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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Η τελωνειακή ένωση της
Τουρκίας, η Τριμερής και 
ο Πρόεδρος της Αρμενίας

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ LOCKDOWN

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Αυξάνονται επικίνδυνα τα
κρούσματα και οι θάνατοι

από COVID19
l ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΓΥΡΩ ΣΤΟΥΣ 250 ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 7

Ελληνο-Ισραηλινή φιλία – 
η θρυαλλίδα των εξελίξεων

Γράφει 

ο Μιχάλης 

Αράπης

ΣΕΛΙΔΑ 6

Διαδικτυακή εκδήλωση της
νεοσύστατης Κυπριακής

Ιατρικής Εταιρίας Η.Β.

l ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 

ΟΙ ΚΎΠΡΙΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 9

Innovation: Counters
Asymmetric Threats, Fuels

Resilient Growth
Γράφει ο Ν. Σύκας, 

Σύμβουλος Στρατηγικής 

και Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΤΟΝ ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Από βοηθός λογιστής του Ασίλ Ναδίρ (Polly
Peck), «πρόεδρος» του ψευδοκράτους

n ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (SFO) ΕΙΧΕ
ΕΚΔΟΣΕΙ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟ 2015, ΤΟ ΟΠΟΙΟ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ»

n ΤΟΝ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΣΕ Η INTERPOL ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ STOP LIST ΤΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΕΛΙΔA 6

ΤΕΙΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Διακοπή της τελωνειακής ένωσης 
της Τουρκίας ζητεί η Ελλάδα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΤΖΙ ΜΕ 51,74% ΕΝΑΝΤΙ 48,76%

Συνεργασία δύο ανεξαρτήτων κρατών
θέλει ως λύση του Κυπριακού ο Τατάρ
l ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΣΜΟ ΔΙΟΤΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ

l ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ Ο ΝΕΟΣ Τ/Κ ΗΓΕΤΗΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΓΙΑ…ΕΝΤΟΛΕΣ

l ΑΚΙΝΤΖΙ: «ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»

ΣΕΛΙΔΑ 6

n Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΑΡΚΟ
ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ

ΙΣΠΑΝΙΑ

n ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

n ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 4

n ΡΩΣΙΑ: «ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗ
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 9
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Ουπουργός Εξωτερικών, Νίκος

Δένδιας, σε επιστολή του προς

τον Επίτροπο Διεύρυνσης Oliver

Varhelyi  υπογραμμίζει ότι η Τουρκία

συνεχίζει να παραβιάζει μονομερώς,

με την υιοθέτηση μη προβλεπομέ-

νων δασμολογικών, νομοθετικών και

ισοδύναμων μέτρων, την τελωνεια-

κή ένωση ΕΕ-Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό  ζήτησε από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει άμε-

σα την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων.

Υπογράμμισε επίσης ότι ως μήνυμα

αποδοκιμασίας για την κατά συρροή

παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας

κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέ-

πει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολι-

κής αναστολής της τελωνειακής ένω-

σης ΕΕ-Τουρκίας.

ΚΑΙ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΟΠΛΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Με επιστολές στους ΥΠΕΞ Γερμανίας,

Ισπανίας και Ιταλίας η Αθήνα θέτει το-

υς Ευρωπαίους εταίρους προ των ευθυ-

νών τους  ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας προ-

χώρησε σε νέο «διπλωματικό χτύπημα»

προς την απέναντι πλευρά, ζητώντας

εμπάργκο όπλων από Γερμανία,Ιταλία

και Ισπανία και να ανασταλεί η απο-

στολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην

Τουρκία.

Ειδικά στην επιστολή του προς τον

Γερμανό ομόλογό του, ο Έλληνας υ-

πουργός ζητάει να μην δοθούν οι άδει-

ες για την εξαγωγή συγκεκριμένου 

στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία,

όπως υποβρύχια, φρεγάτες, αεροσκά-

φη και αναβάθμιση τεθωρακισμένων. 

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελλάδα ύψωσε επίσης διπλωμα-

τικό “τείχος” απέναντι στις τουρκικές πρ-

οκλήσεις. Ανάμεσα στις κινήσεις που

έκανε στην διπλωματική σκακιέρα η εν-

ημέρωση ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ για την

παραβατικότητα της Τουρκίας, αλλά και

η υπενθύμιση στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση -- διά του Ζοζέπ Μπορέλ -- ότι η

Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επί-

κλησης της ρήτρας αμοιβαίας αλ-

ληλεγγύης.

Γνωστοποιήθηκε ακόμη πως η ελ-

ληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα προχώρη-

σε σε έντονο διάβημα προς την τουρ-

κική πλευρά. 

Όπως επισήμαιναν διπλωματικές

πηγές, με δεδομένη την πρωτοφανή και

κλιμακούμενη τουρκική παραβατικό-

τητα, η Ελλάδα αναλαμβάνει συγκε-

κριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες

για την καταγγελία των τουρκικών ενερ-

γειών.

Συγκεκριμένα, με εντολή του υπουρ-

γού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, το ελληνικό

ΥΠΕΞ προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

• Επιστολή προς τον Γενικό Γραμ-

ματέα του ΟΗΕ κ. Guterres, στην οποία

καταγγέλλεται η άκρως αποσταθερο-

ποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας.

• Επιστολή προς τον Αμερικανό Υπο-

υργό Εξωτερικών κ. Pompeo, στην

οποία, πέρα από την ενημέρωση για τις

τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-

γειο, τονίζεται ότι η τουρκική συμπερ-

ιφορά όχι μόνο αντιβαίνει τους στοιχειώδεις

κανόνες συμπεριφοράς μιας συμμάχου

χώρας, αλλά παράλληλα δημιουργεί τον

κίνδυνο αποσταθεροποίησης της Νο-

τιο-Ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και

αντίκειται στις προβλέψεις του προ-

οιμίου της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντι-

κής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

• Επιστολή προς τον ΥΕ/ΑΕ Borrell

για την τουρκική παραβατικότητα, στην

οποία θα τονίζεται το θεμελιώδες δι-

καίωμα της χώρας μας να κάνει επίκληση

του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (ρήτρα αμοιβαίας

αλληλεγγύης).

• Καταγγελία στον Διεθνή Οργανι-

σμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)

της παράνομης αναγγελίας για την επέκ-

ταση της Τουρκικής περιοχής ευθύνης

έρευνας και διάσωσης η οποία επι-

καλύπτει περιοχές Ελληνικής κυρια-

ρχίας και δικαιοδοσίας, η οποία συνεπώς

δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και

παράλληλα δεν εξυπηρετεί τους σκο-

πούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.

• Παράλληλη καταγγελία στον Διεθ-

νή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) για το

ίδιο ζήτημα.

• Πραγματοποίηση από την Πρεσβεία

στην Άγκυρα έντονου διαβήματος δια-

μαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά.

• Άμεση ενημέρωση της Ευρωπαϊ-

κής Συνοριοφυλακής-FRONTEX, η οποία

επιχειρεί σε μέρος της εν λόγω περιοχής

εντός της Ελληνικής δικαιοδοσίας.

• Προβολή του αποσταθεροποιητι-

κού ρόλου της Τουρκίας σε διεθνές επίπε-

δο και παράλληλα ανάδειξη στα αρμό-

δια Διεθνή Όργανα της συνεχούς και

καθημερινά επιδεινούμενης κατάστα-

σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην

Τουρκία.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΠΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ

Σε δήλωση στήριξης της ελληνικής

επιστολής σχετικά με την τελωνειακή

σύνδεση Ε.Ε.-Τουρκίας προέβη ο επι-

κεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ

Βέμπερ.

«Η περίοδος της διπλωματίας έχει

παρέλθει», αναφέρει ο κ. Βέμπερ. «Οι

συνεχιζόμενες προκλήσεις της Το-

υρκίας, στη βόρεια Κύπρο και με τις

έρευνες για αέριο που διεξάγει, οι

παραβιάσεις του διεθνούς Δικαίου,

είναι προφανείς σε όλους. Όποια κι

αν είναι τα κίνητρα, αυτή είναι η πρ-

αγματικότητα. Συνεπώς υποστηρίζω

κάθε θεμιτή αντίδραση, μεταξύ των

οποίων την αναστολή της τελωνεια-

κής ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας και νέες

κυρώσεις κατά ατόμων».

Ο Συντηρητικός Γερμανός ευρω-

βουλευτής σημείωσε ότι η διατύπωση

στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορ-

υφής την περασμένη εβδομάδα «δεν

ήταν αρκετά ισχυρή». Είναι σαφές, τό-

νισε, ότι ο Ταγίπ Ερντογάν «δεν είναι

έτοιμος για έναν εποικοδομητικό διά-

λογο» και ότι «τώρα είναι η ώρα να

αντιδράσουμε και να δράσουμε».

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η αναθεώρηση της τελωνειακής ένω-

σης Ε.Ε. –Τουρκίας θα μπορούσε να

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ήδη γο-

νατισμένη τουρκική οικονομία.

Με βάση την τελωνειακή ένωση, η

Τουρκία μπορεί να εξάγει τα προϊόντα

της στην ΕΕ χωρίς ποσοτικούς περιο-

ρισμούς και χωρίς δεσμούς, ενώ εισά-

γει σε ευρωπαϊκά προϊόντα σχεδόν το

ισόποσο.

Πρόκειται για μια win – win συμφωνία

και για τους δύο εμπλεκόμενους, καθώς

οι μεγάλες χώρες εισάγουν φθηνά προ-

ϊόντα για τις αγορές τους και εξάγουν σε

μία τεράστια αγορά 80 εκατ. κατοίκων. 

Έτσι, μια όποια αναστολή της τελω-

νειακής ένωσης θα εμπόδιζε την Άγκυρα

να εξάγει τα φτηνά προϊόντα της στην

ΕΕ, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα

στην τουρκική οικονομία.

Η τελωνειακή ένωση είχε ως αποτέ-

λεσμα μια σημαντική αύξηση του εμπο-

ρίου ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία.

Το 2018 το διμερές εμπόριο είχε συνο-

λικό ύψος 138 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα θα μπορούσε να ήταν και με-

γαλύτερο, εάν δεν είχαν υπάρξει τα σημά-

δια οικονομικής κρίσης στην Τουρκία το

2018.

Οι εξαγωγές προϊόντων από την ΕΕ

στην Τουρκία έφτασαν το 2019 τα 68,2

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές

της Τουρκία στην ΕΕ έφτασαν τα 69,8

δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΕΕ είναι βα-

σικός εξαγωγικός προορισμός της 

Τουρκίας, εφόσον εκεί κατευθύνεται το

42,4% των τουρκικών εξαγωγών, ενώ

από την ΕΕ προέρχεται το 32,3% των

εισαγωγών προς την Τουρκία.

Η Τουρκία κατατάσσεται στην 6η θέ-

ση ως προς τους εμπορικούς εταίρους

της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3,6%

των εισαγωγών στην ΕΕ και το 3,2%

των εξαγωγών της ΕΕ και το 3,4% του

συνολικού εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ.

Πριν την τουρκική οικονομική κρίση

του 2018, οι εξαγωγές από την ΕΕ στην

Τουρκία ήταν ακόμη υψηλότερες φτά-

νοντας το 2017 τα 76,65 δισεκατομμύρια

ευρώ.

Ως προς τη σημασία της ΕΕ ως 

εμπορικού εταίρου της Τουρκίας, αρκεί

να αναφέρουμε ότι η ΕΕ είναι στην πρώτη

θέση και ως προορισμός εξαγωγών και

ως προέλευση εισαγωγών. Ειδικότερα,

το 32,3% των τουρκικών εισαγωγών

προέρχεται από την ΕΕ-27 και το 42,4%

των τουρκικών εξαγωγών είναι προς

την ΕΕ-27 με βάση τα στοιχεία του 2019.

Η ΕΕ παραμένει ο βασικότερος εμ-

πορικός εταίρος της Τουρκίας πολύ πά-

νω από οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

Ως προς τις εισαγωγές η αμέσως επό-

μενη χώρα είναι η Ρωσία (στη βάση και

των μεγάλων ενεργειακών εισαγωγών

της Τουρκίας) και ως προς τις εξαγω-

γές η επόμενη χώρα είναι η Μεγάλη Βρ-

ετανία.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΑ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ

ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΟ ORUC REIS

Την Τρίτη, για δεύτερη φορά σε διά-

στημα 48 ωρών, το Oruc Reis έσπασε

το όριο των 12 ναυτικών μιλίων της

δυνητικής ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης

και έφτασε σε απόσταση 9 ναυτικών

από το Καστελλόριζο. Μαζί τους ήταν

και τα έξι τουρκικά πολεμικά πλοία και

τα δύο βοηθητικά πλοία που το συνο-

δεύουν.

Ωστόσο, γύρω από το ελληνικό νησιω-

τικό σύμπλεγμα αντίκρυσε τις ισχυρές

και πανέτοιμες Ένοπλες Δυνάμεις.

Μάλιστα, για πρώτη φορά από την

έναρξη της ελληνοτουρκικής κρίσης, το

υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε φω-

τογραφίες  με τον ελληνικό στόλο σε διά-

ταξη μάχης στα 6 ναυτικά μίλια από το

Καστελλόριζο. Κατόπιν τούτου το τουρ-

κικό πλοίο απομακρύνθηκε…

ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Η κόκκινη γραμμή είναι μία και

μόνη: ότι εμείς δεν απεμπολούμε πο-

τέ το δικαίωμά μας να φτάσουμε ως

τα 12 ναυτικά μίλια». Αυτό υπογράμ-

μισε, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη

στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο υπουργός

Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης,

προειδοποιώντας συγχρόνως ότι «η

Ελλάδα δεν θα επιτρέψει οποιοδή-

ποτε υποθαλάσσιο γεωτρύπανο».

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντι-

πολίτευση για ανέξοδη και ανεύθυνη

πολιτική στα εθνικά θέματα.

Ξεκινώντας από μια γενική διαπίστω-

ση, «όλοι έχουμε μια βασική υποχρέω-

ση σε καθεστώς Δημοκρατίας, και η

υποχρέωση αυτή είναι να τους έχουμε

τους πολίτες ενημερωμένους. Οι πολίτες

δεν είναι αγέλη, είναι άνθρωποι τους

οποίους οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε

ως εχέφρονες, έχουν πλήρες συνταγ-

ματικό δικαίωμα να γνωρίζουν τα πράγ-

ματα στην ορθή τους διάσταση», ο υπο-

υργός Επικρατείας τόνισε στο επίμαχο

ζήτημα: «Η ορθή διάσταση που έχει

να κάνει με τις θαλάσσιες ζώνες είναι

πολύ συγκεκριμένη. Σήμερα που μι-

λάμε, τα χωρικά μας ύδατα είναι στα

6 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα διατηρεί

μονομερώς το κυριαρχικό της δι-

καίωμα, ανά πάσα στιγμή με βάση

το Διεθνές Δίκαιο, να επεκτείνει τα

χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια.

Πέρα από τα 6 μίλια που είναι χωρο-

θετημένα είναι διεθνή ύδατα, βεβαίως

η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα

έως τα 200 μίλια ή παραπάνω. Οτι-

δήποτε άλλο είναι μια επιχείρηση είτε

να χαϊδέψουμε τα αυτιά των πολιτών

σε ένα πλαίσιο απίστευτου πατερ-

ναλισμού είτε να λαϊκίσουμε και να

προσκομίσουμε συγκυριακά πολιτι-

κά οφέλη. Και τα δύο είναι ζημιά για

τη δημοκρατία. Οφείλουμε να θέτου-

με τα πράγματα στη σωστή τους διά-

σταση». 

Και συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης: «Η

κόκκινη γραμμή είναι μία και μόνη:

ότι εμείς δεν απεμπολούμε ποτέ το

δικαίωμά μας να φτάσουμε ως τα 12

ναυτικά μίλια -και ήδη το πράττουμε

στο Ιόνιο μέχρι το ακρωτήριο Ταίνα-

ρο, αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον»,

δήλωσε προαναγγέλλοντας τις επόμε-

νες κυβερνητικές κινήσεις. Εξάλλου,

«διατηρούμε για όλη την υπόλοιπη

χερσαία και νησιωτική χώρα (το δι-

καίωμα) να επεκτείνουμε τα χωρικά

μας ύδατα. Αυτό δεν θα μας το στε-

ρήσει κανείς».

Ευκαιρίας δοθείσης διευκρίνισε ότι

«η δημιουργία τετελεσμένων σε έναν

χώρο στον οποίο η Ελλάδα ασκεί εν

δυνάμει κυριαρχία είναι στην πραγ-

ματικότητα προσβολή των δικαιω-

μάτων της. Άλλο το ζήτημα της α-

βλαβούς διέλευσης κατά το Διεθνές

Δίκαιο κι άλλο το ζήτημα της δημι-

ουργίας τετελεσμένων. Είναι αυ-

τονόητο ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέ-

ψει οποιοδήποτε υποθαλάσσιο γεω-

τρύπανο, δεν θα επιτρέψει οποια-

δήποτε παρέμβαση η οποία θα δημι-

ουργεί τετελεσμένα και κεκτημένα.

Αυτό είναι δεδομένο».

ΤΕΙΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Διακοπή της τελωνειακής ένωσης
της Τουρκίας ζητεί η Ελλάδα
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Μ
ε κοινή διακήρυξη, οι ηγέτες Κύπρ-

ου, Ελλάδας, Αιγύπτου, εξέφρασαν

την καταδίκη των παράνομων ενεργειών

της Τουρκίας στα Βαρώσια, τις παράνο-

μες γεωτρήσεις αλλά και τις παραβιάσεις

στο Αιγαίο, με το πέρας της 8ης Τριμε-

ρούς Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη

χθες στη Λευκωσία. Το Κυπριακό και οι

τουρκικές προκλήσεις, η ενεργειακή συ-

νεργασία, το μεταναστευτικό, η καταπο-

λέμηση της τρομοκρατίας, περιφερεια-

κά ζητήματα, αλλά και η κατάσταση σε

σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού,

βρέθηκαν στο επίκεντρο της Τριμερούς

Συνόδου.

«Μας δόθηκε σήμερα η ευκαιρία να εξε-

τάσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των

σχέσεων μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων, ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης. Τόνισε πως Κύ-

προς, Ελλάδα και Αίγυπτος καταδικάζουν

τις παράνομες τουρκικές ενέργειες σε Αμμόχω-

στο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία κλιμακώνει συνεχώς τις εντά-

σεις και υπονομεύει την περιφερειακή σταθ-

ερότητα», επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος

και πρόσθεσε ότι «η Τουρκία παραβιάζει τα

κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της

Ελλάδας. Και οι τρεις καταδικάζουμε τις ενέρ-

γειες στην Αμμόχωστο και το άνοιγμα των

Βαρωσίων και την καλούμε να σεβαστεί τα

ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».

«Καταδικάζουμε τις παράνομες ενέργειες

και σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες πε-

ριοχές μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου

και την απόπειρα ερευνών στην υφαλοκρη-

πίδα της Ελλάδας», επεσήμανε ακόμα.

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, ο Νίκος Ανα-

στασιάδης τόνισε πως έχει ήδη προγραμ-

ματίσει άτυπη συνάντηση με τον «ηγέτη»

των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. «Θέλου-

με μια λύση που θα εξασφαλίζει την εδαφι-

κή ακεραιότητα της Κύπρου, χωρίς κατοχι-

κά στρατεύματα, μια λύση που θα είναι λει-

τουργική και βιώσιμη», διεμήνυσε.

ΣΙΣΙ: «ΠΥΞΙΔΑ 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος

της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο

οποίος τόνισε την καλή συνεργασία ανάμε-

σα στις τρεις χώρες.  Ανέφερε μεταξύ άλλων

ότι η Τριμερής είναι «χώρος για τα κοινά ορά-

ματα μας στους διάφορους τομείς και συντο-

νισμός θέσεων σε περιφερειακά και διεθνή

θέματα».

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε πως  η χώρα

του στηρίζει την επίλυση του Κυπριακού στη

βάση των όσων ορίζουν οι αποφάσεις του

ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στη Συρία ανέφερε ότι οι

τρεις ηγέτες μίλησαν «για  την ανάγκη επα-

νάληψης του διαλόγου, εκφράσαμε την αν-

τίθεση μας σε οποιαδήποτε παράνομη στρ-

ατιωτική επέμβαση». Χαρακτήρισε «απο-

σταθεροποιητικές ενέργειες» τις μεταφορές

μισθοφόρων στρατιωτών σε διάφορα κράτη

της περιοχής. Τόνισε δε, πως «ποτέ η

Αίγυπτος δεν χρησιμοποίησε το προ-

σφυγικό για να αποκομίσει το οποιοδή-

ποτε οικονομικό όφελος από την Ευρώ-

πη». 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΦΑΝΤΑΣΙΩΝΕΤΑΙ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ»

Στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας

αναφέρθηκε στις δηλώσεων του ο Έλληνας

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκανε λόγο για ακραία ρητορική από την 

Τουρκία τονίζοντας ότι η συμπεριφορά της

παραβιάζει το διεθνές Δίκαιο και υπονομεύει

την περιφερειακή ασφάλεια στην περιοχή.

«Η συμπεριφορά της Τουρκίας προσβάλλει

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ», ανέφερε ο

πρωθυπουργός.

Σημείωσε ακόμη, ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι

από τις κινήσεις της ηγεσίας της Τουρκίας,

η οποία φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρα-

κτικές  με επιθετικές δράσεις, από τη Συρία

μέχρι τη Λιβύη, από τη Σομαλία μέχρι την

Κύπρο, από το Αιγαίο μέχρι τον Καύκασο.

Πότε ζωγραφίζοντας αυθαίρετους χάρτες,

πότε ψηφίζοντας  έωλους νόμους, πότε υπο-

γράφοντας αυθαίρετα και παράνομα μνημό-

νια.

Αναφορικά με τις διερευνητικές επαφές

Ελλάδας και Τουρκίας , ο κ. Μητσοτάκης κατ-

ηγόρησε την Άγκυρα ότι τορπίλισε τις προ-

σπάθειες διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

«Δυστυχώς η Τουρκία επέλεξε και πά-

λι την παραβατικότητα. Αντί για πρόσ-

κληση επαφών, δρομολόγησε την πρό-

κληση των πολεμικών σκαφών.  Αντί του

διαλόγου, προτίμησε τον μονόλογο των

παράνομων διεκδικήσεων».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφερόμε-

νος στις εμπρηστικές δηλώσεις και στις επιθ-

ετικές κινήσεις της Άγκυρας, τόνισε πως η

γειτονική χώρα στρατικοποιεί τη διπλωματία,

ενώ ζήτησε για μία ακόμη φορά εμπάργκο

όπλων στην Τουρκία.

«Προχωρούμε σταθερό στον δρόμο της

ειρήνης και του διεθνούς Δικαίου», ανέφερε

ο κ. Μητσοτάκης ενώ δεν παρέλειψε να κατη-

γορήσει την Άγκυρα ότι ναρκοθετεί τις προ-

σπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός κατηγόρησε

την Άγκυρα για απανωτές μονομερείς πρ-

οκλήσεις πλαισιωμένες από μια ακραία, επιθ-

ετική, συχνά, ρητορική, όπως είπε.

«Συμφωνήσαμε ότι πρόκειται για μια συμπε-

ριφορά η οποία κατάφορα παραβιάζει το διε-

θνές δίκαιο. Αμφισβητεί δεσμευτικές διεθνείς

συνθήκες αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την

περιφερειακή ασφάλεια, για την οποία και οι

τρεις χώρες εργαζόμαστε σκληρά.

Είναι μια συμπεριφορά η οποία συχνά, και

αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό εδώ στην Κύπρο,

προσβάλει αποφάσεις του συμβουλίου Ασφα-

λείας του ΟΗΕ αλλά και την ΕΕ.

Μια συμπεριφορά που δημιουργεί προ-

βλήματα στην βορειοατλαντική συμμαχία και

είναι μια συμπεριφορά που έρχεται απέναν-

τι σε ρητές θέσεις σημαντικών χωρών, των

ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Αραβικού κόσμου,

όλων των γειτονικών χωρών», τόνισε ο πρω-

θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

« Συζητήσαμε και την τουρκική επιθετικότητα

κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, που

συνεχίζεται και κλιμακώνεται, με εμπρηστι-

κές πρωτοβουλίες, όπως αυτή στην Αμμόχω-

στο, που ναρκοθετεί την προσπάθεια για

λύση στο Κυπριακό πρόβλημα», είπε ο πρ-

ωθυπουργός και συνέχισε:

«Τόσο στην τριμερή, όσο και στην διμερή

μας συνάντηση με τον κ.Αναστασιάδη τόνι-

σα την αταλάντευτη θέση μας στο πλευρό

της Κύπρου για την εξεύρεση λύσης», κα-

τέληξε. 

Προηγήθηκαν διμερεις συναντήσεις των

ηγετών και ακολούθησε η τριμερής κατ΄ ιδίαν

συνάντηση των τριών ηγετών και στη συνέχεια

παρακάθισαν σε διευρυμένες συνομιλίες των

αντιπροσωπειών Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου,

στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κο-ρυφ-

ής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρ-

ατίας παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Προ-

έδρου της Αιγύπτου και του Πρωθυπουργού

της Ελλάδας.

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ:

Koινή καταδίκη των τουρκικών παράνομων
ενεργειών στην Κύπρο και στο Αιγαίο

Ομόφωνα νέος πρόεδρος
της Βουλής της Κύπρου ο

Βουλευτής Αδάμος Αδάμου
«ΘΑ ΑΣΚΉΣΩ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥ 

ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ»

Μας περιμένει πολύ σκληρή δουλειά δεδομένης της κατα-

ρράκωσης της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας της Βουλής

των Αντιπροσώπων με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τον

τελευταίο καιρό, ανέφερε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αδάμος

Αδάμου, στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της

στήριξης της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Βου-

λής απ’ όλα τα κόμματα πλην του ΕΛΑΜ που τήρησε αποχή.

Ο κ. Αδάμου εξέφρασε ευχαριστίες στα πολιτικά κόμματα

για τη στήριξη που παρείχαν στην υποψηφιότητά του. Όπως

είπε, «θα είμαι ένα ανεξάρτητος εκπρόσωπος της Βου-

λής των Αντιπροσώπων, όντας μέλος της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ -Αριστερά – Νέες Δυνάμεις».

Ανέφερε ακόμα ότι δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι όλοι θα αρ-

θούν στο ύψος των περιστάσεων ώστε να φέρουν την Βου-

λή των Αντιπροσώπων στην θέση εκείνη, που πρέπει να ανή-

κει στην κοινωνία των πολιτών και «όχι σε αυτό που παρατ-

ηρούμε σήμερα».

«Γι’ αυτό μας περιμένει σκληρή δουλειά και δεν έχω καμιά

αμφιβολία ότι θα έχω σύμμαχους όλα τα πολιτικά κόμματα και

όλους τους συναδέλφους Βουλευτές», είπε.

Τέλειωσε με τη φράση «δουλειά, δουλειά, δουλειά», ανα-

φέροντας ότι μόνο αυτό ξέρει να κάνει μια ζωή και αυτό θα

κάνει και τώρα.

Σημειώνεται πως σε ανακοίνωση που διάβασε ο Διευθυ-

ντής της Βουλής Σωκράτης Σωκράτους, αναφέρεται ότι τα

πιο πάνω κόμματα «αποφάσισαν όπως υποστηρίξουν ομό-

φωνα την κοινή υποψηφιότητα του Βουλευτή Αδάμου Αδά-

μου για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Βου-

λής».

Ανακοίνωσε επίσης ότι η ημερομηνία σύγκλησης της Ολο-

μέλειας της Βουλής για την εκλογή του νέου Προέδρου του

Σώματος θα ανακοινωθεί σύντομα, μετά την ανακήρυξη των

δύο νέων Βουλευτών.

Αποχή ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει το ΕΛΑΜ. Ο Πρόε-

δρος του Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι, παρόλο που ο κ.

Αδάμου ως άνθρωπος και ως Βουλευτής χαίρει της εκτίμησής

τους, ωστόσο δεν απαντήθηκαν δύο βασικά ερωτήματα που

έθεσε το ΕΛΑΜ. Το πρώτο αφορά την άμεση δημοσιοποίηση

της λίστας Γιωρκάτζη για την οποία δεν έλαβαν συγκεκριμένη

απάντηση. Το δεύτερο αφορούσε το αίτημα το ΕΛΑΜ να απο-

δεσμευτεί ο κ. Αδάμου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του

ΑΚΕΛ Αριστερά - Νέες Δυνάμεις, η οποία ωστόσο δεν έγινε

αποδεκτή.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Ο βουλευτής Αδάμος Αδάμου

είχε προταθεί και το 2016 για την προεδρία της Βου-

λής από το Δημοκρατικό Συναγερμό προκειμένου

να μην εκλεγεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος της ΕΔΕΚ και

για να αποφύγουν τον εκβιασμό Συλλούρη. Τελικά,

τότε, το ΑΚΕΛ δεν δέχθηκε να εκλεγεί βουλευτής

στην προεδρία της Βουλής, επιμένοντας ανεδαφι-

κά, στην στήριξη του Άντρου Κυπριανού., το οποίο

δεν ήθελε κανένας. Τώρα, η επιλογή Αδάμου επε-

βλήθη στο ΑΚΕΛ εκ των πραγμάτων!)



Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν μαζί

στην οδό της νομιμότητας. Η Αί-

γυπτος, η πιο ισχυρή ίσως χώρα του

Αραβικού Κόσμου, με μακροχρό-

νιους δεσμούς με τον Ελληνισμό, έχει

την ίδια πυξίδα. Η τριμερής αυτή συμ-

μαχία θεσμοθετήθηκε τα τελευταία χρ-

όνια, στη βάση συμβατικών συμφω-

νιών τριμερούς, αλλά και διμερούς χα-

ρακτήρα σε διάφορους τομείς. Βε-

βαίως, ενώνουν τις τρεις χώρες κοινά

συμφέροντα, αλλά δεν μπορούν να

παραγνωριστούν και οι ιστορικοί και

πολιτιστικοί δεσμοί. Το κοινό μέτωπο

συμφερόντων, νομίμων και απόλυτα

ξεκάθαρων, έχουν αναπόφευκτα έναν

κοινό αντίπαλο. Την ταραχοποιό 

Τουρκία, που εννοεί να ενεργεί με βά-

ση το «δικό της διεθνές δίκαιο», όπως

ο Ερντογάν και οι αυλικοί του το αντι-

λαμβάνονται. 

ΗΚύπρος συνήψε διμερή συμφω-

νία με την Αίγυπτο για το φυσικό

αέριο. Η Ελλάδα οριοθέτησε, μερικώς,

ΑΟΖ με την κυβέρνηση Σίσι. Η Αθήνα

γενικώς κινείται στον διπλωματικό το-

μέα με αποτελεσματικότητα. Μετήλθε

συμφωνίας με την Αλβανία για παρα-

πομπή των διαφορών τους για τις θα-

λάσσιες ζώνες στο Διεθνές Δικαστήρ-

ιο της Χάγης. Κι αυτό, παρά την προ-

σπάθεια της Τουρκίας να ναρκοθετή-

σει οποιαδήποτε συνεννόηση Αθήνας

– Τιράνων. Με την Ιταλία, επίσης, η

Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία οριοθέ-

τησης των θαλασσίων ζωνών στο Ιό-

νιο. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα

συνήψε και συμφωνία με τα Σκό-

πια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, εξο-

βελίζοντας την Τουρκία από το κρά-

τος αυτό, το οποίο η Άγκυρα επεδίω-

κε να καταστήσει προτεκτοράτο της

και να περικυκλώσει την Ελλάδα και

από τον βορρά. Σήμερα τον εναέριο

χώρο της Βόρειας Μακεδονίας ελέγ-

χουν νόμιμα και επιτηρούν ελληνικά

πολεμικά αεροσκάφη. 

ΗΤουρκία αμφισβητεί και κυριαρχία

και κυριαρχικά δικαιώματα της

Ελλάδας, επικαλούμενη παραδείγμα-

τα αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστη-

ρίου σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Εφόσον έχει τέτοιο «νομολογιακό 

οπλοστάσιο», τι φοβάται ο Ερντογάν

για να προσφύγει στη Χάγη; Η απά-

ντηση είναι απλή: Δεν δέχεται διεθνείς

δικαστικές αποφάσεις όταν δεν τον

συμφέρουν και προτιμά να διεκδικεί

εδάφη και θαλάσσιες ζώνες με τον

τσαμπουκά. Όπου, φυσικά, τον «παίρ-

νει», όπου βρίσκει αδύναμες χώρες. 

Δοκιμάζει τώρα – και πάλι – το γκρι-

ζάρισμα του Αιγαίου. Πλησίασε το

Καστελλόριζο το Ορούς Ρέις με συνο-

δεία τουρκικών πολεμικών, αλλά δεν

τόλμησε. Ούτε αλλού στο Αιγαίο θα 

τολμήσει. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνά-

μεις είναι η ισχύς της Ελλάδος αλλά

και της διεθνούς νομιμότητας. Η Τουρ-

κία δεν θα αποπειραθεί να... αυτοκτο-

νήσει. Διότι, εκτός της ισχύος, η Αθή-

να φρόντισε να έχει και τη διπλωμα-

τική στήριξη που είναι απαραίτητη. 

Τα σχέδια του Ερντογάν για εργα-

λειοποίηση των προσφύγων και

μεταναστών, ώστε να εκβιάζει απρο-

κάλυπτα την Ευρώπη, ναυάγησαν

χάρη στην Ελλάδα. Ο Έβρος καθίστα-

ται απροσπέλαστος και το Αιγαίο δεν

είναι πια ξέφραγο αμπέλι για να 

δρουν δουλέμποροι ψυχών και τρο-

μοκράτες Ισλαμιστές.

Ελλάδα και Κύπρος συνεργάζονται

για αποτροπή και ανατροπή των

τουρκικών προκλήσεων και παρανο-

μιών. Επιτέλους, η Αθήνα τόλμησε να

ζητήσει διακοπή της τελωνειακής ένω-

σης της Τουρκίας με την Ε.Ε. Ο προ-

σανατολισμός του Ερντογάν δεν είναι

η Ευρώπη. Έχει... εντολή, είπε, από

τους προγόνους του Οθωμανούς να

φτάσει μέχρι τη Σομαλία! Θέλει τις σχέ-

σεις με την Ε.Ε. απλώς για να απο-

μυζά χρήματα για να ενισχύει την οι-

κονομία του. Επιδιώκει κατάργηση της

βίζας για τους Τούρκους πολίτες, ώστε

να κατακλύσει την Ευρώπη με «δικούς

του». 

Αρα, η διακοπή της τελωνειακής

ένωσης, που ειρήσθω εν παρό-

δω, είχε ζητήσει και η Αυστρία, θα ανα-

γκάσει τον Ερντογάν να αντιληφθεί ότι

θα πληγούν καίρια τα συμφέροντά του.

Όταν ο Πούτιν τού κήρυξε τον οικονο-

μικό πόλεμο, τον γονάτισε. Μόνο αυ-

τή τη γλώσσα καταλαβαίνει. Καμία άλ-

λη. 

Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω

συμφερόντων αλλά και ένεκα λει-

ψής πολιτικής ηγεσίας, δεν θέλουν ή

δεν έχουν την ικανότητα και την ενό-

ραση να κατανοήσουν πού οδηγείται

η Ευρώπη αν μοναδικός γνώμονας

των ενεργγειών και αποφάσεών της

είναι το οικονομικό συμφέρον. Το πο-

λιτικό και δικαιϊκό συμφέρον είναι υπε-

ράνω, διότι εξ αυτών μπορεί να πηγά-

σει και σταθερό οικονομικό όφελος. 

Κι αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες «αδυνα-

τούν» να δουν τους ευρύτερους

τουρκικούς στόχους, τουλάχιστον ας

ακούσουν την άποψη / εκτίμηση ενός

φωτισμένου ηγέτη, του Προέδρου της

Αρμενίας, Αρμέν Σαρκισιάν, ο οποίος

σε πρόσφατη ομιλία του σε τηλε-ημε-

ρίδα στην Αθήνα είπε: 

«Η Τουρκία έχει αποσταθεροποιητι-

κές και επεκτατικές πολιτικές όχι μό-

νο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά 360

μοίρες γύρω της... Μόνο τυφλός πρέ-

πει να είναι κανείς για να μη βλέπει

την κλίμακα των ενεργειών της... Τα

τελευταία 7 χρόνια η Τουρκία έδωσε

απτή αποσταθεροποιητική παρουσία

– εκτός από το Ναγκόρνο Καραμπάχ

– στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, το Ιράκ, τη

Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει

ανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα...

Οι προθέσεις της είναι να γίνει ενερ-

γειακός κόμβος προς την κεντρική

Ευρώπη. Η ενεργειακή πολιτική της

Τουρκίας είναι ο κοινός παρονομα-

στής των στόχων της στην Ανατολική

Μεσόγειο, στον Περσικό Κόλπο, στη

Λιβύη... Το μεταναστευτικό είναι ένα

εργαλείο στην εξωτερική πολιτική του

Ερντογάν... Όλα αυτά τα χρησιμο-

ποιεί η Τουρκία ώστε να ασκήσει πίε-

ση στη Ρωσία, την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ για

να εξασφαλίσει για τον εαυτό της μία

προνομιακή θέση ρυθμιστή των εξε-

λίξεων, τουλάχιστον στη Μεσόγειο...».

Αυτές είναι οι διαπιστώσεις του

Αρμένιου Προέδρου, του οποίου

τώρα η χώρα υφίσταται την πολεμική

δράση της Άγκυρας στο πλευρό του

Αζερμπαϊτζάν. Αν οι Ευρωπαίοι ηγέ-

τες έχουν άλλη εξήγηση για τη συμπε-

ριφορά της Τουρκίας, ας την αναλύσουν.

Εμείς γράψαμε την περασμένη εβδο-

μάδα από αυτή τη στήλη τις δικές μας

εκτιμήσεις. Η Τουρκία εκβιάζει στην

Κύπρο και στο Αιγαίο στο πλαίσιο των

οθωμανικών της βλέψεων, αλλά και

για να ασκήσει πίεση στους Ευρω-

παίους, προκειμένου να αποκτήσει

αυτά που δεν δικαιούται ούτε πληροί

τα κριτήρια για να έχει θέση στην Ευ-

ρώπη. 

Στο Κυπριακό «πάτησε» για να πά-

ρει τελωνειακή ένωση και να κα-

ταστεί υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Στο Αιγαίο προκαλεί τώρα για να πετύ-

χει αναβάθμιση της τελωνειακής ένω-

σης και απελευθέρωση της βίζας. 

“Ε”
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Η τελωνειακή ένωση 
της Τουρκίας, 

η Τριμερής και ο 
Πρόεδρος της Αρμενίας
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Από βοηθός λογιστής του Ασίλ
Ναδίρ (Polly Peck), «πρόεδρος»

του ψευδοκράτους...
Ονέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ersin Tatar

αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι υπηρετούσε

ως βοηθός λογιστής της εταιρίας του Ασίλ Ναδίρ

Polly Peck στα κατεχόμενα προτού καταρρεύσει

η εταιρία με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο

καταδολίευσης, με τον ιδιοκτήτη της Τουρ-

κοκύπριο Ασίλ Ναδίρ να «διαφεύγει» στα κα-

τεχόμενα το 1993 για να επιστρέψει σχεδόν μια

20ετία αργότερα για να ξεκαθαρίσει το όνομά

του, όπως είχε δηλώσει τότε. Δικάστηκε στα βρ-

ετανικά δικαστήρια για 76 κατηγορίες κατα-

δολίευσης και καταδικάστηκε από το Κακουρ-

γιοδικείο του Λονδίνου στις 23 Αυγούστου 2012

για 10 χρόνια φυλάκισης σε βρετανικές φυλα-

κές για 10 κατηγορίες κλοπής (καταδολίευσης)

ύψους £28.8 εκ. από την εταιρία του Polly Peck

που κατέρρευσε το 1990. Ο Ναδίρ αργότερα με

παρέμβαση της Τουρκίας μεταφέρθηκε για εκ-

τέλεση της υπόλοιπης ποινής στην Τουρκία τον

Απρίλιο του 2016, όπου εντός 24 ωρών αφέθη

ελεύθερος και επέστρεψε στα κατεχόμενα.

Σε δύο ειδησεογραφικά του το BBC, το ένα 2 Μα-

ΐου 2012 με τίτλο «Asil Nadir employee 'tore up

transfer’ evidence» (« Υπάλληλος του Ασίλ Ναδίρ

'ξέσχισε μαρτυρία' (μεταφοράς χρημάτων)» και

το άλλο ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2012 με τίτλο

«Asil Nadir: City conman with 'dangerous

charisma'» («Ασίλ Ναδίρ: ο απατεώνας του City

με το 'επικίνδυνο χάρισμα’») αναφέρθηκε στον

Ersin Tatar καταγράφοντας τι λέχθηκε γι΄αυτόν στο

δικαστήριο.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο Αστυνομικός

Ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Michael

Hawkins, εξιστόρησε ότι τον Οκτώβριο του 1990

φθάνοντας στην εταιρεία τον προσέγγισε ο Γραμ-

ματέας και Διευθύνων Σύμβουλος της Polly Peck

International, Peter Compson, και του παρέδωσε

ένα φάκελο με σχισμένα χαρτιά. Στην συνέχεια μίλησε

με τον Tatar που ήταν ο βοηθός λογιστής της PPI

και τον ρώτησε τι ήταν τα ξεσχισμένα χαρτιά και ο

Tatar του είπε ότι «δεν ήταν σημαντικά» και ότι δεν

τα ήθελε να βρεθούν στην κατοχή του. Ο αστυνο-

μικός του είπε ότι για να τα κάνει σε τόσα κομματά-

κια θα πρέπει να ήσαν σημαντικά. Ο Tatar του είπε

ότι «σχετίζονταν με μεταφορά χρημάτων για τον

Nadir στη Βόρεια Κύπρο». 

Η κατηγορούσα Αρχή είπε στο δικαστήριο ότι

συναρμολογήθηκαν από την Αστυνομία τα κομ-

ματάκια που ξέσχισε ο Tatar και ήσαν λεπτο-

μέρειες μεταφοράς από την τράπεζα Barclays

στην τουρκική τράπεζα Impexbank το 1990 η

οποία είχε αγοραστεί από τον Ναδίρ το 1988. Η

κατηγορούσα Αρχή ισχυρίστηκε ότι ο Tatar βο-

ήθησε τον Ναδίρ στην παράνομή μετακίνηση

χρημάτων και ότι είχε μια στενή συνεργασία με

τον Ναδίρ.

Σε δήλωσή του στη «Yeni Duzen» το 2011, ο

Ersin Tatar είχε πει ότι οι μεταφορές των χρημάτων

είχαν γίνει με εντολή τοθ Ναδίρ, τον οποίο εμπι-

στευόταν, και ήλπιζε να απαλλασσόταν από τις κατ-

ηγορίες εναντίον του.

Στο stop list και της Κυπριακής

Αστυνομίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλόφωνης Cyprus

Mail στην Κύπρο, 14.11.2019, κάποιος με το όνο-

μα Tatar Ersin Rustem βρισκόταν, κατά την δημοσίευ-

ση της είδησης, στο stop list της Κυπριακής Αστυνομίας,

με την σημείωση να πληροφορηθεί το CID αν εν-

τοπιστεί. Και πηγή, έγραψε η εφημερίδα, είπε ότι

«η αναφορά βρίσκεται στο stop list της Αστυνομία

της Δημοκρατίας από το 1993 και σχετίζεται με την

υπόθεση Πολύ Πέκ».

Η ίδια εφημερίδα στο ειδησεογραφικό της επι-

καλέστηκε δύο τουρκοκυπριακές εφημερίδες τις

«Kibris» και «Diyalog», οι οποίες έγραψαν ότι ο

Tatar ζήτησε από την Τουρκική Αστυνομία να ελέγ-

ξει με την Interpol κατά πόσο τον αναζητούσαν, προ-

τού να ταξιδέψει προς το Λονδίνο εντός του Νοεμ-

βρίου 2019. Και η απάντηση ήταν ότι δεν καταζη-

τείτο.

Δεν ήταν προς το βρετανικό 

«δημόσιο συμφέρον»...

Στις 19.11.2019 η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα

www.lgcnews.com, επικαλούμενη την τουρκο-

κυπριακή «Havadis» έγραψε ότι ο Ersin Tatar μέ-

σω του αγγλικού δικηγορικού γραφείου Mark & Co

Law Office έστειλε επιστολή στο Serious Fraud Of-

fice (FSO) Τμήμα Σοβαρών Παραπτωμάτων στο

Λονδίνο, ζητώντας να μάθει αν υφίστατο ένταλμα

σύλληψής του. 

Η απάντηση του Τμήματος υπογραμμένη από

την Ανώτερη Δικηγόρο Rosemary Donabella σημείω-

νε: «Αποφασίστηκε να μην κινηθούν ποινικές

διαδικασίες εναντίον του κ. Tatar, στη βάση του

ότι δεν είναι σήμερα προς το δημόσιο συμφέρ-

ον... Το διάταγμα για σύλληψη του κ. Tatar ημερ.

13 Αυγούστου 2015 έχει αποσυρθεί από το Δι-

καστήριο».

Να σημειωθεί ότι οι Financial Times είχαν γρά-

ψει σχετικά:

«Η κατηγορούσα Αρχή ισχυρίστηκε επίσης ότι ο

κ. Nadir βοηθήθηκε από αριθμό συνεργατών περι-

λαμβανομένου του Ersin Tatar, βοηθού λογιστή, ο

οποίος βοήθησε στην “ανέντιμη ανάληψη χρημά-

των από την PPI”. Ένας υπάλληλος που είχε βρει

παραλείψεις, ο κ. Tatar του είπε να κλείσει το στό-

μα του, ήταν ο ισχυρισμός». 

Εν κατακλείδι συνοπτικά:

Το Βρετανικό Τμήμα Σοβαρών Παραπτωμάτων

ενώ είχε ονομάσει τον Ersin Tatar ως ένα από τους

κύριους βοηθούς του καταδικασθέντος από το βρ-

ετανικό Κακουργοδικείο για κλεψιές Asil Nadir ύψο-

υς £38.8 εκ στερλινών, και είχε εκδοθεί ένταλμα

σύλληψής του στις 13 Αυγούστου 2015, που αργό-

τερα αποσύρθηκε. Η απόφαση να μην προχωρή-

σει έρευνα για τον Tatar και να αφαιρεθεί από τον

κατάλογο ως «καταζητούμενος» στάθηκε μόνο στο

ότι «δεν ήταν πλέον προς το δημόσιο συμφέρον».

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΤΖΙ ΜΕ 51,74% ΕΝΑΝΤΙ 48,76%

Συνεργασία δύο ανεξαρτήτων
κρατών θέλει ως λύση ο Τατάρ...
Τη συνεργασία δύο ανεξαρτήτων κυρίαρχων

κρατών προκρίνει ως λύση του Κυπριακού ο

νέος κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε δηλώσεις που

έκανε μετά τη νίκη «του» επί του Μουσταφά Ακιντζί

στην ψηφοφορία της περασμένης Κυριακής στο

ψευδοκράτος. Στην ψηφοφορία του β’ γύρου ο Ερσίν

Τατάρ, με την απροκάλυπτη επέμβαση του Ερντο-

γάν, απέσπασε 51.74% των ψήφων εποίκων και Το-

υρκοκυπρίων, έναντι 48.76 του Ακιντζί. Ο τελευταίος,

που αποχωρεί από την πολιτική σκηνή, κατήγγειλε

ότι το αποτέλεσμα «δημιουργήθηκε» και ότι «οι εκ-

λογές αυτές δεν έγιναν υπό φυσιολογικές συνθή-

κες» Συνεχάρη δε όσους έπαιξαν ρόλο στο να κα-

τασκευαστεί αυτό το αποτέλεσμα.

ΤΑΤΑΡ: ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Η

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο νέος κατοχικός ηγέτης σε δηλώσεις του δηλώσεις

στο τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό CΝΝ Türk (18.10.20),

είπε ότι ο συνεταιρισμός με τους Ελληνοκύπριους δεν

είναι κάτι που θα αποδεχθούν οι Τουρκοκύπριοι, υπο-

στηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν πια δικό τους

«κράτος».

Υπογραμμίζοντας ότι έχουν εξηγήσει ξεκάθαρα κατά

την διάρκεια της προεκλογικής τους εκστρατείας ότι εάν

υπάρξει συμφωνία, σίγουρα δεν θα αφαιρεθεί από τον

τουρκοκυπριακό «λαό» το δικαίωμα να αυτοδιοικείται, ο

Τατάρ επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψουν την αποδυνά-

μωση του δικαιώματος των εγγυήσεων της Τουρκίας.

Προσθέτοντας ότι έχουν επικριθεί σε αυτό το θέμα αρ-

κετά από τους αντιπάλους, ο Τατάρ ανέφερε ότι τους

εξήγησε τις παγίδες.

«Θα ιδρυθεί η Ομόσπονδη Δημοκρατία της Κύπρου

στην θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν

όλα τα πρακτικά που αυτοί επιθυμούν. Λένε ότι η Ομό-

σπονδη Δημοκρατία της Κύπρου θα είναι η συνέχεια της

Κυπριακής Δημοκρατίας, δύο συνιστώντων κρατών, αλ-

λά ο λαός μας έχει θυματοποιηθεί από το γεγονός ότι τα

δικαιώματά του, οι αποφάσεις που λάμβανε η ΤΔΒΚ για

χρόνια, ποτέ δεν αναγνωρίσθηκαν. Εμείς τα εξηγήσαμε

όλα αυτά. Αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Τουρκία,

εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να αποδυναμωθούν οι εγγυή-

σεις της Τουρκίας. Ο λαός τα άκουσε όλα αυτά πολύ κα-

λά, τα κατανόησε. Έχουμε ξεπεράσει πια την συμφωνία

για ομοσπονδία. Κάναμε τα πάντα για αυτή. Εμείς από

τώρα και στο εξής, επιθυμούμε μια συμφωνία στην βά-

ση της κυριαρχίας», υποστήριξε ο Τατάρ.

Στη συνέχεια, ο Τατάρ σημείωσε ότι θα αξιολογήσουν

μαζί με την Τουρκία την επικείμενη περίοδο, προσθέ-

τοντας: «Έχει αναφερθεί πενταμερής διάσκεψη».

Επικρίνοντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι ακο-

λουθούν μια στρατηγική για να μπορέσουν να δημιο-

υργήσουν ένα μέτωπο, ο Τατάρ ισχυρίστηκε: «Ο συνε-

ταιρισμός με τους Ελληνοκύπριους δεν είναι κάτι που θα

αποδεχτούν οι Τουρκοκύπριοι. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν

πια το δικό τους κράτος. Στις δηλώσεις μου, έχω πει:

«πρέπει να σταθούμε πια στα πόδια μας και να περπα-

τήσουμε μαζί για ένα ολοκαίνουριο μέλλον». Συνδέω το

άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων με αυ-

τές τις δηλώσεις. Η τουρκική κυβέρνηση με στήριξε και

ήταν πολύ εύστοχο το ότι πραγματοποιήσαμε μαζί το

άνοιγμα του Βαρωσιού. Δόθηκε ένα μήνυμα στον κόσμο,

ότι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο».

«Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν με συνεχάρη μια

ώρα μετά το άνοιγμα των καλπών. Εξέφρασε πόση

σημασία δίνει η Τουρκία στην ΤΔΒΚ και ως αποτέλεσμα

αυτών των εκλογών η Τουρκία θα δίνει πάντα στήριξη

στο λαό της ΤΔΒΚ. Αναφέρθηκε στις εργασίες της κυβέρν-

ησης μου και ευχήθηκε κάθε επιτυχία. Δήλωσε ότι θα πα-

ρακολουθεί από κοντά και θα στηρίξει ορισμένες συνταγ-

ματικές εργασίες». 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος

Αναστασιάδης επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον κ.

Ερσίν Τατάρ για να εκφράσει τις ευχές του για την ανά-

δειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε

προς τον κ. Τατάρ να συναντηθούν το ταχύτερο δυνατόν

για μια πρώτη γνωριμία και επαφή κάτι που ο κ. Τατάρ

απεδέχθη.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε

με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο

κα Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, την οποία ενημέρωσε για την

πρόθεση των δύο ηγετών για συνάντηση και η οποία

ανέλαβε να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις προς

αυτό τον σκοπό, στο οίκημα των ΗΕ στη Λευκωσία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επι-

κοινώνησε τηλεφωνικώς με τον απερχόμενο Τουρκοκύπριο

ηγέτη κ. Μουσταφά Ακιντζί, τον οποίον ευχαρίστησε

για τη μέχρι σήμερα συνεργασία που είχαν.

Μιλώντας για τη συνάντηση ο Τατάρ είπε ότι αυτή θα

πραγματοποιηθεί την ερχόμενη βδομάδα. Σημείωσε, δε,

ότι της συνάντησής του με το Νίκο Αναστασιάδη θα προ-

ηγηθεί επίσκεψη του ίδιου στην Αγκυρα.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με

ακριβή ημερομηνία, ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο Ρετζέπ

Ταγίπ Ερντογάν του είπε «αυτή τη φορά θέλω να σε υπο-

δεχθώ ως πρόεδρο».

Καταλήγοντας, ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι προσκάλεσε

τον κ. Ερντογάν στα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου παν-

δημίας στην κατεχόμενη Λευκωσία, το οποίο βρίσκεται

στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΕ

Στην πρώτη της αντίδραση για την ψηφοφορία στα

κατεχόμενα η κυπριακή κυβέρνηση, διά του Κυβερνητι-

κού Εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου, δήλωσε ότι «η

Τουρκία είναι αυτή που πρέπει να πάρει αποφάσεις».

Η βρετανική Κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για την επα-

νέναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη

λύσης στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων του

Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από την ολοκλήρωση των

παράνομων «εκλογών» στα κατεχόμενα.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον, στο χα-

ρτοφυλάκιο της οποίας υπάγονται οι σχέσεις με την

Κύπρο και την Τουρκία, αντέδρασε στη νίκη Τατάρ με

ανάρτηση στο Twitter.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να εργαστεί μαζί

με τον @ersinrtatar και τον @AnastasiadesCY, την Ελλά-

δα, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη για να επανα-

ρχίσουν οι συνομιλίες για να επανενωθεί η Κύπρος σύμ-

φωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των

ΗΕ», έγραψε.

Η Κομισιόν ζητά από τον νέο ηγέτη της τουρκο-

κυπριακής κοινότητας να ξεκινήσει διάλογο με εποικο-

δομητικό τρόπο και με αίσθηση του επείγοντος, με σκοπό

την επίτευξη συνολικής διευθέτησης και επανένωσης

του νησιού, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που εκδόθη-

κε στις Βρυξέλλες. 

Συγκεκριμένα, η Εκπρόσωπος της Κομισιόν Βίβιαν

Λούνελα δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει

ότι η εκλογική διαδικασία στην τουρκοκυπριακή κοινότ-

ητα έχει πλέον ολοκληρωθεί με τον κ. Τατάρ να λαμβά-

νει την πλειοψηφία των ψήφων. Είναι πλέον κρίσιμο να

επαναρχίσουν οι συνομιλίες διευθέτησης του Κυπρια-

κού. Η ΕΕ αναμένει από τον κ. Τατάρ να ξεκινήσει διά-

λογο με εποικοδομητικό τρόπο και με αίσθηση του επείγον-

τος, με σκοπό την επίτευξη συνολικής διευθέτησης και

επανένωσης του νησιού».

Σημειώνεται ακόμα ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση υπο-

στηρίζει την ταχεία επανάληψη των διαπραγμα-

τεύσεων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και

παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική

διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος εντός του

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τα

σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του

ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 550

και 789 και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζε-

ται η ΕΕ».



Ο
ι συμπτωματικοί ασθενείς από τον

κορωνοϊό καθώς και οι θάνατοι στη

Βρετανία αυξάνονται ημεησίως με ιλιγ-

γιώδη ταχύτητα. Ήδη τα κρούσματα ξε-

πέρασαν τις 20 χιλιάδες και οι θάνατοι

πλησιάζουν τους 250 κάθε μέρα. Η βρε-

τανική κυβέρνηση και οι υγειονομικές

Αρχές της χώρας εκπέμπουν σήμα κιν-

δίνου και καλούν τους πολίτες να εφα-

ρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα, ώστε να

εμποδιστεί η εξάπλωση του ιού. Η συντρ-

ιπτική πλειοψηφία πειθαρχεί. Δυστυχώς,

μια μικρή ομάδα, κυρίως νέων, αδιαφο-

ρεί ή αμελεί, με αποτέλεσμα ο ιός να δια-

σπείρεται ταχέως.

Ήδη, η Ουαλία ανακοίνωσε ότι θα επιβά-

λει lockdown δύο εβδομάδων από αύριο Πα-

ρασκευή, στο πλαίσιο του οποίου όλοι, με

εξαίρεση τους εργαζομένους που εκτελούν

απαραίτητες εργασίες, πρέπει να παρα-

μείνουν στα σπίτια τους. 

Ο επικεφαλής της αποκεντρωμένης κυβέρν-

ησης της Ουαλίας, Μαρκ Ντρέικφορντ, δή-

λωσε πως κατανοεί την κόπωση των πο-

λιτών από τους περιορισμούς για την Covid-

19, αλλά τόνισε ότι η επιβολή κανόνων είναι

απαραίτητη, καθώς οι κρίσιμες μονάδες

υγείας είναι ήδη πλήρεις. «Πρέπει να είναι

δραστικό και βαθύ, προκειμένου να έχει τον

αντίκτυπο που χρειαζόμαστε», δήλωσε ο

Ντρέικφορντ σε δημοσιογράφους. «Όλοι

στην Ουαλία θα κληθούν να παραμείνουν

στο σπίτι τους». 

«Εάν δεν δράσουμε τώρα, θα συνεχίσει

να επιταχύνεται», δήλωσε. «Οι κρίσιμες μο-

νάδες υγείας είναι ήδη πλήρεις».

Όλοι, εκτός αυτών που εκτελούν απα-

ραίτητες εργασίες, θα πρέπει να εργάζονται

από το σπίτι. Όλες οι μη απαραίτητες επιχει-

ρήσεις των κλάδων λιανικών πωλήσεων,

αναψυχής, φιλοξενίας και τουρισμού θα πρέ-

πει να κλείσουν στην Ουαλία.

Το Λίβερπουλ και το Λάνκασαϊαρ έχει

ήδη τεθεί στην ανώτατη ζώνη συναγερμού

(επίπεδο 3), το ίδιο και το Μάντσεστερ από

αύριο Παρασκευή. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις

Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του

θα επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς

κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού

στο Μείζον Μάντσεστερ, παρά τη μη επίτευ-

ξη συμφωνίας με τους τοπικούς ηγέτες σε

αυτή την μητροπολιτική επαρχία για χρη-μα-

τοδοτική υποστήριξη.

Ο αναπληρωτής Ιατρικός Σύμβουλος της

Αγγλίας Τζόναθαν Βαν-Ταμ δήλωσε πως

τα μέτρα κατά της πανδημίας στην Αγγλία

ενδέχεται να πρέπει να αυστηροποιηθούν

και ο αριθμός των θανάτων είναι πιθανό να

αυξηθεί, καθώς το δεύτερο κύμα μολύνσεων

από τον ιό στην Αγγλία επιταχύνεται.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 90 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 

ΝΑ …ΜΟΛΥΝΘΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟ COVID19

Έως και 90 υγιείς εθελοντές αναμένεται

να συμμετάσχουν σε πείραμα μόλυνσης με

τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 το οποίο σχε-

διάζει να διενεργήσει η Βρετανία, με στόχο

την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμβολίων.

Η μελέτη, μια «δοκιμή ανθρώπινης πρό-

κλησης» (human challenge) όπως την ονο-

μάζουν οι λοιμωξιολόγοι, προγραμματίζεται

να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, εφόσον λάβει

έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές

και από Επιτροπή Βιο-ηθικής.

Η βρετανική κυβέρνηση επενδύει 33,6

εκατ. λίρες (36,9 εκατ. ευρώ) στις κλινικές

δοκιμές, των οποίων την πρώτη φάση θα

υλοποιήσει κοινοπραξία του Imperial College,

του Royal Free Hospital και της εταιρείας

hVIVO.

Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί σε εθε-

λοντές 18-30 ετών, μια ηλικιακή ομάδα που

αντιμετωπίζει χαμηλό κίνδυνο σοβαρής νό-

σου. Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές θα πρ-

οσδιορίσουν την ελάχιστη δόση κορωνοϊού

που μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη όταν

χορηγείται από τη μύτη. Όλοι οι συμμετέχοντες

θα παρακολουθούνται στενά για έναν χρό-

νο. Σε επόμενη φάση, άλλοι εθελοντές στο-

υς οποίους δοκιμάζονται πειραματικά εμ-

βόλια θα εκτεθούν στον ιό για να διαπιστωθεί

η αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Όπως εξήγησε στο BBC ο αναπληρωτής

Αρχίατρος, καθηγητής Τζόναθαν Βαν-Ταμ,

τα ευρήματα των δοκιμών θα μπορούσαν

δυνητικά να επιταχύνουν τη διάθεση εμ-

βολίων για την ανάσχεση της πανδημίας:

«Για τα εμβόλια που βρίσκονται ήδη στα τε-

λικά στάδια ανάπτυξης και για τα οποία έχει

αποδειχθεί σε δοκιμές Φάσης ΙΙΙ ότι είναι

ασφαλή και αποτελεσματικά, οι μελέτες αν-

θρώπινης πρόκλησης θα μπορούσαν να μας

βοηθήσουν να διαπιστώσουμε αν τα εμβό-

λια εμποδίζουν τη μετάδοση και παράλληλα

αποτρέπουν τη λοίμωξη», είπε ο καθηγητής.

«Για τα πολυάριθμα εμβόλια που βρίσκον-

ται ακόμα στα μεσαία στάδια ανάπτυξης, οι

δοκιμές ανθρώπινης πρόκλησης ίσως μας

βοηθήσουν να επιλέξουμε τα πλέον υποσχό-

μενα για τις μεγαλύτερες δοκιμές Φάσης ΙΙΙ»,

συνέχισε.

Ο αναπληρωτής Αρχίατρος του αγγλικού

ΕΣΥ είπε στη Βρετανική Βουλή ότι δεν είμα-

στε έτη φωτός μακριά από το εμβόλιο, αν-

τιθέτως αυτό μπορεί να είναι έτοιμο μετά τα

Χριστούγεννα.

Και ο Τζέρεμι Φαράρ της Συμβουλευτι-

κής Ομάδας του πρωθυπουργού για την

Covid-19 δήλωσε αισιόδοξος ότι ίσως έχου-

με το εμβόλιο μέχρι την άνοιξη.
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ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ LOCKDOWN ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα
και οι θάνατοι από COVID19

Brexit χωρίς εμπορική
συμφωνία θα πλήξει 

τη βρετανική οικονομία
Οι συνομιλίες για εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση μετά το Brexit έχουν τελειώσει, δήλωσε εκπρόσωπος του 

Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας πως δεν

υπάρχει λόγος να συνεχίζονται, εκτός αν η Ένωση αλλάξει θεμε-

λιωδώς τη στάση της.

«Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζονται οι εμπορικές συνο-

μιλίες αν η ΕΕ δεν αλλάξει τη θέση της. Η ΕΕ ουσιαστικά έθ-

εσε τέρμα στις εμπορικές συνομιλίες χθες. Μόνο αν η ΕΕ αλ-

λάξει θεμελιωδώς τη θέση της, θα αξίζει να συζητάμε», πρό-

σθεσε. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει

να εργάζεται για συμφωνία με τη Βρετανία και ευελπιστεί πως μια

πρόοδος στο κλείσιμο των κενών σε μια εμπορική σχέση είναι

δυνατή τις ερχόμενες εβδομάδες, αλλά τόνισε πως η 27μελής

Ένωση δεν θα συμβιβαστεί με οποιοδήποτε τίμημα.

«Το εμπόριο, η αλιεία και η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντι-

κά θέματα για την ΕΕ», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ έπειτα από δύο

ημέρες συνομιλιών διά ζώσης με τους ηγέτες της ΕΕ στις 

Βρυξέλλες. «Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε μια συμφ-

ωνία αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα». Ο Σ. Μισέλ τόνισε επίσης

πως η Βρετανία πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τη συμφω-νία “δια-

ζυγίου”, στην οποία είχε καταλήξει προηγουμένως με την ΕΕ πρ-

οκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ιρλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγ-

ματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις σχέσεις τους μετά το

Brexit, δήλωσε από την πλευρά της η Γερμανίδα καγκελάριος

Άνγκελα Μέρκελ. «Έχουμε δει φως τις τελευταίες ημέρες αλλά

και σκιές», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνο-

δο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 

Ο χρόνος πιέζει και θα ήταν «καλύτερα για αμφότερες τις πλε-

υρές να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε. «Όχι όμως με οποιοδή-

ποτε τίμημα», συμπλήρωσε. 

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πως οι

ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενωμένοι στις απόψεις 

τους για το Brexit και ανέθεσαν στον διαπραγματευτή της ΕΕ να

συνεχίσει τις προσπάθειές του. 

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν προειδοποιήσει τον Μπόρις

Τζόνσον ότι η βρετανική οικονομία δεν είναι έτοιμη για ένα

Brexit χωρίς συμφωνία. Την ίδια στιγμή, οι βρετανικές επιχει-

ρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της

πανδημίας.

Επιχειρηματικές ομάδες καλούν σε αναζήτηση άμεσης επίλυσης

στις συνομιλίες για το Brexit, αφού ο πρωθυπουργός ανακοίνω-

σε στις βρετανικές επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν

για μια εμπορική σχέση με την ΕΕ με όρους «που είναι περισ-

σότερο όπως της Αυστραλίας» – πράγμα που σημαίνει για

αποχώρηση χωρίς συμφωνία και στήριξη στους όρους του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η Κάρολιν Φέρμπερν, Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου 

Βρετανών Βιομηχάνων, τόνισε: «Μετά από τέσσερα χρόνια δια-

πραγματεύσεων και την υπερπήδηση τόσο πολλών εμποδίων,

δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα παρατήσουμε. Καμιά πλευρά

δεν έχει το περιθώριο να αποτύχει στο τελευταίο εμπόδιο. Η συμφ-

ωνία είναι η μόνη έκβαση που προστατεύει τα εισοδήματα που

πλήττονται από κορωνοϊό, τη στιγμή που κάθε θέση εργασίας στη

χώρα μας έχει σημασία».

Ο Ίαν Ράιτ, επικεφαλής της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών,

αναφέρει ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να προ-

καλέσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις, να καταστρέψει

την επισιτιστική ασφάλεια και να αυξήσει δραματικά τις τιμές των

προϊόντων για τους καταναλωτές.

«Η δήλωση του πρωθυπουργού δείχνει ότι οδηγούμαστε σε

πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Οι κίνδυνοι ενός Brexit χωρίς συμφ-

ωνία για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών της χώρας παραμέ-

νουν εξίσου σημαντικοί. Πρέπει οι ηγέτες και των δύο πλευρών να

βρουν τρόπο να ξεπεράσουν το σημερινό αδιέξοδο, προκειμένου

να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις», καταλήγει.

Προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι προετοιμασμέ-

νες να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους αναταραχή μετά από περ-

ισσότερους από έξι μήνες διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, ο

ΟΟΣΑ σημείωσε ότι η άτακτη αποχώρηση θα είχε τις εντονό-

τερες επιπτώσεις για τον κατασκευαστικό τομέα, τη βρετα-

νική αυτοκινητοβιομηχανία και τους παραγωγούς τροφίμων

και υφασμάτων, που θα δουν την πτώση των εξαγωγών το-

υς να ξεπερνά το 30%.

Η Σουσάνα Στρίτερ, έμπειρη αναλύτρια επενδύσεων και αγο-

ρών στην Hargreaves Lansdown εξηγεί: «Με την οικονομία να

υποφέρει ακόμη υπό το βάρος του κορωνοϊού, η προοπτική μιας

δυνητικά χαώδους εξόδου από την ΕΕ δεν θα γίνει εύκολα απο-

δεκτή από τις πλητττόμενες επιχειρήσεις».



Μητσοτάκης : Στις επόμενες εθνικές 
θα στηθούν κάλπες σε όλον τον κόσμο

ΟΠρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

είχε την περασμένη Τρίτη τηλεδιά-

σκεψη με τον Πρόεδρο του The Hellenic

Initiative Andrew N. Liveris και τον Πρόε-

δρο του The Hellenic Initiative της Αυστρα-

λίας Nicholas Pappas με κύριο θέμα τους

ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την ομο-

γένεια της Αυστραλίας με την πατρίδα και

τους τρόπους ενίσχυσης αυτής της συνε-

ργασίας. Την τηλεδιάσκεψη παρακο-

λούθησαν μέσω διαδικτύου εκατοντάδες

μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αυστρα-

λίας.

Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε θερμό χαι-

ρετισμό σε όσους παρακολούθησαν τον διά-

λογο και υποσχέθηκε να τους επισκεφθεί: 

«Προσπάθησα να έρθω στην Αυστραλία, αλ-

λά δυστυχώς λόγω της COVID χρειάστηκε να

επαναπρογραμματίσουμε συνολικά τα ταξίδια

μας, έτσι ελπίζω ότι είτε το 2021 είτε το 2022

θα μπορέσω να έρθω και να γνωρίσω από

κοντά αυτή την εξαιρετικά δυναμική και ζων-

τανή ελληνική κοινότητα», ανέφερε.

Μιλώντας για το 2021 και την επέτειο των

200 χρόνων από την έναρξη του αγώνα για

την ανεξαρτησία το 1821, ο Πρωθυπουργός

τόνισε ότι αποτελεί και μία ευκαιρία «να επα-

νασυστήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο ως μια

σύγχρονη και δυναμική χώρα που δεν στηρίζε-

ται μόνο στο ένδοξο παρελθόν αλλά αγκαλιά-

ζει τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην

καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου για τους

Έλληνες του εξωτερικού: «Καταφέραμε να

επιλύσουμε ένα πρόβλημα που έμενε σε εκ-

κρεμότητα, αυτό που πάντοτε μου ανέφεραν

τα μέλη της ελληνικής διασποράς όποτε ταξί-

δευα στο εξωτερικό. Στο εξής, κυρίως η νεό-

τερη γενιά, όσοι έφυγαν από την Ελλάδα την

τελευταία δεκαετία θα έχουν το δικαίωμα να

ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο κατοικίας τους,

χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στην Ελλά-

δα».

«Έχω εγκρίνει τη σχετική πλατφόρμα,

έχουμε τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες εκ-

λογές για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτο-

υργούν άψογα και θα είναι οι πρώτες εκ-

λογές στις οποίες θα στηθούν κάλπες σε

όλο το κόσμο, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν

πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες, και μά-

λιστα με τη διαφορά της ώρας θα είστε οι

πρώτοι που θα ψηφίσουν», πρόσθεσε ο

Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εμπιστοσύνη φέρνει επενδύσεις

Οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού του με-

τέφεραν την ικανοποίησή τους για την ιδιαίτε-

ρα θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό

μέσα από την αντιμετώπιση του πρώτου αλ-

λά και του δεύτερου κύματος της πανδημίας

αλλά και χάρη σε θετικές ειδήσεις, όπως η

ανακοίνωση της μεγάλης επένδυσης της

Microsoft.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι επενδύσεις

όπως αυτή της Microsoft δείχνουν την εμπι-

στοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές

της χώρας μας και σημείωσε: «Οι επενδύσεις

στην Ελλάδα δεν αφορούν πια μόνο τον το-

υρισμό, αφορούν τον ψηφιακό και τον “πρά-

σινο” μετασχηματισμό, αφορούν τις δεξιότητες,

και γι αυτό έχουμε ως κυβέρνηση έναν ευρύτα-

το επενδυτικό προσανατολισμό και έχουμε

εξασφαλίσει τους Ευρωπαϊκούς πόρους για

αυτή τη μετάβαση». 

«Και στο δεύτερο κύμα 

τα πηγαίνουμε καλύτερα, 

αλλά μπορεί να αλλάξει πολύ 

γρήγορα αν δεν προσέξουμε»

Απαντώντας στα θετικά σχόλια για τη διαχείρ-

ιση της πανδημίας ο Πρωθυπουργός ανέφε-

ρε: «Καταφέραμε να διαχειριστούμε με επιτ-

υχία το πρώτο κύμα αλλά και τώρα, αν δείτε

όλους τους ευρωπαϊκούς χάρτες, είμαστε μία

από τις χώρες της Ευρώπης που τα πηγαίνει

καλύτερα στη διάρκεια του δεύτερου κύματος.

Αυτό μας ικανοποιεί αλλά γνωρίζουμε ότι μπο-

ρεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό ζητώ

πάντοτε από όλους να παραμένουμε σε πολύ

μεγάλη εγρήγορση και ασφαλώς όποτε απαι-

τείται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα πάντο-

τε θα το κάνουμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε

όσα πετύχαμε καθώς διαχειριζόμαστε το δεύτε-

ρο κύμα».

Προκόπης Παυλόπουλος:
Μονόδρομος πλέον οι κυρώσεις 
της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας

Ξεκάθαρες είναι οι θέσεις του πρώην Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, απέναντι στην Τουρκία, η
οποία «προσβάλλει βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο, την Ιστορία και τον
Πολιτισμό». Προσφωνώντας τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμαν
Ράντεφ στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μανουήλ Χρυσολωράς»,
ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε: «Ο κόσμος ολόκληρος έχει ανάγ-
κη από μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως στην περιοχή μας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει με σθένος και αποφ-
ασιστικότητα τις αδιανόητες προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία πα-
ραβιάζει βαναύσως το Διεθνές Δίκαιο και προσβάλλει την κυρια-
ρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών, όπως η Ελλάδα
και η Κύπρος, ενώ επιπλέον, προσβάλλει εξίσου βάναυσα την Ιστο-
ρία και τον Πολιτισμό, όπως δείχνει η πολιτισμική βεβήλωση της
Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανέχε-
ται τις προκλήσεις της Τουρκίας, οι οποίες στρέφονται, εντέλει, εναν-
τίον της ίδιας της Ένωσης. Οι αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας
αποτελούν πλέον μονόδρομο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε
καθυστέρηση, όχι μόνο δεν συνετίζει, αλλά όλως αντιθέτως, απο-
θρασύνει την Τουρκία». 

Αντί να ανοίξει τη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, ανοίγει… Ισλαμική Σχολή…

Ο Ταγίπ Ερντογάν, αντί να ανοίξει, όπως του ζητά χρόνια ολό-
κληρα η διεθνής κοινότητα και όλοι οι Αμερικανοί Πρόεδροι (εκτός,
ίσως, του τελευταίου) τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αποφάσισε
να ανοίξει.. ισλαμική σχολή στο νησί, το οποίο φυσικά έχει γίνει γνω-
στό από την ύπαρξη της Θεολογικής Σχολής, που παραμένει κλει-
στή από το 1971, σύμβολο της πολιτικής καταπίεσης των μη μου-
σουλμανικών κοινοτήτων στην Τουρκία. 

Κάποιοι πολίτες, τα Επιμελητήρια και άλλοι Σύλλογοι προσέφυ-
γαν στη Δικαιοσύνη εναντίον αυτής της απόφασης, που παραχωρεί
στη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων το άλλο ιστορικό κτίριο
της Χάλκης, το Σανατόριο, που είναι κτισμένο σε έκταση 200 
στρεμμάτων πευκόφυτης ακτής και αποτελούσε πυρήνα της πολι-
τιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το γεγονός ότι η απόφαση να χα-
ριστεί το κτίριο αυτό στη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων ανή-
κει στον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν, δεν δημιουργεί αισιοδοξία ότι αυ-
τές οι προσφυγές θα έχουν κάποια τύχη, αλλά δείχνει ότι, έστω και
στα πλαίσια της αντιδημοκρατικής Τουρκίας, υπάρχουν φωνές που
αντιστέκονται. Και με την ευκαιρία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
άθλια στάση των Ευρωπαίων – με πρώτη τη Γερμανία – οι οποίοι
εξωραΐζουν και χαϊδεύουν τον Σουλτάνο, στρέφεται πρωτίστως εναν-
τίον της Δημοκρατίας στην Τουρκία και εναντίον της κοινωνίας των
πολιτών, που αγωνίζεται να επιβιώσει. 

Μεγάλη απώλεια…

Παρελθόν αποτελεί για τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ο εκπρόσωπος Αλέξανδρος Γεννηματάς, ύστε-
ρα από μακρά θητεία, που κάλυψε, αν δεν κάνουμε λάθος, τέσσε-
ρις υπουργούς Εξωτερικών. Ευγενής και αμεσότητα, γιος του πρέ-
σβη και πρώην Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, επί θη-
τείας Προκόπη Παυλόπουλου, Γιώργου Γεννηματά, ο πρώην εκ-
πρόσωπος παραιτήθηκε, όπως μαθαίνουμε, για προσωπικούς λό-
γους. Βεβαίως, οι διαδρομιστές του Υπουργείου Εξωτερικών υπο-
νοούν ότι υπήρξε το εξιλαστήριο θύμα των λαθών που έχουν γίνει
εσχάτως σε χειρισμό κρίσιμων θεμάτων, όπως εκείνο με τη δημοσίευ-
ση του Σχεδίου Κοινής Δήλωσης Ελλάδας – ΗΠΑ, κατά την επίσκεψη
Πομπέο, όπου η Συμφωνία των Πρεσπών χαρακτηριζόταν «ιστο-
ρική». Ο Αλέξανδρος Γεννηματάς υπηρέτησε με συνέπεια και με
επάρκεια της θέση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως αντικαταστάτης του ορίστηκε ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. 

Δεν είναι άοπλη η Ελλάδα…

Έχουμε όπλα… Ας μην τα υποτιμάμε. Με το γνωστό του θάρρ-
ος, μάς τα επισημαίνει σχεδόν κάθε μέρα με τα άρθρα και τις τηλε-
οπτικές επισημάνσεις του ο Άγγελος Συρίγος, αναπληρωτής καθη-
γητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Γράφει σε πρόσ-
φατο άρθρο του: «Σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι οι το-
πικές και περιφερειακές συμμαχίες. Εκεί, το σύστημα Ερντογάν
πάσχει απελπιστικά. Κατά τις 35 ημέρες της τελευταίας κρίσεως,
το σχήμα των συμμαχιών, όπως διεφάνη μέσα από τις πολλές διε-
θνείς στρατηγικές ασκήσεις, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αυτο-
συγκράτηση της Τουρκίας».

Έφυγε ένας καλός συνάδελφος

Έφυγε ένας πολύ καλός φίλος, ένας συνάδελφος με τον οποίον
ήμασταν στο ίδιο χώρο, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, ερ-
ευνητής, μαχητής της αλήθειας, ντόμπρος, «κυνηγός» της είδησης,
για να ξέρει ο αναγνώστης τί συμβαίνει στον τόπο μας, ποια είναι
η αλήθεια. Ο Γιώργος Δελαστίκ υπηρέτησε με πάθος τη σωστή
δημοσιογραφία. Τα κείμενά του ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν. Πάντα
ασυμβίβαστος. Δυστυχώς, η μάχη για τη ζωή ήταν η μοναδική που
δεν κέρδισε. Κρίμα… Στην οικογένειά του, δύναμη. Ο Γιώργος, όπου
κι αν είναι, μας λείπει…

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Θάνος Ντόκος, ένας οπαδός της συνεννόησης
«Με απόφαση του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,

καθήκοντα Συμβούλου Εθνικής

Ασφαλείας του Πρωθυπουργού

αναλαμβάνει ο Θάνος Ντόκος,

αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνι-

κής Ασφάλειας, από τον Οκτώ-

βριο του 2019. Άμεση προτεραι-

ότητα του Θ. Ντόκου και του Γρα-

φείου Εθνικής Ασφάλειας, είναι η

ολοκλήρωση της στρατηγικής εθ-

νικής ασφάλειας και της θεσμο-

θέτησης του Συμβουλίου Εθνικής

Ασφάλειας».

Με αυτήν τη λιτή ανακοίνωση

το πρωί της περασμένης Πέμ-

πτης (15/10) ο Θάνος Ντόκος

είναι πλέον ο Σύμβουλος Εθνι-

κής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η

θέση έχει τίτλο ηχηρό, αλλά 

προς το παρόν περιεχόμενο μι-

κρό. Ο δε προκάτοχος του Θ. Ντό-

κου, ο αντιναύαρχος ε.α. Αλέ-

ξανδρος Διακόπουλος, έχει

υποχρεωθεί να εγκαταλείψει άδο-

ξα τη θέση αυτή, υποβάλλοντας

την παραίτησή του στις 19 Αυ-

γούστου, έπειτα από τις δηλώσεις

του περί πραγματοποίησης σει-

σμογραφικών ερευνών από το

τουρκικό σκάφος «Oruc Reis»

στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υποστηρικτής 

της συνεννόησης

Ο Θάνος Ντόκος έχει τη φήμη

συναινετικού και πράου συνο-

μιλητή, ο οποίος είναι υποστη-

ρικτής μιας συνεννόησης με την

Τουρκία. Έχει στηρίξει π.χ. τις διε-

ρευνητικές επαφές, εφόσον οι

συνθήκες το επιτρέπουν, αν και

έχει εσχάτως δηλώσει ότι η στά-

ση της Άγκυρας έχει δυσχεράνει

πολύ τις συνθήκες ενός ελληνο-

τουρκικού διαλόγου. Έχει επί σει-

ρά ετών συγγράψει μελέτες σε

ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς

και αρθρογραφήσει στον Ελληνικό

Τύπο, ιδιαίτερα την περίοδο που

ήταν Γενικός Διευθυντής στο

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και

Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ),

αλλά και ως αναπληρωτής σύμβου-

λος Εθνικής Ασφάλειας. 

Είναι σαφές βέβαια, ότι ακρι-

βώς αυτή η προϋπηρεσία του στο

ΕΛΙΑΜΕΠ τον καθιστά εύκολο

στόχο των πάσης φύσεως υπο-

στηρικτών της υιοθέτησης μιας

σκληρής πολιτικής έναντι της

Άγκυρας, με την οποία, σύμφω-

να με την εν λόγω άποψη, δεν

έχουμε τίποτα να συζητήσουμε.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομέ-

νο, ότι αυτές οι επιθέσεις θα συνε-

χιστούν αμείωτες, αν και για 

όσους τον γνωρίζουν, ο Θάνος

Ντόκος πάντοτε αναφέρεται στην

αναγκαιότητα διατήρησης ισο-

ρροπίας δυνάμεων και επένδυσης

σε έξυπνες τεχνολογίες, προκει-

μένου η Ελλάδα να μη συνομιλεί

με την Τουρκία από θέση αδυ-

ναμίας. 
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Διαδικτυακή εκδήλωση της νεοσύστατης
Κυπριακής Ιατρικής Εταιρίας Η.Β.

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη εκδήλωση που οργά-

νωσε η Κυπριακή Ιατρική Εταιρία Ηνωμένου Βασιλείου

(Cyprus Medical Society of the UK, CMS UK, www.cyprus

medicalsociety.org ) την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η εκ-

δήλωση αυτή απευθύνθηκε κυρίως σε φοιτητές Ιατρι-

κής καθώς και ειδικευόμενους γιατρούς και μεταδόθη-

κε ζωντανά μέσω της πλατφορμας Zoom και της σελίδας

της CMS UK στο facebook με τίτλο “Life as a Medic

in the UK”. 

Μετά από το εισαγωγικό σημείωμα των προέδρων

Δρος Ν. Γαλάζη και Δρος Σ. Χατζηφιλίππου, η γνω-

στή αιματολόγος του UCLH, Δρ Πέρλα Ελευθερίου

απηύθυνε την κυρίως ομιλία όπου εξήρε το έργο των

Κυπρίων στο ΗΒ. Στην εμπεριστατωμένη ομιλία της,

η Δρ Ελευθερίου παρουσίασε επίσης τις προκλήσεις

που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Κύπριοι γιατροί

καθώς και τα πολλά πλεονεκτήματα της ιατρικής εκ-

παίδευσης στο ΗΒ.

Ακολούθως παρουσιάστηκαν διάφορες ιατρικές ει-

δικότητες από διακεκριμένους γιατρούς όπως οι Δρες

Κ. Σιμιλλής, Κ. Παρισινός, Δ. Γεωργίου, Κ. Κότσα-

πας, Σ. Σολωμής και Ν. Χριστοφίδη. Την εκδήλωση

συντόνισαν οι Δρες I. Μαντράλη, Μ. Γαλάζη, Α. Μαύρ-

ου και οι φοιτητές Ε. Θεοδώρου και Μ. Νικολαΐδης.

Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας,

με την υποστήριξη της Κυπριακής Πρεσβείας και της

Ομοσπονδίας Κυπρίων του ΗΒ, μια ομάδα γιατρών

ένωσε τις δυνάμεις της για την παροχή υπηρεσιών σε

άτομα με συμπτώματα του Covid-19 καθώς και άλλων

ιατρικών προβλημάτων. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζε-

ται καθώς διανύουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Με το τέλος της πρώτης φάσης η ίδια ομάδα ίδρυσε

την CMS UK. 

H CMS UK αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου

Κυπρίων γιατρών και φοιτητών Ιατρικής στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο. Στόχος της CMS UK είναι να προάγει την

συνεργασία μεταξύ των Κυπριών γιατρών ενισχύον-

τας με αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή εξειδικευμένων

γνώσεων με απώτερο σκοπό την επαγγελματική ανά-

πτυξη και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. 

Παράλληλα, όπως ανέφερε η ογκολόγος Δρ Μύρ-

ια Γαλάζη κατά την εκδήλωση, η CMS UK επιδιώκει

την δημιουργία ενός προγράμματος κα-θοδήγησης

(Mentoring Scheme) για την επόμενη γενιά Κυπρίων

γιατρών δίνοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να

πετύχουν στους δικούς τους στόχους. Η διαδικτυακή

αυτή εκδήλωση ξεπέρασε τις 1000 επισκέψεις είναι δι-

αθέσιμη στην σελίδα της CMS UK στο facebook.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβε-

βαίωσε ότι θα συμμετάσχει στο δεύτερο

και τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ σήμε-

ρα Πέμπτη με τον Δημοκρατικό υποψή-

φιο για την προεδρία, τον Τζο Μπάιντεν,

παρά το ότι αποφασίστηκαν αλλαγές στο-

υς κανόνες, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ

άδικες».

«Είναι πολύ άδικο το ότι άλλαξαν τη

θεματολογία της συζήτησης και είναι πολύ

άδικο ότι θα συντονίσει μια παρουσιά-

στρια εντελώς προκατειλημμένη» εναν-

τίον του, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευ-

κού Οίκου.

Τη συζήτηση έχει αποφασιστεί να συντονίσει η

Κρίστεν Γουέλκερ, η ανταποκρίτρια του NBC News

στον Λευκό Οίκο, η οποία χαίρει γενικού σεβασμού. 

Νωρίτερα, η ανεξάρτητη Eπιτροπή που ορίζει

τους κανόνες των τηλεμαχιών των προέδρων στις

ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο ντιμπέιτ, θα κό-

βεται ο ήχος στο μικρόφωνο του ενός υποψηφίου

τα πρώτα δύο λεπτά της τοποθέτησης του άλλου

έπειτα από κάθε ερώτηση, ώστε να αποφευχθεί η

κακοφωνία που χαρακτήρισε την πρώτη τους τηλε-

μαχία.

Έτσι, τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ θα έχουν

δύο λεπτά για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση

της συντονίστριας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο

έτερος συνομιλητής δεν θα μπορεί να πάρει τον

λόγο. Αφού θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα δύο λε-

πτά, θα μπορεί να γίνει ανοικτός διάλογος για την

υπόλοιπη διάρκεια κάθε δεκαπεντάλεπτης ενότ-

ητας της συζήτησης.

Στο πρώτο ντιμπέιτ, τον Σεπτέμβριο, ο θυελ-

λώδης μεγιστάνας διέκοψε 71 φορές τον Δημοκρ-

ατικό αντίπαλό του, ενώ ο Μπάιντεν διέκοψε τον

Τραμπ 22 φορές, σύμφωνα με τον ειδησεογραφ-

ικό ιστότοπο Axios.

Κανονικά οι αντίπαλοι υποψήφιοι για την προ-

εδρία θα έπαιρναν μέρος στο δεύτερο τηλεοπτικό

ντιμπέιτ τους την περασμένη Πέμπτη, αλλά η επι-

τροπή αξίωσε η εκπομπή αυτή να γίνει ψηφιακά,

καθώς ο πρόεδρος ανέρρωνε ακόμη μετά τη μόλ-

υνσή του από τον κορωνοϊό, κάτι που ο Τραμπ

απέρριψε ξερά χαρακτηρίζοντάς το «γελοίο» και

υποστηρίζοντας πως θα «τον έκοβαν όποτε ήθε-

λαν». Οι δύο άνδρες κατόπιν έκαναν χωριστές τηλε-

οπτικές εμφανίσεις εκείνη την ημέρα.Το δεύτερο

ντιμπέιτ σήμερα Πέμπτη στο Νάσβιλ (Τενεσί), είναι

το τελευταίο πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμ-

βρίου.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΎΠΡΙΟΙ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΛΑΒΡΟΦ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η Ρωσία θυμίζει με νόημα στην Τουρκία
τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου (1827) και

τη βύθιση του Οθωμανικού Στόλου
Νέο μήνυμα προς την Άγκυρα, στέλνει – εν μέ-

σω των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική

Μεσόγειο – το Κρεμλίνο, θυμίζοντας τη Ναυμαχία

στον κόλπο του Ναυαρίνου το 1827 και τη βύθιση

του Οθωμανικού Στόλου.

Μετά την ξεκάθαρη θέση της ρωσικής πρεσβείας

στην Αθήνα, υπέρ της Ελλάδας σε σχέση με τη

δυνατότητα επέκτασης των εθνικών χωρικών υδά-

των στα 12 ναυτικά μίλια, το ρωσικό υπουργείο

Εξωτερικών στέλνει ένα νέο μήνυμα στην Άγκυρα,

εν όψει και της επίσκεψης Σεργκέι Λαβρόφ στην

Ελλάδα, στις 26 Οκτωβρίου.

Την Τρίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 193 χρό-

νων από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου (20/10 /1827),

το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ανάρτησε στο

Twitter, βίντεο αφιερωμένο στην επέτειο, θυμίζον-

τας τη βύθιση του Οθωμανικού Στόλου.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ σημειώνει με νόημα: «Πριν

από 193 χρόνια, οι ρωσικές δυνάμεις μαζί με τις

δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας

νίκησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Η νίκη των

συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο άνοιξε τον

δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας».

Η ρωσική πρεσβεία 

για τα 12 ναυτικά μίλια

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ρωσική πρε-

σβεία στην Αθήνα, πήρε ξεκάθαρη θέση, υπέρ της

Ελλάδας σε σχέση με τη δυνατότητα επέκτασης

των εθνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

«Η θέση της Ρωσίας ως μόνιμου μέλους του

ΣΑ του ΟΗΕ είναι η θέση αρχής. Θεωρούμε τη

Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας

του 1982 «ακρογωνιαίο λίθο» του διεθνούς καθ-

εστώτος των θαλασσών», σημείωνε η ρωσική

πρεσβεία, προσθέτοντας: «Η Σύμβαση προβλέ-

πει ρητά το κυρίαρχο δικαίωμα όλων των κρ-

ατών για χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια

και ορίζει τις αρχές και τους τρόπους της ορι-

οθέτησης ΑΟΖ. Αυτό φυσικά αφορά και τη Μεσό-

γειο».

Σήμερα Πέμπτη το δεύτερο και τελευταίο debate
Τραμπ-Μπάιντεν για τις εκλογές στις 3/11
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Ύποπτες κινήσεις

των Ελλήνων
Οι Τούρκοι είχαν τρομοκρατηθεί από τις πολεμικές ιαχές

των Ελλήνων. Να καράβια, να αεροπλάνα, νάσου και τα

κανόνια, σου λέει θα πάθουμε καμιά κασκαρίκα και θα κά-

νουν το ντού να πάρουν την Ιωνία. Το ξαναείδαν όμως το

θέμα και ησύχασαν. Διότι, σου λέει, αυτοί κάνουν οχυρω-

ματικά έργα για την άμυνά τους, πώς είναι δυνατόν να μας

επιτεθούν για να πάρουν την Σμύρνη; Και όντως έτσι είναι,

δένουμε τον γάϊδαρό μας και δεν έχουμε κανέναν ανάγκη.

Τώρα μαθαίνω πως θα τρυπήσουμε τον Υμηττό και σε 

χρόνο μηδέν θα βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο, να λακίσο-

υμε που λέει ο λόγος σε περίπτωση πολέμου. Τρύπα στον

Υμηττό, τρύπα στο όρος Αιγάλεω για να μη μείνει η Πε-

τρούπολη αποκομμένη από την Αθήνα, δεν είναι δα η Πε-

τρούπολη σαν την Ξάνθη στου διαόλου τη μάννα, όλοι οι

κάτοικοι του λεκανοπεδίου ενωμένοι σαν μια γροθιά. 

Θα δούμε σε λίγα χρόνια πράματα και θάματα. Τρύπες

από δώ, τρύπες από κεί, μέχρι και στην Ομόνοια θα κάνο-

υμε τρύπα να πάμε στο κέντρο της γής. Δεν πρόκειται πο-

τέ να ξαναζεσταθούμε, φρέσκο αεράκι από την Οζάκα θα

απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Πετρομαγούλας. Εγώ στην

αρχή είχα φοβηθεί ότι θα γινόταν καινούριο τραίνο από την

Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη που σήμερα κά-

νει για τα 300 χλμ περίπου εννέα ώρες. Μέση ωριαία ταχύτητα

33χιλιόμετρα. Οι Γάλλοι όταν θέλουν να γελάσουν μιλάνε

για τους Ελληνικούς Σιδηροδρόμους, πιάνουν την κοιλιά

τους από τα γέλια. Η απόσταση 52 χλμ από την Δράμα στην

Ξάνθη γίνεται σε δύο ώρες και 40 λεπτά τουτέστιν ταχύτης

21 χιλιόμετρα την ώρα. Από αυτό το σημείο και πέρα αρχίζουν

να γελάνε και στην νησιωτική Ζανζιβάρη.

Πάντως εμείς θα μεγαλώσουμε την Αττική οδό για να

δώσουμε περισσότερο γέλιο στα Variete του Λονδίνου και

της Ρώμης. Με αυτά τα νέα έργα που θα προστεθούν σε

εκείνα του Ελληνικού, του Μεταμοσχευτικού Νοσοκομείου

και τις επεκτάσεις του Μετρό θα μεταφέρουμε στην λαμ-

πρή πρωτεύουσά μας τον πληθυσμό της Καρδίτσας, της

Σπάρτης, της Κομοτηνής, του Κιλκίς, της Φλώρινας, των

Γρεβενών, των Χανίων, της Λειβαδιάς και του Βόλου. Θα

ενωθούμε όλοι μαζί και όλοι μαζί πάλι θα αναθεματίζουμε

τους κατακτητές Τούρκους όταν θα επελαύνουν. Η Κρήτη

αποδεκατίζεται καθημερινά στα τροχαία ατυχήματα από

την έλλειψη αυτοκινητόδρομου και τραίνου από τα Χανιά

στο Λασίθι και οι γελοίοι νάνοι των Αθηνών κοιμούνται όχι

μόνον τις νυχτερινές ώρες αλλά κυρίως στις ώρες εργασίας,

από τις 8πμ έως τα μεσάνυχτα, μετά τους παίρνει ο ύπνος.

Το όνειρο του μεγίστου Χαρ Τρικούπη ήταν να κάνει τον

σιδηρόδρομο του Ιονίου, το όνειρο των Κυβερνητών μας

είναι να παρασκευασθεί επιτέλους το χάπι με εικοσιτετρά-

ωρη απόδοση. Μέρα και νύχτα ένα πράγμα, με το να ξυπνά-

νε έστω το μεσημέρι έχετε δεί εσείς κάποια βελτίωση; Να

βρεθεί το χάπι να τελειώνουμε!

Το πιο όμορφο ορεινό κομμάτι της Ευρώπης είναι η Ευρυ-

τανία, σε όψη και σε μυρουδιές, αλλά η καλλίτερη δυνατή

πρόσβαση είναι με ελικόπτερο. Ένας γελοίος δρόμος 

πρόσβασης δεν μπορεί να βελτιωθεί γιατί προέχει η τρύπα

στον Υμηττό, μην τρέχουμε τώρα να εξυπηρετήσουμε και

τους βλάχους της Ευρυτανίας, δεν αρμόζει στους λεπτούς

κανόνες συμπεριφοράς της Φιλοθέης.

Τελικώς οι Τούρκοι δέχτηκαν το αίτημά μας, θα αφήσουν

ελεύθερη την Αττική και το ελαφρύ κλίμα της. Ας είναι ελα-

φρύ και το δικό μας χώμα. 

Γαίαν έχειν ελαφράν!!

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ ΑΕλληνο-Ισραηλινή φιλία – 
η θρυαλλίδα των εξελίξεων

Το Ισραήλ αποτελεί εδώ και μερικά χρό-

νια τον σημαντικότερο και στενότερο σύμμαχο

του Eλληνισμού. Πρόκειται για μια στρατη-

γική συμμαχία σε διπλωματικό, ενεργειακό

και αμυντικό επίπεδο που είναι υψίστης εθνι-

κής σημασίας για την Ελληνική και την Κυ-

πριακή Δημοκρατία. Το άρθρο αναφέρεται

σε ορισμένους αστάθμητους παράγοντες

που έδωσαν το έναυσμα για αυτή την συμμαχία.

Του Μιχάλη 

Αράπη* 

– LLB, LLM, MA

Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 

Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 

Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η σύ-

σφιξη σχέσεων αποτελεί μια κολοσσιαία επι-

τυχία της ελληνικής διπλωματίας και είναι

σχετικά πρόσφατη. Είναι το αποτέλεσμα

έξυπνων διπλωματικών ελιγμών και αξιο-

ποίησης μιας ευνοϊκής για εμάς συγκυρίας

που όμως πρωτογενώς δεν είχε σχέση με

την πατρίδα μας. Συγκεκριμένα η Ελλάδα

«εκμεταλλεύτηκε» την ξαφνική διάρρηξη των

σχέσεων μεταξύ δύο παραδοσιακών συμ-

μάχων, του Ισραήλ και της Τουρκίας. Η ανα-

πάντεχη κρίση στις ισραηλινο-τουρκικές σχέ-

σεις ξεκίνησε πριν 10 χρόνια και ολοένα και

επιδεινώνεται.

Θρυαλλίδα των εξελίξεων αποτέλεσε η

κρίση του MV Mavi Marmara τον Μάιο του

2010. Το περιστατικό συνέβη στις 31/05/2010,

όταν 6 πολιτικά πλοία προσπάθησαν να σπά-

σουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας

της Γάζας, αγνοώντας τις έντονες προειδο-

ποιήσεις των Ισραηλινών Αρχών. Η κρίση

πήρε το όνομα της από το όνομα του τουρ-

κικού πλοίου στο οποίο πραγματοποιήθηκε

επιχείρηση της πιο επίλεκτης ομάδας κομ-

μάντος του Ισραήλ, της Shayetet 13. Η ομάδα

αυτή είναι η αντίστοιχη με αυτή των Βατρα-

χανθρώπων της Ελληνικής Διοίκησης Υπο-

βρυχίων Καταστροφών και της Αμερικανι-

κής SE.A.L. (Sea, Air, Land). 

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές στο πλοίο

επέβαιναν 590 άτομα εκ των οποίων οι 40

προέβαλαν έντονη αντίσταση. Η κατάσταση

εκτραχύνθηκε όταν ένας «ακτιβιστής» απέ-

σπασε το όπλο ενός στρατιώτη με αποτέλε-

σμα να υπάρξει συμπλοκή με κάποια σκλη-

ροπυρηνικά μέλη της τουρκικής Μ.Κ.Ο. - IHH

Humanitarian Relief Foundation, που κρα-

τούσαν σιδερένιους λοστούς και μαχαίρια.

Αποτέλεσμα της επέμβασης ήταν ο θάνα-

τος 10 πολιτών (9 Τούρκων και ενός Τουρ-

κο-αμερικανού) και ο τραυματισμός 10 Ισρα-

ηλινών στρατιωτών (ενός εκ των οποίων τρα-

υματίστηκε σοβαρά). 

Σύμφωνα με πηγές της Αμερικανικής εφημε-

ρίδας Daily News (30/01/2011), 5 από τους

«ακτιβιστές» είχαν προβεί σε δηλώσεις για

την πρόθεση τους να «μαρτυρήσουν».

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε δημόσια

ανταλλαγή δηλώσεων και σκληρών χαρα-

κτηρισμών ειδικά από την τουρκική πλευρά.

Ύστερα από διαβουλεύσεις και έρευνες από

τον Ο.Η.Ε. το Ισραήλ προσέφερε το 2013

στην Τουρκία το ποσό των $20 εκατομμυρίων

δολαρίων ως αποζημίωση. Μάλιστα στις

22/03/2013 ο (τότε και νύν) Ισραηλινός Πρωθυ-

πουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin

Netanyahu) εξέφρασε επίσημα τη συγγνώμη

του εκ μέρους του κράτους του στον σημε-

ρινό Πρόεδρο και τότε Πρωθυπουργό της

Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep

Tayyip Erdoğan). Η συγγνώμη έγινε δεκτή

από την τουρκική ηγεσία και η συμφωνία

εγκρίθηκε από την Ισραηλινή Κυβέρνηση

στις 29/06/2016.

Παρά την επίλυση του ζητήματος, οι σχέ-

σεις των δύο κρατών είχαν διαρραγεί. Παρά-

γοντα σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε και το γεγονός

ότι στο ενδιάμεσο υπήρξε άμεση αντίδραση

από την ελληνική διπλωματία που κεφαλαι-

οποίησε στο έπακρο την κρίση. Αυτός ο

έντεχνος χειρισμός οδήγησε όχι μόνο σε

πλήρη σύγκλιση μεταξύ Ελλάδας και Ισρα-

ήλ, αλλά και Κύπρου και Ισραήλ. Το γεγονός

ότι αυτή η σχέση σφυρηλατήθηκε σε μεγαλύτε-

ρο ή μικρότερο βαθμό από όλες τις ελληνι-

κές κυβερνήσεις από το 2010 έως σήμερα,

αποτελεί ιστορικό επίτευγμα και απόδειξη

της χάραξης εθνικής στρατηγικής.

Η δημιουργία αυτού του άξονα που αργό-

τερα εξελίχθηκε σε τετράγωνο με την προ-

σέγγιση προς την Αίγυπτο αποτελεί σημαν-

τική παρακαταθήκη για το μέλλον και πρέ-

πει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. 

*  Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές

Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του

ηλεκτρονικού εγκλήματος και της τρο-

μοκρατίας στον Κυβερνοχώρο.

Ο Ερντογάν να καταδικαστεί
για γενοκτονίες και 

εγκλήματα πολέμου 
Κύριε Διευθυντά,

Ο Ερντογάν έχει πνίξει μέσω διακινητών του 3.000 παιδιά στο Αι-

γαίο. Εργαλειοποίησε τον ανθρώπινο πόνο προς επίτευξη των πο-

λιτικών του στόχων. Η Ερντογανική δικτατορία εργαλειοποίησε το

μεταναστευτικό για να εκβιάζει την Ευρώπη με μαζική και βίαιη ει-

σβολή εξαθλιωμένων προσφύγων. Όλοι θυμούνται τη σκηνή με το

μικρό Ιλιάν που το σώμα του εξεβράσθη στην τουρκική ακτή. 

Παρακινούσε τα 4 τελευταία χρόνια τους διακινητές να στέλνουν

δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνους στη πατρίδα μας. Κάθε πρόσφυ-

γας πλήρωνε στο διακινητή 10.000 δολ. και το σύνολο των δις. δολ.

έχει σώσει σήμερα την Τουρκία από τη προσφυγή στο ΔΝΤ. Μετά

την εισβολή στην Κύπρο, ο Ερντογάν γεννημένος άρπαγας, βάρ-

βαρος και γενοκτόνος, προχώρησε στην εισβολή στο Ιντλίμπλ της

Συρίας και στο Αφρίν με τελικό στόχο τις παράνομες προσαρτήσεις

περιοχών. 

Στη συνέχεια εισέβαλε στη Λιβύη και τελευταία στέλνοντας το ερ-

ευνητικό σκάφος, προβαίνει σε πειρατικές ενέργειες στην ΑΟΖ της

Κύπρου και της Ελλάδος. 

Η Τουρκία παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο από το 2010

(1239+962+646+636+2244+1779+1671+3317+ 3705+4811+1138)

έως το 2020. Όμως η Τουρκία στις 24-11-2015 κατέρριψε ρωσικό

αεροσκάφος επειδή εισήλθε μόλις για ένα λεπτό στον εναέριο χώρο

της. 

Η πρόταση μου συνίσταται στην καταγγελία του ελληνικού Κοι-

νοβουλίου, ώστε να σχηματιστεί φάκελος κατά του Ερντογάν στο Δι-

καστήριο της Χάγης για γενοκτονίες και εγκλήματα πολέμου. Χρή-

σιμο είναι να συνυπογράψει αυτή τη καταγγελία και ο Mr. Gas Bilirakis

(Ελληνοαμερικανός βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από τη Φλό-

ριντα). Αναμένω με ενδιαφέρον το σχόλιο του Πρόεδρου της Βου-

λής κ. Τασούλα για την υλοποίηση της πιο πάνω καταγγελίας.

Γιώργος Τρανταλίδης
Δικηγόρος - Πειραιάς

Al Jazeera «εναντίον» 

Κύπρου μέσω... Λονδίνου!
Κύριε Διευθυντά,

Πάντως είναι να τρελαίνεται ένας με όλα όσα συμβαίνουν στην

Κυπριακή Δημοκρατία, που βέβαια ούτε νήσος των Αγίων είναι,

ούτε νήσος των αναμάρτητων! Και καταρχήν να τονίσω ότι αν

κάποιοι στην Κύπρο δεν ήσαν τόσο αλλεργικοί για άρνηση στην

διαφθορά και έθεταν το εθνικό συμφέρον υπεράνω άλλων, δεν

θα είχε κανένας ξένος την ευκαιρία να ρεζιλέψει την πατρίδα μας

με αυτού του είδους τις πομπώδεις αποκαλύψεις.

Η αποστολή της Al Jazeera δυστυχώς είναι το ελάχιστον ατυ-

χής ως προς τη χρονική περίοδο που προέβη στις αποκαλύψεις

της, όταν η Κύπρος αντιμετωπίζει νέες συνεχιζόμενες και στοχευ-

μένες επιθέσεις από την κατοχική Τουρκία (θέμα Αμμοχώστου,

ΑΟΖ,  και όχι μόνο. )

Και θα έλεγα είναι και ειρωνικό το γεγονός ότι και αυτή τη φο-

ρά, να πάρει η ευχή, το κτύπημα στην Κύπρο μας,  ξεκινά, συμπτω-

ματικά βέβαια, από το Λονδίνο(!), (περιοχή Knightsbridge, όπου

είχε αρχικά τα γραφεία της στο Λονδίνο η Al Jazeera) σύμφωνα

με το φιλμάκι που κυκλοφόρησε με τις αποκαλύψεις της.

Ελπίζω να μην βλάψει την μικρή και ημικατεχόμενη για 46 χρό-

νια από την Τουρκία, πατρίδα μας και να πέσουν πάνω της οι

διάφοροι λύκοι να την στριμώξουν για «λύση» διάλυσης προς

όφελος της Τουρκίας και των κατεχομένων,  που ψήνονται κυ-

ριολεκτικά στην διαφθορά και ατιμωρησία. Φτάνει ένας να δια-

βάσει τις ετήσιες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα

δικαιώματα...

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια - Δημοσιογράφος

Λονδίνο



Στις 8 Οκτωβρίου 2020 η εφημερίδα

«Πολίτης» δημοσίευσε άρθρο της Κατε-

ρίνας Ηλιάδη «Τα 7 “όχι” στα 7 Σχέδια επι-

στροφής της Αμμοχώστου», από το βιβλίο

του κ. Νίκου Ρολάνδη «Ματιές στην Ζωή

και στην Ιστορία». Τα δύο πρώτα:

«20 Ιουλίου 1978: Ο Ραούφ Ντενκτάς

προτείνει, κάπως αόριστα, επιστροφή της

Αμμοχώστου. Ο τότε Πρόεδρος Σπύρος

Κυπριακού απορρίπτει την πρόταση χωρίς

δεύτερη σκέψη ή συζήτηση, γιατί τη συν-

δέει με την άρση του αμερικανικού εμπάρ-

γκο για προμήθεια όπλων στην Τουρκία.

10 Νοεμβρίου 1978: Το Αγγλοαμερικα-

νοκαναδικό Σχέδιο περιέχει αναφορά στο

θέμα της “γρήγορης επανεγκατάστασης

στην περιοχή Βαρωσίων όλων των κατοίκων

της περιοχής, χωρίς αριθμητικό περιορι-

σμό. Οι κάτοικοι θα παρέμεναν στα σπίτια

τους ανεξάρτητα από την έκβαση των συνο-

μιλιών”. Το Σχέδιο απορρίπτεται από την

κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού. Υπήρξε

και αρνητική παρέμβαση της Σοβιετικής

Ένωσης. Ήταν ίσως το καλύτερο Σχέδιο

που μας δόθηκε ποτέ...»

Για την «πρόταση

Ντενκτάς/Τουρκίας»

Το Σάββατο 15 Ιουλίου 1978 σε συνάν-

τηση του με τον Τούρκο Πρέσβη Turkmen,

ο ΓΓ του OHE είπε ότι η τουρκική πλευρά

έπρεπε να κάνει πιο σημαντική προσφο-

ρά όπως την επιστροφή του Βαρωσιού

στους Ελληνοκύπριους ή, τουλάχιστον, να

θέσουν τα Βαρώσια στον αποκλειστικό

έλεγχο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αν ήσαν έτοι-

μοι να συζητήσουν την επαναλειτουργία

του Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας, τότε

θα είχαν προοπτικές διαλόγου. Όπως είχε

η πρόταση σίγουρα οι Ε/κ θα την απέρ-

ριπταν. (Αρχείο ΟΗΕ).

Συνεταιρική η τουρκική θέση 

για το Βαρώσι

Στις 21 Ιουλίου 1978 η βρετανική πρε-

σβεία στην Άγκυρα είχε ήδη ενημερώσει το

Φόρεϊν Όφις για τις δηλώσεις του συμβούλου

Μομπάζ Σοϊζάλ σε σχέση με το Βαρώσι:

«Δεν σήμαινε επιστροφή στους Ελλη-

νοκύπριους ολόκληρης της πόλης, αλλά με

ειδικό καθεστώς, δηλαδή συνεταιρικά με

τους Τουρκοκύπριους... Τα Ηνωμένα Έθνη

δεν μπορούσαν να είναι μέρος της ενω-

μένης αυτής διοίκησης, γιατί, αν έπαιρναν

το μέρος μιας παράταξης (εννοούσε την

ελληνοκυπριακή), θα ήταν ετεροβαρές για

την άλλη. Ο ρόλος των ΗΕ θα έπρεπε να

είναι ρόλος μεσάζοντος στην ενωμένη προ-

σωρινή διοίκηση των Βαρωσίων...». (Βρε-

τανικό Αρχείο καθώς και τα υπόλοιπα).

Διαφορές Αμερικανών 

και Βρετανών

Οι Αμερικανοί το 1979/80 υποστήριζαν

ότι το θέμα Αμμοχώστου/Βαρωσιού έπρε-

πε να ξεκαθαρίσει ως ξεχωριστό θέμα, ενώ

ο Βρετανός τότε ΥΠΕΞ Δρ David Owen

διαφωνούσε. 'Επρεπε να περιλαμβάνεται

σε λύση πακέτο. Μια θέση που διατήρησε

το Φόρεϊν Όφις μέχρι σήμερα...

Στις 24 Ιουλίου 1978 ο Επιτετραμμένος

της ΚΔ, Άγγελος Μ. Αγγελίδης, απάντησε

στον ΓΓ Kurt Waldheim για την «πρότα-

ση Ντενκτάς»:

«... Οι υποτιθέμενες προτάσεις του Τ/κ

ηγέτη, έχοντας υπόψη την χρόνο της κατά-

θεσης τους, στερούνται καλή θέληση... η

πρόταση για την περιφραγμένη πόλη έγινε

με μοναδικό στόχο να παραπλανήσει την

διεθνή κοινότητα και ειδικά το Αμερικανικό

Κογκρέσο, καθώς συζητείται η άρση του

εμπάργκο όπλων εναντίον της Τουρκίας.

Πίσω από την λεγόμενη “ασφάλεια των

Τ/κ”, η πρόταση του κ. Ντενκτάς το κάνει

ξεκάθαρο ότι όχι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι των

Βαρωσίων θα επιστρέψουν και ένα σημαν-

τικό μέρος της πόλης θα παραμένει υπό

τουρκική κατοχή... και με την «ενδιάμεση

διοίκηση» η πόλη θα μείνει υπό τουρκικό

έλεγχο. Αποδοχή αυτής της πρότασης θα

σημαίνει ότι η ΚΔ αποδέχεται την κατοχή

περιοχής της Κύπρου από την Τουρκία...»

Στις 25 Ιουλίου 1978 ο κ. Αγγελίδης με

δεύτερη επιστολή του κατάθεσε την εξής

πρόταση της ΚΔ: «Να αποχωρήσουν όλα

τα τουρκικά στρατεύματα από την Αμμόχω-

στο να ελευθερωθεί η πόλη από την τουρ-

κική κατοχή για να επιστρέψουν όλοι οι

κάτοικοι και η Αμμόχωστος να τελεί υπό την

αστυνόμευση και έλεγχο των Ηνωμένων

Εθνών για λίγο καιρό. Έτσι και γίνουν αυτά

η ΚΚ αμέσως θα είναι έτοιμη για διαπραγ-

ματεύσεις.» (Αρχείο ΟΗΕ).

Το «καλύτερο σχέδιο» το 1978 

που δεν άρεσε ούτε 

στον Νίκο Ρολάνδη

Στις 4 Δεκεμβρίου 1978, ο Νίκος Ρολάν-

δης (ΥΠΕΞ) σε συνομιλία του με αξιωμα-

τούχο της βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας

στη Λευκωσία, είπε ότι δεν ήταν ευχαρι-

στημένος για το περίγραμμα προτάσεων

(framework proposals) -- είχαν δημόσια γνω-

στοποιηθεί ως «Αμερικανικές Προτάσεις»,

γεγονός που είχε δημιουργήσει σημαντι-

κές δυσκολίες για το ΑΚΕΛ. «Το ΑΚΕΛ δεν
ήταν βοηθητικό και του είχαν πει ότι ήσαν
υπέρ της επανέναρξης των διαπραγμα-
τεύσεων, αλλά δεν ήθελαν να πιστωθούν
γι' αυτό οι Αμερικανοί, ούτε τους άρεσε η
οποιαδήποτε προοπτική οι Αμερικανοί να
συνεχίσουν να έχουν ανάμειξη στις διαπρ-
αγματεύσεις»

Ο Ρολάνδης δεν ήταν ευχαριστημένος

με την ουσία του περιγράμματος των προ-

τάσεων, το οποίο, κατά τη γνώμη του, ήταν

πολύ λεπτομερές. «Αναφερόταν, π.χ., στην
επιστροφή (ή μάλλον στη μη-επιστροφή)
προσφύγων, που αναπόφευκτα θα προ-
καλούσε δημόσια κατακραυγή. Παρόλο που
αυτό σίγουρα θα αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο
μιας διευθέτησης, ήταν καλύτερα να το αντι-
μετωπίσουν σε μελλοντική φάση».

Η περιοχή για επανεγκατάσταση στο

Περίγραμμα κάλυπτε περιοχή ανατολικά

του Αγίου Νικολάου και νότια του παλαιού

δρόμου Λευκωσίας-Αμμοχώστου. Προσ-

διορίζοντας την περιοχή οι ανησυχίες των

Τ/κ για την ασφάλεια της παλαιάς Αμμοχώστου

και του λιμανιού θα λαμβάνονταν υπόψη...

Θα ήταν υπό την επίβλεψη των ΗΕ, με έναν

Ε/κ και έναν Τ/κ ως συνδέσμους και δεν

έλεγε για «γρήγορη επανεγκατάσταση στην
περιοχή Βαρωσίων όλων των κατοίκων της
περιοχής, χωρίς αριθμητικό περιορισμό». 

«Αφήνεται να νοηθεί»("It is understood...")
έγραφε επιτήδεια...

Στις 6.12.1978 η Υπ. Αρμοστεία έγραψε

ότι, το ΑΚΕΛ απέρριψε τη βρετανο-αμερι-

κανο-καναδική πρωτοβουλία για «λόγους

αρχής» στη βάση της «αντι-ιμπεριαλιστι-

κής» του καταβολής ... «Η στάση του ΑΚΕΛ

φαινόταν να ταυτιζόταν ικανοποιητικά με τη

γραμμή που είχε ήδη πάρει ο Τύπος στη

Μόσχα, που, σύμφωνα με πληροφορίες

στη Λευκωσία, είχε καταδικάσει την πρω-

τοβουλία ως 'διχοτομική'. Ο Ρολάνδης ξεκά-

θαρα γνώριζε για το σκεπτικό του ΑΚΕΛ,

όταν στις 4 Δεκεμβρίου μάς είπε ότι το περί-

γραμμα προτάσεων ίσως να χρειαζόταν να

αντικατασταθεί με εναλλακτικό έγγραφο...»,

έγραψε η Υπ. Αρμοστεία.

«Μίνι πακέτο»

Τον Οκτώβριο του 1980 οι Τούρκοι ξεκα-

θάρισαν ότι:

«Το Βαρώσι θα αποστρατιωτικοποιηθεί

και θα κρατηθεί υπό τουρκική διοίκηση για

5 χρόνια. Θα συγκροτηθεί τριμερής επιτρ-

οπή από τους αντιπροσώπους της “τουρ-

κικής ομόσπονδης κυβέρνησης”, της ΟΥΝΦΙ

ΚΥΠ και των επαναπατρισμένων κατοίκων,

για να εκτελεί “δημαρχιακές υπηρεσίες”.

Όλες οι αποφάσεις της επιτροπής θα εκτε-

λούνται από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία θα

είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση της

περιοχής όπου θα επανεγκατασταθούν

κάτοικοι. Πρόσβαση στην περιοχή θα επι-

τρέπεται μέσω check points, που θα καθο-

ρίσουν και θα ελέγχουν οι “τουρκοκυπρια-

κές Αρχές”. Η περιοχή θα μπορεί να ξαναχρη-

σιμοποιηθεί ως τουριστικός προορισμός και

η “τουρκική ομόσπονδη δημοκρατία” θα έχει

την υπευθυνότητα να καθορίζει δασμούς

και άλλες διευκολύνσεις».

Σύμφωνα, δε, με τον τότε Ειδικό Σύμβου-

λο του ΟΗΕ, Hugo Gobbi, ουσιαστικά το

Βαρώσι θα διατηρείτο στα χέρια των Τουρ-

κοκυπρίων και του τουρκικού στρατού.

Στις 30 Δεκεμβρίου 1980 ο Τούρκος αξιω-

ματούχος, υπεύθυνος για το Κυπριακό στο

τουρκικό υπ. Εξωτερικών, είπε στους Βρε-

τανούς ότι... μόνον το Βαρώσι ήταν στη

συζήτηση – η παλαιά πόλη της Αμμοχώστου

οπωσδήποτε δεν περιλαμβανόταν και στο

εδαφικό η τουρκική πλευρά θεωρούσε ως

πρώτο βήμα τη συμφωνία για το μέγεθος

της περιοχής για την κάθε ζώνη.

Στις 15 Νοεμβρίου 1980, ο Κενάν Ατακόλ

(ψευδο-υπουργός Εξωτερικών), σε συνάν-

τησή του με αξιωματούχους του Φόρεϊν

Όφις, εξήγησε και αυτός περί «επιστρο-

φής» του Βαρωσιού. «Επιβεβαίωσε ότι

μόνον η παραθαλάσσια γραμμή με τα ξενο-

δοχεία προσφερόταν, και, αυτό, όταν θα

έπαιρναν εις αντάλλαγμα αναγνώριση του

“Ερτζάν”...», σημείωσε ο κ. D.J. Plumbly,

του Νοτίου Τμήματος Ευρώπης.

«Νέα Μόρφου» εισηγήθηκε 

ο Νίκος Ρολάνδης 

Σε έγγραφο ημερ. 15 Αυγούστου 1979

της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας στη

Λευκωσία υπογραμμένο από τον αξιωμα-

τούχο J F. R. Martin προς τον κ. H. G.

Hogger στο Φόρεϊν Όφις (βλέπε «Σημε-

ρινή» 17.12.2009) ο πρώτος ενημέρωσε

το Λονδίνο ότι ο Νίκος Ρολάνδης τον Ιούνιο

1979 κατά την επίσκεψή του στη Βόννη ζή-

τησε από τους Γερμανούς να πλασάρουν

στους Τούρκους πρωτοβουλία του για λύση

με... νέα Μόρφου ως δική τους. Οι Τούρκοι

να κρατήσουν την Μόρφου και να κτιστεί

νέα στο Νότο για τους Έλληνες. Ο κ. Μάρ-

τιν πήρε την πληροφορία από τον Γερμανό

Επιτετραμμένο στη Λευκωσία, von Grae-

venitz, με πλήρη μυστικότητα.

Εν πάση περιπτώσει, με οδηγίες η γερ-

μανική πρεσβεία στην Άγκυρα τις παρου-

σίασε ως γερμανικές αλλά ο Τούρκος αξιω-

ματούχος Yigit τις απέρριψε, όπως ανα-

μενόταν.

«Το γεγονός ότι ο Ρολάνδης είναι έτοι-

μος να σκέφτεται στις γραμμές που εξή-

γησε ο von Graevenitz είναι ενθαρρυντικό...

Η ιδέα για κτίσιμο νέας Μόρφου στο Νότο

είναι τολμηρή, αν και αν γνωστοποιηθεί ότι

ο Ρολάνδης το σκέφτεται, η ζημιά στην φήμη

του εδώ θα είναι μεγάλη και ίσως να ανα-

γκαστεί να παραιτηθεί...» πρόσθεσε ο Βρε-

τανός αξιωματούχος μεταξύ άλλων...

Όταν αποδεσμεύθηκε το έγγραφο και το

δημοσίευσα στη «Σημερινή» το 2009 ο κ.

Ρολάνδης διέψευσε μέσω της εφημερίδας

«Αλήθειας» στις 23.12.2009.

Στις 6.12.2016, με την ευκαιρία της συζή-

τησης για τη Μόρφου μεταξύ Λευκωσίας

και Ελβετίας, δημοσίευσα στη «Σημερινή»

το σχετικό έγγραφο της Βρετανικής Υπά-

της Αρμοστείας στη Λευκωσία, το περιε-

χόμενο του οποίου τον Δεκέμβριο του 2009

ο κ. Νίκος Ρολάνδης είχε διαψεύσει. «Τα

περί... «νέας Μόρφου» σε νέα εκτέλε-

ση!»

https://www.onisilos.gr/?p=3078

Δικαιολογημένος λοιπόν ο μ. Σπύ-

ρος Κυπριανού. Αμφότερα ήσαν αόρι-

στα, ασαφή και παγίδες. Αιωνία του η

Μνήμη. 

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Καμία από τις υποτιθέμενες ευκαιρίες για

Αμμόχωστο μπορούσε να γίνει αποδεκτή 
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Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
και η Κύπρος 

(1923 - 1929 )

ΜΕΡΟΣ Δ’

Χρονολόγιο – Τα γεγονότα 

11 Ιανουαρίου 1923: Θάνατος Κωνσταντίνου

Α’, βασιλιά των Ελλήνων (1913-1919 και 1920-

1923, γενν. 21/7/1868).

Κύπρος, 7/6/1923: Ευρύτατη Εθνοσυνέ-

λευση στη Λευκωσία εγκρίνει Ψήφισμα με το

οποίο ζητείται η Ένωση της Κύπρου με τη

Μητέρα Ελλάδα. 

Οι πρόνοιες της Συνθήκης 

της Λωζάνης (1923)

Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφεται στη Λωζάνη

της Ελβετίας η Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των

Συμμαχικών Δυνάμεων και των ΝεοΤούρκων

του Κεμάλ Ατατούρκ. 

Μεταξύ άλλων, η Συνθήκη προνοούσε τα

εξής: 

«Άρθρο 16... Οι Νεότουρκοι αποκηρύττουν

όλα και οποιαδήποτε δικαιώματα και τίτλους

πάνω στα εδάφη και τα ελληνικ΄ανησιά τα οποία

βρίσκονται έξω από τα σύνορα που καθορίζονται

από την παρούσα Συνθήκη. 

«Άρθρο 20... Οι Νεότουρκοι αναγνωρίζουν

την προσάρτηση της Κύπρου από τη Βρετα-

νική Κυβέρνηση ανεπιφυλάκτως και εγκατα-

λείπει τα επανπομείναντα δικαιώματά της επί

της Κύπρου», βάσει των οποίων και η Ελλάς

μας έχασε περιοχές όπως τη Μικρά Ασία, την

Ανατολική Θράκη και τις νήσους Ίμβρο και Τένε-

δο. 

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, η Βρε-

τανία προσάρτησε την Κύπρο, τσακίζοντας την

ελπίδα των Ελλήνων της Κύπρου ότι η ήττα

των Τούρκων και των Κεντρικών Δυνάμεων θα

σηματοδοτούσε την απαρχή της αυτοδιάθεσής

τους – την Ένωση με την Ελλάδα. 

19 Αυγούστου 1923: Η Αγγλική κυβέρνηση

απέρριψε το αίτημα των Κυπρίων για ένωση

με την Ελλάδα.

31 Αυγούστου 1923: Η Ιταλία βομβάρδισε

και κατέλαβε την Κέρκυρα. 

22 Οκτωβρίου 1923: Φιλομοναρχικό κίνημα

υπό τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαρ-

γαλίδη καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και

Πάγκαλο. 

26 Νοεμβρίου 1923: Πανδημοκρατικό συλλαλ-

ητήριο στην Ελλάδα ζητεί την κατάργηση της

βασιλείας και την ανακήρυξη Δημοκρατίας. 

10 Δεκεμβρίου 1923: Φιλοβασιλικό συλλαλ-

ητήριο στην Αθήνα, με 8 νεκρούς και πολλούς

τραυματίες. 

16 Δεκεμβρίου 1923: Θρίαμβος Ελευθερίου

Βενιζέλου στις εκλογές εξαιτίας της αποχής των

αντιβενιζελικών δυνάμεων. Ήταν οι τελευταίες

εκλογές που έγιναν με σφαιρίδιο. 

18 Δεκεμβρίου 1923: Με στρατιωτική απόφ-

αση εξορίζεται ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώρ-

γιος Β’.

Τον Δεκέμβριο του 1923 ο Στρατηγός Νικό-

λαος Πλαστήρας παρέδωσε την εξουσία στην

Δ’ Εθνοσυνέλευση, ανακηρυχθείς υπ’ αυτής

μαζί με τον Δ. Γονατά «Άξιος της Πατρίδος».

1924: Ελληνο – βουλγαρικός πόλεμος. 

Τον Μάιο του 1925 η Κύπρος ανακηρύσσε-

ται και επίσημα αποικία της Βρετανίας και ο

ανώτατος εκπρόσωπος της Βρετανικής Διοίκησης

έφερε από τότε τον τίτλο του Κυβερνήτη. Η

εσωτερική διοίκηση παρέμεινε ανάλλακτη. 

Η προσάρτηση χαιρετίστηκε με υπόμνημα

του Αρχιεπισκόπου και των πολιτικών ηγετών

της Κύπρου που διαδήλωσαν την ικανοποίησή

τους «διά την οριστικήν απαλλαγήν της πατρίδος

ημών από της τουρκικής κυριαρχίας». Την αλλα-

γή του καθεστώτος την είδαν τότε ως τον ύστα-

το προσωρινό σταθμό στον δρόμο της εθνικής

αποκαταστάσεως. Με αυτές τις ελπίδες οι Κύπρ-

ιοι υποδέχτηκαν τον τερματισμό του ιδιότυπου

καθεστώτος της πρώτης φάσης της Αγγλοκρ-

ατίας και την αποκοπή και των τελευταίων

τυπικών δεσμών με την Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία. 

1925: Αντιπροσωπεία θέτει το αίτημα της

Ένωσης στο Λονδίνο. Ο Έμερι, υπουργός Αποι-

κιών, δηλώνει ότι το θέμα έληξε, αφού η Κύπρ-

ος ανακηρύχθηκε και επίσημα βρετανική αποικία

και η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραιτήθηκε

κάθε δικαιώματός της επί της νήσου. 

Ελλάδα: Η δικτατορία του Πάγκαλου και το

Πραξικόπημα της 25ης Ιουνίου 1925. 

Αύγουστος 1926: Ίδρυση Κομμουνιστικού

Κόμματος Κύπρου (ΚΚΚ). 

7 Νοεμβρίου 1926: Εκλογές στην Ελλάδα,

οι πρώτες με απλή αναλογική και με ψηφοδέ-

λτιο μετά την κατάργηση του σφαιριδίου. Κανέ-

να από τα δύο μεγάλα κόμματα (Φιλελεύθερ-

οι και Λαϊκό) δεν σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρν-

ηση. 

1η Οκτωβρίου 1928: Επιστρέφει ο Ελ. Βενι-

ζέλος θριαμβευτικά. 

1928: Αντίθεση στους εορτασμούς των πενήν-

τα χρόνων αγγλικής κατοχής της Κύπρου. 

1928: Οι Κύπριοι ανθίστανται στους εορτα-

σμούς για τα 50χρονα της Αγγλοκρατίας και

αντιπαρατάσσουν τη θέλησή τους για Ένωση

με τη μητέρα Ελλάδα. 

1929: Το Κυπριακό Συμβούλιο ζητεί Ένωση.

Αντιπροσωπεία στο Λονδίνο. Ο Υπουργός Αποι-

κιών Pasfield θεωρεί λελυμένο το θέμα. 

1929: Οι Άγγλοι λαμβάνουν απολυταρχικά

μέτρα... Απαγορεύεται η αντι-αγγλική δράση.

Οι δάσκαλοι διορίζονται από τον Άγγλο Κυβε-

ρνήτη. 

1929: Κυπριακή Αποστολή για την Ένωση.

Στην Αθήνα συναντήθηκαν με τον Ελευθέριο

Βενιζέλο στο πολιτικό του γραφείο. Τότε ο Βενι-

ζέλος έβγαλε τα γιαλιά του, σηκώθηκε και είπε:

«Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λέτε;

Δεν γνωρίζετε ότι βασικότερος στόχος της βρε-

τανικής πολιτικής είναι το ‘’διαίρει και βασίλε-

υε’’; Θα εκμεταλλευτούν αυτή τη μικρή τουρκι-

κή μειονότητα του 12% και θα τη χρησιμοποι-

ούν πάντα σαν εμπόδιο σε όλους τους αγώνες

σας και δεν μπορεί να μην ξέρετε ότι οι Άγγλοι

είναι μοχθηροί και εκδικητικοί...» (Πηγή: Δρ

Κύπρος Τοφαλλής). 

Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οι Έλληνες

ήταν ενωμένοι έκαναν θαύματα – όταν ήταν

διχασμένοι, προκαλούνταν εθνικές καταστρο-

φές (Μικρά Ασία 1922, Κύπρος 1974). Και η

Ελληνική Ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοια

παραδείγματα και οι κατακτητές μας – οι μεγά-

λοι της Γης – ήξεραν το αδύνατο σημείο των

Ελλήνων – τη διχόνοια – και πώς να την εκμε-

ταλλεύονται... Οι ξένοι λένε «όπου υπάρχουν

τρεις Έλληνες, υπάρχουν τέσσερα πολιτικά

κόμματα»!

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Κύπριος Ιστορικός - Ερευνητής
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Healer & Psychic Reading 

 

Solves all kinds of problems, between partners, bringing 
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and many more. Honesty and integrity, Mr. Camara will 

tell you if your problem is spiritual or medical or 

emotional.  
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Μέρος 16ον

ΟΑριστοτέλης Βαλαωρίτης γεννήθηκε στη

Λευκάδα το 1824. Καταγόταν από πλούσια

Ηπειρώτικη οικογένεια και αυτό τον βοήθησε

να σπουδάσει και να ταξιδέψει στην Ευρώπη.

Σπούδασε πρώτα στην Ιόνιο Ακαδημία στην

Κέρκυρα και μετά στη Γενεύη, στο Παρίσι και

στην Πίζα της Ιταλίας απ’ όπου πήρε και το

δίπλωμα του στα νομικά. Τα φιλελεύθερα κινή-

ματα και οι διάφοροι πολιτικοί ξεσηκωμοί - επα-

ναστάσεις που έγιναν στην Ευρώπη το 1848

ενάντια στα αυταρχικά καθεστώτα τον είχαν επ-

ηρεάσει. 

Ήταν επίσης πολυτάξιδος. Ταξίδεψε στην Ιταλία,

Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία, Σκωτία, Βοημία και Ουγγα-

ρία. Πήγαινε τακτικά στη Βενετία και το 1852 παν-

τρεύτηκε την Ελοϊσία Τυπάλδου. Σαν πλούσιος

που ήταν, δεν χρειάστηκε να εξασκήσει το επάγγε-

λμα που σπούδασε. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη

Λευκάδα και το 1856 εξελέγη βουλευτής στην Ιόνιο

Βουλή και αγωνίστηκε για την Ένωση των Εφτα-

νήσων με την Ελλάδα. Αργότερα με την προσάρτ-

ηση των Επτανήσων εξελέγη βουλευτής στην Ελληνι-

κή Βουλή.

Ο Βαλαωρίτης είναι επηρεασμένος από την

ποίηση του Σολωμού και από την Ελληνική Κλεφ-

τουριά του 1821 όπως φανερώνουν οι πιο κάτω

στίχοι:

Εγέρασα μωρέ παιδιά. Πενήντα χρόνους

κλέφτης

τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρ’ αποσταμένος

θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψ’ η καρδιά

μου.

Βρύση το αίμα το’ χυσα, σταλαματιά δε 

μένει...

Τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύτηκαν το 1847

με τον τίτλο «Στιχουργήματα». Ένα ποίημα του

που έγινε πολύ γνωστό και αγαπητό είναι «Ο Βράχος

και το Κύμα», όπου συμβολίζει τους αγώνες του

ελληνικού λαού για λευτεριά:

«Μέριασε βράχε, να διαβώ!» Το κύμ’ ανδρειω-

μένο

λέγει στην πέτρα του γιαλού θολό, μελανιασμέ-

νο.

«Μέριασε, μες στα στήθη μου, που ’σαν νεκρά

και κρύα,

μαύρος βοριάς εφώλιασε και μαύρη τρικυμία,

Αφρούς δεν έχω γι’ άρματα, κούφια βοή γι’ αν-

τάρα,

έχω ποτάμι αίματα, με θέριεψε η κατάρα»...

«Ο Αστραπόγιαννος»

Το 1857 εξέδωσε τη συλλογή «Μνημόσυνα».

Στη συλλογή αυτή συμπεριλαμβάνεται και το επι-

κολυρικό ποίημα του «Αστραπόγιαννος». 

Στο ποίημα αυτό ένας οπλαρχηγός, ο Αστραπό-

γιαννος, πληγώνεται σοβαρά από τους Τούρκους

και ζητά από ένα νεαρό Κλέφτη, τον Λαμπέτη να

τον σκοτώσει γιατί δεν θέλει να του πάρουν το κε-

φάλι οι εχθροί του. Ο Λαμπέτης υπακούει στην εν-

τολή του αρχηγού του, του παίρνει το κεφάλι και το

θάβει. Αργότερα σκοτώνεται ο ίδιος από τους Τούρ-

κους στο ίδιο σημείο που έθαψε το κεφάλι του Αστρ-

απόγιαννου. 

«Η Κυρά Φροσύνη»

Το 1859 εξέδωσε τη συλλογή «Κυρά Φροσύνη»,

ένα ποίημα που περιστρέφεται γύρω στον παράφ-

ορο έρωτα του γέροντα Αλή Πασά των Ιωαννίνων

αλλά όταν η Φροσύνη δεν ανταποκρίνεται, την

πνίγει μαζί με άλλες Ελληνοπούλες στη λίμνη των

Ιωαννίνων. 

Ο Γ. Κορδάτος αναφέρει ότι στο ποίημα αυτό ο

Βαλαωρίτης ήταν επηρεασμένος από συγγενείς του

Ηπειρώτες, που είχαν κυνηγηθεί από τον Αλή Πα-

σά και πως παραμορφώνει τα γεγονότα και παρ-

ουσιάζει τον Αλή σαν ωμό τύραννο. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από το Πρώτο Άσμα

όπου ο ποιητής περιγράφει το φόβο και τον τρόμο

που επικρατούσε την τοτινή εποχή:

Επέσανε τα Γιάννενα σιγά να κοιμηθούνε

εσβύσανε τα φώτα τους, εκλείσανε τα μάτια.

Τραγούδι δεν ακούεται, ψυχή δεν ανασαίνει.

Ο ύπνος είναι θάνατος, και μνήμα το κρεββάτι,

και η χώρα κοιμητήριο, κ’ η νύχτα ρημοκλήσι.

Δίνουμε επίσης μερικούς στίχους όπου ο ποιη-

τής εκφράζει τον παράφορο έρωτα του Αλή Πασά:

Επέρασαν χρόνοι πολλοί, που δε σφραγίζω 

μάτι,

βαρέθηκα τη δόξα μου, έφαγα τη ζωή μου

κι ακόμη δεν εγνώρισα στον κόσμο την αγάπη.

Φροσύνη, αγάπησε με συ, σε λίγο θα πεθάνω,

δικά σου είναι τα Γιάννενα, όλα δικά σου νάναι.

«Ο Αθανάσιος Διάκος»

Ένα άλλο υπέροχο ποιητικό αριστούργημα του

Βαλαωρίτη είναι «Ο Αθανάσιος Διάκος». Ο ποιη-

τής είναι καλός μελετητής της Επανάστασης του

1821 και με την πλούσια δημοτική του γλώσσα δίνει

τρομερή ζωντάνια στους ήρωες του. Η υπό-θεση

του ποιήματος είναι η μάχη της Αλαμάνας, όπου ο

Διάκος παλεύει χωρίς να αψηφάει τον κίνδυνο γιατί

μέσα του έταξε έναν σκοπό: να λευτερώσει την αγαπ-

ημένη του πατρίδα. Μα όταν συλλαμβάνεται και βα-

σανίζεται από τους Τούρκους δεν θρηνεί για τον δικό

του θάνατο, αλλά θρηνεί γιατί θα φύγει από τη ζωή

σε μια τόσο όμορφη εποχή:

Για ιδές καιρό που διάλεξεν ο Χάρος να με

πάρει

τώρα π’ ανθίζουν τα κλαριά, που βγάνει η γη

χορτάρι.

Πλάστε μεγαλοδύναμε! Χριστέ! Παράλαβέ με.

Βρέξε στη φλόγα μου δροσιά και κάμε αυτήν

τη στάχτη,

που θα ν’ αφήσει το κορμί του δούλου σου,

Πατέρα,

να μην την πάρει ο άνεμος, και να μη μείνει

στείρα.

Ο Γ. Βαλέτας θεωρεί τον Βαλαωρίτη σαν «το

δεύτερο σκέλος της Επτανησιώτικης Σχολής, που

ο αρχηγός της είναι ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος

Σολωμός». 

Ο Κωστής Παλαμάς γράφοντας για τον Βα-

λαωρίτη ανέφερε πως στους στίχους του: «Δημοτι-

κή γλώσσα, εθνική παράδοση, ελληνική ιστορία πιά-

νονται χέρια και περπατάνε..... θεατής τον απολαύω

σαν έναν όνειρο σαιξπηρικό καλοκαιρινής νυχτιάς,

που μαγεύει....» 

«Ο Φωτεινός»

Τον «Φωτεινό» φαίνεται να τον έγραψε όταν ήταν

νέος και είχε φιλελεύθερες ιδέες. Η υπόθεση τους

είναι η εξής: Ο Τζώρτζης Γρατσιάνος είναι Φράγκος

γαιοκτήμονας στη Λευκάδα και έκανε ό,τι ήθελε σαν

πραγματικός μεσαιωνικός φεουδάρχης και πρό-

σταζε και φοβέριζε τον φτωχό αγρότη Φωτεινό. Το

παράπονο του φτωχοαγρότη Φωτεινού ήταν πα-

ράπονο μιας ολόκληρης τάξης, των δουλευτάδων

της γης, αντανακλούσε μια πραγματικότητα όχι των

μεσαιωνικών χρόνων μα ως αργά ως τον 19ο αιώνα,

γιατί στη Λευκάδα υπήρχαν ακόμη οι σκληροί φε-

ουδάρχες που απομυζούσαν το μόχθο του φτωχού. 

Δίνουμε μερικούς στίχους που αντικαθρεφτίζουν

τη μιζέρια της φτωχολογιάς:

Εγώ, ο φτωχός ο Φωτεινός, ο γέρος ο ξεσκληάρης,

που ρίχνω εδώ τον σπόρο μου για να μου τονε

πάρης,

εγώ, που με τον ίδρωτα τα χώματα ζυμώνω

για να τρώει άλλος το ψωμί, που τρέχω και κεν-

τρώνω

την αγριλίδα του βουνού και που δεν έχω λάδι

ν’ ανάφτω το καντήλι μου και ζω μέσα στον Άδη,

εγώ, που με τα νύχια μου αναποδογυρίζω 

το λόγγο και τα ριζιμιά για να σας τα στολίζω

με κλήματα, που δεν τρυγώ και που ποτέ δεν

έχω

λίγο κρασί κεφαλιακό τη γλώσσα μου να βρέχω.....

Όταν όμως ο φεουδάρχης Γρατσιάνος το παρα-

κάνει, οι Λευκαδίτες αγρότες ξεσηκώνονται. Ο αγρ-

οτικός σηκωμός καταλήγει με τον γάμο της κόρης

του επαναστάτη Φωτεινού με το καλύτερο παλικάρι

του νησιού. 

Ο Κορδάτος λέει πως τον «Φωτεινό» ο Βαλαω-

ρίτης δεν τόλμησε να τον εκδώσει όσο ζούσε γιατί

σαν πλούσιος που ήταν δεν ήθελε να τα χαλάσει με

την τάξη του.

Όταν το 1863 τα Επτάνησα ενώθηκαν με την

Ελλάδα ο Βαλαωρίτης είχε αλλάξει ιδέες. Από φι-

λελεύθερος που ήταν κατέληξε φιλο-μοναρχικός και

όταν ο βασιλιάς Γεώργιος επισκέφτηκε την Κέρ-

κυρα του έκανε την πιο κάτω αφιέρωση:

Ήθελα νάμαι πέλαγο, τα κύματα του να’χω

και να’ρθω στα ποδάρια Σου, στου Θρόνου σου

το βράχο,

το δροσερό τους τον αφρό, την άγρια τη βοή

τους,

τ’ ανδρειωμένα σπλάχνα τους, τη φοβερή ψυχή

τους,

τη γαλανή τους τη θωριά, την παντοδυναμία,

να Σου τα δώσω σήμερα να γένης τρικυμία.

Το 1872 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου της Αθ-

ήνας ανάθεσε στο Βαλαωρίτη να απαγγείλει ποίημα

στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Γρηγορίου

Ε’ όπου είπε τους γνωστούς στίχους:

Πώς μας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο λογι-

σμός σου;

Τα φτερωτά σου όνειρα γιατί στο μέτωπό σου

να μη φυτρώσουν, γέροντα, τόσες χρυσές αχτίδες,

όσες μας δίνει η όψη σου παρηγοριές και ελ-

πίδες;

Παρόλο που το ποίημα του Βαλαωρίτη ήταν γε-

μάτο πατριδοκαπηλία ήταν η πρώτη φορά που σε

δημόσιο χώρο απαγγέλθηκε ένα μεγάλο ποίημα

μπροστά στους επίσημους στη λαϊκή γλώσσα.

Ο Σπ. Τρικούπης που ήταν πρεσβευτής στο

Λονδίνο εξύμνησε το ποιητικό έργο του Βαλαωρίτη

και τον αποκάλεσε διάδοχο του Σολωμού. 

Ο Βαλαωρίτης πέθανε το 1879. 
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ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

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

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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Τhe dynamics of Covid-19 pandemic share

striking similarities with the twin envi-

ronmental crises of global heating and species

extinction. For example, each new Covid-19

case can spawn others and so lead to es-

calating infection rates, just as hotter cli-

mates alter ecosystems, increasing emis-

sions of the greenhouse gases that cause

warming. Both are dangerous feedback loops.

Measures for containing Covid-19 –the need

for early intervention to reduce death and

economic damage; the curbing of some as-

pects of people’s lifestyles for the good of

all of us–should also be at the heart of avert-

ing environmental catastrophe.

By Ν. Sykas

Consultant

on Strategy

& Innovation

We can also draw comparisons in terms of

lagged impacts. For coronavirus, the delay – or

lag – before symptoms materialize means in-

fected people spread the disease long before

they feel effects and change behavior. This is

analogous to our destruction of habitat and even-

tual species extinction, as well as lags between

emissions we pump out and the full effects of

global heating, such as sea-level rise. As with

viral infection, behavior change may come too

late.

The similarities between the Covid-19 pan-

demic and environmental disaster lie not just in

their nature –lagged impacts, feedback loops

and complex dynamics– but also in their miti-

gation – there is no substitute for early action.

Delayed action resulting in more Covid-19 deaths

will also cost nations more in economic growth,

just as hotter and more disruptive climates will

curtail economic prosperity.

Matt Ridley in his book ‘How Innovation Works’

states that: “Vaccine development had lan-

guished in the twenty-first century as an orphan

technology, insufficiently encouraged by gov-

ernments and the World Health Organization.

Ignored, too, by the private sector because new

vaccines are not profitable thing to make […]

By far the biggest failure of the 2020 pandem-

ic is the failure to have done enough innovation

in the field of vaccines”. Ridley notes that we

are experiencing an innovation famine: “The

Western World, especially since 2009, seems

to have forgotten how to expand its economy

at any reasonable speed […] With some ex-

ceptions, mostly in the digital world, the inno-

vation engine is sputtering and society is not

seeing as many new products and services of

value as it needs”. 

Those who say that indefinite growth is im-

possible, or at least unsustainable, in a world

of finite resources are wrong, for a simple rea-

son: growth can take place through doing more

with less: more food from less land and less wa-

ter; more miles for less fuel; more communica-

tion for less electricity; more buildings for less

steel; more transistors for less silicon; more cor-

respondence for less paper. It will always be

possible to raise living standards further by low-

ering the amount of resource that is used to pro-

duce a given output through economies and ef-

ficiencies created by innovation. Growth is there-

fore indefinitely sustainable.  

We live in a world of non-linear change, black

swans and perfect storms, and still, it seems

that we think in a linear mode. Nonlinearities

cannot be tackled with linear models and stat-

ic tools. We need asymmetric innovation strate-

gies, dynamic tools and a multidimensional,

multidisciplinary, multi-scale approach to cope

with grand challenges and stop the ‘sixth mass

extinction.’

According to Miller, building capabilities out

of asymmetries involves that the organization

is capable of doing three things well:

a) Discover the asymmetries and discern the

potential between them; identify the asymmet-

ric resources embedded within the institution-

al, technological, and market contexts. 

b) Turn asymmetries into capabilities by strate-

gically embedding them within an organizational

design configuration that exploits them and sus-

tains their development. 

c) Match asymmetry-derived capabilities to

market opportunities by developing asymmet-

ric innovation strategies.

In his book “Antifragile, Things That Gain From

Disorder”, Nassim Taleb states that: “In every

domain or area of application, we propose rules

for moving from the fragile toward the antifrag-

ile, through reduction of fragility or harnessing

antifragility […] I initially used the image of the

barbell to describe a dual attitude of playing it

safe in some areas (robust to negative Black

Swans) and taking a lot of small risks in others

(open to positive Black Swans), hence achiev-

ing antifragility […] But the barbell also results,

because of its construction, in the reduction of

downside risk – the elimination of the risk of ru-

in […] For antifragility is the combination of ag-

gressiveness plus paranoia – clip your down-

side, protect yourself from extreme harm, and

let the upside, the positive Black Swans, take

care of itself”.

According to Taleb, antifragility is beyond re-

silience or robustness. The resilient resists shock

and stays the same; the antifragile gets better.

This property is behind everything that has

changed with time: evolution, culture, ideas,

revolutions, political systems, technological in-

novation, cultural and economic success, cor-

porate survival, the rise of cities, cultures, legal

systems, equatorial forests, bacterial resis-

tance… even our own existence as a species

on this planet. 

In his book “The Black Swan – The Impact of

the Highly Improbable”, Taleb indicates that: “In-

deed, the notion of asymmetric outcomes is the

central idea of this book: I will never get to know

the unknown since, by definition, it is unknown.

However, I can always guess how it might af-

fect me, and I should base my decision around

that […]This idea that in order to make a deci-

sion you need to focus on the consequences

(which you can know) rather than the probabil-

ity (which you can’t know) is the central idea of

uncertainty […] As it happens, many rare events

yield their structure to us: it is not easy to com-

pute their probability, but it is easy to get a gen-

eral idea about the possibility of their occur-

rence. We can turn these Black Swans into Grey

Swans, so to speak, reducing their surprise ef-

fect.”

Taleb describes optionality as a way to achieve

antifragility: “An option is what makes you an-

tifragile and allows you to benefit from the pos-

itive side of uncertainty, without a correspond-

ing serious harm from the negative side [...] Let

us call trial and error tinkering when it presents

small errors and large gains […] The antifrag-

ile needs to select what’s best – the best option

[…] Trial and error… is not really random, rather,

thanks to optionality, it requires some rational-

ity. One needs to be intelligent in recognizing

the favorable outcome and knowing what to dis-

regard […] We can, from the trial that fails to de-

liver, figure out progressively where to go […]

Innovation is precisely something that gains

from uncertainty: and some people sit around

waiting for uncertainty and using it as raw ma-

terial, just like our ancestral hunters”. As Taleb

notes, the first step is the detection and removal

of any fragilities (vulnerabilities) and the elimi-

nation of the risk of ruin. Positive Black Swans

(opportunities) also have a necessary first step:

you need to be exposed to them.

After many years of research, I developed a

new, dynamic Innovation Model which can help

Organizations discover and exploit valuable

asymmetries to produce exponential multi-

plicative results and benefits. This pioneering

method is presented analytically in a 225-page

practical Guide which, among other, describes

more than 60 asymmetric innovation strategies,

cross-cutting tools and creativity techniques

which can help Organizations modify their ex-

posure accordingly. The aim is twofold: exploit

favorable asymmetries (open to opportunities)

and avoid unfavorable asymmetries (defensive

against threats).

The new Innovation Paradigm can: 

a) Help Organizations innovate under condi-

tions of extreme uncertainty, 

b) maximize the impact –scientific, social,

economic– of innovation, 

c) accelerate recovery from the Covid-19 in-

duced recession and 

d) strengthen all the pillars of National Pow-

er. 

This versatile tool can be applied in all do-

mains and at all levels, scales and sizes: Pub-

lic Services, Local Government Organizations,

NGOs, Business (Startups and Large Corpo-

rations), Academia, Circular Economy, Strength-

ening Competitiveness, Financial Resilience,

Quality Management, Standardization, Nation

Branding, Crisis Management, National Secu-

rity Strategy (Economic Diplomacy, Smart De-

fense) etc. Furthermore, it can help in the de-

sign and implementation of European Programs

such as Horizon Europe, Green Deal and EU

Recovery Plan.

Innovation: Counters
Asymmetric Threats, 

Fuels Resilient Growth
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Thinking about who to write about next, I realised

that numbers next to the names of these giants

of history mean nothing. They were all enormous

in their fields. So much so that even today people

study their stories, their writings, their strategies

and their sacrifices. The numbers then, just de-

note how many I have written about up to now, not

how much they are worth! I am not qualified to

judge what they are worth. To me, their accom-

plishments are invaluable.

By 

Michael

Papadopoulos

Today I am writing about Leonidas, the king of

Sparta. Not a lot is known about the life of Leonidas

before the Battle of Thermopylae. His name means

‘the son of a lion’ or ‘lionlike’. He is believed to have

been born in 540BC, the son of King Anaxandrias II.

He succeeded his half-brother to the throne at around

488 BC, till his death in 480 BC. Leonidas was mar-

ried to Gorgo and had a son. 

In the summer of 480 BC, Xerxes, the king of Per-

sia, was attacking Greece with a well-equipped army,

at least 80,000 strong. Some put it as much as 300,000.

As Xerxes already conquered northern Greece and

was marching south, the Greeks decided to put aside

their differences, unite and confront him at Thermopylae,

a narrow passage in central Greece. Leonidas and his

army, 300 strong, went off to Thermopylae to join the

other Greek armies. The Greeks had about 4,000-

7,000 soldiers altogether. 

Why were the Persians invading Greece? Well, Per-

sia was the Great Empire of the time. King Darius, the

father of Xerxes, had hoped to punish the mainland

Greeks for their support of the cities of Ionia (which

were Greek colonies but subjugated by the Persians,

in modern-day Turkey) during a revolt against Persian

rule. But Darius also wanted to expand his empire

westward. The Persians however were defeated by

the Athenians at Marathon, and Darius died before he

could try again. Xerxes succeeded him and took up

his father’s mantle, determined to conquer the Greeks

once and for all.

Xerxes waited for 4 days before he attacked the

Greek forces at Thermopylae, believing that the Greeks

would surrender after realising they were outnumbered

at least ten to one, maybe forty to one. When he sent

heralds to Leonidas asking for their weapons as a sign

of submission, Leonidas said the historical phrase

῾Μολών Λαβέ᾽ (Molon Lave) i.e. Come and get them!

Only then did Xerxes realise that he would have to

fight!

When the two armies engaged, the battle lasted for

three days.  During two full days of battle, the small

force led by Leonidas blocked the passage and the

Persians couldn’t pass. On the third day however, a

local man, Ephialtes, betrayed the nation, revealing to

the Persians a secret footpath to encircle the Greeks

and win the battle. 

Seeing that the Persian army were about to encir-

cle them, Leonidas asked the other Greeks to leave

the battlefield. He proposed that he and his army would

stay back to cover their escape, while the other Greeks

would leave to fight another day. Leonidas with his 300

Spartans and 700 Thespians, who refused to leave,

stayed back to fight the huge Persian army. They were

all killed in the battlefield, protecting their homeland

and their values. They fought to death because it was

considered disgraceful for a Spartan to return to Spar-

ta beaten in war. A Spartan would either return from

war a winner or should not return at all.

Twenty thousand Persians perished at Thermopy-

lae and the Spartan stance became a rallying cry for

the Greek forces, who later defeated the Persians at

the Battles of Salamis (September, 480 BC) and Plataea

in 479 BC and forced them to return to Asia. Alexan-

der the Great much later invaded Asia and subjugat-

ed Persia in revenge.

Aristodemos and Pantites were the only Spartans

to survive the battle. Aristodemos and his friend Evry-

tos both got an eye infection and were stricken blind.

King Leonidas ordered both men home but Evrytos

turned back, joined the battle despite his blindness

and was killed. Aristodemos went home but the Spar-

tans shunned him, calling him Aristodemos the Cow-

ard. However, he redeemed himself at the battle of

Plataea a year later, where he got killed. Pantites, was

sent to Thessaly by Leonidas to ask for reinforcements

before the battle begun. By the time he returned all the

Spartans and Thespians were dead. Returning home

he was treated as a "trembler" and made an outcast.

Unable to live with this disgrace, he hanged himself. 

The martyrdom of Leonidas and his Spartans at the

Battle of Thermopylae is one of the most brilliant and

heroic events of ancient Greek history, a great act of

courage and self-sacrifice. This man and the battle it-

self have inspired artists, poets and filmmakers through

the ages since then. Countless books have been writ-

ten, thousands of speeches sing their praises. Chil-

dren throughout the world learn of their feats in amaze-

ment and awe!

Today, a modern monument lies on the site of the

battle in Thermopylae to remind of this courageous

action, while the tomb of this legendary king lies in his

homeland, Sparta. Another statue adorns the centre

of Sparta. But the glory of Leonidas and his compatri-

ots has traversed the globe. His fame and his legacy

have infused and inspired millions of people of all ages,

all through the ages! And contributed to the glory of

Greece! Ancient and Modern!

TITBITS:

• Trying to persuade the Greeks to surrender, The

Persians sent this message: “The arrows from the

archers of our enormous army will hide the sun.” To

which the Greeks replied : “What a relief! When battle

begins, we will be fighting in the shade!”

• The Epitaph at the battle site: Ω ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ

ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ, i.e. PASSERBY, GO TELL

THE SPARTANS THAT HERE OBEDIENT TO THEIR

LAWS WE LIE

• The name Ephialtes means someone who can

jump robustly, high or long distance. After his treach-

ery it came to mean a nightmare, a traitor or a trau-

matic experience. The name Ephialtes disappeared

from the list of Greek names.

• Leonidas’s wife asked him before he left Sparta:

What will happen to me if you get killed? He replied:

Get married to a brave man and bear him brave chil-

dren!

• Ephialtes left his birthplace after being rewarded

by Xerxes. According to Herodotus he was killed for an

apparently unrelated reason by Athenades around 470

BC; but the Spartans rewarded Athenades all the same.

SOURCES:

https://lgsgreekproject.wordpress.com/2014/10/04/the-

traitor-ephialtes/

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

https://greece.greekreporter.com/2020/06/11/brand-

ed-a-coward-died-a-hero-the-story-of-the-only-sur-

vivor-of-leonidas-300/

https://www.ellopos.com/blog/2946/ephialtes-and-

the-death-of-leonidas/

“The Greatest Greeks’’ articles, are meant to per-

haps nudge the interest of younger people to explore

our history and culture. 

I am writing in English so that the text can be ac-

cessed by those who do not speak/read Greek. I must

also add that the choice of the ten is my personal choice

and no one has to agree with me. You can choose and

investigate further what you think are the greatest

Greeks to have walked the earth and compile your

own list.

NEPOMAK UK Christmas
Charity Campaign 2020

Τhe Christmas Charity

Campaign is an initiative of

NEPOMAK UK, the UK

branch of the World Organi-

sation for Young Overseas

Cypriots. 

For the last 3 years, with

the support of the UK Cypri-

ot community, NEPOMAK

UK has successfully run our

annual Santa Shoe Box cam-

paign, delivering gifts to vul-

nerable and impoverished

children in Cyprus and to the

schoolchildren enclaved in

Rizokarpasso. 

Due to the international cri-

sis caused by COVID-19, it

is difficult to run the Santa

Shoe Box campaign this year.

However, vulnerable children

in Cyprus need our help now,

more than ever before. 

This year, NEPOMAK UK

is running a range of diverse

events online to raise funds

which we will donate to di-

rectly to charities supporting

children in Cyprus.

This year, they will be work-

ing with:

--Caritas Cyprus – who cur-

rently support approximate-

ly 700 children (under the age

of 18) and assited more than

3,200 families so far this year. 

--Rizokarpasso Associa-

tion UK – who support the

schoolchildren enclaved in

Rizokarpasso, living under

occupation in the northern

part of Cyprus. 

Help them in spreading

some Christmas cheer by

making a donation - A small

donation will go a long way

in making a huge difference

to a less fortunate child.

Follow NEPOMAK UK on

Facebook and Instagram

(NEPOMAK.UK) to follow our

online events which will be

running up to Christmas as

part of our fundraising. To do-

nate or find out more infor-

mation, please visit:

https://www.justgiving.com/c

rowdfunding/nepomak-uk-

christmas-charity-campaign-

2020

THE GREATEST GREEKS (CLASSICAL TIMES)

Leonidas (540-480 BC)

Online event by the newly founded
“Cyprus Medical Society UK

The CMS UK successfully hosted its first event

which was available via Zoom and our facebook

page (Link please) on the 18th of October with the

title: “Life as a Medic in the UK”. The event con-

centrated more on medical students and founda-

tion doctors and aimed to encourage specialty

training in the UK and provide information on var-

ious specialties.

The event commenced with an introductory talk

by the two presidents Dr N. Galazis and Dr S. Had-

jiphilippou. Following that, Dr Perla Eleftheriou, a

renowned Haematology Consultant at UCLH, de-

livered the keynote speech where she highlight-

ed the achievements of the Cypriot diaspora in the

UK. In an inspirational speech, Dr Eleftheriou al-

so presented potential challenges that may lay

ahead but importantly the numerous advantages

of pursuing specialty training in the UK. 

Dr Myria Galazi presented the Mentoring Scheme

of the CMS UK and highlighted the importance of

mentorship for both the mentor and the menteé.

Six specialty presentations were also performed

by distinguished Cypriot doctors such as Mr C.

Simillis, Dr C. Parisinos, Dr C. Kotsapas, Ms D.

Georgiou, Dr S. Solomis and Dr N. Christofides.

The event was coordinated by Dr M. Galazi, I.

Mantrali, A. Mavrou and the medical students E.

Theodorou and M. Nicolaides.

This virtual event had over 1000 views in the

first hours of its publication and is available at the

CMS UK facebook page

The speakers in the event:

M. Nikolaides, 4th year medical student

E. Theodorou, 4th year medical student

C. Parisinos, ST7 ( SpR) Gastroenterology 

S. Solomis, SpR Psychiatry

I. Matrali, SpR Obs & Gynaecology

A. Mavrou, IMT2

M. Galazi, ST6 ( SpR) Medical Oncology

N. Galazi, ST6 ( SpR) Obestrics & Gynaecolo-

gy

S. Hadjifilippou, ST7 ( SpR) Cardiology

P. Eleftheriou, Consultant Haematologist

C. Simillis, Consultant General and Colorectal

Surgeon

C. Kotsapas, Consultant Paediatric Allergy

D. Georgiou, Consultant Obstetrician and Gy-

naecologist

N. Christofides, GP



Community grassroots club Omonia Youth FC,

sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas

Barbers and V Jewellers saw all three of the club's

girl only teams play their first match of the season

last weekend with the Under 11 Girls enjoying their

first ever game for the club. 

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's Un-

der 13 Girls ran out 4-1 winners in a performance,

which showed progress from last season.   Hav-

ing gone 1-0 up, they were pegged back to 1-1

with 15 minutes to go. Last season such a setback

would have seen heads drop but the resilience

and perseverance of the girls encouraged a col-

lective determination as they pushed for the win-

ner and scored three more times to take all three

points.  

The new girls who have joined the team have

integrated fantastically and this was demonstrat-

ed by the confidence they showed on the pitch with

one being named player of the match.  

Sophia wanted to thank Savvas Zavros, our Un-

der 15 Gold manager, for the support he has shown

the team, acting as a mentor and stepping in to

referee when needed.  

George Pantelides Under 16 Girls also had a

winning start to the season. Playing in a new league

this season a narrow 1-0 victory was reward for all

the pre-season training the team have been do-

ing.   

In what was described by George as "...an en-

couraging performance..." he highlighted many in-

dividual performances: There was exceptional de-

fending from Sapphira, Nicole and Player of the

Match Lucia. The girls struggled to find their rhythm

early in the game but had a few chances early on

with Aleesa and team captain Christina going close.

Aleesa was soon to find the target with a strong

drilled shot after good work from Sapphira and

Christina sending the watching fans wild! Emilia

made a great point blank save to keep the score

at 1-0.  The second half was mostly pressure from

the Under 16 Girls with Christina, Kayla and Emil-

ia all having chances to score.  Maggie, Mary, Ly-

dia and Andrianna covered every blade of the syn-

thetic grass to support their teammates. It was a

fun start to life in the East Barnet HGS Under 16

league with happy faces at the final whistle.  

Finally, the club's newest team, Mary Tryphona

and Abdulai Adejumo's Under 11 Girls played their

first match for the club in a friendly game. Mary

was bubbling with pride as the team showed an

amazing never give up attitude. Most importantly

all the girls enjoyed themselves and with this be-

ing their first ever match, there was improvement

with every passing minute. The girls never out their

heads down and kept battling throughout the match.

Mary said: "I am so, so proud of them. We have a

great squad who will improve and develop." Play-

er of the Match was awarded to Mahdi some amaz-

ing saves in goal.  

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14 White

were very dominant in their match but could not

convert the many chances they created. Even so,

they ran out 4-2 winners with Man of the Match

Yullian scoring a hat-trick and Jensen s coring the

other goal as the team continue their good start to

the season. 

Mario Yiasemi's Under 14 Gold also won even

though they were not at their best and had to come

from behind to win 2-1. The opposition made some

outstanding saves to keep the Under 14 Gold at-

tackers at bay while the score was 1-1 but the boys

kept battling to the end, with Arda eventually scor-

ing the winner scoring his second and winning

goal. Ibrahim was named Man of Match. 

It was full house of wins for the Under 14 age

group as Tas Georgiou's Under U14 Green won

3-2 away from home. Two goals from Man of Match

Jacob Roberts sealed the win to add to a goal from

Jamie Gordon. It was a pleasing performance; es-

pecially considering the boys lost their regular

keeper and were playing one of the division's top

teams. The spirit shown was superb as they took

all three points in a tight and well-contested game. 

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13

White were 4-2 winners in a straightforward vic-

tory. A fast start should have seen them three goals

up but they had to wait until midway into second

half to score. Their opponents scored soon after,

thanks to a loss in concentration by the Under 13

White. A stunning shot from outside the box by

Chris restored their lead and two quick fire sec-

ond half goals secured the points before a late con-

solation penalty for the opponents. Georgie (2),

Nick and Chris got the goals with William named

Man of the Match for a dominant midfield display. 

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13

Green lost to the unbeaten team who sit top of the

division. The boys gave it their all, created some

great play and few chances but could not keep up

with the away team strength.  

Nick Georgiou's Under 18 Gold lost 2-0 at home

in the cup. It was a disappointing result with too

many errors, which, unfortunately for the team,

were taken advantage of by the opposition.  De-

spite the effort and attempts on goal, the boys could

not turn the game around. Michael Vassiliou was

named Man of the Match an display. 

Chris Gregoriou's Men's Team, who are spon-

sored by Crown Mobile Tyres, Athletic Develop-

ment Club, The Master Locksmith, CJAZ Con-

sulting and RAMEK asset management played in

the first ever Omonia Derby at Men's level in the

KOPA league. Coming up against the reigning

champions was always going to be a tough task

but the team have shown improvement week on

week and this was no exception as they battled

hard against one of the league's top teams. They

lost 4-1 but showed enough over 90 minutes pos-

itive signs to take into the next with confidence.

The goal was scored by Steven Wright with Don-

aldo named as Man of the Match. 

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouth-

footballclub@hotmail.com, via the con-

tact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the

club on twitter @OmoniaYouthFC and

Instagram @omoniayouthfc1994.
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All three Omonia

Youth FC girls' teams

start their season 

A winning start to the season for the Under 16 Girls

Happy players, parents and coaches as the Under 11 Girls play their first ever match for the club

A dominant display and three points for the Under 14 White



George Psarias has

been a restauranteur for

almost forty years. He

spent his time and ener-

gy cooking traditional

Greek dishes but also de-

veloping new ones based

on fresh ingredients and

Mediterranean flavours.

He has appeared on numerous radio and television

programmes on BBC2 Food and Drink. ITV, Chan-

nel 4, Sky's Good Food Live and others. Here he

would like to give you a taste of his recipes.

GREEK COFFEE 

AND WALNUT CAKE

INGREDIENTS
Makes one 20cm cake

175g unsalted butter

175g unrefined golden caster sugar

3 organic or free range eggs, separated

175g self-raising flour

1 tsp baking powder

2 tbsp Greek coffee

3 tbsp full-fat milk

75g shelled walnut, coarsely chopped, plus

a few walnut halves

FOR THE FILLING

300g unsalted anari, manouri or 

cream cheese

300g icing sugar

Finely grated zest of 1 lemon and 1 orange

2 tbsp Greek coffee

60g shelled walnuts, coarsely chopped

TO DECORATE

Halved walnuts

METHOD

1. Pre-heat the oven to200'C/180'C/gas mark4.

2. Cream the butter and sugar in a mixing

bowl until light and fluffy by hand or using

an electric mixer for around 2-3 minutes.

3. Line the base of two 20cm sponge tins with

greaseproof paper.

4. Break the egg yolks with a fork and add

them a little at a time to the  butter and

sugar mixture beating well after each ad-

dition.

5. Sift the flour and baking powder into a sep-

arate bowl and add to the mixture, mix-

ing gently by hand with a large metal spoon

or with the electric mixer on a slow speed.

6. Stir in the coffee and milk and gently fold

the walnuts into the cake mixture.

7. In a separate bowl, whisk the egg whites

to the soft peak stage and stir a little of

the whites into the cake mixture, then gen-

tly fold the rest through.

8. Divide the cake mixture equally between

the two cake tins, smooth lightly and bake

for 25-30 minutes or until a skewer in-

serted into the centre comes out clean.

Remove from the cake tin and place on

a wire rack to cool completely.

9. To make the filling mix the cheese in a bowl

with the lemon and orange zest. Add the

sugar and beat by hand or with an elec-

tric mixer until smooth and creamy, for

around 2 minutes. Mix the coffee into the

cheese mixture and fold in the walnut

pieces.

10. Spread a good third of the filling onto one

of the cooled cakes, then place the other

cake on top. Spread the remaining filling

on top and around the sides using a palette

knife.

11. Decorate with halved walnuts.

12. Leave to set for several hours before serv-

ing. I will keep for several days in a sealed

container.

Copyright George Psarias

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

Greek coffee and walnut cake
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