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ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΤΟΠΙΣΑΝ ΤΗΝ «ΚΩΜΙΚΗ» ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΚΟΨΑΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Νέα εποχή στις ΗΠΑ με
την εκλογή Τζο Μπάιντεν

στην πολιτική του Foreign
Office και η Διζωνική
ΣΕΛΙΔΑ 4

n Ο ΤΡΑΜΠ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!!!

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΛ ΣΙΣΙ: «Θα σταθούμε δίπλα
στην Ελλάδα για προάσπιση
των δικαιωμάτων της»

ΣΕΛΙΔΑ 9

Εισβολή Ερντογάν και «Γκρίζων
Λύκων» στο Βαρώσι
l Η ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ…
ΣΕΛΙΔΑ 11

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Γεννημένη-μεγαλωμένη
στο Λονδίνο
η νέα πρόεδρος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου
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ΣΕΛΙΔA 6

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ PFIZER ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BIONTECH

Παγκόσμια ανάσα ζωής από
την ανακοίνωση για το
εμβόλιο κατά του COVID19

n ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΎΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
n Α. ΜΠΟΥΡΛΑ (Ο ΕΛΛΗΝΑΣ CEO ΤΗΣ PFIZER): «ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ»

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ NHS ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Αισιόδοξοι οι Βρετανοί
επιστήμονες, συγκρατημένος
ο Μπόρις Τζόνσον

ΣΕΛΙΔΑ 11

Απαγόρευση των Τούρκων «Γκρίζων
Λύκων» και στη Βρετανία ζητούν
οι Κύπριοι, οι Αρμένιοι, οι Κούρδοι
και οι Αιγύπτιοι

n Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ 40 ΕΚ. ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 20 ΕΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΩΝ
n ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΑ 8

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS
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1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

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

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
PFIZER ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BIONTECH

Ανάσα ζωής από την ανακοίνωση
για το εμβόλιο κατά του COVID19
Α

νακούφιση ανά το παγκόσμιο και
ελπίδα ζωής σκόρπισε στην ανθρωπότητα η ανακοίνωση για ανακάλυψη εμβολίου που καταπολεμά το
θανατηφόρο ιό COVID19, που έφερε
όλες τις χώρες του πλανήτη στο χείλος
της καταστροφής. Η ανακοίνωση ότι
το υποψήφιο εμβόλιο των Pfizer/ BioN
Tech δείχνει να προσφέρει αποτελεσματικότητα 90% στην πρόληψη της
μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό έκανε
την Δευτέρα το γύρο του κόσμου και
χαιρετίστηκε από κυβερνήσεις ως ορόσημο στον πόλεμο κατά της τρέχουσας πανδημίας.
Το πειραματικό εμβόλιο, με ονομασία
BNT162b2, είναι το πρώτο για το οποίο
ανακοινώνονται τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα -αν και η Φάση 3 των κλινικών
δοκιμών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Χάρη σε μεγάλες επενδύσεις από τις ΗΠΑ
και άλλες χώρες, η Pfizer ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του εμβολίου πριν ακόμα
επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έτσι εξασφαλίσει καταρχήν 200 εκατομμύρια δόσεις,
οι οποίες αρκούν για τον εμβολιασμό 100
εκατομμυρίων Ευρωπαίων.
Οι ανακοινώσεις της Pfizer ότι τα πρώτα
δεδομένα των κλινικών δοκιμών φάσης 3
του εμβολίου, που αναπτύσσει σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech κατά του
κορωνοϊού, έδειξαν αποτελεσματικότητα
άνω του 90%, αναπτέρωσαν τις ελπίδες
της παγκόσμιας κοινότητας, επιστημόνων, ηγετών, αλλά και επενδυτών για λύση
στο πρόβλημα της πανδημίας που ταλανίζει
τον πλανήτη.
Πρόκειται για ένα ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες τόσο των
επιστημόνων, όσο και των ρυθμιστικών
Αρχών, που είχαν θέσει τον πήχυ πολύ
χαμηλότερα, στο 50-60%, με δεδομένο
ότι και το εμβόλιο της εποχικής γρίπης
σπανίως έχει αποτελεσματικότητα υψηλότερη του 70%.
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
μετρήθηκε με σύγκριση του αριθμού των
συμμετεχόντων που προσβλήθηκαν από
τον νέο κορωνοϊό στην ομάδα που έλαβε
το εμβόλιο και στην ομάδα που έλαβε ψευδοφάρμακο (placebo), «επτά ημέρες μετά
την δεύτερη δόση» και 28 ημέρες μετά την
πρώτη, εξηγούν οι δύο εταιρείες στην ανακοίνωσή τους.
Αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμός δίνει
αποτέλεσμα περίπου έναν μήνα μετά την
πρώτη από τις δύο απαιτούμενες δόσεις.
To ποσοστό του 90% ξεπερνά κατά
πολύ το όριο του 50% που έχουν θέσει οι
ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ για την έγκριση εμβολίων κατά του πανδημικού κορωνοϊού.
Εφόσον λάβει έγκριση της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA), το εμβόλιο της Pfizer θα είναι ένα
από τα πρώτα εμβόλια mRNA που φτάνουν στην αγορά, και πιθανώς το πρώτο
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χωρίς παρενέργειες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων (DMC) που ανέλυσε τα προκαταρκτικά ευρήματα «δεν έχει αναφέρει σοβα-

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer. «Ένας Έλληνας που βρίσκεται στη διεθνή
πρωτοπορία της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας»,
σημείωνε σε ανάρτησή του ο Κ. Μητσοτάκης.

ρές ανησυχίες για θέματα ασφάλειας, και
συνιστά τη συνέχιση της μελέτης για τη
συλλογή πρόσθετων δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Τα δεδομένα θα γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες
ρυθμιστικές Αρχές σε όλο τον κόσμο».
Η Pfizer, η οποία έχει αναλάβει την εμπορική διάθεση του εμβολίου που αναπτύχθηκε
στη BioNTech, αναμένει ότι η παραγωγή
θα ανέλθει σε 50 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου το 2020 και 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις το 2021.
Στη Φάση 3 των δοκιμών έχουν εγγραφεί ως σήμερα σχεδόν 44.000 εθελοντές, από τους οποίους οι 39.000 έχουν
ήδη λάβει και τις δύο απαιτούμενες δόσεις
του εμβολίου, το οποίο φέρει την προσωρινή ονομασία BNT162b2. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόλις 94 κρούσματα μεταξύ των εθελοντών. Η μελέτη θα
συνεχιστεί μέχρι να καταγραφούν 164 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι επελέγησαν ώστε να
δίνουν αντιπροσωπευτική εικόνα του αμερικανικού πληθυσμού.
Η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου όχι μόνο για πρόληψη της λοίμωξης Covid-19 σε υγιείς εθελοντές, αλλά και σε εθελοντές που έχουν
ήδη εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2.

Τα επόμενα βήματα
Η Pfizer προβλέπει να ζητήσει άδεια σε
διάφορες χώρες για επείγουσα χρήση του
εμβολίου για τις ηλικίες από 16 έως 85
ετών. Για να το κάνει αυτό, θα χρειασθεί
να έχει συγκεντρώσει στοιχεία ασφαλείας
δύο μηνών για το ήμισυ των 44.000 συμμετεχόντων στην μελέτη.
Τα δεδομένα ασφάλειας και πρόσθετης
αποτελεσματικότ ητας συνεχί ζουν να
συλλέγονται ώστε να υποβληθούν για την
έγκριση έκτακτης αδειοδότησης (EUA)
στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA), κοντά στην τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, όπως αναφέρει η
αθηναϊκή εφημερίδα «Τα Νέα».
Η τελική ανάλυση της φάσης του εμβολίου, θα γίνει όταν συλλεχθούν περαιτέρω δεδομένα – δηλαδή από 164 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις – προκειμένου
και να χαρακτηριστεί η απόδοση του υποψηφίου εμβολίου.
Η μελέτη θα αξιολογήσει επίσης τη δυνατότητα του υποψήφιου εμβολίου να παρέχει
προστασία έναντι του Covid-19 σε εκείνους
που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε SARSCoV-2, καθώς και την πρόληψη του εμβολίου
κατά της πιθανότητας σοβαρής νόσου

Covid-19. Τα πρωτεύοντα σημεία ανάλυσης
της αποτελεσματικότητας αξιολογούν τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 επτά
ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, και τα δευτερεύοντα σημεία αξιολόγησης αναφέρονται στην αποτελεσματικότητας με βάση τις
περιπτώσεις που «κόλλησαν» 14 ημέρες
μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Ικανοποίηση από ΕΕ
- οι παραγγελίες
Την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις
από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου του κορωνοϊού εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους
για να προμηθευτεί έως και 300 εκατ.
δόσεις του εμβολίου.
«Υπέροχα νέα από Pfizer & την BioNTech
Group σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα
της τελευταίας κλινικής δοκιμής για εμβόλιο του COVID19», σημείωσε η Φον ντερ
Λάιεν σε ανάρτησή της στο twitter συμπληρώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή επιστήμη
λειτουργεί!».
Ανακοίνωσε δε πως «η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί
τους σύντομα για (ποσότητα) έως και 300
εκατομμύρια δόσεις», ωστόσο προειδοποίησε να «συνεχίσουμε να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο εν τω μεταξύ».
Pfizer και BioNTech έχουν, ήδη, συνάψει συμφωνία για 100 εκατ. δόσεις (οψιόν:
500 εκατ.) με τις ΗΠΑ, με την Ιαπωνία 120
εκατ. δόσεις και τη Βρετανία 40 εκατ.

Τι είπαν κορυφαίοι
επιστήμονες
Με αισιοδοξία και χαμόγελα υποδέχτηκαν
κορυφαίοι επιστήμονες τα νέα για το εμβόλιο της Pfizer. Φαίνεται πως πλέον τόσο
η επιστημονική κοινότητα, όσο και οι απλοί
πολίτες βλέπουν φως στο τούνελ του κορωνοϊού με όσα εμβόλια βρίσκονται στο
τελικό στάδιο.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια υπάρχουν
πολλά ακόμη ερωτήματα για το τι θα συμβεί
όταν το εμβόλιο είναι έτοιμο προς κυκλοφορία.
Για το θέμα μίλησε ο Αμερικανός Αρχίατρος Αντόνι Φαούτσι, επισημαίνοντας:
«Υπάρχουν ακόμη κάποια ερωτήματα
για τη διάρκεια του αποτελέσματος, για το
πόσο αποτελεσματικό είναι για τους ηλικιωμένους και τους νεότερους. Αλλά το
σημαντικότερο είναι ότι το εμβόλιο είναι

κατά περισσότερο από 90% αποτελεσματικό. Είναι κάτι αναπάντεχο και θα παίξει
σημαντικό ρόλο για το ποιο θα είναι το
τέλος αυτής της ιστορίας. Αυτή είναι η άμεση
καλή είδηση. Το άλλο καλό και σημαντικό
νέο είναι ότι δεν είναι η μόνη εταιρεία που
αναπτύσσει εμβόλιο του τύπου mRNA.
Είναι και η άλλη εταιρεία, η MODERNA,
που αναπτύσσει παρόμοιο, αν όχι ίδιο
εμβόλιο. Τα αποτελέσματα τους αναμένονται σύντομα. Όποτε, όπως φαίνεται,
θα έχουμε πάνω από ένα αποτελεσματικό
εμβόλιο», ανέφερε ο κ. Φαούτσι.
Δηλώσεις για τα νέα του εμβολίου της
Pfizer έκανε και ο Έλληνας Άλμπερτ
Μπουρλά, CEO της Pfizer: «Ήταν ακριβώς αυτό που μπορείτε να φανταστείτε.
Είναι μια υπέροχη μέρα για την επιστήμη.
Είναι μια υπέροχη μέρα για την ανθρωπότητα. Το συναίσθημα όταν συνειδητοποιείς ότι το εμβόλιο σου έχει 90% αποτελεσματικότητα είναι συγκλονιστικό. Καταλαβαίνεις ότι οι ελπίδες δισεκατομμυρίων
ανθρώπων, εκατομμυρίων επιχειρήσεων,
εκατοντάδων κυβερνήσεων έχουν πέσει
στους ώμους σου. Τώρα, νομίζω, μπορούμε να τους το πούμε με βεβαιότητα.
Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το φως
στο τέλος του τούνελ», τόνισε ο ίδιος.
Ο Γουϊλιαμ Σάφνερ, ειδικός για θέματα μολυσματικών ασθενειών στο πανεπιστήμιο του Vanderbilt, εξήγησε πώς διατηρείται το εμβόλιο: «Αυτό το εμβόλιο έχει
πολύ συγκεκριμένους και σημαντικούς
περιορισμούς όσον αφορά την μεταφορά
και τον χειρισμό του. Πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία -70 βαθμών Κελσίου.
Αυτό σημαίνει ότι αρχικά θα φτάσει σε
τοποθεσίες όπου μπορεί να γίνει σωστός
χειρισμός και υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό που γνωρίζει πώς να διαχειριστεί
το φιαλίδιο μόλις το βγάλει από τον καταψύκτη
επειδή το σκεύασμα πρέπει να χρησιμοποιεί αρκετά γρήγορα, διαφορετικά υποβαθμίζεται», ανέφερε.
Πάντως ο Διευθύνων Σύμβουλος της
BioNtech, Ούγκουρ Σαχίν, έχει δηλώσει
ότι η εταιρεία του εξετάζει το κατά πόσο
το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί έως και
για πέντε ημέρες στους 4 βαθμούς.
Ο Έλληνας καθηγητής στο Λονδίνο
Ηλίας Μόσιαλος έκανε λόγο για «εντυπωσιακά νέα», χαρακτηρίζοντας το 90% της
αποτελεσματικότητας του εμβολίου αναπάντεχο, αφού «περισσότεροι ειδικοί περίμεναν 50%».
Από την πλευρά του, για «φως στο
τούνελ» μίλησε ο Έλληνας καθηγητής
Γκίκας Μαγιορκίνης, ενώ ο ίδιος εξήγησε πως πρόκειται για πολύ ενθαρρυντικά νέα.

Ποιος είναι ο Έλληνας
Διευθύνων Σύμβουλος
της Pfizer
O Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Αλβέρτος Μπουρλά, Έλληνας από τη
Θεσσαλονίκη, που ανήκει στην Εβραϊκή
κοινότητα της πόλης, έχει καταφέρει «θαύματα» στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών στους
τομείς της ογκολογίας, ανοσολογίας,
σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.
Γεννήθηκε πριν 60 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε Κτηνιατρική στο

ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1986.
Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1991 στην ίδια Σχολή, στο αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής, υπό την καθοδήγηση του
αείμνηστου καθηγητού Παύλου Τσακάλωφ και στη συνέχεια, το 1993 άρχισε να
εργάζεται στην Pfizer Hellas, στην Αθήνα,
η οποία μόλις είχε ανοίξει γραφεία στην
πρωτεύουσα.
Μετά τη θέση του στην Ελλάδα, το 1996
μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες κάνοντας τα
πρώτα του βήματα στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Το 2001 μετακόμισε στις
ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ, ενώ το 2006 επέστρεψε
στην Ευρώπη για να αναλάβει τη θέση
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Τμήματος της εταιρείας με έδρα το Παρίσι, ενώ
αργότερα (2009) πέρασαν υπό την επίβλεψή του και οι αγορές της Ασίας, της Αφρικής και των χωρών του Ειρηνικού ωκεανού.
Το 2010 ξαναγύρισε στη Νέα Υόρκη ως
επικεφαλής του Τμήματος «καθιερωμένων προϊόντων», το 2014 ανέλαβε πρόεδρος του τμήματος ογκολογικών προϊόντων και εμβολίων και δύο χρόνια αργότερα ορίστηκε υπεύθυνος των καινοτόμων
προϊόντων της Pfizer στους τομείς της
ογκολογίας, ανοσολογίας, σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.
Το 2018 ορίστηκε Chief Operating Officer
και εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Προτεραιότητας Χαρτοφυλακίου Έρευνας, της αρχαιότερης
Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία κατανέμει κονδύλια σε διάφορα ερευνητικά
εγχειρήματα της Pfizer. Μάλιστα, την ίδια
χρονιά, η εταιρεία παρείχε βοήθεια σε 800
εκατομμύρια ασθενείς χάρη στα φάρμακά της, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του
2019 βρίσκεται στο τιμόνι του φαρμακευτικού κολοσσού από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Το 2020, κατατάχθηκε ως κορυφαίος
Διευθύνων Σύμβουλος της Αμερικής στον
τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων από
το περιοδικό Institutional Investor. Είναι
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Partnership for New York City, διευθυντής
σε πολλά διοικητικά συμβούλια – Pfizer,
Inc., The Pfizer Foundation, PhRMA και
Catalyst – και διαχειριστής του Συμβουλίου Διεθνών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, ο κ. Μπούρλας
είναι μέλος του Business Roundtable και
του Business Council.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της
εταιρείας, ως πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Pfizer, ο Άλμπερτ Μπουρλάς ηγείται της Pfizer με σκοπό «τις καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, με έμφαση στην προώθηση της επιστημονικής και εμπορικής καινοτομίας
που απαιτείται για τον μετασχηματισμό
στην ανθρώπινη υγεία».
Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα
χρόνο αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, ενώ στον τόπο
καταγωγής του, η φαρμακοβιομηχανία
επέλεξε να δημιουργήσει Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας.
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Π

ολλές φορές οι λεπτομέρειες
κρύβουν... ογκόλιθο. Στην πολιτική, μάλιστα, και τη διπλωματία οι λεπτομέρειες – τα ψιλά γράμματα – κάποτε
καθορίζουν και το «όλον». Η βρετανική πολιτική στο Κυπριακό είναι γνωστή. Ενώ η Τουρκία με τη Συνθήκη της
Λωζάνης είχε παραιτηθεί κάθε δικαιώματος στην Κύπρο, οι Βρετανοί την επανέφεραν δολίως, για να εξυπηρετείται
η πολιτική τους. Ορόσημο η Τριμερής
του Λονδίνου, που βλακωδώς αποδέχθηκε τότε η... ακέφαλη ελληνική
κυβέρνηση των αντιπροέδρων, Στέφανου Στεφανόπουλου και Παναγιώτη
Κανελλόπουλου (ο Παπάγος ήταν κλινήρης λόγω φυματίωσης). Υπήρξαν
και προηγουμένως προσπάθειες των
Άγγλων για «αξιοποίηση» του τουρκοκυπριακού στοιχείου (π.χ. Διασκεπτική 1947), αλλά όχι ανάμειξη ευθέως
της Άγκυρας στη διευθέτηση του Κυπριακού πριν το 1960.

Μ

ετά την Ανεξαρτησία, το Λονδίνο
εξακολούθησε να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, συμπεριφερόμενο ύπουλα και ετεροβαρώς. Ύστερα από την τουρκική εισβολή του 1974,
«πρώτο βιολί» στις διεθνείς προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού ήταν
η Βρετανία. Βεβαίως, δεν συγκρίνονται οι βρετανικές ευθύνες με τις τουρκικές σε καμία περίπτωση, όμως το να
«βάζεις πλάτη» στην επεκτατική πολιτική της Άγκυρας με οποιαδήποτε πρόφαση, είναι ωσάν να «χύνεις νερό στον
μύλο» του κατακτητή.

Η

λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας ήταν πάγιος τουρκικός στόχος. Βρετανικής εμπνεύσεως
μεν, αλλά τουρκικής σταυροφορίας. Γι’
αυτό ναυάγησαν και οι ενισχυμένες
ενδοκυπριακές συνομιλίες Κληρίδη –
Ντενκτάς το 1973, επειδή ο άρτι ανελθών στην εξουσία Ετσεβίτ άλλαξε
πλώρη και από ενιαίο κράτος που ήταν
η βάση των διαπραγματεύσεων, σάλπισε λύση ομοσπονδίας.

Η

δική μας πλευρά, λόγω της κατοχής,
δέχθηκε τη λύση ομοσπονδίας από
το 1977. Ήταν η μεγαλύτερη υποχώρηση της Ε/κ πλευράς κατά παραδοχή
όλων των πολιτικών ηγεσιών. Αυτό
είχε τονίσει και ο θεωρούμενος ενθερμότερος οπαδός αυτής της λύσης,
Δημήτρης Χριστόφιας, μιλώντας ως
πρόεδρος της Βουλής σε Βρετανούς
βουλευτές εδώ στο Λονδίνο. Πράγματι, η Κύπρος δεν είχε ποτέ «πολιτική
κουλτούρα» ομοσπονδιακής διακυβέρνησης. Είτε ως κατακτημένη νήσος,
είτε ως αποικία και μετά ως Κυπριακή
Δημοκρατία, πάντοτε υπήρχε μια δομή
κεντρικής εξουσίας. Γι’ αυτό και το 1965
ο Γκάλο Πλάζα του ΟΗΕ απέρριψε με
την έκθεσή του την ομοσπονδιακή λύση
σε έναν τόσο μικρό τόπο.

★
★

Αμυδρά, θετικά σημάδια
στην πολιτική του Foreign
Office και η Διζωνική

τουρκο Λόρδο Μαγκίνις, διαχρονικό
εχθρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο
λόρδος αυτός ζήτησε να μάθει κατά
πόσον η βρετανική κυβέρνηση επίσημα
συνεχάρη τον Ερσίν Τατάρ «για την
νίκη του στις πρόσφατες εκλογές της
Βόρειας Κύπρου» και κατά πόσον ο
Ύπατος Αρμοστής του Η.Β. θα μεταχειριστεί «τις κυβερνήσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της ΤΔΒΚ» διπλωματικά ισοτίμως»...

Ο

Η

™

ι εξελίξεις και οι προσπάθειες για
λύση του Κυπριακού συνεχίστηκαν
από το 1977 έως σήμερα. Εν τω μεταξύ,
η Ε/κ πλευρά διολίσθησε στη λύση της
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
που έγινε επίσημη πολιτική μας. Δεν
εξετάζουμε τους λόγους, ποιος ευθύνεται, αν είναι εφικτός αυτός ο στόχος και
πώς. Σημασία έχει ότι ήταν τουρκική
επιδίωξη, εμείς τη δεχτήκαμε με την
ελπίδα να απαλλαγεί η Κύπρος από
την κατοχή και να επικρατήσει στο νησί
ειρήνη και ευημερία. Γιατί, λοιπόν, δεν
βρίσκεται λύση; Γιατί δεν συμφωνούν
οι Τούρκοι; Προφανώς διότι άλλα κρύβονται πίσω από τις λέξεις και τους τίτλους.

Δ

εχθήκαμε τη Διζωνική, αναφέρεται
στα Ψηφίσματα περί Κύπρου του
ΟΗΕ, αλλά ουδείς Ελληνοκύπριος έως
τώρα, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αρχηγός ταυτόχρονα της
Ε/κ κοινότητας αποδέχτηκε την τουρκική ερμηνεία της Διζωνικής. Οι Τούρκοι με τη Διζωνική εννοούν να έχουν
μεν το δικό τους κρατίδιο, αλλά να
ελέγχουν και ολόκληρο το νησί διά της
λεγόμενης «πολιτικής ισότητας». Τώρα,
στο λεξιλόγιο του Τατάρ προστέθηκε
και το «κυριαρχική ισότητα», για να τονίσουν τα ξεχωριστά «δικαιώματά» τους
στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου,
οφθαλμοφανώς για να εξυπηρετήσουν
τους σχεδιασμούς της Άγκυρας στον
ενεργειακό τομέα και όχι μόνο.

Η

επίσημη δική μας πολιτική είναι η
λύση Διζωνικής με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σ’ αυτά τα Ψηφίσματα διευκρινίζεται ότι η πολιτική ισότητα δεν
σημαίνει αριθμητική. Η υπογράμμιση
αυτή δεν γίνεται τύποις. Εξυπακούεται
ότι για να ληφθεί μια απόφαση σε κεντρικό επίπεδο δεν εξισούται αριθμητικά η πλειοψηφία με τη μειοψηφία, διαφορετικά δεν χρειάζεται να γίνει μια
τέτοια διευκρίνιση. Πολιτική ισότητα
ανεξαρτήτως αριθμών υπάρχει
πρωτίστως στους πολίτες και στις ομόσπονδες «πολιτείες», δηλαδή έχουν τις
ίδιες αρμοδιότητες στην περιφέρειά
τους, άσχετα με την πληθυσμιακή αναλογία.

Ε

νώ, λοιπόν, η πολιτική ισότητα περιγράφεται στα Ψηφίσματα, η Διζωνική ουδόλως σκιαγραφείται ούτε περιγράφεται. Και αυτός είναι ο δεύτερος

κύριος λόγος που δεν λύνεται το Κυπριακό. Ο πρώτος είναι η εμμονή της
Τουρκίας να διατηρεί στρατό στο νησί
και εγγυήσεις μετά τη λύση.

Ε

μείς κάναμε ξακάθαρες προτάσεις
για ομοσπονδιακή λύση διζωνικής
μορφής και επί Κυπριανού στη δεκαετιά του 1980 και επί Γ. Βασιλείου το
1989. Έκτοτε, βέβαια, έγιναν πολλές
υποχωρήσεις εκ μέρους μας, όμως οι
Τούρκοι δεν αποδέχθηκαν τίποτα, ούτε
οι ίδιοι προέβησαν σε οποιαδήποτε
υποχώρηση.

Κ

άποτε ο Βάσος Λυσσαρίδης ερωτώμενος αν αποδέχεται τη Διζωνική, είπε «δείξτε μου τι περιλαμβάνει και
βάλτε όποια επικεφαλίδα θέλετε». Ο
Τάσσος Παπαδόπουλος δήλωνε ότι
συζητά και αποδέχεται λύση Διζωνικής
με «το σωστό περιεχόμενο». Ο νυν
Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, με την
πολιτική που ακολουθεί τώρα, δίνει
έμφαση στη λειτουργικότητα της λύσης
και στην εναρμόνισή της με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ο Χριστόφιας
είχε κατά νου, όπως ο ίδιος δημόσια
δήλωσε προς Ομογενείς, ένα αποκεντρωμένο σύστημα ομοσπονδιακής
λύσης όπως στην Αυστραλία.

Η

τοποθέτηση αυτή του Foreign Office,
που είναι επίσημη και εκφράζει τη
βρετανική κυβέρνηση, είναι πολύ σημαντική. Εμείς, ως επίσημη Ε/κ πλευρά δεν
είπαμε ποτέ ότι απορρίπτουμε μια λύση
που ήδη είναι αποδεκτή διεθνώς και
ως τέτοια είναι λειτουργική. Διότι για
να ισχύει διεθνώς ένα τέτοιο μοντέλο,
στο οποίο αναφέρονται οι Βρετανοί,
σημαίνει ότι είναι λειτουργικό. Αν δεν
ήταν, δεν θα υφίστατο ούτε θα ήταν μοντέλο «για αντιγραφή»...

Ε

πομένως, όταν αναφερόμαστε σε
λύση Διζωνικής Ομοσπονδίας, αυτή
η διατύπωση ως αίτημα πρέπει να συνοδεύει κάθε μας τοποθέτηση. Είναι ευνόητο ότι αν κάτι δεν ισχύει διεθνώς, δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτό στην Κύπρο.
Ίσως το Foreign Office να έχει υπόψη
τους την ομοσπονδιακή δομή του Ηνωμένου Βασιλείου, που στην ουσία είναι
μια πολυζωνική χώρα. Υπάρχουν σύνορα, αλλά είναι διοικητικά, ξεχωριστές
εξουσίες σε όλα τα επίπεδα, αλλά το
κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζεται διεθνώς ενωμένο.

Μ

ια άλλη σημαντική διαπίστωση
που πρέπει να γίνει είναι η απάντηση του Foreign Office προς τον φιλό-

Ε

πιπρόσθετα, ο Τάσσος Παπαδόπουλος είχε αναφέρει εις επήκοον
πολλών ότι «στον κόσμο υπάρχουν
περίπου 35 ομοσπονδιακά συντάγματα κρατών. Φέρτε οποιοδήποτε από
αυτά και δέχομαι να εφαρμοστεί στην
Κύπρο».

Ο

ι Τούρκοι, βέβαια, επιμένουν στη
δική τους ερμηνεία. Τώρα με τον
Τατάρ τράβηξαν για λύση δύο κρατών,
με στόχο να εκβιάσουν τις εξελίξεις για
επιβολή της δικής τους «λύσης».

Ε

πανερχόμεθα στους Βρετανούς. Το
Λονδίνο τασσόταν πάντα υπέρ της
λύσης διζωνικής ομοσπονδίας, χωρίς
να συγκεκριμενοποιούν τις θέσεις τους.
Τώρα τελευταία, σε όλες τις επιστολές
για το Κυπριακό, είτε ως απάντηση σε
Βρετανούς βουλευτές είτε προς την
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, αναφέρουν ότι «υποστηρίζουν λύση με
βάση το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο της
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας»
(«based on the internationally accepted moden of a bizonal, bicommunal
federation”).

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

★
★

απάντηση που του δόθηκε από το
Foreign Office ήταν καταπέλτης:
«Ο Ύπατος Αρμοστής επικοινώνησε
μετά την εκλογή του κ. Τατάρ ως ηγέτη
της Τ/κ κοινότητας και τον συνεχάρη,
εκφράζοντας την ελπίδα γρήγορης
επανόδου στις συνομιλίες». Και τονίζεται: «Η Τ/κ κοινότητα αναγνωρίζεται
από το κυπριακό Σύνταγμα (εννοεί του
1960). Και ως τέτοια, το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν αναγνωρίζει την αυτο-αποκαλούμενη
‘Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου
Κύπρου’ και δεν μεταχειρίζεται την Τ/κ
κοινότητα με ισότιμο τρόπο στον διπλωματικό τομέα. Όμως έχει επαφές
με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα».

Ν

ομίζουμε ότι ήταν από τις πιο ξεκάθαρες θέσεις του Foreign Office η
πιο πάνω απάντηση στον φιλότουρκο
λόρδο σχεδιά με το ψευδοκράτος και
την επίπλαστη νομιμότητα που προσπαθούν να προσδώσουν στην τουρκική παρανομία.

Α

υτές οι δύο ξεκάθαρες τοποθετήσεις της βρετανικής κυβέρνησης
δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες από εμάς. Πρέπει να τις επικαλούμεθα συνέχεια.

“Ε”

Σ Χ Ο Λ Ι Ο

Ερσίν Τατάρ, Πρόεδρος της «Ενωμένης
Κυπριακής Ομοσπονδίας» το 2025!
Ένας καλός φίλος από την Κύπρο, ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης, τακτικός αναγνώστης της «Ε» και συχνός σχολιαστής στα κοινωνικά δίκτυα, μας απέστειλε το πιο
κάτω σχόλιο σχετικά με την «σκοπούμενη» λύση διζωνικής:
«Είμαστε αρχές του 2025. Το Κυπριακό έχει ήδη λυθεί με ΔΔΟ με το πακέτο
Γκουτέρες. Δύο ισότιμα και αυτόνομα κρατίδια, Ελληνικό και Τουρκικό, και από
πάνω η λεγόμενη «Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία» - «ΕΚΟ» - όπου Ε/κ+Τ/κ
έχουν πλήρη ισοτιμία στις κεντρικές αποφάσεις του Ομοσπονδιακού κράτους μαζί με την εκ περιτροπής προεδρία. Αυτά τα δύο χρόνια, πρόεδρος της
«ΕΚΟ» ανέλαβε ο Ερσίν Τατάρ, πρόεδρος του δεξιού Τ/κ κόμματος ΚΕΕ.
Τους τελευταίους 6 μήνες, κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, το Fatih διεξάγει παράνομες γεωτρήσεις Νοτιοανατολικά της Κρήτης, σε νόμιμο θαλασσοτεμάχιο της Ελληνικής ΑΟΖ, συνοδεία πλοίων του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Ελλάδα, Γερμανία και Γαλλία παίρνουν δραστικό ψήφισμα στο 27μελές Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο για άμεσο τερματισμό της υποψηφιότητας της Τουρκίας για ένταξη
στην ΕΕ και για σοβαρές πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις, που θα πλήξουν
σοβαρά το Τουρκικό ΑΕΠ. Όλοι οι 26 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, δήλωσαν ότι θα εγκρίνουν το ψήφισμα.
Ερώτηση: Τι νομίζετε θα κάνει ο πρόεδρος Τατάρ; Θα το εγκρίνει ή θα βάλει βέτο εκ μέρους της ΕΚΟ;
Γ.Γ.»
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Μας κοροϊδεύουν ασύστολα
οι... υπερασπιστές της
δημοκρατία στα κατεχόμενα!
Άκου να δεις που τώρα στα κατεχόμενα ξεκίνησαν πλατφόρμα «Βούληση και Δημοκρατία»! 46 χρόνια μετά τις δύο βάρβαρες τουρκικές εισβολές και 56 χρόνια από το πρώτο τουρκικό πραξικόπημα για διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και
αντικατάστασή της με δύο «συνιστώντα ομόσπονδα κράτη»!
Και ανακάλυψαν αυτή τη ... μεγάλη έλλειψη δημοκρατίας στα
κατεχόμενα όλως αιφνιδίως με την ανάδειξη του Ερσίν Τατάρ
στις πρόσφατες «εκλογές» ως τον νέο τους ηγέτη. Διαμαρτυρίες
λοιπόν, για την «προστασία της Δημοκρατίας και της ελεύθερης βούλησης στοιχεία, που κλονίζονται συθέμελα με την επικράτηση του Ερσίν Τατάρ στις «εκλογές»! Διαδηλώσεις, υποκριτικά, με Μουσταφά Ακιντζί και Σερντάρ Ντενκτάς...
Δηλαδή, πριν τον Τατάρ είχαν δημοκρατία και ελευθερία
βούλησης στα κατεχόμενα;
Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει λύση βάσει του σχεδίου Ανάν! Και σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης» 9.11.2020, «Πηγές από τους διοργανωτές
ανέφεραν στον «Π» ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η κυπριακή
τους ταυτότητα...»
Δηλαδή, το Σχέδιο Ανάν βασίζεται σε δημοκρατία και ελεύθερη βούληση επειδή το ... ψήφισαν οι ίδιοι με την βοήθεια της
παράνομης ψήφου των κουβαλητών εποίκων, που παράνομα
εκμεταλλεύονται κλεμμένες περιουσίες!
Αλλάζει ο Μανωλιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς. Αν πράγματι οι Τούρκοκύπριοι σέβονται δημοκρατικά ανθρώπινα δικαιώματα και η διατήρηση της κυπριακής τους ταυτότητας είναι
στο χέρι τους. Να σεβαστούν την Κυπριακή Δημοκρατία που
τους παρέχει όλες τις διευκολύνσεις και δικαιώματα, ταυτότητα,
διαβατήρια, συντάξεις, ιατρική περίθαλψη όλα αυτά τα χρόνια,
να ξεσηκωθούν εναντίον των εποίκων, του τουρκικού στρατού
και να ενσωματωθούν πίσω με την υπόλοιπη ΚΔ σε ένα ΕΝΙΑΙΟ
δημοκρατικό κράτος για όλους. Δεν είναι ο Τατάρ το πρόβλημά
τους. Το πρόβλημα είναι όλοι τους.
Αλλιώς μας κοροϊδεύουν ασύστολα.

Φανούλα Αργυρού

Οι φοιτητές των αγγλικών πανεπιστημίων θα έχουν ένα παράθυρο μίας εβδομάδας στις αρχές
Δεκεμβρίου για να επιστρέψουν
στις οικογένειές τους για την
περίοδο των Χριστουγέννων, με
τα πανεπιστήμια να προσφέρουν γρήγορα διαγνωστικά τεστ
για τον κορωνοϊό πριν από αυτό
το διάστημα.
Σύμφωνα με το σχέδιο που
ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Παιδείας, η μαζική μετακίνηση
των φοιτητών θα γίνει από τις 3
έως τις 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή
αμέσως μετά από τη λήξη του
τρέχοντος lockdown στην Αγγλία.
Η διενέργεια των μαζικών γρήγορων τεστ θα αρχίσει πιθανότατα στις 30 Νοεμβρίου. Οι φοιτητές που θα βρίσκονται θετικοί
στον κορωνοϊό θα πρέπει να
αυτοαπομονώνονται για δέκα
ημέρες πριν τους επιτραπεί η
μετακίνηση.
Η κυβέρνηση ζητά από τα
πανεπιστήμια να έχουν αρχίσει
τις παραδόσεις μέσω διαδικτύου
έως τις 9 Δεκεμβρίου, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα για τους
φοιτητές να τις παρακολουθούν
από το σπίτι τους.
Εκπρόσωποι ορισμένων πανεπιστημίων έχουν ήδη εκφράσει

την ανησυχία τους ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά.
Η Υφυπουργός Πανεπιστημίων
Μισέλ Ντόνελαν δήλωσε ότι
αυτό το «φοιτητικό ταξιδιωτικό
παράθυρο» θεωρείται η καλύτερη περίοδος για τη μαζική
μετακίνηση των φοιτητών, καθώς
το ρίσκο μετάδοσης του ιού θα
είναι χαμηλότερο μετά από τέσσερις εβδομάδες lockdown.
Οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν

να ταξιδέψουν εντός αυτού του
επταημέρου. Αν επιλέξουν να
μετακινηθούν αργότερα, είπε η
κ. Ντόνελαν, θα διατρέχουν τον
κίνδυνο να χάσουν τις γιορτές
με τις οικογένειές τους διότι αν
διαγνωστούν θετικοί στον ιό θα
πρέπει να απομονωθούν στην
εστία ή στο σπίτι τους στην περιοχή όπου φοιτούν.
Σε οδηγίες που εξέδωσε την
Τετάρτη το Υπουργείο Παιδείας

αναφέρεται ότι οι ξένοι φοιτητές
αγγλικών πανεπιστημίων που
θα θελήσουν να ταξιδέψουν στις
πατρίδες τους για τις γιορτές των
Χριστουγέννων μετά από τη λήξη
του lockdown στις 2 Δεκεμβρίου
θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι
δεν έχουν συμπτώματα της
COVID-19 και ότι κανένας από
τους συγκατοίκους τους δεν έχει
έρθει σε επαφή με φορέα του
κορωνοϊού.

Αρχηγός βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων : Πώς
ο κορωνοϊός μπορεί να οδηγήσει στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Η οικονομική ύφεση λόγω του «lockdown» για τον
κορωνοϊό, οι μαχητικές «anti-lockdown» διαδηλώσεις
και οι περιφερειακές συγκρούσεις αποτελούν το μείγμα
που θα οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο; Αυτό είναι
ρίσκο για το οποίο πρέπει να είμαστε σε ύψιστη ετοιμότητα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο αρχηγός των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός σερ Νίκ Κάρτερ.
Ο κορωνοϊός, μαζί με τις διάφορες τρέχουσες συγκρούσεις και κοινωνικές αναταραχές, ίσως προετοιμάζουν τις συνθήκες για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν
κλιμακωθούν και βγουν εκτός ελέγχου, παρασύροντας
μαζί τους περισσότερες χώρες και περισσότερα οπλικά συστήματα.
Ο επικεφαλής του βρετανικού στρατού προειδοποίησε πως ο κόσμος περνά «πολύ αβέβαιη και ανήσυχη» περίοδο ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού μαζί με το ρίσκο οι περιφερειακές εντάσεις να
κλιμακωθούν σε ένα Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο στρατηγός ανέφερε πως το ΗΒ πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή έναντι του κινδύνου της οικονομικής
κρίσης, του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των περι-

µ∞ƒø™I

φερειακών συγκρούσεων καθώς η ανάφλεξή τους μπορεί να προκαλέσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές συγκρούσεις.
Στη συνέντευξή του, που έγινε με αφορμή την «Κυριακή της Μνήμης» (Remembrance Sunday), δήλωσε
πως ο «ρυθμός» της ιστορίας δείχνει πως τοπικές εντάσεις μπορούν εύκολα να ξεφύγουν και να παρασύρουν
τα έθνη σε πόλεμο.
Στην ερώτηση εάν οι οικονομικές επιπτώσεις του
κορωνοϊού μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα
ασφάλειας ή ακόμα και στρατιωτική σύγκρουση, ο σερ
Νίκ Κάρτερ ανέφερε «ναι, πιστεύω πως ζούμε σε μια
στιγμή όπου ο κόσμος είναι ένα πολύ αβέβαιο και ανήσυχο μέρος».
Και πρόσθεσε: «Και βεβαίως, η δυναμική του παγκόσμιου ανταγωνισμού είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό
της ζωής μας. Πιστεύω ότι το πραγματικό ρίσκο που
έχουμε με αρκετές από τις περιφερειακές συγκρούσεις
που λαμβάνουν χώρα αυτήν τη στιγμή είναι πως μπορείς να δεις το πως η κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει
σε λάθος υπολογισμούς και αυτό είναι κάτι για το οποίο
νομίζω πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή».
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ι αμερικανικες εκλογές είχαν ως
αποτέλεσμα την εκλογή του
πολύπειρου Γερουσιαστή των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, πρώην Αντιπροέδρου της χώρας (8 χρόνια επί
προεδρίας Ομπάμα), επαναφέροντας στις ΗΠΑ τη σοβαρότητα στη
διακυβέρνηση και τον εκτοπισμό των
παιδαριωδών πολιτικών συμπεριφορών, εντός και εκτός της χώρας.
O απερχόμενος στις 20-1-2021 πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριφερόμενος με απίθμενη αφέλεια και ανωριμότητα, αρνείται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα, μιλά για… νοθεία χωρίς στοιχεία
ή με έωλα επιχειρήματα και εκφράζει
την πρόθεση να προσφύγει στα δικαστήρια.
Ο εκλελεγμένος πρόεδρος έθεσε αμέσως ως προτεραιότητά του την αντιμετώπιση της πανδημίας που θερίζει τις
ΗΠΑ. Ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας
«συμβουλευτικής επιτροπής, που θα
αποτελείται από επιστήμονες και ειδικούς της δημόσιας υγείας», σε μια προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας
Covid-19 στη χώρα του, της πλέον
πληγείσας χώρας παγκοσμίως.
Αυτή η επιτροπή θα βοηθήσει στο να
καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης, που θα
ακολουθήσει μετά την ορκωμοσία του,
την 20η Ιανουαρίου του 2021.
Ο Τζο Μπάιντεν δεν έδωσε λεπτομέρειες του σχεδίου του, επαναλαμβάνοντας τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής του στον τομέα της υγείας: εκστρατεία μαζικής διεξαγωγής γρήγορων τεστ, προτεραιότητα στις ευπαθείς
ομάδες για ένα μελλοντικό εμβόλιο,
αύξηση της παραγωγής προστατευτικών εξοπλισμών και οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
των σχολείων.
«Μόλις είχαμε καλά νέα σε αυτή μάχη
με την ανακοίνωση ότι καταγράφηκε
πρόοδος για ένα αποτελεσματικό εμ-
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ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΤΟΠΙΣΑΝ ΤΗΝ «ΚΩΜΙΚΗ» ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΕΚΟΨΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Νέα εποχή στις ΗΠΑ με
την εκλογή Μπάιντεν

βόλιο», είπε μετά την είδηση από τα εργαστήρια Pfizer και BioNTech ότι το
εμβόλιό τους είναι «αποτελεσματικό
σε ποσοστό 90%».
Ο Τζο Μπάιντεν, εντούτοις, υπογράμμισε ότι αξιόπιστο εμβόλιο δεν θα
διανεμηθεί μαζικά παρά μετά από μήνες.
«Ένας πολύ σκοτεινός χειμώνας
βρίσκεται ενώπιόν μας», προειδοποίησε
ο εκλεγμένος πρόεδρος, σε αντίθεση
με τον Ντόναλντ Τραμπ που πάντα υποβάθμιζε την πανδημία.
«Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, φορέστε μάσκα. Κάντε το για τον εαυτό
σας. Κάντε το για τον γείτονά σας. Η
χρήση της μάσκας δεν είναι πολιτική
στάση, όμως είναι ένας καλός τρόπος
να αρχίσει να ενώνεται η χώρα», είπε
ο Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αλλάξει τελείως την πορεία της πανδημίας,

αμέσως μόλις ορκιστεί.
«Ο σκοπός της μάσκας δεν είναι να
καταστήσει τη ζωή μας λιγότερο άνετη
ή να μας αφαιρέσει κάτι», τόνισε ο νέος
πρόεδρος, την ώρα που πολλοί υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι η υποχρέωση να φοράει κανείς μάσκα παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματά τους.
Στόχος είναι, αντιθέτως, να «επιστρέψουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση όσο το δυνατόν συντομότερα»,
υπογράμμισε.

Ο Μπάιντεν και
ο Ελληνισμός
Ο Τζο Μπάιντεν έχει αυτοαποκαλεστεί «Ελληνας» πολλές φορές και τo
2012, ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την 25η
Μαρτίου είχε δηλώσει ότι είναι «επίτι-

μος Ελληνας», ενώπιον του τότε Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου. Ελπίδες
για την πιο ευνοϊκή στάση των ΗΠΑ
προς την Κύπρο περιέχει φυσικά και το
μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για να συγχαρεί τον νέο
Αμερικανό Πρόεδρο.
Σε κάθε περίπτωση, μια ιστορία λιγότερο γνωστή που δημοσίευσε πριν αρκετά χρόνια η εφημερίδα «Φωνή της
Αμερικής», κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του στο Οχάιο το
2012, σταμάτησε σε μια καφετέρια της
πόλης Γουώρεν του Οχάιο για να πιεί
έναν καφέ με τον Eλληνο-Aμερικανό
μάνατζερ της. Αντάλλαξε χειραψίες και
φιλιά με όσους έσπευσαν να τον υποδεχτούν στην είσοδο του Μόκα Χάουζ
και κατόπιν κατευθύνθηκε προς ένα
τραπέζι στο οποίο ήξερε ότι κάθονταν
πολίτες Ελληνικής καταγωγής.
Ο αντιπρόεδρος τους συστήθηκε λέγοντας: «Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Τζο
Μπαϊντενόπουλος».
Ένας της παρέας που νόμισε πως
επρόκειτο για φάρσα απάντησε λέγοντας: «Χαίρω πολύ, κι εγώ είμαι ο Πωλ
Νιούμαν». Όλοι γέλασαν κι αμέσως μετά ο Τζο Μπάϊντεν πρόσθεσε: «Ρωτήστε τον Γιώργο και θα σας πει ποιος
είναι ο πιο φιλέλληνας Ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανός», δήλωσε υπονοώντας βέβαια τον εαυτό του. Κατόπιν ο κ. Μπάϊντεν κάθισε σε ένα τραπέζι για συζήτηση που δεν καταγρά-

φτηκε από τις κάμερες.
Ο Τζο Μπάϊντεν έχει πολλές φορές
στο παρελθόν εκφράσει την εκτίμησή
του για την Ελληνοαμερικανική κοινότητα και την Ελλάδα. Μάλιστα σε μια τελετή που είχε γίνει το 2009 στον Λευκό
Οίκο για τον εορτασμό της επετείου της
Ελληνικής παλιγγενεσίας ο Τζο Μπάϊντεν είχε δηλώσει παρουσία του Προέδρου Ομπάμα και του Αρχιεπισκόπου
Αμερικής: «Νοιώθω Έλληνας όχι μόνον την 25η Μαρτίου αλλά 365 μέρες τον χρόνο».
Το όνομα “Τζο Μπαϊντενόπουλος”
είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά
αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζο
Μπάϊντεν, ο Ανδρέας Μάνατος, Πρόεδρος της λεγόμενης Συντονισμένης
Προσπάθειας του Ελληνισμού, αμέσως
μετά τις εκλογές του 2008 σε άρθρο του
που υποστήριζε πως η νέα ομάδα η
οποία ανέλαβε τότε τον Λευκό Οίκο διακατέχεται από φιλελληνικά αισθήματα.
Πάντως όσα και αν γράφονται για τον
νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και τα «φιλελληνικά» του αισθήματα, όλα αναμένεται να αποδειχτούν στην πράξη τα επόμενα χρόνια. Η διεθνής πολιτική δεν λειτουργεί στην βάση προσωπικών συναισθημάτων αλλά εξαρτάται από ψυχρά
μεταβαλλόμενα συμφέροντα, όποια και
αν είναι αυτά.
Σίγουρα, όμως, η εκλογή Μπάιντεν «απέκοψε τα φτερά» του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, ο οποίος
είχε απ’ ευθείας προσβάσεις στο Λευκό Οίκο, που του πρόσφερε «κάλυψη» στην τουρκική επεκτατική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής.
Βέβαια, η εκλογή Μπάιντεν θα επηρεάσει και το Brexit, αφού είναι ιρλανδικής καταγωγής και έχει ταχθεί
υπέρ του σεβασμού και της διατήρησης της ειρηνευτικής συμφωνία
για το Ιρλανδικό.

Building 4
North London Business Park
Oakleigh Road South
N11 1BF
Tel: 02031955444
Email: 6thform@standrewtheapostle.org.uk
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ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (433-165), ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ
ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Ράπισμα της Βουλής των Λόρδων στον
Μπόρις Τζόνσον για το νομοσχέδιο Brexit
Μ

ε ψήφους 433 κατά και 165 υπέρ η
Βουλή των Λόρδων στο Λονδίνο καταψήφισε αργά τη νύχτα της Δευτέρας το
νομοσχέδιο της Κυβέρνησης Τζόνσον
που ρυθμίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την ολοκλήρωση του Brexit.
Το νομοσχέδιο, κατά παραδοχή της βρετανικής Κυβέρνησης, παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο, καθώς δίνει στους Υπουργούς το δικαίωμα να αναιρέσουν μονομερώς διατάξεις της συμφωνίας του Brexit που αφορούν
τη Βόρεια Ιρλανδία, συγκεκριμένα τους τομείς των τελωνειακών διατυπώσεων και των
κρατικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις.
Η Κυβέρνηση Τζόνσον υποστηρίζει ότι το
νομοσχέδιο λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας που προστατεύει την ακεραιότητα της
εσωτερικής αγοράς του Ην. Βασιλείου σε
περίπτωση που οι μέχρι τώρα άκαρπες συνομιλίες με την ΕΕ για τη μελλοντική εμπορική σχέση δεν καταλήξουν σε αποτέλεσμα.
Οι δύο πλευρές συνεχίζουν με εντατικούς
ρυθμούς τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πριν από τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου του Brexit στο τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής αγεφύρωτο
παραμένει το χάσμα στα ζητήματα των κρατικών ενισχύσεων από τη βρετανική Κυβέρνηση (που άπτονται του ισότιμου ανταγωνισμού που θέλουν να διασφαλίσουν οι Βρυξέλλες), των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων
αλιέων στα βρετανικά ύδατα και του μηχανισμού επίλυσης διαφορών.
Η καταψήφιση του νομοσχεδίου από
τους λόρδους ήταν αναμενόμενη, με πρώην
κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος που βρίσκονται πλέον στο

«ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ Η.Β. ΔΙΕΘΝΩΣ»
«ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ»

δεύτερο τη τάξει νομοθετικό σώμα να κατακεραυνώνουν την απροκάλυπτη παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας από τη βρετανική κυβέρνηση. Ο επί δεκαετίες βουλευτής
και Υπουργός των Συντηρητικών λόρδος
Κεν Κλαρκ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «όχι
μόνο ανήθικο, αλλά και εγγενώς γελοίο
και βαθιά επιβλαβές».
Ο πρώην Πρωθυπουργός σερ Τζον
Μέιτζορ και ο επίσης πρώην ηγέτης των
Συντηρητικών λόρδος Μάικλ Χάουαρντ επεσήμαναν πως το νομοσχέδιο καταστρέφει
τη διεθνή φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα μέλη της Βουλής των Λόρδων ενέκριναν με την ψήφο τους τροπολογία που αφαιρεί τις αμφιλεγόμενες διατάξεις από το
νομοσχέδιο. Πλέον το νομοσχέδιο επιστρέφει
στη Βουλή των Κοινοτήτων, με τον Μπόρις Τζόνσον να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν
πρόκειται να προβεί σε αλλαγές. Αυτό σημαίνει
ότι η αναμενόμενη νέα έγκριση από τους
βουλευτές θα επαναφέρει το νομοσχέδιο

στους λόρδους, σε μια νομοθετική διαδικασία
γνωστή ως «πινγκ-πονγκ».
Ο κ. Τζόνσον, πάντως, έχει μεταθέσει την
επόμενη φάση της νομοθετικής διαδικασίας
για τον Δεκέμβριο, θέλοντας να αφήσει ένα
μεγαλύτερο περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας με τους Ευρωπαίους. Μια συμφωνία
θα καθιστούσε δυνητικά άνευ αντικειμένου
το νομοσχέδιο, που θα μπορούσε τότε να
αποσυρθεί.
Πολιτικοί σχολιαστές στη Βρετανία επισημαίνουν μάλιστα ότι αυτό το σενάριο έχει
γίνει πιο πιθανό μετά από την εκλογή του
Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ, καθώς ο επόμενος Αμερικανός Πρόεδρος έχει ρητώς επικρίνει το νομοσχέδιο θεωρώντας ότι απειλεί
την ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρα-σκευής στη Βόρεια Ιρλανδία. Σημειώνεται ότι ο κ. Μπάιντεν δεν παραλείπει να τονίσει
την ιρλανδική του καταγωγή με κάθε ευκαιρία, αιτιολογώντας το αυξημένο ενδιαφέρον
του για το Brexit.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η.Β. ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Διαδικτυακό σεμινάριο από ΕΦΕΚ Η.Β. τη μαύρη
επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους
Ανακοίνωση της Εθνικής
Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων
Η.Β. αναφέρει:
Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο,
δυστυχώς φέτος δεν θα έχουμε
την ευκαιρία να διαδηλώσουμε
έξω από την Τουρκική Πρεσβεία
για τα δίκαια του λαού της Κύπρου και της πολύπαθης πατρίδας
μας.
Προσαρμοσμένοι όμως στην
πραγματικότητα της πανδημίας
έχουμε καθήκον να μην μείνουμε
άπραγοι. Για αυτόν τον λόγο η
ΕΦΕΚ ΗΒ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Κυριακή
15/11/2020 και ώρα 16:30 (GMT+0)
με θέμα «ΚΥΠΡΙΑΚΟ 2020: Η
Επόμενη Μέρα, η Ε.Ε. και η
Νεολαία».
Παρουσιαστές: Γιώργος Ανδρέου – Πρόεδρος ΕΦΕΚ, Χρήστος Καραολής – Πρόεδρος NFC
UK
Επίσημος Καλεσμένος: Νίκος
Χριστοδουλίδης – Υπουργός
Εξωτερικών.

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΥΠΕΞ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Καλεσμένοι και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές: Γιώργος Γεωργίου,
Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας
Μαυρίδης, Λουκάς Φουρλάς,
Λευτέρης Χριστοφόρου και Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα προβληθεί ειδικό οπτικοακουστικό υλικό από τους Βρετανούς Βουλευτές Sir Roger Gale
και Fabian Hamilton.
Το σεμινάριο τελείται υπό την

αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας Η.Β.
Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το σεμινάριο ακολουθώντας τον σύνδεσμο: www.cypriotfederation.org.uk/nov15
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Αισιόδοξοι οι Βρετανοί
επιστήμονες,
συγκρατημένος ο Μπόρις
Π

ιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Βρετανοί ειδικοί επιστήμονες σχετικά με το νέο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού,
το οποίο ανακαλύφθηκε από την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Phizer, παρά ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος.
Ο αναπληρωτής επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της
Αγγλίας Τζόναθαν Βαν-Ταμ δήλωσε πως ένα εμβόλιο κατά της
Covid-19 ενδέχεται να είναι έτοιμο έως τα Χριστούγεννα, αφότου η φαρμακοβιομηχανία Pfizer ανακοίνωσε πως το πειραματικό εμβόλιό της κατά του νέου κορωνοϊού είναι αποτελεσματικό
σε ποσοστό άνω του 90%.
«Τρέφω ελπίδες, δεν είμαι ακόμη βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια εμβόλια έως τα Χριστούγεννα», σημείωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια κυβερνητικής ενημέρωσης. Υπογράμμισε, ωστόσο, το σκεύασμα δεν
θα ανατρέψει τα δεδομένα στο παρόν κύμα της πανδημίας.
Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς την προοπτική ευρείας χρήσης του εμβολίου
της Pfizer κατά του νέου κορωνοϊού, λέγοντας ότι «το σάλπισμα
από το ιππικό που θα σπεύσει για να μας σώσει ακούγεται εντονότερα σήμερα, αλλά είναι ακόμα μακριά».
Όπως είπε, «ακόμα είναι πολύ νωρίς» αφού δεν έχουν δημοσιευθεί τα πλήρη δεδομένα από τις δοκιμές του εμβολίου, που
όπως ανακοινώθηκε φαίνεται να είναι 90% αποτελεσματικό. Ο
κ. Τζόνσον πρόσθεσε ότι υπάρχουν «αρκετά ακόμα εμπόδια»
πριν γνωρίζουμε αν το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
προειδοποίησε ενάντια στον υπερβολικό ενθουσιασμό.
Ανέφερε, πάντως, ότι αν τελικά το σκεύασμα εγκριθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι στην πρώτη γραμμή των χωρών που θα
το αξιοποιήσουν, καθώς έχει ήδη παραγγείλει 40 εκατομμύρια
δόσεις, που φτάνουν για τον εμβολιασμό του 1/3 του πληθυσμού.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επισήμανε ότι στο Ηνωμένο
Βασίλειο ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών αυξάνεται και
οδεύει προς το να φτάσει τα επίπεδα της κορύφωσης στο πρώτο
κύμα της πανδημίας.
Σημείωσε δε ότι η προστασία του πληθυσμού θα είναι καλύτερη με τη διενέργεια των προωθούμενων μαζικών διαγνωστικών
ελέγχων, όπως ξεκίνησαν στο Λίβερπουλ την περασμένη εβδομάδα, με όλους τους κατοίκους της πόλης να καλούνται να υποβληθούν σε τεστ.
Ο κ. Τζόνσον συμπλήρωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες γρήγορα τεστ θα αποσταλούν στις δημοτικές αρχές ανά τη χώρα, καθώς
και ότι γίνονται προεργασίες για την αποστολή γρήγορων τεστ
στα πανεπιστήμια για χρήση από τους φοιτητές.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ NHS
To Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) είναι έτοιμο
να ξεκινήσει να παρέχει το νέο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού «το
συντομότερο δυνατό και με τη μέγιστη ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ.
Όπως είπε ο ίδιος, οι κλινικές για τον εμβολιασμό θα είναι
ανοιχτές επτά ημέρες την εβδομάδα και έχουν δημιουργηθεί κέντρα εμβολιασμού σε χώρους όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ο ίδιος όμως κάλεσε τους πολίτες να είναι υπομονετικοί λέγοντας «δεν γνωρίζουμε» πόσοι άνθρωποι θα πρέπει να εμβολιαστούν πριν επιστρέψει η ζωή στην κανονικότητα.
Μιλώντας στην εκπομπή του BBC, «BBC Breakfast», ο Χάνκοκ είπε, μεταξύ άλλων ότι «ακόμη και όταν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός, θα πρέπει να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τους εαυτούς μας, να φροντίζουμε την κοινότητά μας ακολουθώντας
τους κανόνες και να προσέχουμε για να σταματήσει η εξάπλωση της μετάδοσης».
«Το NHS είναι έτοιμο, είμαστε προετοιμασμένοι. Σήμερα διέθεσα άλλα 168 εκατομμύρια ευρώ, οι γιατροί είναι έτοιμοι, συνεργαζόμαστε με τους φαρμακοποιούς, τα νοσοκομεία θα έχουν
έναν πολύ σημαντικό ρόλο», είπε ο υπουργός.
Σύμφωνα με τον Χάνκοκ, αυτοί που θα εμβολιαστούν πρώτοι
είναι οι πιο ηλικιωμένοι τρόφιμοι των οίκων ευγηρίας, το προσωπικό τους και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ενώ δεν
θα εμβολιαστούν τα παιδιά.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΛ ΣΙΣΙ: «Θα σταθούμε δίπλα στην Ελλάδα «Από κοινού θα αντιμετωπίσουμε όλους τους
για προάσπιση των δικαιωμάτων της»
κινδύνους που απειλούν την ειρήνη»

«Ορόσημο αποτελεί για τις σχέσεις των
χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ της συμφωνίας μερικής οριοθέτησης της ΑΟΖ», τόνισε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
κατά τη συνάντησή της την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ
Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη
επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος Σίσι είπε ότι η Αίγυπτος θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και υπέρ της Ελλάδας
για τα δικαιώματά της, για οποιοδήποτε θέμα
που αφορά στην ασφάλεια της χώρας και τα
θαλάσσια σύνορα.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα
και εκείνη προσωπικά, το γεγονός ότι υποδεχόμαστε σήμερα τον ηγέτη μιας μεγάλης, φίλης χώρας, πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας και
πραγματικής ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού και αραβικού κόσμου.
«Μιας χώρας που συνδέεται με την Ελλάδα με
μακραίωνες σχέσεις φιλίας, σεβασμού και πολιτισμού», πρόσθεσε και απευθυνόμενη προς τον
Πρόεδρο αλ Σίσι εξέφρασε τη λύπη της «που η
πανδημία δεν μας επιτρέπει να αποδώσουμε στην
επίσκεψή σας την λαμπρότητα που θα θέλαμε».
Παράλληλα, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρ-

θηκε στην έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας
και παραβατικότητας και καταδίκασε την πρόσφατη αναζωπύρωση φαινομένων τρομοκρατίας,
με θρησκευτική επίφαση, υπογραμμίζοντας ότι
είναι αδιαμφισβήτητο πως οι θρησκευτικές αξίες
δεν έχουν καμία σχέση με πράξεις εξτρεμισμού.

Μετά τη συνάντηση του Έλληνας πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο
της Αιγύπτου Αλ Σίσι, οι δύο ηγέτες προέβησαν
σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «Η τριμερής συνεργασία είναι θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Θεμέλιο που υπηρετούν σταθερά η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος».
«Η συνάντησή μας γίνεται λίγες ημέρες μετά την
εκλογή νέου προέδρου στις ΗΠΑ», συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Στο εξής οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα γίνουν ισχυρότερες σε
όλα τα επίπεδα. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν θα συμβάλει στην αποκατάσταση των ισορροπιών και ασφάλειας στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο
να καλωσορίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στον κεντρικό του ρόλο ως ηγετικού παράγοντα του ΝΑΤΟ».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στις δηλώσεις του ότι
με τον πρόεδρο της Αιγύπτου μίλησαν για τον East
Med, συμπληρώνοντας πως «Κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει, με την προϋπόθεση να απέχει
από προκλήσεις και να σέβεται τη διεθνή νομιμότητα».
Ο πρωθυπουργός μίλησε και για το μεταναστευτικό, χαρακτηρίζοντας σημαντικό τον ρόλο «της
Αιγύπτου στην ανάσχεση μεταναστευτικών ροών»,
αλλά και τη συμμετοχή της στη συμφωνία ανακωχής
στη Λιβύη, κάτι που «οφείλεται στην Αίγυπτο», όπως
είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης.
Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός τόνισε πως «Δεν
παρέλειψα να εκφράσω στον συνομιλητή μου την
εκτίμηση όλων μας για το σημαντικό ρόλο της Αιγύπτου
ως φάρου του μετριοπαθούς, του πραγματικού Ισλάμ.
Ειδικά σε καιρούς όπως οι σημερινοί κατά τους οποίο-

«Στην ταραγμένη περιοχή μας οι δύο χώρες μας
έχουν ήδη διαμορφώσει ένα παράδειγμα ειρήνης
και συνεργασίας με εμβληματική στιγμή την πρόσφατη συμφωνία της 6ης Αυγούστου για τη μερική
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και την κοινή
μας πρόθεση οι διαβουλεύσεις να συνεχιστούν ώστε
η συμφωνία αυτή να επεκταθεί», είπε στη συνέχεια
ο πρωθυπουργός για τη συμφωνία με την Αίγυπτο,
αναφέροντας ότι «είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτή
η συμφωνία είναι το καλύτερο παράδειγμα όταν πορευόμαστε με γνώμονα διεθνές δίκαιο, κανόνες καλής γειτονίας και σεβασμό πετυχαίνουμε συμφωνίες
προς όφελος των λαών μας».

υς συγκεκριμένες δυνάμεις επιχειρούν να επενδύσουν με θρησκευτικό μανδύα».
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ. Σίσι στις δηλώσεις
του είπε:
«Συζητήσαμε τα γεγονότα στην περιοχή μας
και την υιοθέτηση πολιτικών από ορισμένους
που έρχονται σε αντίθεση με τη διεθνή κοινότητα και συμφωνήσαμε να αντιμετωπίσουμε από
κοινού όλους αυτούς που θέλουν να απειλήσουν την ειρήνη».
«Επίσης συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε ο
ένας τον άλλο σε ό,τι αφορά τις αμυντικές σχέσεις», συμπλήρωσε.

ΣΙΣΙ: «Θα ακολουθήσουν
κι άλλες συμφωνίες»
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ευχαρίστησε θερμά την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή
και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση που συνδέει τις δυο χώρες. Όπως σημείωσε, έχει επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές, ενώ εξέφρασε τη
βεβαιότητά του ότι οι συζητήσεις τους θα είναι εποικοδομητικές.
Συμφώνησε με την κ. Σακελλαροπούλου αναφορικά με την Συμφωνία της 6ης Αυγούστου,
σημειώνοντας ότι θα συντελέσει στη σύσφιξη των
διμερών σχέσεων και πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες.
Υπογράμμισε, ακόμη, ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες, που εκδηλώθηκαν πρόσφατα, δεν έχουν
καμία σχέση με τη θρησκεία, δεν έχουν καμία σχέση με το τι πιστεύει ο καθένας, αλλά πρόκειται για
κινήσεις εξτρεμιστών, που δεν πρέπει να οδηγήσουν σε θρησκευτικές αντιθέσεις.

Τα πρώτα δύο drones από το Ισραήλ
παρέλαβε η Ελλάδα
Στη Σκύρο εγκαταστάθηκαν τα πρώτα ισραηλινά
drones που απέκτησε η Ελλάδα. Τα δύο Heron
βρίσκονται ήδη επί ελληνικού εδάφους ενώ Ισραηλινοί εκπαιδευτές έχουν αναλάβει να μάθουν σε
Ελληνες τα μυστικά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει αρκετά drones
με το σύστημα του leasing.
Τα ισραηλινής κατασκευής drones που ενοικιάζει
η Ελλάδα θεωρούνται ιδανικά για την επιτήρηση των
θαλασσίων και χερσαίων συνόρων της χώρας. Είναι
αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, μπορούν να εκτελέσουν αποστολές σε απόσταση έως και 1.000 χιλιόμετρα από τη βάση τους σε ύψος 40.000 πόδια, φέρουν
ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης, κάμερες και ηλεκτρο-οπτικό αισθητήρα με δυνατότητες λειτουργίας τόσο την
ημέρα όσο και τη νύχτα και ένα πακέτο «τεχνικής νοημοσύνης».
Εφοδιασμένα με επικοινωνίες μέσω δορυφόρου, τα Heron, κατά τους επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας,
προσφέρουν ισχυρή επιχειρησιακή αντοχή σε ένα ευρύ πεδίο αποστολών, όπως η επιτήρηση, η φύλαξη συνόρων, η έρευνα και η διάσωση καθώς και η διαχείριση καταστροφών.

Θετικός στον κορωνοϊό ο
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής
Αεροπορίας ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος
βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.
Στο αεροσκάφος επέβαινε προσωπικό του ΕΚΑΒ με γιατρό και
θάλαμο αρνητικής πίεσης.
Ο κ. Αναστάσιος υπεβλήθη σε σχετικά τεστ σε ιατρικό κέντρο των Τιράνων, τα οποία έδειξαν ότι έχει
προσβληθεί από τον ιό.
Μολονότι τα συμπτώματα εμφανίζονται σε ελαφρά μορφή, οι γιατροί στα Τίρανα έκριναν αναγκαία τη
μεταφορά και νοσηλεία του σε εξειδικευμένη κλινική στην Ελλάδα, δεδομένου του προχωρημένου της
ηλικίας του άλλα και κάποιων χρόνιων προβλημάτων υγείας.
Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το θέμα και έδωσε την συγκατάθεσή του
για την μετάβαση του εξοπλισμένου με ειδική μονάδα C 130 στα Τίρανα προκειμένου να γίνει η μεταφορά του ιεράρχη.
Το καλοκαίρι ο Αρχιεπίσκοπος υπεβλήθη σε επιτυχής αγγειοπλαστική επέμβαση με τοποθέτηση δύο
«στεντ».

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Lockdown

Να ηχήσουν τα τύμπανα
ως κραυγή αγωνίας…
Ο Μητροπολίτης Νέας Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας
Γαβριήλ, είπε: «Χρειαζόμαστε νέο αίμα, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης, που δεν θα
απέχουν από το ευρωπαϊκό και χριστιανικό ιδεώδες. Όσοι πιστεύουν πως η παραπάνω θέση είναι μονόπλευρη, οφείλω να
υπενθυμίσω τη διαπίστωση πως μόνο σε χριστιανικά περιβάλλοντα έχουν εμπράκτως και διαχρονικά εφαρμοστεί οι αξίες της
συνύπαρξης και της ενσωμάτωσης. Χωρίς, βέβαια, και σε αυτήν
την περίπτωση, να λείπουν και οι τρανταχτές εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η χριστιανική διδασκαλία είναι και αποτελεί την ισχυρότερη βάση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
ιδεώδους. Μαθαίνουμε να ζούμε με τον άλλον, να αγαπάμε τον
κάθε άλλο, να θεραπεύουμε τις αδυναμίες του άλλου μέσα από
τη βίωση του ευαγγελικού μηνύματος και την εφαρμογή του στην
πράξη. Και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση προσηλυτισμός».
«Να ηχήσουν τα τύμπανα! Όχι όμως ως αφετηρία πολέμου,
αλλά ως κραυγή αγωνίας για αλλαγή πολιτικών, για αλλαγή στον
τρόπο σκέψης, για αλλαγή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και
μια ευχή: να μην ακούσουμε ποτέ τα τύμπανα αυτά στην πατρίδα
μας. Στο χέρι μας είναι να το επιτύχουμε».

Η Τουρκία είναι ταραχοποιός δύναμη!
Τα είπε ντόμπρα και σταράτα ο ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης,
πρώην πρύτανης της Σχολής Fletcher, εν όψει των αμερικανικών
εκλογών: «Όποιος κι αν είναι ο επόμενος Πρόεδρος, υπάρχει
πλέον ευρεία συναίνεση ότι η Τουρκία υπό τον Πρόεδρο Ερντογάν είναι μια ταραχοποιός δύναμη διεθνώς, με βλέψεις που δεν
συμβάλλουν στην παγκόσμια τάξη ή στα συμφέροντα των ΗΠΑ.
Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο Μπάιντεν θα ανεχθούν αυτή τη
συμπεριφορά περαιτέρω!»

Κράτος-κλειδί η Ελλάδα
Υπέρ του Τζο Μπάιντεν ήταν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του
Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας Έντι Ζεμενίδης. «Η
Ελλάδα έχει καταστεί κράτος-κλειδί, τόσο στα Βαλκάνια, όσο και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θα είναι σημαντικό για τον Μπάιντεν ως Πρόεδρο, καθώς θα επιχειρεί να αποκαταστήσει την ηγετική εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή».

Νίκολας Μπερνς
Και ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Νίκολας
Μπερνς ήταν υπέρ του Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο είχε δηλώσει:
«Τον γνωρίζω από πολλά χρόνια. Αυτό που θαύμαζα σε αυτόν
ήταν και είναι η αισιοδοξία του για την Αμερική και τον δημοκρατικό κόσμο. Είναι ο Πρόεδρος που χρειαζόμαστε σε αυτήν τη
δύσκολη στιγμή στην ιστορία μας». Υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ
ήταν ο Ελληνοαμερικανός Τζορτζ Τζιτζίκος, πρώην επικεφαλής
Προγραμματισμού στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είπε για τον Ερντογάν ότι «είναι ξεκάθαρα ο τοπικός νταής», αναφερόμενος στα
επεισόδια στον Έβρο και στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί και τόνισε ότι «οι νταήδες δεν επικρατούν ποτέ». Εκτιμά,
πάντως, ότι οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν, όποιος και να κερδίσει τις εκλογές».

Φ.Χαρ.

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

Η Ελλάδα στους ρυθμούς
του νέου Lockdown

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Η Ελλάδα, ήδη από το Σάββατο 7/11 μπήκε σε περίοδο δεύτερης καραντίνας, με ορίζοντα να πάρει ξανά ανάσες κανονικότητας, σε τρεις εβδομάδες. Η πανδημία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της και θα αφήσει πίσω της στάχτη και ερείπια. Το μέλλον
του τόπου προδιαγράφεται ζοφερό, όσο και άδηλο. Αγωνία και
θλίψη, ανησυχία και ανασφάλεια έχουν καταλάβει τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Η οικονομία κινδυνεύει με κατάρρευση, το έλλειμμα ανεβαίνει συνεχώς, το δημόσιο χρέος επίσης, οι αντοχές
λιγοστεύουν. Οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, δεκάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Η δημόσια
υγεία ανοχύρωτη, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό – νοσηλευτικό
προσωπικό και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Στην ελληνική κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί πανικός από την
εκτίναξη του αριθμού κρουσμάτων και θανάτων και αναζητούν
τρόπο να σταματήσουν το κακό. Μόνο που τώρα είναι πολύ αργά.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Η

κρίση του κορωνοϊού είναι η πρώτη
πραγματικά μεγάλη πολιτική πρόκληση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην
πρώτη φάση, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τα εύσημα της κοινωνίας για τη διαχείριση της πανδημίας, και κατόπιν χαλάρωσαν όλοι, πολίτες και πολιτικοί. Το δεύτερο lockdown συνοδεύτηκε από την αυτοκριτική του πρωθυπουργού για την καθυστερημένη επιβολή μέτρων στη Θεσσαλονίκη. Στην πραγματικότητα, η καθυστέρηση αφορούσε όλη την Ελλάδα και
επειδή η κατάσταση έφτασε στο παρά ένα
προτού χαθεί τελείως ο έλεγχος, οι αποφάσεις που έλαβε τις τελευταίες πέντε ημέρες, μοιάζει να μην έχουν συνοχή.
Αυτή τη διαφαινόμενη αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης προσπαθεί - μάλλον ανεπιτυχώς - να στοχοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απ’ ό,τι φαίνεται έχει επιλέξει
μια μονοθεματική αντιπολίτευση, κομμένη και
ραμμένη πάνω στην πανδημία.
Την Παρασκευή 6/11, στη συνέντευξη Τύπου
που έδωσε, ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, ώστε οι ηγέτες
της αντιπολίτευσης να συνδράμουν τον πρωθυπουργό που, ενώ «δεν μπορεί», «συνεχίζει
να παριστάνει τον σωτήρα».
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι πολίτες
εξακολουθούν να μην ακούν τον Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρ’ όλα αυτά προκαλούν σήμερα Πέμπτη 12/11, συζήτηση στη Βουλή σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για την πανδημία.
«Δεν χρειάζεται Συμβούλιο Πολιτικών
Αρχηγών», παρατηρούν, «ό,τι έχουμε να
πούμε, να το πούμε δημοσίως».

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια
Ενδεχομένως οι συνεργάτες του πρωθυπουργού να έχουν δίκιο και ο Αλέξης Τσίπρας να μην μπορεί να διαταράξει την κυρι-

αρχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, σημαντική
μερίδα της Κεντροαριστεράς θεωρεί – και το
εκφράζει – ότι η κυβέρνηση κινήθηκε από τον
Μάιο κι έπειτα με αλαζονεία, επιτρέποντας να
επικρατήσει κλίμα εφησυχασμού. Η «πατριωτική» Δεξιά, η οποία αποτελεί συγκοινωνούν
δοχείο με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθεται στον πρωθυπουργό ότι κλείνει ξανά την Ελλάδα χωρίς
σχέδιο, κρυπτόμενος πίσω από τους επιστήμονες και ότι καταστρέφει την οικονομία. Και
ένα κομμάτι της κοινωνίας περνά πολύ δύσκολες μέρες. Η δυσαρέσκεια θα κορυφώνεται
όσο θα παρατείνονται η αβεβαιότητα και η οικονομική στενότητα, καθώς η κυβέρνηση δεν
έχει άλλον τρόπο να αντιμετωπίσει την πανδημία, εκτός από το περίφημο «σχέδιο ακορντεόν». Δηλαδή, να ανοίγει την οικονομία
όταν το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά.
Οι αποφάσεις και το διάγγελμα
Σε μια στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ αξιοπιστίας της κυβέρνησης και προσδοκιών των
πολιτών, πολλοί διερωτώνται τι μεσολάβησε
από το διάγγελμα του Σαββάτου 31/10, που

επέβαλε μίνι lockdown μέχρι την Πέμπτη (5/11)
που το lockdown έγινε καθολικό. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορούσε να
αναλάβει την ευθύνη να θέσει σε κίνδυνο τη
ζωή των πολιτών, όταν το ΕΣΥ δέχεται τόσο
μεγάλη πίεση και ότι προσπαθεί να πνίξει το
δεύτερο κύμα κορωνοϊού, ώστε να ζωντανέψει η εορταστική αγορά των Χριστουγέννων.
Η επιτροπή των επιστημόνων εισηγήθηκε το
απόγευμα της Τετάρτης 4/11 το γενικό lockdown,
αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε αποφασίσει ήδη, εξαιτίας της επιδημιολογικής εικόνας της Ελλάδας, η οποία από 320 κρούσματα
την 1η Οκτωβρίου έφτασε στα 1.300 στις 30
Οκτωβρίου!
«Όπως στην πρώτη φάση δράσαμε έγκαιρα και νωρίτερα από τις άλλες χώρες, το ίδιο
πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Πρέπει να
πάρουμε τα μέτρα τώρα. Αν περιμένουμε μιαδυο εβδομάδες, θα φράσουμε στο σημείο που
έφτασαν άλλες χώρες. Πρέπει να πάρουμε τα
μέτρα πριν “κοκκινήσει” τελείως η Ελλάδα και
διαπιστώσουμε ότι οι πιέσεις στο Σύστημα
Υγείας είναι πια πολύ μεγάλες», τόνισε σε
συνεργάτες του.

Το κύμα κρουσμάτων δεν έχει φτάσει
ακόμη στην κορύφωσή του
Τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα, αποκαλύπτοντας την επιθετική φύση του πανδημικού ιού: Τον
Οκτώβριο σημειώθηκαν 20.365 νέα
κρούσματα. Κατά την ίδια περίοδο,
233 ασθενείς έχασαν τη μάχη για
τη ζωή τους. Τις πρώτες πέντε μέρες
του Νοεμβρίου – το χρονικό διάστημα δηλαδή στο οποίο εστίασαν
τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν στην
εισήγησή τους – προστέθηκαν 1.556
θετικοί στον νέο κορωνοϊό.
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι
ικανά να περιγράψουν τα όσα διαδραματίζονται στα νοσοκομεία. Μόνο
την περασμένη Πέμπτη (5/11) έγιναν 295 νέες εισαγωγές στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Το ίδιο
βράδυ, ο απολογισμός ξεδίπλωνε
τη δυσβάστακτη πλέον πίεση που
υφίσταται το υγειονομικό σύστημα:
ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν έφτανε για πρώτη φορά

τους 1.750, εκ των οποίων οι 201
είναι διασωληνωμένοι. Την επομένη, στο σύνολο των νοσηλευομένων προστέθηκαν επιπλέον 150,
με τα αρνητικά ρεκόρ να διαδέχονται το ένα το άλλο.
Μοιραία, τις επόμενες μέρες η

καθημερινότητα αναμένεται να κατακλυστεί από τις «μαύρες» ειδήσεις
που γεννά η πανδημία, καθώς το
κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στην
κορύφωσή του, με αποτέλεσμα ο
φαύλος κύκλος εισαγωγών και διασωληνώσεων, να συνεχιστεί με δρα-

ματικούς ρυθμούς.
Αρκεί κανένας να αναλογιστεί ότι
οι ειδικοί στην Ελλάδα έχουν υπολογίσει πως το 14% των θετικών
κρουσμάτων θα χρειαστούν νοσηλεία, εκ των οποίων οι δύο στους
δέκα θα αναπτύξουν σοβαρές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να περάσουν την πόρτα της Εντατικής. Ωστόσο, από αυτούς, μόλις το 30% θα
επιβιώσει.
Σύμφωνα, πάντως, με τους επιδημιολόγους και τους λοιμωξιολόγους, το κέντρο απορρύθμισης εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς
το κύμα μεταδόσεων προκάλεσε
εκθετική αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Συνυπολογίζοντας
δε ότι κατά την πρεμιέρα της καραντίνας υπήρχαν μόλις 40 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ-Covid, στις δύο
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας,
η κατάσταση είναι ανελαστική.

Eπικαιρότητα
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ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Γεννημένη-μεγαλωμένη στο Λονδίνο η νέα πρόεδρος
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου
Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης,
ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε τον διορισμό της κας Περσεφόνης (Σούλλας) Παναγή ως
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τις 10 Νοεμβρίου
2020. Είναι η πρώτη γυναίκα
που διορίζεται στη θέση αυτή
από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τελετή
διαβεβαίωσης έγινε την Τρίτη
στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι ο
διορισμός της κας Παναγή εδράστηκε:
– Στις ακαδημαϊκές σπουδές
και την άριστη νομική και επιστημονική της επάρκεια.
– Την εμπειρία που αποκόμισε
και την υψηλή αίσθηση ευθύνης
που επέδειξε, εκτελώντας με επιτυχία τα καθήκοντά της, υπηρετώντας επί σειρά ετών τη δικαιοσύνη και τα δικαστικά έδρανα.
– Το ακέραιο του χαρακτήρα
της, με κύρια γνωρίσματα αυτού
την ευσυνειδησία, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η Περσεφόνη Παναγή Κλεάνθους γεννήθηκε στην Αγγλία. Μετά
την αποφοίτησή της από γυμνάσιο του Λονδίνου, σπούδασε νομι-

κά στο Πανεπιστήμιο LSE του Λονδίνου (London School of Economics).
Με την εγκατάστασή της στην
Κύπρο, άσκησε τη δικηγορία για
δέκα χρόνια. Στις 10 Σεπτεμβρίου
1988 διορίστηκε στη θέση προσωρινού Επαρχιακού Δικαστή.
Προάχθηκε στη θέση του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή τον Δεκέμβριο 1996. Το 2000 προάχθηκε
στη θέση Προέδρου Επαρχιακού
Δικαστηρίου. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου
στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λάρνακας, Λευκωσίας και Λεμεσού.
Προήδρευσε, περαιτέρω, Μόνιμου Κακουργιοδικείου τις περιόδους 2003-2005 και 2007-2009.
Επιπλέον, διετέλεσε ως Διοικητική Πρόεδρος του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώ-

στου. Διορίστηκε ως Δικαστής του
Ανωτάτου Δικαστηρίου από τις 29
Αυγούστου, 2012.
Προέδρευσε της Επιτροπής
Θεσμών (Rules Committee) η
οποία, σε συνεργασία με την Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων υπό τον Λόρδου Dyson, ήταν επιφορτισμένη
με την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των Κανονισμών Ναυτοδικείου.
Διετέλεσε Υπεύθυνη Δικαστής
για το Επαρχιακό Δικαστήριο
Αμμοχώστου (Παραλίμνι), για το
Διοικητικό Δικαστήριο, στην Επιτροπή για μελέτη των προβλημάτων και ελλειμμάτων των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των
Πρωτόδικων Δικαστηρίων, καθώς
και για τη Βιβλιοθήκη του Ανωτά-

Εισβολή Ερντογάν και
«Γκρίζων Λύκων» στο Βαρώσι
Ο Ερντογάν την ημέρα της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στην Αμμόχωστο, μαζί με τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος MHP
Ντεβλέτ Μπαχτσελί και με τη βοήθεια του… Αλλάχ
(όπως είπε) θα κάνει πικνίκ στην περίκλειστη πόλη.
Μαζί με τον Μπαχτσελί εισβάλλουν στην Αμμόχωστο
και οι ακροδεξιοί «Γκρίζοι Λύκοι», σταθεροί σύμμαχοι
του Ερντογάν.
Για την υποδοχή του Τούρκου Προέδρου άρχισαν οι
προετοιμασίες στα Βαρώσια. Η ασφαλτόστρωση δρόμων, ήταν από τις πρώτες ενέργειες, όταν άνοιξε τμήμα
της παραλίας, ενώ τώρα γίνεται και φωταγώγηση και
ετοιμάζονται και… ποδηλατοδρόμοι! Ο σχεδιασμός είναι
να κατεδαφίσουν κτίρια (με το πρόσχημα της ασφάλειας των ακινήτων) και να αρχίσει η μερική ανοικοδόμηση
σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων που έχουν λεηλατηθεί.
Τα επόμενα βήματα στην Αμμόχωστο φαίνεται πως
γίνονται πλέον με την άμεση εμπλοκή φίλων και συγγενών
του Ερντογάν (όπως με τον παραιτηθέντα από υπουργό
Οικονομικών και γαμπρό του), εργολάβων και επενδυτών
από την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να την μετατρέψουν σε μια πόλη με καζίνο, με ουρανοξύστες και μαρίνες που θα μετατρέψουν την πόλη
φάντασμα σε Λας Βέγκας της Μεσογείου. Σε μια πόλη
τζόγου και ελεύθερου εμπορίου. Κάτι που ενόχλησε
ακόμα και τους Τουρκοκύπριους…
Δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο καταγγέλλουν διαμοιρασμό της περιοχής των Βαρωσίων από
την Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί την περιοχή ως…

Η ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΑΣ
ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ…
λάφυρο. Εδώ και λίγες εβδομάδες, παρά την έξαρση της
πανδημίας που «θερίζει» στην Τουρκία, παρά την κατακραυγή για τον εποικισμό της Αμμοχώστου και παρά την
κατρακύλα της τουρκικής λίρας (και της τουρκικής οικονομίας) έχουν πυκνώσει οι επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων στην περίκλειστη περιοχή. Διαγωνίζονται ποιος
θα πάει πρώτος στο Βαρώσι και να φωτογραφηθεί στην
κατεχόμενη παραλία του. Εκτός από τον αντιπρόεδρο
Φουάτ Οκτάϊ, το Βαρώσι επισκέφθηκε και ο Τούρκος
υπουργός Περιβάλλοντος. Τα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου αναφέρουν ότι το Βαρώσι «παραδίδεται» για ανάπτυξη υποδομών και χώρων πρασίνου
και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς από το υπουργείο
Περιβάλλοντος της Τουρκίας.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καμία τουρκοκυπριακή κατασκευαστική εταιρία δεν μετέχει στην περιβόητη «ανάπλαση» της πόλης, αφού, όπως καταγγέλλουν ακόμα και στα κατεχόμενα αλλά και την κυπριακή
κυβέρνηση, ο Ερντογάν θέλει να επωφεληθεί ο ίδιος και
το Βαρώσι να το μετατρέψει σε ένα είδος ατομικού του
τσιφλικιού. Άλλωστε ο «τελευταίος Οθωμανός Σουλτάνος» όπως τον αποκαλούν είναι συνηθισμένος σε ανάκτορα και παλάτια χλιδής.

του Δικαστηρίου.
Κατά τη διάρκεια της θητείας
της, έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές
επισκέψεις και συμπόσια. Διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CyECLI – Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο των ad hoc Δικαστών του
ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).
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Πρωτοβουλία Κ. Μαυρίδη
για πανευρωπαϊκή
απαγόρευση της οργάνωσης
των «Γκρίζων Λύκων»
Με πρωτοβουλία του
Ευρωβουλευτή Κώστα
Μαυρίδη (ΔΗΚΟ - S&D)
ξεκίνησε αίτημα για
συνυπογραφή από τους
συναδέλ-φους του, επιστολής προς τον κ. Josep
Borrell, Ύπατο Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο
της Ευρ. Επιτροπής, για
την απαγόρευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την ΕΕ, και κατ'
επέκταση από τα κράτη-μέλη, της τουρκικής εξτρεμιστικής και
εγκληματικής οργάνωσης των «Γκρίζων Λύκων» και οποιωνδήποτε εξαρ-τώμενων της οργανώσεων.
Η πρωτοβουλία του Κύπριου Ευρωβουλευτή βρίσκεται σε εξέλιξη και τυγχάνει ήδη ευρείας στήριξης από πολλούς Ευρωβουλευτές από διαφορετικά κράτη-μέλη και Πολιτικές Ομάδες, περιλαμβανομένης της Προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και
Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Nathalie Loiseau (Γαλλία).
Όπως δήλωσε ο κ. Μαυρίδης, «με αφορμή την απαγόρευση
των “Γκρίζων Λύκων” στην Γαλλία, καλούμε τον Ύπατο Εκπρόσωπο και όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην απαγόρευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτής της τρομοκρατικής και
εγκληματικής οργάνωσης. Οι “Γκρίζοι Λύκοι” υποκινούν ένα κλίμα
τρομοκρατίας, εκφοβισμού και μίσους, συμμετέχοντας ήδη σε
βίαιες και εγκληματικές ενέργειες εντός και εκτός Τουρκίας, σε
Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο και σε άλλα κράτη εκτός ΕΕ.
Αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές μας αρχές και
αξίες και αυτό δεν μπορούμε άλλο να το ανεχόμαστε».

Eπικαιρότητα
Διακοπή της τελωνειακής ένωσης της
Τουρκίας με Ε.Ε. θα ζητήσει η Γαλλία
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Την διακοπή της τελωνειακής ένωσης
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας
θα προτείνει η γαλλική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού καναλιού Europe 1.
H γαλλική πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο
της οργανωμένης αντεπίθεσης απέναντι στις
προκλήσεις του Τούρκου προέδρου το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με το Europe 1, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν (φωτό)
είχε προειδοποιήσει τον Τούρκο πρόεδρο ότι
προκαλεί πιθανές ευρωπαϊκές κυρώσεις,
χωρίς να διευκρινίσει τη φύση τους, εάν ο
Ερντογάν συνέχιζε την επιθετική πολιτική
του στην ανατολική Μεσόγειο και τις διακη-

ρύξεις «μίσους» προς τον Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο κατηγορεί
για ισλαμοφοβία.
Όπως τονίζεται, η τελωνειακή ένωση επι-

τρέπει οικονομικές ανταλλαγές χωρίς φόρο
και ωφελεί σε μεγάλο βαθμό την τουρκική
οικονομία. Επομένως, η γαλλική κυβέρνηση
είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το «βαρύ
πυροβολικό» εναντίον της Τουρκίας και της
ευάλωτης οικονομίας της.
Γαλλικές κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωναν ότι εξετάζεται αυτή η επιλογή, σημειώνοντας πάντως πως απαιτείται η ομόφωνη θέση
και των υπολοίπων ηγετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Υπενθυμίζεται ότι την αναστολή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας έχει ζητήσει
και η Αθήνα, προκειμένου να σταλεί μήνυμα
αποδοκιμασίας για την κατά συρροήν παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας.

Απαγόρευση των Τούρκων «Γκρίζων Λύκων» και στη Βρετανία
ζητούν οι Κύπριοι, οι Αρμένιοι, οι Κούρδοι και οι Αιγύπτιοι

Μ

ε επιστολή τους προς την
υπουργό Εσωτερικών
της Βρετανίας, Priti Patel, οι
εκπρόσωποι των οργανωμένων κοινοτήτων στη Βρετανία
των Κυπρίων, Αρμενίων, Αιγυπτίων και Κούρδων ζητούν
άμεση απαγόρευση της λειτουργίας στη χώρα των Τούρκων «Γκρίζων Λύκων», τους
οποίους χαρακτηρίζουν ως

μια νέο-φασιστική, ακραία εθνικιστική οργάνωση.
Οι «Γκρίζοι Λύκοι» αναφέρεται στην επιστολή, ευθύνονται
για σφαγές, δολοφονίες και εγκλήματα φυλετικού μίσους στην
Ευρώπη και την Ασία, ενέργεις
που τους κατατάσσουν ως τρομοκρατική οργάνωση, συμφώνως
του Βρετανικού Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000.

Η οργάνωση αυτή, τονίζεται,
με την εγκληματική της δράση
σε παγκόσμια κλίμακα και με τα
παραρτήματά της στην Ευρώπη
και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ιδιαίτερο δημόσιο κίνδυνο
στη Βρετανία.
Στην επιστολή καταγράφονται ενδεικτικά οι εγκληματικές
δράσεις των «Γκρίζων Λύκων»
με συγκεκριμένα παραδείγματα

και τονίζεται ότι η οργάνωση αυτή
έχει ήδη τεθεί εκτός νόμου στη
Γαλλία και την Αυστρία.
Οι τρομοκρατικές δράσεις που
αναφέρονται είναι (στα αγγλικά):
– Massacres: Carried out
the Maraş Massacre of 1978,
killing over one hundred Alevi
Kurdish civilians in eastern
Turkey. Bangkok Bombing of
2015, killing over 20 civilians.
– Political murders and
attacks: Regular murders of
Kurds and Alevis. In Cyprus,
they murdered freedom protestor Tassos Isaac and journalist Kutlu Adali in 1996. They
also viciously attacked outspoken journalist Murat Kanatlı
in 2003.
– Anti-Semitism: They are
known to promote anti-Semitic
conspiracies and distribute
Hitler’s “Mein Kampf” to their
members.
– Anti-Christian: Attempted
assassination of Pope John
Paul II in St. Peter’s Square in
1981. They regularly burn of
effigies of the Ecumenical
Patriarch of Constantinople.
– Anti-Armenian: Killed
Sevag Balıkçı, a soldier in the
Turkish Army of Armenian
descent, on Armenian
Genocide Remembrance Day
in 2011. Bombing of an
Armenian Genocide Memorial
in Paris in 1984. Defaced
Armenian Genocide memorial near Lyon in 2020.
– Organised crime: US State
Department anti-terrorism officials have identified their
involvement in the illegal drug
trade of western Europe.
Την επιστολή υπογράφουν εκ
μέρους της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας Η.Β ο Χρήστος
Καραολής καθώς και οι πρόεδροι των αντίστοιχων οργανώσεων των Αρμενίων, Αιγυπτίων
και Κούρδων της Βρετανίας.
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Στην Τουρκία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ
για να δει τον Οικουμενικό
Πατριάρχη αλλά καμία επαφή με
Ερντογάν και Τσουβούσογλου
Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την περιοδεία του σε επτά
χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αλλά, ενώ θα επισκεφθεί και στην Τουρκία, δεν θα έχει καμία επαφή με αξιωματούχους
της τουρκικής κυβέρνησης. Ούτε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ
Ερντογάν ούτε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η απόφαση, που προκάλεσε ήδη διπλωματικές αντιδράσεις
από την Άγκυρα, δείχνει προφανώς ένα υπόγειο, ξαφνικά, “πόλεμο”
μεταξύ της Ουάσιγκτον και της τουρκικής ηγεσίας.
Δεν είναι γνωστό αν, μετά την τουρκική αντίδραση, ο κ. Πομπέο
θα θελήσει να συναντηθεί με τον κ. Τσαβούσογλου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιντ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Πομπέο θα πάει ΜΟΝΟ στην Κωνταντινούπολη και θα συναντήσει ΜΟΝΟ
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, κ. Βαρθολομαίο.
Η απόφαση αυτή θεωρείται μία μεγάλη αναγνώριση των Ηνωμένων
Πολιτειών για τον ηγέτης εκατομμυρίων Ελληνορθοδόξων σε όλο
τον κόσμο.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα κάνει περιοδεία σε επτά χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στον Καύκασο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του,
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να επισκεφθεί τη
Γαλλία, την Τουρκία, τη Γεωργία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.
Ο Πομπέο θα συναντηθεί με ηγέτες συμμαχικών χωρών που ήδη
έχουν αναγνωρίσει, ανεξαίρετα, τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Η περιοδεία, που αρχίζει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την
23η Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσει στο Παρίσι, όπου ο Πομπέο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν
συνομίλησε την Τρίτη με τον κ. Μπάιντεν, τον οποίο συνεχάρη για
τη νίκη του.
Κατόπιν ο Πομπέο θα μεταβεί στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με
την ανακοίνωση των υπηρεσιών του θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, για να συζητήσει μαζί του «ζητήματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Τουρκία και στην περιφέρεια και να προωθήσει τη σθεναρή στάση [των ΗΠΑ] ως προς τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο».
Μετά την Τουρκία, θα μεταβεί στη Γεωργία.
Κατόπιν θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει τη νίκη
του κ. Μπάιντεν. Στις χώρες αυτές θα συναντήσει τους πολιτικούς
ηγέτες, πρωθυπουργούς, πρίγκιπες και ΥΠΕΞ.

Έπαιξαν ξύλο ο προεδρικός γαμπρός
Ερντογάν με τον νέο Διοικητή της
Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας
Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στην έξοδο του προεδρικού μεγάρου στην Τουρκία με πρωταγωνιστή τον προεδρικό γαμπρό, εξαναγκασθέντα σε παραίτηση για …λόγους υγείας!
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» και ένας αξιόπιστος
βουλευτής του “Καλού Κόμματος”, ο γαμπρός του Ερντογάν και παραιτηθείς υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ πιάστηκε στα
χέρια με τον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Νατσί Αγκμπάλ.
Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει ότι το Σάββατο το βράδυ ο Τούρκος
πρόεδρος κάλεσε τον νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας για ενημέρωση για την οικονομία. Ο Αγκμπάλ δήλωσε στον Ερντογάν ότι δεν υπάρχουν
συναλλαγματικά αποθέματα.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε τον Αλμπαϊράκ, στο προεδρικό μέγαρο για εξηγήσεις, ο οποίος ήταν εξοργισμένος με τον νέο κεντρικό τραπεζίτη, με αποτέλεσμα στην έξοδο του προεδρικού μεγάρου να πιαστούν
στα χέρια! Σημειώνεται ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν καλές. Ο
Αγκμπάλ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2015 έως το 2018,
και ο Αλμπαϊράκ είχε καρατομήσει όλους τους συνεργάτες του όταν τον
διαδέχθηκε.
Ο Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον τέως διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, Μουράτ Ουισάλ, το Σάββατο, για να ακολουθήσει την
αμέσως επόμενη ημέρα η ανακοίνωση της παραίτησης του υπουργού
Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Θυσιάστηκε ο γαμπρός για να σωθεί
ο πεθερός, αφού η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση.

Eπιστολές - Γνώμες
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Η μετάλλαξη της ΚΔ, διχοτόμηση, ΔΔΟ, δύο κράτη
– «constituent states» – και πίσω ο Νιχάτ Ερίμ
Ε

χουν γραφτεί ενδιαφέροντα άρθρα τις τελευταίες
ημέρες σχετικά με τα δύο κράτη που απαιτεί ο
Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Προβάλλουν το αυτονόητο.
Δύο κράτη ή Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία ίσον
το ίδιο νόμισμα. Αντικρούοντας το επιχείρημα των
υποστηρικτών της βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ ότι επειδή δεν δεχτήκαμε την τελευταία, φθάσαμε να ζητούν
οι Τούρκοι δύο κράτη! Παρόλο ότι πολιτικοί και κυβερνήσεις της ΚΔ, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο
μέχρι τον Νίκο Αναστασιάδη, με κάποια εξαίρεση τον
Ο υπογράφων Francis Vallat
μ. Σπύρο Κυπριανού, την υποστήριξαν από το 1974,
(πέθανε το 2008) ήταν
φρόνιμοι και υπάκουοι στις βρετανικές απαιτήσεις
International Lawyer και
Νομικός Σύμβουλος του
και καθοδηγήσεις. Αντί να απαιτούσαν απαρχής
Φόρεϊν Όφις μέχρι την αφυΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και καταδίκη της Τουρκίας για τα
πηρέτηση του το 1968
εγκλήματά της,
όταν ανέλαβε καθηγητής στο
«Συζητούν με μια τίγρη, έχοντας το κεφάλι τους μέσα King's College Λονδίνου. Τους
στο στόμα της» (του βετεράνου Σάββα Ιακωβίδη «Ο Πλαείχε τονίσει ότι δεν θα ήταν
εύκολο
στήρας τα πλοιάρια του Χερβούργου και η ανύπαρκτη
ό,τι
ζητούσαν...
ασφάλεια του Ελληνισμού», «Σημερινή» 22.4.2018).
«Κάναμε “μακροχρόνιο” για να αποφύγουμε τον μακροχρόνιο», «Σημερινή» 1.11.2020 Δρ. Λάμπρου Καούλλα.
Ιστορική αναδρομή της τρανταχτής αποτυχίας κυπριακών κυβερνήσεων και ηγεσιών...

Για να φθάσουμε σήμερα, 46 χρόνια μετά, η πολιτική
ηγεσία δικαίως να χαρακτηρίζεται ως να βρίσκεται σε
κατάσταση ιδεοληψίας. Όπως εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής Δρ. Γιάννος Χαραλαμπίδης, αυτή η αποτυχημένη
ηγεσία έβλεπε μια πραγματικότητα και την εξέφραζε διαφορετικά, βάφτιζαν την διχοτόμηση ως ομοσπονδία…
«Σε κατάσταση ιδεοληψίας η πολιτική ηγεσία και το βαθύ
κράτος της Κύπρου». («Σίγμα» 2.11.2020).

Θανατηφόρα ρεβάνς
«Επί της ουσίας, όλοι αυτοί που φωνάζουν για τη λύση
δύο κρατών, τον Τατάρ (αν και θεωρούν ότι είναι δική μας
θέση) και προτάσσουν την ανάγκη διαφύλαξης της “Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας” ως βάση λύσης, αναζητούν διακαώς μια θανατηφόρα ρεβάνς που οδηγεί στο
ίδιο σημείο...» έγραψε και ο συνάδελφος Άριστος Μιχαηλίδης στις 29.10.2020 στον «Φιλελεύθερο» στο άρθρο
του «Ο Αναστασιάδης, τα δύο κράτη και η ΔΔΟ».

Ιστορικώς τεκμηριωμένα

Η επιστολή R. G. Short «Εμπιστευτική για τα μάτια του Η.Β μόνο» στην οποία ζήτησε «όπως προστατευθεί η
πηγή του, δεν έπρεπε να μάθουν οι Τούρκοι τι του είπε ο αξιωματούχος αλλά ούτε και οι Αμερικανοί ήταν
γνωστή η Ουάσιγκτον για τις διαρροές».

Τον ίδιο μήνα όταν ο Βρετανός αντιπρόσωπος στο
ΝΑΤΟ ενημέρωσε τον Γ.Γ. της Συμμαχίας Paul Henri
Spaak για τις απαιτήσεις της Τουρκίας (διχοτόμηση, ομοσπονδία) αυτός τις επέκρινε ως αδικαιολόγητες, καθόλου εποικοδομητικές και ότι η τουρκική αδιαλλαξία ολοένα και αυξανόταν.
«Ήταν φανερό ότι οι Τούρκοι δεν είχαν κάνει καμία
προσπάθεια να σκεφτούν τις επιπτώσεις της διχοτόμησης. Σίγουρα στη Δύση ήταν πια ξεπερασμένος ο καιρός όπου πληθυσμοί μπορούσαν να ξεριζώνονται και η
οικονομία μιας χώρας να αναστατώνεται, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση επιβολής της διχοτόμησης. Οι Τούρκοι φαίνεται δεν έχουν προοδεύσει πέραν της νοοτροπίας
του Βαλκανικού Πολέμου», είπε ο κ. Spaak, κάτι που δεν
άρεσε στον Βρετανό αξιωματούχο.
Ταυτόχρονα οι Βρετανοί ενημέρωσαν και τους Αμερικανούς ότι δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στους Τούρκους... (Προειδοποιώντας
έτσι για το τι θα ακολουθούσε με το Δικοινοτικό κατασκεύασμα της Ζυρίχης και Λονδίνου). Τους βοήθησε η
μονομερής εγκατάλειψη της Ενώσεως από τον Μακάριο για Ανεξαρτησία...

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

διο και 9σέλιδο Μεμοράντουμ κατ΄εντολή του τότε Permanent
Under-Secretary στο Φόρεϊν Όφις και ο οποίος ζήτησε
όπως ετοιμαστεί σχέδιο ανασύστασης/μετάλλαξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο ομόσπονδα κράτη, σε
δύο constituent states, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό.
Παραθέτω απόσπασμα. (βλέπε και άρθρο μου στη
Σημερινή 27 Αυγούστου 2017 «Οι καταβολές της ρατσιστικής ΔΔΟ».)
Ο δε αγαπητός Μάριος Ευρυβιάδης στο άρθρο του
«Ούτε διχοτόμηση της Κύπρου, ούτε δύο κράτη επιθυμεί
ο Ερντογάν: Μην πέφτετε στην παγίδα του...» στον «Φιλελεύθερο» στις 28.10.2020, προειδοποίησε αναφερόμενος στην δήλωση του Τούρκου πρέσβη στην Κύπρο προς
τον Αμερικανό ομόλογό του William Crawford (υπηρέτησε στη Λευκωσία από το 1974 μέχρι το 78) λίγο μετά
την Τουρκική εισβολή, όταν και οι δυο υπηρετούσαν στην
Κύπρο.
«...Επί λέξει, ο Τούρκος είπε στον Κρόφορντ το 1974:
"Η Τουρκία είναι μια αυτοκρατορική και ηπειρωτική
δύναμη. Επειδή παρεμποδιζόμαστε αφύσικα να αναπνέουμε στα βόρεια και στα ανατολικά λόγω της παρουσίας της Σοβιετικής Ένωσης, είναι επιτακτικό”.
Ξεκίνησαν λοιπόν με την διχοτόμηση, πέρασαν στην
ΔΔΟ, δέχθηκαν προσωρινά τις Δικοινοτικές Συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου με στόχο να τις ανατρέψουν. Πρώτη
προσπάθεια για «δύο ομόσπονδα συνιστώντα κράτη»
τον Δεκέμβριο του 1963/64. Απέτυχαν με το ψήφισμα
186/1964 αλλά συνέχισαν να ετοιμάζονται. Το 1974 έκαναν το μεγάλο κτύπημα με τις δύο βάρβαρες εισβολές
με συνεργάτες αφενός την τότε βρετανική Εργατική
Κυβέρνηση και αφετέρου την Σοβιετική Ένωση και συνοδοιπόρους τους Αμερικανούς.
Έκτοτε ροκανίζουν το χρόνο με την βοήθεια των κυπριακών κυβερνήσεων (στις οποίες από το 1957 βασίζονταν εν πάση περιπτώσει!) πότε με διχοτόμηση, πότε με
ομοσπονδία, πότε με συνομοσπονδία, πότε με δύο κράτη,
αλλά στην πραγματικότητα ουδέποτε εγκατέλειψαν το
τελικό στόχο του σχεδίου Δρα Νιχάτ Ερίμ, για ΓΕΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ.
Κλείνω με τον αγαπητό κ. Κ. Ν. Χατζηκωστή –«...Αλίμονο σ' αυτούς που αδυνατούν να προστατεύσουν την Κυριαρχία τους. Τη χάνουν την ώρα που οι “φίλοι” και οι
“σύμμαχοι” καλούν σε ψυχραιμία το θύμα, ενώ παρασκηνιακά βοηθούν τον θύτη... Τα συμφέροντα αυτών των
υποθετικών φίλων βρίσκονται στην Τουρκία...» («Ο ψοφοδεϊσμός» Σημερινή 22.4.2018).
Και ο νοών νοείτο πλέον...

Ιδεοληψία

Συμπληρώνω με επίσημες τεκμηριώσεις από βρετανικά αποδεσμευμένα έγγραφα. Αν και τα γράψαμε πολλές φορές, επειδή η «ιδεοληψία της πολιτικής ηγεσίας
στην Κύπρο» βρίσκεται σε καλπάζουσα εξέλιξη, είμαστε
υποχρεωμένοι να τα επαναλαμβάνουμε.
– Αύγουστος 1955 Τριμερή Λονδίνου* – Οι Τούρκοι
ισχυρίστηκαν ότι η Κύπρος αποτελεί μια «υπεράκτια
νήσο» για την Τουρκία.
– 24 Νοεμβρίου 1956, Έκθεση Δρα Νιχάτ Ερίμ (Nihat
Erim) για επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία.
– 19 Δεκεμβρίου 1956. Δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων για ξεχωριστή αυτοδιάθεση του 18% σε τελική
λύση αφού προηγήθηκε μυστική διαβούλευση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Βρετανού Υπ. Αποικιών και Τούρκου Πρωθυπουργού.
– Ιούνιος 1957. Οι Τούρκοι απαιτούν από το Λονδίνο
ομοσπονδιακή λύση με δύο ζώνες. Και ήλπιζαν με λίγη
βοήθεια από τους Ε/κ θα την κατάφερναν! (Τρομερή
πρόβλεψη, δεν έπεσαν έξω!).
Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το βιβλίο του Δρα Φ. Κουτσιούκ για διχοτόμηση στον 35ο παράλληλο.
– Ιανουάριος 1958. Ο Δρ Ερίμ στο Λονδίνο μαζί και ο
κυβερνήτης Σερ Χιού Φούτ (Sir Hugh Foot). Τέτοιες ήταν
οι απαιτήσεις των Τούρκων για διχοτόμηση, που οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να τους καθοδηγήσουν στο ότι έπρεπε να είναι υπομονετικοί και να δεχθούν σταδιακές συνταγματικές ρυθμίσεις. Η διχοτόμηση δεν μπορούσε να γίνει
δεκτή από το βρετανικό κοινό, τη διεθνή κοινότητα, τους
Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Ο Ερίμ ήταν έξυπνος άνθρωπος και κατάλαβε...
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Ομόσπονδη αυτό-κυβέρνηση
– Ιούνιος 1958. Οι Τούρκοι πίεζαν για αυτό-κυβέρνηση πριν τη διχοτόμηση και ο Σερ Χιού Φούτ υποσχόταν στους Τ/κ κοινοτική αυτονομία...
Εξ ού και οι «Δικοινοτικές» 1959-60 Συμφωνίες Ζυρίχης
και Λονδίνου...
– Δεκέμβριος 1963. Τουρκικό πραξικόπημα για διάλυση της ΚΔ.

Η μετάλλαξη της ΚΔ
Η μετάλλαξη της ΚΔ σε δύο «constituent states»,ξεκίνησε
στο βρετανικό Φόρεϊν Όφις ταυτόχρονα με την επιβολή
της «Πράσινης Γραμμής» επί του εδάφους στην Κύπρο
από τους ίδιους τους Βρετανούς. Και ταυτόχρονα, όπως
επισήμανε ο Δρ. Καούλλας στο προαναφερθέν άρθρο
του, με τους Τούρκους και Τουρκοκύπριους να απαιτούν
ομοσπονδιακή μετάλλαξη σε βόρεια και νότια Κύπρο...

“Constituent State”
Η πρώτη, λοιπόν, επίσημη αναφορά του όρου Constituent
State στις 3 Ιανουαρίου 1964 στο Φόρεϊν Όφις. Προσχέ-

*Σημ.: Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος στο άρθρο του «Δύο κράτη ή Διζωνική Δικοινοτική
Ομοσπονδία;» «Sigmalive» 2.11.2020 έγραψε «...Συνεπικουρούμενη τόσο από τη Μ. Βρετανία όσο και από τις
ΗΠΑ πέτυχε κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου να επιστρέψει νόμιμα στην Κύπρο...»
Αυτό δεν ισχύει. Η Βρετανία από μόνη της, ύπουλα
και σκόπιμα σκηνοθέτησε και ευθύνεται για την επαναφορά της Τουρκίας ως ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό και για την ενσυνείδητη παραβίαση της Συνθήκης
της Λωζάνης στις διαπραγματεύσεις της οποίας προήδρευσαν οι ίδιοι (Βρετανοί). Κύριος εμπνευστής και
σκηνοθέτης, της τακτικής και διαδικασίας πριν και κατά
τη διάρκεια της «Τριμερούς Διάσκεψης» ήταν ο διαβόητος και κατ΄εξοχήν νεκροθάφτης της ελευθερίας της Κύπρου, και πατέρας των διχοτομικών σχεδίων (βλέπε και
επώνυμη γραμμή διχοτόμησης) Βρετανός αξιωματούχος
στο Φόρεϊν Όφις, και όχι μόνον, Σερ Ίβον Κιρκπάτρικ (Sir
Ivone Kirkpatrick). Ο οποίος το 1955 δήλωσε α) « Πάντοτε υποστήριζα μια Τριμερή μόνο και μόνο γιατί έτσι θα
ενοχλείτο αφάνταστα η Ελλάδα.» και β) «Δεν δίνουμε
ολόκληρη την Κύπρο στην Τουρκία; Είναι πολύ ελκυστικό».
Στις δε 31η Μαΐου 1956 επί Πρωθυπουργίας Eden ομολόγησε ότι εκείνος ΠΡΩΤΟΣ αναφέρθηκε στην διχοτόμηση.
(Όχι ο Ευάγγελος Αβέρωφ όπως λανθασμένα ερμηνεύθηκε
χρόνια αργότερα με τουρκικούς ισχυρισμούς.) (Παραπομπές από τα 10 βιβλία της γράφουσας).
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«Προκήρυξις της Κεντρικής επί του Κυπριακού Επιτροπής
Καθ’ ην ώραν 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 ολόκληρος παρακολουθεί με θαυμασμόν και στοργήν αδελφικήν τον ιερόν αυτόν
αγώνα.
Δεν λησμονούν οι ελεύθεροι Έλληνες τους
δεσμούς ευγνωμοσύνης και ειλικρινούς φιλίας,
οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα προ την παλαιάν εγγυήτριαν της ανεξαρτησίας της δύναμιν.
Ουχ’ ήττον όμως νομίζουν ότι αι παραδόσεις
του γενναίου Αγγλικού Έθνους επιβάλλουν την
ικανοποίησιν του εθνικού πόθου μίας ακραιφνώς Ελληνικής Νήσου, την οποίαν ως έμψυχον
αντάλλαγμα παρέλαβε προ 53 ετών η μεγάλη
Βρετανία από άλλον ξένον κυρίαρχον.
Διά τον λόγον τούτον, συνήλθομεν σήμερον
οι κάτωθι υπογραφομένοι και απηρτίσαμεν
45μελή επιτροπή, της οποίας σκοπός είναι η
διά παντός μέσου διαφώτισις του ευγενούς Βρετανικού Έθνους και της Παγκοσμίας Κοινής
Γνώμης επί των απαραγράπτων ανθρωπίνων
δικαίων, εφ’ ων βασίζεται η αξίωσις του Ελληνικού Λαού, όπως οι Κύπριοι ζήσουν ελεύθεροι
μετά των ελευθέρων αδελφών των. Έχομεν την
πεποίθησιν ότι επιτελούμεν ούτω στοιχειώδες
καθήκον του Ελληνισμού έναντι του αλυτρώτου
Λαού της Κύπρου και ελπίζομεν ότι η προσπάθειά μας απηχούσα της Εθνικής ψυχής τον αδιάψευστον παλμόν δεν θα μείνη χωρίς αποτέλεσμα.
Εν Αθήναις τη 30ή Οκτωβρίου 1931.
Η Επιτροπή
Παύλος Κουντουριώτης, Θ. Υψηλάντης, Αθ.
Μιαούλης, Αθ. Μπότσαρης, Αλ. Κανάρης, Περικλής Πιερράκος-Μαυρομιχάλης, Πέτρ. Α. Μαυρομιχάλης, Αλέξ. Γρίβας, Ι. Παπαφλέσσας, Δ.
ΤομπάζηςΜαυροκορδάτος, Αντ. Κριεζής, Θρ.
Πετιμεζάς, Ι. Τσαμαδός, Φίλ. Δραγούμης, Ν.
Ραγκαβής, Αμβρ. Φραντζής, Δ. Παπαδιαμαντόπουλος, Κωνστ. Βούλγαρης, Κ. ΜαζαράκηςΑινιάν, Μ. Παύλου Μελάς, Αριστ. Βαλαωρίτης,
Κωστής Παλαμάς, Αντώνιος Μπενάκης, Αντ.
Χρηστομάνος, Ιωάν. Δαμβέργης, Σπήλ. Αγαπητός, Νικ. Λεβίδης, Ιωάν. Ράλλης, Ιωάν. Θεοτόκης, Τιμ. Ηλιόπουλος, Αλέξ. Κορυζής, Σπυρ.
Λοβέρδος, Ιωάν. Μεταξάς, Π. Νιρβάνας, Γεώργ.
Πεσμαζόγλου, Μιχ. Γεωργαντάς, Περ. Μαζαράκης, Θεοδ. Πετρακόπουλος, Γεράσ. Βασιλειάδης, Δ. Χατζίσκος, Αριστ. Κυριακίδης, Νικ.
Αλιβιζάτος, Δ. Α. Ακριβός, Κωνστ. Κοτζιάς, Μιχ.
Αβέρωφ».
Εφημερίδα «Εστία» Αθηνών, 31 Οκτωβρίου
1931
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Ο Βενιζέλος και η Ένωση της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα (1930-1931)

Τα Οκτωβριανά του 1931 και ο ελληνικός λαός
στο πλευρό της Κύπρου μας

Πολλοί Έλληνες κατηγορούσαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως σύγχρονο «Πόντιο Πιλάτο»,
ο οποίος ένιπτε τας χείρας του στο θέμα της
Κύπρου.
Όταν στις 18 Νοεμβρίου 1931 το θέμα της
Κύπρου συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων
ο Βενιζέλος επέμενε ότι ανεξάρτητα από το πόσο
μεγάλη συμπάθεια είχε για τους Κυπρίους και
τους Δωδεκανησίους, ήταν αδύνατον για την
Ελλάδα να τους βοηθήσει στην πραγμάτωση
των εθνικών τους ονείρων. Το εθνικό συμφέρον επέβαλλε να μη διαταραχθούν οι φιλικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία και
την Ιταλία... Ο Ελ. Βενιζέλος είχε την ελπίδα και
την πίστη ότι, όταν οι διεθνείς συνθήκες το επέτρεπαν, τόσο η Δωδεκάνησος όσο και η Κύπρος
θα ενώνονταν με τον εθνικό κορμό!!!...
Κατά τη δεκαετία του 1930, οι Κύπριοι είχαν
να αντιμετωπίσουν όχι μόνον τις επιπτώσεις
της διεθνούς οικονομικής κατάρρευσης, αλλά
και ανελεύθερα κυβερνητικά μέτρα μετά τα Οκτωβριανά 1931. Πέρα από τα απαγορευτικά διατάγματα που θεσπίστηκαν από τον Άγγλο Κυβερνήτη, ακολούθησε και άλλη σειρά απαγορευτικών νόμων. Ο νέος Άγγλος Κυβερνήτης Ρίτσμοντ
Πάλμερ απαγόρευσε τη διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας και Γεωγραφίας στα δημοτικά σχο-

λεία, καθώς και την ανάρτηση εικόνων των
Ηρώων της Ελληνικής Επαναστάσεως στις αίθουσες διδασκαλίας, την κρούση του Ελληνικού
Εθνικού Ύμνου και την έπαρση της Ελληνικής
Σημαίας μας. Αλλά και η φορολογία εξακολούθησε
να είναι υψηλή, με αποτέλεσμα να μειωθεί
κατακόρυφα η αγοραστική δύναμη του λαού.
Παρά τις τρομερές αυτές πιέσεις, το κίνημα
για την Ένωση δεν σίγασε, ενώ ενδυναμώθηκε και στην Ελλάδα.
Σημειώσεις:
1) Ο Αλέξης Κύπρου, ο εις Κύπρον Πρόξενος της Ελλάδας, καταγόταν από τη Γιαλούσα
Καρπασίας.
2) 21 Οκτωβρίου 1931: Ο πρώτος των μαρτύρων Ονούφριος Κληρίδης, 17 ετών, μαθητής από
τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού Πιτσιλιάς της επαρχίας Λεμεσού, πληγώθηκε κατά τον εμπρησμό του Κυβερνείου στη Λευκωσία από πυροβολισμό και απέθανε την επομένη. Τραυματίστηκαν
επίσης άλλα 14 άτομα, από σφαίρες ή λογχισμό υπό των στρατιωτών.
3) 23 Οκτωβρίου 1931: Ο μάρτυρας Ανδρόνικος Χρήστου, 24 ετών, φονεύθηκε στην Αμμόχωστο στις 23/10/1931.
4) 23 Οκτωβρίου 1931: Ο μάρτυρας Χαρά-

λαμπος Φυλής, 18 ετών, από το Λευκόνοικο
Αμμοχώστου, απέθανε στις 25 Οκτωβρίου στην
Αμμόχωστο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της μαρτυρικής αυτής
ελληνικής κυπριακής γης που σκέπει το ιερό
σκήνωμά σας.
ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ!
Πηγές:
Αρχείο – Λεωνίδας Λεωνίδου, από τον Άγιο
Θεόδωρο Καρπασίας.
Αρχείο – Δρ Κύπρος Τοφαλλής, από τους
Στύλλους Αμμοχώστου.
Αρχείο – Πέτρος Παπαπολυβίου, από την
Αγκαστίνα Αμμοχώστου.
Αρχείο – Σπύρος Παπαγεωργίου, από τη Τρεμετουσιά Λάρνακας.
Αρχείο – Βίας Λειβαδάς, από τη Βατυλή
Αμμοχώστου
Αρχείο – Γιάννης Σπανός, από τη Γιαλούσα
Καρπασίας.
Αρχείο – Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου, από
την Καλοψίδα Αμμοχώστου.
Αρχείο – Πέτρος Στυλιανού, από την Κυθρέα.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
(Καλοψιδιώτης)
Κύπριος Ιστορικός - Ερευνητής
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Κύριε Διευθυντά, ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë
Τα ελληνικά ΑΕΙ διαθέτουν την ευρωπαϊκή πρωτοτυπία να έχουν ρεκόρ
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Αναμένω με ενδιαφέρον την απάντηση της κ.Υπουργού.
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Ω πτωχή Αφαία!!!
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ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Άσε
ÙÔ˘ που
∆ÈÌ›Ô˘
αδυναμίας καταμέτρησης των υπεράριθμων
Ένας Ë
από
τους ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
σπουδαιότερους
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÓÈÎ¿,
ÛˆÛÙ‹
Ì¿˜φιλόσοφοÏ¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
ΤΑ ΣΟΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ
™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·,
ﬁÏÔ˜
έχουν αυξηθεί οι ληστές και οι ασεβείς
που μπορούν
εύκολα να
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
υς ·ﬁÏ˘ÙË˜
στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ο Λόρδος
Rabbi
÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”,
Ô˘ Ï¤ÂÈ
ÛÙÔSacks
·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ëεμποδίσουν την κατάθεση στην πλησιέστερη
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΓΙΑ
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ Τράπεζα.
¤ÙÚÂÍÂ Ó·Δεν
∆ÔÓείμα·Û··Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
απεβίωσε
Σάββατο
7 Νοεμβρίου
2020
σεÌ¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒÌÈÔ˘ÚÁÂ›τοÛÙÔ
·È‰› ¤Ó·Ó
ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ
ÙÔ˘,
στε τώρα για τέτοια εν μέσω κορωνοϊού.
Χρειάζεται
προσοχήﬁÏÔÈ
και Ó·
ÛıÂ›. ¢È¿
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ
ηλικία
72 Â›Ó·È
ετών, ¯·Ì¤ÓÔ».
αφού είχε διαγνωστεί
με καρκίνο
ıÂÈ Ó·
ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·,
ÙÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
επαγρύπνηση, πριν ξυπνήσει ο λαός,
ιδέα
τελείως
ανεδαφική!
‰Ô˘Ó
ÙÔÓ
™Ù·˘Úﬁ
Ô
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ô Ê‡Ï·Í ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
μόλις πριν ένα μήνα.
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·Τα θαύματα του Αγίου που διηγούνται
οι πιστοί
δεν έχουν
τεπÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
ª·Î¿ÚÈÔ˜
‡„ˆÛÂÓ
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úﬁ˜,
Ο Πρωθυπουργός Boris Johnson εκφράζονγαλύτερο Σατανά... Το τραγικό της θρησκείας
λειωμό. Τι καρκίνοι θεραπεύτηκαν,∞˘ÙﬁÓ
τι άσθματα,
καρδιακά
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, ﬁÔ˘
ÛÙÔÓ τιÕÌ‚ˆÓ·
ÙÔ˘προ¡·Ô‡.
Ë
ˆÚ·ÈﬁÙË˜
ÙË˜
∂ÎÎÏËÛ›·˜.
™Ù·˘τας τη βαθιά του λύπη είπε ότι «οι ηγετικές του
είναι ότι μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους
βλήματα βρήκαν την λύση τους, μέχρι
καιÔένας
με κοντύτερο
πόŸÏÔ˜
ÎﬁÛÌÔ˜
ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ
«∫‡‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
Úﬁ˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
ικανότητες είχαν βαθιά επίδραση σε ολόκληρη
σε πόλεμο στο όνομα του Θεού της ειρήνης, να
δι μπήκε να προσευχηθεί και βγαίνοντας
τον περίμενε αρτιμελή ο
ÚÈÂ
ÂÏ¤ËÛÔÓ».
°È·
Ó·
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›,
ﬁÌˆ˜,
ÙÔ
ÈÔ
¿Óˆ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È,
ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ
Ù·
™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
τη χώρα και σε όλο κόσμο». Ο ηγέτης των Ερμισούν στο όνομα του Θεού της αγάπης, να εξασπροπονητής του Ολυμπιακού και τον ∏πήρε
αμέσως
γιαÙÔ˘
κεντρικό
‡„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
∆ÈÌ›Ô˘
ÈÔ ¿Óˆ
Î·ÈStarmer
ÔÚÈÛÌ¤Ó·
ıÂÙÈÎ¿
™Ù·˘Úﬁ˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰ﬁÍ· Î·È ÙˆÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ
Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡γατικών
Sir Keir
με τη
σειράÛÙÔÈ¯Â›·.
του είπε ότι∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ
κούν κακία στο όνομα του ΘεούÛÔ˘,
της Ó›Î·˜
συμπόνιας
αμυντικό. Βράχος, κόφτης πραγματικός,
δεν ξανάφαγε
γκολ
η ομά-¤ÁÈ™Ù·˘ÚÔ‡
Ô˘
Â›Ó·È
Ë
ÚÒÙË,
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÙÈÌˆÚ›Â˜
ÁÈ· ÙËÓ
ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË,
‰·ÈÌﬁÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
« ήταν
μια μεγάλη
διάνοια,
η κομψότητα
της Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈÎ·È ÙÔτου
ÛÔÓ
Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ,
ÛÔ˘
και να δολοφονούνÌÂÓÔ˜
στο όνομα
Θεού
της ζωής.‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
δα. Τώρα
τοÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
πόσες γυναίκες που ÓÂ
τους
είχαν
σταματήσει τα
έμ-ÙﬁÙÂ
ÛÙÈ˜
14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
∞ﬁ
‚¤˜ ÁÈ·
Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË.
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
οποίας
καιÙËÓ
η καλοσύνη
του ξεπερνούσαν
τα όρΚανένα
από
αυτά
προσδίδει
τιμή
στη
πίστη.
Είναι
μηνα
από
δεκαετίας
και
βρέθηκαν ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ
μετά την επίσκεψη
γκαστρω¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
Ë
ÂÔÚÙ‹
·˘Ù‹.
Î›ÓÈÔ
ÙÔ
ÂÚ›ÊËÌÔ
ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜
ƒÒÌË˜
Ó·
ÙÔ˘˜
‚ÔËKing που είπε “Στο τέλος, θα θυμόμαστε όχι τα
Â›‰Ëεβραϊκής
ÊÔ‚ÂÚ¿κοινότητας».
·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
ια της
Και·ÔÙ˘¯›·˜.
η Πρόεδρος της
μια βεβήλωσηı‹ÛÂÈ
του ονόματος
του Θεού.
Ο Θεός
μένες,ÈÛÙÔÚ›·
δεν περιγράφεται,
μόνον ανακράζεται!
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹
«¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿
Ó· ··ÏÏ·∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
λόγια
τωνÔÏÏ¿.
εχθρών
σιωπή
των φίλων
Επιτροπής
των Αντιπροσώπων
των¶ÔÈ·
Εβραίων
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ
·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿.
Â›Ó·È ·˘Ù¿;
∂›Ó·È
∞˜μας, αλλά τηÙÔ˘
¢Â‡ÙÂÚË
⁄„ˆÛÈ˜
να προστατεύει
του ·ﬁ
Χριστιανούς
της Μέσης
ΑναΜε το δίκιό
τους
οι πιστοίÙË˜
σταματάνε∏
στον
Άγιο Νεκτάριο
και δεν
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
Î·È
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÁÔ‡Ó
ÙÔÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤Γι΄αυτό‹είναι
δεν μπορ-¢È·ı‹ÎË
ÛÙËÓότι¶·Ï·È¿
στο·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ηνωμένο Βασίλειο,
Marie van
derÁÓˆÛÙ¿
Zyl, τονÂ›Ó·È μας”.
Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿.
∆· ÈÔ
Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË
ÂÈ- που νοιώθω
ανηφορίζουν
στο
αρχιτεκτόνημα
της
Αφαίας
Αθηνάς,
διότι σαν
τολής και πιστούς
που
υποφέρουν
λόγω
της
θρηÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜».
A˘Ùﬁ
ÂÛ‹Ì·ÓÂ
ÙËÓ
ÓÙÈÔ,
Ô
ÔÔ›Ô˜
ˆ˜
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ούσα να
μείνω
σιωπηρός σήμερα.
Ως¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ,
Εβραίος ﬁÔ˘ ÂÙ¤χαρακτήρισε
«ένα γίγαντα
τόσο τηςﬁˆ˜
Εβραϊ1) ™ÙÔÓ
‚Ú¿‚Â˘ÛË ως
‹ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô
Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ
Ô˘
‰›ÓÂÙ·È
κτίσμαÙˆÓ
σαστίζει
τον Î·Ù¿
νου του
ανθρώπου, γονατίζει την ανθρωπόσκείας τους οποιοιδήποτε
και να είναι, √
οπουδή·‡ÛÈÓ
‰ÈˆÁÌÒÓ
ÙË˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ.
ª·Í¤∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
στη Χριστιανή Βρετανία, γνωρίζω
πόσο
εγώ, οι
κήςÛÙÔÓ
Κοινότητας
όσο
και
της
ευρύτερης
κοινωνίας».
ıËÛ·Ó
oÈ
¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
∞‰¿Ì
τητα, αλλά σαν
θεά δεν πιάνει
μπάζα μπροστά στον σύγχρονο θαÎ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›ποτε
και να βρίσκονται».
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
ıÚËÛÎÂ›·˜
ÙﬁÛÔ
ÓÙÈÔ˜
ﬁÌˆ˜
Â›¯Â
ÛÙÚ·Ùﬁ
˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
μακαριστοί γονείς μου και ολόκληρη
η
ΒρετανιΚαιÛÙ·Ù·È
ο Αρχιεπίσκοπος
της
Καντουαρίας
Justin
Î·È ∂‡· ·ﬁ ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁΘα
£Âﬁ,κλείσωÏ¿ÛÈÔ
υματοποιό,
πρωτοσύγγελο
της Μητρόπολης Λαμίας. Ούτε
υπενθυμίζοντας
την συνέντευξη
ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹.
ÛÙËÓ
¢‡ÛË, ﬁÛÔπρώην
Î·È ÛÙËÓ
∞Ó·ÙÔÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜
628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡κή Εβραϊκή Κοινότητα χρωστούν
σ΄αυτό
το
χρWelby επαίνεσε την θρησκευτική του αφοσίωÂ˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
το συζητάτε
περίπλοκο ιατρικό
του Λόρδου
Sacks
στην Emily
(BBC 2
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔÏ‹.να
∂›ÛË˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂγια
Î·Èσύγκριση
¿ÏÏ· ‰È·-σε οποιοδήποτε
ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ
Ô ª. Maitlis
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ιστιανικό έθνος, που μας έδωσε
δικαίωμα
ση και ηγετική ικανότητα καθώς και την βαθιά
«Í‡ÏÔτοÙË˜
∑ˆ‹˜».της
περιστατικό.
Οι λαοί
δεν είναι χαζοί, ξέρουν να ξεχωρίζουν το καλό
Newsnight) στις
23 Μαρτίου
εν μέσω
κοÙ¿ÁÌ·Ù·
˘¤Ú ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ2020
ÙÔ˘ Î·È
Â˘ÚÈÛÎﬁÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ﬁÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ô˘Û›·
Î¿ÔÈÔ˘
Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓελευθερίας στη θρησκεία μας2)δίχως
φόβο.
του δέσμευση για διαπροσωπικές σχέσεις.
∏ Ú¿‚‰Ô˜
ÌÂΔεν
ÙËÓ ÔÔ›·Ó
ÎÙ‡- για ÌÂÓÔ˜
κακό, το κίβδηλο από το γνήσιο χρυσάφι για αυτό και τα
ρωνοϊού,
την οποία
Î·Èαπό
ÙË˜ το
∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÛÙ·έγραψα
‚Ô˘Ó¿στην
ÙˆÓ «ΕλευθεÕÏÂˆÓ,
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘
Â›‰Ô˘˜)
‹ ÌÔ- ως Εβραίοι να υπερασπιÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
πρέπει
επομένως
Ο Λόρδος Sacks, Ορθόδοξος Εβραίος, γενËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
καντηλέρια του Αγίου είναι κατάχρυσα, σε αντίθεση που στην Αρία»ı¿στις 9.4.2020
«Σημερινή»
στη Κύπρο
ÂÂÈ‰‹και
ÂÁÓÒÚÈ˙Â
ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚÂ› Ó·στις
Â›Ó·È
Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜Lambeth
·Í›·˜ ÙˆÓ
Ë τωνÏ·ÛÛ·
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
στούμεÎ¿ÔÈÔ˘,
τα δικαιώματα
Χριστιανών
σε άλλα ÂÈ˜ ‰‡Ô
νήθηκε
8 Μαρτίου
1948 στο
του˘ËÚÂÛÈÒÓ
Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË
‰È¿
∏
∞Á›·
∂Ï¤ÓË
ÛÙÔ˘˜
φαία Αθηνά δεν υπάρχουν ούτε μπρούτζινα. Η οξυδέρκεια των πιστις 5.4.2020 ÙÔ˘
« Sacks:
Πήραμε
λάθος
δρόμο...»,
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘,
ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
Î·È
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË)
ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
Î·È ÔÈ-Να ζουνÓ·
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
μέρη του κόσμου;
καιÂÚ¿ÛÔ˘Ó
να εξασκούν
την
Λονδίνου,
και ξεκίνησε την
ανώτερη
φοίτησή του ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜
ÊÂ‡στών
φαίνεται∆ﬁÔ˘˜
στην επιλογή του μετάλλου.
στην
οποία έδωσε
τη δική του
μαρτυρία
γιαÃÚÈτην
∞Á›Ô˘˜
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË
ÛÙÔÓ
£Âﬁ ÙˆÓ
‰Â Î·Èλίγο
ÙËÓχρόνο
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ÙÚﬁÔ˘˜,
Ë ËıÈÎ‹
Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
θρησκεία
τους δίχως φόβο;ÁÔÓÙ·˜
Διότι φόβο
είναι
που
στοÎ›ÏÔ˘˜
Christ's
Collegeﬁˆ˜
του Â›Ó·È
Finchley
στο ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË,
βόρειο
·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ,κατάντια
ÚÔÙ˘- της σημερινής
Πάντως ﬁıÔ˜
αν πάτε
στην
Αίγινα, ξοδέψτε
στην επίσκεκοινωνίας.
Για την
ÛÙÈ·ÓÒÓ Ó·
ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó·ανάγÓÈÎ‹√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜
∆Ô
¤ÙÔ˜
614Ì.Ã.
ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·,
¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ του
‚Ú·‚Â›Ô
(Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
Î·È ÈÔ ¿αντιμετωπίζουν
πολλοί χριστιανοί
στη¿ÏÈ
μέσηÙÔÓ
ΑναΛονδίνο
και μετά στο Ôπανεπιστήμιο
Cambridge
ÒÓÂÈ Î·È
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
σας στην
Αφαία Αθηνά,
θα νοιώσετε
για τουςÂÂκη αναθεώρησης
του τρόπου
ζωής μας, ότι ο κοÛÂÈ ÙÔÓ
ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ÙÔ˘ψή
ªÂÁ¿ÏÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
‹Ù·Óσυγκίνηση
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡τολή σήμερα.
Έχουμε
ήδη ακούσει
σήμερα
για ŸÊÈ˜
Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹,
Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹
‰È¿ÎÚÈÛË,
Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜
ÏËÚˆÌ‹˜
‹
3) ∂›ÛË˜,
Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜
Ô˘ θα δοκιμάσει
γιαÓˆ),
το Master
στη Φιλοσοφία.
Το 1991
ανέλαβε
πραγματικούς
προγόνους
σας!
ρωνοϊός
το
έθνος
(ΗΒ)
όπως
δο∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜,
ÌˆÓ Î·È Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡τα δεινά
των Κοπτών
Αίγυπτο,
‡„ˆÛÂστην
Ô ªˆ¸Û‹˜
ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ,
‰È· καιÎÔ‡
ως·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜
ο Chief Rabbi‹(μέχρι
τοÎ·È
2013),
πνευματικός
·ÎﬁÌ·
Î¿ÔÈ·
·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡.
À¿Ú¯Ô˘Ó
ÙÂ- Χριστιανών
κιμάστηκε
κατά
τη διάρκεια
του Β’ Παγκο∂˘ÛÂ‚›Ô˘,
ÂÈÛÎﬁÔ˘
∫·ÈÛ·Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙËÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
των
Μαρωνιτών
Χριστιανών
στη
περιοχή
του
ΛιÓ·
ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
ÔÈ
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ηγέτης
της
Ορθόδοξης
και
μεγαλύτερης
ΕβραϊÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ÙÚﬁÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
σμίου Πολέμου,
αλλά
και¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜,
ότι θα το ξεπεράσουμε
ÚÂ›·˜
ÙË˜
Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
βάνου
που
ελέγχει
η
Χεσπολάχ,
τη
μαζική
έξοÔÈ
ÔÔ›ÔÈ
Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
·ﬁ
Ù·
Ê›κήςÁÂÓÈÎ‹
κοινότητας
στο
Ηνωμένο
Βασίλειο.
Συγγρως καλύτεροι∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
άνθρωποι... Μίλησε
για την χλιδή
Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.
Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈδο
των
Χριστιανών
από
το
Ιράκ
,
στη
Συρία,
‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
αφέας∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ
25 βιβλίων,ÙÒÚ·
συχνός
σχολιαστής
στα
βρκαι
τα
τρωτά
μας,
για
την
ευαισθητοποίηση
για
ÓÒ˜,
Î·ıÒ˜
Î·È
ﬁÏÔ˜
Ô
ÛÙÚ·Ùﬁ˜
Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ÙË˜ Î·È
ÊﬁÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÓ £Âﬁ.
∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ
ÂÎÂ›ακούσαμε πέρσι για το κάψιμο
εκκλησιών,
αυ- ÌﬁÓÔ
ετανικά
μέσα
ενημέρωσης,
διορίστηκε
στη
Βουαλληλοβοήθεια,
το τέλος
παγκοσμιοÙÔ˘,για
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
ÙÔ˘της
ÛÙ·˘ÚÔ‡
ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
ÓÔÈ Ô˘
ÙÔÓ
τοκτονίες βομβιστών με το θάνατο
22ÂÎÔ›Ù·˙·Ó
ΧριστιανώνÛ˘ÓÂ¯Ò˜
λή των Λόρδων το 2009 και πέραν των επισκέποίησης. Ότι είχαμε
πέραν
του δέοντος
ατομικιÓﬁ ÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Óﬁ,
Ô˘ ¤ÊÂÚÂ
Î·È
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜
¯¿ÏÎÈÓÔ
ﬁÊÈ, ﬁ¯È
ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
στο Κάιρο... Εγώ, και ελπίζω
όλοι οι Εβραίοι
στη
ψεών του σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο
Αν
ένα
τραγούδι
μπορούσα
ναÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ
γράψω ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
σμό,
πέραν
του
δέοντος
φιλελεύθερη
δημοκρÙËÓ
ÊˆÙÂÈÓ‹Ó
ÂÈÁÚ·Ê‹
ÛÙ·
ÂÏÏËπÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.
ﬁÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤ÙˆÓ
¶ÂÚÛÒÓ
∂ÔÌ¤Óˆ˜
Î·È
Ô
¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ﬁÊÈ˜
Βρετανία,
να
σταθούμε
δίπλα
στους
Χριστιανούς
ένα
τραγούδι σαν τα παλιάÎ·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
είχε διοριστεί και Καθηγητής Δικαίου, Ηθών και
ατία και πολύÓÈÎ¿
λίγη ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
έννοια για «∂Ó
συλλογικότητα
ως
∆Ô‡Ùˆ ¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã.
ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË
Ú¿ÍË;
∂Ó- όσων υποφέρουν
∆ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂλόγω
ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ
ÙÔ˘
∫˘άξιο
αδελφούς
και όλων
της
της Βίβλου στο King's College του Λονδίνου. Το
ανθρωπότητα και
ως έθνος.
πέραν τουÂÊ¿ÓË
δέον∆ËÓ
Ó‡ÎÙ·,Για
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜ ÌÂνα
ÙËÓτραγουδηθεί
ÓÔÔ‡ÌÂ
Ú¿ÍË
Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ˘˜Bachelor
ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜
ÂÈÛ‡ÚÂÈ
Î¿τα
παλιά
εκείνα
να
συναγωνισθεί
Î·È
ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÚ›Ô˘.των Χριστιανών
θρησκείας
τους...
Γι΄αυτό η μοίρα
2005
τιμήθηκε
μεÔ˘
το τίτλο
του Knight
τος δικαιώματα
και πολύ
λίγο
γιαÙÔ˘
ευθύνες
και
Ô ÃÚÈÛÙﬁ˜
ÛÙÔÓ
‡ÓÔ
ÌÂ ÙÔ ÛË‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
δίδαξε με, αχ δίδαξε
με,
ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜.
∫È ·˘Ùﬁ
Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›·
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤στη Μέση
Ανατολή σήμερα είναι άμεσα μια δογιαÔÈ·
τις υπηρεσίες
του στη
κοινότητα
και‰ÈﬁÙÈ
τις διÌÂ›Ô
ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡,
ﬁˆ˜
·ÎÚÈ‚Ò˜
«δεν ξέρω γιατί
το αφήσαμε
να μας
ξεφύγει,
γιατί
™ÎÔﬁ˜
ÙË˜
‹Ù·Ó
Ó·
·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
∏ ¶ÚÒÙË ⁄„ˆÛÈ˜
της γλώσσας ηÙËÛÂ
συνέχεια
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ·
Ì‡ÚÈ· Το
Î·Î¿,
ÙˆÓαπό
ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È
Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
ÛÙÔÓ
Ó·ﬁ
ÙË˜
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
κιμή για
την “Αραβική Άνοιξη”. Η Ελευθερία είναι
αθρησκευτικές
σχέσεις.
2006ÌÂÙ·Í‡
τιμήθηκε
ÙÔ Â›‰Â
Ô˘Ú·Óﬁ
Î·È ÙÔ˘
δίχως ευθύνες
στοÛÙÔÓ
τέλος
δεν έχεις
ούτε¤‰ˆδιÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
πως πρέπει να γραφεί
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
√ Ï·ﬁ˜με
Î·Èλέξεις
¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
(‰ËÏ. ¤Ó·˜
·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
αδιαίρετη,
και εκείνοι που τηνÙÔ‡
αρνούνται
στους
το ËΔημαρχείο
του Barnet
με το‚›Ô˜
Honorary
Free- Ë ÔÔ›·
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹
Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ
καιώματα... Σήμερα
η Δύση
έχει χάσει τον δρόÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
μελωμένες, εις οίνο
ÙÔβαπτισμένες
∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿ÚÔÏÏ¿
Ô‰˘ÓËÚ¿
√ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜
⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
ÌÂ Γι' αυτό
άλλους›Ûˆ˜
δεν ÙÚﬁÔ˜
θα την κερδίσουν ∏
ποτέ
για τους
εαυ-Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
man
of the
LondonÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
Borough ofÂ·ÎﬁÏÔ˘ı·.
Barnet.
™Ù·˘ÚﬁÓ,
ﬁˆ˜
μο της...
πιστεύω
ότι ÙÔÓ
αυτόÂ›‰Â
πουÊˆÙÂÈÓﬁ
περνάÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
κι’Î·Ù·ÛÙ‹ελπίδες μεθυσμένες
¯ÈÛÂ
„¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
τούς των. Δεύτερον,
Î·Èμνήμη
Ó· ÙÔÓ
ÛÙËÓ
Ο Λόρδος
όμως ξεχωρίζει
και για μια
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·
ÙˆÓ έπαρσηÓ·
Ô˘
ÌÔÚÂ›Sacks
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
Ë ·ÓÔÌ›·
Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁÂÓÈÎ¿ θρησκείες που ξεκινούν με
με θα μείνει στη
καιÎÚ·Ù¿
θα αλλάξει
τονÚÒÙË
καθέαπό την
μου
∏
‰Â‡ÙÂÚË
⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
√
ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ‹
ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘.
∆ÔÓ
δολοφονίες
των
αντιπάλων
τους
καταλήγουν
στη
σύντομη
-6
λεπτών
ομιλία
του,
ίσως
η
πιο
σημανÈÛÙÒÓ.
να
από
εμάς
και,
όσο
σκληρό
και
αν
φαίνεται
να
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ·ÓÙ›
Ως ρόδο εκεί, όπου ένας σπόρος
¿ÏÈ
ÛÙÈ˜
14
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ÔÔ›Ô˘
Ë
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
ÂÔÚÙ‹
ÙÈÌ¿™Ù·˘ÚﬁÓ
·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ
ÔÓﬁÌ·ÛÂ
«Ï¿∂›Ó·È
ÁÓˆÛÙﬁ
ﬁÙÈ
Ô
·˘ÙÔÎÚ¿δολοφονία
των
δικών
τους
ανθρώπων....Από
τικήÁÈ·
από
τις
προσφορές
του,
στη
Βουλή
των
Λόρτο
λέμε,
θα
κοιτάμε
πίσω
και
θα
λέμε
βγήκαμε
Κάποτε κοιμόταν και που τώρα
ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎﬁÌ·
∞ﬁ
ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
·ﬁ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÌÂÙ¿ άνθρωποι»,
‚·ÚÔ». ªÂείπε
ÙËÓμεταξύ
‰‡Ó·ÌËάλλων.
ÙÔ˘ ™Ù·˘ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Óﬁ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
136 Ì.Ã.
τον¤ÁÎÚÈÛË.
καιρό της√ˆÛΣυνθήκης τηςÙ·È
Βεστφαλίας
το 1658 Ì·˜,
δων
9 Δεκεμβρίου
2011
για τουςÂ˘·Ú¤ÛÎÂÈ·
Χριστια- Î·È
καλύτεροι
Γλυκιά
βρίσκεται
ζωή.
Î·Èστις
ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜
Ô˘ Ó·
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡ÚˆΧριστιανοί
Χριστιανούς-Καθολινούς
της Μέσης
Ανατολής.
Αξίζει να σημειώσοΑς το ελπίσουμε...
‰‹ÔÙÂ
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
ÓﬁÌÔ˘ ‹ Î·ÓﬁÓÔ˜
Ú¤ÂÈπολεμούσαν
Ó· ÙÈColombo-Μαρινάκη
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÙËÓ 21Ë
ª·˝Ô˘,
ÙÔÓΑιωνία
ÃÚÈ- τουÙ¿ÙÔ˘˜
Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ› Jo-Anne
κούς εναντίον Προστετάντων.
Σήμερα
στηÂ‰È‰¿¯ıË
Μέη Μνήμη.
υμε συνοπτικά τι είπε τότε και την αναφορά του
ÌˆÚÂ›Ù·È.
Αθήνα, Ελλάδα
ÎﬁÛÌÈÔ˜
⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁΙσλαμιστές
·ﬁ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Φανούλα Αργυρού
ση Ανατολή και αλλού, ριζοσπάστες
στην τότε «ιδέα» της Αραβικής Άνοιξης.
*Άσμα Ασμάτων β’ : 1, Ης. ξε’ : 10, Ης. λε’ : 1,2
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
313Ì.Ã.
ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó
Ì·˙›
ÌÂ
ÙÔÓ
§È∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜
Î·ıÒ˜
Î·È
ÙÔ
¿Á·ÏÌ·
·˘Ù‹˜.
∆Ô
¤ÙÔ˜
311Ì.Ã.
ÂÎÏ‹ıË
·ﬁ
ÙÔ˘˜
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
πολεμούν εκείνους που θεωρούν ως το μεΕίπε μεταξύ άλλων : «... Ήταν ο Martin Luther

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·; ∏
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Απεβίωσε ο πρώην Chief Rabbi Η.Β. Λόρδος Jonathan Sacks
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Κώστας Ουράνης - Γιάννης Μαγκλής
- Δημήτρης Χατζής
ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

Μέρος
19ον ÛÙÔÓ √∏∂
∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978 Ουράνης
Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒΚώστας
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
(1890-1953)
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
Ο Κώστας Ουράνης (φιλολογικό ψευδώνυμο του
«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Κώστα
γεννήθηκε
το 1890ÌÈ·˜
στοÏ‡ÛË˜
Λεωνίδιο
Â›ÙÂ˘ÍË,Νέαρχου)
ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ
ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
ÙÔ˘
της
Αρκαδίας.
ΚαταγότανÔ˘
απόÓ·
εύπορη
οικογένεια
και
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
Û˘Ó¿‰ÂÈ
ÌÂ Ù· „ËÊ›μετά
Γυμνασιακές
σπουδές
στοÛÂÈ˜
Ναύπλιο
είχε
ÛÌ·Ù·τιςÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ του
∂ıÓÒÓ,
Ù· ÔÔ›·
˘ÂÚ„ËÊ›Û·ÙÂ Î·È
ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜ Î·ÏÒγια
Ó·σπουδές
ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤σταλεί
στην
Κωνσταντινούπολη
και αργόÔÓ
ÙÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ·
ÙÔ
ÔÔ›Ô
‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
ÛÂ
‚¿ÚÔ˜
τερα στη Γαλλία και στην Ελβετία. Ο πατέρας του τον
ÂÓﬁ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
προόριζε για έμπορο και επιχειρηματία, αλλά τον
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...
Ουράνη
τον τραβούσε
η ‰ÂÓ
λογοτεχνία
η δημοσιο∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ
Úﬁ‚ÏËÌ·
Â›Ó·È ÛÙËÓκαι
Ô˘Û›·
ÙÔ˘ ‰È·γραφία.
Για αρκετά
χρόνια εργάστηκε
στον
διπλωÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·È ÙˆÓ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Ú›ˆÓ. κλάδο
∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·ÙÔ¯‹˜.
∂›Ó·È
ματικό
και έζησε για
αρκετάÎ·È
χρόνια
στο εξωÚﬁ‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆτερικό.
›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
·Ú¯ÒÓ
„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ
Το 1907
έγραψεÎ·È
τηνÙˆÓ
πρώτη
τουÎ·Èποιητική
συλλογή
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú«Σαν όνειρο», το 1912 τη «Μελαγχολία» και το 1920
ÍÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·τις
«Νοσταλγίες».
ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...
Ο
ήταν
και Ï·Ô‡
έγινε ÙË˜
περισσό∆·Ουράνης
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÙË˜πολυτάξιδος
∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
‰È·Î˘‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿ από
‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜του
Î·Èέργα
ÙÔ Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
τερο
γνωστός
τα ταξιδιωτικά
«Ήλιος
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
√ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È
·ÔÊ·ÛÈκαι
σκιά» 1934,
«Σινά
το θεοβάδιστον
όρος»
1944,
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘«Γλαυκοί δρόμοι» (εντυπώσεις από την Αδριατική,
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏ÓˆΜεσόγειο, Αίγυπτο και Παλαιστίνη) 1947, και «Ταξίδια
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
στην
Ελλάδα»
1949.
∞˘Ùﬁ Â›Ó·È
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
ÂÚÒÙËÌ·».
Τα
διάφορα
κείμενα
που
δημο∑‹ÙËÛÂ
Â›ÛË˜ταξιδιωτικά
Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ›
˘ﬁ του
‰ÈÂıÓ‹
ÂÔÙÂ›·,
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË,χρόνια
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ·ÓıÚˆσιεύτηκαν
για πολλά
στα Αναγνωστικά
του
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
Δημοτικού
και στα Νεοελληνικά
Αναγνώσματα
του
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·Γυμνασίου και του Λυκείου άφησαν εποχή. Ο ΟυράÙ· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
νης™ÙÈ˜
είναι
επηρεασμένος
από τις ξένεςÌÂλογοτεχνικές
6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
σχολές,
ιδιαίτερα
από τους
GreekﬁÙÈ
νεορομαντικούς
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
Â·Ó¤Ï·‚Â
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
και™ÙÈ˜
εκφράζει
μιαν απαισιοδοξία
για τη ζωήÙÔ˘
και√∏∂
ένα
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
πόθο
για
φυγή
από
την
πραγματικότητα.
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 ﬁÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Èτου
ÙË˜
Στην Κωνσταντινούπολη
ήταν συμμαθητής
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ
ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
ÙË˜
ιστορικού
Γιάννη Κορδάτου.
Ο Κορδάτος
που τον
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
γνώρισε
από κοντά, αναφέρει ότι ο Ουράνης είχε
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
μείνει αδιάφορος μπροστά στα κοινωνικο-πολιτικά
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔπροβλήματα
της Î·È
εποχής.
Ο ÛÙÔ
Κορδάτος
γράφει:
«Η
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹
Û˘˙‹ÙËÛË
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
μούσα
του
συμπαθούσε
τον
κόσμο
των
σαλονιών
και
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.από
του
χρήματος,
τονÙˆÓ
κόσμο
που ήταν κουρασμένος

την ανία∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ
και την πλήξη.
Γι’ αυτό οι πνευματικές
– ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
™¯¤‰ÈÔ του
αναζητήσεις
δεν
είχαν
πάθος....
Είναι
ποιητής της
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
φυγής»
Γ. Κορδάτου:
Ιστορία
Νεοελλ.
ŒıÓË, ÔÈ (βλ.
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›
˘¤‚·Ï·Ó
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËΛογοÏ‡ÛË
τεχνίας,
σελ. 531).
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘
∫·Ó·‰¿ Î·È
ÙË˜
Η ποίηση
του έχειÙË˜
κοσμοπολίτικο
χαρακτήρα
όπως
µÚÂÙ·Ó›·˜.
βλέπουμε και στους πιο κάτω στίχους:
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·Γυναίκες, που σας είδα σ’ ένα τραίνο
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
Τη στιγμή που εκινούσε γι’ άλλα μέρη
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
Γυναίκες,
που
σας
είδα
σ’∂˙.
άλλου
χέρι
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
Ô °.°.
ÙÔ˘
∞∫∂§
¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘
·Ó¤Με γέλιο
να περνάτε
ευτυχισμένο
ÊÂÚÂ:
«∆Ô Ï·›ÛÈÔ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹,
µÚÂÙ·Ó›·,
∫·Ó·‰¿) Ô˘
Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
Γυναίκες,
σε μπαλκόνια,
ναÂ›ÙÂ
κοιτάτε
ÙÈ˜Στο
∫˘ÚÈ·Î¤˜
ÚÔÛÊ˘Á¤˜
ÛÙ·ξεχασμένο
∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËκενό μ’
ένα βλέμμα
Û·ÓΉ¤ÓÔ¯Ë
ÛÙ¿ÛË
·Ô¯‹˜
·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂαπό ένα
πλοίο
σαλπαρισμένο
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔΜ’ ένα μαντήλι αργό να χαιρετάτε –
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
Να ξέρατε
με πόση
νοσταλγία
™˘Óﬁ‰Ô˘
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘ √∏∂».
Στα
δειλινά,
τα βροχερά
κρύα
√ °Ï·‡ÎÔ˜
∫ÏËÚ›‰Ë˜,
ËÁ¤ÙË˜και
ÙÔ˘
¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
«∏Σας
ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
ξαναφέρνω
στην ανάμνηση
μου,ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ΩÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
εσάς επεράσατε
μιαν ώραﬁˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ,
·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘και
°ÂÓÈÎÔ‡
°Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
Απ’ τη˘ﬁ
ζωήÙËÓ
μου
μέσα
που τώρα
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Στα ξένα έχετε πάρει την ψυχή μου.
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
Η
τουÙË˜
Ελένη
(ψευδώνυμο ·ÂÎ¿Άλκης
√ γυναίκα
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
∂¢∂∫,Ουράνη
µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, ﬁÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE í 17.50 or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
THE GREEK INSTITUTE,
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY
Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó
ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk

www.greekinstitute.co.uk

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
Θρύλος)
το έργο Î·Ù¿ÊˆÚ·
του Κώστα Ù·
Ουράνη
σε 12
·Ô‰ÂÎÙ¤˜έξέδωσε
Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ
„ËÊ›ÛÌ·Ù·
τόμους.
Ο Κώστας Ουράνης πέθανε στην Αθήνα το
ÙÔ˘ √∏∂».

1953. ∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

–19 ª·˝Ô˘ 1979
Γιάννης
Μαγκλής
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
(19092006)
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂΟ Γιάννης Μαγκλής γεννήθηκε στην Κάλυμνο το
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
1909.
Μετά τις Γυμνασιακές
του σπουδές στην ΚάλÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·
ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
υμνο
πήγε
στη
Γαλλία
όπου
σπούδασε
στο Ναυτικό
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ·
ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
2. ∆·της
Ù¤ÛÛÂÚ·
ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
Λύκειο
Χάβρης.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
Ο Μαγκλής έκανε πολλές δουλειές. Δούλεψε σαν
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
σφουγγαράς
και ως υπάλληλος σε σπογγοαλιευτι4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
κές5.εταιρείες.
Στη
συνέχεια εργάστηκε ως εμπορικός
∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
αντιπρόσωπος
ταξιδεύοντας
σε διάφορα μέρη της
ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
Ευρώπης
και
της
Αφρικής.
Την
ίδια ώραÔÈέγραφε
διη¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
¤ÓÙÔÓ·
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
γήματα
και ήταν
επηρεασμένος
απόÙÔ˘˜:
τα έργα
του Νίκου
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
Καζαντζάκη
καιÙËÓ
τουÂÈÛÙÚÔÊ‹
Μαξίμ Γκόρκι.
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
Το πρώτο του λογοτεχνικό έργο ήταν «Οι κολαﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
σμένοι
της ÙË˜
θάλασσας»
το 1940. Κατά τη διάρκεια
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
της™ÙÈ˜
Κατοχής
έγραψε
νουβέλα
«Οι βάρβαροι»
και
19 ª·˚Ô˘
1979τηÛÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤το
1948 την «Πορεία
στο βούρκο».
ÏËÍ·Ó
ÛÂπήγε
ÁÚ·Ù‹
·ﬁ
‰¤Î· ÛËÌÂ›·.
Όταν
στοÛ˘ÌÊˆÓ›·
Λονδίνο για
θεραπεία,
έγραψε ένα

από τα καλύτερα
έργα ÙË˜
«Κοντραμπατζήδες
του
∆· ¢¤Î·του
™ËÌÂ›·
™˘ÌÊˆÓ›·˜
Αιγαίου» το οποίο
εκδόθηκε
το 1954. Στο έργο αυτό
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ο1.Μαγκλής
δίνει μια ολόκληρη
εικόναÛ˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
της θαλασσι¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
ÛÙÈ˜
νής15
καιπÔ˘Ó›Ô˘
ναυτικής
ζωής.
1979.
2.Το
µ¿ÛË
ÙˆÓ
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Ó·«Δεν
Â›Ó·È υπάρχουν
ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
1956
έγραψε
το έργο
αμαρÁÚ·ÌÌ¤˜
ª·Î·Ú›Ô˘
–
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÙË˜Βραβείο
12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘τωλοί» και το 1957 πήρε το Α’ Κρατικό
Λογο·Ú›Ô˘ 1977.
τεχνίας με το έργο του «Τ’αδέρφια μου οι άνθρω3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘ποι».
Στο Ó·
πεζογράφημα
αυτό που είναι περισσότεıÂÚ›Â˜
Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
ρο
είναι
ένας νέος,
4. αυτοβιογραφικό,
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó·κεντρικός
Î·Ï‡„Ô˘Óήρωας
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
Â‰·ÊÈÎ¤˜
Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
ο Δημήτρης
και παρακολουθούμε
τη ζωή του στο σχο5. ¡·
‰ÔıÂ›
ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË
Û˘ÌÊˆλείο
στην
Κάλυμνο,
τις χειρονακτικές
δουλειές
του,
ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
στοÓ›·˜
καμίνι,
στα μανταρίνια, στα σφουγγάρια, στο κονÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
τραμπατζίδικο καΐκι και μετά στην Αθήνα και στον Πει6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔραιάÚÔ‡ÛÂ
και μετά
πάλι σεÙËÓ
μια¤Î‚·ÛË
δουλειάÙˆÓ
με σφουÓ· στην
ı¤ÛÂÈΑίγινα
ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ
Û˘ÓÔγγάρια,
και τέλος τις περιπέτειές του στον ελληνο-ιταÌÈÏ›ˆÓ.
7. ¡·
Û˘˙ËÙËıÂ›
ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
λικό
πόλεμο
του 1940-41.
∫‡ÚÔ˘.
Στο
έργο παρελαύνουν πολλά πρόσωπα, όπως ο
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Σωκράτης στο σχολείο, το «ξαδερφάκι» στο καμίνι,
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Úο Μανώλης
και η Μαργαρίτα
στα «μανταρίνια»,
η
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË
ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔΕλένη
στην
αποθήκη
σφουγγαριών
της
Καλύμνου,
ÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
ο Λευτέρης,
και οι‹ ερωτικές
περιπέτειες του Δημήτρη
√È Αγνή
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
με9.την
και τη Μιχαέλα
στηνÓ·
Αίγινα.
ÙÚﬁÔ
Û˘ÓÂ¯‹
Î·È
·‰È¿ÎÔÔ.
Άλλα έργα του Μαγκλή είναι: «Τα παιδιά του ήλιου
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
και της θάλασσας», «Το ανθρώπινο πάθος», «Ο
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
αγέρας
χτύπαγε
την πόρταÛ˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜
μας», «Άρχοντας»,
«Ο
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿κύριος
«Οι ÙÔ˘
σημαδεμένοι»,
κολόνα
Ï·˜ ˘ﬁ κόμης»,
ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂«Στην
¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ
∫Ô˘ÂÁÈ¿Ú.
∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
Ô
της
Αφροδίτης»,
«Σταυραδέρφια»,
κ.ά.
°ÂÒÚÁÈÔ˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Ô˘
Ì¤¯ÚÈ
ÙﬁÙÂ
Ó¤Ô˜
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜
Ο Μαγκλής ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις.
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
Μετέφρασε στα ελληνικά το μοναδικό βιβλίο που
∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘έγραψε
ο Ν. Καζαντζάκης στα γαλλικά «Τόντα Ράμπα»,
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.
καθώς και έργα άλλων Γάλλων συγγραφέων.
∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Πέθανε στην ιδιαίτερη του πατρίδα την Κάλυμνο
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂστις
24 Απριλίου 2006.

Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ﬁ
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ·
Ô˘ ËÁ¤ÙË˜Χατζής
Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ‹Ù·Ó
Δημήτρης
ÙﬁÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ(1913Á˘Ó·›Î·
- 1981)
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔΟ Δημήτρης
γεννήθηκε
Γιάννενα°Ô˘το
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÌÂ ÙË Χατζής
ÛÙ¿ÛË ÙË˜
∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜στα
∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
1913.
Πατέρας
του ·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ήταν ο Γεώργιος
Χατζής,
εκδό›ÏÛÔÓ Î·È
∫¿ÏÏ·¯·Ó,
ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
της
τηςÎ·È
εφημερίδας
«Ήπειρος».
ﬁÙÈΟı·Δημήτρης
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Û·Ó
ÂÁΧατζής φοίτησε στην ΙόνιοÙÔ˘˜
Σχολή
στην
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
Αθήνα και αργότερα σπούδασε στη Νομική Σχολή
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
της
Αθήνας. Όταν πέθανε ο πατέρας του το 1930,
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
ανέλαβε
τη διεύθυνση της εφημερίδας, αλλά το 1936
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
με ∆·
τη ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
δικτατορίαÎ·È
τουÔÏÈÙÈÎ¿
Ιω. Μεταξά
συνελήφθη
για τη
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
ÔÏÈÙÈÎﬁ
·ﬁ¯ÚˆÌ·
·Ó Â›συμμετοχή
του στις ﬁÔÈÔ
αριστερές
οργανώσεις
καιÎÈστάλ¯·Ó,
Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ
ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘˜
ÙˆÓ
∞ÌÂθηκε στην εξορία στη Φολέγανδρο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Έλαβε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο του
1940-41 και αμέσως μετά στην Εθνική Αντίσταση. Οι
εμπειρίες του αυτές τον οδήγησαν να γράψει το μυθιστόρημά του «Η φωτιά» το 1946. Το έργο είναι ιστορικό μυθιστόρημα και είναι χωρισμένο σε τρία μέρη:
ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
«Η φωτιά», «Ο πόλεμος» και «Ο δρόμος». Αναφέ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
ρεται στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και περιγράφει τη δράση και τον ηρωισμό των Ελλήνων ανταÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ρτών
στα ÙÔ˘˜
βουνά
της Ρούμελης.
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜
Û¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
1947 στάλθηκε
στην
στην
ΙκαρίαÙˆÓ
καιÂτο
ÙËÓΤο™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË Î·È
ÙËÓεξορία
ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹
ÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
1948
καταδικάστηκε
ερήμην σε θάνατο
γιατί,·Ï¿
ενώ
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓέφυγε
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Ô˘με
ÙËÓτους
Û˘ÓÂ¯¿ÚË
ÁÈ·
ήταν
στρατιώτης,
και πήγε
αντάρτες
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆτου ΔΣΕ.
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
1949 μέχρι
μεταπολίτευση
Ελλά™ÙÔΑπό
Ó¤Ô το
˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
ÙË˜ την
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ë £¿ÙÛÂÚστην
‰ÈﬁÚÈÛÂ
ÙÔÓ
δα
έζησε
πολιτικός
πρόσφυγας
στη
Ρουμανία,
στην
§ﬁÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
Ουγγαρία και στην Ανατολική Γερμανία. Στο Ανατο√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
λικό Βερολίνο σπούδασε Φιλολογία και Βυζαντινο√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·λογία
καιÙÈ˜
μετά
την απόκτηση
του διδακτορικού
του
ÙÈÛÙÂ› ÁÈ·
15 πÔ˘Ó›Ô˘
1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘διπλώματος
ασχολήθηκε
και δίδαξε
και
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌﬁÓË
‰È·ÊÔÚ¿ως
ﬁÙÈερευνητής
ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËπροωθούσε
τη √νεοελληνική
λογοτεχνία
σε‰Â¯ÙÂ›
διάφορα
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘
·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â
ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿
ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜
ﬁÚÔ˘˜
πανεπιστήμια.
Στο Ανατολικό
Βερολίνο
συνεργαζό·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
ÙÒÚ·
¤ÓÙÔÓ·
Î·È
Â¤ÌÂÓÂ
Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ταν με τη Μαρίκα Μινεέμη που εξέδιδε το περιοδικό
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
«Πυρσός».
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
Το 1953 έγραψε
τη συλλογή
τέλος
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÙË˜ διηγημάτων
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘«Το
ﬁÔ˘
‰ÈÂÎτης
μικρής
μας
πόλης».
Το
έργο
αυτό
αποτελείται
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜
ÂÚÈÔ˘Û›Â˜
ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Óστην
·ﬁ
από
εφτά διηγήματα
τα ÔÈοποία
τοποθετούνται
ÙÔ
1571
ﬁÙ·Ó
Ô
§·Ï¿
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ
επαρχιακή πόλη Γιάννενα και δίνουν τον κόσμο ÙËÓ
της
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
παρακμής της επαρχίας κάτω από την πίεση των
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
νέων
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Ένα
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
απ’
αυτά
τίτλο ÙËÓ
«Η ·ﬁÊ·ÛË
διαθήκη ÙÔ˘
του‰ÈÎ·ÛÙ‹
καθηγητή»
και
«∞¸ÓÙÏ›Î» έχει
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ
Î·È ¤ÁÚ·έχει
θέμα
την εκτέλεση
αδερφού
τουÙﬁÙÂ
στα «Ë
χρόνια
„Â ﬁÙÈ
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÌÈ·του
Ù¤ÙÔÈ·
«ÏÔÁÈÎ‹»
∞ı‹Ó·, ËΕμφυλίου.
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘του
Ú¤ÛÙÈ
Ú¤ÂÈέγραψε
Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
Το 1966
τη συλλογή
διηγημάτων «ΑνυπεªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
ράσπιστοι» – με κύριο θέμα τη ζωή και τον αγώνα
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
των
απλών °È·
καιÙËÓ
φτωχών
ανθρώπων.
Τα διηγήματα
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·.
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â
ÙÈ˜ Â˘ı‡αναφέρονται
στην ανισότητα
ανθρώπων
της αστιÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ﬁÏÂÌÔ»των
ﬁˆ˜
ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ÂÌ¿ÚÎÔ»,
Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·Ïκής
και μικροαστικής
κοινωνίας.
ÏÂ «Ë
¢ÈÔ›ÎËÛË».
Στο∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
μυθιστόρημά του
«Διπλό βιβλίο» το 1976 ο
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆσυγγραφέας εκφράζει την πίκρα του για την πρόσφÛ›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ατη ιστορική πραγματικότητα της χώρας με αφηγήÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘σεις
που διεκτραγωδούν
τη ζωή των
εργατών
ÓÔÌÈÏÈÒÓ.
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈΕλλήνων
«ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹στη
Γερμανία.Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜»
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜με√ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Στην Ουγγαρία
είχε συνεργαστεί
την Μέλπω
Î·È
Û˘ÓÂÒ˜
¤‚·˙Â
Û·Ó
ﬁÚÔ
ÁÈ·
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ελληνικού
ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈΑξιώτη στη συγγραφή της «Ανθολογίας
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
Διηγήματος» και της «Ιστορίας της Νεοελληνικής
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÛÙË
Λογοτεχνίας».
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
Δ. ΧατζήςÏ‡ÛË»
είναι·Ú¿
από τους
μεγαλύτερους
εκπροÁÈ·Ο«‰È˙ˆÓÈÎ‹
ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓ‰›·». ¶Ú¤ÂÈ
·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜
ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜
Â›¯Â του
‹‰Ë
σώπους
τουÓ·
αντιηρωικού
διηγήματος.
Οι ήρωες
‰ËÏÒÛÂÈ
ÛÙÔ
∂ıÓÈÎﬁ
Î·È
ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÛÙÈ˜
9
ª·Úείναι ασυμβίβαστοι λιποτάχτες του κατεστημένου και
Ù›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›προσπαθούν
να βρουν καταφύγιο μέσα στο φυσικό
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
περιβάλλον. Είναι γεμάτοι ανθρωπιά και αντιστέκονται
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
στην
ύλη. Πλημμυρίζουν
από ελληνικότητα,
καταı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
‰ÈÔ›ÎËÛË.
διώκουν το μιμητισμό και απεχθάνονται την αλλο∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
τρίωση που κάθε φορά επιβάλλει το κοινωνικό κατε∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜
στημένο.
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΟ Γ. Βαλέτας
θεωρεί τον
Δ. Χατζή
σαν τον ﬁÔ˘
μεγαλύτεÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ì›ÏËÛÂ
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
·Ó¿ρο
μεταπολεμικό
τον συγγραφέα
της
ÊÂÚÂ
ﬁÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜πεζογράφο,
·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌﬁÓÔ
Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘
40% ÙÔ˘
ÙË˜ ˘Ô στα
Î·ÙÔ¯‹
Î·È
αντίστασης
και¤¯ÂÈ
ραψωδό
τουÂ‰¿ÊÔ˘˜
νέου ηρωισμού
βουνά
Í¤Ó·
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
ÛÙÔ
¤‰·ÊÔ˜
ÙË˜.
∏
∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·
¤¯ÂÈ
και στους κάμπους.
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
Με την πτώση της χούντας γύρισε στην Ελλάδα
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
και™ÙÔ
συνεργάστηκε
με το περιοδικό
ενώ ˙Ëτο
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜
ÂÁÎÚ›ıËÎÂ «Αντί»
æ‹ÊÈÛÌ·, Ô˘
1976
για
ένα
σύντομο
χρονικό
διάστημα
δίδαξε
στο
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
Πανεπιστήμιο
της Πάτρας
Νεοελληνικού
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘ μαθήματα
√∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛËκαι
ÙÔ˘Παιδείας.
∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔΠολιτισμού
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È«Το
·ÊÔÏÈÛÌﬁ
ÙË˜περιοδικό
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÙË˜
Το 1980 εκδίδει
Πρίσμα»,
παγκό∫‡ÚÔ˘.
σμιας λογοτεχνίας αλλά τον επόμενο χρόνο αρρώστησε
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
από καρκίνο και πέθανε στις 20 Ιουλίου
1981.
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High Commissioner A. Kakouris briefed British MPs
on latest developments in Cyprus

On Monday 9th November, the All-Party Parliamentary
Group (APPG) for Cyprus were briefed on the latest developments in Cyprus by H.E. the High Commissioner of the Republic of Cyprus to the UK, Mr Andreas Kakouris. The briefing was organised by the National Federation of Cypriots in
the UK, the Secretariat for the APPG.
The High Commissioner provided a detailed update covering the Cyprus issue, Turkey’s illegal “opening” of Varosi
beachfront and coastal roads, as well as Turkey’s latest provocations in Cyprus’s Exclusive Economic Zone (EEZ). He also gave an update on the prospects for the resumption of ne-

gotiations and emphasised that a solution must be based on
the relevant UN Resolutions and the agreed framework –
namely a bi-zonal, bi-communal federation.
Following the High Commissioner’s briefing, MPs had the
opportunity to discuss the recent developments and ask the
High Commissioner more detailed questions about specific
issues. There was also a discussion about the implications
of the recent US Presidential Election on the Cyprus issue
and MPs highlighted President-Elect Joe Biden’s longstanding support for Cyprus.
The following MPs were present Sir Roger Gale MP (Con),

Chair of the APPG for Cyprus; Bambos Charalambous MP
(Lab), Vice-Chair of the APPG for Cyprus; Jack Dromey MP
(Lab), Secretary of the APPG for Cyprus; Theresa Villiers MP
(Con), Officer of the APPG for Cyprus; Bob Blackman MP
(Con), Officer of the APPG for Cyprus; Catherine West MP
(Lab), Shadow Minister for Europe; Fabian Hamilton MP (Lab),
Shadow Minister for Peace and Disarmament; Admiral Lord
West of Spithead (Lab); Lord Harris (Lab); Chris Stephens
MP (SNP).

THE GREATEST GREEKS (MODERN)

A

Domenikos Theotokopoulos
(El Greco)

mong the modern Greeks I am of the opinion
that Domenikos Theotokopoulos deserves a
place among the greatest. You might recognise him
easier if I called him El Greco, the name he was given by the Venetians, Romans and Spaniards, who
could not easily pronounce his name. Domenikos
might have worked abroad for most of his life but
he never forgot he was Greek! Despite being known
as El Greco by his clientele, he always signed his
work as Domenikos Theotokopoulos in Byzantine
characters, and he kept many Greek books of philosophy, literature and religion in his library. He
never forgot who he was and when asked about his
origins he replied: “I never wanted to be anything
but Greek. But when in Crete I was dreaming of
Italy, in Italy I was dreaming of Spain, but now I wish
I could return to Crete”.

By
Michael
Papadopoulos

Dominikos Theotokopoulos
(El Greco)
Theotokopoulos was born in Heraklion in Crete which
was under the Kingdom of Venice at the time. He came
from a prosperous family and he was introduced to art,
especially Byzantine iconography from a young age.
He was taught literature and religion by the monks of
the monastery of St. Panteleimon. He continued his
studies in Heraklion and in Venice. He had moved to
Venice in 1567 where he was initiated into the art of the
Renaissance by prominent artists such as Tiziano Vecelli (or Titian) and Tintoretto. He loved classicism and
the ancient philosophers which led him to mix and interact with well-known Hellenists in Venice and Rome.
El Greco moved from Venice to Rome in 1570, where
he remained until 1576. While in Rome, Domenikos
was faced with vehement opposition because he said

that Michelangelo “was a good man, but he did not
know how to paint". He also said that if the Sistine
Chapel was destroyed, he himself would be able to replace the paintings with even better ones. These views
did not create a good impression. On the contrary, he
acquired a lot of enemies in Rome and as a result he
did not receive many commissions. This led him to
leave Rome and move to Spain.
In 1577, El Greco migrated to Madrid, then to Toledo, where he produced most of his work, which is also the most mature and most admired. At the time,
Toledo was a prosperous city with an illustrious past
and the religious capital of Spain. El Greco immortalized Toledo in one of the most celebrated landscapes
in Western art—the View of Toledo. In the city, he found
a sympathetic circle of intellectual friends and patrons
and forged a highly profitable career.
El Greco’s most celebrated painting, is probably the
The Burial of Count Orgaz. It is said that it encapsulates the object of his art, which is to suggest a visionary experience. Other masterpieces include, The Holy
Trinity, The Adoration of the Shepherds, The Assumption of the Virgin, The Nobleman with His Hand on His
Chest, The Opening of the Fifth Seal, The Disrobing of
Christ, Madonna and Child with Saint Martina and Saint
Agnes, Saint Martin and the Beggar, View of Toledo,
Laocoön and many others. You can access most of
them with this link: https://www.ba-bamail.com/content.aspx?emailid=27057
El Greco’s established his reputation as a painter
with an original and distinctive style. His figures took an
elongated and twisting form, radical at the time. El Greco based his repudiation in painting not only the world
of mere appearances, but also depicting the realm of
the intellect and the spirit, transcending the obvious and
alluding to spiritual imagination. His use of dramatic
lighting, turbulent skies and unreal deep colours are
considered sometimes evocative and other times haunting, encapsulating a sort of mysticism.
Since El Greco’s death, writers, critics, and other observers have struggled with how and where to situate

him. As a representative of the Renaissance, he occupies a special position in the history of world art because of his extraordinary paintings, his tremendous
influence in the world of art and for his role among the
wisest Hellenists of the West. Was Theotokopoulos a
proto-Modernist? Paintings like Laocoön and the Vision of St John most certainly are modern for his time.
The Vision of St John is a wonderful example of the
modern-like qualities of his work and it served as an inspiration to modern greats such as Picasso. Picasso
himself characterised El Greco as was his father in
painting.
Domenikos Theotokopoulos is now renowned as the
greatest Greek painter of the post-Byzantine era. He
had not married, but he did have a relationship with
Jeronima de las Cuevas by whom he had a son, Jorge
Manuel Theotocópuli. He died on April 7, 1614 in Spain
and was buried in Toledo. He never made it back to
Crete as he had hoped. Despite having a very successful career, he was unappreciated in his time. Because of his modernistic style, some described his work
as the work of a madman. His genius was not recognised until 250 years later. Only then did the art world
embrace his status as a master. Today, his paintings
adorn churches, private collections, and museums
throughout the world. Six of his masterpieces are in
Greece. And they are all invaluable! Not bad for a
Greek boy from Heraklion!
TITBITS:
Quotes by El Greco
• I paint because the spirits whisper madly inside my
head.
• I suffer for my art and despise the witless moneyed
scoundrels who praise it.
• The language of art is celestial in origin and can
only be understood by the chosen.
SOURCES:
https://www.maxmag.gr/afieromata/dominikostheotokopoylos/
https://el.wikipedia.org/wiki/Δομήνικος_Θεοτοκόπουλος
https://www.sansimera.gr/biographies/811

https://www.ba-bamail.com/content.aspx?emailid=27057
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sx
srf=ALeKk00uHp2OeZid_FTflwRTJLbbJ_vHg:1601661374590&q=Jorge+M
anuel+Theotoc%C3%B3puli&stick=H4sIAAAAAAAAAONg
VuLSz9U3KMsrKDTIeMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4
uJC08SxilfLKL0pPVfBNzCtNzVEIyUjNL8lPPry5oDQnE
wAwybXgYwAAAA
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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Online seminar by EFEK UK to mark the black anniversary
of the proclamation of the Turkish pseudo-state
The EFEK UK Press Release in English:
Due to the epidemiological situation in the
United Kingdom, we will not be able to organize our demonstrations outside the Turkish
Embassy this year against the illegal declaration of the pseudostate in our occupied homeland.
However, we ought to adapt to the current
circumstances. For this reason, EFEK UK organizes a webinar on Sunday 15/11/2020 at
16:30 (GMT+0) with theme "CYPRUS PROBLEM 2020: The Next Day, the E.U. and the
Youth".
Presenters: George Andreou – President
EFEK UK, Christos Karaolis – President NFC
UK.

Guest of Honour: Nikos Christodoulides –
Minister of Foreign Affairs.
Guests: Giorgos Georgiou - MEP, Demetris
Papadakis - MEP, Costas Mavrides - MEP,
Loukas Fourlas - MEP, Lefteris Christoforou MEP, (Dr.) Niazi Kizilyurek – MEP.
During the webinar we will present video
messages from Chairman of the All Party Parliamentary Group for Cyprus Sir Roger Gale
MP and Shadow Peace and Disarmament Minister Fabian Hamilton MP.
The webinar is under the auspices of the
National Federation of Cypriots in the UK.
You can watch the webinar live through the
following link:
www.cypriotfederation.org.uk/nov15

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.

Htapodi Stifado
Me Kremithia
Octopus stew with onions

METHOD
1. Wash the octopus and remove the ink bag
2. Heat a large saucepan on a medium heat,

uid, to evaporate almost all of its juices.
3. Remove the octopus and cut the tentacles
into rings and the body into strips or cubes
more or less of equal size, or leave whole.
4. Heat half of the olive oil in a large casse-

Octopus is cooked in a variety of ways using wine and tomatoes (htapodi krassato) or
with onions and tomatoes (htapodi stifado)
and with wine, tomatoes and rice (htapodi pilafi). It is just boiled, especially the small
younger ones and dressed with olive oil and
vinegar, more often than not accompanied
by ouzo or retsina.
Although the fishermen beat the octopus
when brought onto shore from the boat, the
cooks beat it more on a hard surface such as
rock and rub its body against it or a kitchen
marble slab to tenderise it further.
Salt is never added during cooking as this
may harden the fish and in any case octopus
seems to retain its saltiness from the sea. An
octopus dish is so delicious that it makes some
people rank it in the same category as lobster.
* Clean squid may be used instead of octopus, using the same method.

1kg octopus
100ml extra virgin olive oil
4 cloves garlic, minced or finely chopped
2 large tomatoes, skinned, deseeded and

To garnish flat-leaf parsley, finely chopped

for 5-10 minutes, without adding any liq-

Octopus stew with onions

(Serves 4)

500g shallots, peeled

place the octopus in it and cook covered

HTAPODI STIFADO ME
KREMITHIA

INGREDIENTS

450ml water

role and sauté the octopus and garlic for
around 5 minutes. Once the garlic starts
to change colour add the rest of the ingredients except the shallots. Cover and
simmer for about 1 hour.
5. In the meantime, in a large frying pan heat
the remaining olive oil until it is hot but not
smoking. Add the shallots and sauté stirring occasionally for about 10 minutes or
until golden brown.
6. Pour the shallots and juices from the frying pan into the saucepan, cover and simmer for 25-30 minutes or until the octopus
is tender. Check occasionally if it needs
finely chopped or 1 x 400g canned tomatoes
2 tbsp tomato puree, diluted in 175ml warm
water
125ml dry red wine
4 tbsp red wine vinegar

2 bay leaves
Needles of a sprig of rosemary, about 6cm,
finely chopped
1 cinnamon stick, about 5cm
5-6 peppercorns
A pinch of demerara sugar

more liquid, if so add more. The sauce
should be thick at the end of this process.
7. Sprinkle with parsley and serve with crusty
bread, rice, pasta or fried potatoes.
© Copyright George Psarias

