Α ∂Ν•Ε∞ΞƒΑ∆Ρ∏Τ∆Η∏Τ Η ∂ Ε
∞¡
µΒ
¢Δ
√Ο
ªΜ
∞Α
¢Δ
π ∞Ι Α
π ∞Ι Α ∂Ε§Λ§Λ∏Η¡Νπ Ι∫Κ∏Η Ε
∂Φ
ºΗ
∏Μ
ªΕ
∂Ρ
ƒ Ιπ Δ
¢Α
∞ Τ ∆Ο√ΥÀ Λ Ο
§Ν
√Δ
¡ Ι¢Νπ Ο
¡Υ
√À

maaiill:: m
m ii c
ch
ha
ae
e ll @
@e
eem
e ll e
e ff tt h
he
e rr iia
a..bbiizz
Αƒ
Ρ.Ι Θ
Ο§Σ√ΦΥΛ
∞
ºΜ
À§
À 9 ΛΟΥ
91 1041 (E)

ΑΠΟΨΗ

Ο¶
Κ∆Τ∂ΩªΒµΡƒΙ Ο
¶ ∂ΠªΕ¶Μ∆Π
∏Τ Η
1 22 9™ ∂
π √ΥÀ 22002109

Τ∆Ι Μ
π ªΗ∏: : £í01,,0
00
0

ΑΠΑΝΤΗΣΗ FOREIGN OFFICE ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β. ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

√ θα σταματήσει τον
Ποιος
Ισλαμοφασίστα Ερντογάν
που απειλεί την Ευρώπη;

Εφαρμογή των Ψηφισμάτων 550 και 789
για το Βαρώσι υποστηρίζει η Βρετανία
n «ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ»
ΣΕΛΙΔA 4

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο Κύπρος Νικολαΐδης
εξελέγη ως μέλος της
Εθνικής Ακαδημίας
Ιατρικής των ΗΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ 13

Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
JEREMY HUNT ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ NHS:

«Ξοδεύονται πιο πολλά λεφτά
σε αποζημιώσεις για θανάτους
σε μαιευτήρια από λάθη γιατρών
παρά σε μισθούς»...
l Ρεπορτάζ: Φανούλα Αργυρού
ΣΕΛΙΔΑ 4

80 χρόνια από το Έπος του
1940 και το στρατηγικό «ΟΧΙ»
Γράφει
ο Μιχάλης
Αράπης
ΣΕΛΙΔΑ 15

Η εκπαίδευση στη
Βρετανία μετά το
lockdown
Γράφει η Δανάη Μπουζαλά
ΣΕΛΙΔΑ 13

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΕΙΑΝΕ ΤΟ
ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Πρόσκληση και σε άλλες χώρες
για περιφερειακή συνεργασία
n ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ
ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟ
n ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΤΑΤΑΡ ΓΙΑ
ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ… ΚΟΥΝΟΥΣΜΑ
n «ΠΙΚΝΙΚ» ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΙΣ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Υπό την σκιά αλλά όχι την σκαιά του
κορωνοϊού ο Εθνικός εορτασμός
της 28ης Οκτωβρίου 1940
στα Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία
Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΣΕΛΙΔΕΣ 11-12
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Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΕΙΑΝΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ Ο ΤΑΤΑΡ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Πρόσκληση και σε άλλες χώρες
για περιφερειακή συνεργασία
Τ

ο έδαφος για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με οδηγό τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου προλείανε η
Τριμερής Συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ
Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Η κίνιση αυτή των τριών χωρών εκλαμβάνεται ως
θετική απάντηση στην απόφαση/προτροπή της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
αναφερόταν στην ανάγκη πραγματοποίησης περιφερειακής διάσκεψης των
χωρών της Αν. Μεσογείου για συνολική
επίλυση διαφορών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και το ενεργειακό.
Ως γνωστόν, η Τουρκία επιδιώκει μια τέτοια Σύνοδο αλλά αποκλείει τη συμμετοχή
της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκρίνοντας
συμμετοχή των «δύο ισότιμων κοινοτήτων
της Κύπρου», θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Αθήνα και ασφαλώς η Λευκωσία.
Μιλώντας μετά τη Συνάντηση της Τριμεούς, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης είπε ότι «οι λύσεις σε κοινές προκλήσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσω συνεργειών και συνεργασίας στο
πλαίσιο μιας θετικής ατζέντας, όπως αυτής
που διέπει τον τριμερή μηχανισμό συνεργασίας μας. Συνέργειες, που αποσκοπούν
στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου φυσικά του Δικαίου της Θάλασσας, και της βασικής αρχής των σχέσεων
καλής γειτονίας».
Από πλευράς του, ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ
Να κάνουν… πικνίκ στα Βαρώσια δήλωσαν -- μεταξύ σοβαρού και αστείου --ότι θέλουν να κάνουν ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο νέος ηγέτης τους ψευδοκράτους
Ερσίν Τατάρ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν
τη Δευτέρα στην Άγκυρα.

Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ αποτελούν χώρες εγγυήτριες της ασφάλειας στην περιοχή
και υπογράμμισε ότι μέσω της τριμερούς
συνεργασίας δημιουργούνται κοινές κατανοήσεις και κοινές απαντήσεις αλλά και νέες
ευκαιρίες στην περιοχή. «Η στρατηγική σχέση δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε. Είναι
μια ανοικτή πρόσκληση σε όλους, υπό την
προϋπόθεση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας».
«Στο επίκεντρο των επαφών που είχα τόσο με τον κ. Λαβρόφ και με τους υπουργούς
Εξωτερικών της Κύπρου και του Ισραήλ
συζητήθηκαν οι τρόποι ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας. Το αντίδοτο είναι η ανάπτυξη της πολυμερούς συνεργασίας προς
όφελος της σταθερότητας και της ειρήνης
στην περιοχή», τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Σε
αυτό το πλαίσιο χαιρέτισε και τις αποφάσεις
εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με
το Σουδάν, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ,
Γκάμπι Ασκενάζι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργικής,

όπως είπε, διπλωματίας στην επίτευξη της
ευημερίας και ειρήνης
«Στη Μέση Ανατολή γινόμαστε μάρτυρες
νέων ευκαιριών ανάμεσα σε διαφορετικές
χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς. Η εξομάλυνση των σχέσεων μας με μια σειρά από
χώρες αποδεικνύει τη βούληση μας να προχωρήσουμε τη συνεργασία, με στόχο ένα
καλύτερο μέλλον για τους νέους όλων των
χωρών», τόνισε και πρόσθεσε ότι «πνέει
ένας καλύτερος άνεμος στη Μέση Ανατολή».
«Ελπίζω κι άλλες χώρες να ακολουθήσουν
αυτές τις πρωτοβουλίες με στόχο η Μέση
Ανατολή να γίνει όαση ειρήνης», είπε και κάλεσε την Παλαιστινιακή Αρχή να εκμεταλλευτεί αυτή την προοπτική.
«Πιστεύω πολύ στη διπλωματία της συνεργασίας και ειδικά σε αυτή την Τριμερή. Πιστεύω ότι έτσι θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο σε πολλά επίπεδα συνεργασίας
στην περιοχή. Με βάση τον κοινό σεβασμό
στο διεθνές δίκαιο αλλά και των αλληλοσεβασμό ανάμεσα στις χώρες μας», κατέληξε
ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών.

Σακελλαροπούλου : Το έπος του ’40
είναι ένα πρότυπο ομοψυχίας
«Σήμερα, σε δύσκολες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας και έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το έπος του ’40
είναι ένα πρότυπο ομοψυχίας,
ενότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του
Γ’ Σώματος Στρατού για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» χθες Τετάρτη και σημείωσε πως «η ιστορία μας διδάσκει ότι η πατρίδα
μας δυναμώνει και υπερβαίνει
κάθε εμπόδιο, όταν είναι ενωμένη».
«Η επέτειος που γιορτάζουμε
σήμερα είναι πηγή υπερηφάνειας για το έθνος μας. Το «ΟΧΙ»
που βροντοφώναξε σύσσωμος
ο ελληνικός λαός ενάντια στην

«Πίκνικ» στο Βαρώσι
θα κάνει ο Ερντογάν
στις 15 Νοεμβρίου...

ιταμή φασιστική πρόκληση είναι
μια από τις πιο συγκλονιστικές
στιγμές της ιστορίας μας», είπε
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και συνέχισε: «Μια στιγμή πατριωτικής έξαρσης και εθνικής
αυτοπεποίθησης, μια στιγμή υπέρβασης. Ένα μικρό έθνος αψήφησε την υπεροπλία των Δυνάμεων του Άξονα που είχαν ήδη
σαρώσει την Ευρώπη, ύψωσε
το ανάστημά του και απέκρουσε
τη φασιστική εισβολή. Τάχθηκε
με την σωστή πλευρά της ιστορίας, υπερασπίστηκε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τις ανθρωπιστικές αξίες ενάντια στη βαρβαρότητα του φασισμού και τη
βία του ναζισμού, νίκησε τον φόβο, πολέμησε ηρωικά στις πιο
αντίξοες συνθήκες και απέσπασε τον θαυμασμό όλου του κόσμου».

Ακολούθως η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στη σημερινή συγκυρία και υπογράμμισε: «Το έπος του ’40 μας συγκινεί και μας εμπνέει. Σήμερα, σε
δύσκολες συνθήκες, εν μέσω
πανδημίας και έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο,
είναι ένα πρότυπο ομοψυχίας,
ενότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η πατρίδα μας δυναμώνει
και υπερβαίνει κάθε εμπόδιο,
όταν είναι ενωμένη. Θυμόμαστε
τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη,
ενός από τους πολλούς που έζησαν “το θαύμα της Αλβανίας”:
“Είδα στο πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι
ικανός ο Ελληνισμός να αναδύσει
όταν πιστεύει στο δίκιο του”».
Την ώρα της κατάθεσης στεφάνου μαχητικά αεροσκάφη της

Πολεμικής Αεροπορίας έσκισαν
τον καθαρό ουρανό πάνω από
τη Θεσσαλονίκη αποδίδοντας τιμές, ενώ πέταξαν και στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου «Απάτσι».
Κατά την άφιξη της στο Ηρώο
στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Στη διάρκεια της τελετής τηρήθηκαν οι υγειονομικές διατάξεις με τη χρήση μάσκας και τις
αποστάσεις.
Μετά την κατάθεση στεφάνου
η κ. Σακελλαροπούλου μετέβη
στο γραφείο του διοικητή του Γ’
Σώνατος Στρατού αντιστράτηγου
Δημητρίου Κούκκου.
Η παρουσία της Προέδρου
της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε με επίσκεψή της στη Μονή Βλατάδων.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στις 15 Νοεμβρίου θα
μεταβεί στα κατεχόμενα για την επέτειο του ψευδοκράτους και
θα εγκαινιάσει και το νέο νοσοκομείο στη Λευκωσία. Πρότεινε
ακόμη να κάνουν και… πικνίκ στα Βαρώσια.
O Eρντογάν επανέλαβε για άλλη μια φορά τη νέα κατεύθυνση
της Άγκυρας για δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο, απορρίπτοντας
το σύστημα του ομοσπονδιακού κράτους, το οποίο χαρακτήρισε «μη έγκυρο».
Αν και δήλωσε υπέρ μίας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης
για την Κύπρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι υπέρ της ισότητας, απορρίπτοντας εκ
νέου, εμμέσως πλην σαφώς, τις ελληνοκυπριακές θέσεις.
Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι πλέον η ομοσπονδία δεν είναι
ένα μοντέλο λύσης που μπορεί να ισχύει και ότι χρειάζονται νέες
ιδέες. «Άλλωστε αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί
οι οποίοι έχουν ιδρύσει δύο ξεχωριστά κράτη», υποστήριξε,
προσθέτοντας ότι πλέον πρέπει να τεθεί στο τραπέζι η λύση δύο
κρατών.
Ο Ερντογάν τοποθετήθηκε και για τα θέματα της Ανατολικής
Μεσογείου και της διαχείρισης των υδρογονανθράκων.
«Δεδομένου ότι η ελληνική πλευρά δεν βλέπει τον τουρκοκυπριακό λαό ως ίσο εταίρο, άφησαν αναπάντητα τα αιτήματά
τους για συνεργασία για την κατανομή των εσόδων από υδρογονάνθρακες. Η ελληνική πλευρά συνεχίζει να σφετερίζεται τα
ίσα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, τους οποίους θέλουν να
δουν ως μειονότητα υπό την κυριαρχία τους. Η βάση της λύσης
στην οποία οι δύο λαοί μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα στην ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια θα πρέπει να βασίζεται στα
γεγονότα του νησιού», σημείωσε.
«Στην Ανατολική Μεσόγειο, προστατεύουμε τα δικαιώματά μας
στην υφαλοκρηπίδα μας, καθώς και υπερασπιζόμαστε τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού,
που είναι οι κοινοί ιδιοκτήτες του νησιού», κατέληξε ο Τούρκος
πρόεδρος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΤΑΤΑΡ
ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Υπό τη βαριά σκιά των πιο πάνω τουρκικών θέσεων, θα συναντηθούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσιν Τατάρ.
Η συνάντηση διευθετήθηκε από την ειδική αντιπρόσωπο του
ΓΓ του ΟΗΕ Ελίζαμπεθ Σπέρχαντ, κατόπιν πρωτοβουλίας του
προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει καθόλου τον Τατάρ.
Γίνεται αντιληπτό ότι στη συνάντηση δεν πρόκειται να συζητηθεί το Κυπριακό. Μάλλον θα γίνει αναφορά στην πρόθεση του
ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει άτυπες συνομιλίες.
Είναι πασιφανές ότι με τη νέα γραμμή πλεύσης που έχει
χαράξει ο Ερντογάν και ενστερνίζεται πλήρως ο Τατάρ, δεν
πρόκειται να βρεθεί κοινή βάση για επανέναρξη των συνομιλιών.
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Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ JEREMY HUNT ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ NHS:

«Ξοδεύονται πιο πολλά λεφτά σε αποζημιώσεις για θανάτους
σε μαιευτήρια από λάθη γιατρών παρά σε μισθούς»...
Η τραγωδία στα μαιευτήρια
«Πώς μπορούμε να ξοδεύουμε περισσότερο σε λάθη γιατρών στα μαιευτήρια
από ότι πληρώνουμε γιατρούς και νοσοκόμες
στους θαλάμους των μαιευτηρίων;» Ήταν ο
τίτλος της «Daily Mail» στις 18 Σεπτεμβρίου
2020, στο άρθρο του βουλευτή, πρώην Υπουργού Υγείας και πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας και νυν Προέδρου της
Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Κονοτήτων,
Jeremy Hunt.
Ο αρθρογράφος αναφέρει, ότι πέραν των
θανάτων από τον νέο θανατηφόρο κορωνοϊό,
θα αναζητηθούν με έρευνες και πού βρίσκονται οι ευθύνες για τόσα πολλά λάθη στα μαιευτήρια με θανάτους βρεφών, τραγωδίες που
διαμόρφωσαν μια εικόνα που αγνοήθηκε για
πολύ καιρό. Γι΄αυτό και η Επιτροπή Υγείας της
Βουλής ξεκίνησε μια τέτοια έρευνα το περασμένο καλοκαίρι για την ασφάλεια των μαιευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη
τη χώρα...
«Μου αναφέρθηκε η μελέτη από υψηλά
σεβαστά πρόσωπα τον Professor Nick Black
και την Helen Hogan του London School of
Hygiene & Tropical Medicine ότι 4% των θανάτων στα νοσοκομεία υπολογίζεται από
ανεξάρτητους γιατρούς ότι κατά 50% μπορούσαν να αποφευχθούν. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 500 θανάτους κάθε εβδομάδα στο NHS Αγγλίας μόνο...», έγραψε ο
Jeremy Hunt. Για να τονίσει ότι γι΄αυτό ξοδεύονται περισσότερα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη σε δίκες/αγωγές εναντίον του
συστήματος για τα λάθη απ’ όσα ξοδεύονται
για μισθούς γιατρών και νοσοκόμων όλο τον
χρόνο...

Αγνοήθηκαν οι ασθενείς
με πιθανότητα καρκίνου
Σχεδόν τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν
τις εξετάσεις τους και δεν είχαν περίθαλψη από
τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με τον οργανισμό Cancer Research UK. Και ο οργανισμός κάνει έκκληση στα νοσοκομεία να κρατήσουν ανοικτές τις υπηρεσίες και να απο-

φεύγουν να «αντικαθιστούν τη μία κρίση
υγείας με μια άλλη».
Περίπου 350,000 άνθρωποι που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν σταλεί επειγόντως
στα νοσοκομεία για εξετάσεις με συμπτώματα
καρκίνου από τον περασμένο Μάρτιο δεν έτυχαν προσοχής.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης
Επιστήμονες της Οξφόρδης θα ανταμειφθούν για την διάσωση του κόσμου, έγραψαν
οι «Times» του Λονδίνου στις 23 Οκτωβρίου
2020. «Η τελευταία φορά που το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έσωσε τον κόσμο από μολυσματική ασθένεια, ήταν με την ανακάλυψη της
πενικιλίνης (penicillin) και δεν πήραν γρόσι.
Αυτή τη φορά με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
για το οποίο δούλεψαν σκληρά, θα κάνουν σίγουρο ότι θα πάρουν μια ανταμοιβή. Το πανεπιστήμιο διαπραγματεύτηκε ένα 6% από τα δικαιώματα αν είναι επιτυχές το εμβόλιο», σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal».
Η φαρμακευτική εταιρεία Αστραζένικα (Astrazeneca) θα κατασκευάσει και θα διανέμει
το εμβόλιο, αλλά πιθανόν, συνεχίζει η είδηση,
να χρειάζεται κάθε χρόνο booster shot. Αν το
εμβόλιο υπερισχύσει άλλων, το πανεπιστήμιο
θα έχει να εισπράξει αρκετά εκατομμύρια.

Α-Level και GCSE 2021
Οι εξετάσεις A-Level και GCSE για το 2021
θα αναβληθούν για τρείς εβδομάδες για να βοηθηθούν οι μαθητές με περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση στις 12 Οκτωβρίου 2020 («Times» Λονδίνου 13.10.2020).

Άγνωστοι οι παράνομοι και
ο αριθμός τους
Την ίδια μέρα 18.9.2020 η «Daily Mail» πρόβαλε και την αδυναμία του Υπουργείου Εσωτερικών να γνωρίζει πόσοι λαθραίοι μετανάστες βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ερώτηση «Πόσοι παράνομοι μετανάστες
στο ΗΒ; Απάντηση “Δεν έχουμε ιδέα, παραδέχονται αξιωματούχοι!”, Το Υπουργείο

Εσωτειρκών δεν έχει ελέγξει από το 2005!»
ήταν ο τίτλος και υπότιτλος του κειμένου του
ανταποκριτή της εφημερίδας Steve Doughty,
που τα λέγει εύστοχα σε τρείς γραμμές.
«Δεν έχει ιδέα (Το Υπ. Εσωτερικών νοείται)
για το ζημιά που κάνει η παράνομη μετανάστευση ή οι εγκληματίες που συνδέονται μαζί
της... Bουλευτές είπαν ότι το Υπ. Εσωτερικών
ήταν απροετοίμαστο όταν θα έληγε στο τέλος
του χρόνου η συνεργασία με χώρες της ΕΕ μετά το Brexit, και αυτό μπορεί να βοηθήσει την
παράνομη μετανάστευση και να εμποδίσει ακόμα περισσότερο την εκδίωξη όσων δεν πρέπει
να βρίσκονται στην χώρα», έγραψε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Μειονότητες
υπερ-αντιπροσωπευμένες
Στις 13 Οκτωβρίου 2020 οι «Times» επίσης
έγραψαν ότι οι εθνικές μειονότητες είναι υπεραντιπροσωπευμένες ως ηθοποιοί και παρουσιαστές στη βρετανική τηλεόραση.
«Άνθρωποι με Μαύρη, Ασιατική και Εθνικά
Μειονοτική καταγωγή – Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) backgrounds – συνολικά αντιπροσωπεύονταν κατά 22% στην τηλεόραση πέρσι, παρόλο ότι αντιπροσωπεύουν
μόνο το 12.8% του πληθυσμού στο Ηνωμένο
Βασίλειο. ..», έγραψε η εφημερίδα με τίτλο «Minorities 'over-represented' on TV».

«Εγκληματικά στοιχεία εισάγουν
όπλα στους δρόμους
της Βρετανίας»
Δυνατά αυτόματα όπλα εισάγουν λαθραία
οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη Βρετανία έγραψαν, οι «Times» στις 13 Οκτωβρίου
2020. Το δημοσίευμα αναφέρεται στις εκατοντάδες συλλήψεις στις οποίες προέβη η Aστυνομία
κατά την διάρκεια της επιχείρησης «Operation
Venetic» μετά τις πληροφορίες που εξασφάλισε από το σύστημα Encrochat encrypted system
που χρησιμοποιούν 10,000 εγκληματίες στην
Βρετανία...
Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

TIMES: Απατεώνες-εγκληματίες «έφαγαν»
2 δισ. λίρες του "furlough sceme"!
Αν δεν το έγραφε μεγάλη εφημερίδα όπως οι «Τάιμς», ίσως να μην το πιστεύαμε. Πρωτοσέλιδο στις 23 Οκτωβρίου 2020 στους «Τimes» του Λονδίνου η είδηση «£2bn lost to criminals in furlough cash fraud – Organised crime gangs target taxpayer money». Την είδηση υπογράφουν τρείς δημοσιογράφοι: Oliver Wright, Policy Editor, Francis Elliott, Political
Editor και Fiona Hamilton, Crime & Security Editor.
Οργανωμένα εγκληματικά στοιχεία κατάφεραν να αποσπάσουν £2 δις
από το ποσό των £39 δισεκατομμυρίων που παραχωρήθηκαν για επιχορήγηση των εργαζομένων (furlough scheme), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Τμήματος Φορολογίας (HM Revenue and Customs).
Είναι σχεδόν σίγουρο, έγραψε η εφημερίδα, ότι περισσότερο από το μισό
(του ποσού αυτού) έχει πληρωθεί σε οργανωμένους εγκληματίες που εμφανίζονται ως νόμιμοι επιχειρηματίες και εξασφάλισαν τα ποσά αυτά μέσω
του σχεδίου ανάγκης (emergency scheme), είπαν αξιωματούχοι του Φόρου
Εισοδήματος στο Ελεγκτικό Γραφείο της Κυβέρνησης (National Audit Office).
Εκτός του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Γραφείο
της Κυβέρνησης, υπήρξαν και άλλοι τύποι διαφθοράς περιλαμβανομένων
και εργοδοτών που φούσκωσαν τους λογαριασμούς...

Meal vouchers για φαγητό
σε παιδιά που το έχουν ανάγκη
Και ενώ δύο δισεκατομμύρια λίρες έχουν πάει στο οργανωμένο έγκλημα,
η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε ψίχουλα για φαγητό των παιδιών κατά την διάρκεια των half-term holiday στην Αγγλία.
Πέραν των 2,000 παιδιάτρων υπέγραψαν επιστολή υποστηρίζοντας ότι η
Αγγλία πρέπει να ακολουθήσει τη Σκωτία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία και να
δίδει vouchers για φαγητό (εννοείται στα άπορα παιδιά και παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα) κατά την διάρκεια των διακοπών.

Ο Υπουργός Βορείου Ιρλανδίας Brandon Lewis, μιλώντας στο πρόγραμμα του Andrew Marr στο BBC υπερασπίστηκε την θέση της κυβέρνησης
λέγοντας αυτό έγινε κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας,
αλλά τώρα τα σχολεία άνοιξαν και η κυβέρνηση αύξησε το Universal Credit
κατά £1000 λίρες τον χρόνο, και έδωσε και £63 εκατ. στις τοπικές Αρχές για
να βοηθήσουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Κάποια δημαρχεία, είπε, υποσχέθηκαν να δώσουν κουπόνια φαγητού σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Όμως, όπως είπε, «κάποια» είναι τα δημαρχεία που υποσχέθηκαν και δεν
υπάρχει έγκυρη ενημέρωση ότι οι υποσχέσεις θα υλοποιηθούν και εγκαίρως, εκτός των υπολοίπων που δεν... υποσχέθηκαν!
Και τι γίνεται βέβαια με όλα αυτά τα εκατομμύρια που πήραν τα λεφτά και
δεν θα δώσουν κουπόνια φαγητού και αν θα φάνε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κανένας δεν ξέρει. Ευτυχώς όμως που η φιλεύσπλαχνη
κοινωνία και πάλιν ανταποκρίνεται και πολλοί επιχειρηματίες εστιάτορες στην
Αγγλία, δήλωσαν ότι θα προσφέρουν δωρεάν φαγητό στα παιδιά των περιοχών τους...
Φανούλα Αργυρού

ELEFTHERIA ● Thursday 29th October 2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ FOREIGN OFFICE ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β.
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

Εφαρμογή των Ψηφισμάτων
550 και 789 για το Βαρώσι
υποστηρίζει η Βρετανία
«ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΩΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ»
Εφαρμογή των Ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Βαρώσι υποστηρίζει η βρετανική
κυβέρνηση, απορρίπτοντας έτσι την τελευταία τουρκική ενέργεια για άνοιγμα μέρους της παραλίας της κατεχόμενης πόλης.
Αυτό αναφέρει σε επιστολή της προς την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β. η αρμόδια υπουργός Ευρώπης της Βρετανικής
κυβέρνησης, Γουέντι Μόρτον.
Η επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας εστάλη από τον πρόεδρο Χρήστο Καραολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ, μέσω του Συντηρητικού βουλευτή, υπεύθυνου για
την κομματική κοινοβουλευτική πειθαρχία, Μάικ Φρήαρ.
Η κυρία Μόρτον σημειώνει την ανησυχία τής χώρας της για
το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, υπογραμμίζοντας ότι προέβη σε παραστάσεις προς την Τουρκία μέσω
της βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα τόσο πριν όσο και μετά
από την ανακοίνωση του ανοίγματος στις 8 Οκτωβρίου.. Αυτές
οι παραστάσεις «έχουν ενισχυθεί από συζητήσεις με τον Τούρκο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και με τον
Τούρκο πρέσβη στο Λονδίνο», συμπληρώνει η Υφυπουργός
Εξωτερικών.
Σημειώνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιδρώντας στην
ανακοίνωση ζήτησε τη διεξαγωγή κεκλεισμένων διαβουλεύσεων
για το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 9 Οκτωβρίου.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει τα πολυάριθμα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλύπτουν το
θέμα των Βαρωσίων, ιδιαίτερα τα 550 (1984) και 789 (1992)»,
διαβεβαιώνει επίσης η κα Μόρτον.
Συμπληρώνει ότι στο πλαίσιο αυτό το Λονδίνο υποστηρίζει τη
δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας που επαναβεβαίωνε τη στήριξη του Σ.Α. στα σχετικά ψηφίσματα και εξέφραζε βαθιά ανησυχία για την ανακοίνωση περί Βαρωσίων.
«Η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να είναι ισχυρός υποστηρικτής μιας συνολικής, δίκαιης και με διάρκεια λύσης του
Κυπριακού ζητήματος, βασισμένης στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Καλωσορίζουμε,
ως εκ τούτου, τη δεδηλωμένη ετοιμότητα των πλευρών να επαναρχίσουν τις συνομιλίες για λύση και προσβλέπουμε στην επανέναρξη του διαλόγου.
»Το θέμα των Βαρωσίων υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα επίτευξης μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού ως επείγον ζήτημα και
ως τέτοιο συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τις πλευρές να εμπλακούν εποικοδομητικά και να επιδείξουν τη δέσμευσή τους», καταλήγει η επιστολή της κ. Μόρτον.
Η αρχική επιστολή από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χρήστο Καραολή απευθυνόταν προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ραάμπ και σημείωνε ότι «δεδομένης της συνεχιζόμενης περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, καθώς και
των εκ Συνθηκών υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Κύπρου και του ρόλου ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου
Ασφαλείας, είναι τώρα ώρα η δημόσια απάντηση της [βρετανικής] κυβέρνησής μας να είναι πιο στιβαρή και καθαρή στην καταδίκη της, μην αφήνοντας καμία αμφιβολία ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο θεωρεί αυτή την ενέργεια από την Τουρκία ως μία ξεκάθαρη παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώσια».
Αξίζει να αναφερθεί ότι τις τελευταίες ημέρες η κα Μόρτον έχει
απαντήσει με τις ίδιες θέσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και
σε δύο άλλες επιστολές για τα Βαρώσια προς την βουλευτίνα
Τερέζα Βίλιερς και τον Πρόεδρο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο Σερ Ρότζερ Γκέιλ.
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Ποιος θα σταματήσει τον Ισλαμοφασίστα
Ερντογάν που απειλεί την Ευρώπη;
™

Ε

ίναι πλέον κοροϊδία και έλλειψη
αυτοσεβασμού η παθητική αντίδραση των χωρών της Ευρώπης,
μεμονωμένα και συλλογικά, στις
απροκάλυπτες απειλές Ερντογάν
και στην πρόθεσή του για εξαγωγή
τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον
των λαών της Ευρώπης. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι προθέχεις έγιναν πράξη με την απόπειρα του
Τούρκου προέδρου στον Έβρο να
κατακλύσει την Ευρώπη με λαθραίους μετανάστες, ανάμεσα
στους οποίους – απ΄ό,τι αποδείχθηκε
– υπήρχαν και τρομοκράτες Τζιχαντιστές.

Η

Ελλάδα περιφρούρησε αποτελεσματικά τα σύνορά της, τα χεραία και τα θαλάσσια (που είναι και
σύνορα της Ε.Ε.), αποκόπτοντας τις
διόδους «εξαγωγής» μεταναστών
από την Τουρκία, τους οποίους οι
Τούρκοι χρησιμοποιούν απάνθρωπα για τα δικά τους πολιτικά, οικονομικά και εθνικά συμφέροντα.

Τ

ώρα, ο Ερντογάν παίζει το χαρτί
του Ισλαμισμού. Με αφορμή την
απόλυτα σωστή και αξιοπρεπή στάση του Γάλλου προέδρου Μακρόν
για προάσπιση της ασφάλειας στη

χώρα του από τους ακραίους και φανατικούς ισλαμιστές/τρομοκράτες
και για υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αρχών της Δημοκρατίας, της
ελευθερίας έκφρασης και της ανεξιθρησκείας, ο Ερντογάν – ξεπερνώντας κάθε όριο, όχι πολιτικής
και διπλωματικής συμπεριφοράς,
αλλά ανθρώπινης στάσης – βρίζει
τον Μακρόν και λέει ότι η Γαλλία
κυβερνάται από έναν... σχιζοφρενή
(έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο, είπε),
που χρειάζεται γιατρό. Επιτίθεται
ανέντιμα και με λέξεις πεζοδρομίου
εναντίον κάθε ηγέτη στην Ευρώπη
που τολμά να του κάνει κριτική ή να
εναντιωθεί στα σχέδιά του.

Μ

όνον ένας Μακρόν φαίνεται
ικανός να τα βάλει με τον Ερντογάν και να αποτρέψει τη σκοπούμενη Ισλαμοποίηση της Ευρώπης
με τα ακραία εκείνα στοιχεία που
είχαν εκδηλώσει την πρακτική τους
«εξάσκηση» στο βάρβαρο ISIS. Μαζί
με τον Μακρόν στέκουν Ελλάδα και
Κύπρος, όπως επίσης και η Αυστρία.
Οι άλλοι ηγέτες πού είναι; Κάτι ψιθύρισε ο Ολλανδός πρωθυπουργός, κάτι ανανέμεται να πει και ο Ιταλός
πρωθυπουργός, αλλά ως εκεί.

Ό

λοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν
υποχρέωση να σταθούν προασπιστές των ευρωπαϊκών αρχών
και αξιών και να αφήσουν κατά μέρος τα οικονομικά συμφέροντα. Όποιου πολιτικού βάρους κι αν είναι οι
σημερινοί ηγέτες, όσο εκτόπισμα
και αν έχουν, δεν μπορούν να προσποιούνται τους... Κινέζους. Έχουμε υπογραμμίσει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ερντογάν τη μόνη γλώσσα
που καταλαβαίνει είναι αυτή του
Πούτιν. Τη γλώσσα της δύναμης και
των έμπρακτων κυρώσεων. ΤΙΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ.

Η

Γαλλία είναι σήμερα η πιο μεγάλη στρατιωτική δύναμη της
Ευρώπης. Μαζί με τη Γερμανία οδηγούν την Ε.Ε. Την Τουρκία μπορούν
να τη βάλουν στη θέση της, να την
περιορίσουν στο καβούκι της ανά
πάσα στιγμή. Ο Ερντογάν, με την
εξάπλωση της τρομοκρατίας σε διάφορες χώρες, είναι μια ορατή απειλή όχι μόνο για την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια, αλλά και ευρύτερα. Όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστεί, τόσο πιο γρήγορα θα ομαλοποιηθεί και η κατάσταση.

“Ε”

Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Μ

ε το... περίεργο σύστημα προεδρικής εκλογής στις
Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου, ίσως ο κόσμος ανασάνει με το αποτέλεσμα. Όπως δείχνουν οι
δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, ο Μπάιντεν φαίνεται να
κερδίζει την προεδρική εκλογή. Να επανέλθει η χώρα του
σε μια τροχιά λογικής και αξιοπρέπειας. Ο Τραμπ είναι
μια περίπτωση ηγέτη που θα ευχόταν να μην είχε καμία
χώρα. Οι λόγοι είναι πολλοί και σοβαροί. Ο Μπάιντεν
είναι, αντίθετα, έμπειρος πολιτικός, σοβαρός και αξιοπρεπής. Για την Ελλάδα και την Κύπρο έχει πάρει πολύ
καλές θέσεις.

Ε

κείνο που φοβούμεθα, όμως, είναι ότι ο Τραμπ είναι
επικίνδυνος αντίπαλος. Έχει τη στήριξη του Εβραϊκού λόμπι. Καλλιεργεί ένα πνεύμα πίστης στον.... Αμερικανισμό και φαίνεται ότι στέκεται απέναντι σε ταραχο-

★
★

ποιούς που διασαλεύουν την τάξη και την κοινωνική ειρήνη στη χώρα. Στάθηκε ενάντια στις πρόσφατες άναρχες διαδηλώσεις, με αφορμή την κτηνώδη δολοφονία
ενός μαύρου από αστυνομικούς. Αυτές οι διαδηλώσεις
και τα όσα επακολούθησαν, φοβούμεθα ότι θα βοηθήσουν τον Τραμπ, διότι ο μέσος Αμερικανός θέλει την
ησυχία του, την ασφάλεια και την ηρεμία στην οικογενειακή του ζωή.

Μ

ακάρι να διαψευστούμε πανηγυρικά. Οι ΗΠΑ αξίζουν
καλύτερης ηγεσίας. Ο κόσμος αναμένει από την υπερδύναμη σταθερότητα, συνεργασία και σοβαρές πολιτικές.
Ίδομεν.
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Οι επισημάνσεις Κοτζιά
για τους πράκτορες της
Τουρκίας μέσα στον
Ελληνισμό

Θ

εωρούμε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας,
Νίκο Κοτζιά, ως έναν από τους πλέον επιτυχημένους υπουργούς Εξωτερικών που είχε ποτέ η Ελλάδα. Δεν θα κάνουμε
τώρα ανασκόπηση του έργου του. Απλώς λέμε ότι είναι από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που έχουν κατανοήσει την τουρκική πολιτική και τακτική, έχει ενόραση και το απέδειξε με
την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ διαπνέεται από σωστό πατριωτικό φρόνημα, όπως το ζήσαμε στην υπόθεση των
συνομιλιών για το Κυπριακό.

Π

ολλά μπορούν να λεχθούν. Αφορμή για το σχόλιό μας σήμερα είναι η φοβερή καταγγελία που έκανε την περασμένη
εβδομάδα εναντίον κάποιων «αριστερών» δημοσιογράφων και
αναλυτών στην Αθήνα (και τη Λευκωσία), τους οποίους ξεκάθαρα αποκάλεσε «εχθρούς του Ελληνισμού» και «πληρωμένα
όργανα» της Τουρκίας, που προωθούν τον τουρκικό εθνικισμό.

Μ
«.

ε αφορμή τις συνομιλίες στο Κραν Μοντάνα, ο κ. Κοτζιάς
είχε γράψει:

..Κάποιοι στην Ελλάδα, αρθρογράφοι της διαπλοκής και αριστερών εφημερίδων αντί να δουν τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής και το ότι η Τουρκία είναι
αυτή που κάνει κουμάντο στο Κυπριακό, προσπαθούν
να ρίξουν όλες τις ευθύνες στην Κύπρο και τις κυβερνήσεις της. Ασφαλώς και οι τελευταίες έκαναν λάθη. Αλλά,
άλλο λάθος και άλλο κατοχή. Αυτοί οι αρθρογράφοι στην
επίθεση που κάνουν στον ελληνισμό διαβεβαιώνουν τους πάντες ότι για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων
στο Κρας Μοντανά ευθύνεται αποκλειστικά η ελληνοκυπριακή πλευρά, άντε και η Ελλάδα. Το ερώτημα είναι:
οι εκ των πραγμάτων αμέτοχοι της διαπραγμάτευσης, οι
απόντες από το Κρας Μοντανά από πού γνωρίζουν τα
πραγματικά γεγονότα; Πώς όλοι αυτοί ξεπλένουν με τόση ευκολία την Τουρκία, αλλά και τις τουρκοκυπριακές
ηγεσίες;

»…

οι εκπρόσωποι της θεωρίας ότι φταίνε για όλα
οι Ελληνοκύπριοι αναμασούν τα επιχειρήματα
των Τούρκων, του Εϊντε που είχε και έχει πολλαπλούς
δεσμούς με τους Τούρκους, καθώς και με τα παπαγαλάκια του στην Αθήνα, όπως, επίσης του τότε Βρετανού
ΑΝΥΠΕΞ. Όχι, όμως, του τότε Βρετανού ΥΠΕΞ και σημερινού πρωθυπουργού του ΗΒ που στάθηκε κύριος σε
εκείνη την ιστορία. Θα αναγκαστώ, λοιπόν, να πω δημόσια, τρία χρόνια μετά, το τι συνέβη το βράδυ που οδηγήθηκαν εξαιτίας του Βρετανού ΑΝΥΠΕΞ και του Τούρκου ΥΠΕΞ οι συνομιλίες σε αδιέξοδο. Στις 29 Οκτωβρίου
2020 θα τα πω στο ΡΙΚ. Προσπάθησα να προστατεύσω
τη διαδικασία και ανέχτηκα πολλά. Όμως η δημιουργία
στην Αθήνα και στη Λευκωσία ενός μετώπου στήριξης
του τουρκικού εθνικισμού και υπονόμευσης της θέσης
της Κύπρου, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με το μέτωπο της αλήθειας και της ιστορικής πραγματικότητας.

»Δ

ιαφέρουμε με αυτούς τους κύκλους σε ένα θεμελιώδες σημείο: Εγώ πιστεύω αυτά που είδα, είπα
και άκουσα ο ίδιος μέσα στην αίθουσα διαπραγμάτευσης. Εκείνοι πιστεύουν την ηγεσία της Τουρκίας και του
ανθρώπου της, του Έϊντε. Και αυτή είναι άλλη μια διαφορά ανάμεσα στον πατριωτισμό και στην πολιτική επιλογή στήριξης του τουρκικού εθνικισμού».

“Ε”
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Η ασυδοσία Ερντογάν «αναγκάζει» την
Μέτωπο του… ξεβράκωτου
Ευρώπη να του βάλει φρένο
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ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ερντογάν με όλη
την Ευρώπη!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΣΚΙΤΣΟ:
«ΕΙΣΤΕ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ, ΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΚΥΛΑΣ…»

Ο Ισλαμοφασίστας Ερντογάν άνοιξε μέτωπο με όλη την Ευρώπη.
Κανείς, αρχικά με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε ψυχοπαθή με βλάβη στον εγκέφαλο, και στη συνέχεια με το σύνολο των
ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
Τη Δευτέρα επιτέθηκε φραστικά σε μια σειρά από ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους -- χωρίς να τους κατονομάσει -- για φασισμό
και ναζιστικές αντιλήψεις, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι
οι μουσουλμάνου της Ευρώπης αντιμετωπίζονται όπως οι Εβραίοι την
περίοδο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο!
Είναι προφανής η απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να διεκδικήσει θέση παγκόσμιου ηγέτη και εκπροσώπου του ισλαμικού κόσμου,
γεγονός που «ξυπνά» αρνητικά αντανακλαστικά σε μια σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Ιταλός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κ. Σασόλι χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ρητορικές επιθέσεις
του Τούρκου προέδρου εναντίον της Γαλλίας και του προέδρου της.
«Η Γαλλία είναι ενωμένη και η Ευρώπη είναι ενωμένη. Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει αποφάσεις
που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει την ισορροπία δυνάμεων με την
Τουρκία προς την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων της και
των ευρωπαϊκών αξιών», δήλωσε σε βουλευτές ο Γάλλος Υπουργός
Εμπορίου,
Φρανκ Ριστέρ.

ΤΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ» ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΞΕΓΥΜΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Στο νέο του τεύχος, το σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo παρουσιάζει τον Τούρκο πρόεδρο, σε μια άσεμνη γελοιογραφία, απο αυτές
που το έχουν καθιερώσει στις συνειδήσεις των αναγνωστών ανά τον
κόσμο.
Σε αυτήν, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται να σηκώνει το ρούχο
μιας μουσουλμάνας και όταν αντικρίζει τα γυμνά της οπίσθια, αναφωνεί «Ωωω, ο Προφήτης!». Στη λεζάντα του πρωτοσέλιδου, το Charlie
Hebdo γράφει χαρακτηριστικά: «Ερντογάν: στην ιδιωτική του ζωή
είναι πολύ αστείος».
Η αντίδραση της Άγκυρας ήταν οξύτατη. Ο Τούρκος υφυπουργός
Τουρισμού αποκάλεσε τους σκιτσογράφους «μπάσταρδους, γιους
σκύλας»! Ακολούθησε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ο
οποίος χαρακτήρισε το εξώφυλλο μία «αηδιαστική προσπάθεια πολιτιστικού ρατσισμού και μίσους».
«Καταδικάζουμε σθεναρά τη δημοσίευση που αφορά τον πρόεδρό
μας στη γαλλική εφημερίδα», διότι «δεν επιδεικνύει κανένα σεβασμό
προς οποιαδήποτε πίστη, προς οτιδήποτε ιερό, σε οποιαδήποτε αξία»,
τόνισε ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και
κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν, μέσω Twitter.
Από την πλευρά του ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν ανέφερε ότι «η αντιμουσουλμανική προπαγάνδα του [σ.σ. προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ] Μακρόν φέρνει
καρπούς!».

Σ

το τραπέζι των συζητήσεων
των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να βρεθεί και πάλι αύριο,
Πέμπτη, η Τουρκία. Γαλλία και Γερμανία θα θέσουν στη Σύνοδο Κορυφής το παραλήρημα του Ταγίπ
Ερντογάν κατά του Εμανουέλ Μακρόν, με την Ελλάδα και την Κύπρο
να αξιοποιούν το γεγονός για να
αναδείξουν τον εμπρηστικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
Αν και όπως όλα δείχνουν η συζήτηση που είχε προγραμματιστεί για
τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου
δεν αποκλείεται να έρθει νωρίτερα,
οι προθέσεις των 27 ηγετών των
κρατών – μελών θα διαφανούν στη
σημερινή τηλεδιάσκεψη, με τις χώρες που μέχρι στιγμής τηρούσαν
τακτική κατευνασμού έναντι της
Τουρκίας να είναι δύσκολο να την
υποστηρίξουν πλέον, μετά τις γενικευμένες επιθέσεις και ύβρεις του
Τούρκου προέδρου.
Μάλιστα, σε συνέχεια της ενιαίας
αντίδρασης των Ευρωπαίων ηγετών,
το Παρίσι – χωρίς περιστροφές –
ανοίγει θέμα για άμεση επιβολή
κυρώσεων της ΕΕ στην Τουρκία,
ζητώντας να ληφθεί απόφαση στο
προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Στο πλευρό του Μακρόν τάσσονται
δε, ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ακόμη και μερικοί εξ
αυτών που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν «κατηγορηθεί» για ανεκτική, αν όχι φιλική, στάση έναντι της
Αγκυρας.
Τελευταίο παράδειγμα ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε
που ενώπιον πολλών δημοσιογράφων απευθύνθηκε με σκληρή γλώσσα
προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν,
χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη
μήνυση που κατέθεσε ο Τούρκος
πρόεδρος κατά του ηγέτη της ολλανδικής ακροδεξιάς, Χέερτ Βίλντερς, με αφορμή το σατιρικό σκίτσο
που ανήρτησε ο τελευταίος.
«Εχω ένα μήνυμα για τον πρόεδρο Ερντογάν και είναι πολύ
απλό: στην Ολλανδία, θεωρούμε
την ελευθερία της έκφρασης το
μεγαλύτερο αγαθό και αυτό περιλαμβάνει σκίτσα, μεταξύ άλλων
σκίτσα πολιτικών», δήλωσε ο Ρούτε.

Επιβολή κυρώσεων
Η Γαλλία θα συνηγορήσει υπέρ
της επιβολής «κυρώσεων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Γάλλος υφυπουργός
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Κλεμάν
Μπον.
«Θα πιέσουμε υπέρ (της επιβολής) ευρωπαϊκών μέτρων σθεναρής
αντίδρασης, μεταξύ άλλων το πιθανό εργαλείο των κυρώσεων», είπε
ο Μπον, ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας.
«Το τελευταίο επεισόδιο, που ξεπερνά κάθε ημέρα τα όρια του απαράδεκτου, με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος προσέβαλε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι χαρακτηριστικό (…) μιας συνολικής στρατηγικής της Τουρκίας να πολλαπλασιάζει τις προκλήσεις προς πάσα
κατεύθυνση», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας πως η ΕΕ υπήρξε για
πάρα πολύ καιρό αφελής...
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά επανέρχονται στην επιφάνεια
οι προτάσεις που είχε κάνει η Ελλάδα για αναστολή της τελωνειακής
ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, με τον Νίκο
Δένδια την προηγούμενη εβδομάδα να αποστέλλει επιστολή στον
επίτροπο διεύρυνσης της ΕΕ, Όλιβερ Βάρελι, με την οποία υπογράμμισε ότι η Τουρκία παραβιάζει
μονομερώς την τελωνειακή ένωση
με την υιοθέτηση μη προβλεπόμε-

νων δασμολογικών, νομοθετικών
και ισοδύναμων μέτρων.
Υπενθυμίζεται δε, ότι στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει και
το ζήτημα του εμπάργκο όπλων στην
Τουρκία, στο οποίο αντέδρασαν πρωτίστως η Γερμανία, η Ιταλία και η
Ισπανία.
Από την ελληνική κυβέρνηση εκφράζουν πάντως την εκτίμηση ότι οι
εξελίξεις θα επιταχυνθούν και προς
αυτή την κατεύθυνση είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των στενών
συνεργατών του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Έχουμε μια επικίνδυνη ρητορική από την Τουρκία, που -για να
επιτύχει γεωπολιτικούς σκοπούςμετατρέπει σε όχημα τη θρησκεία.
Είναι κάτι το οποίο καταδικάστηκε
τις προηγούμενες μέρες από πολλούς ηγέτες στην Ευρώπη. Η επίθεση που έκαναν ο Ερντογάν και άλλα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης στον Μακρόν ήταν απαράδεκτη
και επίσης έχει καταδικαστεί από
παντού. Όλα αυτά επισπεύδουν τις
διαδικασίες των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε ο Έλληνας
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και πρόσθεσε:
«Την Πέμπτη (σήμερα) στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων
ηγετών που αφορά τον κορωνοϊό,
είναι σχεδόν βέβαιο ότι από πολλές
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα έρθει
το αίτημα να συζητηθεί το θέμα της
Τουρκίας. Ιδίως, όσον αφορά την
επίσπευση ενός πλέγματος – που

ήδη υπάρχει στο τραπέζι – για κυρώσεις στη γειτονική χώρα, προκειμένου να παύσει να αποτελεί τον
ταραξία στην περιοχή. Θα υπάρχουν
– όπως πάντα συμβαίνει πριν από
τις τηλεδιασκέψεις των ηγετών –
τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των ηγετών ή και μεταξύ
ηγετών».
Στο πλευρό της Γαλλίας, χωρίς
ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για τις αποφάσεις
σχετικά με την Τουρκία, τάχθηκε και
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επισημαίνοντας
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας πριν από το τέλος του έτους.
Παράλληλα, ο Σάρλ Μισέλ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα σχόλια
του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του
Εμανουέλ Μακρόν και γι’ αυτόν τον
λόγο, είπε, απάντησε αμέσως, αναφερόμενος σε ανάρτησή του στο
twitter τις προηγούμενες ημέρες,
όπου έγραφε: «Αντί για θετική ατζέντα, η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη
Μεσόγειο και τώρα τις προσβολές. Είναι απαράδεκτο. Σεβασμός
στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη
της».
Από την πλευρά του ο Γερμανός
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιμπερτ, χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις δηλώσεις
του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του
Εμανουέλ Μακρόν.

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε
γνώση δηλώσεων του Τούρκου προέδρου. Αυτές αποτελούν δυσφημιστικές δηλώσεις, οι οποίες είναι
απολύτως απαράδεκτες, πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της αποτρόπαιας δολοφονικής πράξης ενός
ισλαμιστή φανατικού εναντίον του
Γάλλου δασκάλου Σαμουέλ Πατί»,
δήλωσε ο Ζάιμπερτ και απέρριψε
και τις δηλώσεις του Ερντογάν «ότι
η αστυνομική έρευνα σε τζαμί στο
Βερολίνο αποτελούσε μέτρο που
στρεφόταν εναντίον του Ισλάμ».
Τις προκλητικές τοποθετήσεις του
Τούρκου προέδρου καταδίκασε και
ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της
Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς.
«Αυτές οι ύβρεις δείχνουν ξανά
ότι η Τουρκία απομακρύνεται όλο και
περισσότερο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις κοινές ευρωπαϊκές
αξίες», έγραψε στο λογαριασμό του
στο twitter ο αυστριακός καγκελάριος, εκφράζοντας ταυτόχρονα την
«πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη
προς τη Γαλλία».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος
για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων.
«Εάν η Τουρκία συνεχίσει με τις προκλήσεις, με τις εντάσεις εναντίον
της ΕΕ ή εναντίον κρατών-μελών της
ΕΕ πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με αυτές τις ενέργειες και τις δηλώσεις», τόνισε ο
Πίτερ Στάνο.
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ELEFTHERIA ● Thursday 29th October 2020
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Ορμητικό το νέο κύμα του κορωνοϊού

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κ.Μπακογιάννης
απένειμε στον Νίκο Αναστασιάδη το Χρυσό
Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών
Η βράβευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από
τον Δήμαρχο Αθηναίων, έγινε τη Δευτέρα 26/10 το απόγευμα, στο
Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης. Η απόφαση
ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, σε αναγνώριση
–όπως αναφέρεται σε αυτήν– των μέχρι σήμερα προσπαθειών
του για την ειρηνική επανένωση της αδερφής Κύπρου, προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού, την κραταίωση των ακατάλυτων, και άρρηκτων ελληνο-κυπριακών δεσμών, των δημοκρατικών και ανθρώπινων αξιών που μας ενώνουν, την προσήλωσή του στο όραμα της Ευρώπης, της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και την ακλόνητη δέσμευσή
του για την επικράτηση της Ευρώπης και της ευημερίας στον Ανατολική Μεσόγειο και παγκοσμίως, με βάση την αρχή του Διεθνούς
Δικαίου.

Αυτοκτόνησε γιατί… «δεν ήταν
καλός καπετάνιος»!
Την εβδομάδα που πέρασε, μια αυτοκτονία συντάραξε την επικαιρότητα, που είχε να ασχοληθεί στην καθημερινότητά με την
εξάπλωση του κορωνοϊού, τη δίκη της Χρυσής Αυγής και λιγότερο με τους Τούρκους, που κοντεύουν να δέσουν το «Oruc Reis»
στη μαρίνα Ζέας. Ένας νέος επιστήμονας, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του οίκου ευγηρίας «Νέα Θάλπη», ο Δημήτρης Καμπανάρος, έδωσε τέλος στη ζωή του, επειδή βρέθηκαν
τρία κρούσματα θετικά στον κορωνοϊό (μεταξύ των οποίων και ο
ίδιος), στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που διατηρούσε και
που κατά γενική ομολογία, αποτελούσε υπόδειγμα του είδους.
«Είμαι ένας αποτυχημένος, δυσφήμισα το γηροκομείο, δεν τα κατάφερα, απέτυχα. Πλέον δεν θα με εμπιστευτεί ποτέ κανείς, με
νίκησε ο κορωνοϊός», γράφει το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα
του και εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.
Μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης του γηροκομείου σημειώνει: «Κουράστηκα. Και μάλλον δεν ήμουν καλός καπετάνιος. Λάτρεψα τη
δουλειά μου. Έκανα λάθος, κόλλησα κορωνοϊό μετά απ’ όλα αυτά…».

Στη γωνία οι άνεργοι!
Όπου και να κοιτάξεις, μόνο θλίψη βλέπεις. Αχτίδα φωτός δεν
φαίνεται στον ορίζοντα. Οι αδιάψευστοι αριθμοί δείχνουν την κατάρρευση. Ύστερα από δύο χρόνια ανεργίας, ο άνεργος έχει χάσει το 47% του εισοδήματός του, με την Ελλάδα να είναι στην
τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωζώνη. Το β’ τρίμηνο του 2020, ο
μέσος μηνιαίος μισθός μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού πέρσι τον Φεβρουάριο, το ύψος του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και απέχει σημαντικά από το ύψος ενός μισθού
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Να σημειωθεί ότι το 31% των απασχολουμένων το β’ τρίμηνο του 2020 πήρε αποδοχές μικρότερες του
κατώτατου μισθού.

Διαλέγετε και παίρνετε…
Ανήσυχοι με την πορεία της πανδημίας δηλώνουν επτά στους δέκα (70%) Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse, ενώ πριν ένα μήνα ήταν στο 66%. Το 14% εκφράζει
μέτρια ανησυχία και το 9% απάντησε ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Ο βαθμός ανησυχίας αυξάνεται όσο ανεβαίνει η ηλικία.
Στην κατηγορία 19-29 ετών, αρκετά έως πολύ ανήσυχο δηλώνει
το 60% των ερωτώμενων, στις ηλικίες 30-44 το 59%, από 45 έως
59 ετών το 76%, ενώ στις ηλικίες από 60 ετών και πάνω, η ανησυχία φτάνει το 83%! Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, το
21% θεωρεί ότι είναι πιο αυστηρά απ’ ό,τι πρέπει, το 36% τα θεωρεί σωστά, ενώ το 32% πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι αυστηρότερα.

Άδειο έχει μείνει το Ταμείο!
Δεν είναι καθόλου αστείο. Το ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση.
Έλλειψη χρημάτων, παύση εργασίας. Φιρμάνι έβγαλε το υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο αναβιώνουν οι παλιές ρυθμίσεις
που… έχασαν οι πληγέντες: 12 άτοκες δόσεις ή 24 με τόκο 5%!
Η πανδημία είναι το… ελαφρυντικό! Πρόκειται για οφειλές που
δημιουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, είναι σε αναστολή μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 και μπορούν να ρυθμιστούν
από τον Μάιο του 2021. Σε… πλέρια ρύθμιση μέχρι και 120 δόσεων προχωρεί η ελληνική κυβέρνηση και για τις οφειλές από δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή του οφειλόμενου ποσού, απαλλάσσονται 100% από τις
προσαυξήσεις. Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 2,5%.

Τι χάσαμε…
«Αυτό που με πείραξε στον κορωνοϊό πιο πολύ, είναι ότι δεν
μπορώ να σφίξω στην αγκαλιά μου όσους αγαπώ. Χάσαμε το άγγιγμα», τονίζει σε συνέντευξή της η Χαρούλα Αλεξίου, μια από τις
πιο σημαντικές τραγουδίστριές μας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Να
φοβάσαι να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους που αγαπάς…

Φ.Χαρ.

Η

πρώτη φάση της κρίσιμης επιχείρησης συγκράτησης του σφοδρού δεύτερου πανδημικού κύματος, που τείνει να
πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις, ξεδιπλώθηκε
την εβδομάδα που μας πέρασε. Εν τούτοις,
η εργαλειοθήκη που έχει στη διάθεσή της
η ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει εξαντληθεί στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και το
νυχτερινό «shutdown».
Οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα και εφόσον οι αριθμοί συνεχίζουν να
μαρτυρούν ότι το επιδημικό κύμα απέχει μακράν από το σημείο εκτόνωσής του, η επιβολή επιπλέον περιορισμών είναι αναπόφευκτη. Μάλιστα, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, εάν τα κρούσματα φτάνουν τα 2.000 καθημερινά, οι
Εντατικές γεμίσουν και το σύστημα υγείας φτάσει στα… όριά του, η κυβέρνηση θα προχωρήσει
σε γενικό lockdown.
Για να αποφευχθεί το γεγονός αυτό, απαιτείται αυστηρή τήρηση των μέτρων που εξήγγειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός και καθημερινή μάχη, ώστε να υψωθεί το τείχος της…
μάσκας, του μοναδικού όπλου ανάσχεσης του
Covid-19. Ιδίως δε, εάν συνυπολογίσει κανείς
την πρόσφατη τοποθέτηση του Κυρ. Μητσοτάκη, ότι «δεν αποτελεί προσωπική επιλογή
μου ένα γενικό lockdown», η μάχη των επόμενων ημερών θα είναι σκληρή και τα μέτρα
πριν από το γενικό lockdown στο… τραπέζι.

Το σενάριο πριν
από το lockdown
Στο πλαίσιο αυτό, το «απαγορευτικό» ταξιδιών εντός της Ελλάδος –μέτρο που ισχύει
για τις «κόκκινες» περιοχές, καθώς απαγορεύεται η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των
συνόρων της περιφερειακής ενότητας που
ισχύουν τα μέτρα, όχι όμως και για τις «πορτοκαλί», που έχουν χαρακτηριστεί αυξημένης επιτήρησης– φαίνεται να είναι το επόμενο
βήμα, σε μια προσπάθεια ο ιός να… εγκλωβιστεί εντός των ορίων των επιβαρυμένων
επιδημιολογικά ζωνών.
Η περίπτωση των Σερρών άλλωστε, αποκαλύπτει το πόσο αθόρυβα μπορεί να κινηθεί ο πανδημικός ιός στην κοινότητα, οδηγώντας
σε έκρηξη κρουσμάτων άνευ προειδοποίησης.
Το αποτέλεσμα ήταν από το «πράσινο» να
περάσει στο «πορτοκαλί» χωρίς να κάνει ενδιάμεση στάση στο «κίτρινο» επίπεδο συναγερμού, όπως προβλέπει ο υγειονομικός χάρτης ασφάλειας και προστασίας από τον Covid19.
Παράλληλα, εξετάζεται το σενάριο ακόμα
μεγαλύτερης συρρίκνωσης του ωραρίου λειτουργίας στους κλάδους εστίασης και διασκέδασης στις γεωγραφικές περιοχές που
βρίσκονται στο επίπεδο συναγερμού 3 «αυξημένης επιτήρησης», στις οποίες έχουν ενταχθεί,
εκτός από την Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Θήρα,
τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα, η Βοιωτία, η Λάρισα
και οι Σέρρες.
Εάν δε συνυπολογίσει κανείς ότι στην πορτοκαλί ζώνη δραστηριοποιείται ο μισός και
πλέον πληθυσμός της Ελλάδας (μόνον στην
Αττική και στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνεται
σχεδόν το 50% των κατοίκων της επικράτειας), γίνεται σαφές ότι είναι αναγκαίο να στηθεί ένα ισχυρό ανάχωμα, ώστε να μη σημάνει
κόκκινος συναγερμός, που θα θέσει σε ισχύ
ένα διευρυμένο «lockdown», και μάλιστα στην
καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας της
χώρας.
Καθώς εν τούτοις ο χειμώνας, που βρίσκε-

ται προ των πυλών, αναμένεται να ευνοήσει
τη μετάδοση του SARS-CoV-2 (όπως συμβαίνει
παραδοσιακά κάθε χρόνο με τους ιούς που
προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα), με
τις δυσοίωνες προβλέψεις να προλογίζουν ότι
οι επόμενοι τρεις μήνες θα είναι ιδιαίτερα
δύσκολοι, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μια ανακουφιστική «ένεση» στον τομέα
του λιανεμπορίου, ισορροπώντας ανάμεσα
στην Οικονομία και τη Δημόσια Υγεία.
Ειδικότερα, η απόφαση να παραμείνουν
ανοικτά τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου και στις περιοχές που βρίσκονται στην
κατηγορία συναγερμού «4»ανακοινώθηκε την
περασμένη Παρασκευή 23/10 από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο σύσκεψης με
το Υπουργείο Εσωτερικών, την Επιτροπή
«Ελλάδα 2021» και την ΚΕΔΕ, έπειτα από το
συμπέρασμα της επιστημονικής κοινότητας
ότι τα εμπορικά καταστήματα δεν συμβάλλουν
(εφόσον τηρούνται τα μέτρα), στη διασπορά
του ιού.

Ολοταχώς για lockdown
Θεσσαλονίκη και Λάρισα –
Νέα μέτρα και στην Αττική
Ανεξέλεγκτη φαίνεται πως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, με τον κορωνοϊό να εξαπλώνεται ραγδαία, σπάζοντας το ένα αρνητικό
ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες Τετάρτη η χώρα
έσπασε ένα ακόμα «φράγμα», αυτό των 1.500
κρουσμάτων, τη στιγμή που Αθήνα και Θεσσαλονίκη δείχνουν να χάνουν τη μάχη απέναντι στον αόρατο εχθρό.
Αυτός είναι και ο λόγος που το απόγευμα
της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη λοιμωξιολόγων, στην οποία επανεκτίμησαν την κατάσταση στη χώρα.

Lockdown και περιορισμοί κυκλοφορίας
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής lockdown
στη Θεσσαλονίκη, νωρίτερα απ΄ ό,τι αναμενόταν. Μάλιστα, ίσως αυτό να συμβεί ακόμα και σήμερα, αφού τα 384 κρούσματα της
Τετάρτης, σήμαναν συναγερμό στη συμπρωτεύουσα. Αναμένεται να «κοκκινίσει» και η
Λάρισα, ενδεχομένως και η Ροδόπη.
Ακόμα, στο τραπέζι των ειδικών έχει πέσει
η πρόταση ενίσχυσης του μέτρου της απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας, είτε από τις
21:00, είτε από τις 22:00.
Ένα ακόμα μέτρο που εξετάζεται είναι η
χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και στις κίτρινες περιοχές, καθώς
και στην απαγόρευση εξόδου από τις πορτοκαλί περιοχές, ώστε να περιοριστεί η διασπορά
στους όμορους δήμους.

Πάντως, στο… τέλος του δρόμου βρίσκεται το lockdown, το οποίο θα έρθει εντός 15
ημερών. Αν μάλιστα οι αριθμοί συνεχίσουν
την αυξητική πορεία, η κυβέρνηση δεν θα περιμένει τα 2.000 κρούσματα.

Τι είπε για το ενδεχόμενο lockdown
ο Σωτήρης Τσιόδρας
Πάντως, αναφερόμενος στο lockdown, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης την Τρίτη, ο
καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας πως προς το παρόν είναι κάτι που συζητείται έντονα στην Ευρώπη αλλά
και στην Ελλάδα, αλλά «θα είναι η τελευταία
μας επιλογή».
Ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να
οδηγηθούμε πανευρωπαϊκά σ’ αυτή την επιλογή αν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Η επιτροπή προσπαθεί να αποφύγει το απαγορευτικό στη χώρα, αλλά «καθοριστικό ρόλο
θα παίξει η προσωπική επιλογή του καθενός μας, κατά πόσο δηλαδή θα σεβαστεί
τον διπλανό του και θα εφαρμόσει τα μέτρα»,
επισήμανε.
«Είναι η ώρα της συνείδησης και η ώρα
να μιλήσουν οι καρδιές είναι μια επιλογή
ελευθερίας η τήρηση των μέτρων», τόνισε.

Η κατανομή των ημερήσιων
κρουσμάτων την Τετάρτη
Νέα εκρηκτική άνοδο των κρουσμάτων κοροναϊού ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.547 νέα
κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Η Αττική
και η Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να παρουσιάζουν βαρύ επιδημιολογικό φορτίο, ενώ σε
ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα είναι οι αριθμοί στις Σέρρες.
Οι δύο πρώτες καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ
νέων κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας με 419 και 384 αντίστοιχα, ενώ οι Σέρρες – οι οποίες από ήδη από σήμεραι μπαίνουν
σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού – καταγράφουν 158.
Επιπλέον, 108 Έλληνες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65
ετών. 34 (31.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 93.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 280 ασθενείς έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, είχαμε 10 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 603 θανάτους συνολικά
στη χώρα. 228 (37.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Eπικαιρότητα - Current News
Με δοξολογίες και πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών
γιορτάστηκε η 28η Οκτωβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο
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Λόγω της πανδημίας, οι καθιερωμένες
λαμπρές εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα
περιοριστούν μόνο σε Δοξολογίες και κατάθεση στεφάνων.
Στην Ελλάδα έγιναν διελεύσεις αεροσκαφών και ελικοπτέρων πάνω από όλη την έκταση της ελληνικής επικράτειας, καθώς και
ελλιμενισμός μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού σε λιμάνια της χώρας.
Συγκινεί το μήνυμα προς τον απανταχού
Ελληνισμό του πιλότου της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 ZEYΣ κατά τη διάρκεια των
αεροπορικών διελεύσεων για την εθνική επέτειο:
«Ελληνίδες Έλληνες,
από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γαύδο και
από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, να θυμάστε το πιο λακωνικό και ηχηρό
μήνυμα της παγκόσμιας ιστορίας αποτελείται από δύο συλλαβές, ΟΧΙ.
Ένα μήνυμα που θυμίζει σε όλους ότι

η Δημοκρατία και η Ελευθερία είναι ιδεώδη

χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύ-

ακατάλυτα που θα θριαμβεύουν όσο

πρου Χρυσοστόμου και στην παρουσία του

υπάρχουν αθάνατες Ελληνικές Ψυχές.

Προέδρου Αναστασιάδη, του Προέδρου

Ψυχές τολμηρές πέρα από τις δυνάμεις

της Βουλής και του Πρεσβευτή της Ελλάδας,

τους ριψοκίνδυνες εν γνώση τους και αι-

ο οποίος εκφώνησε και τον πανηγυρικό της

σιόδοξες στις δυσκολίες.

ημέρας.

Χρόνια πολλά Ελλάδα»
Στην Κύπρο τελέστηκε πανηγυρική Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη,

Δοξολογίες τελέστηκαν και στις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης.

ΣΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ «ΟΧΙ» Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μητσοτάκης: «Εθνική ενότητα για να
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις»
Η

χηρό μήνυμα εθνικής ενότητας έστειλε από τη Σούδα
και το υποβρύχιο «Κατσώνης»
που επισκέφθηκε ανήμερα της
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας
συμβολικά να υπογραμμίσει
την αποφασιστικότητα της
Ελλάδας να υπερασπίσει τα
πάτρια εδάφη και να τιμήσει
τα στελέχη του υποβρυχίου,
που είναι ακοίμητοι φρουροί
της πατρίδας.
Στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι
είναι «απολύτως σίγουρος ότι με
αίσθημα ενότητας, υψηλής ατομικής αλλά και κοινωνικής ευθύνης
και συλλογικότητας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και
αυτή την κρίση και να βγούμε και
πάλι νικητές», ενώ απευθυνόμενος στο πλήρωμα του υποβρυχίου,
υπογράμμισε ότι «εκ μέρους όλων
των Ελληνίδων και όλων των
Ελλήνων τους μετέφερα την ευγνωμοσύνη μας, τις θερμές μας
ευχαριστίες για τον μεγάλο βαθμό
επιχειρησιακής τους ετοιμότητας,
τον οποίον απέδειξαν έμπρακτα
τους τελευταίους δύο μήνες… Σήμερα, η χώρα μας αντιμετωπίζει
διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που αντιμετώπιζε πριν από
80 χρόνια. Απαιτείται, όμως, να
επιστρατεύσουμε τις ίδιες αρετές

που έκαναν την Ελλάδα μεγάλη
και τότε: Την εθνική ενότητα, το
υψηλό φρόνημα, την αίσθηση αλληλεγγύης όλα αυτά τα στοιχεία
τα οποία επέτρεψαν στην Ελλάδα να γράψει το δικό της Έπος
πριν από 80 χρόνια, χρειάζεται
να τα επιστρατεύσουμε και τώρα,
για να αντιμετωπίσουμε τις διπλές προκλήσεις της αμφισβήτησης της κυριαρχίας μας και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά
και τη μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης της πανδημίας… Είχα
τη μεγάλη χαρά σήμερα να βρεθώ εδώ στη Σούδα και να συνομιλήσω με το πλήρωμα του υποβρυχίου “ΚΑΤΣΩΝΗΣ”. Εκ μέρους όλων των Ελληνίδων και
όλων των Ελλήνων τους μετέφερα την ευγνωμοσύνη μας, τις
θερμές μας ευχαριστίες για τον

μεγάλο βαθμό επιχειρησιακής
τους ετοιμότητας, τον οποίον απέδειξαν έμπρακτα τους τελευταίους δύο μήνες. Τα υπερσύγχρονα υποβρύχιά μας είναι οι αόρατες και αθόρυβες ασπίδες που
υπερασπίζονται τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα και σας διαβεβαιώνω ότι το κάνουν με απόλυτο επαγγελματισμό».
O Kυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη
του υποβρυχίου, Πλωτάρχη Φ.
Μαϊράγκα για τις επιχειρησιακές
δυνατότητες αλλά και για τη λειτουργία του. Όμως, όπως είπε ο
Κυβερνήτης: «η φωνή μου, η καρδιά μου και ο πολλαπλασιαστής
της ισχύος μας είναι το προσωπικό του υποβρυχίου», για να
προσθέσει πως όταν ξεκινά μια
αποστολή οι σκέψεις μπορεί να

είναι πίσω στην οικογένεια αλλά
το μυαλό και η καρδιά είναι αφοσιωμένα στο καθήκον.
Το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»
αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια στον
κόσμο με δυνατότητα παραμονής στην περιοχή της αποστολής πέραν των 50 ημερών και εκτελέσεως πληθώρας επιχειρήσεων. Ο κ. Μαϊράγκας προσέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
ως αναμνηστικά της επίσκεψης,
το μπουφάν και το καπέλο του
υποβρυχίου καθώς και τον θυρεό του, ο οποίος, με τον σταυρό,
το δελφίνι και τον πυρσό συμβολίζει
τη διαχρονικότητα της δράσης
των Χριστιανών Ελλήνων ναυτικών και ιδιαίτερα της δράσης
των ελληνικών υποβρυχίων στον
θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΦΛΩΡΟΣ:
«Οι σύγχρονοι επιβουλείς της
πατρίδας ας διαγνώσουν το
βράσιμο ψυχής κι ας μην
κάνουν το ίδιο λάθος»
Ισχυρή τόνωση ηθικού αλλά και ηχηρά μηνύματα προς
την Τουρκία περιέχει η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού
ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου που απευθύνεται
προς τους αξιωματικούς και
το προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων.
«Οι σύγχρονοι επιβουλείς
ας μην κάνουν το ίδιο λάθος…
ας μην αποδειχθούν το ίδιο
υπερφίαλοι», τονίζει ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ σ’ ένα σημείο και είναι πρόδηλο ότι απευθύνεται στους προκλητικούς γείτονές μας. Και σ’ ένα άλλο σημείο απευθυνόμενος και πάλι στους
«Φύλακες της Ξηράς, της Θάλασσας και του Αέρα», στους ακοίμητους φρουρούς διαμηνύει: «Όποιος σας υποτιμήσει, θα κάνει λάθος μεγάλο…
Το έχετε αποδείξει…»
Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Στρατηγός Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Ο Αγώνας του Σαράντα ηλεκτρίζει τις συνειδήσεις, εμπνέει, συγκινεί
και φωταγωγεί το Έθνος…. “ΌΧΙ!”. “ΌΧΙ!” σε κάθε επιβουλή, σε κάθε εκβιαστική απειλή, σε κάθε προσβολή της Πατρίδας και των εθνικών μας δικαίων. Θυμηθείτε, ότι του νικηφόρου Έπους του Σαράντα, είχε προηγηθεί, ελάχιστα πριν, λίγους μήνες, η ιταμή, προκλητική, εξοργιστική και ταπεινωτική κατά την εκτίμηση του επιβουλέα, πρόκληση του τορπιλισμού
της «ΕΛΛΗΣ», που μπορεί να γέμισε με βαθιά πίκρα τις καρδιές των Ελλήνων για λίγο, πλην όμως απαντήθηκε ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ και με άκρως ταπεινωτικά τελικώς για τον εχθρό αποτελέσματα στη συνέχεια. Και τότε η αυτοσυγκράτηση, η ψυχραιμία, η υπομονή, η μετριοπάθεια και όλα τα μηνύματα που εξεπέμφθησαν μετά το γεγονός, την άνανδρη εκείνη ενέργεια, ο επιβουλέας τα εξέλαβε ως αδυναμία και περιφρονητικά προχώρησε στα σχέδια του, χωρίς να τους δώσει την δέουσα προσοχή, χωρίς να καταλάβει
την λάμψη στα μάτια των Ελλήνων!!! Το πόσο έξω έπεσε, του το απέδειξε
αμέσως μετά η Ιστορία, η αμείλικτη Ιστορία, η Ιστορία που διδάσκει, όσους θέλουν να μάθουν βεβαίως κι αυτό είναι μια άλλη ιστορία…, του το
απέδειξε το μετέπειτα ηρωικό έπος του ‘40...
Οι σύγχρονοι επιβουλείς ας μην κάνουν το ίδιο λάθος… ας μην αποδειχθούν το ίδιο υπερφίαλοι… ας διαβάσουν καλά τις ψυχές των Ελλήνων,
ας δουν τη λάμψη στα μάτια, ας διαγνώσουν το βράσιμο της ψυχής, της
ελληνικής ψυχής… κι ας μην προβαίνουν στην Ύβριν… Η Ιστορία και η
Μυθολογία των Ελλήνων είναι Παγκόσμιο Κτήμα… Ανοιχτό σε όλους… Ας
ρίξουν μια ματιά στο τι ακολουθεί την Ύβριν…
…Ακολουθώντας το παράδειγμα Εκείνων, παραμένουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτό που υποδεικνύει, απαιτεί και προστάζει και σήμερα
και πάντα το Εθνικό Χρέος. Το αποδείξαμε προσφάτως και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε κάθε φορά που θα το επιτάσσει η Ανάγκη. Η
Εθνική Ανάγκη!!! Αυτή είναι η Μοίρα μας!!! Δεν παραπονιόμαστε γι’ αυτήν!!!
Την κοιτάμε στα μάτια, μ’ αυτά τα μάτια του διαχρονικού και υπέροχου
Έλληνα και πορευόμαστε μαζί της… Χιλιάδες χρόνια τώρα!!! Παραμερίζοντας προσωπικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, όλοι εσείς,
Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες
και Πολιτικό Προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σταθήκατε,
στέκεστε και θα στέκεστε πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων, θέτοντας
υπεράνω όλων το Καθήκον και την προάσπιση της Πατρίδας. Αυτής της
Πατρίδας που αξίζει τα πάντα!!! Της Ελλάδας για την οποία πολέμησαν και
έπεσαν γενεές Ελλήνων!!! Στη στεριά, στην θάλασσα και στον αέρα!!! Σας
εκφράζω απερίφραστα τον θαυμασμό μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια
και την απεριόριστή μου εμπιστοσύνη. Οι πράξεις σας, ο αγώνας σας, οι
προσπάθειές σας, η αποφασιστικότητά σας, η αυταπάρνησή σας, η αγωνία
σας και το σθένος σας, με γεμίζουν υπερηφάνεια που με αξίωσε ο Θεός να
ηγούμαι τέτοιων ανδρών και γυναικών!!! Δώσατε και συνεχίζετε να δίνετε
τον αγώνα τον καλό, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του χρέους ανεξαρτήτως βαθμών, Κλάδων και θέσεων.
Η ελληνική κοινωνία βλέπει, αφουγκράζεται, αναγνωρίζει… Σας κοιτάζει και καταλαβαίνει την αγωνία σας, νιώθει τον κόπο σας, αναγνωρίζει στα
πρόσωπά σας τους άξιους Φύλακες της Ξηράς, της Θάλασσας και του
Αέρα! Και παίρνει κουράγιο!!! Γιατί υπάρχετε εσείς!!! Οι ακοίμητοι Φρουροί!!! Μέρα και νύχτα!!! Όποιος σας υποτιμήσει θα κάνει λάθος μεγάλο…
Το έχετε αποδείξει… Το ξέρετε και το ξέρουν όλοι, φίλοι, εχθροί, σύμμαχοι…
όλος ο κόσμος!!! Είστε ο ένοπλος βραχίων του Έθνους, ο καθοριστικός
παράγων που με τη σιδερένια και ακλόνητη παρουσία του, κάνει τα πράγματα πιο καθαρά, πιο μετρήσιμα και πιο απλά προς όλες τις κατευθύνσεις.
Χρόνια πολλά σε όλους σας!!! Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!!!
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!!!
Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις!!!»

Eπικαιρότητα - Current News
Εθνικός εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 στα
Ελληνικά Σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
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Όπως οι Έλληνες αρνήθηκαν να παραδοθούν στους Ιταλούς
το 1940, έτσι και τα Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Μάνορ Χιλλ
και Φίνσλεϋ αρνήθηκαν να «παραδοθούν» στον σύγχρονο εχθρό της ανθρωπότητας, τον κορωνοϊό, εορτάζοντας με τον δικό
τους ξεχωριστό τρόπο την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η γιορτή έγινε κατά τάξεις το περασμένο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου.
Υπεύθυνες για τη διοργάνωση του εορτασμού ήταν οι δύο
νεαρές μουσικοδιδασκάλισσες των σχολείων μας, Σοφία Δουκλιά και Σωτηρία Αϊβαζίδη.
Διδάχθηκαν στους μαθητές τραγούδια της εποχής του Πολέμου, τα οποία εκτελέσθηκαν με διαφορετικό τρόπο από κάθε τμήμα των μικροτέρων τάξεων των σχολείων. Παιδιά τρα-
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γουδήσαν σόλο και κάποια άλλα συμμετείχαν στο ορχηστρικό
μέρος, παίζοντας πιάνο ή κιθάρα. Επίσης, σε ορισμένες τάξεις
παιδιά απήγγειλαν ποιήματα του Έπους του ΄40.
Κατά τον τμηματικό αυτόν εορτασμό τηρήθηκαν όλα τα μέτρα
προστασίας από το COVID19, όπως ορίζεται από την αγγλικές
Αρχές.
Ο διευθυντής Μιχάλης Έλληνας και μερικά στελέχη των σχολείων παρακολούθησαν τη γιορτή σε όλα τα τμήματα.
Η εθνική εορτή ολοκληρώθηκε με συναισθήματα ανάμεικτα.
Η χαρά και η ικανοποίηση διαγράφονταν στα πρόσωπα των
μαθητών, που τραγούδησαν για τη λευτεριά. Μεγάλη ήταν και
η περηφάνια του διευθυντή για την προσπάθεια των μαθητών,

τους οποίους επαίνεσε, συγχαίροντας παράλληλα στις μουσικοδιδασκάλισσες και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.
Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί: άραγε αργεί η δικιά
μας λευτεριά, η μέρα που θα αποτινάξουμε τον ζυγό αυτού του
θανατηφόρου ιού και θα τραγουδήσουμε όλοι ελεύθεροι και όχι
φιμωμένοι με μάσκες;
Η απάντηση είναι γι’ ακόμα μια φορά «ΟΧΙ», αυτή η μέρα δεν
αργεί, όσο κυριαρχεί το χαμόγελο, η πίστη, η τήρηση των μέτρων και η αγάπη στις καρδιές μας!
Ζήτω το «ΟΧΙ»!

Σοφία Δουκλιά
Εκπαιδευτικός

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΝΣΛΕΫ
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Eπικαιρότητα - Current News
Πώς εορτάσθηκε φέτος η Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ στο ελληνικό
παροικιακό σχολείο του Αγ. Νικολάου (Acton)
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Xωρίς την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε ο φετινός εορτασμός της εθνικής επετείου του 1940 στο ΕΠΣ
του Αγ. Νικολάου, τηρώντας τα ισχύοντα
μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του
COVID -19.
Ειδικότερα, οι μαθητές όλων των τάξεων
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που έγιναν ανά
τμήμα εντός της σχολικής τους αίθουσας,
ψάλλοντας δυνατά και περήφανα τον Εθνικό
μας Υμνο και τιμώντας τους αγωνιστές του
έπους του΄40 είτε με την απαγγελία ποιημάτων και την αφήγηση ιστοριών είτε με τη
δημιουργία σχετικών κατασκευών και την
προβολή αρχείων και φωτογραφικού υλικού.
Με καρτέλες με εικόνες για την 28η Οκτωβρίου, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν στα μικρότερα παιδιά με απλό τρόπο τα βασικά σημεία
των γεγονότων για να καταλάβουν τι συνέβη τότε και γιατί γιορτάζουμε αυτήν τη μέρα.
Η γιορτή σε κάθε τάξη έκλεισε με ευχές
και ευχαριστήριο λόγο από τη Διευθύντρια
του σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος
και τον Αιδεσιμώτατο πατέρα Σταύρο.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο Κύπρος Νικολαΐδης
εξελέγη ως μέλος της
Εθνικής Ακαδημίας
Ιατρικής των ΗΠΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ανάμεσα στους δέκα διεθνείς υποψηφίους κορυφαίους
ιατρούς παγκοσμίως, που εξελέγησαν ως μέλη της Εθνικής
Ακαδημίας Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκαταλέγεται ο Κύπριος καθηγητής Εμβρυικής Ιατρικής Κύπρος Νικολαΐδης. Η εκλογή στην Εθνική Ακαδημία Ιατρικής, θεωρείται
μία από τις υψηλότερες τιμές στον τομέα της Ιατρικής και αναγνώριση των προσώπων που έχουν επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της Ιατρικής Επιστήμης.

Η εκπαίδευση στη Βρετανία μετά το lockdown
Μετά από μήνες υποθέσεων
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
αλλά και μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα σχολεία άνοιξαν, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία όσον αναφορά το ποσοστό
παρουσίας των μαθητών.

Γράφει η
Δανάη
Μπουζαλά,
Drama Director,
ARTeach*
Στις αρχές του προηγούμενα
μήνα, η National Association of
Head Teachers (NAHT) δημοσίευσε μέρος μελέτης, η οποία έδειξε
πως το 92% των σχολείων της
Αγγλίας και Ουαλίας κατέγραψαν
παρουσία μαθητών υψηλότερη
του 81%, ενώ 82% των σχολείων
κατέγραψαν παρουσία μαθητών
απο 91 μέχρι 100%.
Παρόλα αυτά, και εν όψει ενός
επικείμενου δεύτερου lockdown,

δεν μπορούμε να είμαστε ακόμα
σίγουροι για το πώς θα εξελιχθεί
η διδασκαλία των μαθημάτων, και
εις βάρος ποιών. Θεωρούμε πως
χρειάζονται λιγότερες παρεμβάσεις και περισσότερη προσοχή
στη δημιουργία βιώσιμων και σταδιακά αυξανόμενων τακτικών υποστήριξης των μαθητών, ώστε να
γίνουν δυνατοί και ανεξάρτητοι
καθώς, από ό,τι φαίνεται, θα περνάνε όλο και περισσότερο χρόνο μαθαίνοντας από το σπίτι μέσω υπολογιστή. Πρέπει να σκεφτούμε
ευρύτερες μεθόδους επαναφοράς.
Η ψυχολογική κατάσταση των
μαθητών είναι, επίσης, κάτι που
απασχολεί τους εκπαιδευτικούς,
όπως για παράδειγμα το πως νιώθουν σχετικά με την αλλαγή των
μεταξύ τους σχέσεων κατα τη διάρκεια της απομόνωσης. Για πολλούς, οι φιλίες τους έχουν αλλάξει. Τέτοιου είδους αλλαγές, μαζί
με τις αναμενόμενες μαθησιακές
ελλείψεις, κάνουν το σχολικό πε-

ριβάλλον πιο στρεσογόνο από ό,τι
συνήθως.
Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας,
παρατηρούμε πως στον αγώνα
για επαναφορά παίρνουν προτεραιότητα μαθήματα όπως η γλώσσα
και οι επιστήμες, γεγονός που έχει
επαληθεύσει και η κυβέρνηση της
Σκωτίας. Τι συμβαίνει όμως με τις
τέχνες; Τα μη προνομιούχα παιδιά και νέοι είναι λιγότερο πιθανό
να έχουν πρόσβαση στις τέχνες
στο σχολείο, και σχεδόν απίθανο
να έχουν πρόσβαση στο σπίτι. Εκεί
υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά καθώς αυτοί είναι κυρίως
οι μαθητές με τα μεγαλύτερα κενά,
ο χρόνος για τέχνη και παιχνίδι
καταλήγει να είναι ανύπαρκτος.
Είναι κοινώς αποδεκτό πως
κάθε παιδί είχε διαφορετικές εμπειρίες αυτούς τους τελευταίους μήνες.
Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες,
όμως, μπορούν να βοηθήσουν
στην αντιμετώπιση αυτών των
αλλαγών, καθώς και στη διαχείρι-

ση πρωτόγνωρων συναισθημάτων. Είμαστε θιασώτες του ότι οι
τέχνες είναι απαραίτητες κάθε στιγμή και ειδικά τώρα που οι μαθητές έχουν επιστρέψει στα θρανία,
το να αγκαλιάσουμε τα καλλιτεχνικά
και να τα εισάγουμε ακόμα περισσότερο στη ζωή τους είναι διακαής ανάγκη.
Η κατανόηση, η δημιουργικότητα και η αγάπη, είναι η απάντηση στην σημερινή κοινωνική
κρίση. Ας μην αφήσουμε την μουσική, το θέατρο, τη ζωγραφική, και
κάθε είδους καλλιτεχνικό παιχνίδι
εκτός, τη στιγμή που θα μπορούσαν για ακόμα μια φορά να είναι
η λύση και όχι το πρόβλημα.
* H ARTeach παρέχει μουσικές
και θεατρικές υπηρεσίες σε σχολεία και σε ιδιωτικά group, online
και δια ζώσης. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα
τους, και κλείστε θεση. Το πρώτο
μάθημα ειναι δωρεάν!
https://www.arteach.co.uk

Παρασημοφόρηση Μάικλ Δουκάκη από την Ελληνική Δημοκρατία
Σε ειδική τελετή η Ελληνική Δημοκρατία απένειμε το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του
Τάγματος της Τιμής στον ομογενή Μάικλ Δουκάκη.
Την τελετή οργάνωσε το Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στη Βοστώνη, ενώ την παρασημοφόρηση, η οποία έλαβε χώραν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην οικία του κ. Δουκάκη, πραγματοποίησε,
εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας, κα
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η Πρέσβυς της
Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κα Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου.
Στην παρέμβασή του ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Βλάσης συνεχάρη τον κ.
Δουκάκη για τη δράση του στην αμερικανική πολιτική σκηνή και στην εκεί ομογενειακή ζωή, καθώς
και για την στήριξή του στην προώθηση των εθνικών
δικαίων μας. Τόνισε, επίσης, ότι η συνολική πορεία του στον δημόσιο βίο των ΗΠΑ, έχοντας πάντα
στραμμένο το βλέμμα στην Ελλάδα, αποτελεί

Η εκλογή στην Εθνική Ακαδημία των ΗΠΑ αφορά 100 μέλη,
90 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 10 υποψηφίους διεθνώς
που δεν εδρεύουν στη χώρα και επιλέγονται από τα τρέχοντα μέλη μέσω μιας διαδικασίας αναγνώρισης λειτουργών
υγείας που έχουν συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας. Στις σχετικές ψηφοφορίες που έγιναν για επιστήμονες εκτός ΗΠΑ, ο Κύπρος Νικολαΐδης ερχόταν πρώτος
ανάμεσα στις προτιμήσεις των εκλεκτόρων.
Ο συμπατριώτης μας, Κύπρος Νικολαΐδης, ο οποίος ζει και
εργάζεται για δεκαετίες στη Βρετανία, με το έργο του συμβάλλει σημαντικά με πρωτοποριακές προσεγγίσεις στην προγεννητική διάγνωση και τις μαιευτικές διαταραχές.
Σε επικοινωνία της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μαζί του, ο κ. Νικολαΐδης εξέφρασε χαρά για την εκλογή του: «Είναι τιμή μου η Εκλογή στην Εθνική Ακαδημία Ιατρικής των ΗΠΑ για το έργο μου
στην εμβρυϊκή ιατρική. Ελπίζω να μπορώ να βελτιώνω την
φροντίδα σε γυναίκες και έμβρυα τόσο στην έδρα μου στο
King's όσο και σε όλο τον κόσμο. Για εμένα η υπηρεσία στον
άνθρωπο είναι στόχος ζωής».
Ο Δρ Νικολαΐδης, ηγείται του Τμήματος Εμβρυακής Ιατρικής στο King's, μιας κορυφαίας κλινικής μονάδας και ερευνητικού κέντρου για την αξιολόγηση και τη θεραπεία εμβρύων.
Παρακολουθεί περισσότερο από 10.000 ασθενείς ετησίως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»:

παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης
για τις νεότερες γενιές αποδήμων.
Ο κ. Δουκάκης αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικανικής πολιτικής ζωής, καθώς
υπήρξε ο μακροβιότερος Κυβερνήτης στην ιστο-

ρία της Μασαχουσέτης και ήταν υποψήφιος των
Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ το 1988.
Ως μέλος της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας,
ανέπτυξε σημαντικές φιλανθρωπικές, κοινωνικές
και εκπαιδευτικές δράσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Κύπρος Νικολαΐδης ταλαιπωρείται σκληρά τον τελευταίο χρόνο από ένα σοβαρό
πρόβλημα υγείας. Μετά από μεταμόσχευση μυελού των
οστών, στην οποία υπεβλήθη επιτυχώς το καλοκαίρι,
φαίνεται ότι ξεπερνά το πρόβλημα. Ο ίδιος αισθάνεται
αυτή την περίοδο δυνατός και αισιόδοξος και εξακολουθεί να εργάζεται πυρετωδώς από το σπίτι, στο οποίο βρίσκεται αναγκαστικά περιορισμένος. Χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία, είναι σε καθημερινή επαφή με τους συνεργάτες του στο τμήμα, τους καθοδηγεί και συνεχίζει τις επιστημονικές του δραστηριότητες.

Eπιστολές - Γνώμες
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Λόρδος Kerr: «Το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται
δικαστές να περιορίσουν την κυβερνητική δύναμη»
ο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε
δύσκολη καμπή της ιστορίας του. Σε
λίγες εβδομάδες έρχεται η τελική ημερομηνία αποχώρησης από την ΕΕ και τα
πράγματα είναι άνω κάτω. Εκτός της
ανεξέλεγκτης πλέον διασποράς του
Covid-19 στη χώρα, ο Πρωθυπουργός
έχει προειδοποιήσει ότι ίσως να αναγκαστούν να αποχωρήσουν δίχως συμφωνία από την ΕΕ και θα ανακοινώσει
σε 200,000 εταιρείες τι πρέπει να αναμένουν ή να κάνουν σε τέτοια περίπτωση. Ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα αντιδράσεων τόσο από βουλευτές όλων των παρατάξεων και πρώην
πρωθυπουργούς αλλά και από Αρχιεπισκόπους. Η σοβαρότερη προειδοποίηση όμως ήλθε από τον Εντιμότατο
πρώην Δικαστή Λόρδο Kerr. Προτού
προχωρήσω στις επισημάνσεις του Λόρδου Kerr να κάνω μια σύντομη αναφορά στη κατάσταση και αντιδράσεις.

λίου και τις εξουσίες που έχει να ελέγχει τις
νομοθεσίες.
«Αμφότερες οι αποφάσεις-σταθμός δεν
είχαν τίποτα να κάνουν με το δικαστήριο να
προβαίνει σε πολιτικές αναλύσεις. ΄Ολοι οι
δικαστές... ήσαν συνειδητοποιημένοι ότι
χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε την περίμετρο μεταξύ δικαστικών αποφάσεων και αποφυγή εισχώρησης στη πολιτική», δήλωσε.

Κύπρος

Ηνωμένο Βασίλειο

Αρχιεπίσκοποι
Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Δρ Justin Welby και οι συνάδελφοί του
Αρχιεπίσκοποι Armagh, York, Wales, και
της Επισκοπικής Εκκλησίας Σκωτίας, με
επιστολή τους ισχυρίζονται και αυτοί ότι το

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

Κώστας Κληρίδης «Γνώρισα το πραγματικό
πρόσωπο της διαφθοράς»...

Τ

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, η Βουλή πέρασε το αμφιλεγόμενο Νομοσχέδιο που πρότεινε ο Πρωθυπουργός το ονομαζόμενο
«Internal Market Bill» με 256 ψήφους έναντι 340, λόγω του ότι η Συντηρητική Κυβέρνηση Johnson έχει πλειοψηφία. Οι αντιδράσεις οφείλονται στο γεγονός ότι ο προτεινόμενος νόμος δίδει στην κυβέρνηση του
Πρωθυπουργού την εξουσία να αγνοήσει
μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης από
την ΕΕ μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ,
η οποία υπογράφτηκε από την κυβέρνηση
Boris Johnson λίγο πριν ένα χρόνο. Και
αυτό θεωρείται πλέον ως παραβίαση Συνθήκης που θα βλάψει την αξιοπιστία του
κράτους. Το Νομοσχέδιο συζητήθηκε και
στη Βουλή των Λόρδων στις 15 και 20 Οκτωβρίου 2020 εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων...
Ο Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση Johnson και εκ των βασικών αρχιτεκτόνων του Brexit, Michael Cove, στην ομιλία
του από την Βουλή των Κοινοτήτων στις
19.10.2020, είπε πως, ως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία με την ΕΕ πριν από το τέλος
της μεταβατικής περιόδου στο τέλος του
έτους εκτός και αν υπάρξει «θεμελιώδης
αλλαγή προσέγγισης» από την ΕΕ στις
Βρυξέλλες...
Λίγα λεπτά πριν αρχίσει την ομιλία του
ο κ. Cove, o Ευρωπαίος διαπραγματευτής
Michel Barnier δήλωσε (μέσω twitter) ότι
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Βρετανό ομόλογό του David Frost, η ΕΕ
παραμένει «διαθέσιμη» να διαπραγματευθεί τη σχέση μετά το Brexit «στη βάση των
νομικών κειμένων» και περιμένει την αντίδραση του ΗΒ.
Για να σχολιάσει αργότερα στην ομιλία
του ο κ. Cove ότι έχει γίνει κάποια «εποικοδομητική» κίνηση από την πλευρά της
ΕΕ.

Της Φανούλας

Ο Λόρδος Kerr
νομοσχέδιο παρακάμπτει την Συμφωνία
Αποχώρησης από την ΕΕ και «θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο»... «ειδικά σε όλους εμάς που νοιώθουμε καθήκον
και ευθύνη για την Συμφωνία Good Friday
(Belfast), την διεθνή συνθήκη πάνω στην
οποία εξαρτάται η ειρήνη και σταθερότητα
μεταξύ και μέσα στο ΗΒ και την Ιρλανδία».

Ο Λόρδος Kerr για
«ανεξέλεγκτη δύναμη»
Ο λόρδος Kerr of Tonaghmore ο οποίος
αφυπηρέτησε τέλος Σεπτεμβρίου 2020, και
ο οποίος είχε την μακρύτερη υπηρεσία ως
Δικαστής στο Supreme Court (Ανώτατο
Δικαστήριο) , σε συνέντευξη του στην βρετανική «Guardian» προέβη σε κάποιες
σημαντικές δηλώσεις και προειδοποιήσεις.
«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι μια κυβέρνηση στην
οποία οι υπουργοί εξασκούν ανεξέλεγκτη δύναμη», είπε. Τις δηλώσεις του πυροδότησαν οι επικρίσεις του Πρωθυπουργού
Boris Johnson και της Υπουργού Εσωτερικών Priti Patel εναντίον δικηγόρων ως
«ακτιβιστές» « και «αριστεροί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων» τους οποίους κατηγόρησαν
ότι εμποδίζουν τον μεταναστευτικό έλεγχο
και ότι «πλοκάρουν» το σύστημα δικαιοσύνης...
Ο Λόρδος Kerr απέρριψε τον χαρακτηρισμό της Υπουργού Εσωτερικών. «Οι Δικηγόροι δεν είναι ακτιβιστές, είναι δικηγόροι στους οποίους ο λαός φέρνει τα προβλήματά του και αυτοί αποφασίζουν κατά
πόσο μπορούν να τα χειριστούν μέσα σε
κάποιο είδος νομικού πλαισίου, με το οποίο
μια νομική διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει.
Μπορώ να κατανοήσω ότι στην κυβέρνηση
δεν αρέσουν οι προκλήσεις για τις αποφάσεις που πήραν... αλλά δεν πιστεύω οι επιθέσεις εναντίον των δικηγόρων προσφέρουν εποικοδομητικά. Οι Υπουργοί μπο-

ρεί να ενοχλούνται με νομικές προκλήσεις
που ίσως να φαίνονται γι΄αυτούς ως επιπόλαιες ή λανθασμένες».
«Αλλά», πρόσθεσε, «αν είναι να έχουμε μια υγιή δημοκρατία, εκείνο που προσφέρουν τα δικαστήρια είναι έναν μηχανισμό ελέγχου για την εγκυρότητα των
νόμων που θέσπισε το κοινοβούλιο ή
οι διεθνείς συνθήκες τις οποίες υπογράψαμε... Το τελευταίο πράγμα που
χρειάζεται η χώρα είναι μια κυβέρνηση
στην οποία οι υπουργοί εξασκούν ανεξέλεγκτη δύναμη... Το Κοινοβούλιο είναι
σίγουρα κυρίαρχο... Όταν η κυβέρνηση
ενεργεί πέραν των εξουσιών που αποφάσισε το Κοινοβούλιο, είναι εντελώς
υγιές και εντελώς αναγκαίο να υπάρχει
ένα σώμα να το επισημάνει».
Ο Λόρδος Kerr συμμετείχε στην δικαστική υπόθεση το 2016 σχετικά με το άρθρο
50 για το Brexit και στην υπόθεση αναβολής το 2019 και δεν παρέλειψε τις έντονες
ερωτήσεις, όπως είπε. Η κυβέρνηση έχασε
σε αμφότερες τις υποθέσεις και οι δικαστές
υποστήριξαν την κυριαρχία του Κοινοβου-

Οι δηλώσεις του Εντιμότατου Δικαστή
Λόρδου Kerr δεν μπορούσαν να έλθουν σε
πιο κατάλληλη στιγμή για να αντανακλούν
και στα γεγονότα στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου χρειάζεται κατεπείγον να εμπεδωθεί και να γίνει σεβαστό το κράτος δικαίου.
Χρειάζεται κατεπειγόντως σεβασμός και
επανεξέταση των εξουσιών. Όταν σκάνδαλα, διαφθορά και αδιαφορία, έχουν καταντήσει θεσμός σε σημείο που μαστίζουν το
νησί και χρειάστηκε ένας ξένος τηλεοπτικός
σταθμός (άσχετο αν προβληματίζει ο χρόνος προβολής), για να το ρεζιλέψει παγκοσμίως, τα λόγια του Δικαστή Κerr ισχύουν
και για την Κύπρο για μια υγιή δημοκρατία.
Γι΄αυτό πάνε χέρι με χέρι με τις δηλώσεις
του τέως Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη.
Δεκάδες άρθρα έχουν γραφτεί τις τελευταίες μόνο μέρες για το κατάντημα της
πατρίδας μας. Ξεχωρίζω δύο παρόλο που
είναι όλα εξίσου αξιόλογα. Το άρθρο του
αγαπητού Σάββα Ιακωβίδη «Τώρα είναι η
τελευταία ευκαιρία να εκπαραθυρωθούν
όσοι εγκλημάτησαν, πρόδωσαν, λεηλάτησαν τον τόπο», στις 18.10.2020 στη «Σημερινή». Ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων:
«Από την εποχή του Μακαρίου, με το
δήθεν ‘κράτος του Θεού’, ξεκίνησε ο καλπασμός προς το βάραθρο. Κυβερνήσεις,
κόμματα, πολιτικάντηδες, υπουργοί και βουλευτές, κρατικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι εξέθρεψαν, συντήρησαν και διατηρούν το τέρας της ευνοιοκρατίας, της κομματοκρατίας, της ανικανοκρατίας, της πελατειακής συναλλαγής, της αρπαχτής, της κλεφτοκρατίας. Με την ανοχή – και τη συνενοχή! – ημών των πολιτών».

Kώστας Κληρίδης:
«Γνώρισα το πραγματικό
πρόσωπο της διαφθοράς»...
Και η συνέντευξη του τέως Γενικού Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη στον «Φιλελεύθερο» 18.10.2020, με τον χαρακτηριστικό
τίτλο «Γνώρισα το πραγματικό πρόσωπο
της διαφθοράς».
Δίχως περιστροφές, όπως έγραψε ο
συνάδελφος Μιχάλης Χατζηβασίλης, ο τέως
Γενικός Εισαγγελέας μίλησε για την πλήρη
έκταση της διαφθοράς. Και είπε μεταξύ πολλών άλλων ότι «αυτή έχει φωλιάσει στο
δημόσιο τομέα όπου υπάρχει ρόλος
διαχείρισης δημόσιου χρήματος και έχω
γνωρίσει από κοντά το πραγματικό πρόσωπο της διαφθοράς και της διαπλοκής
στον τόπο μας, αλλά και στο πολιτικό
πεδίο», καλώντας τον κόσμο να σηκωθεί
από τον καναπέ και ν΄απαιτήσει κάθαρση
από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Βρετανικές στρατιωτικές
βάσεις = Αποικιακά
κατάλοιπα
O Λόρδος Kerr, από τη Βόρειο Ιρλανδία,
υπήρξε ένας ανθρωπιστής δικαστής με ανεξάρτητο μυαλό που δεν φοβόταν να διαφωνήσει με συναδέλφους του κατά καιρούς
και δεν διαφώνησε όταν όλοι μαζί οι 7 δικαστές (ένας ο ίδιος) στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) στην υπόθεση Bashir
στις 30 Ιουλίου 2018, αποφάνθηκαν εναντίον του Υπουργού Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το στάτους
των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Απορρίπτοντας την
θέση του Υπουργού Εσωτερικών ότι «αυτές
το 1960 μετατράπηκαν σε νέες οντότητες», γνωμάτευσαν ότι αυτές αποτελούν αποικιακά κατάλοιπα.
Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η
Κυπριακή Δημοκρατία έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας για την επικράτηση του κράτους δικαίου, σεβασμό στις δημοκρατικές
διαδικασίες, στην δημοκρατία, την ελευθερία της σκέψης και έκφρασης, για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και για την δικαίωση της ημικατεχόμενης
μας πατρίδας από την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

Dr. Mr. Camara top No1 International Spiritual
Healer & Psychic Reading
Solves all kinds of problems, between partners, bringing
back loved ones, marriage, fidelity, business attractions
or career, court case, family matter and sexual problems
and many more. Honesty and integrity, Mr. Camara will
tell you if your problem is spiritual or medical or
emotional.
Contact Mob/WhatsApp +447399663303

Eπιστολές - Γνώμες
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80 χρόνια από το Έπος του 1940
και το στρατηγικό «ΟΧΙ»
Φ

έτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από
την μοιραία ημέρα που άλλαξε την πορεία της χώρας μας και τη χάραξε βαθύτατα
σε πολλούς τομείς. Τα ξημερώματα της 28ης
Οκτωβρίου 1940 τα Ιταλικά στρατεύματα
εισέβαλαν στην ελληνική επικράτεια και
ενέπλεξαν την πατρίδα μας στον καταστροφικότερο πόλεμο όλων των εποχών. Η επιτυχημένη απόκρουση της εισβολής οδήγησε τη χώρα μας στον Δεύτερο Παγκόσμιο
πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα και η άμεση
και ηρωική αντίδραση των προγόνων μας
τους ενέταξε στο Πάνθεον των ηρώων!

Του Μιχάλη

Αράπη*
– LLB, LLM, MA
Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο.
Επιστημόνων ΗΒ
Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου
Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Η αναίτια και επιπόλαιη εισβολή
Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό ότι επί της
ουσίας η χώρα μας υπέστη αυτή την τραγωδία
– που οδήγησε στην τριπλή κατοχή από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους – εξαιτίας της
ματαιοδοξίας του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο
Μουσολίνι. Χαρακτηριστικά ο επονομαζόμενος
και Ντούτσε απέδειξε την επιπολαιότητά του με
την απόφασή του να επιτεθεί στην Ελλάδα για
λόγους εντυπωσιασμού και χωρίς να υπάρχει
πλάνο και στρατηγικό όφελος για τον Άξονα. Η
επίθεση των πανίσχυρων (επί χάρτου) ιταλικών

δυνάμεων που συνεπικουρούμενες από τις
αλβανικές δυνάμεις επιτέθηκαν (κυριολεκτικά)
άνευ λόγου στη χώρα μας αιφνιδίασε τη γερμανική ηγεσία που δεν επιθυμούσε να ανοίξει
νέο μέτωπο στα Βαλκάνια, ενώ ετοιμαζόταν για
την επιχείρηση «Μπαρμπαρόσα». Σύμφωνα
με αυτό το σχέδιο η Γερμανία θα αγνοούσε το
γερμανο-σοβιετικό Σύμφωνο μη επίθεσης
Ρίμπεντροπ – Μολότοφ του 1939 και θα κήρυττε τον πόλεμο στην έως τότε σύμμαχό της Σοβιετική Ένωση. Η γενναία αντίσταση των Ελλήνων οδήγησε σε πανωλεθρία τα ιταλο-αλβανικά στρατεύματα που γρήγορα υποχώρησαν
μη μπορώντας να αντιδράσουν στην Ελληνική επέλαση στη Βόρεια Ήπειρο.
Το Έπος των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
συγκλόνισε την διεθνή κοινότητα που θαύμασε τη γενναιότητα και την ανδρεία των αγωνιστών. Η ήττα της Ιταλίας ανάγκασε τη Γερμανία
να στείλει πολύτιμες δυνάμεις για να καταλάβει την Ελλάδα. Η δημιουργία του νέου μετώπου
στα Βαλκάνια και εν συνεχεία στην Ελλάδα στις
6 Απριλίου 1941 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεταφορά δυνάμεων και οι γερμανικές απώλειες
στις ηρωικές μάχες των οχυρών της «Γραμμής
Μεταξά» σε Μακεδονία και Θράκη και της Μάχης
της Κρήτης οδήγησαν στην καθυστέρηση της
επίθεσης του Άξονα στην ΕΣΣΔ για ορισμένους μήνες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει
(πριν προλάβει να ολοκληρώσει το στόχο της)
στον βαρύ ρωσικό χειμώνα του 1941.

Το μελετημένο και στοχευμένο
ηρωικό «ΟΧΙ»
Μελετώντας τα ιστορικά γεγονότα οφείλο-

υμε να αξιολογούμε τις αποφάσεις των ηγετών
και να αποσαφηνίζουμε τις μακροπρόθεσμες
προθέσεις τους. Η απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά να αρνηθεί τη διέλευση στα Ιταλικά στρατεύματα μέσα από την
Ελλάδα όταν τον επισκέφθηκε ο Ιταλός Πρέσβης ΕμμανουέλεΓκράτσι, οδήγησε τη χώρα
σε πόλεμο. Η απάντηση που έμεινε γνωστή
στην παγκόσμια Ιστορία ως το μεγάλο «ΟΧΙ»
του Μεταξά, δεν ήταν μια απλώς μια γενναία
αλλά στιγμιαία απόφαση αλλά μια στοχευμένη
και μελετημένη κίνηση που απεδείχθη εκ των
υστέρων σοφή. Ο Έλληνας ηγέτης είχε εκτιμήσει σωστά ότι ο Άξονας θα ηττηθεί και ήθελε
η Ελλάδα να βρεθεί στο πλευρό των συμμάχων
που προέβλεπε ότι θα νικούσαν. Αν και ο Μεταξάς πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τρείς
μήνες μετά και δεν πρόλαβε να το δει, η επιλογή του ήταν σωστή και το έμμεσο «ΝΑΙ» στους
συμμάχους έβαλε για άλλη μια φορά την πατρίδα
μας στην πλευρά των νικητών.
Επομένως η παρακαταθήκη που πρέπει να
τονίζεται κάθε χρόνο πέρα από τον ηρωισμό
και την αυταπάρνηση των Ελλήνων στρατιωτών,
είναι ότι η ελληνική διπλωματία κάνει διαχρονικά εξαιρετικό έργο και εύστοχες στρατηγικές
επιλογές. Συγκεκριμένα η Ελλάδα τον 20ο αιώνα
ήταν τέσσερις φορές με την πλευρά των νικητών, αφού επέλεξε το σωστό στρατόπεδο
στους δύο Βαλκανικούς πολέμους και στους
δύο Παγκοσμίους πολέμους.
* Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές
Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον Κυβερνοχώρο.

Το «χάσμα γενεών» από τον Όμηρο στον … Μακρόν
Το «χάσμα γενεών» στον τίτλο δεν αφορά το σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο χάσματος ανάμεσα σε διαφορετικές γενεές λόγω της ραγδαίας χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, αλλά το «χάσμα γενεών»
με επίκεντρο τους ηγέτες.
Γράφει ο

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)
Πρόεδρος Πολιτικής
Επιτροπής για τη Μεσόγειο
costas.mavrides@europarl.europa.eu

Αυτό το «χάσμα γενεών» επισημάνθηκε πριν χιλιάδες
χρόνια από τον επικό ποιητή Όμηρο. Στην “Ιλιάδα”, ο Νέστορας, ώριμος και σοφός άνθρωπος, που είδε πολλά στην
ζωή του, επιπλήττει τους δύο πολέμαρχους-«πολιτικούς»,
τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, που έμπλεοι από θυμό
ερίζουν μεταξύ τους, τονίζοντάς τους ότι την εποχή της νιότης του είχε παλληκάρια και ηγέτες που όμοιοι τους δεν
υπήρξαν ξανά.
Από τον Όμηρο ως σήμερα λοιπόν, κάθε γενεά επαναλαμβάνει την ίδια διαπίστωση σε σχέση με τους ηγέτες.
Σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγκωμιάζονται πολιτικοί
ηγέτες περασμένων δεκαετιών που ανήκουν στην Ιστορία,
όπως ο Μπίλυ Μπραντ, ο Μιτεράν, ο Τσώρτσιλ κ.ά. Ο τίτλος
του άρθρου λοιπόν μπορούσε να ήταν άλλος π.χ. «Υπάρχουν
σήμερα ηγέτες στην ΕΕ;»
Ένας σύγχρονος ηγέτης και μάλιστα από τους νεαρότερους σε ηλικία, είναι ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει να εξισορροπήσει εντός ΕΕ την Γερμανία με τον

κυρίαρχό της ρόλο στην Ευρωζώνη. Έχει να αντιμετωπίσει
εντός Γαλλίας κοινωνικές ριζοσπαστικές απαιτήσεις, που
επιζητούν κεκτημένα, και το πολιτικό Ισλάμ που χρησιμοποιεί την θρησκεία ως πολιτικό εργαλείο. Έχει επιπλέον
να αντιμετωπίσει τον ολοένα εντεινόμενο Ισλαμοφασισμό,
με πρωταγωνιστή την Τουρκία του Ερντογάν και τον νεοοθωμανικό επεκτατισμό της.
Το πρόσφατο συμβάν με τον καθηγητή που αποκεφαλίστηκε στη Γαλλία από νεαρό Τσετσένο ισλαμιστή, επειδή δίδασκε την ελευθερία της έκφρασης στους μαθητές,
έδωσε αφορμή να αναδειχθούν εκ νέου οι αρετές του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος τόλμησε να εκφραστεί ευθαρσώς
κατά του Ισλαμοφασισμού! Ένας καθηγητής σφαγιάστηκε,
επειδή δίδασκε στους μαθητές τις αξίες του Γαλλικού και
Ευρωπαϊκού πολιτισμού!
Το πλέον επικίνδυνο στην μάχη κατά του φασισμού δεν
είναι τέτοια μεμονωμένα μισαλλόδοξα μυαλά, αλλά η σιωπή
απέναντι στον οργανωμένο φασισμό είτε με μορφή ακροδεξιών κομμάτων είτε ως πολιτικό Ισλάμ.
Ακόμη και στην Κύπρο υπήρξαν φωνές που στοχοποίησαν τον Μακρόν, αντί τον Ισλαμοφασισμό π.χ. ότι
δήθεν «υποκινεί την ισλαμοφοβία», «ως υπερασπιστής
των κοσμικών αξιών της Γαλλίας στοχοποιεί τους μουσουλμάνους» κ.ά. Όσοι όμως εντός ΕΕ σιωπούν και ιδιαίτερα όσοι επιχειρούν να φιμώσουν ηγέτες που τολμούν, είναι
αξιοκατάκριτοι.
Δεν υπάρχει ελπίδα στα διαβρωμένα μυαλά που ίσως
ξυπνήσουν όταν οι ορδές του ισλαμοφασισμού θα μας
έχουν ήδη κυριεύσει. Έχει ξανασυμβεί στην Ιστορία. Το
ζητούμενο στην πολιτική είναι η διορατικότητα και στην
δημοκρατία η ελπίδα είναι οι σκεπτόμενοι πολίτες.
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«Βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ
φίλοισιν εὐμενῆ»
Είναι ο στίχος 809 από τη «Μήδεια» του Ευριπίδη. Ο
ποιητής είναι σαφής, δεν αφήνει περιθώρια λάθους η
παρανόησης. Ανελέητοι με τους εχθρούς και φίλοι με
τους φίλους. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία επιείκειας και
μαλθακότητας απέναντι στους διαγνωσμένους εχθρούς.
Η φιλία πρέπει να τιμάται με την φιλία και η εχθρότητα
πρέπει να αντιμετωπίζεται με θάρρος και γενναιότητα.
Όταν αντιμετωπίζεις τον εχθρό με καλοσύνη δείχνεις
αδύναμος όπως πολύ εύστοχα και ο Νίτσε χαρακτηρίζει
την καλοσύνη ως αδυναμία. Αν θελήσεις να βρείς το
δίκαιό σου με πραότητα και ταπεινότητα σίγουρα θα είσαι
ο χαμένος. Στην ζωή και ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις
των κρατών θα βρείς το δίκαιό σου μόνον μέσα από την
δύναμη των αποφάσεων και των όπλων. Οι διεθνείς οργανισμοί ειρήνης έχουν δημιουργηθεί για να βρίσκει φωλιά παρηγοριάς ο ηττημένος και όχι για να του απονέμεται το δίκιό και τα εδάφη του.
Είχε πεί χαρακτηριστικά ο Ετσεβίτ μετά την κατάληψη
της μισής Κύπρου: «Αν οι Έλληνες θέλουν να ξαναπάρουν πίσω την Κύπρο, μπορούν να την πάρουν μόνον με τις λόγχες, με τον ίδιο τρόπο που την πήραμε κι
εμείς». Αφού εμείς δεν είχαμε τις ανάλογες λόγχες, τρέχαμε στον Ξαβιέ Κουεγιάρ στον ΟΗΕ για να ακούσουμε
τα παρηγορητικά λόγια του Ιερέα πριν την ταφή. Μάλλον στην ταφή δεν παρευρεθήκαμε, στο μνημόσυνο μάς
χάϊδεψαν το κεφαλάκι και μας είπαν: Άντε, στο σπίτι τώρα
και αν ξαναχρειαστείτε παρηγοριά, μη διστάσετε, θα έχουμε πάρει και εξαιρετικές μοιρολογίστρες για τις πένθιμες νύχτες σας...
Αφού πέρασε η κακιά η ώρα και οι Μογγόλοι άρχισαν
να εισπράττουν από την όμορφη Κυρά Κερύνεια και την
Μόρφω, ήρθε η μεγάλη κατραπακιά, κατευθείαν στο δόξα πατρί. Γιορτάσαμε όλοι μαζί την κατάληψη του θρόνου της εξουσίας από το Αμερικανικό Ναυτικό. Σκύψτε
παιδιά για να είμαστε όλοι ίσοι, χαζοί και έξυπνοι όλοι
στην χύτρα ταχύτητος Sitram. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς, αφού και το θρήσκευμά μας μιλάει για
ισότητα, σκύψαμε, αφού πλυθήκαμε βέβαια πρώτα καλού κακού. Πολιτική και θρησκευτική εξουσία ομονόησαν για το καλό του λαού και της Ελλάδος και της Τουρκίας. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί αν δεν θέλουμε οι γείτονες να εκμανούν και να μη υπολογίσουν την ανδρική μας
καθαριότητά. Ααα, είπαμε, πριν απ όλα ταπεινοί και μετά Έλληνες.
Η τήρηση των καθηκόντων μας απέναντι στους γειτόνους και τον προπάτορα Αβραάμ πρέπει να είναι συνεχής
και βαθιά. Όσο πιο βαθιά τόσο πιο καλά, ας πονάει και
λίγο, τα αγαθά πόνοις κτώνται.
Εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια τώρα έχουμε πιεί τα
αμίλητο νερό, προσκύνημα και σιωπή. Άκρα του τάφου
σιωπή και του Παναθηναϊκού η ιαχή. Το καλό είναι ότι
προχωράμε με δύναμη και σιωπή, εκκωφαντική σιωπή.
Πνίγουμε μέσα μας τον Ευριπίδη και τον Αισχύλο, τον
Πλάτωνα και τον Επίκουρο και υμνολογούμε τους τυροκόμους της Μέσης Ανατολής και τα χάφ του Ολυμπιακού. Εσείς βλέπετε προκοπή για τούτον τον ιστορικότερο τόπο της υφηλίου; Δεν είναι στις προθέσεις μου να
σας απογοητεύσω, γι’ αυτό και θα θάψω μέσα μου την
ιερή αγανάκτηση της φυλής μου.

Φοίβος Ιωσήφ
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Ο κορωνοϊός ως τιμωρία της
φύσης και γιατί οι Τούρκοι
«ξεχνούν» τις ήττες τους
Κύριε Διευθυντά,
«Ουδέν κακόν αμιγές καλού», έλεγαν
οι αρχαίοι Έλληνες. Όλα τα κακά έχουν
και τα καλά τους.
Στις μέρες μας εμφανίστηκε ο κορωνοίός για νατιμωρήσει τους ανθρώπους,
επειδή κακοποιούν τα πάντα στη φύση και
φυσικά τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η
Φύση μάς υπενθυμίζει ότι η κακοποίησή
της δεν θα μείνει ατιμώρητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες μολύνσεις,
τα κρούσματα και οι θάνατοι βρίσκονται
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η
οποία έχει τα καλύτερα νοσοκομεία και
γιατρούς στον κόσμο, αλλά είναι και το πιο
απάνθρωπο κράτος στον κόσμο. Στο κράτος αυτό επικρατεί ο Μαμωνάς, το χρήμα, και στο «ωραίο» αυτό χριστιανικό κράτος δεν υπάρχει καμία χριστιανική αξία.
Δεν υπάρχει καμιά φροντίδα για φτωχούς
και αδύναμους.
Εκτός από τον κορωνοϊό, Ελλάδα και
Κύπρος έχουν και την επιθετικότητα της
Τουρκίας. Η αλήθεια είναι πως φταίμε εμείς
για πολλά που παθαίνουμε. Ο τουρκικός
κίνδυνος – είτε ως Οθωμανοί, είτε σαν
Τούρκοι ή με άλλα ονόματα – ήταν για αρκετούς αιώνες δίπλα μας. Πάθαμε πολλά,
αλλά μυαλό δεν βάλαμε. Η Ελλάδα για να
ευχαριστήσει τους Αγγλοαμερικανούς βοήθησε πολύ την Τουρκία για να γίνει ό,τι
έγινε.
Η Ελλάδα για χάρη των συμμαχιών της
με τη Δύση και κυρίως με τους Αμερικανούς συγγενείς της, βοήθησε την Τουρκία
να γίνει επιθετικότερη εναντίον του Ελληνισμού. Εμείς στην Κύπρο, παρασυρμένοι

από την Ελλάδα, αφήνουμε την Τουρκία
ν’ αλωνίζει και να κινδυνεύουμε κάθε στιγμή με αφανισμό.
Έτσι, έχουμε κάνει του κόσμου τις
υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας, έχουμε
παραποιήσει λέξεις, ακόμα και την Ιστορία μας, για να ευχαριστήσουμε τους «καλούς γείτονές» μας Τούρκους, τη στιγμή
που αυτοί όχι μόνο δεν έχουν κάνει καμιά
υποχώρηση, αλλά μας απειλούν ευθέως.
Εμείς, απλά, δηλ. οι κυβερνήσεις μας σε
Ελλάδα και Κύπρο, χρησιμοποιούμε όμορφες λέξεις, όπως το έκνομες, για να μην
ενοχληθούν τα... ευαίσθητα αυτιά των
Τούρκων ηγετών.
Η Τουρκία δεν κάνει καμία υποχώρηση.
Γιορτάζει όλες τις νίκες που κέρδισε εναντίον μας, όχι και τόσο ευγενικά γι αμας.
Πριν λίγο καιρό γιόρτασε τη νίκη των Σελτζούκων Τούρκων στο Ματσιγκέρ εναντίον των Βυζαντινών το 1071... Γιορτάζει
την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το
1453 και την εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Η αλήθεια είναι πως κάναμε πάρα πολλές υποχωρήσεις και συνεχίζουμε. Οι περίφημες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας
έμειναν στα λόγια και δεν φαίνεται ότι θα
υλοποιηθούν...
Πάντως, η Τουρκία γιορτάζει μόνο τις
νίκες της και αποφεύγει επιμελώς να θυμίζει
τις ήττες της. Για παράδειγμα, πριν λίγες
μέρες γιόρτασε τη νίκη των Οθωμανών
στην Πρέβεζα το 1538, που δεν ήταν σημαντική. Την ήττα των Οθωμανών το 1565
στη Μάλτα δεν την αναφέρουν καθόλου.
Τότε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής αποφάσισε να προωθηθεί στη νότια Ευρώπη,

αλλά η Μάλτα ήταν εμπόδιο. Έστειλε μεγάλο στόλο και πολυάριθμο εκστρατευτικό σώμα εναντίον του νησιού το 1565.
Η εκστρατεία διήρκεσε ένα χρόνο και οι
Οθωμανοί υπέστησαν συντριπτική ήττα
από τη μικροσκοπική Μάλτα, αλλά οι Μαλτέζοι ενδιαφέρονται για την επιβίωσή
τους.
Το 1578, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στη χειρότερή της κατάσταση,
έγινε η εκστρατεία κατά της Κύπρου. Κανονικά η Κύπρος – που ήταν πολύ μεγάλο νησί – θα έπρεπε να είχε νικήσει τους
Τούρκους, αλλά ηττήθηκε λόγω της αδιαφορίας των Κυπρίων, η οποία κυριαρχία
και σήμερα. Αντί σήμερα να ενδιαφερθεί
ο λαός πώς θα επιζήσει, κάνει άλλα πράγματα. Είμαστε εκ φύσεως παραδόπιστοι
στον ύψιστο βαθμό και ενδιαφερόμαστε
για το προσωπικό μας συμφέρον. Οι ηγέτες μας και οι φίλοι τους σοφίζονται όποιο
κόλπο μπορούν για να πλουτίσουν και
εμείς, ο λαός, αδιαφορούμε παντελώς όταν
βλέπουμε διαπλοκή, διαφθορά και απάτη.
Αυτά παρατήρησε και ο τέως Γενικός
Εισαγγελέας. Ότι δηλαδή η αδιαφορία του
λαού ενισχύει την υφιστάμενη διαφθορά
και προκαλεί και νέα. Βασιλεύει παντού η
αρρώστια του «άφρονος πλουσίου», όπου
όσοι μπορούν συλλέγουν όσα περισσότερα πλούτη μπορούν, τα οποία τελικά θα
πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
Τώρα κινδυνεύει η Κύπρος να υποστεί
κυρώσεις...
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Ο Αργαλιός του Υφαντή
Είναι προ της αυγής,
Κι ο Ήλιος δεν έστρεψε
Τον οφθαλμό του,
Επί του κελίου μου.
Εκ της μητρός της αυγής,
Ετοίμασα αργαλειό,
Προ της εωθινής κωδωνοκρουσίας.
Ω Κύριε
Υφαίνω μανδύα φέροντα τι,
Που η ψυχή αποκαλύπτει,
Υφασμένο με ασημένια κλωστή
Συνυφασμένη με κλωστή Αληθείας,
Εκλεκτού χρυσού.
Ω Κύριε
Το κύρος της προσευχής ταύτης,
Ως πτερό αγγέλου εις τον αέρα,
Ως αραχνοΰφαντο πέπλο, ελαφρύ,

Αιωρείται, εν μέσω γλυκείας,
Συγγενούς νεφέλης,
Ω Κύριε
Καθώς η θάλασσα φέρει
Τον ήλιο εις τα στήθη της
Ούτως και ημείς, ελεύθεροι,
Μετά νέων χορδών, νέων ρυθμών,
Σε υμνούμε…
Εις την δοξολογία αναφέρεται:
«… Παράτεινον το Έλεός Σου,
τοις γιγνώσκουσί Σε… »
Ω Κύριε
Το γιγνώσκειν Σε είναι το Αγαπάν Σε,
Το Αγαπάν Σε είναι το γιγνώσκειν Σε,
Ιδού η Αλήθεια της απελευθέρωσης ημών.
Jo-Anne Colombo Marinakis

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο
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«ΘΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ!
ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡ
ΤΗΝ ΝΙΚΗ, Η ΔΟΞΑ»
Ξημερώματα 28ης Οκτωβρίου. Ο Ιταλός πρεσβευτής
Εμμανουέλε Γκράτσι κατευθύνεται προς τη φτωχική κατοικία του Έλληνα πρωθυπουργού στη Κηφισιά. Ο οδηγός του Ιταλού απεσταλμένου χτυπάει το κουδούνι. Η
πόρτα ανοίγει και ο Γκράτσι ζητά να δει τον Μεταξά.

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Ο Έλληνας ηγέτης παρακολουθούσε ξάγρυπνος από
το παράθυρο του δωματίου του την άφιξη του Γκράτσι.
Υπερήφανος και αποφασισμένος ήξερε τι θα του ζητούσαν.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και κατέβηκε στο σαλόνι. Ο Γκράτσι του παραδίδει τελεσίγραφο, με το οποίο ο Μουσολίνι
απαιτεί την διέλευση των στρατευμάτων του και τη πλήρη
παράδοση της Ελλάδας. Τα χέρια του Μεταξά έτρεμαν
διαβάζοντας τον χαρτί. Η στιγμή που περίμενε είχε πλέον
φθάσει. "Λοιπόν. Έχουμε Πόλεμο", είπε στον Γκράτσι,
μη δεχόμενος καμία περαιτέρω συζήτηση. Ακολούθησε
προσωπικό του διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. "Θα
πολεμήσουμε για τη πατρίδα, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας! Ας αποδείξουμε αντάξιοι της κληρονομιάς που
μας άφησαν οι πρόγονοί μας. ΘΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ! ΑΛΛΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΝΙΚΗ, Η ΔΟΞΑ". Η τελευταία φράση υπενθύμισε στους Έλληνες την αρχαιοελληνική τους προέλευση και το πραγματικό πνεύμα του
πολεμιστή, γράφοντας νέες χρυσές σελίδες δόξας στην
ιστορία της αιώνιας Ελλάδος.
Οι υπόλοιπες μέρες που ακολούθησαν γέμισαν με
υπερηφάνεια την Ελλάδα και τον λαό της. Η ιστορία γράφτηκε στα πεδία των μαχών. Ο ήρωας αξιωματικός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος σταμάτησε τις υπεράριθμες Ιταλικές μεραρχίες στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Στη Πίνδο ο
συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης σακάτεψε τις
υπερπολλαπλάσιες Ιταλικές δυνάμεις των αλπινιστών.
Οι Έλληνες αμύνονταν σθεναρά σε όλα τα μέτωπα. Η
Ελλάς γίνεται η πρώτη χώρα που τσακίζει τις δυνάμεις
του Άξονα. Ύστερα ακολουθεί η ελληνική αντεπίθεση.
Ο στρατός μας προελαύνει στη Βόρειο Ήπειρο και το
ένα χωριό μετά το άλλο, η μια πόλη μετά την άλλη απελευθερώνονται! Κορυτσά, Κλεισούρα, Χειμάρρα, Αργυρόκαστρο, Πόγραδετς, Άγιοι Σαράντα επιστρέφουν
σε ελληνικά χέρια έπειτα από σκληρές μάχες με Ιταλικές και Αλβανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του έθνους κράτησαν αυτά τα εδάφη με επιτυχία και παρά τις
αντιξοότητες, απέκρουσαν και την εαρινή επίθεση των
Ιταλών, με ορόσημο τη μάχη του θρυλικού υψώματος
731, τις σύγχρονες Θερμοπύλες!
Το ηρωικό ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου και οι νίκες στο
Μέτωπο αποτελούν, ίσως, την τελευταία ιστορικά ένδοξη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά (με εξαίρεση τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ)
ο Ελληνισμός συρρικνώνεται, κακοποιείται και υπονομεύεται από πολιτικούς νάνους, ανδρείκελα, κομματόσκυλα
και δούλους των ξένων συμφερόντων. Άνθρωποι ιδιαίτερα επικίνδυνοι σε στιγμές όπως αυτές που ζούμε όπου
ο εχθρός έχει εισέλθει πλέον εντός των τειχών και απειλεί ξερά με πόλεμο. Είναι χρέος του κάθε Έλληνα πρωθυπουργού να μιμηθεί ηγέτες όπως τον Ιωάννη Μεταξά, δίνοντας την απάντηση που πρέπει σε κάθε επιβουλέα. Την απάντηση θα την λάβουν εμπράκτως μετά
από τα Ελληνικά Όπλα.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Ε’
Ενωτικοί Αγώνες της Κύπρου
Χρονολόγιο – Τα γεγονότα
30 Ιανουαρίου 1930: Εθνική Οργάνωση Κύπρου (ΕΟΚ) με σκοπό την Ένωση.
25 Μαρτίου 1930: Δημοψήφισμα – ακριβώς
100 χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους – για την Ένωση της Κύπρου με τη Μητέρα
Ελλάδα. Διενεργείται υπό την προεδρία του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Σε κάθε πόλη και χωριό της Κύπρου μας ο ιερέας, ο δάσκαλος, η
Χωρική Επιτροπή και η Σχολική Επιτροπή – ως
εκπρόσωποι όλων των Ελλήνων κατοίκων –
υπογράφουν Υπόμνημα όπου απαιτούν την
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δόθηκαν στον Άγγλο κυβερνήτη, αλλά
η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το Δημοψήφισμα.
Κύπρος, 1930: Οι Άγγλοι λαμβάνουν δικτατορικά μέτρα. Απαγόρευεται καθε αντι-αγγλική
δράση, ενώ οι εκπαιδευτικοί διορίζονται από τον
Κυβερνήτη. Παρεμβάλλονται δυσκολίες στην
έκδοση εφημερίων. Η Εθνική Οργάνωση Κύπρου αξιώνει Ένωση. Οι Άγγλοι εφαρμόζουν
καταπιεστικά μέτρα.
21 Οκτωβρίου 1931: Ξεσπά η κυπριακή εξέγερση, τα γνωστά «Οκτωβριανά»... Ο Ελληνισμός της Κύπρου εξεγέρθη εναντίον της Αγγλικής Αποικιοκρατίας, ζητώντας την Ένωσή τους
με τη Μητέρα Ελλάδα. Σε πόλεις και χωριά άοπλος ο λαός συγκρούεται με τον Αγγλικό

Στρατό και την Αστυνομία.
Έγγραφο του Προξένου της Ελλάδας στην
Κύπρο Αλέξη Κύρου (με κυπριακή καταγωγή).
Αποσπάσματα (15/11/1931) προς τον Έλληνα
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο:
«...Πνίγεται στο αίμα η εξέγερση κατά των
Άγγλων... Τουφεκισμοί στις πόλεις και την
ύπαιθρο...».
Ο απολογισμός είναι: Σε πόλεις και χωριά
Συλλήψεις 2952. Τραυματίες ανυπολόγιστοι.
Εξόριστοι 10. 18 Κύπριοι νεκροί.
23 Οκτωβρίου 1931: «Κατά την τέλεσιν εν
Αμμοχώστω μνημοσύνου υπέρ του πρώτου
θύματος Ονυφρίου Κληρίδη, οι αστυνομικοί επιτεθέντες κατά του πλήθους εφόνευσαν τους
Ανδρόνικον Χρήστου και Ιωάννην Παπαϊωσήφ,
ενώ ετραυμάτισαν οκτώ, εξ ων εις ο Χαράλαμπος Φίλης εξέπνευσε την 25η Οκτωβρίου 1931»...

«Η Δούλη Ελλάς του Νότου»
Έως τώρα που βαρειά
σε σένα ο Βρετανός πατά,
πολλοί αφέντες άλλαξαν,
δεν άλλαξες καρδιά...
(Κωστής Παλαμάς, Για την Κύπρο μας, 1931).
Ο Ελληνικός λαός πληροφορήθηκε με
συγκίνηση την εξέγερση των Κυπρίων. Στην Αθήνα ιδρύθηκε μυστική Επιτροπή με αρχηγό
τον Μίκη Μελά, με σκοπό τον εξοπλισμό 1000
Ελλήνων πατριωτών εθελοντών και την κάθοδό τους μυστικά με πλοίο στην Κύπρο, όπου
θα πολεμούσαν για την Ένωση της Κύπρου με
τη Μητέρα Ελλάδα.
Χιλιάδες λαού παρακολούθησαν το μνημό-
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Ο Βενιζέλος και η Ένωση της Κύπρου με τη
Μητέρα Ελλάδα (1930-1931)

συνο που τελέστηκε στο Μαρούσι υπέρ αναπαύσεως των Κυπρίων Αγωνιστών πεσόντων
στα γεγονότα του Οκτωβρίου.
Στη Θεσσαλονίκη γίνονται πρωτοφανείς δια-

δηλώσεις υπέρ της Ένωσης, όταν όμως η προπαρασκευή των επαναστατών ολοκληρώθηκε.
Και η Ελληνική Διανόηση εκδηλώθηκε στην
ελεύθερη πατρίδα υπέρ της Κύπρου μας. Ένας
εκ των πλέον εκλεκτών εκπροσώπων της, ο
Άγγελος Σικελιανός, μία μόλις εβδομάδα μετά
την έκρηξη της ενωτικής εξέγερσης, γράφει από
την οικία του στους Δελφούς ένα συγκινητικό
κείμενο (ελλάχιστο γνωστό και μόνο μία φορά
μνημονευμένο), στο οποίο καταλήγει ως εξής:
«...Η Κύπρος μας εφώναξε. Ας της απαντήσομεν όλοι με μία φωνή και την φωνήν αυτήν
ας την ακοντίσουμε παντού και ολούθε. Από το
βουνό, απ’ τη θάλασσα, απ’ το σπίτι, απ’ τους
αγρούς. Εκεί με τη φωνή της Ελευσίνιας Δήμητρας και εδώ με την κραυγή της Αθηνάς Προμάχου. Όλες οι παρατάξεις της διανόησης της
ψυχής και της ζωής του Ελληνικού λαού, ενωμένες άρρηκτα σε μία. Γιατί και μία είναι η Κραυγή που τις καλεί και τις συνδέει όλες πρςο την
αδιαίρετη ηθική κορυφή του Ελληνισμού. Η από
οποιαδήποτε αιτία πνιγμένη ίσαμε κάποια ώρα,
φοβερή, ενσυνείδητη κραυγή της προαιώνιας
εθνικής του Ελευθερίας...» (21 Οκτ. 1931).
Τα δραματικά γεγονότα στην Κύπρο είχαν μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη της Ελλάδας.
Ο λαός άρχισε διαδηλώσεις. Με προτροπή της
εφημερίδας «Εστία» συγκροτήθηκε μεγάλη Επιτροπή υπό τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη,
στην οποία συμμετείχαν οι γόνοι αγωνιστών του
Εικοσιένα (Κανάρη, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα, Μπότσαρη, Λόντου κ.λπ.) και όλες οι επιφανείς προσωπικότητες της εποχής και από

όλες τις πολιτικές παρατάξεις – πράγμα απίστευτο για την εποχή εκείνη. «Όταν ο διευθυντής της
Εστίας, Κύρος Α. Κύρου (κυπριακής καταγωγής) υπέβαλεν εις τον δαφνοστεφή Ναύαρχον
την υπ’ αυτού συνταχθείσαν διακήρυξιν της Επιτροπής, με την παράκλησιν να μελετήση ταύτην
προτού την υπογράψη, διότι θα διεφώνει προς
τον Πρωθυπουργόν Ελευθέριον Βενιζέλον, προκάλεσε την έκρηξίν του: ‘Τι λες αδελφέ!!!...’ είπε
προς αυτόν. ‘Φέρε το χαρτί να το υπογράψω
και μη σε νοιάζει!... Αυτόν θα ρωτάμε τώρα! Ακούς
εκεί να βρίζει τους ανθρώπους που φέρθηκαν

σαν Έλληνες’!...»
Στην εκδοθείσα διακήρυξη, αναφέρονται και
τα ακόλουθα: «Καθ’ ην στιγμήν ο Λαός της
Κύπρου αγωνίζεται προς ανάκτησιν της ελευθερίας του και θυσιάζει τα πάντα εις τον
βωμόν της Πατρίδος, αισθανόμεθα το καθήκον να διακηρύξωμεν ότι ο Ελληνισμός
σύσσωμος παρακολουθεί με θαυμασμόν και
στοργήν αδελφικήν τον ιερόν αυτόν Αγώνα».

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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H Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή (1830-1880)
Μέρος 17ον

Ο

ταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος το 1830 με πρωτεύουσα πρώτα το Ναύπλιο και λίγο πιο ύστερα την Αθήνα, πολλοί Φαναριώτες γύρισαν από την
Κωνσταντινούπολη και συνεργάστηκαν με το καθεστώς του Όθωνα. Τους Φαναριώτες ο ιστορικός Κορδάτος τους αποκαλεί το «αρχοντολόγι της Ρωμιοσύνης
που παλαιότερα έμεναν στην Πόλη (στο Φανάρι, κοντά στο Πατριαρχείο) και ήταν το δεξί χέρι του Σουλτάνου». Οι λόγιοι αυτοί θεωρούνται οι ιδρυτές της
Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής.
Αυτή η λογοτεχνική σχολή μπορεί να χωριστεί σε
τρεις περιόδους: Η πρώτη από το 1830 - 1850, η δεύτερη από το 1850 - 1870 και η τρίτη από το 1870 - 1880.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα του Ρομαντισμού
ήρθε απ’ έξω. Πριν ακόμα από την Ανεξαρτησία και την
ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι Έλληνες λογοτέχνες
και διανοούμενοι ήταν επηρεασμένοι από τα πνευματικά και ιδεολογικά ρεύματα που επικρατούσαν στην
Ευρώπη. Ο Κ. Δημαράς αναφέρει ότι «ο Ρομαντισμός
βρήκε (στους Έλληνες λογοτέχνες) έδαφος πρόσφορο
για να σταθεί. Η νοσταλγία για τα περασμένα, η μελαγχολική
διάθεση, η έξαρση της ελευθερίας, είναι από τα ουσιώδη
συστατικά του Ρομαντισμού, και ταυτόχρονα σημεία καμωμένα για να προσελκύουν την ελληνική ψυχή». (Βλ.
Κ. Δημαρά: Ιστορία Νεολ. Λογοτ., σ. 272).
Δύο από τους πρόδρομους αυτής της Σχολής ήταν ο
Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός (1778-1850) και ο Ιάκωβος
Ρίζος Ραγκαβής (1779-1855).
Ο Νερουλός υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας και
Πρεσβευτής στην Πόλη. Έγραψε την κωμωδία «Κορακιστικά», όπου σατυρίζει τις γλωσσικές απόψεις του
Αδαμάντιου Κοραή, και τις τραγωδίες «Ασπασία» και
«Πολυξένη».
Ο Ραγκαβής (που ήταν ξάδελφος του Νερουλού) έγραψε λυρικά ποιήματα με θέματα τον έρωτα.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1830-1850
Αλέξανδρος Σούτσος 1803-1863
Ένας Φαναριώτης λογοτέχνης που αποτελεί κάποια
εξαίρεση στο ιδεολογικό πιστεύω της Φαναριώτικης Σχολής είναι ο Αλέξανδρος Σούτσος. Γεννήθηκε στην Πόλη

το 1803. Σπούδασε και έζησε στο Παρίσι και επηρεάστηκε πολύ από το φιλελεύθερο γαλλικό κλίμα. Με τα
έργα του «Πανόραμα της Ελλάδος» (1828), «Ο Άσωτος» (1830), «Ο Εξόριστος» (1835), «Ο Πρωθυπουργός»
και «Ο ατίθασσος Ποιητής» (1843) συνέβαλε πολύ στη
μεταφορά του Γαλλικού και Βυρωνικού Ρομαντισμού
στην Ελλάδα. Πράγματι στάθηκε εξαίρεση και διατυ-μπάνιζε φιλελεύθερες ιδέες και γι’ αυτό τον καταδίωξαν και
τον φυλάκισαν ακόμη.
Ο Αλέξανδρος Σούτσος απογοητευμένος από το ελεεινό κατάντημα της Ελλάδας της εποχής του, την συγκρίνει
με την αρχαία και λέει:
Πού εκείναι των Θεών της αι εικόνες αι μεγάλαι;
Πού τα πνεύματα εκείνα, όσα την κατώκουν πάλαι;
Η Παλλάς! Ω της χρυσής της περικεφαλαίας λόφος
ήστραπτεν ως ο κομήτης εις μεσονυκτίου ζόφος.

Παναγιώτης Σούτσος 1806-1868
Ο Παναγιώτης Σούτσος, αδελφός του Αλέξανδρου,
γεννήθηκε και αυτός στην Πόλη το 1806. Σπούδασε στο
Παρίσι, στη Πάδουα και στη Βενετία και επηρεάστηκε
από τα έργα του Λαμαρτίνου και του Βύρωνα. Σύμφωνα με τον Κ. Τρυπάνη, ο Παναγιώτης Σούτσος θεωρείται ο πρώτος ποιητής που «εισήγαγε» τον Ρομαντισμό
στον ελληνικό χώρο. Η γλώσσα του είναι τεχνητή αρχαϊζουσα και τα κυριότερα έργα του ήταν: «Ποιήσεις» (1834),
το μυθιστόρημα «Ο Λέανδρος» και οι ποιητικές συλλογές «Η Κιθάρα» και «Ο Οδοιπόρος». Στον «Οδοιπόρο»
ο συγγραφέας περιγράφει πώς χωρίζουν δυο νέοι που
αγαπιούνται. Ο Οδοιπόρος και η Ραλού και ύστερα από
χρόνια ξανασυναντιώνται αλλά δεν γνωρίζει ο ένας τον
άλλο. Από το βαρύ τους πόνο και καημό αποφασίζουν
να τερματίσουν τη ζωή τους ενώ πρότου πεθάνουν εκφράζονται με τα πιο συγκινητικά ερωτικά λόγια.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των Φαναριωτών λογοτεχνών ήταν η γλώσσα. Πίστευαν στην επιστροφή στον
κλασσικισμό. Τόσον η ποίηση του Παναγιώτη Σούτσου
όσο και των άλλων Φαναριωτών, ήταν μια προσπάθεια
για την «νεκρανάσταση» της Αρχαίας Ελλάδας.
Παρουσιάζονται πολλές φορές εγωιστές όπως και
στους πιο κάτω στίχους:
Τα πνεύματα τα έξοχα ζητούν την ερημίαν
και φεύγουν με τους κοινούς ανθρώπους κοινωνίαν,
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καθώς ο μέγας πλάτανος τας ρίζας του δεν βάλλει,
παρ’ όπου πλατανόκορμοι δεν τον εγγίζουν άλλοι.
Ο Π. Σούτσος έγραψε επίσης τέσσερα θεατρικά έργα: τον «Μεσσία», τον «Ευθύμιο», τον «Άγνωστο» και
τον «Καραϊσκάκη».

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής 1809-1892
Ο Αλ. Ραγκαβής γεννήθηκε και αυτός στην Πόλη και
σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία του Μονάχου.
Υπηρέτησε στην Ελλάδα σαν Υπουργός Εξωτερικών,
καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και Πρεσβευτής στο Παρίσι, στην Ουάσιγκτον και στο
Βερολίνο. Ήταν επηρεασμένος από τους Γάλλους και
τους Γερμανούς ρομαντικούς λογοτέχνες. Στο ρομαντικό του ποίημα «Δήμος και Ελένη», που εξέδωσε το
1831 περιγράφει πώς ένας νεαρός Κλέφτης, ο Δήμος
γλύτωσε την Ελένη από τους Τούρκους, την ερωτεύεται
και θέλει να την παντρευτεί. Βρίσκουν αργότερα κάποιο
γέρο ερημίτη και του ζητούν να τους παντρέψει, αλλά
αυτός τους αρνείται. Ο Δήμος εξοργίζεται και σκοτώνει
τον γέρο ερημίτη. Μετά μαθαίνει ότι ο γέρος ήταν ο πατέρας του και η Ελένη ήταν η αδελφή του και γι’ αυτό ο
γέρο-ερημίτης αρνιόταν να τους παντρέψει.
Άλλα έργα του Ραγκαβή είναι οι συλλογές «Διάφορα
Ποιήματα» (1837, 1840), «Ο Διονύσου πλους» (1864)
και «Ο γοργός ιέραξ». Ασχολήθηκε επίσης με τον πεζό
λόγο και έγραψε τα αφηγήματα «Ο Συμβολαιογράφος»,
«Το χρυσούν μαστίγιον» και «Ο αυθέντης του Μορέως». Έγραψε επίσης την κωμωδία «Του Κουτρούλη
ο γάμος» κ.ά. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση έργων των Γκαίτε, Σαίξπηρ, Δάντη και Σίλλερ.
Παρόλο που τα έργα του είναι γραμμένα στην αρχαϊζουσα, έγραψε και μερικούς στίχους στη δημοτική και
μερικοί απ’ αυτούς χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα σαν
εμβατήριο:
Μαύρ’ είν΄η νύχτα στα βουνά
στους βράχους πέφτει χιόνι,
στα άγρια στα σκοτεινά,
στες τραχές πέτρες, στα στενά,
ο κλέφτης ξεσπαθώνει.

Γεώργιος Ζαλοκώστας 1805-1858
Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας γεννήθηκε στο Συρράκο
της Ηπείρου το 1805 και σπούδασε στο Λιβόρνο της
Ιταλίας, ελληνική και ιταλική φιλολογία. Πήρε μέρος στην
Επανάσταση του 1821 στην Έξοδο του Μεσολογγίου. Τα
περισσότερα ποιήματά του έχουν πατριωτικά και οικογενειακά θέματα. Στον οικογενειακό του βίο στάθηκε πολύ
άτυχος γιατί οι γονείς του πέθαναν την ίδια μέρα, ενώ
έχασε επίσης εφτά από τα εννιά παιδιά του. Έγραψε τις
συλλογές «Αρματωλοί και Κλέφται», «Βότσαρης», «Το
Συναπάντημα», «Το Χάνι της Γραβιάς» κ.ά.
Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν το 1859. Παρόλο που
άρχισε να γράφει στην καθαρεύουσα αργότερα, με τον
θάνατο των παιδιών, του ασχολήθηκε με τη δημοτική. Ο
θάνατος των παιδιών του δείχνουν το μεγάλο πόνο και
την αγωνία του ποιητή:
Ω, κακό που με βρήκε μεγάλο!
Το παιδί μου, γιατρέ, το παιδί μου.
Ένα τό’χω, δεν μ’ έμεινε άλλο,
σώσε μου το, και παρ’ την ψυχή μου.
Άλλοι ποιητές της περιόδου αυτής (1830 – 1850) ήταν
οι πιο κάτω: Ο Θεόδωρος Ορφανίδης που γεννήθηκε
στη Σμύρνη (1817-1885) και εξέδωσε την πολιτικο-σατυρική συλλογή «Μένιππος». Ο Ιωάννης Καρασούτσας
(1824 -1873) γεννήθηκε και αυτός στη Σμύρνη και εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Λύρα», «Μελωδίες της
Αυγής». Ο Δημοσθένης Βαλαβάνης (1824-1854) γεννήθηκε στην Καρύταινα της Πελοποννήσου και εξέδωσε τη συλλογή «Του Κλέφτη ο Τάφος». Ο Ηλίας Τανταλίδης (1818-1876) γεννήθηκε στην Πόλη και έγραψε
«Διάφορα Ποιήματα». Ο Στέφανος Κουμανούδης
(1818-1899) γεννήθηκε στην Ανδριανούπολη και έγραψε ρομαντικά, νοσταλγικά σονέτα για τη «Βενετία».

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
«Σκέψεις ενός ληστού ή Καταδίκη της Κοινωνίας»,
«Τα καθήκοντα του ανθρώπου ως χριστιανού και ως
πολίτου», «Συνοπτική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως» και τις ποιητικές συλλογές «Στόνοι», «Χελιδόνες», «Ορφεύς» και «Πυγμαλίων».

Σπυρίδων Βασιλειάδης (1844-1873)
Γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και πέθανε στο Παρίσι. Ο Βασιλειάδης εκτός από
ποίηση έγραψε και το θεατρικο έργο «Γαλάτεια», που
μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ο Βασιλειάδης θαύμαζε τον
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και αντιπαθούσε τον Βυζαντινό, τον οποίο θεωρούσε «σάπιο και εκφυλισμένο».

Δημήτριος Βερναρδάκης (1834-1907)
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και σπούδασε στη Γερμανία.
Διορίστηκε καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας αλλά αργότερα παραιτήθηκε. Ήταν υποστηρικτής της Δημοτικής. Ο Βερναρδάκης διακρίθηκε
περισσότερο στο θέατρο παρά στην ποίηση. Επηρεασμένος από τον Σαίξπηρ έγραψε το θεατρικό έργο «Μαρία Δοξαπατρή» με υπόθεση τη Φραγκοκρατία στον
Μοριά. Άλλα έργα του είναι: «Μερώπη», «Ευφροσύνη»,
«Φαύστα» και «Νικηφόρος Φωκάς».

Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1870-1880
Το ποιητικό έργο των αδελφών Γεωργίου και Αχιλλέα Παράσχου αποτελεί το «κύκνειο άσμα» της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής. Κατά τη δεκαετία αυτή (1870-1880)
παρατηρείται μια άνοδος στη δημοσιογραφία και στην
παιδεία, όπου συμμετέχει ένας αυξανόμενος αριθμός
γυναικών, αρχίζει επίσης μια γλωσσική διαμάχη, που
όπως θα δούμε θα απορρίψει την αρχαϊζουσα και την
καθαρεύουσα και θα επικρατήσει η Δημοτική.

Αχιλλέας Παράσχος 1838-1895
Γεννήθηκε στο Ναύπλιο μα ύστερα εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα. Δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα στον
«Αβδηρίτη» και στη «Χρυσαλλίδα» το 1863.
Ο Παράσχος έζησε τις καταστάσεις για την κατάλυση
του απολυταρχικού καθεστώτος του Όθωνα και επειδή
ήταν μέλος μιας φοιτητικής οργάνωσης που αντιπολιτευόταν τον Όθωνα συνελήφθη και εστάλη στη φυλακή.
Εκεί έγραψε και το ποίημα «Εις τον πλάτανον του Μεντρεσέ».
Όταν πέθανε ο Όθωνας το 1868 στην εξορία, ο Παράσχος που δεν είχε αλλάξει ιδέες αλλά λυπήθηκε τον
Όθωνα σαν άνθρωπο έγραψε το «Ελεγείον» αφιερωμένο στον Όθωνα. Το 1881 εκδόθηκαν τα έργα του σε
τρεις τόμους: «Τα επικολυρικά», «Τα Πατριωτικά» και
«Τα Ερωτικά». Στο ποιητικό του έργο ο Παράσχος ιδανικοποιούσε τον έρωτα και τη γυναίκα:
Την δυστυχή, λιπόθυμον την θέλω, πάντα μόνην
άνευ μητρός ή αδελφού αυτή και ο Θεός της
εις πεδιάδαν έρημον την θέλω ανεμώνην
κ’ εγώ να είμαι η μήτηρ της, εγώ και αδελφός της.
Η ποίηση του Παράσχου διακατέχεται επίσης από
θρησκευτικότητα και ανθρωπισμό. Νοιάζεται για τον
συνάνθρωπό του που υποφέρει από τη μεγάλη φτώχεια,
όπως μας το λένε οι στίχοι του στο ποίημα του «Ελεημοσύνη»:
Ε! σεις οπού σκορπίζετε τα πλούτη στον αέρα,
το χέρι σας το άπονο και άσωτο απλώστε
και δώστε και στον άρρωστο και στη φτωχή μητέρα...
Ελεημοσύνη, χριστιανοί, ελεημοσύνη δώστε!
Ελεημοσύνη, χριστιανοί, αδέλφια ελεημοσύνη,
πολλά χαρίζει ο Θεός σ’ εκείνον οπού δίνει.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1850 - 1870

Γεώργιος Παράσχος 1832-1886

Στη δεύτερη περίοδο της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής παρατηρείται η αυξημένη επίδραση των Ευρωπαίων λογοτεχνών, ιδιαίτερα του Ουγκώ, του Λαμαρτίνου και του Βύρωνα.

Ο Γεώργιος Παράσχος ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Αχιλλέα αλλά δεν εξέδωσε καμιά ποιητική συλλογή όσο ζούσε.
Μετέφρασε την «Ιλιάδα» του Ομήρου στην καθαρεύουσα. Τα ποιήματα του είναι πατριωτικά και ερωτικά
και είναι επηρεασμένος, όπως και ο αδελφός του, από
την ποίηση το Βύρωνα και του Λαμαρτίνου.
Έγραψε τα ποίηματα «Εωθινόν», «Αρκάδι», «Ύμνος
εις τον Γεώργιον Α΄» κ.ά.

Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος
(1843-1873)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1843 και σπούδασε Νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έγραψε τις μελέτες:
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THE GREATEST GREEKS (MODERN ERA)

Eleftherios Venizelos

T

hinking 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. I am not qualified to judge what
they are worth. To me, their accomplishments are
invaluable.

By
Michael
Papadopoulos

Eleftherios Venizelos
E. Venizelos was born in Mournies (1864), a village near Chania. Crete was then under Ottoman rule
and his family was exiled to Kythera because his father, Kyriakos, took part in the Cretan Revolution of
1866. They then fled to Syros where the young Eleftherios went to school.
His father wanted him to become a merchant, but
Eleftherios studied at the Law School of Athens, where
he earned a Ph.D. in 1886. In 1887 he returned to Chania and began to practice law while he entered the island’s political arena becoming the leader of the Liberal Party in Crete. That year, with his brother-in-law
Konstantinos Mitsotakis, he published the “Lefka Ori”
newspaper and was elected a Kydonia parliament representative. However, the Turkish rulers dissolved the
Greek parliament.
Venizelos became famous in the 1889 and 1896
uprisings for the freedom of Crete from the Ottoman
Empire. On August 25th 1897, Venizelos petitioned
the Great Powers for the Union of Crete with the rest
of Greece. Ultimately, what he achieved was to declare Crete autonomous. During the period of Cretan
State (1898-1912) Venizelos was actively involved in
the drafting of the Cretan Constitution. During his subsequent efforts for the unification of Crete with Greece
Venizelos kept a skilful balance between daring and
moderation and became the island's first independent
prime minister in 1905.
On March 23, 1905, Venizelos declared Union with
Greece. However, the Great Powers (Britain, France,
Russia, Italy) did not allow this to happen, each of them
looking after their own interests. The Cretan Assembly proclaimed unilaterally the independence of Crete
and Union with Greece in 1908 but the Union with
Greece was not officially recognised until 1913.
In 1910 Venizelos moved to mainland Greece, where
he founded the "Liberal Party". Taking advantage of
the feuding between the existing political parties he
won the election and formed a government on October 15th, 1910, becoming Prime Minister. In 1912,
Venizelos was re-elected triumphantly and put in motion his ambitious plan to remove the Turks from European territories. With Venizelos as head of the Greek
Army in the Balkan Wars, Greece literally doubled its
territory with the liberation of Thessaloniki in 1912.
In World War I his support of Britain, France and
Russia, created antagonism between Venizelos and
King Constantine who wanted Greece to remain neutral, and twice he resigned over disagreements in foreign policy. After his resignation Great Britain offered
Cyprus to Greece in exchange for Greece entering the
war on the side of the Allies but the Government rejected this proposal. The Allies then threatened to bomb
Athens and Constantine was forced into exile in Egypt,
succeeded by his son Alexander. This caused divisions among the Greek population, and it’s known as
the National Schism. Venizelos returned and sided
with the allies, and Greece was rewarded for her contribution to the war by being given the High Commissionership of Smyrna (1919).
In the elections of November 1920 Venizelos was
unexpectantly defeated and he withdrew from politics.
After the Asia Minor Disaster of 1922, the Greek Army
under Nikolaos Plastiras took over on September 11,
1922, and instructed Venizelos to negotiate with Turkey.
With the “Evros Army” that was formed on his suggestion, Venizelos went to Lausanne to sign the Treaty
of Lausanne with Turkey. With this treaty, Greece gained
territories in Thrace and established Evros River as
the natural border with Turkey. An agreement was also reached for the exchange of populations between
the two countries.
On January 4, 1924, Venizelos formed a new government, but he started having disagreements with the

royal family again and left Greece one more time. He
returned to Athens in 1928 to secure another electoral
victory. His last term of office as Prime Minister (19281932) was a period of stability and creativity. His major achievement was the signature of the pact of friendship between Greece and Turkey (1930).
The end of his career was marked by an attempt
against his life in June 1933. In March 1935 he gave
his support to a coup which failed. He then went into
self-exile in Paris where he died of a stroke on the 18th
March 1936. He was buried in Akrotiri, Crete with all
the honours of the great statesman that he was.
Venizelos served seven times as Greece’s prime
minister. For most Greeks, he was the country’s most
important politician because he more than doubled the
Greek borders and brought Constitutional reforms that
modernized Greece. However, as an epilogue I could
not do better than the last paragraph of the History of
Greece website. It says:
“Venizelos was arguably the greatest leader in the
history of the modern Greek state, perhaps one of the
great leaders of the world. And yet in Greece as much
as he was loved there were those who reviled him just
as passionately. He was a realist and a visionary, intelligent, flexible and daring, possessing an impressive personal charm. Some say he was the most charismatic statesman in all of Europe. Had he not had so
much opposition from his own countrymen it is possible that Greece would now include Cyprus and the
coast of Asia Minor including Constantinople with an
educational and social system that other countries
would be envious of. It was the right time, the right
place and the right leader but sometimes in Greece
even that is not enough.”
TITBITS:
• Some say that the “The Megali Idea” did not materialise because of a monkey bite.
• Venizelos᾽ wife Maria died in 1894 and Venizelos
wore a beard for the rest of his life as a tribute to her.
• The main airport of Greece in Athens is named after him: Eleftherios Venizelos”.
SOURCES:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eleftherios_Venizelos
https://www.interkriti.org/crete/hania/eleftherios_venizelos.html
https://greece.greekreporter.com/2018/03/18/eleftherios-venizelos-the-controversial-prime-minister-whoexpanded-greek-borders/
https://www.ahistoryofgreece.com/biography/venizelos.htm
https://www.grin.com/document/281456
Just to remind everyone why I am posting these articles.
Some of us, living as we do in foreign lands, face the problem
of not being able to bequeath this pride that we feel for our
homeland to our children, born as they are in the countries
that we live, growing in a different culture, schooled in another language, taught a different history and surrounded by
friends who have never heard of Greece, except perhaps that
it’s a lovely place for a holiday. Even if we succeed in installing
Hellenism to our children, we still face this problem with our
grandchildren, especially if they live far away from us and we
can’t see them often enough to speak to them in Greek. “The
Greatest Greeks’’ articles, are meant to perhaps nudge the interest of younger people to explore our history and culture.
I am writing in English so that the text can be accessed by
those who do not speak/read Greek. I must also add that the
choice of the ten is my personal choice and no one has to
agree with me. You can choose and investigate further what
you think are the greatest Greeks to have walked the earth
and compile your own list.
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NEPOMAK UK Webinar with
Victoria Hislop on ‘The Sunrise’

2020 has been a tough year for
many but NEPOMAK UK is as
committed as ever to helping those
less fortunate than us this Christmas. For the last three years,
NEPOMAK UK has successfully
run its Santa Shoebox campaign
delivering gifts to impoverishedchildren in Cyprus and to the schoolchildren enclaved in Rizokarpasso. Given the unfortunate difficulties and limitations that the Coronavirus pandemic has brought upon us, we are unable to run our
Santa Shoebox campaign this year
but vulnerable children in Cyprus
need our help more than ever before. We have been working hard
to organise a whole host of community-centred events to raise
£1,500 which we will donate to
charities supporting children in
Cyprus.
This year we will be working
with two charities: (1) Caritas
Cyprus, who have already assisted
more than 3,200 families this year
and currently support 700 vulnerable children in Cyprus; and (2)
Help Rizokarpasso UK, who support the schoolchildren enclaved
in Rizokarpasso by providing essential charitable aid.
On Tuesday 3rd November at
7pm, NEPOMAK UK will be hosting an exclusive webinar with widely acclaimed British author, Victoria Hislop,to discuss her novel
‘The Sunrise.’ Set in Cyprus in the
summer of 1972 when Famagusta
was a glamorous and commercially successful city, the novel offers a fascinating insight into a part
of Mediterranean history rarely explored in British literature. It tells
the stories of ordinary Greek Cypriot and Turkish Cypriot families trying to preserve their humanity in
the face of betrayal, deception and
ethnic hatred during the illegal
Turkish invasion of 1974.
“Writing about Cyprus is a bit
like licking your fingers and putting
them in an electric socket—you
feel the live current coming

out…Cyprus is still a very living
story—the end of the story has not
yet been reached and people still
feel very passionately about how
unjust it all was,” said Hislop in
2014 (Kathimerini – 09.10.2014).
Hislop is held in high regard by
the Greek and Cypriot communities alike and earlier this year was
granted honorary citizenship by
the Hellenic Republic, as recognition of her special contribution
to Hellenism.To reserve tickets to
this exclusive event, please visit
our social media channels (NEPOMAK.UK) and send us your question for Victoria Hislop by 31 October at uk@nepomak.org.
The community support and
charitable spirit never ceases to
amaze us; as a tight-knit Cypriot
diaspora it is vitally important that
we work closely together on charitable campaigns such as this one
to build on our sense of identity
and self-awareness as global ambassadors, and do what we can
to support ourMotherland and

Cypriot children who find themselves in much less fortunate positions than ourselves. If you would
like to get involved and help us in
spreading some Christmas cheer,
you can make a donation through
our JustGiving page – https://www.
justgiving.com/crowdfunding/nepomak-uk-christmas-charity-campaign-2020– a small donation will
go a long way in making a huge
difference to a less fortunate child
in Cyprus.
Stay tuned for further announcements as we will be running events right up until Christmas day including a live cooking
masterclass with celebrity chef Tonia Buxton, a 2000-mile walk from
London to Nicosia, a Christmas
charity quiz and our ‘25 days of
Christmas’ challenges!
Like and follow our Facebook
page — ‘NEPOMAK.uk – Connecting Young Cypriots’ – for regular updates and further details of
our organisation.

THE WEAVER’S LOOM
It is early morn, the sun’s eye
Is closed to my cell
And from the womb of dawn
I prepare my loom
In the wake of the first bell;

As the sea bares
Its bosom to the sun
So too we, thus free
With a new cord, a rhythm
In praise of Thee …

O Lord
I weave a cloth that bares
The soul to unfold
A garment of silver crusted
Threads woven with
Thy truth of fine gold;

Thus written in the doxology,
“Extend Thy
Mercy unto them that
Know Thee” …

O Lord
The weight of this prayer
As angels’ feathers in the wind,
Like a garb so light,
Afloat, among the sweet
Clouds thus akin
O Lord

O Lord
To know Thee is to
Love Thee,
To love Thee is
To know Thee,
So be it the truth
To set us free.
Jo-Anne Colombo Marinakis,
Athens, Greece.
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here were plenty of goals and plenty
of great action for the many teams of
community grassroots club Omonia Youth
FC, sponsored by Spector, Constant &
Williams, Vas Barbers and V Jewellers.
With 31 teams and many playing in the
same age group and same division, there are
annually many Omonia Youth derbies and
they are always a highly anticipated match
for both sets of players, parents and coaches. On Sunday, Adam Demetri and Evagoras Mandrides' Under 15 Silver and Savva
Zavros and David Poncia's Under 15 Gold
teams faced off in the first competitive Omonia Youth derby of the season.
In an exciting match, both teams went toe
to toe with each other giving the watching
crowd fantastic end to end action. Respectable
performances from both teams which was
exemplified with good sportsmanship was
one by just one goal, scored by Nicola of the

COmmunity Sports & News
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Brilliant football in the
first Omonia Youth derby
of the season
William (4), Georgie (2), Chris (2), Harry and
Man of the Match Thomas.
Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14
White won again by a score of 6-2. They started the game strong and were very quickly 20 up but then allowed their opposition back
in the game, going into half time tied at 2-2.
In the second half, the Under 14 White stepped

much performance than last week as they
won 3-0 thanks to goals from Styli Chrysostomou, John Young and Daniel David. Louie
Capsalis was named Man of the Match.
Mary Tryphona and Abdullai Adejumo's Under 11 Girls played their first league match,
and due to the size of the squad now consists of two teams – the White and the Green.

Maggy played really well in defence, keeping the opposition's best player quiet. Lucia
looked accomplished in goal as the team continue their goalkeeper rotation policy. They
finally broke the deadlock with a smart finish
by Kayla, after good work from Emilia on the
right wing and Andrianna hitting the post.
Sophia Karanicholas's Under 13 Girls were

The Under 15 Gold and Under 15 Silver played out a fantastic derby

Under 15 Silver. After the final whistle, coach
Adam said: "It was great game of football today from both sides and all the boys should
be proud of themselves. It was probably the
best Omonia Youth derby I have been involved in with both teams playing exciting
football. Well done to all who where involved."
Man of the Match was awarded to Johnny
from the Under 15 Silver.
Michael Pieri's Under 16 White were beaten after taking the lead early in the second
half. Even though they were comfortable
throughout, silly mistakes and not tracking
players allowed the opposition to score four
unanswered goals. Igor got the Under 16
White goal with Andreas Stavrinou named
Man of the Match.
Meanwhile, Chris and Jimmy Mousicos'
Under 16 Gold grabbed another three points
as they comfortably won 3-0. Louis G (2) and
Dre got the goals.
Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under
13 White went goal crazy as their dominant
football and outstanding play from start to finish yielded 15 goals in a 15-3 win. From front
to back, every player contributedand played
their football. Goals were scored by Nick (5),

up gear and they started winning every lose
ball to take command of the last 20 minutes
where they were rewarded with four goals.
Over it was a team performance. Goals were
scored by Antony P (2), Joseph (2), Ioannis
and Kaya.
Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12 White were also dominant as they won
6-1 despite only playing with 8 players. The
team was focused and determined right from
the first minute and played some fantastic
football and created plenty of chances, going into a 5-0 half time lead thanks to a hattrick from Charlie and two from Leo. The second half wasn't as intense but the under 12
White were always in control with Leo completing his hat-trick. Overall it was a brilliant
performance with both Myri and Kyri very
proud coaches. Man of the Match was awarded to Charlie Constantinou, but it could've
been any other player.
Tas Georgiou's Under U14 Green scored
four unanswered goals to take all three league
points. Some great goals were scored by
Theo, Henry, Zach and Jamie with Zach
Graveney named Man of the Match.
Nick Georgiou's Under 18 Gold put up a

The Under 11 Girls White found a way to play
as a team after a rocky start. They kept their
heads high, kept battling throughout and enjoyed their game with smiles all round. Player of the Match was Georgia.
The Under 11 Girls Green were likewise
happy to be playing and from the first whistle looked organised, holding their positions
well. Melina and Ava playing in midfield kept
running, showing real determination all over
the park to win the ball and try to get it up the
pitch. Ruby also made some great saves to
spare the team a few blushes with her sister
Cassia making some good tackles as well.
In the second half the team regrouped.
Players like Tia and Faith got stuck in far more
and the team showed real intelligence and
awareness Special mention to Elysia K the
'Player of the Match' who was a great example throughout, showing real commitment,
moments of skill and real determination even
when the chips were down.
George Pantelides Under 16 Girls continued their good start to the season with an impressive display The girls were a little slow
to start and nearly conceded in the first attack but got their composure back quickly.

again outstanding, despite a 4-1 defeat. By
the end of the match, they were by far the
stronger team with the result not truly reflective of a performance. Sophia was particularly impressed with how the girls have been
passing and playing as a team and moving
into space off the ball. Player of the Match
was Hollie for a stellar performance in defence and in the centre of midfield. Hollie won
the ball back more than any other player, and
was always composed with the ball!
The Men's team, sponsored by Crown Mobile Tyres, Athletic Development Club, The
Master Locksmith, CJAZ Consulting and
RAMEK asset management were not in action this week.

Should you feel enthused and want
to know more about Omonia Youth
FC, you can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com,
via the contact page on the club's
website www.omoniayouthfc.com
as well as following the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

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

Tomatokeftedes
Tomato rissoles from Santorini

TOMATOKEFTEDES
Tomato rissoles from Santorini

InGREDIEnTS
(Makes 25-30)
500g ripe tomatoes
1 medium onion, peeled and finely chopped
2 spring onions with their green leaves, finely chopped
2 cloves garlic, crushed
1 tbsp extra virgin olive oil
1 medium free-range or organic egg
4 tbsp fresh mint, finely chopped
2 tbsp fresh flat-leaf parsley, finely chopped
½ tsp paprika
175g self-raising flour
Sea salt and freshly ground black pepper
Sunflower oil for frying

METHOD
1. Whizz the tomatoes and onions in
a blender for 5-6 seconds, alternatively place the tomatoes in a
bowl and pound them to a pulp with
a potato masher and then add the
onion.
2. In a large bowl combine all the ingredients apart from the flour and
mix well.
3. Gradually add the flour until the mixture becomes a thick. Cover the
mixture with a tea towel and refrigerate for at least an hour to firm
up.
4. Take a tablespoon of the mixture
and roll into small balls the size of
a walnut.
5. Over a medium heat, in a large
heavy-based frying pan heat 3cm
of vegetable oil until hot but not
smoking and fry the tomato keftedes in batches for 2-3 minutes on
each side until they are evenly golden brown.
6. Serve immediately.
Copyright George Psarias
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