικά σχέδια, στην Άγκυρα
ο Τούρκος πρωθυπουργός επιφόρτισε τον Τούρκο
συνταγματολόγο Δρα Nihat Erim με την ετοιμασία
σχεδίου για επανάκτηση της νήσου. Ο Δρ Erim
ετοίμασε δύο σχέδια, όπως αποκάλυψε ο μ. καθη-
γητής Νεοκλής Σαρρής στο βιβλίο του «Η Άλλη Πλευ-
ρά», και το ένα παραδόθηκε στον Τούρκο Πρωθυ-
πουργό στις 24 Νοεμβρίου 1956 (Η έκθεση Erim
δημοσιεύθηκε στα ελληνικά στο βιβλίο του κ. Κώστα
Χατζηκωστή, «Εξι Προεδρικά Πορτραίτα», που
εκδόθηκε το 2015 και κυκλοφόρησε και σε βιβλια-
ράκι από τη «Σημερινή» με συγγραφέα τον κ. Χρή-
στο Ιακώβου).

Στις 14 Δεκεμβρίου 1956, ο Υπουργός Αποικιών
Lennox - Boyd συναντήθηκε στην Αθήνα με τον
Έλληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή
και του έδωσε αντίγραφο των προτάσεων του λόρ-
δου Radcliffe, στον οποίο η βρετανική κυβέρνηση
είχε αναθέσει την ετοιμασία συνταγματικών προ-
τάσεων για την Κύπρο. Ο Κ. Καραμανλής έφερε
αντιρρήσεις. Ο Υπουργός Αποικιών, απορρίπτον-
τας τις αντιρρήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης, απάν-
τησε ξερά ότι τα τουρκικά συμφέροντα στην Κύπρο
έπρεπε να διασφαλιστούν. 

Σημειώνεται ότι α) είχαν δώσει προκαταβολικώς
αντίγραφο στους Τούρκους, ενώ στους Έλληνες δεν
έδωσαν, και β) τα δύο αντίγραφα διέφεραν σε ορι-
σμένες παραγράφους.

Στις 16 Δεκεμβρίου 1956, ο Υπουργός Αποικιών
είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με την
τουρκική κυβέρνηση, στην οποία εξήγησε ότι θα
ανακοίνωνε τις Συνταγματικές Προτάσεις Radcliffe
από τη Βουλή των Κοινοτήτων στις 19 Δεκεμβρίου
1956. Ήθελε όμως πρώτα να κάνει σίγουρο ότι αυτές
ικανοποιούσαν πλήρως τους Τούρκους. Εκεί, ο Τούρ-
κος Πρωθυπουργός Menderes ουσιαστικά υπαγό-
ρευσε στον Lennox-Boyd, τι ακριβώς θα έλεγε στις
19.12.1956. Ο Menderes είπε ότι ανέμενε από τη
βρετανική κυβέρνηση να δώσει δεσμευτική υπόσχε-
ση πως η αυτοδιάθεση ήταν εξίσου δικαίωμα των
Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων, έστω
και αν οδηγούσε στη διχοτόμηση.

Στις 19 Δεκεμβρίου 1956 ο Υπουργός Αποικιών,
επισημοποιώντας τις Προτάσεις Radcliffe, ανα-
κοίνωσε ακριβώς ό,τι ζητούσε ο Τούρκος Πρωθυ-
πουργός. Τη δέσμευσή τους για ξεχωριστή αυτο-
διάθεση του 18% των Τουρκοκυπρίων, δίχως να
αποκλείεται η διχοτόμηση σε τελική λύση. Η σχετι-
κή δήλωση (ακολουθεί) όπως είχε συμφωνηθεί στις
16.12.1956 στην Κωνσταντινούπολη στα πρακτικά
της βρετανικής Βουλής και σε αντίγραφο.
http://hansard.millbanksystems.com/commons/
1956/dec/19/cyprus-lord-radcliffes-proposals.

Δεκαετίες αργότερα η βρετανική εφημερίδα
«Evening Standard» έγραψε στις 15 Αυγούστου
1996:

«...Η Βρετανία έχει συνεχείς ιστορικούς δεσμούς
με την Κύπρο και ομολογουμένως δίχως να μας
τιμούν οι περισσότεροι. Ακόμα περισσότερο, η λύση
διχοτόμησης – η γνωστή βρετανική προσέγγιση τού
«διαίρει και βασίλευε» για λύση στα προβλήματα
των ιθαγενών στις πρώην αποικίες – έχει το μειο-
νέκτημα να οχυρώνει και να θεσμοθετεί εθνικούς
διαχωρισμούς και να τους προικίζει με κακόβουλες
εδαφικές διαστάσεις...».

Ομοσπονδία – δύο ζώνες

Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι, εφόσον εξασφάλισαν
ό,τι είχαν απαιτήσει, δηλαδή την επίσημη δέσμευ-
ση για ξεχωριστή αυτοδιάθεση για την τουρκική μει-
ονότητα του 18% (αντιδημοκρατική και διαιρετική)
που δεν απέκλειε τη διχοτόμηση, προχώρησαν εντός
του 1957 και είπαν στους Βρετανούς ότι τώρα
ζητούσαν ομοσπονδιακή λύση, με δύο ζώνες στην
Κύπρο. Και μάλιστα πίστευαν (κάτι που ούτε οι Βρε-
τανοί δεν πίστευαν ότι μπορούσε να επιτευχθεί)
πως με λίγη βοήθεια από τους Ελληνοκυπρίους
μπορούσαν να την εξασφαλίσουν! Να δούμε τι μας
αποκάλυψαν τα έγγραφα του Γραφείου Αποικιών
προ δεκαετιών.

Στις 4 Ιουνίου 1967 σημειώθηκε σε φάκελο του
Γ. Αποικιών ότι ο Βρετανός τότε Πρωθυπουργός
ζήτησε να δει μελέτη για ομοσπονδία ως πιθανή
λύση για το κυπριακό πρόβλημα.

Του την ετοίμασαν, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ήταν
η σημείωση στον ίδιο φάκελο του Βρετανού αξιω-
ματούχου του Γ. Αποικιών, W.A. Morris, ημερ. 6 Ιου-
νίου 1957.

«1. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείωμα από τον
κ. Smith. Δεν είμαι, όμως, σίγουρος αν είναι όλη η
ιστορία.

»2. Η τουρκική κυβέρνηση πιστεύει ότι η διχοτόμ-
ηση της Κύπρου δεν θα είναι αναγκαστικά πολύ
δύσκολη, και δεν χρειάζεται μεγάλη ανταλλαγή
πληθυσμών. Υποστηρίζουν ότι, δοσμένης κάποιας
συνεργασίας με τους Ελληνοκυπρίους (η έμφαση
από την γράφουσα), μπορούν να γίνουν δύο ζώνες
στην Κύπρο, η μία υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση
και η άλλη υπό ελληνοκυπριακή. Δεν θα χρειάζεται

να επιβληθεί πάνω στους Ελληνοκύπριους να μετα-
κομίσουν από την τουρκική ζώνη και αντίθετα. Οι
Βρετανοί μπορούν να διατηρήσουν βάση στο νησί,
και μετά ολόκληρο το νησί μπορεί να κυβερνηθεί
από κάποιου είδους ομόσπονδη κυβέρνηση στο
μέσο.

»3. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον αυτό χρειά-
ζεται να αποκλειστεί. Όμως, η ερώτηση είναι, ποία
θα είναι η μορφή της κεντρικής ομόσπονδης κυβέρ-
νησης;..

»4. Μέχρις εδώ, καλώς. Όμως η ομοσπονδία
πάντοτε συνεπάγεται αδιαίρετη κυριαρχία. Και όπως
έχουν τα πράγματα στην Κύπρο, η ελληνική ζώνη
θα είναι ελεύθερη να ενωθεί με την Ελλάδα και η
τουρκική με την Τουρκία. Σε τέτοια περίπτωση, το
νησί δεν θα παραμείνει υπό αδιαίρετη βρετανική
κυριαρχία. Επομένως, οποιαδήποτε κεντρική κυβέρ-
νηση που αναφέρεται πιο πάνω δεν θα είναι ομο-
σπονδία, αλλά ένα είδος τριχοτόμησης (tridominium)...».

Και σημείωσε άλλος αξιωματούχος, ότι σε μια
ομοσπονδία, η μία συμμετέχουσα κυβέρνηση συνε-
πάγεται όπως αναγνωρίζει την κυριαρχία της άλλης.
Και αν η μια πλευρά αποφασίσει να ενωθεί με την
Ελλάδα ή Τουρκία, κατά περίπτωσιν, η ομοσπον-
δία σπάει...

Σαράντα έξι χρόνια μετά τις δύο τουρκικές εισβο-
λές του 1974, οι μεγαλύτεροι φανατικοί υποστηρι-
κτές της βρετανο-τουρκικής διαιρετικής, αντιδημο-
κρατικής, δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, απο-
δείχθηκαν (για να αληθεύσει η πεποίθηση των Τούρ-
κων από το 1957) κάποιοι Ελληνοκύπριοι. Πρωτο-
στατούντος αρχικά του Γλ. Κληρίδη και του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος ΑΚΕΛ και στη συνέχεια σχεδόν
όλων των ηγετών των κομμάτων και όλων των
Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον
Μακάριο μέχρι τον Νίκο Αναστασιάδη, με εξαίρεση
τον Πρόεδρο Σπύρο Κυπριανού. Επιβεβαίωση (για
Σπ. Κυπριανού) από την αξιωματούχο του Φ.Ο.
Angela Gillon, μέρες πριν από την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους το 1983.

Γιατί οι Τούρκοι όμως είχαν εκείνη την πεποίθη-

ση ότι «με κάποια βοήθεια από τους Ε/κ θα τα κατά-
φερναν»;

Στις 30 Απριλίου 1955, ο τότε Γενικός Γραμμα-
τέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος
Ζαχαριάδης, σε άρθρο του στον «Νέο Δημοκράτη»,
ημερ. 30.4.1955 (δηλαδή 30 μέρες μετά την έναρξη
της ΕΟΚΑ!), δήλωσε: «Όμως η απελευθέρωση του
λαού της Κύπρου δεν μπορεί να είναι πραγματική,
παρά μόνο σαν απελευθέρωση και των Τούρκων.
Η απελευθέρωση της Κύπρου δεν μπορεί να σημαίνει
ιδιοποίηση ή χειροτέρευση της υποδούλωσης των
Τούρκων, μα απελευθέρωση και για την τουρκική
μειονότητα του νησιού με βάση την πλήρη εθνική
αυτονομία. Διεκδικώντας το δικαίωμα της αυτοδια-
θέσεως μέχρι και αποχωρισμού από τους Έλληνες,
δεν μπορούμε να αρνηθούμε το ίδιο δικαίωμα στην
τουρκική κοινότητα. Αλλιώς θα χαντακώναμε και την
όλη υπόθεση της απελευθέρωσης της Κύπρου»
(Από το βιβλίο Φώτη Παπαφώτη «Ο σύγχρονος
εφιάλτης του έθνους (ΚΚΕ & ΑΚΕΛ)», Απρίλιος
1996).

Ο Ν. Ζαχαριάδης – κατ' εντολήν της Μόσχας που
δεν υποστήριζε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλά-
δα εκτός και αν περνούσε η Ελλάδα στον κομμου-
νιστικό συνασπισμό, απορρίπτοντας την Ελλάδα
στη μοιρασιά με τους Δυτικούς, προτιμώντας, στη
συμφωνία της Γιάλτας, τη Ρουμανία και τη Βου-
λγαρία – ουσιαστικά προηγήθηκε και των Βρετανών
στην υπεράσπιση των τουρκικών διχοτομικών συμ-
φερόντων.

Υποστήριξε «εθνική αυτονομία», δηλαδή ξεχω-
ριστή αυτοδιάθεση προς τους Τούρκους της Κύ-
πρου μέρες μετά την έναρξη του Αγώνος 1.4.1955.
Οι Βρετανοί υποσχέθηκαν επίσημα στην τουρκο-
κυπριακή μειονότητα του 18%, την ξεχωριστή αυτο-
διάθεση από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων
στις 19.12.1956, που συνεπαγόταν και διχοτόμ-
ηση... (Ταύτιση Μόσχας/Λονδίνου 1955, όπως και
το 1974...).
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διζωνική από τον... Ιούνιο 1957 Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Βιασμοί – Παραγραφή 
- Ποινικό Μητρώο   

Κύριε Διευθυντά,

Όταν οι θεσμοί έχουν παραλύσει, τότε τα εγκλήματα πολλαπλασιάζονται. Το παράλυτο Υπουρ-

γείο Δικαιοσύνης τα τελευταία 30 χρόνια άφησε άδειο το νομικό οπλοστάσιο με απροστάτευτα τα

θύματα του βιασμού και τους ανηλίκους, δεδομένου ότι ουδείς υπουργός νοιάστηκε για τα καυτά

προβλήματα της καταραμένης παραγραφής. 

Έτσι, μετά την χιονοστιβάδα των βιασμών ο νυν Υπουργός τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από τις

εξελίξεις. Εάν δεν υπήρχε η δυναμική καταγγελία Μπεκατώρου, θα συνεχιζόταν το ροχαλητό…

Έπρεπε πριν από πολλά χρόνια να είχε θεσμοθετηθεί η παράταση του χρόνου παραγραφής, όσον

αφορά τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων και η παραγραφή πρέπει να αρχίσει να με-

τράει από την ενηλικίωση του θύματος. Ως προς τον βιασμό ενηλίκων δεν πρέπει να υπάρχει καν

παραγραφή. Στον Καναδά δεν υπάρχει παραγραφή παρά μόνο για τα πταίσματα. 

Καλό είναι να υπενθυμίσουμε στον κ. Υπουργό την περίπτωση Πολάνσκι ο οποίος το 1977 βίασε

κορίτσι 13 χρόνων. Ο εισαγγελέας διέταξε τη φυλάκιση του για 50 χρόνια αναγκάζοντάς τον, υπό

τον φόβο της φυλάκισης, να «δραπετεύσει» από την Αμερική το 1978 και να μην επιστρέψει ποτέ.

Αφότου εγκαταστάθηκε στη Γαλλία αρνείται να επιστρέψει στις ΗΠΑ λόγω του κινδύνου της

φυλακίσεως, από δικαστήριο του Λος Άντζελες, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 44 χρόνια.

Στον γερμανικό Ποινικό Κώδικα προβλέπεται ότι η παραγραφή άρχεται από το 30ό έτος της

ηλικίας του θύματος.

Όσον αφορά το ποινικό μητρώο είναι αυτονόητο πως όποιος θελήσει να θέσει υποψηφιότητα

στην Ομοσπονδία οφείλει να καταθέσει εκ των προτέρων το ποινικό του μητρώο. Σε περίπτωση

που δεν είναι λευκό, αποκλείεται η υποψηφιότητα.

Αναμένω με ενδιαφέρον το σχόλιό του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης.

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

email: info@tralaw.gr
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Όσο ζεις ελπίζεις
Καθρέφτης μου και ζυγαριά ποτέ δεν λένε ψέμα,
μου δείχνουνε τα χάλια μου, γι’ αυτό έχω τα νεύρα μου,

τα μάτια λυπημένα!
Κοιτάζω τη φαλάκρα μου, θυμάμαι τα μαλλιά μου,
πριν να ντυθώ, να στολιστώ, κάτι μου λέει να γιατρευτώ,

να ρίξω την κοιλιά μου!
Πάω μετά για ζύγισμα, εκείς να δεις τσαντίλα.
Ο δείχτης μού’γινε εχθρός, άσπονδος και μοχθηρός,
σαν τούρκικος Αττίλας!
Λέω να κάμω δίαιτα, με τρώει η λαιμαργία, 
να γυμναστώ, να περπατώ κι ορεξάτος να ξυπνώ,

νικά η οκνηρία!
Μάχες ατέλειωτες μερόνυχτα παλεύω,
βλέπω λεβέντικα κορμιά, γεροδεμένα – ομορφιά 

καμαρωτά – ζηλεύω!
Ίσως δεν αντιλήφτηκα πως είμαι βδομηντάρης, 
και δεν τραβά η μηχανή, κάθε βολή και εμπλοκή,

με νειάτα δεν ποντάρεις!
Παρ’ όλα τα χρονάκια μου, με πείσμα θα παλέψω,
καθρέφτη μου και ζυγαριά, τ’ αρνητικά προγνωστικά

όλα θα ανατρέψω!
Θ’ αλλάξω τη διατροφή, θα κόψω καταχρήσεις,
θα πίνω μπόλικο νερό, θα ξεκινήσω τον χορό

και του κορμιού ασκήσεις!
Να γίνω το παράδειγμα πως «όσο ζεις, ελπίζεις»...
Υπομονή κι Εμμονή, με θετική την Τακτική, 

δεν χάνεις, θα κερδίζεις!
Ειρήναρχος Στεφάνου

Δεκέμβριος 2020

Όχι εμένα
Στο άμετρο παρόν του βίου μας,

τα αισθήματά σου είν’ πληγωμένα.
Και τι θαυμάζω, ευγενέστατη ψυχή,
τα μάτια σου τα κρυφοδακρυσμένα.

Συχνά γελάς. Μα δεν γελούν τα μάτια σου.
Δεν χαίρεται η καρδιά σου.

Κι όταν μιλάς, τους πάντες ξεγελάς,
αυτούς που βρίσκονται κοντά σου.

Ψάχνεις για κατανόησης πουλιά
κι ακούς λαλιές που ψιθυρίζουν παραμύθια,

σε δάση αδιερεύνητων ψυχών, 
με φυλλωσιές που σκιάζουν την αλήθεια. 

Με υπομονή κι επιμονή. Το μαρτυρά η φωνή σου...
Σκλάβα της θλίψης έγινες και βιώνεις μοναχή σου.

Ο πόνος ρέει στα μάτια σου τα κρυφοβουρκωμένα...
Με δύναμη τους ξεγελάς όλους! Μα όχι εμένα. 

Μερσίνη MacFarland

Ύμνος της Άνοιξης

Υιοί και θυγατέρες μου,
ιδού υμνώ τα νεογέννητα

σημεία της άνοιξης.

Το θεμέλιο περιστέρι
με τους καρπούς των βαΐων 
ευαρεστείται εις νέα ελπίδα.

Ευλογημένοι οι άνθρωποι
οι κρατούντες 

το εφήμερο σκήπτρο.

Αιώνια αναμένει
να οδηγήσει τις λεγεώνες Του
στις υψηλές των κατοικίες.

Εσύ όρος Μορία ειρήνευσε
στεφανωμένο με το φως
της Αγίας Ιερουσαλήμ.

Jo-Anne Μαρινάκη,

Χαλάνδρι, Αθήνα

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ̇ ËÙ‹-
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏfiÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·-
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùfi. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ fi¯È ·ÏÒ˜
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Ó-
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂ-
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. 

ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
·fiÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Â-
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
·fiÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒ-
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, fiÔ˘
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›. 

°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, fiÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ-
‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜. 

∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·fi Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈ-
‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›-
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹. 

∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ̆ ÏÈÎ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, fiÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ-
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿-
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂ-
ÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.

∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤-
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂Ó-
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿-
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ· Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
Ë ·ÓËıÈÎfiÙËÙ· (‰ËÏ. ¤Ó·˜ ‚›Ô˜ ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı·. √ ̄ ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚfiÔ˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÁÂÓÈÎ¿
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÓÙ›
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎfiÌ·
Î·È ÌÂ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛ-
‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓfiÌÔ˘ ‹ Î·ÓfiÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ-
ÌˆÚÂ›Ù·È. 
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∏√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
EÎÎÏËÛ›· Ì·  ̃¤¯ÂÈ Î·ıÔ-
Ú›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂ-

Á¿ÏÔ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜
¶·ÁÎfiÛÌÈ·  ̃⁄„ˆÛË  ̃ÙÔ  ̆∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.

∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆ-
ÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ πÂ-
ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿-
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌËÙÚfi˜
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.

¶fiÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰fi˜
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úfi˜, Ô Ê‡Ï·Í
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úfi˜,
Ë ̂ Ú·ÈfiÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘-
Úfi˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰fiÍ· Î·È ÙˆÓ
‰·ÈÌfiÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, fiÔ˘ ÂÙ¤-

ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙfiÏ·ÛÙÔÈ ∞‰¿Ì
Î·È ∂‡· ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi £Âfi,
Â˘ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».

2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡-
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘-
ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi.

3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·fi Ù· Ê›-
‰È·, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˜
ÙÔÓ £Âfi. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌfiÓÔ ÂÎÂ›-
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ fiÊÈ, fi¯È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ fiÊÈ˜
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘.

∏ ¶ÚÒÙË ⁄„ˆÛÈ˜ 
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ

ÙÔ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜:
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿-
Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÌÂÙ¿
ÙË˜ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙÔ˘˜

Î·ÙÔ›ÎÔ˘  ̃ÙË  ̃ƒÒÌË  ̃Ó· ÙÔ˘  ̃‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·-
ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ˜ fiÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùfi ˘ÂÚÙÚÈ-
Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎfi-
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË ÛÙÔÓ £Âfi ÙˆÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÒÓ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹-
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·-
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ·-
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
ÙÔ ,̆ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ  ̆ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈ-
Ófi ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏË-
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ù  ̂¡›Î·».

∆ËÓ Ó‡ÎÙ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÊ¿ÓË
Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆ-
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓfi
Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ «Ï¿-
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™Ù·˘-
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ-
Ù¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.

√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ §È-

Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂ-
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùfi ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔ-
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·-
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiıÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó
Ó· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜,
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙË-
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
·Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ̄ ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ̆ ÈfiÓ ÙË˜ Î·È
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙfiÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹-
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÈÛÙÒÓ.

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
ÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
Ó·fi ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›-
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èfi˜. ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›-
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈ-
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ-
‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙfiÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·fi ÙÔÓ £Âfi
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÓ ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛıË fiÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎfi˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ̄ Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, fiˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹-
ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹-
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.

ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, fiÏÔ˜
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·-
ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó·
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙfiÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡-
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».

∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈ-
ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙfiÙÂ
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.

∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘

Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡-
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ  ̃14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô .̆

Ÿˆ  ̃ÁÓ̂ Ú› Ô̇˘ÌÂ Ô ª¤Á·  ̃∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂ-
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡-
ÌˆÓ Î·È Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∫ÙËÛÈ-
ÊfiÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ  ̃628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  ̃ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
∆fiÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÛÙËÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤-
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
√ Ï·fi˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿Ú-
¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞fi ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô  ̆Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·Á-
ÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.

H ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡

°Ú¿ÊÂÈ Ô
¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
ıÂÔÏfiÁÔ˜

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·fiÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏfiÁËÛÔÓ ÙËÓ 
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
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Στην Κύπρο ο λαός γιόρτασε στις 15 Ιανο-

υαρίου 1954 την τέταρτη επέτειο του Ενω-

τικού Δημοψηφίσματος. Σε ομιλία του, ο

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’ τόνι-

σε πως θα πάει και πάλι στην Αθήνα για να

πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει

στον ΟΗΕ και πως αν ο Οργανισμός απο-

ρρίψει την προσφυγή ή αν την εγκρίνει αλλά

η Αγγλία αρνηθεί να συμμορφωθεί, τότε θα

ανοίξει «μία νέα σελίς αγώνος». 

Τον Μάρτιο του 1954, ο Άγγλος υπουργός

Εξωτερικών επαναλαμβάνει πως η αγγλική

κυβέρνηση δεν δέχεται καμία συζήτηση για

το καθεστώς της Κύπρου. Η νέα δήλωση

του Ήντεν ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών

σε όλη την Ελλάδα από την Αλεξανδρούπολη

και τη Θεσσαλονίκη έως την Αθήνα, την

Πάτρα και  από την Κρήτη έως τη Ρόδο. 

«Η συμπαράστασις του ελευθέρου

Πανελληνίου εις τον αγώνα των

Κυπρίων αδελφών»

Τα γεγονότα των εκάστοτε φάσεων του

Εθνικού Αγώνα των Κυπρίων έβρισκαν πάν-

τοτε τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ όλων

των τάξεων του ελευθέρου Πανελληνίου και

παρακολουθήθηκαν από όλους με διαρκώς

αυξανόμενη προσοχή και αδιάπτωτο ενδια-

φέρον. 

Ελλάδα, 21/8/1954: Μεγαλειώδες συλλαλ-

ητήριο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις για

την Ένωση της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλά-

δα. Ακολούθησαν αιματηρά επεισόδια. Τρα-

υματίστηκαν 24 αστυνομικοί και 100 πολίτες. 

Κύπρος, 27/8/1954: Η προσφυγή της

ελληνικής κυβέρνησης στον ΟΗΕ για την

εφαρμογή – υπό την αιγίδα του διεθνούς

οργανισμού – της αρχής της ισότητας δικαι-

ωμάτων και αυτοδιάθεσης των λαών στον

πληθυσμό της Μεγαλονήσου Κύπρου, απο-

ρρίπτεται, αφού ο ΟΗΕ με ψήφους 50 έναν-

τι 8 αποχών έκρινε ότι «επί του παρόντος

δεν εχρειάζετο να εξετασθεί περαιτέρω το

θέμα». Ακολούθησε παναπεργία στην Κύπρο

και ο περίφημος «Όρκος της Φανερωμέν-

ης» που απήγγειλε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάρ-

ιος. 

28/8/1954: Προσφυγή της Ελλάδας στα

Η.Ε. για αυτοδιάθεση της Κύπρου – Πανα-

περγία στην Κύπρο. 

20/9/1954: Ελληνική αντιπροσωπεία στη

Νέα Υόρκη για να υποστηρίξει προσφυγή

στον ΟΗΕ για το Κυπριακό. 

14/12/1954: Η απόρριψη του ψηφίσμα-

τος στον ΟΗΕ.

Ένα μεγαλόπνοο ποίημα του 

Γεώργιου Στρατήγη για την Κύπρο

«Η Κύπρος»

Νησί μεγάλο που όλοι μας λατρεύουμε.

Σαν δεύτερη αδελφή της δοξασμένης

Κρήτης. 

Πανάρχαια χώρα του Καλού και του 

Όμορφου.

Που ο χρόνος σέβεται κι αυτός 

του κόσμου ο καταλύτης.

Κι αν δεν σε σφίγγουν της σκλαβιάς τα

σίφρα

κι οι «φιλελεύθεροι» σε κυβερνούνε νόμοι, 

μα θά’δινες για τη φτωχή γεννήτρα σου, 

και τι, και τι δεν θά’δινες, το χέρι σου, 

στη Μάνα σου ν’ απλώσης σαν την

Ηρωίδα.

Και σαν Αυτήν, ν’ ανοίξης την αγκάλη σου 

και στη μεγάλη μας να μπεις Ελληνική

Πατρίδα!

Πόσα παιδιά Σου τώρα λιονταρόψυχα, 

δεν έπεσαν στον Άγιο μας αυτόν  Αγώνα

και το αίμα δεν εχύσανε το τίμιό τους

για της σεμνής Σου ελευθερίας ατίμητο 

αρραβώνα!

Ω, Κύπρος, στη ματόβρεχτη ιστορία σου,

ακόμα κι απ’ τα χρόνια των πανάρχαιων

θρύλων,

είδα με δάκρυα να σε αρπάζουν λάφυρο,

όλου του κόσμου οι τύραννοι κι όλης της

Γης των φύλων!

Και μέσα στα τραγούδια Σου τ’ αθάνατα, 

νοιώθει βαθειά κανείς απ’ ‘ακρη σ’ άκρη,

τον πόθο τον φυλετικό, τον πύρινο.

Να στάζουν και στενάζουνε μ’ αίμα, φωτιά

και δάκρυ.

Και στης Βασιλοπούλας Σου το σύμβολο,

που για τ’ ωραίο ξανθό παιδί της θεάς 

πεθαίνει,

μέσ’ της ψυχής τον πόνο, είδα τον πόνο

Σου.

Για Ελευθεριά ή για θάνατο, ω Κύπρος 

λατρεμένη.

«Εθνικοί Πόθοι»

Τέτοια μέρα ευλογημένη του ανοιξιάτικου

του Μάρτη,

όποιος τύχει να κοιτάξει της Ελλάδος ένα

χάρτη,

πικραμένος θ’ απομείνει που θ’ αντιληφθεί

με λύπη,

ότι από τον χάρτη εκείνον ένα κομματάκι

λείπει...

Είναι η Κύπρος!... Είναι η Κόρη που δεν

έχει ενωθεί

με τη Μάνα την Ελλάδα για να βρει παρη-

γοριά.

Είναι η Κύπρος... Είν’ εκείνη που ζητά να

λυτρωθεί,

για να ψάλει ευτυχισμένη: Χαίρε, ω χαίρε,

Ελευθεριά!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Αλέξανδρος Παπάγος (1883-1955): Στρ-

ατιωτικός και πολιτικός, υπήρξε ένας από

τους δημιουργούς και υποκινητής του Εθνι-

κοαπελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου.

ΠΗΓΕΣ: 

Ν. Ζαγκλαβήρα, δημοσιογράφου, «Η

Αλυσοδεμένη Κύπρος μας», Αθήνα, 1954.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού

Πόθου των Ελλήνων της Κύπρου (1954)»
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Ηλογοτεχνία ενός λαού αποτελεί τον πνευ-

ματικό του πλούτο. Το επίπεδο που βρίσκε-

ται μια λογοτεχνία οφείλεται βασικά στην κοι-

νωνικο-οικονομική ανάπτυξη ενός λαού. Η

λογοτεχνία της κάθε εποχής όπως και οι πολι-

τικές αντιλήψεις, αποτελούν το καθρέφτισμα

της κάθε κοινωνίας για μια ορισμένη ιστορι-

κή περίοδο.

Για να κατανοήσουμε την εξέλιξη και την πορ-
εία που ακολούθησε η Κυπριακή λογοτεχνία πρέ-
πει να γνωρίζουμε πρώτα απ’ όλα το κοινωνικο-
οικονομικό και πολιτικό καθεστώς της κάθε εποχής
καθώς και το επίπεδο μόρφωσης του λαού που
επικρατούσε κατά τη δεδομένη περίοδο.

Αρχίζοντας λοιπόν από τα αρχαία χρόνια τόσο
η Κύπρος όσο και οι άλλοι γειτονικοί λαοί βρίσκον-
ταν κοινωνικο-οικονομικά στο στάδιο της δου-
λοκτησίας. Η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των
διάφορων βασιλιάδων και του ιερατείου. 

Στην Κύπρο η γραφή εμφανίστηκε γύρω στα
1500 π.Χ. όταν οι έντονες οικονομικές και εμπο-
ρικές δραστηριότητες δημιούργησαν αυξημένες
ανάγκες γραφειοκρατικής διαχείρισης. Το πρώτο
σύστημα γραφής ήταν συλλαβικό (κάθε σύμβο-
λο αντιστοιχούσε είτε σε ένα φωνήεντο είτε σε
συνδυασμό φωνήεντος και συμφώνου. 

Αυτό το σύστημα γραφής είχε σημαντικές ομοιό-
τητες με τη Μινωική Γραμμική Α και κατά πάσα
πιθανότητα εισήχθη από την Κρήτη και προσαρ-
μόστηκε στις ανάγκες της κυπριακής γλώσσας.
Η γραφή αυτή αποκαλείται Κυπρο-μινωική αλλά
όπως και η Γραμμική Α δεν έχει αποκρυπτογρα-

φηθεί ακόμη. Πήλινες πινακίδες με κείμενα στην
Κυπρο-Μινωική βρέθηκαν στην Αλάσια (Έγκωμη)
καθώς και στη Συρία.

Η Κυπρο-μινωική γραφή χρησιμοποιήθηκε
μέχρι τα μέσα του 12ου αιώνα π.Χ. και σταδια-
κά αντικαταστάθηκε από τη λεγόμενη Κυπρο-
συλλαβική γραφή γνωστή ως Κυπριακό συλλα-
βάριο. Αυτή η νέα γραφή ήταν ένα μείγμα Κυπρο-
μινωικής με στοιχεία της Μυκηναϊκής Γραμμικής
Β.

Η Κυπρο-συλλαβική γραφή αποκρυπτογρα-
φήθηκε τη δεκαετία του 1870 από τον Βρετανό
Ασσυριολόγο George Smith, με τη βοήθεια μιας
δίγλωσσης επιγραφής γραμμένη σε φοινικικά και
ελληνικά με Κυπρο-συλλαβικούς χαρακτήρες.
Αυτό το σύστημα γραφής παρέμεινε σε χρήση

ως  τον 3ο αιώνα π.Χ. όταν και επικράτησε ορι-
στικά το ελληνικό αλφάβητο που είχε εισαχθεί
στην Κύπρο από το 410 π.Χ. από τον βασιλιά
της Σαλαμίνας Ευαγόρα Α΄ (410 – 374).

Η Κυπριακή λογοτεχνία έχει αρχαίες ρίζες όπως
και η Ελληνική. Η Κύπρος έχει και αυτή το δικό
της λαμπρό πολιτισμό που ξεκινά από τα προ-
ομηρικά χρόνια. 

Η θεά Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του
έρωτα ήταν πηγή έμπνευσης όχι μόνο για τον
Κινύρα, που της αφιέρωσε ύμνους αλλά και σε
άλλους. Η Κύπρος έχει επίσης τον δικό της  Όμηρο,

τον Στασίνο, ο οποίος έγραψε τα «Κύπρια Έπη».

Πολλοί πιστεύουν ότι ο Στασίνος ήτανε γαμ-
πρός του Ομήρου. 

Tα έργα «Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα» του Ευρ-

ιπίδη και ο «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή είναι
εμπνευσμένα από τα «Κύπρια Έπη» του Στασίνου.
Δυστυχώς όμως δεν σώθηκαν ολοκληρωμένα
έργα Κυπρίων ποιητών από την αρχαιότητα.

Τα μόνα αποσπασματικά έργα που σώζονται
και αυτά είναι λίγοι στίχοι από την Αλεξανδρινή
εποχή ανήκουν στον Ερμεία από το Κούριο και
στον Σώπατρο από την Πάφο. Ο Κλέων ήταν
επικός ποιητής. Ο Ερμείας στο σύγγραμμα του
σατιρίζει τους φιλόσοφους της εποχής.

Ιστορικά η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της
θέσης υπήρξε για πολλούς αιώνες «λεία» οικο-
νομικής εκμετάλλευσης για πολλούς κατακτητές:
Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Αλέξανδρος και Πτο-
λεμαίοι, Ρωμαίοι, Φράγκοι, Βενετοί, Τούρκοι και
τελικά Άγγλοι που καταδυνάστευσαν το νησί. Από
το 1960 μέχρι σήμερα είναι ανεξάρτητη Δημο-
κρατία. Συνεπώς η νεότερη Κυπριακή λογοτεχνία
χρονολογικά βρίσκεται ακόμη στα «σπάργανά
της», δέχτηκε όμως με το πέρασμα των χρόνων
διάφορες επιδράσεις.

Για να μιλάμε όμως για λογοτεχνία πρέπει να
γνωρίζουμε ποιο ήταν και το μορφωτικό επίπε-
δο του λαού, δηλαδή ποιοι μπορούσαν να δια-
βάζουν και να γράφουν. Από τα αρχαία χρόνια
ως τα πρόσφατα χρόνια η αμορφωσιά επικρα-
τούσε παντού. Έτσι, εκείνα τα μαύρα χρόνια της
σκλαβιάς επικράτησε περισσότερο ο προφο-
ρικός λόγος παρά ο γραπτός. Οι «λαϊκοί ποιη-

τάρηδες» συνέχισαν την παράδοση του Ομή-

ρου και του Στασίνου και γύριζαν από χωριό

σε χωριό και αφηγούνταν διάφορες ιστορίες,

άλλες φορές εξυμνώντας είτε τα αφεντικά τους

είτε τον έρωτα και άλλες φορές εξέφραζαν

τους δικούς τους πόθους και καημούς. 

Στα αρχαία χρόνια επικράτησε το σύστημα της
δουλοκτησίας και τον Μεσαίωνα το φεουδαρχικό
σύστημα. Με την αντικατάσταση της Φραγκο-

κρατίας από την Οθωμανική κυριαρχία, η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία απέκτησε κάποια θρησκευτι-
κά προνόμια (προνόμια που τής τα είχαν στερή-
σει οι καθολικοί Λατίνοι). Επί Τουρκοκρατίας ο
κλή-ρος στην Κύπρο έπαιξε αρχικά εξυπηρετικό
και συμβιβαστικό ρόλο με τους Σουλτάνους, γιατί
πολλές φορές μάζευε τους φόρους και τους
μεταβίβαζε στην Πόλη.

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και την Αγγλο-
κρατία για τον Κύπριο σκλάβο της γης, τον μετέ-
πειτα φτωχοαγρότη, που δεν είχε «από τον ήλιο
μοίρα», τα γράμματα ήταν μια μεγάλη πολυτέ-
λεια γιατί σημασία έδινε πρώτα στην ίδια την
επιβίωση του. Έτσι οι ιδέες των αφεντικών, των
αρχόντων και του κλήρου επικρατούσαν και επι-
βάλλονταν για πολλούς αιώνες.

Η Κυπριακή λογοτεχνία χρονολογικά μπο-

ρεί να διαιρεθεί στις πιο κάτω περιόδους:

1. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι την υποτα-

γή της Κύπρου στη Βυζαντινή αυτοκρατορία

το 330 μ.Χ.

2. Από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία μέχρι

την κατάληψη της Κύπρου από τους Φρά-

γκους το 1192. και από τους Βενετούς το 1489.

3. Από το 1192 μέχρι την κατάληψη της

Κύπρου από τους Τούρκους το 1570.

4. Από το 1570 μέχρι την κατάληψη της

Κύπρου από τους Άγγλους το 1878.

5. Από το 1878 (Αγγλοκρατία) μέχρι την Ανε-

ξαρτησία της Κύπρου το 1960.

6. Από το 1960 μέχρι σήμερα.

Η Κυπριακή λογοτεχνία αναπτύχθηκε ιδιαίτε-
ρα από την Αγγλοκρατία (1878) και μετά. Κατά
τον 19ο αιώνα εκτός από το Παγκύπριο Γυμνά-
σιο τα σχολεία ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Η δημο-
τική εκπαίδευση δεν έγινε αναγκαστική μέχρι
πολύ αργότερα κατά τη δεκαετία του 1930. Η
εισαγωγή της τυπογραφίας, η έκδοση εφημε-
ρίδων, ποιητικών φυλλάδων και βιβλίων δημιούρ-
γησε νέες συνθήκες και σιγά, σιγά αλλά σταθε-
ρά αναπτύσσεται η λογοτεχνία στην Κύπρο. 

Από την Αγγλοκρατία (1878) και ύστερα έχου-
με μια αυξανόμενη επαφή με τις γειτονικές χώρες
με την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ιταλία και άλλες
χώρες. Ιδιαίτερα μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
παρατηρούμε έναν αυξανόμενο αριθμό Κύπρ-
ιων να πηγαίνουν στην Ελλάδα, στην Αγγλία,
στην Αμερική και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
για σπουδές. Έρχονται σε επαφή με ένα διαφο-
ρετικό τρόπο ζωής, με μια διαφορετική νοοτρο-
πία και κουλτούρα. 

Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Κύπριους
λογοτέχνες είναι επηρεασμένοι τόσο από τις ξένες,
ιδιαίτερα τις γαλλικές λογοτεχνικές σχολές άλλοι
ακολουθούν τον ρομαντισμό, τον συμβολισμό,
άλλοι τον νατουραλισμό και άλλοι τον ρεαλισμό.

Ιστορικά γεγονότα όπως η 9η Ιουλίου 1821,

η Ρωσική επανάσταση του 1917 και οι σοσια-

λιστικές ιδέες του Μαρξ και του Λένιν, η Μικρ-

ασιατική καταστροφή του 1922, ο απελευθε-

ρωτικός αγώνας του 1955-59, το πραξικόπ-

ημα και η τουρκική εισβολή του 1974 καθώς

και οι κοινωνικοί αγώνες των Κυπρίων για

ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο ήταν μερικά

από τα θέματα που απασχόλησαν πολλούς

λογοτέχνες. Άλλοι έδωσαν στο έργο τους ρεα-
λιστικό ή ρομαντικό περιεχόμενο και άλλοι πάλι,
ανάλογα με τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις
χρωμάτισαν το έργο τους με πολιτικό περιεχό-
μενο.

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ-
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂ-
ÚÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ̆ ÂÚ„ËÊ›-
Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤-
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...

∆Ô ∫˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘-
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Úfi‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ̆ ¿Ú-
ÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·-
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·fi˜ ÙË˜...

∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘-
‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆ-
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».

∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ̆ fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
·fi Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·-
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌfiÊˆÓ·
·fi ÙÔÓ √∏∂. 

™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 fiÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. 

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·

ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·-
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ. 

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§  ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤-
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË-
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
™˘Ófi‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».

√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ:
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi» Î·È fiÙÈ «·ÓÙÈ-
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ √∏∂».

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ̆ ¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂ-
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË: 

1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. 
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –

¡ÙÂÓÎÙ¿˜. 
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. 
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì·. 
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜

ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ÌÂ fiÚÔ˘˜. ™’·˘Ùfi ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘». 

™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤-
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·fi ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ 
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.

2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘-
·Ú›Ô˘ 1977.

3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡. 

4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.

5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆ-
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ̆ fi
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ-
ÌÈÏ›ˆÓ.

7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.

8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Ú-
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ô-
ÙÂ ¿ÏÏË ̄ ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·fiÛ¯ÈÛË˜.

9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.

10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ̄ ÚfiÓˆÓ

Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿-
Ï·˜ ̆ fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘-
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘-
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂ-

Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó
ÙfiÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô-
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘-
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤Ú-
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi,
fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁ-
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.

∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·-
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·fi¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›-
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â-
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆ-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ̆ Ô˘ÚÁÈÎfi ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈfiÚÈÛÂ ÙÔÓ
§fiÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘-
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıË-
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ». 

∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ fiÔ˘ ‰ÈÂÎ-
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒ-
ÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·fi
ÙÔ 1571 fiÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ  ̃‰ÈÎ·ÛÙ‹  ̃ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·fiÊ·ÛË
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·fiÊ·ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·-
„Â fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙfiÙÂ «Ë ∞ı‹-
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™fiÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘-
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».

ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡-
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÂÌÔ» fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Â¤‚·Ï-
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË». 

∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆ-
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚfiÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘-
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹-
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó fiÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ-
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÌˆ˜ fiÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Ú-
Ù›Ô˘ 1977 fiÙÈ ·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ̂ ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›-
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ̄ ¿ÚÙË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜

∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ fiÔ˘ ·Ó¿-
ÊÂÚÂ fiÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ̆ Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...». 

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ̇ Ë-
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô-
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE  í 17.50  or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)

2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜  – ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00  ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ̄ ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

26ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019EÎÏÂÎÙ¤˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Εισαγωγή στην 

Κυπριακή Λογοτεχνία
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Πινακίδα από την Αμαθούντα τής Κύπρου, γραμμένη με το κυπριακό συλλαβάριο
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We express our strong support for UN Security Council

resolution 2561 (2021), which was passed unanimously on

29th January 2021. We welcome the Security Council reit-

erating the unchanged basis for a solution to the Cyprus

issue – a bi-zonal, bi-communal, federation – as well as the

renewal of the mandate of the UN Peacekeeping Force in

Cyprus.

Resolution 2561 reaffirms previous UN Security Coun-

cil resolutions as the basis for the reunification of Cyprus.

As a UK Cypriot Diaspora, we support the specific refer-

ence to UNSC resolution 1251 (1999) which outlines that

a solution to the Cyprus issue must be based on:

"A State of Cyprus with a single sovereignty and inter-

national personality and a single citizenship, with its in-

dependence and territorial integrity safeguarded, and com-

prising two politically equal communities as described in

the relevant Security Council resolutions, in a bi-commu-

nal and bi-zonal federation, and that such a settlement must

exclude union in whole or in part with any other country

or any form of partition or secession".

We are clear that a solution to the Cyprus issue must re-

unify the island and its people, and be based on United Na-

tions Security Council resolutions, as well as principles of

International Law and Human Rights. 

National Federation of Cypriots in the UK

Turkish Cypriot Association for Democracy (KTDD)

Republican Turkish Party (CTP) - UK

The Platform for Peace and Federal Cyprus – UK

"Federal solution with a single sovereignty is 
the only way for peace in Cyprus" 

NEPOMAK UK: Live interview with
the National Immunisation Lead 

Dr George Kassianos
Questions-answers 

about the COVID-19 vaccine

Thursday, 18th February at 19:00

https://www.facebook.com/NEPOMAK.UK/

Do you have questions about the COVID-19 vaccine?

Are you interested in vaccine immunisation?

Are you curious about the UK Vaccine roll out pro-

gramme?

Join NEPOMAK UK's exclusive live interview with the

National Immunisation Lead of the Royal College of

General Practitioners', Dr George Kassianos, on

Thursday 18th February at 19:00.

Streaming Live on Facebook, we will discuss the impor-

tance of vaccine immunisation, life with COVID-19 and

uniting as a Cypriot community during the pandemic.

The link to our Facebook page is: 

https://www.facebook.com/NEPOMAK.UK/

Who is Dr George Kassianos CBE

Dr George Kassianos is Greek Cypriot, attended

Nicosia Gymnasium and studied medicine in Poland with

a scholarship from the International Union of Students

(IUS) where he graduated with honours at the Medical

Academy of Lodz. He trained as a General Practitioner at

the London Hammersmith and St. Mary's Hospitals before

joining his practice in Bracknell, Berkshire in 1979. He

retired from the Practice in 2017 after 38 years of service.

He chairs RAISE, a Pan-European Group on Influenza,

is Board Director of the European Scientific Working

Group on Influenza (ESWI) and is President of the British

Global & Travel Health Association.

Dr Kassianos is the 36th recipient of the Royal College

of General Practitioners' Foundation Council Award

(2018), the most prestigious award for services to the

College and General Practice.

In October 2020, Her Majesty the Queen appointed Dr

Kassianos a Commander of the Order of the British

Empire (CBE) in the Birthday 2020 Honours List, for his

services to General Practice and Travel Medicine.

ORGANIZED BY THE CYPRUS 

MEDICAL SOCIETY UK

Online interview with
Psychologist Dr Linda

Papadopoulos
The Cyprus Medical Society UK (CMS UK), under the auspices of the

National Federation of Cypriots in the UK, held an online interview with
top psychologist, Dr Linda Papadopoulos, on Sunday 7th February 2021. 

The interview was co-hosted by CMS UK’s Secretary Ifigenia Mantrali,
Medical Student Representative Efthymia Theodorou, and the President
of the National Federation of Cypriots in the UK, Christos Karaolis. H.E.
the High Commissioner of Cyprus to the UK, Andreas Kakouris, was al-
so present and gave closing remarks to the event.

Dr Linda Papadopoulos is one of Britain’s best known psychologists
and deals with a wide variety of issues surrounding mental health and
wellbeing. Her work has been published in top academic journals and lead
to a high-profile media career. She regularly comments on the psycholo-
gy behind news and current events as well as everyday challenges that
people face in their lives.

During the interview, Dr Papadopoulos gave useful insights and very
practical advice on topics such as coping with lockdown, working from
home, social media, pressure on young people, body image, diet.

The interview can be viewed on the National Federation of Cypriots in
the UK’s YouTube page, as well as on its Facebook page - @UKCypri-

otFed
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George Psarias has been a restau-

ranteur for almost forty years. He spent

his time and energy cooking tradition-

al 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.

AFELIA

PORK WITH WINE AND CORIANDER 

Afelia is a traditional Cypriot dish consisting of small fried pieces

of pork which are then pan-fried with dry red wine and coarsely

grounded coriander.

The word afelia comes from the ancient Greek word ovelia which

is a corrupt word for avelia which has the meaning of cooked meat

on a skewer. 

INGREDIENTS
(Serves 4)

1 kg. pork fillet or boneless leg

2 tbsp coriander seeds

2 bay leaves

300 ml red wine

1 stick cinnamon 5cm. long (optional)

½ tsp of artisia (cumin) (optional)

4 tbsp olive oil

Sea salt and freshly ground black pepper 

TO GARNISH

A handful of fresh coriander roughly chopped.

METHOD

1. Cut the pork into small cubes about 2cm long, discarding any excess fat.

2. Crush the coriander seeds coarsely with a pestle and mortar or alterna-

tively put them in a towel, wrap the towel around them and crush them

using a rolling pin.

3. In a large bowl, mix the pork with the crushed coriander, wine and cinna-

mon and artisia if using, and leave to marinate for at least 4 hours or

overnight.

4. When you are ready, take the meat out of the marinade with a slotted

spoon and drain on kitchen paper. Keep the marinade to use later.

5. Heat the oil in a heavy-based saucepan and fry the cubes of meat, a few

at a time, until golden brown.

6. Add the marinade and add enough water to cover the meat and then bring

to the boil.

7. Add seasoning to taste and cook over a low heat with the pan covered for

about 30-35 minutes or until the meat is tender. The liquid should have

almost evaporated leaving behind a thick sauce.

8. Serve on warm plates and garnish with freshly chopped coriander. 

9. Afelia is usually accompanied by bulgur pilaf (cracked wheat pilaf) or patates

antinaktes (cracked potatoes with red wine and coriander).

NOTES

1. Instead of cooking afelia in a saucepan over a flame, you may transfer it

to the middle shelf of the oven and cook it at 180C/160C fan/gas 4, for

40-45 minutes or until the meat is tender.

2. An alternative way of preparing the afelia without meat, is to follow the

same method using mushrooms, potatoes, artichokes or cauliflower. The

common denominator here, is the abundant use of cracked dry corian-

der. The vegetable version of afelia goes well with any dish comprised

of meat, poultry or fish. 

© Copyright George Psarias

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

A  F  E  L  I  A
(PORK WITH WINE AND CORIANDER ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Γιος Του Φύλακα”
22.35 Ελληνική ταινία: “Πιάσαμε Την

Καλή”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερω-
τική 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 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Κυνηγώντας την Ευτυχία”
22.40 Ελληνική Ταινία: “Το Κοροϊδάκι

Της Πριγκιπέσσας”
23.50 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Άγιος Πρεβέζης”

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

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

Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλο-
ξενεί τη αρχαιολόγο Δρα Jerol-
lyn Morrison και ο Σάββας Ζα-
βρός τον Ελληνοκύπριο blogger
& influencer Matthew Zorpas

21.20 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
22.05 Ελληνική Ταινία: 

“Η Μεγάλη Απόφαση”
23.20 Κυπριακή Ταινία: 

“Οικόπεδο 12”

KYΡIAKH 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-

τουργίας 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 Ελευθε-

ρία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πανα-

γή 
22.50 Ελληνική Ταινία: “Τζένη Τζένη”

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

νια
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Ο Αρχοντοχωριάτης”

22.50 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

τοπρε-σβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 ΝΕΑ εκπομπή: 

Hellenic Showroom

με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.05 Ελληνική Ταινία: 

“Οι Κληρονόμοι Του 

Καραμπουμπούνα”

22.30 Ελληνική Ταινία: 
“Τα Τούβλα”

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

την Άντα Μουράτη
20.45 Ελληνική Ταινία: 

“Ζητιάνος Μιας Αγάπης”

22.10 Ελληνική Ταινία: “Ένας Ιππότης

Για Τη Βασούλα”

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Πειραιάς, Ώρα 7.30”

23.05 Ελληνική ταινία: 
“Με Χωρίς Γυναίκες”

London Greek Radio Weekly Broadcasting Schedule 
LLoocckkddoowwnn WWeeeekk 
ww//cc 1155..0022..22002211 

Monday 15 Tuesday 16 Wednesday 17 Thursday 18 Friday 19 Saturday 20 Sunday 21 NNEEWWSS 
 

7.00-8.00 
Yiannis Kyriakides 
The Big Greek 
Breakfast 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 
7am- ERT 
8am- RIK 

 
8.00-9.00 

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

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

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

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 
8.30am - Fr Palioras  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 
8am- RIK 
9am- ERT 

 
9.00-10.00 

 

Yiannis Kyriakides  
The Big Greek 
Breakfast 
 

 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Yiannis Ioannou 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Yiannis Ioannou  
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 
9am- ERT 
10am- RIK 

 

 
10.00-11.00 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Pieris Petrou 
(L) (G)et (R)eal 
 
 
 

Kat Neocleous 
Ligo Prin To Mesimeri 

Katerina Barotsaki  
Ligo Prin To Mesimeri  
 
 
 

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

 
10am- RIK 
 

 
11.00-12.00 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  
 
11.15am - Recipe of the 
Week  

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

Pieris Petrou 
 

 
    

Kat Neocleous  
Ligo Prin To Mesimeri 

Katerina Barotsaki  
Ligo Prin To Mesimeri  
 

 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 

 

Autumn Gardens 

 
12pm- RIK 

 
12.00-13.00 
 

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika 

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika  

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika  

Pieris Petrou 
Lunchtime Laika 

Kat Neocleous  
Lunchtime Laika 
 
 
 

Katerina Barotsaki  
Lunchtime Laika 
 
 

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

 
12pm- RIK 
1pm- RIK 

 
13.00-14.00 

Katerina Barotsaki  
Lunchtime Laika  
 
 
 
 

Yiannis Kyriakides  
Lunchtime Laika 
 
 

Pieris Petrou 
Lunchtime Laika  
 

Takis Fellas 

 
 
 

Pieris Petrou 
Lunchtime Laika 

Katerina Neocleous 
Lunchtime Laika  
 
 
 

Yiannis Ioannou  
Apogevmatini Apólafsi 
 

 
1pm- RIK 
2pm- ERT 

 
14.00-15.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 
 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Katerina Neocleous 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 
 

Yiannis Ioannou   
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 
2pm- ERT 
 

 
15.00-16.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

Direct from Cyprus  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Direct from Cyprus  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou   
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Katerina Neocleous 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

Yiannis Ioannou   
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
  

 
 

4pm- ERT 

LLoocckkddoowwnn WWeeeekk 
ww//cc 1155..0022..22002211 

Monday 15 Tuesday 16 Wednesday 17 Thursday 18 Friday 19 Saturday 20 Sunday 21 NNEEWWSS 
 

16.00-17.00 
Tony Neophytou  
Home-Run  
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 

 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut   
 
 

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
4pm- ERT 
5pm- RIK 

 
17.00-18.00 

Tony Neophytou  
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut   
 

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
5pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

Tony Neophytou  
Home-Run 
 

Andreas Michaelides  
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 

 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut  

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown  

 
 
7pm- ERT 

 
19.00-20.00 

Pierre & Tony 
#CommunityChest 

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

Kat Neocleous 
Scandalous  
                                                            
  

Stelyo Siderides  
#WednesdayWisdom  

Olympia  
#ThrowbackThursday 
  

Panagiotis Balalas 
One-Man-Show 
 

Neophytos 
Palia Laika  
 
 
Larnaca Broadcast 

Fani Potamiti  
#SundayFunday 

 
7pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Kat Neocleous 
Scandalous  
 
 

Stelyo Siderides  
#WednesdayWisdom  

Olympia  
#ThrowbackThursday 
 

Panagiotis Balalas 
One-Man-Show 
 

Neophytos 
Palia Laika 
 
 
Larnaca Broadcast 

Fani Potamiti   
#SundayFunday  

 
9pm- RIK 

 

 
21.00-22.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Kat Neocleous 
Scandalous  

Stelyo Siderides  
#WednesdayWisdom 

Tony Neophytou  
#ThrivingThursday   

Kostas Voudouris 
#FridayFunday  

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown   

Fani Potamiti   
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Tony Neophytou 
#TuesdayTunes 

Tony Neophytou  
#WinningWednesday    

Tony Neophytou  
#ThrivingThursday    

Kostas Voudouris 
#FridayFunday   

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown    

Tony Neophytou  
#SoothingSunday  
 

 
10pm- ERT  

 
23.00-0.00 

 

In The Mix 
Nightshift  

Andreas Chrisanthou 
Direct from Cyprus  

Tony Neophytou  
#WinningWednesday    

Andreas Chrisanthou 
Direct from Cyprus  

Kostas Voudouris 
#FridayFunday    

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown    

Tony Neophytou  
 #SoothingSunday  

 
12am- RIK 

 
0.00-1.00 

 

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

 
1.00-7.00 

 

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

of your 
Culture 

 
Births, Deaths & Marriages  may feature after the news at 19.00 hours on Mondays, Tuesdays & Thursdays, and at approximately 12.30pm on Sundays. 

Schedule is subject to change.  Enquiries can be emailed to Pierre Petrou, Head of Programming, LGR via pierre@lgr.co.uk or 07623 72 72 72.   
 

LGR - London Greek Radio - Weekly programme

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.elefther ia .co.uk
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