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Πού θέλει να δώσει
«διαπιστευτήρια»
ο Ερντογάν;

Γκάφα ολκής της Κομισιόν για απαγόρευση
εξαγωγής εμβολίων στο Η.Β. και «σκληρό»
σύνορο στη Β. Ιρλανδία
n Η ΓΚΑΦΑ «ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ», Η ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ…
ΣΕΛΙΔA 6

ΣΕΛΙΔΑ 4

Ρ Ι Π Ε Σ

Περί «διαστρέβλωσης» και
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
ΣΕΛΙΔΑ 5

Να παραιτηθούν και η Ούρσουλα
και η Στέλλα Κυριακίδου
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: «Ο παραλογισμός
της βίας και του ασύλου των
εγκληματιών πρέπει να τερματιστεί»
l «ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ –
ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΒΙΑΙΕΣ
ΜΕΙΟΨΗΦΙΕΣ»...
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 105 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΝΟΤΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

«Μη βγείτε έξω ούτε
για τρόφιμα»...
n ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΕ 8 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ
ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΤΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
n ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΤΕΝΑΜ, ΜΙΤΣΑΜ, ΧΑΝΓΟΥΕΛ
n ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (ΨΗΛΑ ΤΟ BARNET)
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΟ ΥΠΕΞ

Πυρετώδεις διεργασίες
για την Πενταμερή +1

ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ
ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων ανοίγει
τώρα τις εκκλησίες για τους πιστούς

n Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

l ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ «ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ»

n ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «Η ΕΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»...
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com
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ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 105 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ

ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…

«Μη βγείτε έξω ούτε για τρόφιμα»!
Ε

ντατικούς διαγνωστικούς ελέγχους
από πόρτα σε πόρτα άρχισαν οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας για
αντιμετώπιση της νέας μετάλλαξης του
κορωνοϊού, που ταυτοποιήθηκε πρώτα
στη Νότιο Αφρική. Οι έλεγχοι αφορούν
περίπου 80 χιλιάδες κατοίκους σε 8 περιοχές της Αγγλίας και περιλαμβάνουν
όλα τα άτομα άνω των 16 ετών. Οι Αρχές
μάλιστα παροτρύνουν τους κατοίκους να
παραμείνουν κατάκλειστοι στο σπίτι τους
και να μη βγουν έξω ούτε και για τρόφιμα. Να αρκεστούν στα αποθέματα που
διαθέτουν ή σε κονσερβοποιημένα φαγητά...
Οι Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι έχουν διαγνώσει συνολικά 105 κρούσματα του νοτιοαφρικανικού παραλλαγμένου στελέχους του
νέου κορωνοϊού από τις 22 Δεκεμβρίου και
ότι, για να ανασχεθούν νέα ξεσπάσματα, οι
κάτοικοι σε 8 περιοχές της χώρας θα υποβληθούν τώρα σε τεστ είτε έχουν είτε δεν
έχουν συμπτώματα, μια διαδικασία που είναι
γνωστή ως «ταχεία διαγνωστική κινητοποίηση».
Επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού,
που ταυτοποιήθηκε πρώτη φορά στη Νότια
Αφρική, δείχνει να είναι πιο μεταδοτικό, αλλά
δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι
προκαλεί σοβαρότερη μορφή της νόσου.
Ωστόσο ορισμένες εργαστηριακές μελέτες
έχουν βρει ότι μειώνει την αποτελεσματικότητα
του εμβολίου και της θεραπείας αντισωμάτων.
Τα μοριακά διαγνωστικά τεστ άρχισαν
να διανέμονται από πόρτα-πόρτα. Τις
πόρτες των κατοίκων παροτρύνοντάς
τους να κάνουν το τεστ, θα χτυπούν
νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες
και μέλη των τοπικών δημοτικών συμβουλίων.
Το τεστ θα προσφέρεται σε όλους, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές Αρχές φοβούνται ότι ο
πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων της
νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης ίσως είναι 20
φορές μεγαλύτερος.
Οι οκτώ περιοχές είναι: το Χάνγουελ, το
Τότεναμ και το Μίτσαμ στο Λονδίνο, το
Μέιντστοουν και το Γουόκινγκ στη ΝΑ
Αγγλία, το Γουόλσολ στα κεντροδυτικά,
το Μπρόξμπουρν στην Ανατολική Αγγλία
και στα βορειοδυτικά το Σάουθπορτ.
Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ είπε ότι

«πρέπει να χτυπήσουμε τη μετάλλαξη δυνατά», ενώ σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της
κυβέρνησης σημειώνει ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν αγώνα ταχύτητας δύο εβδομάδων για να εξαλείψει αν είναι δυνατόν τη
συγκεκριμένη μετάλλαξη.

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΘΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΟΥΝ ΟΛΟΙ
Μέχρι τώρα έχουν εμβολιασθεί πάνω από
10 εκατομμύρια άτομα και σύντομα αρχίζουν
εμβολιασμό και οι πάνω των 60 ετών. Ο
στόχος που έθεσε η κυβέρνηση για εμβολιασμό 15 εκ. κατοίκων μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα ξεπεραστεί κατά πολύ.
Ο υπουργός Υγείας Matt Hancock εκτιμά
ότι μέχρι τέλους Ιουλίου η πλειψηφία των
Βρετανών θα έχει εμβολιασθεί. Σύμφωνα
όμως με κάποιες άλλες εκτιμήσεις, αν ο
ρυθμός εμβολιασμού συνεχιστεί ανάλογα με
το μέγεθος της περασμένη Κυριακής (600
χιλιάδες εμβολιασμοί), τότε μέχρι την πρώτη
βδομάδα Μαϊου θα έχει λάβει τουλάχιστον
μία δόση του εμβολίου ολόκληρος ο πληθυσμός άνω των 18 ετών.

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Σύμφωνα με τις Υγειονομικές Αρχές της
Αγγλίας, η ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου
παρουσιάζει υψηλά κρούσματα κορωνοϊού,
γι’ αυτό καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα.
Τα κρούσματα ανά περιοχή:
Barking and Dagenham: 1042 new cases
(-36.9%); rate per 100,000 population
489.5

Barnet: 1558 cases (-33.6%); rate 393.6
Bexley: 845 cases (-39.6%); rate 340.3
Brent: 1798 cases (-31.9%); rate 545.2
Bromley: 1059 cases (-34.1%); rate 318.7
Camden: 662 cases (-30.6%); rate 245.2
Croydon: 1595 cases (-38.3%); rate 412.5
Ealing: 1810 cases (-34.4%); rate 529.5
Enfield: 1279 cases (-38.3%); rate 383.2
Greenwich: 1105 cases (-41.0%); rate 383.8
Hackney + City of London: 937 cases (42.1%); rate 322.2
Hammersmith and Fulham: 637 cases (32.9%); rate 344.1
Haringey: 956 (-38.8%); rate 355.9
Harrow: 1126 cases (-27.5%); rate 448.3
Havering: 855 (-43.6%); rate 329.4
Hillingdon: 1489 cases (-26.0%); rate 485.2
Hounslow: 1404 (-37.8%); rate 517.1
Islington: 695 cases (-32.2%); rate 286.6
Kensington and Chelsea: 373 cases (-35.7%);
rate 238.9
Kingston upon Thames: 588 (-17.6%); rate
331.3
Lambeth: 1143 (-43.3%); rate 350.6
Lewisham: 1060 cases (-40.6%); rate 346.6
Merton: 760 cases (-37.1%); rate 368.0
Newham: 1651 cases (-39.8%); rate 467.5
Redbridge: 1306 cases (-36.3%); rate 427.9
Richmond upon Thames: 479 cases (-22.2%);
rate 241.9
Southwark: 1034 cases (-40.3%) rate 324.3
Sutton: 781 cases (-37.0%); rate 378.5
Tower Hamlets: 1067 cases (-42.8%); rate
328.6
Waltham Forest: 1149 cases (-35.4%); rate
414.8
Wandsworth: 947 cases (-38.5%) rate 287.3
Westminster: 714 cases (-30.8%) rate 273.2

Κατά 92% αποτελεσματικό το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V
Το αμφιλεγόμενο (από τους Δυτικούς) ρωσικό εμβόλιο Sputnik V αποτρέπει το 91,6% των σοβαρών και μέτριων κρουσμάτων Covid-19, δείχνουν τα
πολυαναμενόμενα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Φάσης ΙΙΙ των κλινικών
δοκιμών.
Η ανάλυση που δημοσιεύεται στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση Lancet
αφορά σχεδόν 20.000 εθελοντές άνω των 18 ετών, από τους οποίους τα τρία
τέταρτα έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου και το ένα τέταρτο δέχτηκε ενέσεις
με φυσιολογικό ορό (placebo) για λόγους σύγκρισης.
Το ποσοστό του 91,6% υπολογίστηκε με βάση τα μόλις έξι περιστατικά
συμπτωματικής νόσου που καταγράφηκαν στην ομάδα του εμβολιασμού,
συγκριτικά με τα 62 κρούσματα στην ομάδα ελέγχου. Κανένα περιστατικό
μέτριας ή σοβαρής πνευμονίας Covid-19 δεν αναφέρθηκε στην ομάδα του
εμβολίου, συγκριτικά με 20 περιστατικά στην ομάδα του placebo.
Ο εμβολιασμός ήταν εξίσου αποτελεσματικός στα άτομα άνω των 60 ετών.
Σοβαρές παρενέργειες δεν καταγράφηκαν, αν και ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ήπιες ανεπιθύμητες δράσεις όπως πόνος στο σημείο της ένεσης, συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη και κόπωση.
Το Sputnik V βασίζεται στην ίδια τεχνολογία με το εμβόλιο της Οξφόρδης
που παράγει η AstraZeneca. Χρησιμοποιεί δύο ακίνδυνους αδενοϊούς για να
μεταφέρει στα ανθρώπινα κύτταρα τις γενετικές οδηγίες για την παραγωγή

μιας πρωτεΐνης του SARS-CoV-2, την οποία στη συνέχεια αναγνωρίζει το
ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων.
Η κλινική μελέτη συνεχίζεται με την εγγραφή περισσότερων εθελοντών
προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα σε εθνικές ομάδες πέραν
των λευκών. Οι εθελοντές της μελέτης υποβλήθηκαν σε μοριακό έλεγχο την
ημέρα χορήγησης της δεύτερης δόσης και η εξέταση επαναλήφθηκε σε όσους
ανέφεραν αναπνευστικά συμπτώματα.
Το εμβόλιο προσφέρει παρόμοια αποτελεσματικότητα με τα εμβόλια των
Pfizer και Moderna, ωστόσο πλεονεκτεί ως προς την αλυσίδα διανομής καθώς
συντηρείται σε απλό ψυγείο.
Κάθε δόση κοστίζει 10 δολάρια σύμφωνα με το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων
Επενδύσεων, το οποίο χρηματοδότησε την ανάπτυξη του εμβολίου στο Ινστιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας.
Το εμβόλιο έλαβε έγκριση σε Λευκορωσία, Σερβία, Αργεντινή, Βολιβία,
Αλγερία, Βενεζουέλα, Παραγουάη, Τουρκμενιστάν, Ουγγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν, Γουινέα, Τυνησία, Αρμενία και Παλαιστινιακά Εδάφη.
Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει μια
δόση του Sputnik V, του οποίου οι δημιουργοί συνεργάζονται τώρα με την
AstraZeneca για πιθανό συνδυασμό των δύο εμβολίων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
ανοίγει τώρα τις εκκλησίες
για τους πιστούς
Με εγκύκλιό του, την περασμένη βδομάδα, 28 Ιανουαρίου, προς
όλες τις ελληνορθόδοξες κοινότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, ο
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας άλλαξε την απόφασή του, που είχε λάβει μόλις πριν δύο εβδομάδες, και
τώρα επιτρέπει τον εκκλησιασμό πιστών με τήρηση των μέτρων
για προστασία από τον κορωνοϊό. Η αιφνίδια αυτή αλλαγή, σύμφωνα με τον Σεβασμιώτατο, προήλθε λόγω της μείωσης του κρουσμάτων COVID-19 στη χώρα και έπειτα από εκκλήσεις του ποιμνίου.
Προφανώς ο δεύτερος λόγος να ήταν καθοριστικός, όπως και οι
«πιέσεις» από Εκκλησιαστικές Επιτροπές και ιερατικώς προϊσταμένους.
Η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου (ελληνιστί και αγγλιστί) είναι η
ακόλουθη:
«Αγαπητοί μας εν Κυρίω,
Παρακολουθώντας την πρόσφατη σημαντική μείωση των κρουσμάτων
συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναλογιζόμενοι τις εκκλήσεις του ευσεβούς ποιμνίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αποφασίζουμε την επαναλειτουργία των Ιερών Ναών για δημόσια
λατρεία από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και παρακαλούμε όπως
τηρηθούν αυστηρώς τα ακόλου-θα σε συνδυασμό με τις ισχύουσες κυβερνητικές οδηγίες:
1. Απαγορεύεται εις οιονδήποτε η είσοδος στους Ιερούς Ναούς χωρίς
τη χρήση μάσκας.
2. Άπαντες οι πιστοί θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντιβακτηριδιακό διάλλειμα κατά την είσοδό τους στον Ιερό Ναό, να τηρούν
τις ενδεικνυόμενες οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης και να αποφεύγουν την επαφή με άλλους ενορίτες εντός του Ναού.
3. Οι αποστάσεις θα πρέπει αυστηρώς να τηρούνται στα αναλόγια των
Ιερών Ναών καθώς και μεταξύ των ατόμων που διακονούν στο Ιερό Βήμα.
4. Βαπτίσεις, Γάμοι και Κηδείες μπορούν να τελούνται κανονικώς βάσει
του επιτρεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων όπως ορίζουν οι κυβερνητικές οδηγίες.
5. Η εξομολόγηση και οποιαδήποτε άλλη εκ του πλησίον επαφή δεν
επιτρέπονται προς το παρόν. Οι ιερείς δεν θα επιτρέπουν χειροφίλημα.
Ο χαιρετισμός πρέπει να γίνεται με μία ελαφρά κλίση του κεφαλιού.
6. Οι Πρόεδροι και οι Επίτροποι θα πρέπει να καταγράφουν όλα τα
ονόματα, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις και τα emails όλων όσοι εισέρχονται στον Ιερό Ναό, ακόμη και αυτούς οι οποίοι θέλουν να ανάψουν απλώς
ένα κερί.
7. Το αντίδωρο θα πρέπει να είναι τυλιγμένο και να τοποθετείται στον
Νάρθηκα και οι πιστοί θα πρέπει μόνοι τους να παίρνουν το δικό τους.
8. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών, σε κοινότητες όπου υπηρετούν πλείονες του ενός ιερέως μπορεί να τελείται τις Κυριακές και δεύτερη Θεία Λειτουργία όπως και κατά το παρελθόν.
Ευχόμενοι σε όλους υγεία και την επιστασία του Τριαδικού Θεού για
τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, διατελούμε μετά πατρικών
ευχών και την εν Κυρίω αγάπης,
Ο ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
-------------------------------------------Following the significant decrease in Covid-19 cases in the United
Kingdom and considering the requests of the faithful flock of the Holy
Archdiocese, I have decided to re-open the Churches, for communal worship, so that the faithful may once again participate in the celebration of
the Divine Services, beginning Friday, January 29, 2021. I request, however, the strict adherence to the guidelines below:
1. All those entering the Church MUST wear a face mask.
2. The faithful must disinfect their hands with hand sanitizer when entering the Church and must strictly adhere to the social-distancing measures
and avoid physical contact with other parishioners.
3. Social-distancing measures must be adhered to at the cantor stands
as well as among those serving in the Holy Altar.
4. Baptisms, Weddings and Funerals may take place normally according to the governmental regulations relating to social distancing measures and the total number of participants that is permitted.
5. Confession and any other forms of close contact (through the
Sacraments) with parishioners is not allowed at the present time. Clergy
will not offer their hand to be venerated. A slight bow is proper.
6. The Parish Wardens and Trustees must record the names, telephone numbers, addresses, and emails of all those entering the Church,
even those who come simply to light a candle.
7. Antidoron is to be wrapped and placed in the Narthex area and the
faithful will take it (by themselves), as they leave the Church.
8. In order to better accommodate the faithful, parishes with more than
one priest may celebrate the Divine Liturgy twice, as in the past.
Wishing everyone health and the protection of the Triune God, during
these difficult circumstances which we are all experiencing, I remain with
paternal prayers and love in the Lord,
+Archbishop ΝΙΚΙΤΑΣ of Thyateira and Great Britain

Thursday 4th Febrouary 2021
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Ο

πρόεδρος της Τουρκίας, από τον
πολεμικό εκφοβισμό και την πειρατεία έχει περάσει πλέον στη σφαίρα της
«διπλωματικής απατεωνιάς». Είναι φανερό ότι ο Ερντογάν, προσχηματικά και
μόνο, έχει αλλάξει πορεία. Δεν εγκαταλείπει τα επεκτατικά του σχέδια, τις λεκτικές απειλές και ρητορείες εναντίον της
Ελλάδας και της Κύπρου, απλώς διαμορφώνει την τακτική του, διότι το διεθνές
περιβάλλον «δεν σηκώνει» πλέον τέτοιους λεονταρισμούς.

Φ

υσικά, αφού επέβαλε διά της βίας
διάφορες καταστάσεις γύρω από την
Τουρκία και ευρύτερα (Συρία, Ιράκ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, Λιβύη και αλλού), αφού
φυλάκισε πολιτικούς του αντιπάλους και
επικριτές του και προέβη σε «πολιτική
γενοκτονία» στο εσωτερικό της χώρας με
αφορμή το «πραξικόπημα» του 2016, τώρα
φόρεσε προβιά και εμφανίζεται υποκριτικά ως... ηγέτης που θέλει διάλογο και
συνομιλίες.

Π

ροσπαθεί ο Ερντογάν να δώσει «διαπιστευτήρια» ειρηνοποιού και σταθερού συμμάχου και πασχίζει αγωνιωδώς
να κτίσει ένα διαφορετικό προφίλ. Οι
κυρώσεις από τις ΗΠΑ, οι προγραμματισμένες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με την
παραπαίουσα τουρκική οικονομία, τον
ανάγκασαν να κάνει προσωρινά πίσω
από τις στρατιωτικές απειλές και παρεμβατικές ενέργειες των τελευταίων χρόνων. Απέσυρε τα τουρκικά ερευνητικά
πλοία και τις πολεμικές φρεγάτες από το
Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ και σταμάτησε τις προσπάθειες διοχέτευσης λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη.

Ε

δέησε, μετά από μήνες, να πάει σε
διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα,
απλώς για να πει ότι συνομιλεί, ώστε να
δώσει «όπλα» στους φίλους του στην
Ευρώπη να εμποδίσουν τις κυρώσεις.
Ουσιαστικές συνομιλίες δεν πρόκειται να
διεξαχθούν. Απλώς θα συνέρχονται οι αντιπροσωπείες Ελλάδας – Τουρκίας σε συναντήσεις και ο Ερντογάν θα ισχυρίζεται ότι
γίνονται... διαβουλεύσεις που οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να τις... διαταράξουν με
κυρώσεις!!!

Σ

το Κυπριακό δέχτηκε ο Ερντογάν να
πάει σε Πενταμερή μετά από 7 μήνες
άρνησης να δεχθεί πρωτοβουλία του Γ.Γ.
για συνομιλίες. Και παρουσιάζει την Πενταμερή ο Τσαβούσογλου ως... δική τους
πρόταση!!! Ναι, η ιδέα της σύνθεσης είναι

★
★

Πού θέλει να δώσει
«διαπιστευτήρια»
ο Ερντογάν;
™

τουρκική, αλλά την Πενταμερή την απέρριψε και τον περασμένο Αύγουστο και δύο
φορές τους επόμενους μήνες. Δημιούργησε «τετελεσμένα» στο Βαρώσι και τώρα
δέχτηκε να πάει σε... άτυπες συνομιλίες
με ξεκάθαρες επιδιώξεις. Να του αναγνωριστεί δικαίωμα να έχει λόγο στον
θαλάσσιο πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της... κυριαρχικής ισότητας
των Τουρκοκυπρίων. Όχι μόνο στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά ευρύτερα, να μπει στη
συνεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ και
την Αίγυπτο και να ακυρώσει τον East
Med. Θέλει τον αγωγό να περάσει από
την Τουρκία.

Π

άει, λοιπόν, στην Πενταμερή για να
πετύχει συνδιαχείριση του φυσικού
πλούτου, με απειλή τη λύση δύο κρατών.
Ξέρει ότι δεν μπορεί να πετύχει τέτοια
βάση συνομιλιών. Γι’ αυτό έκανε τώρα ένα
βήμα πίσω η Τουρκία, αφήνοντας περιθώριο συζήτησης και της λύσης ομοσπονδίας, τονίζοντας όμως παράλληλα
ότι πρέπει ν’ αλλάξουν και τα Ψηφίσματα
του ΟΗΕ. Ο δε Τατάρ μιλά για... δημοκρατία στις συνομιλίες, επειδή θέλει να επιβάλει συζήτηση δύο κρατών ως... δημοκρατικό του δικαίωμα. Μπορεί κάποιος ν’
απαντήσει σε τέτοιο επιχείρημα; Είναι
δυνατόν να μπεις σ’ αυτόν τον παρανοϊκό συλλογισμό και να αποπειραθείς να
απαντήσεις χωρίς να καταλήξεις σε... φρενοκομείο;

Ξ

έρουν οι Τούρκοι ότι με την «πολιτική ισότητα» δεν μπορούν να επιβάλουν αριθμητική εξίσωση. Αυτό, πρώτα
– πρώτα, το ξεκαθαρίζουν και τα ίδια τα
Ψηφίσματα. Γι’ αυτό θέλουν να έχουν βέτο
στο όνομα της «πολιτικής ισότητας». Δεν
πείθουν όμως. Γι’ αυτό, όπως επισημάναμε από αυτή τη στήλη πριν δύο εβδομάδες, πέρασαν στην «κυριαρχική ισότητα», για να διαμοιράσουν την ΑΟΖ αν
δεν πετύχουν συνδιαχείριση.

Η

Πενταμερής δεν θα παραγάγει αποτελέσματα. Δεν θα κηρυχθεί, όμως,
και αδιέξοδο άμεσα, διότι η Τουρκία θα

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

επιδιώξει διάρκεια στην εικόνα του... ειρηνοποιού. Δεν την... συμφέρει τόσο γρήγορα ένα τέλος. Θα το τραβήξει μέχρι πιο
κάτω και έχοντας κατά νου πού απευθύνονται τα «διαπιστευτήριά» της, θα πράξει αναλόγως.

Π

αράλληλα, για να ενισχύσει την εικόνα της, η Τουρκία ρίχνει «γέφυρες»
στο... «δολοφονικό» Ισραήλ – κατά τον
Ερντογάν – και στη Γαλλία του «ψυχοπαθούς, ανισόρροπου» Εμανουέλ Μακρόν. Έτσι αποκάλεσε, με περισσή μάλιστα... ευγένεια, τον Γάλλο Πρόεδρο ο Τούρκος νεοσουλτάνος. Την ίδια στιγμή, όμως,
κατηγορεί Ελλάδα, Κύπρο και Γαλλία ότι
με «προκλητικές ενέργειες» βάζουν εμπόδια στη «θετική ατζέντα» της Τουρκίας με
την Ευρώπη! Τέτοιο θράσος έχουν οι Τούρκοι ηγέτες. Κάνουν το άσπρο μαύρο, διαστρεβλώνουν τα πάντα, διότι νομίζουν ότι
όλοι είναι «του χεριού» τους.

Α

λλαγή πορείας, λοιπόν, με διπλωματική, αλλά παραπλανητική γλώσσα
και πονηρές ενέργειες. Όπως τονίσαμε,
στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα
«διπλωματικό πορτφόλιο διαπιστευτηρίων». Απώτερος στόχος αυτά τα «διαπιστευτήρια» να υποβληθούν στον νέο
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Γι’
αυτό, στον σχεδιασμό αυτό ενέταξε και το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, στέλνοντας
πρόσφατα Τούρκο υπουργό και κυβερνητικές υπηρεσίες να συναντήσουν τον
Πατριάρχη για να ακούσουν, δήθεν, τα
προβλήματα του Φαναρίου.

Ξ

έρει ο Ερντογάν ότι το Οικουμενικό
Πατριαρχείο είναι ένα ευαίσθητο θέμα
για τις ΗΠΑ και προσπαθεί να δείξει ότι...
ενδιαφέρεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει!!! Η επίσκεψη Πομπέο ήταν μια
ισχυρή απόδειξη του αμερικανικού ενδιαφέροντος. Φυσικά, δεν πρόκειται ο Ερντογάν να βοηθήσει το Πατριαρχείο σε
κανένα ουσιώδες θέμα. Μια Σχολή, αυτή
της Χάλκης, και το τουρκικό κράτος δεν
επιτρέπει εδώ και 50 χρόνια την επαναλειτουργία της! Την Αγιά Σοφιά τη βεβή-

★
★

λωσε. Τον Πατριάρχη δεν τον αναγνωρίζει
ως Οικουμενικό. Τι το ουσιώδες θ΄ αλλάξει; Τίποτα! Απλώς, θέλει να δείξει ότι ενδιαφέρεται...

Α

μέσως, όμως, τα «διαπιστευτήρια»
Ερντογάν απευθύνονται στην Ε.Ε.
Και δεν είναι μόνο για αποφυγή των
κυρώσεων. Είναι και για να μπει στην
«εξίσωση» των νέων σχέσεων Ευρώπης
– Αμερικής. Τώρα που δεν είναι ο Τραμπ
στην εξουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι θα επιδιώξει με τις ΗΠΑ συντονισμό και συνεργασία σε όλους τους τομείς.
Σίγουρα ένα από αυτά τα θέματα είναι και
η αντιμετώπιση της Τουρκίας. Επομένως,
τουρκικός στόχος είναι να έχει «καλό έρεισμα» η Ε.Ε. στη συνεννόηση με τις ΗΠΑ,
να ενεργήσει περίπου ως «συνήγορος»
του Ερντογάν για προσωρινή ματαίωση
ή παροπλισμό των αμερικανικών
κυρώσεων έως ότου υπάρξουν καινούργιες εξελίξεις...

Ε

ίμαστε σίγουροι ότι οι κυβερνήσεις
Αθήνας και Λευκωσίας κατανοούν
πλήρως τις τουρκικές στοχεύσεις και θα
πράξουν αναλόγως. Οι διερευνηρικές επαφές δεν καρποφόρησαν, διότι η Τουρκία
αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο αλά καρτ.
Το επικαλείται, καταπατώντας το. Για την
Πενταμερή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν η Τουρκία επιδιώξει να θέσει πρώτα
θέμα φυσικού αέριου γιατί θα «λυθεί το
50% του προβλήματος», τότε κι εμείς να
θέσουμε το θέμα άμεσης απόσυρσης των
κατοχικών στρατευμάτων και μετά συζήτηση για τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, που αν επιλυθούν θα υπάρξει
διακανονισμός και του φυσικού πλούτου
στην κυπριακή ΑΟΖ.

Α

ν για οποιονδήποτε λόγο δεχθούμε
Μεσογειακή Διάσκεψη με συμμετοχή
σ’ αυτήν «των δύο κοινοτήτων», ή με
απούσα την Κυπριακή Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από την Ελλάδα ή από τις
διεθνείς εταιρείες που ενεργούν στην κυπριακή ΑΟΖ, ή αν συγκατανεύσουμε σε
μια φόρμουλα Μεσογειακής Διάσκεψης
τύπου Πενταμερούς, το παιχνίδι είναι χαμένο εξ ορισμού. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
(απευκταίο, φρονούμε) να μην αναμένουμε οποιαδήποτε ξένη συμπαράσταση ή
κανέναν Γερουσιαστή Μενέντεζ να σταθεί στο πλευρό μας.

“Ε”

LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENT
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Να παραιτηθούν και η Ούρσουλα
και η Στέλλα Κυριακίδου
Ο

χειρισμός της πανδημίας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
είναι το Εκτελεστικό όργανο (η
«κυβέρνηση» ας πούμε) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και είναι κάκιστος. Αν είχαν ευαισθησία, τόσο η
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάινεν όσο και η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, που
είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση
της πανδημίας (υποτίθεται), μετά το
τελευταίο φιάσκο με το εξαγγελθέν
κλείσιμο των συνόρων στη Βόρειο
Ιρλανδία, θα έπρεπε να υποβάλουν
παραίτηση.
Προσπάθησαν να επιβάλουν κάτι
που στις διαπραγματεύσεις για το
Brexit ήταν βασικό αίτημα του Λονδίνου και η Ε.Ε. το απέρριπτε συνεχώς.
Η κυβέρνηση Τζόνσον – μετά τον
κλοιό της πανδημίας και την εκλογή
Μπάιντεν στις ΗΠΑ – την υστάτη στιγμή, στις 31 Δεκεμβρίου, υπαναχώρησε
και δέχθηκε να μην υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Δημοκρατίας
της Ιρλανδίας (μέλος της Ε.Ε.) και της
Βορείου Ιρλανδίας (μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου που εξήλθε της Ε.Ε.).
Και ήρθε η Κομισιόν, με αφορμή τα
εμβόλια, να συνταυτιστεί με την παλιά
θέση του Λονδίνου και να επιβάλει
«σκληρό σύνορο» για να μη... διοχετευτούν εμβόλια από την Ευρώπη
προς τη Βρετανία μέσω... Ιρλανδίας.
Βέβαια, κατάλαβαν την γκάφα ολκής
και απέσυραν αμέσως αυτή την εξαγγελία τους. Όμως και μόνο το περιστατικό αυτό δείχνει πόσο πρόχειρα
και χωρίς λογική λαμβάνονται αποφάσεις στην Κομισιόν. Για το αν τους...

ξεγέλασαν, δήθεν, οι φαρμακευτικές
εταιρείες και δεν δίνουν τα εκατομμύρια εμβόλια που υποσχέθηκαν,
ποιος φταίει; Συγκεκριμένα, η Astra
Zeneca, αγγλο-σουηδική κοινοπραξία, διαθέτει το εμβόλιο κατά του Covid19 σε τιμή κόστους σε όλο τον κόσμο.
Δεν ήταν θέμα κάποια χώρα να πλήρωσε περισσότερα και να δόθηκαν σ’
αυτήν τα εμβόλια. Άρα, αυτό το «καφενόβιο» επιχείρημα δεν υφίσταται.
Ούτε αυτό που είπε η κυρία Στέλλα ισχύει, ότι δεν είναι θέμα «first
come, first served». Όταν εσύ, με τις
άπειρες υπηρεσίες και στελέχη που
πληρώνονται με αστρονομικούς μισθούς, δεν καταφέρεις να φτιάξεις
ένα συμβόλαιο «του χαϊριού», όταν
φώναζες ότι ήθελες εμβόλια της Astra
Zeneca, που ακόμα η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είχε εγκρίνει ότι ήταν ασφαλή, δεν είχαν δηλαδή άδεια, τι περίμενες;
Η Βρετανία έτρεξε πρώτη, από τον
περασμένο Μάιο, να κάνει παραγγελίες και να τροχιοδρομήσει την
έλευση εμβολίων. Και όταν ανακοινώθηκαν οι ανακαλύψεις, πρώτες
οι υπηρεσίες της Βρετανίας εξέτασαν
τα δεδομένα του εμβολίου, έδωσαν
άδεια και άρχισαν οι εμβολιασμοί.
Το εμβόλιο της Pfizer η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων σχεδίαζε να
το εξετάσει στις 29 Δεκεμβρίου! Κατόπιν κατακραυγής, έδωσε άδεια στις
22 Δεκεμβρίου.
Κι εσύ, κυρία Στέλλα, δικαιολογούσες την καθυστέρηση λέγονας ότι
είναι σοβαρό θέμα και χρειάζονται
χρόνο για τη διασφάλιση της υγείας

των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή,
η αντίστοιχη Βρετανική Επιτροπή –
με εγνωσμένους επιστήμονες – δεν
γνοιάζονται για την υγεία των πολιτών
του Η.Β.; Το εμβόλιο της AstraZeneca
για το οποίο φώναζες, αδειοδοτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου!
Μα είστε σοβαρές, κυρίες μας! Για
ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου, με
εκατομμύρια θύματα, που διαλύει
οικονομίες κρατών και νοικοκυριών,
δεν ήσασταν σε θέση να το διαχειριστείτε και μένετε ακόμα στη θέση σας;
Στην πρώτη φάση της πανδημίας η...
αρμόδια Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου ήταν... άφαντη. Και όταν
τελευταίως έκανε την εμφάνισή της
δημόσια, τα έκανε θάλασσα. Η δε
κυρία Ούρσουλα απέτυχε εξ αρχής
να συντονίσει τον αγώνα κατά της
πανδημίας και να επιβάλει λύσεις με
το κύρος που της δίνει η θέση της, να
δώσει αποκούμπι στις χώρες που
μαστίζονται από τον κορωνοϊό.
Η βρετανική κυβέρνηση μπορεί
από την αρχή να χειρίστηκε κάκιστα
το θέμα της πανδημίας και να έτυχε
και της σφοδρότατης κριτικής μας.
Όμως, στο θέμα των εμβολίων δεν
μπορεί να την κατηγορήσει κανείς.
Έσπευσε γρήγορα να ενισχύσει τις
φαρμακευτικές εταιρείες, έκανε νωρίς τις παραγγελίες της, υπέγραψε
συμβόλαια και οργάνωσε άριστα το
σύστημα εμβολιασμού. Παράλληλα,
ανέπτυξε ένα δίκτυο διεθνούς βοήθειας προς χώρες του «τρίτου κόσμου», ώστε να τους παρασχεθούν
δωρεάν εμβόλια.
Πολύ σωστός ο υπουργός Υγείας
Χάνκοτ στις θέσεις του. Είμαστε, είπε,
υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε
πρώτα τους πολίτες μας από την πανδημία. (Αυτό είναι το καθήκον της
κάθε κυβέρνησης). Αλλά – τόνισε –
«δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι λύνουμε το πρόβλημα. Πρέπει να βοηθήσουμε, ώστε όλες οι χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία, ωστε να
πάψει να είναι και πρόβλημα της
χώρας μας. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε
με όλους».
Δυστυχώς, κυρία Ούρσουλα και
κυρία Στέλλα, αποτύχατε. Μόνη ορθή
οδός είναι η παραίτησή σας.
Το θέμα είναι τόσο σοβαρό που δεν
έχετε δικαίωμα να συνεχίσετε να χειρίζεστε την αντιμετώπιση της πανδημίας.

“Ε”

Περί «διαστρέβλωσης»
και Αρχιεπισκοπή
Θυατείρων
Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων την περασμένη εβδομάδα ότι «κάποια ΜΜΕ διαστρέβλωσαν
την αλήθεια των γεγονότων» για το θέμα του Επισκόπου
Αθανασίου, ήταν ατυχής και προσβλητική για την εφημερίδα μας (διότι η «Ελευθερία» ήταν η μόνη εφημερίδα
που ασχολήθηκε με το θέμα). Εμείς αναφερθήκαμε στο
θέμα που προέκυψε με σεβασμό προς τους θεσμούς και
τα πρόσωπα, εκφράσαμε κάποιους προβληματισμούς
– όπως έχουμε δικαίωμα ως ελεύθερα άτομα και μέλη
του πληρώματος της Εκκλησίας – αλλά δεν διαστρεβλώσαμε κανένα γεγονός.
Η διαστρέβλωση, υπό μία έννοια, αγγίζει τα όρια του
ψέματος. Δίνει αλλοιωμένη μορφή σε ένα γεγονός, ώστε
να ξεγελάσει και να αποπροσανατολίσει από την αλήθεια. Εμείς τέτοιο «ψέμα» ΔΕΝ είπαμε. Δημοσιεύσαμε
αυτούσια την ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής και αναλύσαμε τις «συνέπειες» της «προαγωγής» Αθανασίου σε
Μητροπολίτη Κολωνείας. Πού υπήρξε διαστρέβλωση;
Λυπούμεθα ειλικρινά. Αυταπόδεικτα, η ανακοίνωση
της Αρχιεπισκοπής που μας επικρίνει, τύποις και ουσία
μάς επιβεβαιώνει. Μια απλή ανάγνωση και γίνεται αντιληπτό ότι ήμασταν σωστοί σε ό,τι γράψαμε.
Λυπούμεθα, όμως, διπλά διότι λαμβάνουμε επιστολές
επικριτικές προς την Αρχιεπισκοπή, οι οποίες λόγω
ύφους και περιεχομένου δεν μπορούν να δημοσιευθούν.
Πιστεύουμε ότι μπορεί να εξευρεθεί λύση χωρίς να
«χάνει» κανένας. Κερδισμένη θα είναι μόνον η Εκκλησία.
Και μια συμβουλευτική γνώμη: Αυτός που προορίζεται να αντικαταστήσει τον Επίσκοπο Αθανάσιο πρέπει
να προβληματίσει. Καλούμε τον Σεβασμιώτατο να το σκεφθεί δύο και τρεις φορές προτού τον διορίσει. Δεν θα
είναι «σοφή» επιλογή...
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΕ ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Γκάφα ολκής της Κομισιόν για απαγόρευση
εξαγωγής εμβολίων στο Η.Β. και «σκληρό»
σύνορο στη Βόρειο Ιρλανδία
Τ

ην περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια
γκάφα ολκής, που εξέθεσε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η
αψυχολόγητη απόφαση της Κομισιόν να απεσύρθη άρον-άρον, όμως
η δυσπιστία προς τις ενέργειες της
Επιτροπής παρέμεινε.
Δύο ήταν οι ατυχείς αποφάσεις που
έτυχαν γενικής κατακραυγής. Σε…αντίποινα για την ανακοίνωση της AstraZeneca
ότι προς το παρόν η προμήθεια εμβολίων
προς τις 27 χώρες της ΕΕ θα είναι μειωμένη, η Κομισιόν εξήγγειλε ότι θα απαγορευθεί η εξαγωγή προς τη Βρετανία
εμβολίων, που παράγονται σε έδαφος
της ΕΕ και, δεύτερον, ότι θα επιβληθεί
«σκληρό» σύνορο στη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση
να διοχετευτούν εμβόλια από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (που είναι μέλος
της ΕΕ) προς μέρος της επικράτειας
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είναι η
Β. Ιρλανδία.
Ας δούμε, όμως, τα γεγονότα όπως
εξελίχθησαν:
Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2020
οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα ενεργοποιούσαν το Άρθρο 16 του Πρωτοκόλλου με την Βόρεια Ιρλανδία (μέρος
της Συμφωνίας Αποχώρησης του ΗΒ
από την ΕΕ που μπήκε σε εφαρμογή
29 ημέρες πριν) για να σταματήσουν
την πιθανή χρήση της Βορείου Ιρλανδίας για μεταφορά εμβολίων για το Covid-

19 από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, από τα δύο εργοστάσια
στην ΕΕ της αγγλο-σουηδικής φαρμακευτικής AstraZeneca.
Και αυτό, κατόπιν έντονων διαξιφισμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εταιρείας, μετά που η εταιρεία είπε ότι θα παρέδιδε λιγότερα εμβόλια απ΄ό,τι είχε υποσχεθεί λόγω προβλημάτων στην παραγωγή. Τα εμβόλια, που υπολόγιζαν να εμποδίσουν να
φθάσουν στο ΗΒ, ήταν εκείνα που αναμένονται να στείλει η Pfizer/BioNtech
από το εργοστάσιό της στις Βρυξέλλες
ως τα υπόλοιπα της παραγγελίας του
ΗΒ (40 εκ εμβόλια σε σύνολο). Και η
Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή στο «π και φ»
αποφάσισε να … τιμωρήσει με αντίποινα το ΗΒ με την μονομερή απόφασή
της να επιβάλει σκληρό σύνορο μεταξύ
Β. Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της
Ιρλανδίας(!!!), όταν η απαίτησή της,
όπως η εταιρεία στείλει στην ΕΕ εμβόλια από εκείνα που διαθέτει για το ΗΒ
κτλ δεν έγινε δεκτή, αλλά και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο ΗΒ…
Η απόφαση της Ε. Επιτροπής υπό
την ηγεσία της Γερμανίδας Ursula von
der Leyen, που προβλήθηκε με εμπρηστικές δηλώσεις από την Κύπρια Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου στα
ΜΜΕ, πυροδότησε αμέσως γενική κατακραυγή εναντίον της απόφασης.
Οι επικρίσεις γέμισαν το διαδίκτυο
και τις εφημερίδες της Παρασκευής εντός

ωρών, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο
αλλά και στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Με αποτέλεσμα το βράδυ της Παρασκευής περίπου στις 10.15 καθώς μεταδιδόταν το κύριο δελτίο ειδήσεων από
το τηλεοπτικό Sky, διαβάζοντας και τα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου για το θέμα, η δημοσιογράφος
διέκοψε για να μεταδώσει την είδηση
ότι η Ε. Επιτροπή ανακάλεσε την απόφασή της! Ήταν το πρώτο, νομίζω, κανάλι που το ανακοίνωσε στο Λονδίνο.
Την μονομερή απόφαση των Βρυξελλών είχαν ήδη καταδικάσει με τον πλέον
έντονο τρόπο η Πρώτη Υπουργός Βορείου Ιρλανδίας Arlene Foster, το Δουβλίνο και το Λονδίνο και όχι μόνον.
Η Arlene Foster μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ήταν απίστευτη πράξη εχθρότητας «incredible act of hostility» και
κάλεσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να
ενερ-γήσει ανάλογα.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Boris
Johnson στην τηλε-φωνική επικοινωνία
του με την κα Ursula von der Leyen
εξέφρασε τις βαθιές του ανησυχίες για
την απόφαση και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η συζήτηση ήταν αρκετά έντονη
και από τις δύο πλευρές.
Αλλά και ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Micheal Martin, με τον οποίο επίσης
συζήτησε το θέμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί
για την απόφαση των Βρυξελλών.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, όπως
προανέφερα, ακολούθησε η ταπεινωτική απόσυρση της μονομερούς απόφασης.
Με τις Βρυξέλλες να υπόσχονται στον
Βρετανό Πρωθυπουργό ότι τα εμβόλια
της Pfizer, που κατασκευάζονται στο
εργοστάσιο της εταιρείας στις Βρυξέλλες και προορίζονται για το ΗΒ, θα φθάσουν στον προορισμό τους κανονικά.
Τον «πόλεμο» όμως εναντίον της βρετανο-σουηδικής AstraZeneca να πούμε
ξεκίνησαν γερμανικές εφημερίδες, οι
οποίες πριν μέρες έγραψαν ότι το εμβόλιο της τελευταίας δεν προσφέρει προστασία στους άνω των 65 ετών, έτσι
ρίχνοντας λάσπη προκαταβολικώς στην
απόφαση που αναμενόταν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για Έγκριση Φαρμάκων,
με αποτέλεσμα να διαψεύσει ο Γερμανός υπ. Υγείας, δικαιολογώντας τις
δημοσιεύσεις ότι δεν μελέτησαν σωστά
το θέμα κτλ. Αργότερα έβγαλε άλλη
απόφαση, επιβεβαιώνοντας τις εφημερίδες.
Όμως, το οξύμωρο της όλης υπόθεσης είναι ότι οι επικρίσεις και δηλώσεις
από την ΕΕ ξεκίνησαν προτού ακόμα
η εν λόγω Αρχή ανακοινώσει την απόφασή της. Η οποία έγινε την ίδια μέρα.
Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή ανακοίνωσε την απόφασή της στις 29 Ιανουαρίου 2021, εγκρίνοντας τη χρήση του
εμβολίου της AstraZeneca για όλες τις

ηλικίες άνω των 18 ετών, βασισμένη
στις έρευνες που παρουσίασε η εταιρεία! Εντούτοις, οι Γερμανοί είπαν ότι
δεν θα το διαθέσουν στους άνω των 65
και θα δίδουν εκείνο της Pfizer.
Δηλαδή, οι ευρωκράτες των Βρυξελλών μονομερώς και πριν διαβουλευθούν με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, με την ηγεσία της Βορείου Ιρλανδίας, με την βρετανική κυβέρνηση αλλά
και με δικούς τους, όπως τον Γάλλο
Michel Barnier, τον επικεφαλής της ΕΕ
στις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση, μονομερώς αποφάσισαν να επιβάλουν σκληρό σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας, κάτι που με
δόντια και νύχια δεν αποδέχονταν όταν
το εισηγήθηκε το ΗΒ κατά τις δύσκολες
διαπραγματεύσεις για το Brexit. Με την
ταπεινωτική τους ήττα την ίδια μέρα να
κάνουν πίσω και να δηλώσουν ότι η ΕΕ
δεν σκοπεύει να ενεργοποιήσει το Άρθρο
16.
Πιστεύεται πως ήταν η επέμβαση
του Barnier, ίσως και άλλων, ο οποίος
στο άκουσμα της γκάφας τους κάλεσε
να σοβαρευτούν ουσιαστικά και για
πνεύμα συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΒ.
(«Times», 30 Ιανουαρίου 2021, είδηση
και συνέντευξη του Michel Barnier, και
κύριο άρθρο «Πόλεμος των εμβολίων
– Η τελευταία κλιμάκωση της ΕΕ στη
μάχη εναντίον της Βρετανίας είναι λανθασμένη και κινδυνεύει να υποσκάψει
την παγκόσμια μάχη εναντίον του ιού»).
«Η ημέρα που οι bullies των Βρυξελών
τρελάθηκαν», ήταν ο τίτλος του άρθρου του Stephen Glover στην «Daily
Telegraph» στις 30.1.2021. Έγραψε
ξεκινώντας το άρθρο του:
«Γνωρίζαμε από καιρό ότι η ΕΕ είναι
bully. Κακομεταχειρίστηκε (bullied) την
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2009 και
από τη στιγμή που ο βρετανικός λαός
ψήφισε να φύγει από το μπλόκ, προσπάθησε να μας σπρώξει στην παράδοση. Όμως, ποτέ μέχρι τώρα δεν είδαμε τον αυξανόμενο τυραννικό της χαρακτήρα – και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες – σε
τέτοιο βαθμό. Συμπεριφέρεται με τρόπο
που είναι αισχρό αλλά και λίγο τρελό,
αν και υπήρχαν ενδείξεις χθες βράδυ
για κάποια οπισθοχώρηση…»
Το παράδοξο όμως, είναι ότι ταυτόχρονα και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, από τις οποίες αγόρασε εμβόλια
η ΕΕ, όπως η αμερικανική Moderna,
ενημέρωσε την τελευταία ότι δεν θα
μπορέσει να στείλει αρχικά όλα όσα
υποσχέθηκε και δεν ακούσαμε να γίνεται τέτοιος πόλεμος εναντίον της. Η

Moderna ενημέρωσε την ΕΕ ότι θα παραδώσει εντός Φεβρουαρίου 2021 στην
Ιταλία 20%, λιγότερα εμβόλια από ό,τι
αρχικά είχε συμφωνήσει.
Τη γκάφα της Ε. Επιτροπής επέκριναν και οι ευρωπαϊκές εφημερίδες.
Η γερμανική «Die Zelt», η πλέον
δημοφιλής, με πρωτοσέλιδο άρθρο της
χαρακτήρισε τη γκάφα ως «την καλύτερη διαφήμιση για το Brexit».
Η αριστερή ισπανική εφημερίδα «El
Pais» έγραψε: «Σε σύγκριση με άλλους αξιωματούχους, η ΕΕ άργησε να
ενεργήσει και υπέγραψε συμβόλαια με
προμηθευτές καθυστερημένα, που τώρα
αποδεικνύεται πρόβλημα».
Η γαλλική «Le Monde» έγραψε με
οργή ότι η απόφαση της ΕΕ να μπλοκάρει εξαγωγές προς Βόρειο Ιρλανδία
ήταν «αξιοθρήνητη» και ισχυρίστηκε ότι
τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται
σε πανικό ως προς το πώς να εξασφαλίσουν εμβόλια. Είναι αξιοθρήνητο, έγραψε, πολιτικά συμφέροντα και γεωπολιτικές εχθρότητες να έχουν προτεραιότητα ακόμα και στο θέμα που δεν πρέπει να ξεχνά κανένας, ότι πρέπει να
εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη και
στον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Βρετανός υπουργός Michael Gove
δήλωσε ότι οι ηγέτες της ΕΕ αναγνώρισαν ότι έκαναν λάθος να ενεργοποιήσουν άρθρο της Συμφωνίας για το
Brexit και απέσυραν την απόφασή τους.
(Sky 31.1.2021).
O πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός
Tony Blair την Κυριακή 31.1.2021 χαρακτήρισε την απόφαση της ΕΕ από το
τηλεοπτικό Sky ως «foolish», την οποία
γρήγορα ανακάλεσαν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Justine
Welby την Παρασκευή 29.1.2021 δήλωσε ότι η ΕΕ υποβάθμιζε τις δικές της
ηθικές προσπαθώντας να ελέγξει την
εξαγωγή των εμβολίων για το Covid19. (Reuters).
Στις 30 Ιανουαρίου 2021 ο Βρετανός
Πρωθυπουργός εγκατέλειψε τα σχέδια
του να διορίσει τον Αρχιδιαπραγμευτή
για το Brexit λόρδο Ντ. Φρόστ, (Lord
Frost) ως σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας
στο πρωθυπουργικό γραφείο και αντιθέτως τον διόρισε Επικεφαλής της νέας
σχέσης ΗΒ και ΕΕ.
Τα πνεύματα φαίνεται να έχουν κατευνάσει με διαπραγματεύσεις μεταξύ
AstraZeneca και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την εταιρεία να υπόσχεται να
αυξήσει τη μειωμένη παράδοση εμβολίων
στην ΕΕ εντός Φεβρουαρίου 2021.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΟ ΥΠΕΞ

Πυρετώδεις διεργασίες
για την Πενταμερή +1
Π

υρετώδεις και έντονες διαβουλεύσεις διεξάγονται αυτές τις μέρες
και τις επόμερνες εν όψει της
σύγκλησης άτυπη Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, η οποία δεν
διευκρινίστηκε ακόμα πότε και πού
θα πραγματοποιηθεί. Για τη Διάσκεψη
(κυρίως) ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση την Τρίτη στο Λονδίνο με τον
ομόλογό του Ντομινίκ Ράαμπ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ πήγε στα κατεχόμενα, όπου
χάραξε την ακολουθητέα γραμμή των
Τουρκοκυπρίων (φαίντεται ότι για τους
τύπους δεν θα αρνηθούν να μπει στο
τραπέζι και η λύση ομοσπονδίας), ο
Βρετανός ΥΠΕΞ βρίσκεται σήμερα
στην Κύπρο, ενώ αναμένεται εντός
Φεβρουαρίου και επίσκεψη Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Λευκωσία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ν. ΔΕΝΔΙΑ
ΜΕ ΝΤ. ΡΑΑΜΠ
Στη συνάντηση με τον Βρετανό ΥΠΕΞ
ο κ. Δένδιας έθεσε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τις θέσεις της Ελλάδας
για την Πενταμερή και την επιδιωκόμενη
λύση στο Κυπριακό. Ότι αυτή πρέπει να
βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και να είναι συμβατή με
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Η βρετανική πλευρά έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις όσον
αφορά τόσο τις σχέσεις με την Τουρκία,
όσο και το Κυπριακό. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι στενές μεν, αλλά
δεν είναι ανταγωνιστικές με την Ελλάδα
δε. Αντιθέτως, τόνισε επανειλημμένα την
ετοιμότητα του να μεταφέρει μηνύματα
στην Άγκυρα, όταν και εφόσον προκύψει
η ανάγκη.
Συμφώνησε απόλυτα με τον Έλληνα
ομόλογό του όσον αφορά την καθολική
εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, «στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Σινική Θάλασσα και στα στενά του Ορμούζ»,
όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Ράαμπ
επανέλαβε, δίχως περιστροφές, ότι το
μοναδικό πλαίσιο επίλυσης του ζητήματος είναι μια διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία, στη βάση των Αποφάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με τις
διπλωματικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό
εξετάσθηκαν οι προοπτικές της προσεχούς άτυπης πενταμερούς.
Από πλευράς του, ο κ. Δένδιας επανέλαβε τις θέσεις της Ελλάδας και παράλληλα επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να
δοθεί η εντύπωση ότι η εν λόγω συνάντηση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για
την επίλυση του Κυπριακού.
Εξετάσθηκαν οι διμερείς σχέσεις, ενώ
συγκρατείται η βούληση της βρετανικής
πλευράς να συναφθεί συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης το συντομότερο δυνατόν, σηματοδοτώντας έτσι την
ενδυνάμωσή τους στην μετά-Brexit εποχή.
Από πλευράς του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τις διαχρονικά στενές σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας τη
συνεισφορά των Βρετανών πολιτικών,
της ελληνικής κοινότητας στο Ηνωμένο

Βασίλειο και της βρετανικής κοινότητας
στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τη διμερή στρατηγική
σχέση, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους
τομείς τους οποίους θα μπορούσε να
συμπεριλάβει μια νέα συμφωνία, όπως
η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι εμπορικές σχέσεις, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και το μεταναστευτικόπροσφυγικό. Οι εν λόγω τομείς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εντός μίας συμφωνίας πλαίσιο, υπό τον συντονιστικό
ρόλο των δύο υπουργείων Εξωτερικών.
Προκειμένου να δοθεί άμεση συνέχεια
στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων,
ο κ. Ράαμπ αποδέχθηκε πρόσκληση να
επισκεφθεί την Αθήνα. Η εν λόγω επίσκεψη
αναμένεται, πλην απροόπτου, να λάβει
χώρα εντός της περιόδου Μαρτίου-Απριλίου.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «τόσο
η Ελλάδα, όσο και η Μεγάλη Βρετανία
είναι εγγυήτριες δυνάμεις, συζητήσαμε
αναλυτικά το Κυπριακό, αλλά και την
άτυπη προσεχή συνάντηση που, όπως
φαίνεται, θα λάβει χώρα τον επόμενο
μήνα».
«Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβα την πάγια
θέση της χώρας μας, την οποία συμμερίζεται και η Μεγάλη Βρετανία. Ότι η λύση
πρέπει να βασίζεται σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως θα
πρέπει να είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο».
Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του
Παρθενώνα.
Μάλιστα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αμέσως μετά τις συναντήσεις
του στο Λονδίνο επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών της
Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο ΡΑΑΜΠ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών
Ντ. Ράαμπ επισκέπτεται σήμερα Πέμπτη τη Λευκωσία και θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, ενώ στον προγραμματισμό του ταξιδιού του κ. Ράαμπ στην
Κύπρο είναι και συνάντηση με τον Ερσίν

Τατάρ.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να
υπάρξει ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο μετά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι κ.κ.
Μητσοτάκης και Αναστασιάδης.

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ:
«ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ»
«Δεν υπάρχει λόγος να διαπραγματευτούμε κάτι που δεν θα γίνει, θέλουμε μια λύση που θα τύχει διαπραγμάτευσης μέσω της διπλωματικής
οδού», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στην κοινή συνέντευξη Τύπου, στα κατεχόμενα, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν
Τατάρ, ο οποίος είπε ότι δεν συζητεί την
ομοσπονδία ως λύση, αλλά μια μορφή
δύο ίσων, κυρίαρχων κρατών που θα
ζούνε δίπλα-δίπλα.
Αναφέρθηκαν και οι δύο στο θέμα των
φυσικών πόρων, με τον κ. Τσαβούσογλου να δηλώνει ότι εάν βρεθεί φόρμουλα
δίκαιου διαμοιρασμού των υδρογονανθράκων, θα έχει λυθεί το 50% του προβλήματος στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο κ. Τσαβούσογλου επανέλαβε ότι η
πρόταση για συνάντηση 5 + 1 για την
Κύπρο ήταν τουρκική ιδέα. Και στο Κραν
Μοντάνα σε κάθε συνάντηση, πρωί και
βράδυ, αλλά και στη Γενεύη, στη σύνοδο του 2017 για την Κύπρο, ανέφερε ο
Τούρκος ΥΠΕΞ «είχαμε πει ότι είναι οι
τελευταίες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Από δω και πέρα ξανά διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία δεν θα
γίνουν. Αυτό το είπα και εγώ πολλές φορές,
το είπε και ο κ. Ακιντζί, το είπε και στο
Κραν Μοντάνα». Τουρκία και ψευδοκράτος το είπαν πολλές φορές, σημείωσε.
Επανέλαβε επίσης τη θέση πως η
αποτυχία στο Κραν Μοντάνα οφείλεται
στο ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως
και σήμερα «δεν θέλει τίποτε να μοιραστεί με τον τουρκοκυπριακό λαό ούτε και
με την ‘ΤΔΒΚ’, κι αυτό το έδειξε. Είπαμε
όμως, εάν δεν υπάρξει πολιτική ισότητα,
πρέπει να υπάρξει κυριαρχική ισότητα.
Είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο», συμπλήρωσε.
Εδώ και 52 χρόνια, πρόσθεσε, γίνονται διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία και όπως πριν και μετά το σχέδιο
Ανάν, οι διαπραγματεύσεις αποτυγχά-

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΒΑΣΗ
ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΟΗΕ ΚΑΙ
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
Μ. ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ:
«Η ΕΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤ
ΑΙ ΝΑ
ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»...

νουν λόγω της στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς.
«Δηλαδή, αυτό έχει εξαντληθεί. Τώρα
πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις
στη βάση της κυριαρχικής ισότητας.
Εάν υπάρχει κυριαρχική ισότητα, τότε
μπορούν να υπάρξουν και δύο κράτη».

πενταμερή, το ΣΑ του ΟΗΕ μπορεί να
αλλάξει τα ψηφίσματα και να δώσει
εντολή στον ΓΓ».
Τουρκία και ψευδοκράτος δεν λένε,
πρόσθεσε, ότι έτσι θέλουν κι έτσι θα γίνει
και ούτε πρέπει να επιβληθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
«ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τοποθετήθηκε και
στην πρόταση Ερντογάν για πολυμερή
διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο με
τη συμμετοχή ακόμα και των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Για την Κύπρο, είπε, είτε θα συμμετάσχουν και οι δύο πλευρές «είτε να
υπάρξει μια διαφορετική πλατφόρμα.
Δηλαδή, είτε και οι δύο θα συμμετάσχουν, είτε καμία. Η επιθυμία μας
είναι να συμμετάσχουν και οι δύο και
να βρεθεί μια λύση για δίκαιο διαμοιρασμό. Εάν μπορέσουμε να βρούμε
μια λύση στο θέμα του διαμοιρασμού
των εσόδων στην Κύπρο, έχει λυθεί
το 50% του προβλήματος». Η Τουρκία,
το ψευδοκράτος, είναι παρόντες σε έναν
δίκαιο διαμοιρασμό, πρόσθεσε.

«ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΛΑ…»
Στην ερώτηση δημοσιογράφου τί στάση
θα τηρήσουν εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά θέσει στο τραπέζι την ομοσπονδιακή λύση, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι η θέση
και των δύο – Τουρκίας και τουρκοκυπριακής πλευράς – είναι ξεκάθαρη:
«Πάμε σε αυτήν τη συνάντηση (πενταμερή) για να υποστηρίξουμε τη
συνεργασία δύο κρατών, με βάση την
κυριαρχική ισότητα, που θα συνεργάζονται όντας δίπλα – δίπλα. Άλλωστε αυτό το έχω πει και στον κ. Γκουτέρες όταν μιλήσαμε. Εάν σέβονται
την δημοκρατία, όπως λένε, τότε θα
σεβαστούν και αυτήν τη θέση», γιατί
είναι αυτή η εντολή που έχει από τον
«λαό» που τον εξέλεξε, ανέφερε.
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Τούρκος
ΥΠΕΞ ανέφερε πως «εμείς είπαμε ότι
δεν θα κάνουμε ξανά διαπραγματεύσεις
για ομοσπονδία, όμως δεν λέμε ότι
δεν θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις
για την ομοσπονδία και τελεία. Εξηγούμε
το γιατί: Δεν υπάρχει λόγος να διαπραγματευτούμε κάτι το οποίο δεν θα
γίνει. Γιατί δεν συνέβη αυτό για 52
χρόνια; Ποια είναι η εγγύηση ότι αυτό
που δεν έγινε για 52 χρόνια, θα γίνει
αύριο; Υπάρχει εγγύηση; Όχι».
Ακόμα και αν η ελληνοκυπριακή πλευρά πει ότι μπορεί να αποδεχθεί τώρα την
πολιτική ισότητα – συνέχισε – και πριν
το Κραν Μοντάνα είχε αποδεχθεί κάποια
πράγματα αλλά εκεί άρχισε να υπαναχωρεί. «Και η διεθνής κοινότητα δεν
μπορεί να επιβάλλει κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν πρέπει
να το επιβάλλει. Τα ψηφίσματα του ΣΑ
του ΟΗΕ δεν είναι κάτι που δεν αλλάζει. Εάν αύριο αρχίσει μια διαπραγμάτευση για οτιδήποτε στην άτυπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε θέση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις για λύση
δύο κρατών στην Κύπρο. Ο Σαρλ Μισέλ,
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
με πρόσφατη επιστολή του προς τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη διαμηνύει πως
η ΕΕ δεν αποδέχεται λύση η οποία να
είναι εντός των παραμέτρων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές πάνω
στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Προηγήθηκε αναλόγου περιεχομένου επιστολή του Ύπατο Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προς
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ο Σαρλ Μισέλ σημειώνει πως «η ΕΕ
και τα κράτη μέλη της βρίσκονται δίπλα
στην Κύπρο και έχουν εκφράσει ακλόνητη αλληλεγγύη και υποστήριξη» και
προσθέτει: «Μόλις πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης και 11ης
Δεκεμβρίου 2020 καταδίκασε τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα
Βαρώσια και ζήτησε τον πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων 550 (1984) και
789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών».

ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΕΞ:
ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΑ Η ΕΕ…
Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες αναφορές αξιωματούχων της ΕΕ ότι η λύση
δύο κρατών στην Κύπρο δεν βρίσκεται
στο τραπέζι, ο κ. Τσαβούσογλου διερωτήθηκε εκ μέρους ποίου αποφασίζει
γι’ αυτό η ΕΕ και επισήμανε ότι η Ενωση
συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής «επειδή της
το επιτρέψαμε εμείς».
Η ΕΕ, πρόσθεσε, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αποφασίζει ούτε για τις
θαλάσσιες ζώνες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η ΕΕ δεν έχει
τέτοια αρμοδιότητα.
«Για να μπορεί να είναι παρατηρητής η ΕΕ πρέπει να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη. Πρέπει να είναι
δίκαιη. Επειδή το είπαμε και σε αυτούς,
το λέμε ανοικτά, πάντα υποστήριξαν
άνευ όρων τα δικαιώματα της ελληνοκυπριακής πλευράς και παραγνώρισαν
τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής.
Παίρνουν θέση, μεροληπτούν».
Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα ή το
ψευδοκράτος, μπορούν να έχουν άποψη,
δήλωσε ο κ. Τσαβούσογλου, αλλά η ΕΕ
που θέλει να συμμετάσχει ως παρατηρητής δεν μπορεί να λαμβάνει και να
επιβάλλει αποφάσεις εκ των προτέρων.
«Γι’ αυτόν τον λόγο εύχομαι στο εξής
να κάνουν πιο προσεχτικές δηλώσεις»,
κατέληξε.

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πόλεμος για τα εμβόλια,
σε κλοιό Covid η Αττική

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Ο Βαλυράκης κυνηγούσε
πάντα την Ελευθερία

Ποιος το περίμενε… Ότι θα έχανε τη ζωή του στη θάλασσα, την
οποία αγάπησε, ο Σήφης Βαλυράκης. Ήταν παλικάρι… Αυτή ήταν η
ταυτότητά του. Δεν παζάρευε αυτό που ήταν και το ένοιωσαν εκείνοι
που τον είχαν βάλει απέναντι, με πρώτη τη χούντα, χωρίς ποτέ να
παραδοθεί. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε, δεν αντάλλαξε τις ιδέες του, δεν
τις εξαργύρωσε ποτέ στο χρηματιστήριο της επαγγελματικής πολιτικής, όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας. Πάντα ήταν κοντά στον άνθρωπο, στον συγχωριανό του.
Πάντα έτοιμος για νέους αγώνες και καλύτερες συνθήκες ζωής για
όλους τους Έλληνες. Αν και 78 χρονών, δεν το έβαζε κάτω. «Ο αντιδικτατορικός αγωνιστής που πήγε κολυμπώντας από τις φυλακές της
Κέρκυρας στην Αλβανία έχασε την τελευταία του διαδρομή στη θάλασσα –που την λάτρευε. Τον φαντάζομαι να οδηγεί το φουσκωτό του,
ψάχνοντας αυτό που κυνηγούσε: Ελευθερία. Αντίο, Σήφη μου, καλή
αντάμωση». Στη γυναίκα του, τη Μίνα, και τους δύο γιους του, όχι
δάκρυα, αλλά αγάπη και ευγνωμοσύνη για την αδιατίμητη κληρονομιά που τους άφησε.

Οι 7 στους 10 Έλληνες θα είναι ηλικιωμένοι!
«Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
τις οποίες οι εκτιμήσεις προβλέπουν μείωση του πληθυσμού. Αναγνωρίζουμε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Η Κομισιόν κατατάσσει την Ελλάδα στην ομάδα των κρατών που θα δουν μεγάλες μειώσεις 21%-27% στον πληθυσμό εκτιμώντας ότι το 2070 θα
κατοικούν στην Ελλάδα μόλις 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ ο
δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων θα είναι 7 προς 10», σύμφωνα με
την Αντιπρόεδρο της ΕΕ για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας
Ντούμπραβκα Σούιτσα.

1,2 δις κοστίζει η… δωρεάν Παιδεία
Είναι τόσο... επαρκής η δημόσια εκπαίδευση, που μόνο πάρτι δεν
κάνουν τα ιδιωτικά σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, μέχρι και πανεπιστήμια που ξεφύτρωσαν). Όλα αυτά κόστισαν στην τσέπη της ελληνικής οικογένειας,
σύμφωνα με την Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μόλις… 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, έχουμε δωρεάν Παιδεία!

Επιστρέφει ο Αβραμόπουλος
Μετά από σχεδόν επτά χρόνια απουσίας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιθυμεί να επιστρέψει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και όχι
απλά το επιθυμεί, αλλά το έχει αποφασίσει κιόλας! Στις συνομιλίες
του με δημοσιογράφους, εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι, όποτε κι
αν διεξαχθούν εθνικές εκλογές, θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθηνών. Το θέμα, ωστόσο, είναι ότι ο Δημ. Αβραμόπουλος κάνει από
μόνος του όλα αυτά τα… μεγαλεπήβολα σχέδια. Δηλαδή, από το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνουν πλήρη άγνοια, ενώ σημειώνουν ότι δεν υπάρχει
καμία τέτοια συμφωνία από την πλευρά του πρωθυπουργού. Ο Δημ.
Αβραμόπουλος πάλι επιμένει ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει
να του πει όχι. Πολιτικό εκβιασμό μου μυρίζει όλο αυτό…

Έρχεται θύελλα
Μέσα στον Μάρτιο, αντί για τον Φεβρουάριο, εκτός απροόπτου,
πρόκειται να καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στα εργασιακά, που θα προκαλέσει – είναι βέβαιο
– μεγάλες αντιδράσεις.
Η καθυστέρηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, έκρινε απαραίτητο να κάνει ορισμένες διορθώσεις
(βελτιώσεις) σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η αγάπη για τον άλλον είναι οδυνηρή…
Στέλιος Ράμφος, φιλόσοφος: «Αν η παραίτηση από την ανάπτυξη
ηθικών και υλικών δυνάμεων οδηγεί στην παρακμή, ως ενέργεια προς
τα κάτω, ακμή φέρνει η πράξη εν ονόματι της ζωής. Μας διδάσκει να
βαστάζομε σεβαστικά την αληθινή εικόνα του εαυτού μας, να κατορθώνουμε ισορροπία λόγου και αισθήματος, να καλλιεργούμε με ευαισθησία το συναίσθημα, ώστε να μην ξεφεύγει σε απαθή αδιαφορία.
Είμαστε συναισθηματικοί και συγχρόνως αδιάφοροι, ίσως επειδή η
αγάπη για τις ιδέες είναι ανώδυνη, ενώ η αγάπη για τον άλλον είναι
οδυνηρή».

Φ.Χαρ.

Η

αβεβαιότητα στο πεδίο της προμήθειας των εμβολίων διαμορφώνει
ένα πεδίο μεγάλου προβληματισμού.
Ένα ζήτημα είναι η επάρκεια, όμως κυβερνητικά στελέχη μεταφέρουν και την ανησυχία ως προς την αποτελεσματικότητα
του εμβολίου της συγκεκριμένης εταιρείας στις ηλικιακές ομάδες άνω των 65.
Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να
υποχρεωθεί η κυβέρνηση σε νέα αναπροσαρμογή της στρατηγικής των εμβολιασμών
στο επόμενο δίμηνο, ώστε να καλυφθούν
σε πρώτη φάση οι ευπαθείς ομάδες με περισσότερα εμβόλια της Pfizer / BioNTech
και στη συνέχεια οι νεότερες ηλικίες, όταν
θα έχει αποκατασταθεί η προμήθεια των
εμβολίων της Astra Zeneca.
Τον περασμένο Νοέμβριο, ο SARS-CoV2 αιφνιδίασε επιστήμονες και κυβέρνηση,
καταγράφοντας ένα σαρωτικό πέρασμα με
επίκεντρο στη Βόρεια Ελλάδα, που μεταφράστηκε σε χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες. Ο ίδιος εφιάλτης στοιχειώνει πλέον τους
κατοίκους της Αττικής –και όχι μόνον– όπου
από το Σάββατο (30/1) επιβλήθηκε ένα σκληρότερο πλην όμως υβριδικό lockdown, με
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας,
χωρίς να πληγωθεί θανάσιμα η οικονομία.
Έτσι, για τις «κόκκινες περιοχές» επιστρέφει στην αγορά το «click away» και το
«click in shop», δεν θα ανοίξουν τα Λύκεια,
ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις
18:00 έως τις 5:00. Από το τελευταία μέτρο
εξαιρείται η Αττική, πλην των Δήμων Αχαρνών και Ασπροπύργου.

Στο βάθος και νέοι περιορισμοί
Η «επιχείρηση ακορντεόν», που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως την άνοιξη,
είναι λοιπόν σε πλήρη ανάπτυξη, με την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία να
προσαρμόζονται εφεξής σε ένα… κύκλωμα
ανοιγοκλεισίματος, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο
Παρασκευή (5/4) –και εκείνες που θα ακο-

λουθούν τους δύο επόμενους, δύσκολους
μήνες– πιθανόν να είναι μία ακόμη ημέρα
ανακοινώσεων σκληρότερων μέτρων, εφόσον δεν διαπιστωθεί φρένο στις διαδόσεις.
Άλλωστε, το lockdown που επιβλήθηκε στην
«υψηλού κινδύνου» Αττική, αφήνει περιθώριο
για ακόμη πιο σφιχτούς περιορισμούς.

Ανησυχία και πέρα από
την πρωτεύουσα
Πέρα από την Αττική, ανησυχία προκαλεί
η εικόνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος,
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πόσο
εύθραυστη είναι η κατάσταση. Ειδικότερα
έχουν ήδη «κοκκινίσει» η Πάτρα, η Θήβα,
η Τανάγρα, η Χαλκίδα, η Σαντορίνη, ο
Δήμος Εορδαίας στην Κοζάνη, η Σπάρτη,
η Μύκονος, η Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής και η Λέσβος.
Στο μικροσκόπιο όμως, είναι και ο Βόλος,
η Ζάκυνθος, η Κόρινθος και η Ηλεία, καθώς
ο SARS CoV-2 φαίνεται να ανακάμπτει δυναμικά, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται και η Κρήτη, λόγω της κυκλοφορίας του
μεταλλαγμένου στελέχους.

Κρισιμότατος ο Φεβρουάριος
Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και διάθεση των εμβολίων δεν επιτρέπουν να οχυρωθεί με ταχείς ρυθμούς η
πλειονότητα των ευπαθών πολιτών, με αποτέλεσμα ο Φεβρουάριος, που αποτελεί την
«καρδιά» του χειμώνα, να θεωρείται κρίσιμος.

Υπό τις ανησυχητικές αυτές συνθήκες, η
Ελλάδα χωρίστηκε για άλλη μια φορά σε δύο
επίπεδα κινδύνου (το επίπεδο Α – Επιτήρησης
που απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα και το
Επίπεδο Β – Αυξημένου Κινδύνου, που χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα) στον επιδημιολογικό χάρτη.

Η «μαύρη τρύπα»
του Τουρισμού
Με ορίζοντα διμήνου εκφράζονται οι κυβερνητικές προσδοκίες και στο πεδίο της οικονομίας.
Ο διαρκώς μεταβαλλόμενος σχεδιασμός
γίνεται με βάση την υπόθεση ότι έως τον
προσεχή Απρίλιο θα είναι εφικτή η ανακοπή της ζημιάς που συντελείται, ώστε στη
συνέχεια και στο διάστημα έως τον Ιούνιο
να σταματήσουν τα οριζόντια μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και να εφαρμοστεί
ένα διαφορετικό σχέδιο, βάσει των εξειδικευμένων κριτηρίων.
Ο μεγάλος «άγνωστος Χ» της περιόδου
είναι πάντως ο Τουρισμός. Από την κυβέρνηση υπολογίζεται ότι θα υπάρξει μια άνοδος, σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, ώστε
τα έσοδα να φτάσουν στο 50% των αντίστοιχων
του 2019 (περί τα 10 δις ευρώ). Υπό τις παρούσες συνθήκες αβεβαιότητας, όμως, και
ελλείψει ξεκάθαρων ευοίωνων ενδείξεων, ο
στόχος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος.

Κατά συρροήν αντιγραφές στις Βορίδης : Μέσα στο δεκαπενθήμερο
διαδικτυακές γραπτές εξετάσεις
έτοιμη η πλατφόρμα για τους
των πανεπιστημίων…
Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αθηναϊκής «Καθημερινής της Κυριακής», κάποιοι “ενοικιάζουν” έναντι 100 με 150 ευρώ πτυχιούχους ώστε να υποδυθούν αυτοί τους εξεταζόμενους...
Πανεπιστημιακοί δηλώνουν ενήμεροι προαναγγέλλοντας αντίμετρα και πιο περίπλοκες εξετάσεις, ώστε να μην είναι εύκολη η αντιγραφή
Σύμφωνα με πληροφορίες της “Καθημερινής”, ο τομέας στατιστικής στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών ζήτησε την αναβολή των εξ αποστάσεως εξετάσεων
Επίσης σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, στο τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίστηκε
τα μαθηματικά να εξεταστούν στο τέλος της εξεταστικής περιόδου
ενώ είναι υπό συζήτηση αν η εξέταση θα γίνει για όλους τους φοιτητές ή μόνο για τους επί πτυχίω.
Αυτό γίνεται διότι στις εξετάσεις για το μάθημα δήλωσαν συμμετοχή 1200 άτομα, πολύ μεγάλος αριθμός και οι διδάσκοντες φοβούνται
ότι οι φροντιστηριάρχες έχουν βρει τρόπους να βοηθούν τους φοιτητές.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων 15 ημερών, εκτίμησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.
Μέσω της πλατφόρμας οι απόδημοι θα δηλώσουν την πρόθεσή τους να ψηφίσουν στις ελληνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας
τους και συγκεκριμένα στα εκλογικά κέντρα που θα συγκροτηθούν στις περιοχές με πάνω από 50 ψηφοφόρους. Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και ταυτόχρονα θα διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους στους
οποίους είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα.
Όπως εξήγησε ο υπουργός, μιλώντας στο Κόντρα Channel,
αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εγγεγραμμένοι στους νέους εκλογικούς καταλόγους της χώρας μας θα απεμπολούν το δικαίωμα να
ψηφίσουν στη χώρα του εξωτερικού στην οποία κατοικούν. Επιπλέον, ο κ. Βορίδης γνωστοποίησε ότι προετοιμάζεται και η ενημερωτική εκστρατεία μέσω της οποίας θα επικοινωνηθεί η εκλογική
διαδικασία.

Eπικαιρότητα

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: «Ο παραλογισμός της
βίας και του ασύλου των εγκληματιών
πρέπει να τερματιστεί»
«Η

υπαγωγή σήμερα αστυνομικών
δυνάμεων στην πρυτανεία δεν
είναι δυστυχώς ρεαλιστική. Να το πούμε
αλλιώς. Η συνήθειά τους να διευθύνουν,
ανεχόμενοι και συνυπάρχοντας με τις
ακραίες βίαιες μειοψηφίες, δεν αποτελεί προσόν, είναι μέρος του προβλήματος. Είναι κατά κάποιο τρόπο εθισμένοι στην απειλή κακοποίησης θεωρώντας την αναγκαίο κακό». Με αυτά
τα λόγια ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπερασπίστηκε από το βήμα της Βουλής το
νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται η
φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την Ελληνική Αστυνομία.
«Ίσως η πιο θλιβερή και κραυγαλέα
απόδειξη των παραπάνω είναι ότι την
πρόσ-φατη βαρβαρότητα της ΑΣΟΕΕ τη
μάθαμε από ανάρτηση των εγκληματιών.
Όχι από καταγγελία ή κινητοποίηση των
πρυτανικών Αρχών», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζοντας
με νόημα πως «το δίλημμα δεν είναι
δημοκρατία ή αστυνομικό κράτος,
Αστυνομία ή όχι στα πανεπιστήμια. Το
δίλημμα είναι συνεχίζουμε να κάνουμε
τα στραβά μάτια και σε κάθε Μπουραντώνη αγανακτούμε για τρείς μέρες ή
έχουμε το θάρρος να λύσουμε το θέμα
γιατί δεν ανέχεται άλλο η δημοκρατική μας συνείδηση αυτόν τον ευτελισμό;»
Η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να
κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί,
πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη.
Ολόκληρη η μνημειώδης ομιλία του
κ. Χρυσοχοΐδη στη Βουλή:
«Σε κανέναν δεν αρέσει, ως θέμα αρχής,
να είναι η Αστυνομία στα Πανεπιστήμια.
Είναι, όμως, εδώ που φτάσαμε αναγκαστική πράξη.
Ο δημόσιος διάλογος για το νομοσχέδιο ήταν έντονος και η συζήτηση στην Επιτροπή το επιβεβαιώνει όχι ως προς τους
τύπους, αλλά ως προς το περιεχόμενο.
Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η
Παιδεία μαζί με τα εθνικά θέματα είναι το
πιο ταυτοτικό-ιδεολογικό στοιχείο για κάθε
πολιτική παράταξη. Επιπλέον, η Παιδεία
είναι και ο ιστορικά σταθερός και πετυχημένος κοινωνικός ανελκυστήρας, ο τρόπος να γλυτώσει ο φτωχός τη μοίρα του.
Σήμερα όμως, παράλληλα με τα παραπάνω, η Παιδεία είναι ο ζωτικός τρόπος
που έχουμε για να δώσουμε εξέλιξη στο
μέλλον μας, να συμμετέχουμε στις εκρηκτικές τεχνολογικές αλλαγές και τις συνέπειες τους.
Είναι, λοιπόν, για όλα αυτά, πεδίο πολιτικών συγκρούσεων. Το ζήτημα κάθε φορά
είναι, αν μπορούμε, αυτές τις συγκρούσεις,
να τις κάνουμε γόνιμες.
Όχι για να συμφωνήσουμε, αλλά για να
συνεννοηθούμε!
Νομίζω ότι για τα θέματα ασφάλειας και

προστασίας στα Πανεπιστήμια, σήμερα
συμφωνούμε στα περισσότερα. Με ενδιαφέρει να το τονίσω και να το τεκμηριώσω,
ώστε να χτίσουμε πάνω σε αυτό.
Συμφωνούμε στη διαπίστωση πως η
κατάσταση δεν είναι καλή.
Από άποψη ασφάλειας υποδομών έχουμε θέμα. Να μην το επαναλαμβάνω αναλυτικά. Πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης,
ασκήσεις ετοιμότητας, φοιτητικές εστίες
χωρίς καταγραφή, πάσχουν. Δεν έχουμε
σχέδια, ετοιμότητα, πρέπει να βιαστούμε,
πριν γίνει κανένα κακό.
Δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση σε
αυτό. Με την επιμέλεια της Διοίκησης κάθε
ιδρύματος πρέπει να ξεκινήσουν χθες.
Από άποψη ασφάλειας προσώπων,
επίσης, νομίζω ότι συμφωνούμε πως εδώ
και δεκαετίες υπάρχει, σε σχεδόν σταθερή βάση, υπέρμετρη βία που ασκείται κατά
καθηγητών, αλλά και φοιτητών, από
ακραία στοιχεία, που συμπεριλαμβάνουν
και φοιτητές των σχολών.
Το ζήτημα δεν είναι να μετράμε επεισόδια, στιγμές εξόφθαλμα καταδικαστέες. Το

Η Αστυνομία η ίδια, το θέλει λιγότερο από
όλους.
Δεν είναι δουλειά μας τα Πανεπιστήμια, δουλειά μας είναι να κυνηγάμε το
οργανωμένο έγκλημα, το έχω πει πολλές
φορές.Ξέρετε όμως, δουλειά μας δεν είναι
ούτε να ελέγχουμε τους πολίτες, που κυκλοφορούν, αλλά δυστυχώς λόγω covid το
κάνουμε.
Θέλω να πω ότι η Αστυνομία είναι το
μέτρο ύστατης καταφυγής, όταν αποδεδειγμένα το σύστημα δεν δουλεύει, όπως
είπαμε.
Είναι αναγκαστική πράξη. Δεν είναι ιδεολογική επιλογή, δεν θα το βρείτε στο πρόγραμμα κανενός κόμματος, δεν θα το
ακούσετε ως πρώτη επιλογή από το στόμα
κανενός πολιτικού εκπροσώπου. Ως επιλογή, επαναλαμβάνω.
Κατά συνέπεια δεν χρειάζονται πολλά
λόγια, ούτε υπογραφές, ούτε φασαρίες
για να συμφωνήσουμε και σε αυτό.
Το διατυπώνω: Σε κανέναν δεν αρέσει,
ως θέμα αρχής, να είναι η Αστυνομία στα
Πανεπιστήμια.

Ο πρύτανης της ΑΣΟΕΕ Μπουραντώνης, τον οποίο εξευτέλισαν
εγκληματίες, δήθεν φοιτητές, μιμούμενοι τις βαρβαρότητες των Ναζί
εναντίον των Εβραίων

κυριότερο είναι να σκεφτούμε ότι στα Πανεπιστήμια υπάρχει, ας το πούμε με τον ηπιότερο τρόπο, μια αμηχανία να πατήσεις
κάποιες κόκκινες γραμμές σκέψης.
Υπάρχει εδώ μέσα κάποιος που το θέλει
αυτό;
Νομίζω, και συνοψίζω ότι σε όλα τα παραπάνω, δηλαδή ασφάλεια υποδομών,
προστασία προσώπων, ελεύθερη, απρόσκοπτη κυκλοφορία ιδεών έχουμε σταθερά, μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, συγκλίνουμε.
Εκεί που δεν συγκλίνουμε, είναι στο
πώς, στους τρόπους δηλαδή να αλλάξουν
τα παραπάνω.

Αν μέχρι εδώ συμφωνούμε ας πάμε
παρακάτω, δηλαδή στο διά ταύτα.
Πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση;
Είναι τέσσερις θεωρητικά οι επιλογές:
– Με την ευθύνη του Πρύτανη αλλά
με σεκιούριτι, όχι με Αστυνομία.
– Με την ευθύνη του Πρύτανη, στον
οποίο θα υπάγεται η Αστυνομία
– Με την συνεργασία Αστυνομίας –
Πρύτανη αλλά με υπαγωγή στην
Αστυνομία.
– Με την ευθύνη της Αστυνομίας
χωρίς συνεργασία με τον Πρύτανη.

Η διαφωνία, η κόκκινη γραμμή είναι η
παρουσία Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια.

Αυτό που θα κάνει το νομοσχέδιο πετυχημένο θα είναι, αν ξεκινώντας από την
πρόταση 3 (υπαγωγή στην Αστυνομία και
συνεργασία με τον Πρύτανη), καταλήξουμε σταδιακά, το δυνατόν συντομότερο,
στην πρόταση 1. Δηλαδή ευθύνη του
Πρύτανη και σεκιούριτι. Στην κατάσταση,

Αν και αυτό το αναλύσουμε, μη σας
φανεί περίεργο, αλλά επί της αρχής ούτε
εδώ διαφωνούμε.
Να το πω απλά. Κανένας δεν θέλει θεωρητικά την Αστυνομία στα Πανεπιστήμια.

Η τελευταία πρόταση δεν συζητιέται,
δεν έχει νομιμότητα και νομιμοποίηση..
Οι άλλες τρεις έχουν υπέρ και κατά.

δηλαδή, που επικρατεί στα περισσότερα
μέρη της Ευρώπης και του κόσμου.
Αυτός είναι ο στόχος, αλλά δυστυχώς
δεν μπορεί να είναι το πρώτο βήμα.
Η ευθύνη του πρύτανη, δηλαδή η
δυνατό-τητα και ικανότητα των πρυτανικών Αρχών να εφαρμόσουν από
μόνες τους, με διάρκεια, ένα σχέδιο
προστασίας και ασφάλειας δυστυχώς
δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα. Ο
πρότερος βίος δεν είναι υπέρ τους.
Γιατί θα πετύχουν σήμερα, εκεί που
αποτυγχάνουν επί δεκαετίες;
Αυτός είναι ο λόγος που η 2η πρόταση, δηλαδή η υπαγωγή σήμερα αστυνομικών δυνάμεων στην πρυτανεία δεν είναι
δυστυχώς ρεαλιστική.
Να το πούμε αλλιώς. Η συνήθειά τους
να διευθύνουν – ανεχόμενοι και
συνυπάρχοντας με τις ακραίες βίαιες
μειοψηφίες – δεν αποτελεί προσόν,
είναι μέρος του προβλήματος. Είναι
κατά κάποιο τρόπο εθισμένοι στην απειλή κακοποίησης θεωρώντας την αναγκαίο κακό.
Ίσως η πιο θλιβερή και κραυγαλέα απόδειξη των παραπάνω είναι ότι την πρόσφατη βαρβαρότητα της ΑΣΟΕΕ τη μάθαμε από ανάρτηση των εγκληματιών. Όχι
από καταγγελία ή κινητοποίηση των πρυτανικών Αρχών.
Η εικόνα της ΑΣΟΕΕ συγκλόνισε και
αφύπνισε. Το «ως εδώ» συνοψίζει, πιστεύω,
την κοινή και ομόθυμη κατακραυγή.
Νομίζω πως συμφωνούμε πως αυτό
που έγινε συνιστά ντροπή. Όχι για τους
πρυτάνεις αλλά για την Πολιτεία διαχρονικά. Οι πρυτάνεις είναι ακαδημαϊκοί, η
δουλειά τους δεν είναι η αντιμετώπιση της
βίας. Εδώ που φτάσαμε, αυτό είναι δουλειά της Αστυνομίας, με την έννοια που
περιέγραψα παραπάνω, της ύστατης καταφυγής.
Μακάρι σε μερικά χρόνια η Αστυνομία
να μην χρειάζεται ούτε μέσα ούτε έξω από
τα Πανεπιστήμια. Σήμερα, το να λέμε πως
μπορεί να γίνει αλλιώς, νομίζω πως υποτιμά τη νοημοσύνη.
Τα Πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα,
αλλά όχι χωρίς τον κοινό έλεγχο, ούτε
χωρίς τη δυνατότητα κριτικής των πεπραγμένων τους.
Έχουν αποτύχει στην αντιμετώπιση της βίας με πρώτα θύματα τους ίδιους, είναι δυστυχώς μια τρύπα στο κράτος δικαίου και η πολιτεία είναι δυο
φορές υπεύθυνη αν κάτσει με σταυρωμένα χέρια.
Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
η πραγματικότητα για το επίμαχο θέμα.
Μια απλή κατανόηση, καθόλου ευχάριστη
της πραγματικότητας και μια απόφαση,
όπως έγινε και σε τόσα άλλα θέματα, να

μπει τέλος στον παραλογισμό.
Μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς
και το παράδοξο με την κοινή γνώμη. Η
πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών, τα
περισσότερα κόμματα να αντιδρούν στον
νόμο και η πλειοψηφία των πολιτών, με
τους μισούς και παραπάνω από τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης να συμφωνεί. Ο κόσμος ξέρει, ζει και καταλαβαίνει
το αναγκαίο κακό.
Θα σας πω δυο συναφή, όπου οι πολλές φωνές, οι φόβοι και οι αναφορές σε
μαύρες για τη δημοκρατία εποχές δεν
οδήγησαν πουθενά
Η κατάργηση του ακαταδίωκτου, του
ατιμώρητου, που πολλοί το λένε άδικα
κατάργηση του ασύλου, βοήθησε στο
να μειωθούν σημαντικά όχι τόσο οι
παραβατικές, αλλά οι καθαρά εγκληματικές συμπεριφορές και στην ΑΣΟΕΕ
και στο Μετσόβιο, και στις φοιτητικές
εστίες και στου Ζωγράφου και στην
Θεσ/νικη. Γιάφκες, ναρκωτικά, παρεμπόριο, ορμητήρια κάθε είδους καταργήθηκαν. Αυτά καταργήθηκαν, το άσυλο
στους εγκληματίες. Ποιο άσυλο ιδεών
πειράχτηκε; Τι έγινε ένα χρόνο; Εμποδίστηκαν οι ιδέες ή οι ναρκοέμποροι,
και όσοι είχαν σπορ να καίνε κάδους,
λεωφορεία και αστυνομικούς κάθε Σαββατοκύριακο; Δηλαδή αποκαταστάθηκε
μια στοιχειώδης λειτουργία στα Ιδρύματα
και τους γύρω χώρους.
Το ίδιο με τον νόμο για τις συναθροίσεις.
Θεωρήθηκε casus belli, οι δηλώσεις, οι
αντι-συνταγματικότητες, οι χαρακτηρισμοί,
οι ακρότητες περί 1961 και Χούντες ξανακούστηκαν!
Και τι έγινε; Εμποδίστηκε κανείς να διαδηλώσει; ΟΧΙ. Εμποδίστηκαν μόνο οι 50,
100, να κλείνουν τους δρόμους. Επίσης
υποχρεώθηκε η Αστυνομία για να εφαρμόσει τον νόμο να αλλάξει επιχειρησιακό
δόγμα. Να αναγνωρίσει για πρώτη φορά
ότι η διαχείριση συναθροίσεων είναι θέμα
συνεννόησης και όχι καταστολής. Έβλαψαν τη δημοκρατία μας όλα αυτά;
Γι’ αυτό, λοιπόν, το λέω στην Επιτροπή, θα το πω και στην Ολομέλεια. Το
δίλημμα δεν είναι δημοκρατία ή αστυνομικό κράτος, αστυνομία ή όχι στα πανεπιστήμια. Το δίλημμα είναι συνεχίζουμε
να κάνουμε τα στραβά μάτια και σε κάθε
Μπουραντώνη αγανακτούμε για τρείς
μέρες ή έχουμε το θάρρος να λύσουμε
το θέμα γιατί δεν ανέχεται άλλο η δημοκρατική μας συνείδηση αυτόν τον ευτελισμό;
Η απάντηση για αυτή την κυβέρ-νηση
είναι αυτονόητη. Κάτω από το χαλί δεν
έκρυψε ούτε κρύβει, ούτε θα κρύψει
πρόβλημα».

Ομογένεια
Διαδικτυακή γιορτή των Τριών Η εορτή των Τριών Ιεραρχών
Ιεραρχών από το Ελληνικό
από την Αρχιεπισκοπή
Σχολείο Αγίου Νικολάου Acton Θυατείρων & Μ. Βρετανίας
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει
τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών – του Μεγάλου
Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του
Ιωάννη του Χρυσοστόμου.
Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε και ως γιορτή των
Γραμμάτων και της Παιδείας, γιορτή των δασκάλων και των μαθητών.

Γι’αυτό, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 το
Ελληνικό Παροικιακό σχολείου του Αγίου Νικολάου τίμησε, όπως κάθε χρόνο, τους Τρεις Ιεράρχες,
οργανώνοντας μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Ζoom διαδικτυακή γιορτή προς τιμήν των
Πατέρων της Εκκλησίας.
Μικροί και μεγάλες μαθητές του σχολείου απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν τραγούδια,
μίλησαν για τη ζωή των Τριών Φωστήρων, το σπου-

δαίο φιλανθρωπικό, κοινωνικό τους έργο και μετέφεραν αυτούσια τα σοφά τους λόγια. Eπίσης, ένεκα
της ημέρας απαγγέλθηκαν ποιήματα και ακούστηκαν
τραγούδια αφιερωμένα στον Δάσκαλο και στο ιερό
και σημαντικό του έργο.
Τη διαδικτυακή γιορτή του σχολείου τίμησαν με
την παρουσία τους στο Ζoom η Προϊσταμένη της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κα Βασι-

λική Κούμα, η Διευθύντρια του σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος και ο Αιδεσιμώτατος π. Σταύρος.
Χρόνια Πολλά στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς!
Οι Μέγιστοι Φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος
πάντα να καθοδηγούν το έργο μας!
Ιωάννα Μπακανδρέα
Εκπαιδευτικός

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση από τα
Γραφεία της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων:
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
30/1/21 η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν των

τίτλος της ομιλίας ήταν: Οι τρείς Ιεράρχες, Διδάσκαλοι της Οικουμένης ανά τους αιώνες.
Την εκδήλωση ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ.

Αγίων Τριών Ιεραρχών που διοργανώνει κάθε
χρόνο η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας.
Η εορτή των Ελληνικών και Χριστιανικών Γραμμάτων πραγματοποιήθηκε υπό διαφορετικές συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19, μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μεταδόθηκε διαδικτυακά.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Αρχιμανδρίτης Θεωνάς
Μπακάλης, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Λονδίνου και ο

Νικήτας και κόσμησε με ύμνους η σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εορταστική διαδικτυακή συνάντηση και ευχήθηκε χρόνια
πολλά για την μεγάλη αυτή εορτή της Παιδείας.
Μετά από την τόσο θερμή ανταπόκριση του
κόσμου, με πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας θα πραγματοποιούνται μηνιαίως παρόμοιες διαδικτυακές
εκδηλώσεις όπου θα παρουσιάζονται επίκαιρα
θέματα σχετικά με την Παιδεία και το Έθνος.
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Του
ΘΥΜΙΟΥ ΤΣΙΚΝΗ,
Αθήνα

Τ

ον τίτλο των «Πρεσβειρών Ελληνικού Τουρισμού» για την αγορά
της Κίνας απένειμε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στις κ.κ. Μαριάννα και Σοφία Ερωτοκρίτου για το
έργο που πραγματοποιούν στα ψηφιακά μέσα της Κίνας για την προώθηση της Ελλάδας.
Εν μέσω του Έτους Πολιτισμού και
Τουρισμού Ελλάδας – Κίνας το 2021,
όπου οι δύο χώρες αποβλέπουν στο
να εμβαθύνουν τις παραδοσιακές τους
σχέσεις και να διευρύνουν τη συνεργασία τους, ο Χάρης Θεοχάρης
προχώρησε σε μια ουσιαστική κίνηση,
που υλοποιείται σε κρίσιμη περίοδο.
Με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στόχος είναι η ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Προσβλέποντας στην ενδυνάμωση της
συνεργασίας των δύο χωρών, οι αδελφές Ερωτοκρίτου λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία για την προσέλευση
επισκεπτών από την Κίνα.
Στον σύγχρονο κόσμο των κοινωνικών δικτύων, οι «greek twins» ως
influencers με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στα social media της Κίνας,
θα έχουν καθοριστικό ρόλο, με τη δημιουργία αυθεντικών βίντεο με στιγμές
καθημερινότητας από την Ελλάδα και
του τρόπου ζωής των κατοίκων της,
καθώς και θεματικά βίντεο από κο-

Ομογένεια
Πρέσβειρες Ελληνικού Τουρισμού
στην Κίνα οι Μαριάννα και Σοφία
Ερωτοκρίτου
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ρούν στην κινεζική αγορά.
Θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού και
τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για
παροχή κατευθύνσεων σχετικά με τη
στοχοποιημένη προβολή θεματικών και
γεωγραφικών τουριστικών προϊόντων,
ενώ να τονίσουμε ότι ο τίτλος του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» είναι
τιμητικός και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή.

Ποιες είναι οι
αδελφές Ερωτοκρίτου

ρυφαίους ελληνικούς προορισμούς, κάτι
το οποίο αξιοποιεί ήδη ο ΕΟΤ.
Ο τίτλος των «Πρεσβειρών Ελληνικού Τουρισμού» στα δυο κορίτσια, σύμφωνα με την απόφαση του Yπουργού
Tουρισμού, απονέμεται για χρονικό διά-

στημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ το πλαίσιο συνεργασίας
αφορά στις παρακάτω δράσεις:
• Προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και άλλων ψηφ-

ιακών μέσων, σε εβδομαδιαία βάση.
• Έμφαση στην προώθηση γαστρονομικού τουρισμού, με αναρτήσεις σε
εβδομαδιαία βάση.
• Εκπροσώπηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε events που αφο-

Οι αδελφές Μαριάννα και Σοφία
Ερωτοκρίτου βρέθηκαν στο Πεκίνο
πριν 6 χρόνια για να σπουδάσουν Διεθνές Εμπόριο και Οικονομικά στην κινεζική γλώσσα.
Τα βίντεο τους στο Κινέζικο YouTube
έχουν τεράστια απήχηση. Η Ύδρα, η
Νάξος και η Πάρος είναι μόνο μερικά
από τα νησιά που προβάλλουν.
Τα αφιερώματά τους για τη Σαντορίνη και την Αθήνα έχουν ξεπεράσει τις
1 εκατομμύριο προβολές.
Επίσης παραδίδουν μικρής διάρκειας μαθήματα Ελληνικών μέσω διαδικτύου με περισσότερους από 2.000
online φοιτητές.
Για να έχετε πλήρη εικόνα σχετικά με
τις δράσεις των αδελφών Ερωτοκρίτου
σε θέματα προβολής του Ελληνικού
τουρισμού, του πολιτισμού και κοινωνικών παρεμβάσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.greektwins.gr.

Eπικαιρότητα
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Τατάρ : «Το ζήτημα πλειοψηφίας-μειοψηφίας
είναι άκυρο, δεν υπάρχει στον κόσμο»
Τ

η λύση δύο κρατών στη βάση της κυρίαρχης ισότητας θα προτείνει στην άτυπη
διάσκεψη 5+1, η οποία προγραμματίζεται
να πραγματοποιηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.
Σε συνέντευξή του στο παράνομο ΤΑΚ, ο κ.
Τατάρ είπε ότι η διαπραγμάτευση για την ομοσπονδία δεν μπορεί να αρχίσει από εκεί που
έμεινε στο Κραν Μοντανά, προσθέτοντας ότι
δεν θα δεχθούν κάτι τέτοιο. Είπε επίσης ότι
πολλά διαφορετικά μέρη επιθυμούν μια συμφωνία στην Κύπρο.
«Είναι μια συμφωνία για σταθερότητα και
ένα πιο ασφαλές μέλλον, κάτι που μας λείπει
εμφανώς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «θα
πάμε στις διαπραγματεύσεις γι' αυτή τη συμφωνία».
Την ίδια ώρα, ωστόσο, σημείωσε ότι αυτή η
συμφωνία περνά μέσω της αναγνώρισης της
κυριαρχίας του «κράτους» των Τουρκοκυπρίων.
Ο κ. Τατάρ είπε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής για την τουρκοκυπριακή πλευρά θα
είναι ο Εργκιούν Ολγκιούν και ότι θα πηγαίνουν
στις συναντήσεις με έμπειρη ομάδα, προσθέτοντας ότι η ημερομηνία και ο χώρος της άτυπης
πενταμερούς δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.
«Θα πάμε σε αυτήν την άτυπη διάσκεψη 5+1
για να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Αυτή είναι η
στάση μας, είναι καθαρό και σαφές», ανέφερε,
προσθέτοντας ότι για να γίνει αποδεκτή η συμφωνία χρειάζεται η έγκριση και των δύο πλευρών και η μία πλευρά είναι οι Τουρκοκύπριοι.
«Θα πω και θα απαιτήσω ό,τι πρέπει να πω
για το καλό του “λαού” μου. Ας δούμε πού θα
προχωρήσει η διαδικασία μετά από αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τη στάση
μας σε αυτήν τη διαδικασία έτσι ώστε να προστατέψουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
του τουρκοκυπριακού “λαού”. Η Δημοκρατία
της Τουρκίας αδιαμφισβήτητα θα μας υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι παράμετροι
είναι «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Αλλά
έχουμε περάσει αυτήν τη φάση. Για πρώτη φορά
γίνεται λόγος για τη φόρμουλα των δύο κρατών.
Ο κόσμος μας ακούει και το αξιολογεί. Πως μπο-

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ»

ρούν να έρθουν οι δύο πλευρές κοντά; Πώς
μπορεί να εξευρεθεί ένας συμβιβασμός; Αυτά
λέγονται», υπογράμμισε.
«Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ένας από
τους ιδρυτικούς εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι οι Τουρκοκύπριοι. Γι' αυτό, αυτοί
(οι Ελληνοκύπριοι) δεν έχουν περισσότερα
δικαιώματα από εμάς σε αυτήν τη χώρα. Το ζήτημα της πλειοψηφίας – μειοψηφίας είναι άκυρο.
Δεν υπάρχει τέτοια πρακτική πουθενά στον
κόσμο», ανέφερε.
Έδωσε το παράδειγμα της ΕΕ, λέγοντας ότι
«οι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι δεν έχουν ένα εκατομμύριο πληθυσμό μπορούν να κυριαρχούν
στον κόσμο όπως η Γερμανία, μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία στην Τουρκία».
Υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι
αποτελούν έναν από τους δύο ιδρυτικούς εταίρους της ΚΔ, «είναι ένας ξεχωριστός "λαός" και
σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΟΗΕ, ένας λαός
δεν πρέπει να κυριεύεται από άλλους λαούς.
Για μας, η θέση μας πάντοτε είναι ότι εμείς, ως
ένας ξεχωριστός "λαός", έχουμε το δικαίωμα
να καθορίσουμε το δικό μας μέλλον».
Έκανε επίσης αναφορά στη Συμφωνία του
1960 και στη Συμφωνία για την ανταλλαγή
πληθυσμών του 1974 καθώς και στο Σχέδιο
Ανάν, για το οποίο «πήγαμε και ψηφίσαμε για
να καθορίσουμε το δικό μας μέλλον».
Σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, «είμαστε Τούρ-

κοι, είμαστε Μουσουλμάνοι, έχουμε τη δική
μας γλώσσα, έχουμε τη δική μας θρησκεία».
Αυτοί οι άνθρωποι, είπε, «έχουν ιδρύσει το
δικό τους κράτος και εμείς συνεχίζουμε στην
πορεία μας σταθερά. Δεν θα ήταν πρέπον μετά
από αυτήν την ώρα να γελαστούμε από κάποιες υποσχέσεις και να συμβιβάσουμε το δικό
μας "κράτος" και κυριαρχία».
Πρόσθεσε ότι επιθυμούν τη συνεργασία δύο
κρατών, το ένα δίπλα από το άλλο, στη βάση
της κυρίαρχης ισότητας και σημείωσε πως «το
βασικό κλειδί σε αυτήν τη στρατηγική και στάση
είναι ότι έχουμε ήδη προτάξει πως υπάρχουν
δύο ξεχωριστοί "λαοί" στην Κύπρο».
Ανέφερε επίσης ότι έχει παραθέσει αυτήν τη
θέση σε ξένους πρεσβευτές και εκπροσώπους που έχει συναντήσει.
«Υπήρξαν πολλές συναντήσεις εδώ, πόσες
φορές ήρθε ο ΟΗΕ, η ΕΕ, το ΗΒ. Ποτέ δεν μας
λένε "έχετε λάθος". Σέβονται τις απόψεις μας»,
δήλωσε.
Πρόσθεσε ότι αυτές τις απόψεις εξέφρασε
και σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τον ΓΓ του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τη Δευτέρα.
Σημείωσε ότι όταν υπενθύμισε στον κ. Γκουτέρες το «Ναι» των Τουρκοκυπρίων και το
γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι έγιναν κράτος
μέλος της ΕΕ παρά την αρνητική τους ψήφο,
ο Γκουτέρες του είπε ότι «ήταν μια αδικία για
τους Τουρκοκύπριους».

ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ:

Τούρκος ΥφΕξ: «Οι προκλήσεις Ελλάδας,
Κύπρου, Γαλλίας εμποδίζουν τις σχέσεις με την ΕΕ»
Από τον τερματισμό των προκλή
σεων, κατά τον ίδιο, της Ελλάδας, της
Κύπρου και της Γαλλίας θα εξαρτηθεί
η θετική ατζέντα τη Τουρκίας τον Μάρ
τιο στη ΕΕ υποστήριξε ο Τούρκος Υφυ
πουργός Εξωτερικών, Φαρούκ Καϊ
μακτσί, ισχυριζόμενος ότι σημαντικός
παράγοντας είναι και οι ανεπίσημες
συνομιλίες για το Κυπριακό.
Σε συνέντευξή του στην τουρκική
εφημερίδα «Μιλλιέτ», ο Φαρούκ Καϊ
μακτσί ανέφερε ότι «η εδραίωση μιας
θετικής ατζέντας στη Σύνοδο των Ηγετών
της ΕΕ τον Μάρτιο θα εξαρτηθεί από 5
βασικές παραμέτρους οι περιλαμβάνουν:
Πρώτον, τον τερματισμό προκλήσεων
από την Ελλάδα, τους Ε/Κ και την Γαλλία. Δεύτερον, τις ανεπίσημες συνομιλίες
για την Κύπρο και την διεξαγωγή της
Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
Τρίτον, τη συνέχιση των συναντήσεων
με την Ελλάδα. Τέταρτον, τη συνέχιση

της άμβλυνσης των σχέσεων με τη Γαλλία και πέμπτον τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων».
Ο Τούρκος ΥΦΕΞ αναφέρθηκε σε
«χρήση κατευναστικής και συμφιλιωτικής ρητορικής μέχρι τη Σύνοδο» και
είπε ότι «η προσδοκία μας είναι ότι η
Ελλάδα, η ‘Ε/κ Διοίκηση’ ή η Γαλλία
δεν θα προβούν σε προκλήσεις. Διότι
εάν το κάνουν, η Τουρκία θα απαντήσει για να προστατεύσει τα δικαιώματά της».
Για την έναρξη ανεπίσημων συνομι
λιών για την Κύπρο και διεξαγωγή Διά
σκεψης για την ανατολική Μεσόγειο, ο
Τούρκος ΥΦΕΞ είπε ότι η Τουρκία προ
τείνει τη διεξαγωγή ανεπίσημων συνο
μιλιών υπό τη μορφή 5 συν ΟΗΕ. «Ειδικότερα, μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υδρογονανθράκων και της κατανομής εσόδων, που προκαλούν ένταση
στην ανατολική Μεσόγειο. Εάν μπορέ-

σει να γίνει αυτό το βήμα, θα επιλυθεί
ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος»,
ανέφερε. Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε,
«η πρόταση του Προέδρου μας θα ήταν
χρήσιμη εάν διεξαχθεί η Διάσκεψη για
την Ανατολική Μεσόγειο».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ακριβώς όπως
ο άνθρακας και ο χάλυβας συνέβαλαν
στην ίδρυση της ΕΕ στο παρελθόν, οι ενεργειακοί πόροι στην ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει επίσης να αυξήσουν την
εμπιστοσύνη μεταξύ Τ/Κ και Ε/Κ στην
Κύπρο και να συμβάλουν σημαντικά στην
επίλυση του Κυπριακού και στις σχέσεις
Τουρκίας-ΕΕ».
«Η πλευρά της ΕΕ δεν φαίνεται προς
το παρόν ιδιαίτερα δεσμευμένη σε αυτό,
αλλά αν μπορεί να διεξαχθεί μέχρι τον
Μάρτιο ή να ξεκινήσουν προετοιμασίες,
αυτό θα ήταν μια σημαντική βελτίωση»,
υποστήριξε ο Φαρούχ Καϊμακτσί.
Για τη συνέχιση των συναντήσεων

με την Ελλάδα, ο Τούρκος ΥφΕΞ είπε
ότι τώρα τις αποκαλούν «διαβουλεύσεις
με ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και
προσπάθεια εύρεσης ειλικρινούς λύσης
στα προβλήματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Για τη συνέχιση της άμβλυνσης των
σχέσεων ΤουρκίαςΓαλλίας και της δια
δικασίας που οδηγεί σε ομαλοποίηση,
ο Τούρκος ΥΦΕΞ είπε ότι «έγινε κατανοητό ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται επικριτικές δηλώσεις και πως τα
προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν
μέσω του διαλόγου. Συμφωνήθηκε επίσης
να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για θέματα όπου οι δύο χώρες έχουν ευαισθησίες.
Η επιστολή του Μακρόν προς τον Πρόεδρό μας συνιστά ένδειξη άμβλυνσης».
Για τη διαδικασία μεταρρύθμισης
ανέφερε ότι «η Τουρκία έχει ήδη εισέλθει στη διαδικασία μεταρρύθμισης και
έχει αρχίσει να επιταχύνει».
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Σε τραγική κατάσταση
η Πορτογαλία ζήτησε τη
βοήθεια της Γερμανίας
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τραγική είναι η κατάσταση στην Πορτογαλία που καταγράφει
τελευταία αλματώδη αύξηση κρουσμάτων και θανάτων Covid-19.
Χθες αναμενόταν να καταφθάσει γερμανικός στρατός με ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό.
Για μεγάλο διάστημα η Πορτογαλία συγκαταλεγόταν στις χώρες που είχαν ξεχωρίσει για την σχετικά καλή διαχείριση της πανδημίας. Από το περασμένο φθινόπωρο όμως η κατάσταση άλλαξε άρδην. Από τις 900 περίπου κλίνες στις μονάδες εντατικής
θεραπείας της χώρας, οι περισσότερες είναι κατειλημμένες με
ασθενείς Covid-19, ενώ η χώρα έχει απομονωθεί σχεδόν πλήρως. Ήδη την περασμένη εβδομάδα η πορτογαλική κυβέρνηση
εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ζητώντας τη συνδρομή της Γερμανίας.
Η υπουργός Άμυνας Κραμπ-Καρενμπάουερ απέστειλε άμεσα
καταρχάς μια ομάδα διερεύνησης, προκειμένου να αξιολογηθεί
η κατάσταση και να καταγραφούν οι άμεσες ανάγκες της χώρας.
Οι ειδικοί διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι φρικτές συνθήκες, κυρίως
στις κλινικές της Πορτογαλίας.
Οι Γερμανοί κινήθηκαν με ταχύτητα ρεκόρ. Ήδη την περασμένη
Κυριακή εκπρόσωπος της Bundeswehr ανακοίνωνε την άμεση
αποστολή ιατρικού προσωπικού αλλά και εξοπλισμού, χωρίς
όμως να διευκρινίζει το ακριβές εύρος της παρεχόμενης βοήθειας. Την Δευτέρα η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, Χριστίνα Ρούτση, ανακοίνωνε στο
Βερολίνο ότι η κυβέρνηση είχε συζητήσει νωρίτερα το πρωί το
ζήτημα της πιθανής βοήθειας και θα ενημέρωνε άμεσα τη Γερμανική Βουλή η οποία εξετάζει πάντοτε ενδελεχώς και με τη δέουσα προσοχή σχετικά αιτήματα.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων
Όσον αφορά τον αριθμό νέων κρουσμάτων κορωνοϊού η Πορτογαλία συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες που δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα παγκοσμίως. Ενώ στη Γερμανία ο αριθμός των
νέων μολύνσεων ανά 100.000 κατοίκους σε διάστημα 7 ημερών
υποχώρησε πρόσφατα κάτω από το 100, στην Πορτογαλία ο αντίστοιχος αριθμός εκτοξεύθηκε σε πάνω από 800. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή έξαρση των νέων, πιο μεταδοτικών στελεχών. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί δραματικά
και ο αριθμός των θανάτων. Οι μισοί από τους ανθρώπους που
έχασαν τη μάχη κατά του Covid-19 στην Πορτογαλία από την έναρξη της πανδημίας πέθαναν μέσα στον Ιανουάριο.
Γι΄ αυτό και η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε την περασμένη Παρασκευή απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία σε
πολίτες από την Πορτογαλία αλλά και από μια σειρά άλλων
χωρών που πλήττονται από τα νέα μεταλλαγμένα στελέχη
του κορωνοϊού. Πρόκειται για τις Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία,
Νότια Αφρική και Βραζιλία. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν κατ’
αρχάς μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Γιατροί, νοσηλευτές, κρεβάτια και αναπνευστήρες
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο γερμανικός
Στρατός αποστέλλει σε μια πρώτη φάση 27 γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι θα παραμείνουν στην Πορτογαλία για τρεις
εβδομάδες. Σε εξοπλισμό οι Γερμανοί θα μεταφέρουν κυρίως κρεβάτια εκστρατείας και αναπνευστήρες. Κατ’ αρχάς δεν φαίνεται
να προβλέπεται η μεταφορά ιδιαίτερα βαριά αρρώστων από την
Πορτογαλία στην Γερμανία. Αυτό έχει προσφερθεί να το κάνει
όμως η Αυστρία, όπως διαβεβαίωσε την Κυριακή ο Αυστριακός
Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς: «Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
επιβάλλει να βοηθήσουμε άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία, για να
σώσουμε ανθρώπινες ζωές».
Περίπου 10.000 Γερμανοί στρατιώτες συμμετέχουν στην παρούσα φάση σε επιχειρήσεις στο εσωτερικό που αφορούν την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Μεταξύ άλλων βοήθησαν στην οικοδόμηση και λειτουργία των 400 εμβολιαστικών κέντρων. Την
ίδια ώρα 3.100 στρατιώτες βοηθούν στον εμβολιασμό ηλικιωμένων ανθρώπων σε οίκους ευγηρίας. Θεωρητικά μπορούν να επιστρατευτούν συνολικά περίπου 20.000 στρατιώτες για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Eπικαιρότητα
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ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Στήριξη στον αγωγό East
Med από Ευρωπαίους
υπουργούς Ενέργειας
Οι δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ανατολική
Μεσόγειο προς τις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής
Ευρώπης μέσω της Ελλάδας συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη των
υπουργών Ενέργειας έξι κρατών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.
Η στήριξη αυτή ενέχει ιδιαίτερη σημασία αφού, όπως είναι γνωστόν, η Άγκυρα και το όργανό της στην Κύπρο, ο κατοχικός ηγέτης Τατάρ, επιδιώκουν, εκτός από την ανάμειξη της Τουρκίας στα
ενεργειακά αποθέματα της περιοχής, και την όδευση του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του τουρκικού εδάφους.
Στην τηλεδιάσκεψη (συμμετείχαν οι υπουργοί Ενέργειας του
Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Σερβίας) αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας
ειδικών που θα αξιολογήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες των δυνητικών
εξαγωγών φυσικού αερίου.
Όπως επισημαίνεται, το ενδεχόμενο εξαγωγής φυσικού αερίου
από την Ανατολική Μεσόγειο προς τις αγορές της Κεντρικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα του αγωγού EastMed λειτουργώντας συμπληρωματικά
στην ιταλική αγορά.
Οι υπουργοί αποφάσισαν να απευθύνουν κοινή επιστολή στην
Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson, στην οποία θα
υπογραμμίζουν τη σημασία του αγωγού East Med για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της ενεργειακής τους μετάβασης.
Στην Κοινή Δήλωση μετά από την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης οι υπουργοί εκφράζουν την στήριξή τους για τον αγωγό
φυσικού αερίου East Med. Επίσης υπογραμμίζουν τη σημασία
του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου το οποίο θα διευκολύνει την μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση προς μία
δραστική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τονίζουν ότι η
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου στην
Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη μπορεί να εξασφαλιστεί
μέσω της διαφοροποίησης των εναλλακτικών πηγών προμήθειας και των οδεύσεων.

Ο φθηνότερος δανεισμός στην
ιστορία της Κυπριακής
Δημοκρατίας με επιτόκιο 0,05%
Εξαιρετική μέρα για την Κυπριακή Οικονομία με την άντληση
του φτηνότερου δανεισμού στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της ανακοίνωσης για την διοχέτευση επιπλέον
229 εκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία από τον ευρωπαϊκό
SURE.
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο επιτυχημένη έξοδος στις
αγορές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με άντληση
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του “Economy Today”,
οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο ξεπέρασαν τα 8 δισεκατομμύρια.
Εκμεταλλευόμενη τις διεθνείς ευνοϊκές συνθήκες η Κυπριακή
Δημοκρατία πέτυχε τον στόχο άντλησης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ
πετυχαίνοντας το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει ποτέ δανειστεί
μέσω έκδοσης ομολόγου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Economy Today», ενώ αρχικά το επιτόκιο κυμαινόταν από τα 0,07% με 0,11% κατά τον πρώτο
κύκλο των προσφορών, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης για
το νέο κυπριακό ομόλογο, το επιτόκιο έκλεισε στο ιστορικό χαμηλό του 0,05%.
Σημειώνεται επίσης η Κύπρος θα αντλήσει ακόμα 229 εκατομμύρια από την δεύτερη δόση του SURE.
Η απόφαση για άντληση επιπλέον χρηματοδότησης προκύπτει
ώστε να γίνει εκμετάλλευση των ευνοϊκών συνθηκών των αγορών με τα επιτόκια που βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και
να διασφαλιστεί το απαραίτητο μαξιλαράκι ρευστότητας που
χρειάζεται η κυπριακή οικονομία ελέω και της μειωμένης ρευστότητας που θα προκύψει τον Απρίλιο με την αποπληρωμή
ομολόγου προς τις τράπεζες αλλά και της αστάθειας που προκαλείται λόγω της παρατεταμένης περιόδου της πανδημίας του
κορωνοϊού.
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Πέθανε από κορωνοϊό, 100 χρονών,
ο ήρωας Λοχαγός Τομ Μουρ
Ο

Λοχαγός Τομ Μουρ, ο βετεράνος του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια λίρες
για να στηρίξει τη μάχη του βρετανικού
συστήματος υγείας κατά του κορωνοϊού
και που απεβίωσε την Τρίτησε ηλικία 100
ετών, ήταν σύμβολο ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.
«Δεν αποτέλεσε μονάχα έμπνευση για τη
χώρα αλλά και ένα σύμβολο ελπίδας για
ολόκληρο τον κόσμο», επισήμανε ο Μπόρις Τζόνσον σε ανακοίνωση.
Από την πλευρά της, η βασίλισσα Ελισάβετ, που είχε τιμήσει τον Τομ Μουρ ονομάζοντάς τον «σερ», έστειλε συλλυπητήριο
μήνυμα προς την οικογένειά του.
«Η Αυτή Μεγαλειότης είχε απολαύσει τη
συνάντησή της με τον λοχαγό Σερ Τομ και
την οικογένειά του πέρυσι στο Ουίνδσορ»,
αναφέρεται σε ανακοίνωση των βρετανικών
ανακτόρων. «Οι σκέψεις της και οι σκέψεις
της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται μαζί
τους, αναγνωρίζοντας την έμπνευση που
πρόσφερε σε ολόκληρο το έθνος και σε άλλους σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σπουδαίος ήρωας
Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι ο «Κάπτεν Τομ» ήταν ένας σπουδαίος
ήρωας.
«Ήταν ένας σπουδαίος ήρωας, που έδειξε το καλύτερο της χώρας μας και στέλνω τα
θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογέ-

ΜΑΖΕΨΕ £38 ΕΚ. ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ NHS ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
νειά του», έγραψε ο Χάνκοκ στο Twitter.
Ο βετεράνος λοχαγός Τομ Μουρ, ο οποίος
έγινε ήρωας των Βρετανών πέρσι, όταν κατάφερε να συγκεντρώσει, κάνοντας γύρους
στον κήπο του με τη βοήθεια του περιπατητήρα του, το ποσό-ρεκόρ των 38,9 εκατομμυρίων λιρών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
(NHS), εν μέσω της πανδημίας, νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες έχοντας προσβληθεί
από τον κορωνοϊό.
«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε
τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, του
Λοχαγού Τομ Μουρ, βετεράνου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», ανέφεραν οι κόρες του,

Χάνα και Λούσι, στην ανακοίνωσή τους.
Πρόσθεσαν ότι αισθάνονται ευγνωμοσύνη
επειδή κατάφεραν να βρίσκονται στο πλευρό του κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής
του.
«Ο τελευταίος χρόνος της ζωής του πατέρα
μας ήταν το λιγότερο ξεχωριστός. Εκείνος
αναζωογονήθηκε και βίωσε εμπειρίες που
είχε μονάχα ονειρευτεί», αναφέρουν οι κόρες
του. «Αν και κέρδισε τις καρδιές τόσων πολλών ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα, υπήρξε ένας απίστευτος πατέρας
και παππούς και θα μείνει ζωντανός στις καρδιές μας για πάντα».

Eπιστολές - Γνώμες
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Mother Language
Στο τραπέζι ήμασταν, εγώ, μία Φιλιπινέζα, δύο Γερμανοί,
δύο Τούρκοι, ένας Σουηδός και δύο Γάλλοι. Η συζήτηση ήταν
ευχάριστη και ο καθένας διηγόταν κάτι αξιοπερίεργο και
εντυπωσιακό από την πατρίδα του. Δίπλα μου ακριβώς καθόταν η Φιλιπινέζα που κάποια στιγμή γύρισε και με ρώτησε
από ποια χώρα είμαι. Από την Ελλάδα της απάντησα. Και
πού είναι αυτή η χώρα με ρώτησε. Ξέρεις την Ιταλία της είπα,
και βέβαια μου απάντησε. Ε, η Ελλάδα είναι δίπλα στην Ιταλία.
Και τι γλώσσα μιλάτε με ρώτησε ξανά, ελληνικά της είπα, κι
εκείνη έδειξε ένα είδος απορίας στο πρόσωπό της.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Δεν προσέθεσα κάτι άλλο γιατί με πρόλαβε ο ένας Τούρκος συνδαιτημόνας που γύρισε και της είπε σταθερά και καθαρά «mother language». Μητέρα γλώσσα την είπε και με
διευκόλυνε τόσο! Δεν χρειάστηκε να προσθέσω κάτι περισσότερο, αφού άλλωστε ένα πίγκωμα ένοιωσα να ανεβαίνει
στον λαιμό και μία υγρασία στα μάτια μου. Την φράση «μητέρα
γλώσσα» δεν την είπε ούτε ο Γάλλος, ούτε ο Σουηδός, ο Τούρκος την είπε, και την είπε καθαρά και με σοβαρότητα στο πρόσωπο και την έκφραση του λόγου. Ο Τούρκος που θεωρείται
ο προαιώνιος εχθρός. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο
Σουλεϊμάν ήταν παιδί σπουδασμένο στην Βιέννη από εύπορη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, δεν ήταν η πρώτη
τυχούσα πλέμπα του συρφετού.
Το περιστατικό συνέβη στο ξενοδοχείο «Baiyun» της Καντώνας στην Κίνα κατά την διάρκεια της μεγάλης ετήσιας εμπορικής έκθεσης. Επιχειρηματίες απ όλον τον κόσμο συρρέουν
για να διαπραγματευθούν τιμές και νεωτερισμούς εμπορευμάτων. Παγκόσμιο οικονομικό και πολιτισμικό πανηγύρι.
Χαρά θεού και δημιουργικών ανθρώπων, συνάντηση λαών,
πολιτισμών και συμφερόντων.
Μάς εκτιμούν ακόμη και οι εχθροί μας και μας αναγνωρίζουν
ως ηγήτορες του πολιτισμού, όλοι οι εγγράματοι ξέρουν την
απαρχή του πολιτισμού και την γαλάζια βάση που πάτησε ο
έλλογος άνθρωπος για να περπατήσει στα σκοτεινά ερέβη
της ανθρώπινης διαδρομής. Όσοι ξέρουν λίγα γράμματα, σε
όποια φυλή κι αν ανήκουν, μπορούν να ξεχωρίσουν το λαμπερό χρώμα του χρυσού από την μουντάδα του μόλυβδου.
Η τουρκική γλώσσα είναι κι αυτή παιδί των Ελλήνων πρωτομαστόρων της διανόησης.
Οι Τούρκοι τον τηλέγραφο τον λένε telegraf, την γεωγραφία την λένε cografya, το άλμα-altama, την νοσταλγία nostalgji,
τον ωκεανό okyanus και το θέατρο το λένε tiyatro. Τώρα εμείς
γιατί την εκπομπή την λέμε voice(βοή) και όχι φωνή, φως
νοός, είναι ένα θέμα προς διερεύνηση από έμπειρους ψυχολόγους βαρέως νοσούντων διεφθαρμένων και αγραμμάτων
ανθελλήνων. Δυστυχώς.
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Τα σκάνδαλα και οι ευθύνες
Κύριε Διευθυντά,
Στην Κύπρο, το νησί των θαυμάτων και άλλων πολλών θαυμαστών πραγμάτων, τα σκάνδαλα των «χρυσών διαβατηρίων» και πολλά
άλλα έχουν γίνει σαν ένα τσουνάμι που πάει
να αφανίσει όσο νησί απέμεινε ακόμα στα χέρια των Ελληνοκυπρίων. Φυσικά, περισσότερο απ’ όλους φταίει η πλειοψηφία του κυπριακού λαού, που ανέχτηκε τα σκάνδαλα και
τις κλεψιές και ψήφισε τον Πρόεδρο δύο φορές, όταν αυτός δεν τίμησε καμία από τις δεσμεύσεις του, αλλά αυτά που σχεδίαζε να κάνει – όπως το βόλεμα των «ημετέρων» σε μαζική βάση – τα είχε μυστικά.
Το τσουνάμι των σκανδάλων δεν μπορεί
να παρασύρει τον Πρόεδρο, επειδή στην Ελλάδα και την Κύπρο, πρόεδροι, πρωθυπουργοί
και υπουργοί αναλαμβάνουν λεκτικά τις ευθύνες
τους, αλλά δεν φεύγουν από την καρέκλα μόνοι τους. Πρέπει να τους διώξουν για να φύγουν.
Είδαμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να παραιτούνται αμέσως και να ζητούν συγγνώμη
από τον λαό πρόεδροι, πρωθυπουργοί και
υπουργοί. Σε Ελλάδα και Κύπρο το «αναλαμβάνω τις ευθύνες μου» σημαίνει «πιάνομαι πιο δυνατά στην καρέκλα της εξουσίας και
χρειάζεται γερανός για να με ξεκολλήσει».
Όταν μιλάμε ή γράφουμε πρέπει να γνωρίζουμε μερικούς κανόνες, οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής και μιλούν για προσωπικά δεδομένα. Με άλλα λόγια, οι απατεώνες και οι
κλέφτες μερίμνησαν και σε νόμους, για να κάνουν το έργο τους ανενόχλητοι. Έτσι, η Κύπρος αποκτώντας την περίφημη Ανεξαρτησία
της, έχασε και τη λιγοστή ελευθερία που είχε
όταν ήταν αποικία και όλοι φοβούνταν να μιλήσουν. Ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο οποίος ως πνευματικός του Προέδρου
και των συνεργατών του ξέρει πολλά, λέγει
ένα δύο λόγια και φοβισμένος προσπαθεί να
τα κάνει ηπιότερα. Οι δημοσιογράφοι, οι λίγοι
που τολμούν να πουν την αλήθεια, αμέσως
χάνουν τη δουλειά τους...
Ο συγγραφέας των «Αθλίων» («Les Mise-

rables»), Βίκτωρ Ουγκώ, στο βιβλίο του «Φιλοσοφία και Φιλολογία» γράφει για αιώνιες
αλήθειες που δεν τις φθείρει ο χρόνος και είναι
πάντα επίκαιρες. Μια τέτοια αλήθεια είναι το
ποίημα του Γεωργίου Σουρή «Δυστυχία σου,
Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς». Γράφτηκε
πάνω από 100 χρόνια πριν, αλλά είναι πάντα επίκαιρο για μας τους Έλληνες. Σ’ ένα σημείο
γράφει: «Να σε κλέβουν φανερά, κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε»....
Ο φιλαλήθης, ειλικρινής, νουνεχέστατος και
πολυμήχανος Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος
Αναστασιάδης, έκανε και διάγγελμα για να
απαντήσει στους επικριτές του, που «κακόβουλα» τον κατηγορούν και ζητούν, σώνει και
καλά, «την κεφαλήν του επί πίνακι».
Στο «βαρυσήμαντο» διάγγελμά του είπε
λίγο-πολύ ότι όλοι οι Κύπριοι (μη εξαιρουμένου του Αρχιεπισκόπου) δεν καταλαβαίνουν
ελληνικά, αφού παρεξηγούν πάντα αυτό που
τους λέει... Οι μόνοι που καταλαβαίνουν τι λέει είναι οι συνεργάτες του... Δεν εξήγησε τίποτα και δεν φταίει για τίποτα.
Σ’ ένα σημείο ο Ν.Α. ρώτησε «γιατί ο Γενικός Ελεγκτής δεν πήγε στο Ανώτατο Δικαστήριο να βρει το δίκιο του;» Όλοι, φαίνεται,
γνωρίζουν την απάντηση εκτός από τον εξοχώτατο Πρόεδρο, που διόρισε σε όλες τις «ανεξάρτητες» θέσεις δικούς του ανθρώπους,
«ακομμάτιστους», για να κάνει ό,τι θέλει ανενόχλητα. Έμεινε μόνον ο Γενικός Ελεγκτής
και προσπαθεί ο Ν. Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του να τον «φάνε», να διορίσει δικό
του άνθρωπο, για να κάνουν τις δουλειές
τους χωρίς να φοβούνται τον έλεγχο. Με άλλα λόγια, ο Ελεγκτής δεν μπορεί να βρει το
δίκιο του.
Ακόμα και ο στενός φίλος του Προέδρου,
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, διερωτήθηκε γιατί
η κυβέρνηση χρησιμοποιεί παράνομες πράξεις στην οικονομία του τόπου, όταν μπορεί
να καλυτερεύσει με νόμιμες διαδικασίες. Η
απάντηση βρίσκεται στο Ευαγγέλιο, όπου λέει ότι το κάθε δέντρο θα κάνει τους δικούς του

καρπούς και όχι κάτι διαφορετικό. Να υπενθυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια, όταν Πρόεδροι
της Κύπρου ήταν ο Σπύρος Κυπριανού και ο
Τάσσος Παπαδόπουλος, η κυπριακή οικονομία ήταν από τις πρώτες και καλύτερες σε
ολόκληρο τον κόσμο και όλοι τη ζήλευαν και
την επαινούσαν, χωρίς να γίνονται οποιαδήποτε σκάνδαλα. Οι πρωταγωνιστές της καταστροφής της κυπριακής οικονομίας είναι ο
Δημήτρης Χριστόφιας και Νίκος Αναστασιάδης,
οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάθε τρόπο για να
«βγάλουν από τη μέση» τον Τάσσο και να φτάσουμε στα σημερινά χάλια. Έχετε ξεχάσει τον
υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο
οποίος ισχυριζόταν ότι η οικονομία ήταν τόσο ανθηρή.
Εξάλλου, υπάρχει και κάποιος σχετικός
μύθος του Αισώπου που εξηγεί γιατί δεν
εμπιστεύονται οι περισσότεροι Κύπριοι τη Δικαιοσύνη. Όταν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο πάντα
κερδίζει...
Στο διάγγελμά του, ή μάλλον στον μονόλογό του, κατηγόρησε αυτούς που προσπαθούν
να «αμαυρώσουν το καλό του όνομα». Στο
παρελθόν είχε πάντοτε καβγάδες με κορυφαίους συνεργάτες του και κατάφερνε να
τους βγάζει έξω από το κόμμα του. Στην εποχή
του μεγάλου σκανδάλου του Χρηματιστηρίου
Κύπρου, οι εφημερίδες τον κατηγορούσαν για
παρανομίες και αυτός ούτε που ασχολήθηκε
να «καθαρίσει» το όνομά του.
Στη ζωή, όλα έχουν κάποια λογική εξήγηση.
Με τον νου που έχουν οι Ελληνοκύπριοι και
τους ηγέτες που εκλέγουν, πολύ σύντομα θα
χάσουν και το υπόλοιπο μέρος της πατρίδας
του. Με τα σκάνδαλα, τις απάτες και τη διαφθορά που αφήνουμε να περιχέονται ελεύθερα, δεν θα βρούμε κανέναν να μας βοηθήσει και τίποτα δεν θα μας σώσει.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Διερευνητικές μόνο με υπογραφή
Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας
Κύριε Διευθυντά,
Οι Τούρκοι δυστροπούν επί 39 χρόνια για επικύρωση της Σύμβασης του Δικαίου Θάλασσας(1982). Η Ελλάδα την επικύρωσε ήδη
από το 1995.Θα μπορούσε να είχε τεθεί ως προϋπόθεση των
διερευνητικών η υπογραφή αυτής από την Τουρκία. Θεωρούν
όμως ότι δεσμεύονται και δεν θα έχουν τη δυνατότητα για πειρατείες κλπ. Ο πανούργος Ερντογάν και η αλεπού Τσαβούσογλου τα θέλουν όλα δικά τους. Δεκαετίες τώρα έχουν εξειδίκευση
στις γενοκτονίες, πειρατείες και στις κατακτήσεις εδαφών που ουδέποτε τους ανήκαν.
Είναι όντως τραγικό να θριαμβολογεί το ΥΠΕΞ που χαρίσαμε
στον εαυτό μας 12 μίλια από τη θάλασσά μας στο Ιόνιο! Γιατί άραγε τόσες δεκαετίες οι εκάστοτε ΥΠΕΞ δεν είχαν προχωρήσει
στην αυτονόητη αυτή ενέργεια; Μήπως λοιπόν θα έπρεπε σ’ αυτούς να είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος κλπ;
Το ΥΠΕΞ για 40 χρόνια ουδέποτε κυκλοφόρησε χάρτες με τις
ελληνικές θέσεις και τα νομικά επιχειρήματα. Μόλις πριν από μήνες εκδόθηκε (από τους Συρίγο, Ντόκο και Δαγρέ) Άτλαντας που
βασίζεται στις διεθνείς συνθήκες, σε γεγονότα και στην ιστορία.
Άραγε ευρίσκοντο σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο, σε ροχαλητό,
σε αφασία, σε αλαλία, σε χαύνωση; Πού άραγε νόμιζαν ότι θήτευαν σε Υπ. Εξωτερικών (με πελώριες ευθύνες για τα εθνικά θέματα) ή σε ‘’κηφηνείο’’;
Όταν απεμπολούνται εθνικά συμφέροντα, τότε στοιχειοθετούνται ποινικά εγκλήματα και δεν πρόκειται απλά για ένα απλό

πολιτικό σφάλμα. Όταν οι απάτριδες Άκης (1996-2001) και Παπαντωνίου (2001-2004) ασχολούνται με τις μίζες, οι Τούρκοι εξοπλίζοντο και τώρα εμείς τρέχουμε για να προλάβουμε...
Συμφωνώ δε με την άποψη του καθηγητή Β. Μαρκεζίνη, ο
οποίος στο βιβλίο του «Η Ελλάδα των κρίσεων» (σελ.422) γράφει: «Κανένας διαπραγματευτής (πχ. Αποστολίδης) δεν μπορεί
να επικαλεστεί τη δικαιολογία ότι δεν είχε επίγνωση των σοβαρότατων κινδύνων που ενείχαν οι πράξεις, τις οποίες (το ΥΠΕΞ)
του ζήτησε να εκτελέσει. Εάν θεωρεί ότι είναι αμφίβολη η πορεία
που διατάχθηκε να ακολουθήσει, τότε οφείλει επίμονα να ζητήσει σαφή και ευρεία πολιτική εξουσιοδότηση και οφείλει επίσης
να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα να επισημάνει τις πιθανές
ανησυχίες και αντιρρήσεις του.
Η απλή συμμόρφωση με τις επιθυμίες του Υπουργού δεν αρκεί. Κατέληξα να διατυπώσω την προσωπική μου αντίληψη περί πατριωτισμού, που εκπηγάζει από την βαθιά μου πεποίθηση
ότι η φιλοπατρία δεν πρέπει επ’ ουδενί να νοθεύεται, επειδή κάποιοι σύμμαχοι απαιτούν διαφορετική συμπεριφορά από μένα ή
επειδή κάποιοι γείτονες με απειλούν με πόλεμο κάθε φορά που
τάσσομαι υπέρ της άσκησης των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει
στην χώρα μου το Διεθνές Δίκαιο».
Αναμένω με ενδιαφέρον την άποψη του κ.Δένδια.

Γιώργος Τρανταλίδης,
Δικηγόρος – Πειραιάς
email: info@tralaw.gr
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ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

«Κρατήστε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία,
γιατί αυτά είναι τα θεμέλιά μας»
Ήταν 28 Απρίλη 1998, όταν ο κατά κόσμο Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κλήθηκε μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, να αναλάβει
το πηδάλιο της Εκκλησίας Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ύστερα από τις εκκλησιαστικές εκλογές με ανθυποψήφιους τον Θηβών
Ιερώνυμο (σημερινό Αρχιεπίσκοπο) και τον Αλεξανδρουπόλεως
Άνθιμο. Ο Χριστόδουλος, προκάλεσε αίσθηση στην κοινή γνώμη,
από την πρώτη στιγμή που άρχισε να διαβάζει τον «επιβατήριο» λόγο του στον κατάμεστο μητροπολιτικό ναό Αθηνών. Από
εκείνη την ημέρα, ένας άλλος εντελώς διαφορικός άνεμος, άρχισε να πνέει στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Πολύ γρήγορα, όλοι μιλούσαν για τον Αρχιεπίσκοπο, που καλούσε
τη νεολαία να πλησιάσει την Εκκλησία, «ακόμα και με το σκουλαρίκι».
«Σας πάω», τους είχε πει χαρακτηριστικά! Ζητούσε συγγνώμη από
τους νέους για όσα δεν έγιναν από τους μεγαλύτερους, ενώ άρχισε
αμέσως να ασχολείται με την αναζωογόνηση όλων των υπηρεσιών
της Εκκλησίας και κυρίως του φιλανθρωπικού τομέα.Υπό την ηγεσία
του, προάγεται το έργο της Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κοινωνικό τομέα. Ιδρύονται νέοι οργανισμοί που καλύπτουν τομείς, όπως η βιοηθική, η μέριμνα για τους τοξικομανείς, την κακοποιημένη γυναίκα,
την άγαμη μητέρα. Ίδρυσε την υπηρεσία Διαδικτύου, δημιουργώντας
συγχρόνως ψηφιακή βιβλιοθήκη σε εννιά γλώσσες, πινακοθήκη, μουσικοθήκη και πύλη πολιτιστικών ειδήσεων στα ελληνικά και αγγλικά.
Τέλος, ίδρυσε την Οργάνωση «Αλληλεγγύη», μέσω της οποίας γίνεται παρέμβαση με ανθρωπιστική βοήθεια, σε παγκόσμια κλίμακα.
«Η Εκκλησία είναι ο χώρος της αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανεκτικότητος. Η Εκκλησία ενώνει υπό τας πτερύγας
της όλο το λαό, τον συμβουλεύει, τον αγκαλιάζει στις χαρές και τις
λύπες του. Είναι η Μάνα που θυσιάζεται για τα παιδιά της. Ο Αρχιεπίσκοπος πέραν αυτών δεν δικαιούται να έχει άλλες πολιτικές πεποιθήσεις.
Ευρίσκεται υπεράνω κομμάτων, ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ο λόγος του είναι ενωτικός, καθοδηγητικός και αφυπνιστικός», είχε δηλώσει
στις 6 Οκτωβρίου 1998 στην πρώτη ομιλία του ενώπιον της Ιεραρχίας.
Ο αείμνηστος Χριστόδουλος μιλούσε με τη γλώσσα του λαού χωρίς
να διστάζει να χρησιμοποιεί ακόμα και την αργκό προκειμένου να
συμβουλεύσει τους νέους για να αποφύγουν τα ναρκωτικά, να κρίνει
τις πολιτικές επιλογές που οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας, την
μοναξιά, τα ψυχολογικά προβλήματα.
Την άνοιξη του 2000 συγκρούστηκε μετωπικά με την κυβέρνηση
Σημίτη για την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στα νέα
αστυνομικά δελτία ταυτότητας, ένα θέμα που απασχόλησε για περίπου δύο χρόνια την κοινή γνώμη. Στις λαοσυνάξεις που είχε διοργανώσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πιστοί. Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2000 έως και την 25η Μαρτίου του επομένου έτους (σημαδιακές ημερομηνίες και οι δύο), χωρίς ιδιαίτερη
οργάνωση και εντελώς εθελοντικά, συγκεντρώθηκαν περισσότερες
από τρία εκατομμύρια υπογραφές! Στόχος να εξαναγκασθεί η κυβέρνηση να θέσει το θέμα των ταυτοτήτων σε δημοψήφισμα. Οι συστρατευόμενοι υποτακτικοί της «νέας τάξης» αγνόησαν επιδεικτικά τη φωνή του λαού! Παρόμοιες μαχητικές λαοσυνάξεις διοργανώθηκαν και

Δεν ήταν απλώς μια εμπειρία, ήταν
η σκληρή συνειδητοποίηση
μιας αναγκαιότητας
Στα πρώτα στάδια της πανδημίας, ο εγκλεισμός και οι περιορισμοί φαίνεται πως υποβοήθησαν στη δημιουργία κάποιων ευφάνταστων τάσεων και αντιλήψεων. Τέτοιων όπως
ότι ο κορωνοϊός είναι άλλη μια επινόηση κάποιων για χειραγώγηση της παγκόσμιας κοινότητας.

Γράφει ο

Μιχάλης
Δαμιανός
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ
για το Σκοπιανό ζήτημα.
Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ήταν αποδεκτός από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όπου γης που πιστεύουν στον άνθρωπο, στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία. Καυστικός και πάντα ειλικρινής σχολίαζε την επικαιρότητα και έβαζε τα πράγματα στη θέση
τους με επιχειρήματα που κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορούσε
να αμφισβητήσει.
Καθησύχαζε τους πολιτικούς που χωρίς λόγο ανησυχούσαν για τις
καρέκλες τους: «Ας κοιμούνται ήσυχοι οι κυβερνώντες, δεν είμαι
εκείνος εγώ που αμφισβητώ την πολιτική επικυριαρχία τους».
Έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την λαίλαπα της εθνικής ισοπέδωσης : «Η παγκοσμιοποίηση επιδιώκει να μας κάνει χυλό, σούπα,
πρόβατα ή μάλλον γαλοπούλες, ώστε κάποιος να μας καθοδηγεί με
το καλάμι… Η λέξη έθνος έχει εξοστρακιστεί από τη γλώσσα μας,
γιατί ορισμένοι τη συγχέουν με τον εθνικισμό. Οι πατριώτες δεν είναι
εθνικιστικές. Ορισμένοι ρομαντικοί δεχόμεθα επίθεση για τις απόψεις
μας... Άλλο είναι ο γνήσιος πατριωτισμός και άλλο ο παθογενής εθνικισμός, ο οποίος εγκρύπτει ρατσιστικά μηνύματα αντίθετα προς το
μήνυμα της Ορθοδοξίας, η οποία διδάσκει ότι, ακόμη και αυτοί που
δεν ανήκουν στην Εκκλησία, είναι παιδιά του Θεού», είχε πει σε ομιλία
του στο οίκημα της Ιεράς Μητροπόλεως της κατεχόμενη Μόρφου.
«Μας λένε ότι είμαστε φανατικοί, δήθεν υποκειμενικοί, ότι δεν
συμβαδίζουμε με τους προοδευτικούς. Εμείς όμως έχουμε διδαχθεί
να ακολουθούμε αυτό που θεωρούμε δίκαιο και σωστό, έστω και αν
αυτό μας κοστίζει», είπε τον Μάιο του 1999 στους μαθητές του 43ου
Λυκείου Αθηνών.
Προφητικός, γεμάτος υψηλά νοήματα ο λόγος του: «Κρατήστε τον
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία γιατί αυτά είναι τα θεμέλιά μας. Επάνω σε αυτά μπορούμε να στηριχτούμε για να επιβιώσουμε για να μην
έρθει κανένας οδοστρωτήρας και μας κάνει όλους αλοιφή. Δεν πρέπει να γίνουμε αλοιφή, σούπα. Πρέπει να διατηρήσουμε το σχήμα
που έχουμε και που είναι η παράδοσή μας... Προσέξτε μην αφήσετε
ποτέ να σας κάνουν κιμά». Αυτά είπε απευθυνόμενος στους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος Κυψέλης στις 15 Απριλίου 2000.
Από την Κύπρο έστειλε το μήνυμα: «Μόνη λύση είναι η επανένωση, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να αποτελέσει προσεχώς
μια ενωμένη μεγαλώνυμη κοινότητα ελληνοχριστιανική και τουρκοκυπριακή, που θα βασίζεται επί της αρχής της συνυπάρξεως».
Και μια σοφή προτροπή προς τις πολιτικές ηγεσίες μας: «Οι φίλοι
και σύμμαχοι μας υπολογίζουν, όταν είμαστε γενναίοι και διεκδικητικοί. Εάν είμαστε καρπαζοεισπράκτορες, δεν μας υπολογίζει κανένας», είπε σε ομιλία του στον Καθεδρικό ναό της Αθήνας την 1η Φεβρουαρίου 2006.
Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 2008, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Κάποιοι
είπαν πως ο θάνατος του δεν ήταν τυχαίος! Οψόμεθα!

«Η πανδημία ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο
του παροικιακού σχολείου»
Αγαπητοί αναγνώστες Χρόνια Πολλά!
Καλή και ευλογημένη χρονιά.
Σίγουρα το 2020 δεν ήταν η χρονιά που θα θέλαμε όλοι μας να θυμόμαστε και, φυσικά, δεν ήταν
η καλύτερη χρονιά και για τα ομογενειακά μας σχολεία, που είναι ψυχή των κοινοτήτων μας και των
ονείρων μας.
Το σχολείο του Αγίου Γεωργίου του Kingston
αναγκάστηκε από την πρώτη στιγμή να σεβαστεί
το ύψιστο αγαθό της υγείας που μας χάρισε ο Μεγαλοδύναμος και να προχωρήσει στα μαθήματά
του μέσω διαδικτύου.´Ηταν ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως η ατσάλινη θέληση των δασκάλων και
της Σχολικής Επιτροπής όχι μόνο το επιχείρησε,
αλλά το έφερε εις πέρας με επιτυχία.
Η πανδημία κατάφερε να αναδείξει ακόμη πιο
ευδιάκριτα τον σημαντικό ρόλο του Ελληνικού μας
παροικιακού σχολείου. Κατάφερε να επισφραγίσει
τον ρόλο που παίζει το σχολείο στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και στην Ελληνική κοινωνικοποίηση
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των παιδιών.
Με τους μαθητές στο σπίτι, χωρίς συναντήσεις
στους χώρους του σχολείου, η σχολική και η εκκλησιαστική κοινότητα απουσιάζει, ο ελληνικός παλμός απουσιάζει και η επαφή μέσω του διαδικτύου
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης. Τα παιδιά απουσιάζουν από το δικό μας, ζεστό,απαραίτητο αναζωογονητικό Ελληνικό περιβάλλον, όπου
μπορούν να μοιραστούν την γλώσσα, τα ήθη, τα
έθιμα μας, την ιστορία μας, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους γύρω από κάθε Ελληνικό.
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση αποτελεί για τους νέους ανθρώπους σημαντική συνιστώσα για την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους
και το Ελληνικό σχολείο εδώ στο εξωτερικό αποτελεί την καταλυτική συνιστώσα για την εξέλιξη της
Ελληνικής τους ταυτοποίησης.
Η πανδημία αυτή μας δίνει την ευκαιρία, για άλλη μια φορά, να εκτιμήσουμε τον μέγιστο σημαντικό ρόλο του Ελληνικού μας παροικιακού σχολείου,

να τον επανεξετάσουμε και να τον αναβαθμίσουμε,
μέσα μας πρώτα-πρώτα και ύστερα πρακτικά και
ουσιαστικά. Μας καλεί να αποφασίσουμε για το τι
είδος Ελληνικού σχολείου ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας, πώς θα θέλαμε τον «Αϊ-Γιώργη μας» και
κάθε σχολείο και πώς να προβούμε σε αυτές τις
ενέργειες και πράξεις, ώστε ότι υπάρχει να το αναβαθμίσουμε και ό,τι λείπει να το συμπληρώσουμε
και να το αγκαλιάσουμε με αγάπη και κατανόηση.
Να σταθούμε δίπλα του, με ανοιχτό μυαλό και
με καρδιά και να υποστηρίξουμε το έργο των δασκάλων και των καθηγητών, των Επιτροπών και των
φορέων, γιατί η σωστή εκπαίδευση και δη η Ελληνοχριστιανική εκπαίδευση, είναι συνώνυμη της ψυχικής υγείας όλων των γνήσιων Ελλήνων και δει των
Ελλήνων του εξωτερικού και του χρέους που έχουν
απέναντι στις μελλοντικές γενιές που ακολουθούν.

Γεωργία Αντωνίου
Διευθύντρια Ελληνικού Σχολείου Αγίου
Γεωργίου Kingston Upon Thames

Όσο περνούσαν οι μήνες, με λίγες εξαιρέσεις, εμπέδωσαν σχεδόν οι πάντες ότι αυτός
ο άγνωστος ιός, που μπορεί να εξελιχθεί και σε θανατηφόρο, είναι σίγουρα υπαρκτός.
Άλλωστε, οι θάνατοι, οι νοσηλείες, τα εκατομμύρια κρούσματα, οι πλήρεις εντατικές μονάδες και τα συστήματα υγείας, που ακόμα και σε χώρες με παράδοση για την αποδοτικότητα τους, αποδομούσαν την εικόνα και δημιουργούσαν εικόνες φρίκης αποκαλύπτοντας
την πραγματική έκταση και ένταση της πανδημίας στην εποχή μας. Μια πρωτόγνωρη κατάσταση για ολόκληρη την ανθρωπότητα που αγωνίζεται ακόμη να βρει σταθερότητα.
Η αλλαγή στην καθημερινότητα, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, μαζί με τον φόβο ή έστω την ανησυχία, ότι μπορεί να είσαι εσύ το επόμενο κρούσμα ή να είναι κάποιο πρόσωπο του στενού σου οικογενειακού, φιλικού ή κοινωνικού σου κύκλου.
Νέες λέξεις, εκφράσεις, έννοιες μπήκαν στο λεξιλόγιο μας, διαδικασίες ιχνηλάτησης
επαφών, αλυσίδες κρουσμάτων, δείκτης θνητότητας, μονοκλωνικό, RNA, οξύμετρο κλπ.
Ακόμα και προβληματισμοί σύνθετοι, νέοι όροι, πανδημία και ανθρώπινα δικαιώματα, πανδημία και δημοκρατία, παγκοσμιοποίηση και κορωνοϊός, ερωτήματα όπως μήπως ήρθε η
ώρα για επάνοδο στο εθνικό κράτος και στο τέλος της παγκοσμιοποίησης;
Για κάποιους, όμως, όπως εγώ, δεν ήταν απλώς νέοι όροι ή προβληματισμοί η ύπαρξη
του νέου ιού και η ασθένεια από αυτόν αλλά μια κακή εμπειρία και ένα βίωμα μη αναμενόμενο. Πίστευα ότι λάμβανα όλα τα μέτρα, όταν Χριστούγεννα είχα τα πρώτα συμπτώματα και μετά από εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκα από τον ιό. Χιλιάδες ήταν οι
σκέψεις και πολλά τα συναισθήματα, φόβος, ελπίδα, πανικός, ερωτήματα πώς και πότε
έγινε η μετάδοση. Τελικά, με υπομονή, ψυχραιμία και ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών, ευτυχώς αν και δύσκολα, τα πράγματα πήγαν καλά.
Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες που αφορούν στη δική μου περίπτωση
και αυτή της οικογένειας μου, απλώς ως μαρτυρία καταθέτω τη φοβερή αλλαγή που αντιμετωπίζεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο, από την υγεία στην αδυναμία, την εξασθένιση, τη μη
δυνατότητα ελέγχου του εαυτού σου, την αβεβαιότητα για το τι θα ξημερώσει η επόμενη
μέρα. Το ευμετάβλητο της ανθρώπινης ζωής. Από ένα χαρούμενο βράδυ, στο ενδεχόμενο για τα χειρότερα.
Μπορεί ο ποιητής να αναφωνεί «Δεν το ‘λπιζα, ναν’ η ζωή μέγα καλό και πρώτο», αλλά είναι συνταρακτικό να είσαι κλεισμένος, απομονωμένος, μόνος και αβέβαιος για το αύριο. Τότε εκτός από τη συνειδητοποίηση του μέγιστου αγαθού της υγείας, και περνώντας
από το ατομικό στο συλλογικό είναι αναπόφευκτο να επιμείνεις στο θέμα της υγείας και
της αναγκαιότητας να προσφέρεται σε όλους ανεξαίρετα, χωρίς καμία διάκριση ηλικίας,
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, μόρφωσης και άλλων διαφοροποιήσεων μέσα στον κοινωνικό ιστό.
Το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία είναι ανθρώπινο, ιερό και απαραβίαστο. Το πώς
το διαχειρίζεται μια κοινωνία, ένα κράτος, ομάδα κρατών και τελικά η ανθρωπότητα αποτελεί ένδειξη πολιτισμού και ανάλογα ο κρινόμενος βαθμολογείται.
Δυστυχώς, όπως βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, μέσα από τα ΜΜΕ, τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν τα συστήματα υγείας στις όντως οδυνηρές συνέπειες μιας πανδημίας, δεν
μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Είναι αναπόφευκτο κάποιος να σκεφτεί ότι η οικονομική πρόοδος, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, της ιατρικής και της φαρμακευτικής ειδικά, δεν έχουν αποτυπωθεί επαρκώς στις προσφερόμενες στον άνθρωπο
υπηρεσίες. Τα οφέλη της προόδου όμως θα έπρεπε να φτάνουν στον καθένα όσο μακριά και αν βρίσκεται από τα κέντρα εξουσίας. Η υγεία κάθε ανθρώπου, όπου και αν ζει,
συνδέεται με την υγεία των συνανθρώπων του. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της πανδημίας.
Η επαφή με την πρώτη γραμμή της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης μου επέτρεψε να
διαπιστώσω ιδίοις όμμασι τις αδυναμίες του δικού μας συστήματος υγείας. Έλλειψη βασικών αναλώσιμων, έλλειψη προσωπικού και το υπάρχον κουρασμένο, εξοντωμένο, έτοιμο να καταρρεύσει. Χώροι αφιλόξενοι, κυριολεκτικά παγωμένοι.
Είναι λογικό κάποιος να αντιτείνει ότι η παρούσα κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Αυτό
είναι αναντίρρητο. Όμως αυτό ακριβώς που συμβαίνει σήμερα μπορεί και πρέπει να δρομολογήσει αλλαγές. Αποφάσεις που θα αναβαθμίσουν τις «προσφερόμενες» στον πολίτη
υπηρεσίες, για τις οποίες φυσικά πληρώνει ακριβά και δικαιούται να απαιτεί τον σεβασμό
και την καλύτερη, κατά το δυνατόν, περίθαλψη.
Παράγοντες όπως η προϊούσα γήρανση του πληθυσμού με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, οι υπάρχουσες ανισότητες στη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
(ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και δημόσιο σύστημα υγείας), η υποστελέχωση
και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η ανανέωση των τεχνολογικών μέσων που αφορούν στην πρόληψη ή στην περίθαλψη και αντιμετώπιση ασθενειών, η διοίκηση των νοσοκομείων είναι πολύ σημαντικοί.Χωρίς αναβολή πρέπει όλοι όσοι χαράσουν πολιτική ή
εφαρμόζουν ή ελέγχουν νομοθετώντας να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα και να τα
επιλύσουν το συντομότερο.
Δεν φτάνουν οι διακηρύξεις και τα μεγάλα λόγια. Ο κόσμος έχει χορτάσει από αυτά.
Τώρα πια μόνο τα έργα μπορούν να δημιουργήσουν ασφάλεια, ηρεμία και εμπιστοσύνη.
Αυτά σκέφτηκα βιώνοντας την εμπειρία να είμαι ένα κρούσμα του κορωνοϊού με σοβαρά συμπτώματα. Δεν ήταν απλώς μια εμπειρία.

Eπιστολές - Γνώμες
«Η στάση
της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού
∞
Πόθου των Ελλήνων της Κύπρου (1945-1950)»
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ζω να ομολογήσω ότι το 1951 ως Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ηρνήθην να προ-

1948 – Το ΑΚΕΛ συμβουλεύεται τον
Νίκο Ζαχαριάδη

σφύγω στα Ηνωμένα Έθνη. Κατά το 1952,

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ ήταν ακόμα διστακτική και αβέβαιη για την πολιτική που έπρεπε ν’ ακολουθήσει στο θέμα της Αυτο-κυβέρνησης – Ένωσης και γι’ αυτόν τον λόγο το
κόμμα αποφάσισε να στείλει τον τότε Γενικό
Γραμματέα Φιφή Ιωάννου και τον ηγέτη της
ΠΕΟ Ανδρέα Ζιαρτίδη να ζητήσουν τη συμβουλή αδελφών κομμάτων, όπως το ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας).
Τον Νοέμβριο του 1948 συναντήθηκαν
πρώτα με τον Μάρκο Βαφειάδη, που ήταν
ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Δημοκρατικού Στρατού και επίσης «πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Βουνού». Ο Βαφειάδης τους συμβούλευσε να συζητήσουν αυτό
το θέμα με τον Νίκο Ζαχαριάδη, τον ηγέτη
του ΚΚΕ. Μερικές μέρες αργότερα, ο ίδιος
ο Βαφειάδης διώχθηκε από το πόστο του.
Οι δύο Κύπριοι κομμουνιστές συναντήθηκαν με τους Ζαχαριάδη, Βλαντά, Γούσια
και Ιωαννίδη στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. Ο Φιφής Ιωάννου μίλησε σχετικά με τις
βρετανικές προτάσεις (για τη Διασκεπτική)
και ήθελε τις απόψεις και τη συμβουλή της
ηγεσίας του ΚΚΕ. Ο Ν. Ζαχαριάδης, διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις (από τα ίδια του
τα γραφόμενα):
«Δεν επιτρέπεται σε σας τους Κυπρίους
συντρόφους να διαπραγματεύεστε με τον
εγγλέζικο ιμπεριαλισμό για συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις, τη στιγμή που εμείς στην
Ελλάδα με το ντουφέκι στο χέρι, πάνω στα
βουνά, πολεμάμε τον ίδιο ιμπεριαλισμό.
Οφείλετε να παλέψετε στο ίδιο ταμπούρι που
παλεύουμε εμείς οι Έλληνες κομμουνιστές...
Δεν θα πρέπει να περιμένετε να φτάσετε
στην ΕΝΩΣΗ μέσα από ένα τέτοιο σύνταγμα. Θα πρέπει να επιστρέψετε και να διορθώσετε το σφάλμα σας... Εμείς εδώ θα βαδίσουμε νικητές στην Αθήνα με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο σε δύο μήνες. Κατά συνέπεια,
εσείς εκεί στην Κύπρο δεν μπορείτε πλέον
να μιλάτε για αυτοκυβέρνηση, σαν ενδιάμεσο στάδιο προς τον τελικό στόχο της Ένωσης. Η Ένωση με την Ελλάδα πρέπει να γίνει
ο άμεσος στόχος σας...»

Μακαρίου, ηρνήθην και πάλιν την προσφυ-

Διαφορετικές εκδοχής
Φιφή και Ζιαρτίδη...
Σύμφωνα με τον Φιφή Ιωάννου, ο Ζαχαριάδης είχε συμβουλεύει τους Κύπριους κομμουνιστές να αποδυθούν σε ένοπλο αγώνα.
Το παράδοξο είναι ότι ο Ανδρέας Ζιαρτίδης
έδωσε διαφορετική εκδοχή γι’ αυτά που είπε
ο Ζαχαριάδης!!!

κατόπιν ισχυράς πιέσεως του Εθνάρχου
γήν και ο Μακάριος τότε, μέσα στο γραφείον
μου εις το Υπουργείον των Εξωτερικών, μου
είπεν “θα σας καταγγείλω εις τον Ελληνικόν
λαόν, ότι αρνείσθε να κάμετε την προσφυγήν εις τα Ηνωμένα Έθνη”. Του απάντησα
ότι “ημπορείτε να κάμετε ό,τι θέλετε, να με
καταγγείλετε όπου θέλετε, αλλά δεν πρόκειται σεις να διευθύνετε την εξωτερικήν πολιτικήν της Ελλάδος”...»!!!
1952: Η ελληνική κυβέρνηση, έχουσα
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’
με τον Έλληνα πρωθυπουργό Σοφοκλή
Βενιζέλο, Αθήνα, 14 Μαρτίου 1951

Ο Ζαχαριάδης επέμεινε ότι συναντήθηκε
με την αντιπροσωπεία των Κυπρίων μόνο
μία φορά, ενώ ο Φιφής υποστήριξε ότι είχαν
δύο συναντήσεις με τον ηγέτη του ΚΚΕ!!!
(Πηγές: Βλέπε άρθρα του Δρα Κύπρου
Τοφαλλή «Η Διασκεπτική του 1947 και γιατί
τορπιλίστηκε», εφημ. «ΕΛΕΥΘΕ-ΡΙΑ» του
Λονδίνου, 26.7.2018 – β’ μέρος).
1950: Εν τω μεταξύ, η «Πανελλήνιος Επιτροπή Ενώσεως Κύπρου», που ιδρύθηκε
εκείνες τις μέρες υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος, με ενθουσιώδη προκήρυξη καλούσε τον λαό σε συλλαλητήρια υπέρ της Κύπρου. Έτσι, στις 21 Ιουλίου παλμώσεις συγκεντρώσεις λαμβάνουν
χώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Κόρινθο, Καλαμάτα, Χανιά,
Ρόδο και σε άλλες πόλεις και χωριά και έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης προς τους
Κυπρίους για το ενωτικό αίτημά τους.
Παρά τις απερίγραπτες αυτές εκδηλώσεις
υπέρ του αιτήματος των Κυπρίων για ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό, η κυβέρνηση
Πλαστήρα κράτησε χλιαρή και επιφυλακτική στάση.
(Πηγές: Λεωνίδας Φ. Λεωνίδου).
1951: Ο Μακάριος αρχίζει την πρώτη διαφωτιστική εκστρατεία του στην Ελλάδα στις
13 Μαρτίου 1951 με επίσκεψή του στην
Αθήνα, όπου παρέμεινε για έναν ολόκληρο
μήνα. Κατά το διάστημα αυτό είχε συναντήσεις με τον Βασιλιά των Ελλήνων Παύλο,
τον πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο, τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γεώργιο Παπανδρέου και άλλες πολιτικές προσωπικότητες,
καθώς και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
Σπυρίδωνα.
Ο Σοφοκλής Βενιζέλος αργότερα (25/4/1956)
ομολόγησε τα εξής ενώπιον της Βουλής των
Ελλήνων για την περίοδο εκείνη: «Δεν διστά-

βαθύτατη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης
της, στρέφει αμέριστον την προσοχή της
στην εθνική υπόθεση του Κυπριακού.
8/5/1952 – Ελλάδα: Ογκώδες συλλαλη-
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Υπομονή
Όλου του κόσμου τ’ αγαθά, ζωή μού’χεις στερήσει,
γονείς, αδέλφια – τα φτερά, μόλις γελάσω – συμφορά
μετά θ’ ακολουθήσει!
Κάθομαι, συλλογίζομαι, να βρω την αμαρτία,
τον λόγο και την αφορμή, γιατί αυτή καταδρομή,
ποια είναι η αιτία!
Μάταια όμως προσπαθώ, αισθήματα πληγώνω.
Όσο τους νόμους της τηρώ, τίμια πράττω – περπατώ,
μπλέκομαι – πελαγώνω!
Είπα να πάρω συμβουλές, να λύσω απορίες.
Επήγα σε καθηγητές, σοφούς δασκάλους, ασκητές,
ν’ ακούσω ιστορίες...
Ίσως μου πούνε το γιατί, θέλω να τους ρωτήσω,
να πάρω απάντηση ορθή, μια συνταγή με λογική,
να την ακολουθώσω!
Πάει ο κόπος άδικα, κανένας δεν μου δίνει
αυτό που ψάχνω και ζητώ απ’ τα αδιέξοδα να βγω,
τη συμβουλή που λύνει,
Βάσανα και προβλήματα, ζωής μου δυσκολίες,
τα ψυχικά μου τραύματα, εμπόδια – παθήματα,
να πω Ευχαριστίες!
Πού θα γνωρίζω, τελικά, πνευματική γαλήνη,
την αρμονία και χαρά, την ηρεμία στην καρδιά
κι επίγεια Ειρήνη;
Γι’ αυτό το αποφάσισα – δέχομαι καταστάσεις,
ό,τι μου στείλει η ζωή, αντέχω με υπομονή
και δίχως αντιδράσεις!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου
Νοέμβριος 2020

Το κέντημα

τήριο στην Αθήνα για την Ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα.
7/7/1953: Η Ορκωμοσία για την Ένωση
στην Αθήνα.
10/8/1953 – Κύπρος: Αποτυχία του Μακαρίου Γ’ να εγγραφεί το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ. Ανάλογη τύχη είχε
και προσπάθεια της Ελλάδας.
22/12/1953 – Ελλάδα: Σε συνάντηση του
πρωθυπουργού Αλ. Παπάγου με τον Άγγλο
υπουργό Εξωτερικών Α. Ίντεν, ο τελευταίος
δηλώνει κυνικά ότι «διά την βρετανικήν κυβέρ-

Είχα κεντήσει ένα καρέ. Ήμουν μικρό παιδάκι.
Στα τρυφερά μου δάχτυλα σπαθί το βελονάκι.
Αυτοί που με παρότρυναν λάθη του να προσέχω,
είναι χαμένοι σ’ εποχές που στο μυαλό τις έχω.
Θά’ταν σπουδαίο το καρέ που κουβαλώ μαζί μου,
Αν είχα πιο προσεκτικά κεντήσει στη ζωή μου.
τα λάθη που δεν ένοιαζαν εκείνο το παιδάκι,
τα βρίσκω στο παλιό καρέ... κι είν’ όρασης φαρμάκι.
Τώρα πια, ώριμη μορφή, με ραγισμένους κάλλους,
σοφή η σκέψη μού’φερε στη μνήμη τους δασκάλους.
Και σκέφτομαι να γίνονταν να το ξανακεντώσω...
Για να μπορέσω τα παλιά, τα λάθη μου, να σβήσω...
Μερσίνη MacFarland

νησιν δεν υφίσταται Κυπριακόν θέμα ούτε

Η συνάθροισις

εις το παρόν ούτε εις το μέλλον»!!!
«...So, Prime Minister (General) Alexandros

Ο γλυκύς μυελός δεν ξηραίνει
Τα οστά… Παρ. 16:24
Ευλογητή ει η ιερά συνάθροισις
Μετ’ ασμάτων και αίνων.
Εκ της κοιλάδος των σκιών
Προσευχόμεθα,*
Ανύψωσε τους πεπερασμένους,
Τους μόνους, εν τούτοις ζώντες,
Παρ’ όλο σκοτισμένους.
Καθώς η ψυχή ούτω
Αναπτύσσει πτέρυγας,
Κατά την κλήση εις την νεφέλη
Της αγκάλης του Αβραάμ.
Ω οστούν εκ των οστέων μου,
Σαρξ εκ της σαρκός μου,**
Άνεμε πνεύσε επί των σων,
Εν πτήση, προσευχόμεθα,
Οδήγησέ μας εις λιμένα,
Ίνα μεγαλύνομε
Τον πύρινο Λόγο Σου,
Τον φωτεινό,
Δόξα τω Σώματί Σου,
Το εκ πηλού Σώμα Σου.
Jo-Anne Μαρινάκη,
Χαλάνδρι, Αθήνα

Papagos says: By God, here we Greeks
have been walking about on tip-toe with our
bladders bursting with the Cyprus Question
for thirty years, not daring to relive ourselves
because of the affection we have for England…
Why should we contain ourselves a moment
longer?»
ΠΗΓΕΣ:
1. Δρ Κύπρος Τοφαλλής, «Νεότερη Ιστορία της Κύπρου – Από την Αποικιοκρατία
(1873) μέχρι σήμερα», Λονδίνο 2002.
2. Λεωνίδας Δ. Λεωνίδου, «Γεώργιος Γρίβας
Διγενής – Βιογραφία» (4 τόμοι), Λονδίνο
1997.
3. Σπύρος Παπαγεωργίου, «Κυπριακή
Θύελλα», εκδόσεις Κ. Επιφανίου, Λευκωσία,
1977.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

*Ιεζ. 37:1-14
**Εφ. 5:30
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Έτσι έμεινε ορφανή
η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΜEΡΟΣ Β’
Στο Α’ μέρος («Ε»21.1.2021) κατέγραψα συνοπτικά τις τουρκικές διεκδικήσειςγια δύο κράτη/χαλαρή
ομοσπονδία/συνομοσπονδία με βρετανική υποστήριξη. Συνεχίζω με τις δικές μας υποχωρήσεις από
το 1974.
Ξεκινώ με άρθρο του συνάδελφου Κώστα Βενιζέλου («Φ» 16.1.2021):
«Παρακολουθώντας με κινηματογραφική ταχύτητα τη
διολίσθηση του Κυπριακού, διαισθανόμαστε το βάρος
της ευθύνης όλων μας για το κατάντημα, που έχουμε
φθάσει… Από τον μακροχρόνιο, την πρόταξη θεμάτων
αρχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιμονή για αποκατάσταση της ενότητας της χώρας, την απελευθέρωση,
σιγά- σιγά χάλασαν τα φρένα και βρισκόμαστε στον πάτο.
Βαθμηδόν έχουν μετατρέψει το Κυπριακό ως ένα πρόβλημα ρύθμισης εξουσιών ή αναγνώρισης, νομιμοποίησης
οντοτήτων. Κάθε φορά που οδηγούμαστε σε αδιέξοδο,
με τη νέα προσπάθεια η κατοχική Τουρκία μεγάλωνε την
προίκα της…»
Η διολίσθηση ήταν προδιαγεγραμμένη, εφόσον η απελευθέρωση δεν υπήρξε ποτέ στόχος των ηγεσιών μας.
Γι΄αυτό πρέπει να δούμε πως ενέργησε η δική μας πλευρά αμέσως μετά τις δύο τουρκικές εισβολές με βρετανική καθοδήγηση. Για να αντιληφθεί ένας το μέγεθος της
«καθοδήγησης», πρέπει να έχει υπόψη το σχέδιο του
ηθικού αυτουργού Bρετανού ΥΠΕΞ James Callaghan
για το πώς θα προωθούσε την Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία.
Είπε τηλεφωνικώς στον Δρα Henry Kissinger στις
14 Αυγούστου 1974:
«Henry, αν μπορώ να συνοψίσω την κατάσταση με
δύο λόγια, νομίζω έχει ως εξής: Οι Τούρκοι έχουν καλή
υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου αυτό τώρα μπορεί να λυθεί
μόνο με την δημιουργία μιας [ντε φάκτο τουρκικής] ζώνης.
Μιας ζώνης στην οποία θα έχουν αυτονομία σε μια ομόσπονδη δημοκρατία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαπραγμάτευση όμως με την σημερινή κατάσταση, κανένας δεν μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε με κάτι τέτοιο.
Έτσι έχουμε μια στρατιωτική λύση προς το παρόν, στην
οποία θα αστυνομεύουν το δικό τους [ντε φάκτο] σύνορο. Θα έχουμε μια μεγάλη [ντε φάκτο] ανταλλαγή πληθυσμού με τους Έλληνες να φεύγουν και μετά απλά θα αφήσουμε τη διπλωματία να αναλάβει μέχρι να δούμε την
ευκαιρία για ακόμα μια φορά, αν μπορούμε να βρούμε
μια ειρηνική λύση στη νήσο… Εντάξει;»
Για να φθάσουμε όμως στον «πάτο» στην προώθηση των σχεδίων του Λονδίνου και της Άγκυρας, χρησιμοποιήθηκε από τους υποταγμένους ηγέτες («ηττημένα μυαλά» κατά Λ. Μαύρο), κατάπτυστη διγλωσσία σε
πολλά επίπεδα, απευθείας από την αρχή. Αφού ο πονηρός James Callaghan στις 17.7.1974 εγκλώβισε τον
Μακάριο («ευγνώμων» για την διάσωσή του!) αποσπώντας την «έγκρισή» του για συνεργασία με τον
Ετσεβίτ…
Στις 27 Ιουλίου 1974ο Γλ. Κληρίδης είχε ήδη πει στον
Βρετανό Ύπατο Αρμοστή στην Λευκωσία ότι δύο πιθανότητες υπήρχαν: διχοτόμηση ή ομοσπονδιακή λύση.
Συμφωνούσε με τον Ρ. Ντενκτάς και το Φόρεϊν Όφις. Η
δεύτερη θα ξεκινούσε με δύο αυτόνομα καντόνια, αλλά
η νήσος θα παρέμενε ανεξάρτητη και εν καιρώ η συνεργασία μεταξύ των δύο θα μεγάλωνε, ότι ήταν ρεαλιστικό
να αντιληφθεί ένας ότι η κατάσταση είχε τώρα διαφοροποιηθεί σημαντικά… Θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευθεί με τον Denktash μια ομόσπονδη λύση βασισμένη πλατιά στον σημερινό εδαφικό διαχωρισμό… (Γι‘
αυτό ο James Callaghan στη Γενεύη ΙΙ προσπάθησε να
αποσπάσει υπογραφή από τους Κληρίδη - Ντενκτάς στο
έγγραφο του για γεωγραφική ομοσπονδία. Όμως, ο
Κληρίδης είπε στο Ντενκτάς ότι θα τον δολοφονούσαν αν υπέγραφε. Στις 16 Αυγούστου 1974 το Φόρεϊν Όφις επέλεξε τον Γλ. Κληρίδη ως το «άλογό» του
για την προώθηση της ΔΔΟ).

Διγλωσσία Μακαρίου
Αφενός ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μιλώντας στην
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 2 Οκτωβρίου 1974, είπε:
«Ουδέν επιχείρημα δύναται να δικαιολογήσει την
απαίτηση της Τουρκίας διαγεωγραφική ομοσπονδία, η οποία ουχί μόνον θα ήτο απάνθρωπος, αλλά,
ωσαύτως, θα επέφερε αλλαγή του χαρακτήρα της
Κύπρου…», αφετέρου την ίδια ημέρα, στον Δρα Xenry
Kissinger είπε: «Όσον αφορά τη ομοσπονδία επί γεω-

ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ – ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΕΣ
γραφικής βάσεως δεν πρέπει να είναι πέραν των
πέντε περιοχών…».
Στις 10 Ιουλίου 1974 δε, ήταν η δική του κυβέρνηση
που έστειλε Υπόμνημα στο Φόρεϊν Όφις, με τίτλο « Ανεφάρμοστη η Ομοσπονδία» που απαιτούσε η Τουρκία.

ΑΚΕΛ/ΚΛΗΡΙΔΗΣ «ρεαλιστική» συγχορδία
Στις 17 Νοεμβρίου 1974 το ΑΚΕΛ με Υπόμνημα εννέα
σελίδων της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, κάλεσε τον Μακάριο να δηλώσει στους Τούρκους ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδεχόταν να συζητήσει τη γεωγραφική ομοσπονδία...
Βλέπε: «Ο «ρεαλισμός» της Δεξιάς ως υποταγή
και της Αριστεράς ως παράδοση στον Τούρκο», Σ.
Ιακωβίδη, «Σ» 17.1.2021
Στις 26 Νοεμβρίου 1974 ο Τούρκος πρωθυπουργός
Sadi Irmak (ο οποίος αντικατέστησε τον Ecevit στις
17.11.1974) επανέλαβε τις δεσμεύσεις της Τουρκίας για
μια ομόσπονδη Κύπρο με γεωγραφικό διαχωρισμό.
Τις 28 Νοεμβρίου 1974, Κληρίδης και Ντενκτάς
συμφώνησαν την μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων
από την Πόλη Χρυσοχούς και όλων των κατοίκων
στο Ζύγι, στα Μαντριά και στην Πιταρκού.
Συνάντηση στην Αθήνα 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου
1974 – Ο Callaghan ανυπομονούσε να ακούσει ότι ο
Κληρίδης κατάφερε να αποσπάσει από τον Μακάριο
ενυπόγραφο πρωτόκολλο δέσμευσης αποδοχής της
ΔΔΟ, αλλά δεν έγινε κατορθωτό.
14 Ιανουαρίου 1975, οι Τούρκοι επιμένουν σε διπεριφερειακό ομόσπονδο σύστημα (ΔΔΟ).
Στις 10 Φεβρουαρίου 1975 ο Γλαύκος Κληρίδης έδωσε
στον Ντενκτάς δικοινοτικές πολυπεριφερειακές ομόσπονδες προτάσεις.
Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 ο Ρ. Ντενκτάς «απάντησε» με την πρόθεση του να ανακηρύξει μονομερώς το λεγόμενο «τουρκικό ομόσπονδο κράτος της
Κύπρου» και προχώρησε στην προετοιμασία του
καλούμενου συντάγματος.
Στις 24.4.1975 οι Βρετανοί πιέζουν Κληρίδη να πάρει
το θάρρος με τα δύο του χέρια και να διαπραγματευθεί
στη 3η Βιέννης, πέραν των οδηγιών του, να δεχθεί ΔΔΟ.
Ο Κληρίδης υπάκουσε αλλά φοβούμενος τη ζωή του
ζήτησε «άσυλο» από τους Βρετανούς. Απάντησαν
θετικά. Δεν το χρειάστηκε…
Εφόσον ο Μακάριος κάλυψε τον Κληρίδη καθώς στο
παρασκήνιο, όπως αποκάλυψαν οι Βρετανοί στις 22.8.1975,
και ο ίδιος είχε δεχθεί την Διζωνική, αλλά δεν θα το αποκάλυπτε μέχρι οι διαπραγματεύσεις να έφθαναν σε ικανοποιητικό σημείο. Έτσι στις πρώτες κατευθυντήριες
γραμμές με τον Ντενκτάς στις 12.2.1977 δεν υπάρχει η
λέξη Διζωνική γίνεται λόγος για Δικοινοτική. Αλλά αυτό
εξηγήθηκε πολύ αργότερα, με έγγραφο του ΟΗΕ. Ο
Μακάριος ζήτησε από τον Ντενκτάς και ο τελευταίος
δέχθηκε, να μην αναφερθεί η λέξη «Διζωνική» για να του
διδόταν καιρός να προετοίμαζε τη κοινή γνώμη. Η αποδοχή της ΔΔΟ και προετοιμασία χάρτου καταγράφτηκαν
και στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου στις 9 Μαρτίου
1977. Τον χάρτη παρέδωσε στους Τούρκους ο μ. Τάσσος Παπαδόπουλος στις 31.3.1977 στη Βιέννη. Ο χάρτης όμως ήταν έτοιμος στο συρτάρι του Μακαρίου προ
πολλών ημερών, αφού ο Μακάριος τον έδειξε στον Αμερικανό ειδικό αντιπρόσωπο Clark Clifford, που τον επισκέφθηκε στις 23 Φεβρουαρίου και έφυγε στις 26 Φεβρουαρίου 1977.
Ο Μακάριος πέθανε τον Αύγουστο του 1977 αφήνοντας κληρονομιά τις διγλωσσίες και υποχωρήσεις του.
Που δεν διέφεραν και πολύ από εκείνες του «ρεαλιστή»
Κληρίδη.

Υποκριτική διγλωσσία/παραπλάνηση
από όλους
Ανέλαβε Πρόεδρος ο μ. Σπ. Κυπριανού. Ο οποίος
δεν δέχθηκε την ΔΔΟ – το επιβεβαίωσε η αξιωματούχος
του Φόρειν Όφις Angela Gillon λίγες μέρες πριν την
ανακήρυξη του ψευδοκράτους – ούτε υπάρχει τέτοια
αναφορά στις δικές του κατευθυντήριες με τον Ντενκτάς
στις 19 Μαΐου 1979. Αμφότερες μάλιστα ΔΕΝ ήσαν «Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου», όπως τις αναβάθμισαν σταδιακά επιτήδειοι υποστηρικτές της ΔΔΟ, αλλά κατευθυντήριες/οδηγίες για επανέναρξη του διαλόγου. Δίχως
υπογραφές ή διαχρονική ισχύ. Μας το επιβεβαίωσε τελι-

κά ο Gustave Feissel (6.3.1990) ότι η βιασύνη για το
ψήφισμα 649 το 1990 επί Γ. Βασιλείου ήταν για να διδόταν νομιμότητα (legitimacy) στις κατευθυντήριες γραμμές που δεν είχαν! («Σημερινή», 12.1.2020).
Οι προεδρίες Γ. Βασιλείου και Γλ. Κληρίδη έφεραν εις
πέρας τα βρετανο-τουρκικά σχέδια, πρώτον με τις συνομόσπονδες βρετανικές «Ιδέες Γκάλι» και τις νεότερες με το
«Σχέδιο Ανάν» με διπλά δημοψηφίσματα (όπως ήθελαν
οι Τούρκοι από το 1956) με αρχιμάστορα τον Sir David
Hannay…
Δυστυχώς για τον Γλ. Κληρίδη, ο οποίος ανεπιτυχώς
εκλιπαρούσε παράταση της θητείας του για 16 μήνες για
να φέρει εις πέρας τον «πατριωτικό του ρεαλισμό» όπως
νόμιζε, περνώντας το «Σχέδιο Ανάν», στις εκλογές του
2003 κέρδισε ο μ. Τάσσος Παπαδόπουλος. Παρόλο,
όμως, που ο λαός στις 24.4.2004 απέρριψε συντριπτικά το «Σχέδιο Ανάν» (76%), ο Τ.Π. δεν σεβάστηκε την
ετυμηγορία του λαού και την κοινή θέση ότι ο λαός είχε
ταυτόχρονα απορρίψει και τη ρατσιστική ραχοκοκαλιά
όλων των σχεδίων δη την ΔΔΟ. Εβδομάδες μετά, έστειλε επιστολή στον ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν ότι αυτό δεν
ευσταθούσε! Διαβεβαιώνοντας «για την δέσμευση του
λαού (του) και την έντονη προσωπική δική του για
μια λύση ΔΔΟ».

Υποχωρήσεις, 2006, 2008, 2014
Δύο χρόνια πριν πεθάνει, μας άφησε κληρονομιά και
την δική του μοιραία υποχώρηση με τη «Δέσμη Αρχών»
με τον Τουρκοκύπριο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ της 8ης Ιουλίου
2006, η πρώτη παράγραφος της οποίας γράφει «Δέσμευση για την επανένωση της Κύπρου με βάση τη ΔΔΟ και
πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του
Σ.Α…», δηλαδή τα περιβόητα 649/90, 750/92 κ.ά.
Η επόμενη υποχώρηση έγινε με το «Ανακοινωθέν»
23 Μαΐου 2008 μεταξύ Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, όπου επαναβεβαίωσαν και αυτοί
την δέσμευσή τους για την βρετανο-τουρκική ΔΔΟ με
πολιτική ισότητα και πρόσθεσαν και τη λέξη «συνεταιρισμός» (του Macmillan).
Και φθάσαμε στην «Κοινή Διακήρυξη» μεταξύ του
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και του Ντερβίς Έρογλου 11.2.2014, όπου τονίστηκε ότι «η διευθέτηση θα
βασίζεται σε ΔΔΟ με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Σ.Α και τις Συμφωνίες
Υψηλού Επιπέδου». Μια διαδικασία, βασισμένη σε ξένα
συμφέροντα, σε παραπλανητικές και ανύπαρκτες συμφωνίες, χωρίς καμία εξουσιοδότηση από τον λαό.
Για να αναπαύεται ο James Callaghan στον τάφο
του…

Η βάση της διγλωσσίας
Εν τω μεταξύ όλες αυτές τις δεκαετίες όλοι οι αρχηγοί
κομμάτων και κυβερνήσεις έχουν πρήξει το λαό με τις
διάφορες πατριωτικές των φλυαρίες και ψευτο-άλλοθι
για να δικαιολογήσουν την υποστήριξή τους στην βρετανο-τουρκική ΔΔΟ, κάποιοι μάλιστα συμπληρώνοντας
και ένα ανύπαρκτο «σωστό περιεχόμενο» που δεν το
είδε κανένας. Αυτή η τακτική διγλωσσίας όμως, οι μεν
Τούρκοι και εννοούν όπως έχουν τα πράγματα οι δε
Έλληνες όπως τους συμφέρει,είχε προταθεί από δύο
τουλάχιστον άτομα. Η πρώτη από τον Βρετανό πρέσβη
στην Ουάσιγκτον το 1965 και η δεύτερη από τον μ. Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, τον Οκτώβριο του 1974.
Στις 21 Ιανουαρίου 1965 η βρετανική πρεσβεία στην
Ουάσιγκτον προς Φόρεϊν Όφις: «...΄Ισως σταδιακά να
γίνει κατορθωτός κάποιος τρόπος συμβιβαστικής
διευθέτησης, τον οποίο οι μεν Τούρκοι να ερμηνεύουν
ως ομοσπονδία οι δε Έλληνες ως ενωμένο κράτος...»

«Both happy»
Στις 15.10.1974 ο μ. Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, ο
οποίος διετέλεσε Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής
Δημοκρατίας αλλά και Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, σε συνάντηση στο Φόρεϊν Όφις
ιδού τι λένε ότι πρότεινε:
«...Ο κ. Τριανταφυλλίδης μου περιέγραψε μια λύση
για την οποία ήταν προσεκτικός να πει ότι δεν ήταν
δική του αλλά του την είχαν εισηγηθεί συνταγματολόγοι στο Στρασβούργο. Για να αποφευχθούν τα
τρομακτικά μιας ανταλλαγής πληθυσμού, αλλά ταυ-
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τόχρονα οι Τούρκοι να έχουν τις απαιτήσεις για την
ασφάλειά τους, πρέπει να διευθετηθεί όπως μικτοί
πληθυσμοί παραμείνουν στον βορρά και νότο της
διαχωριστικής γραμμής, όμως οι Έλληνες και Τούρκοι να ψηφίζουν χωριστά για τους ηγέτες τους. Βόρεια της γραμμής να διοικούν οι Τούρκοι και Νότια
οι Έλληνες. Αυτό το σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί από τους Έλληνες ως Ενωμένο Κράτος και
από τους Τούρκους ως Ομοσπονδία. Έτσι αμφότεροι ευχαριστημένοι (Thus both would be happy)».
(Έγγραφο ημερ. 15.10.1974 υπογραφή R.O. Miles,
Personnel Policy Department).
Δύο σημειώσεις από τους αξιωματούχους του Φ.Ο.:
1) Από τον υπογράφοντα που είδε τον κ. Τριανταφυλλίδη: «Νομίζω το σύστημα ψήφου θα το δεχτούν οι
Τούρκοι αλλά θα επιμένουν σε οποιοδήποτε σύνταγμα να ονομάζεται Ομοσπονδία».
2) Η δίδα Fort, που αργότερα επέβλεψε την συνάντηση 3ης Βιέννης (στην οποία ο Γλ. Κληρίδης αποτάθηκε για «άσυλο») σημείωσε: «Ενδιαφέρον αλλά υποψιάζομαι δεν θα ικανοποιεί τους Τούρκους»!

«Τι ζητούν από τον Αναστασιάδη
οι Βρετανοί;»
Στις 19.3.2019 σε άρθρο μου στη «Σημερινή» αναφέρθηκα στα περίεργα το ελάχιστο «Πολιτικά Καραγκιοζιλίκια» στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 4 Μαρτίου
2019 - 62η επέτειο του ολοκαυτώματος του Αυξεντίου.
«Ειδικά εν καιρώ Brexit, αλλά και με τις δύο πολύ
πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για το καθεστώς
των βρετανικών Βάσεων (μία δεσμευτική, του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Λονδίνο, 30.7.2018, ότι αυτές
αποτελούν αποικιακά κατάλοιπα και δεύτερη, η
Συμβουλευτική Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, 25.2.2019), με τις πιέσεις για επανέναρξη
των συνομιλιών για το Κυπριακό, με τις γαλάζιες
πατρίδες της Τουρκίας, την Έξον Μόμπιλ στην ΑΟΖ
της Κύπρου, με τον Ν. Κοτζιά να μας καλεί να τα μοιραστούμε όλα με την Τουρκία …»
Τι ζητούν από τον Αναστασιάδη οι Βρετανοί; Και γιατί
έτρεξε εντός 48 ωρών ο Πολιτικός Διευθυντής του Φόρεϊν Όφις, Richard Moore, να επισκεφθεί την ΚΔ «μετά
την επίσκεψη-ορόσημο» του Προέδρου Αναστασιάδη
στο ΗΒ για να δει Νίκο Χριστοδουλίδη, Μαυρογιάννη, Ακιντζί επί σειρά θεμάτων όπως, Brexit, περιφερειακές σχέσεις & Κυπριακό, σύμφωνα με το τουίτερ της
Βρετ. Υπάτης Αρμοστείας (8.3.2019); Και να σημειώσουν
ότι «επαναβεβαιώθηκε η θετική πορεία των σχέσεων
ΗΒ»…; Τα ζητούμενα μήπως άλλα, από τα Brexit και
Κυπριακό;
Σήμερα ο Αναστασιάδης καλείται σε μια Πενταμερή
με τουρκικές/βρετανικές προδιαγραφές με σχέδιο ύπουλης αναγνώρισης του παράνομου καθεστώτος, αλλά και
του αεροδρομίου της Τύμπου, που προσπαθεί απεγνωσμένα ο Ε.Τατάρ με Βρετανούς φίλους του, αλλά
σκοντάφτουν σε δύο βρετανικές δικαστικές αποφάσεις
που το απαγορεύουν. Τις αποφάσεις αυτές μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να προσπεράσει!!!

Το ξεγύμνωμα του «ρεαλισμού»
Το άρθρο της ΤώνιαςΣταυρινού στις 16.1.2021 στον
«Φιλελεύθερο», «Ο ρεαλισμός που τσακίστηκε στα
βράχια», ξεγυμνώνει ακριβώς τι γίνεται όταν θυσιάζεις
τις βασικές σου δημοκρατικές αρχές και ανθρώπινα
δικαιώματα, για τα υποτιθέμενα συμφέροντα του «ρεαλισμού»:
«Θέλουμε διζωνική ομοσπονδία αλλά όχι συνομοσπονδία. Θέλουμε ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο. Θέλουμε αποκεντρωμένη ομοσπονδία,
χαλαρή αλλά όχι πολύ να ξεχειλώνει. Θέλουμε μία
εξελικτική λύση. Θέλουμε ένα κανονικό κράτος. Θέλουμε μια λύση βιώσιμη και λειτουργική. Θέλουμε αποκέντρωση εξουσιών. Δεν θέλουμε δύο κράτη αλλά
ούτε ενιαίο κράτος. Κι όλα αυτά, που τα επιδιώξαμε
στο πλαίσιο του ρεαλισμού μας, προσέκρουσαν με
βία στα βράχια της τουρκικής άρνησης.. .. Δυστυχώς,
οι συνθήκες ωρίμασαν για να μπορεί η Τουρκία να
βάζει χωρίς αντίσταση «δύο κράτη» στο τραπέζι και
εμείς να το συζητάμε»
Η 46χρονη πολιτική υποταγής άφησε ορφανή την
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.
Σημ. Σχετικό και το άρθρο μου «Η «αυτονομία» των
«two states» που δέχθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης και η
προϊστορία…» «Σ» 5.1.2020 και «Ελευθερία» 9.1.2020.
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Professor Kypros Nicolaides: “I beg you to get vaccinated”
World-renowned doctor and Fetal Medicine pioneer, Professor Kypros Nicolaides, has joined NEPOMAK’s healthcare heroes to encourage young Diaspora Cypriots to get
the COVID vaccine when possible. The video also asks
young people to speak to their elderly relatives about the
vaccine to ensure they have accurate information and know
how to navigate the process.
In the video, Professor Nicolaides says that “the whole
world has been suffering from the terrible COVID pandemic… however we are at the beginning of a hopeful period
where, through vaccination, I hope we will overcome this
terrible pandemic and put it behind us”.
In a powerful appeal, he also said: “I beg you, I urge you,

to get vaccinated and encourage your parents and grandparents to do so because they are in the most vulnerable
position”.
Professor Nicolaides also deplored the emergence of fake
news and misinformation around the vaccine and categorically said that he has seen “no scientific evidence whatsoever against the vaccines and that he was personally very
excited to have already had the vaccine”.
Medical student Chris Constantinou (Boston, USA) also
warned against fake news and advised people to get their
information from trusted sources such as public health institutions or their GP.

Cypriot Golf Society lost two of its
members, victims of COVID-19
I am writing with great sadness
and sorrow on the loss of two of our
founder members which were pivotal
for the creation and success of the
Cypriot Golf Society. It is with great
sadness to inform you of the passing
away of Andy Petrou and Harry
Mouyia, both from Livadia, Larnaca.
I have known both of these men
since 1986. I've just taken up golf the
previous year and after meeting
Kyriacos Tsirpis in May, he informed
me that a big group of Cypriot golfers
play golf every Thursday at Trent
Park Golf Club at about 2.00pm.
The following Thursday I visited
the golf course and to my surprise
about ten Cypriots were getting
ready to tee off. I've walked up to
them and introduced myself and was
overjoyed by the warm and friendly
welcome given to me and invited me
to join them.
On that day I had the privilege to
get to know for the first time, Andy
Petrou known as Porsos, Hambis
(Harry) Mouyia, Kyriacos (Jack)
Mouyia, Andreas Mouyia, Bambos
Theodorou, Mikis Nicolaou, Paul
Costa, Chris Costa, Peter Christophi
and George Michael.
That was the beginning of our
friendship which got stronger as time
went on and it's carried on to the present day. So it was that every
Thursday we played golf and some
of the boys after golf would go to the
Cypriot Community Centre to play
pilotta. Once a year we would have a
golf match against an English team,
playing two rounds and afterwards
we gather at Scorpios restaurant in
Philip Lane for an evening meal,
entertainment and prize giving.
Fantastic day and evening and
enjoyed by all. The last one that I
attended in 1989, Andy Petrou was
the Captain of the winning team.
On the 4th January 1990 the
Cypriot Golf Society was formed

after a meeting of 22 Cypriot golfers.
All the persons named above were
present at the meeting and Andy
Petrou was elected the first
Secretary of the Society. We had our
first event at Enfield Golf Club on
28th March 1990 with 35 members
attending. All of us were so so proud
of our achievement and Andy Petrou
as the secretary proudly held the
presentation of the trophies to the

good golfer and won numerous
prizes. His biggest was winning the
Singles KO competition in 1996 and
the Texas Scramble twice.
One of the best events that the
Cypriot Golf Society was having at
the time was the last event of the
year played in mid October, the
Texas Scramble, After golf we all
gather at the Apollo restaurant in
seven sisters road for a meal and to

Andy Petrou left,
Harry Mouyia centre

Τexas scramble: front left Harry Mouyia, Andy Petrou & team

winners. Andy did very well with the
presentation but on that day we also
learned that Andy liked using the
word ACTUALLY a lot. In later times
on many occasions he would be
called out as "actually".
Andy was very popular and liked
by all the members, he always had a
smile and always ready to help out, a
great character and lovely person.
In 1993 Andy was elected the 4th
Captain of the Cypriot Golf Society
while still retaining the job of
Secretary. He had a very successful
year as Captain and in all events we
had very high attendances. That
year the captains sweepstakes
raised £779.00 for Thalassaemia
Society UK. Andy was also a very

let our hair down dancing and
singing to the music of Marios
Constantinou and his group.
Andy Petrou and Harry Mouyia
were amongst first on the dance floor
and last off it. They knew how to
have a good time and were good at
it with plenty of whistles from the others.
After 7 years in the job Andreas
retired from the job of Secretary at
the end of the 1997 season. In those
7 years Andy carried out his duties
with dedication, honour, pride and
enthusiasm.
A few years later in 2002 Andy
was elected the President of the
Cypriot Golf Society for a term of
three years. Andy loved the Society

and his passion for the Society was
second to none. Over the years he
devoted a great deal of time for
Society business and always by his
side and helping him with the typing
was his loving wife Allison.
He was very proud to be a member of the Society and always ready
to promote the society when meeting
new Cypriot golfers. Andy was also
one of the main driving forces that
shaped our Society to what it is
today. Big character that will be sadly
missed.
Andy passed away 29th January
2021 age 76 victim of covid-19. Rest
In Peace.
Harry Mouyia was such a lovely
and loveable character, always smil-

ing, joking and always happy. Harry
was always supporting the Society
attending all events in the first 15
years and always ready to help. His
greatest golfing achievement came
on Thursday 19th April 2001 playing
the first event of the season at
Northwood Golf Club with 59 members taking part.
The event was played over two
rounds. In the morning round Harry
scored 31 points which was above
average but way behind the leader
on 39 points and runner up on 36.
After lunch Harry played the golf of
his life.
Everything about his game was
fantastic, long drives, finding greens
in regulation, putting them in from
every where and returning a fantastic score of 44 points for a total of 75
points 4 ahead of the runner up.
Harry's second round score won him
his first Major Competition, won him
the inaugural Seniors Trophy and
surprisingly won him the best gross
score an achievement that hadn't
been achieved again.
Harry past away 15th January
2021, age 78 victim of covid-19. Rest
in Peace.
Our sympathy and condolences to
the families of Andy Petrou and
Harry Mouyia,
Keep well and stay safe.

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

SPANAKORIZO
(SPINACH RICE)

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

INGREDIENTS
(Serves 4-6)
1 kg spinach
1 medium onion, finely chopped
3 spring onions with their greens, finely chopped
2 leeks without the green parts, finely chopped
4 tbsp virgin olive oil
sea salt and freshly ground black pepper
500 ml vegetable stock or water
175g short grain rice, washed and drained
1 small handful mint, leaves only, finely chopped
1 small handful of fresh dill finely chopped
zest of ½ a lemon
1 tbsp lemon juice
25g kefalotyri or parmesan cheese grated or crumbled feta (optional)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΝΕΑ εκπομπή: Hellenic
Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
21.30 Ελληνική Ταινία:
“Ο Άντρας Της Γυναίκας Μου”
22.40 Ελληνική ταινία: “Ο Μισογύνης”

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο
με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: “Αστέρια Στον
Βούρκο”
22.40 Ελληνική Ταινία: “Από Κοτάς
Κοσκωτάς”
23.50 Ελληνική Ταινία: “Τα Χασαμπουλιά - Οι Εκδικητές Της Κύπρου”

SPANAKORIZO
(SPINACH RICE)
This simple yet enticing dish is a Greek national favourite. This
rice with spinach can be enjoyed as a side dish or as a main course
on its own.
This also makes for an attractive accompaniment to tomato-based
casseroles, roast and grilled meats or vegan and vegetarian main
meals.
The fresh herbs make this dish scrumptious and delicious.

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

METHOD:
1. Wash the spinach thoroughly in cold water and drain. Remove
tough stalks and chop it coarsely.
2. In a large saucepan, fry the onion, spring onions and leeks in the
olive oil over medium heat for 3- 4 minutes until soft and lightly
golden. Add the spinach and cook stirring for 2-3 minutes until it
wilts.
3. Add the seasoning and continue cooking until the mixture is soft.
Add the stock or water, bring this to the boil, then add the rice,
mint, dill, lemon zest and juice.
4. Cover and cook gently for 20 minutes or until the rice is tender but
has not completely absorbed the liquid. Remove the pan from
the heat, place a tea towel over the top and let it rest for 10-15
minutes.
5. Squeeze the lemon juice over the top and stir. Sprinkle with the
grated cheese or crumble feta if using.

© Copyright George Psarias

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 φιλοξενεί τη Ράνια Καταβούτα
20.30 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.15 Ελληνική Ταινία: “Μη Το Παίζεις,
Υπουργέ”
22.20 Ελληνική Ταινία:
“Ο Κατεργάρης”

ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρε-σβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 ΝΕΑ εκπομπή:
Hellenic Showroom
με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.05 Ελληνική Ταινία:
“Το Φως που Σβήνει”
22.40 Κυπριακή Ταινία:
“45 Γιάννηδες Και
Ένας Γιαννής”
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 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:
“Θα Το Μετανοιώσεις”
22.25 Ελληνική Ταινία: “Ο Βέγγος
Φανερός Πράκτωρ 000”

KYΡIAKH 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ι.Ν. Δώδεκα
Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22.45 Ελληνική Ταινία: “Black Out”

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”
23.05 Ελληνική ταινία: “Πιάσαμε Την
Καλή”

