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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Ατομική ευθύνη, κυβερνητικά
μέτρα κατά του Covid-19, 

το Πολυτεχνείο και 
οι εκμεταλλευτές των θανάτων

ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ

O Boris Johnson έδιωξε
με τις «κλωτσιές» τον
Dominic Cummings!

l ΗΘΕΛΕ ΝΑ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΚΑΙ ΝΑ «ΒΑΛΕΙ ΧΕΡΙ»

ΣΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 6

Σαν ληστής στο Βαρώσι με τους
«Γκρίζους Λύκους»

l ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ Ε/Κ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ NA…ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 

ΣΕΛΙΔΑ 11

Οι καρντάσιηδες Τουρκοκύπριοι
και η αληθινή τους βούληση

l Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Πολιτικός Μηχανικός 

& Σύμβουλος Στρατηγικής

ΣΕΛΙΔΑ 15

Innovating in times of
extreme uncertainty

l Γράφει ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 19

Εκλογές σε όλες τις ορθόδοξες
κοινότητες ζητά ο Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων Νικήτας
n ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2021

ΣΕΛΙΔA 8

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ PFIZER

Μέχρι τα Χριστούγεννα
αρχίζουν οι πρώτοι εμβολιασμοί

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΦΕΚ Η.Β ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: «Σκοτεινή
επέτειος, δεν υφίσταται κράτος στα

βόρεια της Κύπρου»
n  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΥΠΕΞ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ 6 ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7

n ΚΑΤΑ 94.5% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ MODERNA

n ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ
ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

n Η ΕΕ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΞΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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ñ t e l : 0 2 0  7 1 9 5  1 7 8 8  ñ f a x : 0 2 0  8 4 5 0  4 0 9 2

website: www.eleftheria.co.uk ñ email: michael@eleftheria.biz
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020 88291414 400/402 West Green Road, London N15, 3PX FAX: 020 8365 8422 020 8365 8877

™∂ ∂∆√πª√∆∏∆∞ ∆∞ µƒ∂∆∞¡π∫∞ ∫√ªª∞∆∞ ∂¡ √æ∂π ∂∫§√°ø¡

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

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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Την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι το
εμβόλιο κατά της  COVID-19 της

αμερικανικής εταιρείας Pfizer θα είναι
διαθέσιμο στη Βρετανία πριν από
Χριστούγεννα εξέφρασε ο υπουργός
Υγείας της χώρας, Ματ Χάνκοκ.

Την ίδια ώρα ακόμα μία αμερικανική

φαρμακοβιομηχανία, η MODERNA,
ανακοίνωσε ότι στη μάχη κατά του κο-

ρωνοϊού το εμβόλιο που ανακάλυψε

είναι αποτελεσματικό στην πρόσληψη

από τον ιό κατά το εντυπωσιακό ποσο-

στό του 94.5%.

Παράλληλα, οι επιστήμονες του Πανε-

πιστημίου της Οξφόρδης δήλωσαν ότι

είναι στα πρόθυρα ανακοίνωσης πα-

ρόμοιου εμβολίου, το οποίο θα κυκλο-

φορήσει στις αρχές του έτους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Ούρσουλα Λάιεν ανακοίνωσε

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ήδη

συμβόλαιο με πέντε εταιρείες για προ-

μήθεια εμβολίων και αναμένεται η υπο-

γραφή και έκτου.

ΧΑΝΚΟΚ: 
Μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα

αναμένεται η Βρετανία να αρχίσει τη διά-

θεση του εμβολίου κατά της COVID-19

της Pfizer αν αυτό κριθεί ασφαλές και

αποτελεσματικό, δήλωσε ο Βρετανός

υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.
«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την

εταιρεία», δήλωσε. «Θα είμαστε έτοιμοι

να το διαθέσουμε μόλις έρθει, θα είμα-

στε έτοιμοι από τις αρχές του Δεκεμ-

βρίου, ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι

θα μπορούμε να αρχίσουμε να το δια-

θέτουμε πριν από τα Χριστούγεννα»,

σημείωσε.

Ερωτηθείς πόσα εμβόλια θα χρεια-

στεί η Βρετανία, ο υπουργός Υγείας

απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το

πόσο αποτελεσματικά είναι στην πρό-

ληψη της μετάδοσης του νέου κορω-

νοϊού.

Ωστόσο ο Χάνκοκ σημείωσε ότι μολονό-

τι έχει σημειωθεί η ταχύτερη δυνατή

πρόοδος με τα εμβόλια κατά του COVID-

19, η πλειονότητα των ανθρώπων στο

Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει εμβο-

λιαστεί ως το ερχόμενο έτος.

«Ακόμη κι αν αυτό έρθει το ταχύτερο

δυνατόν, η ευρεία πλειονότητα των αν-

θρώπων θα εμβολιαστεί, όπως αναμέ-

νουμε, το νέο έτος», σημείωσε.

Η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για

να μπορέσει να χορηγήσει το εμβόλιο

αμέσως μόλις αυτό είναι διαθέσιμο,

συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι ελπίζει

οι διαφορετικές κυβερνήσεις ανά την

Βρετανία να συμφωνήσουν σε μια σειρά

κανόνων ώστε οι άνθρωποι να μπο-

ρούν να βρεθούν τα Χριστούγεννα.

«Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα

για να κάνουμε τα Χριστούγεννα όσο

πιο φυσιολογικά γίνεται», δήλωσε.

Το νέο εμβόλιο της MODERNA

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας

Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιό

της κατά της Covid-19 είναι κατά 94,5%

αποτελεσματικό στην προστασία από

την προσβολή από την νόσο, παρόμοια

με την αποτελεσματικότητα κατά 90%

που ανακοίνωσαν την περασμένη εβδο-

μάδα οι Pfizer/BioNTech.
Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος προσ-

βολής από την Covid-19 μειώνεται κατά

94,5% σε ομάδα ασθενών που έλαβε

το εμβόλιο έναντι της ομάδας που έλαβε

ψευδοφάρμακο (placebo), στο πλαίσιο

μεγάλης κλινικής δοκιμής που πραγ-

ματοποιείται στις ΗΠΑ: συγκεκριμένα,

90 ασθενείς της ομάδας του placebo

προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό, έναν-

τι 5 της ομάδας του εμβολίου.

«Θα έχουμε ένα εμβόλιο που μπο-

ρεί να σταματήσει την Covid-19», δήλω-

σε σε τηλεφωνική συνέντευξη ο πρόε-

δρος της Moderna, Stephen Hoge.
Πιο συγκεκριμένα η τρίτη φάση της

δοκιμής, έδειξε αποτελεσματικότητα

εμβολίου που φτάνει το 94.5% (p <0.0001).

Η πρώτη ενδιάμεση ανάλυση περιλάμ-

βανε 95 συμμετέχοντες που είχαν επι-

βεβαιωμένα νοσήσει από COVID-19.

Η Moderna σκοπεύει να αιτηθεί για

Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης

(Emergency Use Authorization - EUA)

στον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμά-

κων τις επόμενες εβδομάδες και ανα-

μένει ότι η Άδεια θα βασιστεί στην τελι-

κή ανάλυση 151 επιβεβαιωμένων

νοσούντων με COVID-19 και ενδιάμε-

ση επαναξιολόγηση άνω των δυο μηνών.

«Πρόκειται για μια στιγμή ορόσημο

στην ανάπτυξη του υποψήφιου εμβολίου

μας έναντι της COVID-19. Από τις αρχές

Ιανουαρίου, ακολουθούμε στενά αυτόν

τον ιό με τον στόχο να προστατεύσουμε

όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα σε

όλο τον κόσμο. Γνωρίζαμε εξαρχής ότι

κάθε μέρα μετράει. Αυτή η ιδιαίτερα θετι-

κή εξέλιξη από την ενδιάμεση ανάλυση

της Φάσης 3 της δοκιμής μας προσ-

φέρει την πρώτη κλινική επικύρωση ότι

το εμβόλιό μας μπορεί να αποτρέψει την

μόλυνση από COVID-19 και να προλά-

βει την βαριάς μορφής νόσηση», δήλωσε

ο Stéphane Bancel, Διευθύνων Σύμβου-

λος της Moderna.

Η Moderna ανακοινώνει μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής για το υποψήφιο εμβό-

λιο έναντι του COVID-19 σε συνθήκες

απλής ψύξης.

Ορισμένα βασικά σημεία:

• Το υποψήφιο εμβόλιο αναμένεται

να παραμένει σταθερό σε τυπικές θερ-

μοκρασίες ψύξης από 2° έως 8°C για

30 ημέρες, διάστημα μεγαλύτερο από

την αρχική εκτίμηση των 7 ημερών

• Το εμβόλιο μπορεί να μεταφερθεί

και να αποθηκευτεί μακροπρόθεσμα σε

τυπικές θερμοκρασίας κατάψυξης στους

-20°C για 6 μήνες

• Το εμβόλιο mRNA-1273 θα διανε-

μηθεί μέσα από την ήδη υπάρχουσα

διευρυμένη υποδομή μεταφοράς και

αποθήκευσης εμβολίων της εταιρείας

• Δεν απαιτείται αραίωση πριν τον

εμβολιασμό.

«Πιστεύουμε ότι η επένδυση που έχου-

με κάνει πάνω στην τεχνολογία παρά-

δοσης εμβολίων mRNA και την ανά-

πτυξη της διαδικασίας παραγωγής θα

μας επιτρέψει να αποθηκεύσουμε και

να μεταφέρουμε το υποψήφιο εμβόλιο

μας έναντι της COVID-19 σε θερμο-

κρασίες που συναντώνται στα ήδη δια-

θέσιμα φαρμακευτικά ψυγεία και κατα-

ψύκτες», σχολίασε ο Juan Andres, Επι-

κεφαλής Τεχνικών Λειτουργιών και

Υπεύθυνος Ποιότητας στην Moderna.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι

που μπορούμε να υποβάλλουμε αυτές

τις διευρυμένες συνθήκες σταθερότητας

για το εμβόλιο mRNA-1273 στις ρυθμι-

στικές αρχές για έγκριση. Η δυνατότητα

αποθήκευσης του εμβολίου μας για έως

και 6 μήνες στους -20° C, και η αποθή-

κευση για έως και 3 ημέρες σε τυπικές

συνθήκες ψύξης μετά την απόψυξη είναι

μια σημαντική εξέλιξη, που θα επιτρέ-

ψει πιο απλοποιημένες διαδικασίες δια-

νομής και μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία

θα διευκόλυνε τον εμβολιασμό στον

ευρύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ, αλλά και

σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Με μία δόση το εμβόλιο της
Οξφόρδης και φτηνότερο

Στα «πρόθυρα» απόδειξης της απο-

τελεσματικότητας του εμβολίου κατά του

κορωνοϊού που έχουν παρασκευάσει

βρίσκονται οι επιστήμονες του Πανεπι-

στημίου της Οξφόρδης, όπως είπε ο

επικεφαλής των κλινικών δοκιμών.

Ο καθηγητής Άντριου Πόλαρντ δήλω-

σε αισιόδοξος ότι το εμβόλιο θα μπο-

ρούσε να λάβει το πράσινο φως από

την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της χώρας

πριν από το τέλος του έτους.

Όπως είπε, δεκάδες εκατομμύρια

δόσεις του εμβολίου είναι έτοιμες προς

παραγωγή από την AstraZeneca.
Χαρακτήρισε «θαύμα» την «ταχύτητα

ρεκόρ» με την οποία οι ερευνητές της

Οξφόρδης ανέπτυξαν το σκεύασμα, ενώ

σημείωσε πως αυτό το εμβόλιο θα είναι

πιο εύκολο να χορηγηθεί από το εμβό-

λιο της Pfizer/BioNTech, καθώς απαι-

τεί μόνο μία δόση και αποθηκεύεται σε

θερμοκρασία ψυγείου και όχι στους -78

βαθμούς Κελσίου.

Πρόσθεσε ότι το εμβόλιο της Οξφόρ-

δης θα είναι επίσης φθηνότερο από

εκείνο της Pfizer καθώς θα διατεθεί «σε

μη κερδοσκοπική βάση» από την

AstraZeneca.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει προ-

παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις

από το εμβόλιο της Οξφόρδης, με την

τιμή να εκτιμάται σε 2,23 λίρες ανά δόση,

έναντι 29,47 λιρών για δύο δόσεις του

εμβολίου της Pfizer.

Αντιδρώντας εξάλλου στην ανακοίνωση

της αμερικανικής φαρμακευτικής εται-

ρείας Moderna ότι το δικό της εμβόλιο

είναι κατά 94,5% αποτελεσματικό, Βρε-

τανοί επιστήμονες έκαναν λόγω για εν-

θαρρυντικά νέα.

Η διευθύντρια του Παγκόσμιου Δι-

κτύου Υγείας του Πανεπιστημίου της

Οξφόρδης καθηγήτρια Τρούντι Λανγκ
είπε ότι αποδεικνύεται πως ένα εμβό-

λιο κατά της Covid είναι μια «πραγμα-

τική πιθανότητα».

Ο καθηγητής Πίτερ Όπενσο από το

Imperial College του Λονδίνου είπε ότι

ακόμα και οι ήπιες παρενέργειες που

έχουν καταγραφεί, όπως κόπωση και

πονοκέφαλος, είναι οι αναμενόμενες

από ένα εμβόλιο που λειτουργεί και προ-

ξενεί «καλή ανοσοποιητική αντίδραση».

Έξι συμβόλαια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνω-

σε ότι ενέκρινε ένα νέο συμβόλαιο για

εμβόλια εναντίον της Covid-19, το πέμ-

πτο κατά σειρά αυτού του είδους, με τον

γερμανικό φαρμακευτικό όμιλο CureVac
και ελπίζει να υπογράψει ένα έκτο «σύντο-

μα» με την αμερικανική Moderna.
Οι Βρυξέλλες είχαν ανακοινώσει την

περασμένη Τετάρτη μια συμφωνία με

την αμερικανική Pfizer και τη γερμανι-

κή BioNTech που προβλέπει την αγορά

έως 300 εκατομμύρια δόσεων.

«Λίγες ημέρες μετά το συμβόλαιό μας

με την BioNTech και Pfizer, με χαρά ανα-

κοινώνω μια νέα συμφωνία», δήλωσε

η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη

διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η νέα

σύμβαση με την CureVac «θα μας επι-

τρέψει να αγοράσουμε έως 405 εκα-

τομμύρια δόσεις εμβολίου».

«Πρόκειται για το πέμπτο συμβόλαιο

με μια φαρμακευτική εταιρεία για το χαρ-

τοφυλάκιό μας των εμβολίων κατά της

Covid-19», υπογράμμισε η φον ντερ

Λάιεν.

«Και εργαζόμαστε σε μια έκτη (συμ-

φωνία) με τη Moderna, με την οποία 

έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις διερευ-

νητικές συζητήσεις. Ελπίζουμε ότι θα

ολοκληρώσουμε αυτό το συμβόλαιο

σύντομα», συμπλήρωσε η επικεφαλής

της Κομισιόν. Η τιμή που διαπραγμα-

τεύτηκε ήταν κάτω από 25 δολάρια (21,11

ευρώ), ενώ το συγκεκριμένο εμβόλιο θα

χορηγείται σε δύο δόσεις.

Πριν από τις Pfizer/BioNTech και

CureVac, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέ-

γραψε τρία συμβόλαια για την προπα-

ραγγελία πιθανών εμβολίων: με τη σου-

ηδο-βρετανική AstraZeneca (εμβόλιο

Οξφόρδης) και την αμερικανική Johnson
& Johnson (έως 400 εκατομμύρια δόσεις

από την κάθε μία) όπως και με το γαλλο-

βρετανικό δίδυμο Sanofi-GSK (έως 300

εκατομμύρια δόσεις).

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ
ΘΑΝΑΤΩΝ

Η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε 598

θανάτους από κοροναϊό και 2.0051 επι-

βεβαιωμένα νέα κρούσματα χθες. 

Αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανά-

των από τις 6 Μαΐου και ανεβάζει το

σύνολο των νεκρών από την πανδημία

Covid-19 στους 52.745

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Sky

News, ο συνολικός αριθμός κρουσμά-

των στη χώρα είναι 1.410.732

H Αγγλία βρίσκεται στο μέσον ενός

εθνικού lockdown ενώ στη Σκωτία, η

πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζεον έθεσε

11 περιοχές υπό την αυστηρότερη δέσμη

μέτρων για πρώτη φορά από την εφα-

ρμογή του συστήματος λήψης τοπικών

μέτρων.

Η Ουαλία βγήκε από την κατάσταση

έκτακτης ανάγκης αλλά συνεχίζει να

περιορίζει τις περισσότερες κοινωνικές

συναναστροφές ενώ η Βόρεια Ιρλανδία

διατηρεί αυστηρά μέτρα ως προς το

άνοιγμα των επιχειρήσεων.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ PFIZER

Μέχρι τα Χριστούγεννα αρχίζουν

οι πρώτοι εμβολιασμοί 
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Σε όλες τις χώρες του πλανήτη

η πανδημία έχει πλήξει καί-ρια

τους πολίτες, τις οικονομίες των

κρατών, αναστατώνει τις κοινωνίες,

συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή

τους μόνοι κι έρημοι στα νοσο-

κομεία, στους οίκους ευγηρίας,

στα σπίτια... Πρόκειται για έναν

παγκόσμιο ανελέητο πόλεμο με

έναν πανίσχυρο, αλλά και αόρα-

το εχθρό. Η απορρύθμιση της κοι-

νωνίας, η ανωμαλία στην καθη-

μερινότητα, έχει τρία βασικά θύμα-

τα. Τους συμπολίτες μας που χά-

νουν τη ζωή τους, τα παιδιά σχο-

λικής ηλικίας των οποίων επη-

ρεάζεται η μόρφωση και η ψυχι-

κή υγεία και την οικονομία των

κρατών, άνευ της οποίας δεν μπο-

ρεί να υπάρξει στήριξη των Συστη-

μάτων Υγείας και των πληγέντων

(εργαζομένων και επιχειρήσεων).

Οκαταραμένος ιός είναι γνω-

στό από πού προήλθε και

ποιοι ευθύνονται για τη διάδοσή

του παγκοσμίως. Σίγουρα ο Παγ-

κόσμιος Οργανισμός Υγείας φέρει

την πρώτη ευθύνη, διότι άργησε

ν’... αντιληφθεί ότι επρόκειτο περί

πανδημίας και όχι επιδημίας, ώστε

όλες οι χώρες να οχυρωθούν έγκαι-

ρα και σωστά. Ευθύνη ανήκει και

στις κυβερνήσεις εκείνες που αρχι-

κά ολιγώρησαν και δεν πήραν

νωρίς μέτρα για καταπολέμηση

της ασθένειας, όπως η κυβέρν-

ηση Μπόρις Τζόνσον. Όλοι θυμό-

μαστε τι έλεγε ο Βρετανός πρωθυ-

πουργός τον περασμένο Μάρτιο...

έως ότου προσβλήθηκε ο ίδιος και

«είδε τον Χάρο που την τρύπα»,

κατά το κυπριακό λεγόμενο.

Φταίνε, όμως, και επιστήμο-

νες, οι οποίοι εξ αρχής δεν

έκαναν σωστή διάγνωση της επι-

κινδυνότητας του ιού, έλεγαν ότι

ως το καλοκαίρι θα «κοπάσει» ο

ιός διότι δεν επιζεί σε υψηλές θερ-

μοκρασίες και δεν συνιστούσαν

τη χρήση μάσκας ως προστατευ-

τικού μέσου. Μάλιστα, κάποιοι επι-

στήμονες στην Ελλάδα, αξιόλο-

γοι κατά τα άλλα, σχεδόν προέτρε-

παν να μη χρησιμοποιούμε τη

μάσκα, διότι «μας... παρασύρει

και νομίζουμε ότι όταν τη φοράμε

είμαστε άτρωτοι»! Τέτοια μας έλε-

γαν. Σήμερα, όμως, συμβουλεύουν

«μέσα – έξω μάσκα, διότι είναι το

‘εμβόλιο’ που διαθέτουμε αυτή τη

στιγμή».

Τέλος πάντων, προϊόντος του

χρόνου (την περασμένη Ά-

νοιξη), όλες οι κυβερνήσεις έλα-

βαν αυστηρά μέτρα για περιορι-

σμό της μετάδοσης του κορωνο-

ϊού. Άλλες νωρίτερα κι άλλες αργό-

τερα, όλες οι χώρες επέβαλαν

αυστηρά περιοριστικά μέτρα, εγ-

κλεισμούς, αποκλεισμούς, κατ’

οίκον περιορισμό, ενίσχυσαν τα

Συστήματα Υγείας, έκλεισαν τα

σχολεία, αύξησαν τις Μονάδες

Εντατικής Θεραπείας και κάλεσαν

τους πολίτες να συνεργαστούν,

ακολουθώντας τα εξαγγελθέντα

μέτρα και τηρώντας τις οδηγίες

υγιεινής.

Οταν παρήλθε το πρώτο κύμα

κορωνοϊού πριν το καλοκαίρι

και η ζωή άρχισε ν’ «ανοίγει» δειλά

– δειλά, οι συστάσεις δεν στα-

μάτησαν να ισχύουν. Ο κορωνοϊός

δεν είχε φύγει, εξακολουθούσε να

κυκλοφορεί. Τα κράτη έλαβαν τα

μέτρα που έπρεπε, ώστε να είναι

προετοιμασμένα να αντιμετωπί-

σουν και το δεύτερο κύμα. Όμως,

εκείνο που μετ’ επιτάσεως λεγό-

ταν σε όλους τους τόνους και με

όλα τα ανθρωπίνως δυνατά μέσα

επικοινωνίας διαδιδόταν ήταν η

υποχρέωση του κάθε πολίτη να

τηρεί τα μέτρα, να εφαρμόζει τις

επιστημονικές οδηγίες και συμβου-

λές και να σκέπτεται όχι μόνο τη

δική του ζωή, αλλά και τη ζωή των

συνανθρώπων του. Διότι αυτός ο

ιός μεταφέρεται, διαδίδεται χωρίς

να το αντιλαμβάνεσαι.

Ημεγάλη, η συντριπτική πλει-

οψηφία των πολιτών υπα-

κούει στα μέτρα. Θα λέγαμε ότι ένα

ποσοστό πάνω από 85%, ίσως

και 90%, ακολουθεί πιστά τις

οδηγίες. Επιδεικνύει υπευθυνό-

τητα και συμπεριφέρεται όχι εγωι-

στικά και ατομικιστικά. Δυστυχώς,

όμως, αυτή η μικρή μειοψηφία

που δεν υπακούει προξενεί το

μεγάλο κακό σήμερα. Αυτοί οι λίγοι

ανεύθυνοι είναι οι αίτιοι του σφο-

δρότερου δεύτερου κύματος της

πανδημίας.

Σε όλες τις χώρες ο ιός θερίζει

ανελέητα. Στην πλούσια και

πολιτισμένη Ελβετία, οι πολίτες

καλούνται να φτιάξουν διαθήκη

ώστε να επιλέγουν πώς να πεθ-

άνουν. Η προτροπή δεν αφορά

μόνον ηλικιωμένους, αναφέρεται

σε όλους. Στο Βέλγιο ασθενείς

μεταφέρονται σε άλλες χώρες (στη

γειτονική Γερμανία). Στην Ιταλία

ο Πρόεδρος της χώρας έκανε

έκκληση να παραμεριστούν οι

όποιες διαφορές των κομμάτων

και να ενωθούν όλοι για επιτυχία

στον κοινό αγώνα κατά της κοι-

νής απειλής του Covid-19. Στη

Σουηδία – που άργησε να πάρει

μέτρα – τώρα η κυβέρνηση έλαβε

σκληρές περιοριστικές για τον

κόσμο αποφάσεις, απαγόρευσε

όλες τις συναθροίσεις (και κανέ-

νας ανόητος... Βαρουφάκης δεν

είπε ότι είναι πράξη αντισυνταγ-

ματική!). 

Ολες σχεδόν οι χώρες βρίσκον-

ται σε κατάσταση εγκλεισμού

(lockdown). Στη Βρετανία ισχύουν

εδώ και μία εβδομάδα μέτρα lock-

down, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος

της Αστυνομίας στους δρόμους,

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Παν-

τού η κατάσταση είναι τραγική και

χάνεται κόσμος. Δεν υπάρχει κρά-

τος που να μην υποφέρει. Μόνο

στην Κίνα – απ’ όπου ξεκίνησε ο

ιός – η κατάσταση ελέγχθηκε πλή-

ρως. Γιατί; Διότι επεβλήθη διά

πυρός και σιδήρου ο εγκλεισμός.

Ουδείς πολίτης διανοείται να παρ-

ανομήσει. Όσοι παρεκτρέπονται,

έχουν συνέπειες, που είναι γνω-

στές σε κομμουνιστικά καθεστώτα.

Στα κράτη όπου υπάρχει δημο-

κρατία, η ελευθερία έχει πα-

ρεξηγηθεί από κάποιους. Ναι, με-

ρικοί... ψεκασμένοι αρνούνται ότι

υπάρχει ο κορωνοϊός και ανα-

πτύσσουν ένα σωρό θεωρίες περί

συνωμοσίας κ.λπ. Άλλοι δεν υπα-

κούουν, νομίζουν ότι είναι... άτρω-

τοι και συμπεριφέρονται ανεύθυ-

να και εγωιστικά. Κάποιοι νεαροί

δεν εννούν να περιοριστούν, έχον-

τας ως... άλλοθι τη νιότη. Ότι τάχα

πρέπει να βγουν έξω και να διασ-

κεδάσουν! Και βρίσκονται πολι-

τικοί και επιστήμονες που τους...

καλύπτουν, λέγοντας ότι δεν πρέ-

πει, τάχα, να στοχοποιείται η νεο-

λαία!!! Αν είναι δυνατόν!

Για ποια νεολαία ομιλούν; Η

συντριπτική πλειοψηφία έχει

συναίσθηση της κρισιμότητας της

κατάστασης και συμπεριφέρεται

ώριμα, υπεύθυνα. Να στοχοποι-

ούνται πρέπει οι λίγοι ανεύθυνοι,

να κατακρίνονται και να καταδι-

κάζονται. Δεν μπορεί ένας, με «κά-

λυψη» την ηλικία, να σκορπά τον

θάνατο και εμείς να μην τον «στοχο-

ποιούμε»!

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο,

οι κυβερνήσεις έγκαιρα έλα-

βαν και λαμβάνουν σωστά μέτρα

κατά του Covid-19. Επέδειξαν οι

ηγέτες των υπευθυνότητα, διείδαν

έγκαιρα τους κινδύνους και έδρ-

ασαν αποτελεσματικά. Δυστυχώς,

όμως, και σε αυτές τις δύο χώρες

υπάρχουν οι θλιβερές μειοψηφίες.

Ειδικά στην Ελλάδα προστίθεται

και ο κομματικός λαϊκισμός, η απά-

νθρωπη συμπεριφορά κάποιων

κομμάτων, που πάνω στα απο-

καΐδια της συμφοράς και των θανά-

των, προσδοκούν κομματικά

οφέλη.

Παράδειγμα ο εορτασμός της

επετείου του Πολυτεχνείου.

Ενώ η χώρα δεν γιόρτασε Πάσχα

– τη μεγαλύτερη γιορτή του Ελληνι-

σμού – δεν γιόρτασε τις ύψιστες

επετείους της 25ης Μαρτίου 1821
και της 28ης Οκτωβρίου 1940,
κάποιοι πολιτικάντηδες ήθελαν
σώνει και καλά να «γιορτάσουν»,
τάχα, το Πολυτεχνείο με μαζικές
πορείες και συγκεντρώσεις. Στόχος,
ασφαλώς, δεν ήταν να τιμηθεί η
αγωνιστική εκείνη δράση των φοι-
τητών κατά της δικτατορίας, αλλά
να καπηλευθούν την επέτειο για
δικούς τους κομματικούς – υπαρ-
ξιακούς λόγους. Και την ίδια στιγ-
μή να δώσουν την ευκαιρία στους
διάφορους τρομοκράτες, αναρ-
χοφασίστες, να καταστρέψουν
δημόσια και ιδιωτική περιουσία,
να βανδαλίσουν και να εκφοβίσουν
τους φιλήσυχους πολίτες.

Μπορεί ο καθένας να έχει τις
απόψεις του για το Πολυ-

τεχνείο. Ο πρωθυπουργός πρό-
τεινε σε όλα τα κόμματα να καταθ-
έσουν από κοινού στεφάνι, με επι-
κεφαλής την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Όμορφα, πολιτισμένα,
να αποδοθεί η υψίστη τιμή της
Πολιτείας σε αυτούς που πραγ-
ματικά αγωνίστηκαν. Αρνήθηκαν
(τα κόμματα), όμως, διότι στην
πραγματικότητα με τις πράξεις
τους εκμεταλλεύονται το Πολ-
υτεχνείο. Φάνηκε ότι κάποιοι δεν
νοιάζονται για το αν χάνονται ζωές.
Δεν τους καίγεται καρφί αν η παν-
δημία θερίζει και ότι με τις ενέρ-
γειές τους συμβάλλουν στην εξά-
πλωσή της. Μάλλον, όσοι περισ-
σότεροι νεκροί, τόσο πιο πολύ...
«τρίζουν τα θεμέλια του αστικού
κράτους» και ενισχύεται ο στόχος
εναντίον του δημοκρατικού πολι-
τεύματος.

Πιστεύουμε ότι παρά τα προ-
βλήματα που δημιουργούν οι

ανεύθυνοι και οι κομματικοί λαϊ-
κιστές, η κοινωνία και τα κράτη θα
σταθούν όρθια. Οι απώλειες θα
είναι πολλές. Μέχρι όλοι να τύχουν
του ευεργήματος του σωτηρίου
εμβολίου, πρέπει ν’ αντέξουμε. Τα
περί... γαλοπούλας τα Χριστού-
γεννα στην Αγγλία και ρεβεγιόν
σε Ελλάδα και Κύπρο ακούγον-
ται ως κακόγουστα – θανάσιμα –
αστεία. Προέχει η ζωή και τίποτε
άλλο. Πρέπει να κρατηθούμε όρ-
θιοι μέχρι το Πάσχα.

“Ε”
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Ατομική ευθύνη, κυβερνητικά μέτρα
κατά του Covid-19, το Πολυτεχνείο
και οι εκμεταλλευτές των θανάτων
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Η διαφθορά στην Κύπρο και μια 
«πληρωμένη» απάντηση του Προεδρικού

Σίγουρα, η διαφθορά στην Κύπρο από
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν...
κανόνας! Όχι μόνον κυβερνώντες, δημόσιοι
υπάλληλοι και, κυρίως, ημικρατικών οργανι-
σμών αξιωματούχοι έκαναν... θραύση, αλλά και
κομματικά στελέχη είχαν σπουδαίες επιδόσεις
στη διαφθορά, στην κλεψιά και στον αθέμιτο
πλουτισμό. Ουδείς εξαιρείται. Άλλο λίγο άλλος
πολύ, όλοι έχουν «τα χέρια τους λερωμένα».

Φυσικά, υπάρχουν και οι έντιμοι πολιτικοί,
που μπήκαν στην πολιτική φτωχοί και βγήκαν
φτωχοί ή φτωχότεροι. Και έντιμοι δημόσιοι λει-
τουργοί, που τίμησαν το λειτούργημά τους,
αξιωματούχοι ημικρατικών οργανισμών που
δεν εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για ν’ αυξή-
σουν την περιουσία τους.

Τελευταίως, λόγω και της πληθώρας των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των κοινω-
νικών δικτύων, σχεδόν όλα βγαίνουν στη φόρα...
Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να κάνει λαμο-
γιές και να μην τον πάρουν είδηση. 

Η τελευταία περίπτωση διαφθοράς που διέ-
συρε την Κύπρο διεθνώς, με πρωταγωνιστές
τον τέως πρόεδρο της Βουλής και έναν βου-
λευτή του ΑΚΕΛ – αξιωματούχο του κόμματος

– που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, ήταν η

κορυφή του παγόβουνου. Συνεπώς, το ΑΚΕΛ

θα έπρεπε να ήταν πιο... προσεκτικό όταν έκανε

διαδήλωση έξω από το Προεδρικό εναντίον

της κυβέρνησης για τη διαφθορά. Ίσως σύγχυσε

τον ένοικο του Προεδρικού με... άλλον!

Πολύ εύστοχα έλαβε την απάντηση του Κυβε-

ρνητικού Εκπροσώπου:

«Το ΑΚΕΛ, εκτός από τον λαϊκισμό και την

άκρατη επαναλαμβανόμενη λασπολογία, είναι

πρωταθλητές και στην αμνησία… H ηγεσία του

ΑΚΕΛ ξεχνά  ότι ο οικονομικός διαχειριστής

του κόμματος τους καταδικάστηκε και φυλα-

κίστηκε για θέματα διαφθοράς. Ξεχνά ακόμα

ότι στο βίντεο του Al Jazeera, που είδε όλος ο

πλανήτης, ως αρχηγός του κυκλώματος της

διαφθοράς παρουσιαζόταν μέλος του ανώτα-

του καθοδηγητικού οργάνου του ΑΚΕΛ, βου-

λευτής και χορηγός του κόμματος… Tο ποιος

διασύρει την Κύπρο διεθνώς για διαφθορά είναι

αποδεδειγμένο με εικόνα, ήχο και αποφάσεις

του δικαστηρίου, όχι με λασπολογία και αστήρ-

ιχτες κατηγορίες».

«Ε»

Οι συμπρόεδροι της Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων

της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, μαζί με

21 βουλευτές και των δύο κομμάτων, συνυπογράφουν

επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,

Μάικ Πομπέο, προτρέποντας το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να

καταδικάσει την Τουρκία για το παράνομο άνοιγμα της

παραλίας των Βαρωσίων, όπως και την πρόσφατη

ρητορική του Προέδρου Ερντογάν υπέρ μιας λύσης

δύο κρατών για την Κύπρο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θεωρήσουν την

Τουρκία υπεύθυνη για τις παράνομες ενέργειές της στα

Βαρώσια και να απαιτήσουν από την τουρκική Κυβέρν-

ηση να απομακρύνει και να απαγορεύσει σε οποιον-

δήποτε να καταλάβει την περιοχή», αναφέρουν στην

επιστολή τους οι 23 βουλευτές.

«Χωρίς απτές επιπτώσεις από τις Ηνωμένες Πολι-

τείες, συνεχίζουν, ο Πρόεδρος Ερντογάν θα συνεχίσει

να λειτουργεί σαν να μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία.

Η Κύπρος είναι ένας από τους πιο κρίσιμους συμμάχο-

υς μας στην περιοχή και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι

υποχρεωμένες να ασχοληθούν με το ζήτημα των Βαρ-

ωσίων και να αντιταχθούν ενεργά στην επιθυμία του

Προέδρου Ερντογάν να δημιουργήσει μια λύση δύο

κρατών στην Κύπρο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολι-

τειών πρέπει να καταστήσει σαφές στον Πρόεδρο Ερν-

τογάν ότι η ρητορική για την προώθηση μιας λύσης δύο

κρατών στην Κύπρο, ή οποιαδήποτε ενέργεια που προω-

θεί μια τέτοια ατζέντα, είναι απαράδεκτη», προσθέτουν.

Στην επιστολή παρατίθενται παραδείγματα από την

αντισυμμαχική στάση της Τουρκίας, έναντι των ΗΠΑ,

συμπεριλαμβανομένης και δήλωσης του Τούρκου

Προέδρου ότι «θα δώσει “οθωμανικό ράπισμα” στους

Αμερικανούς», καθώς και τα ψηφίσματα του Σ.Α. του

ΟΗΕ για το καθεστώς της περίκλειστης πόλης.

Τονίζουν ακόμη πως «εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν

θεωρήσουν την Τουρκία υπεύθυνη για τις ενέργειές της

στα Βαρώσια, την παράνομη καμπάνια επιθετικότητας

στην περιοχή κατά της Κύπρου, της Ελλάδας και των

συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, καθώς και τις ενέργειές της

σε άλλες συγκρούσεις – όπως η συνεχιζόμενη υπο-

στήριξή στην επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στο Αρτσάχ και

τους Αρμένιους στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ – η κακοήθ-

ης επιρροή της Τουρκίας θα συνεχίσει να αυξάνεται και

όχι μόνο θα αποτελεί απειλή για την Κύπρο, αλλά και

ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τις Ηνωμένες Πολι-

τείες και την εθνική μας ασφάλεια».

Οι Aμερικανοί βουλευτές ζητούν από τον κ. Πομ-

πέο:

– Να απαιτήσει δημόσια από τον Πρόεδρο Ερν-
τογάν να σταματήσει αμέσως και να απέχει
από προσπάθειες για ν’ αλλάξει το καθεστώς
των Βαρωσίων.

– Να επαναβεβαιώνει δημοσίως τη δέσμευση
των Ηνωμένων Πολιτειών για μια συνολική
διευθέτηση για την επανένωση της Κύπρου
ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

– Να θεωρήσει την Τουρκία υπόλογη για παρ-
αβίαση του διεθνούς δικαίου.

– Να διατηρήσει την πίεση στην Άγκυρα για να
αντιστρέψει τη στάση της για λύση δύο κρατών.

– Τέλος, να παραμείνει σε εμπλοκή και ετοιμότ-
ητα να υπερασπιστεί την ασφάλεια και την
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

23 Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από 
Πομπέο να καταδικάσει την παρανομία 

της Τουρκίας στο Βαρώσι

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Οι εκμεταλλευτές του Πολυτεχνείου
Η επέτειος της εξέγερσης των φοιτητών στο

Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου 1973, έπρεπε να
τιμάται από κάθε δημοκρατικό πολίτη ως μια
πράξη κατά της χούντας, με στόχο να επανέλθει
η δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε.

Οι πραγματικοί αγωνιστές του Πολυτεχνείου
δεν ήταν κομματικοί εγκάθετοι ούτε υποκινούμε-
νοι από ιδεολογίες και ιδεοληψίες. Δυστυχώς,
εκείνη η αγωνιστική πράξη δεν είχε το ποθούμε-
νο αποτέλεσμα. Έπεσε ο Παπαδόπουλος και τα
ηνία της δικτατορίας ανέλαβε ο παρανοϊκότερος
όλων των δικτατόρων, ο Δ. Ιωαννίδης, ο οποίος
επέφερε την καταστροφή της Κύπρου. Υπό το
βάρος της καταστροφής αυτής η χούντα κατέρ-
ρευσε και επανήλθε η δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Η 17η Νοεμβρίου δεν είναι εθνική επέτειος. Τιμά-
ται, όμως, ως μια αγωνιστική εξέγερση των φοι-
τητών εναντίον της δικτατορίας. Αυτή την ημέρα,
όμως, εκμεταλλεύονται κάθε χρόνο τα κόμματα
της Αριστεράς για να προωθήσουν την ιδεολογία
τους, ωσάν να ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην
εξέγερση. Την εκμεταλλεύονται, βεβαίως, και αρι-
στερίστικες οργανώσεις για να βανδαλίσουν, να
τρομοκρατήσουν, να τραυματίσουν και να «χτυπή-
σουν» τον λαό, υπό την έμμεση «κάλυψη» κομ-
μάτων.

Η παράνομη, τότε, οργάνωση του εκτός νόμου
ΚΚΕ, σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημο-
σιότητας από μαρτυρίες, ήταν ΑΝΤΙΘΕΤΗ στην
εξέγερση των φοιτητών. Θεωρούσε την επανα-
στατική πράξη τους ως... προβοκάτσια της χούντας!
Φυσικά, σήμερα προσπαθεί να οικειοποιηθεί
ξεδιάντροπα αυτή τη μέρα, με τον Γ.Γ. του κόμ-
ματος Δημ. Κουτσούμπα, να... διαβάζει ως μήν-
υμα του Πολυτεχνείου «να φύγουν οι ΗΠΑ από
την Ελλάδα» και «Έξω από το ΝΑΤΟ»...

Ορθά τους υπέδειξε με άρθρο της η πρώην
πρόεδρος της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κων-
σταντοπούλου: «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε
κόμματα. Ανήκει στους απλούς ανθρώπους... Τα
τρία κόμματα που υπέγραψαν κοινή επιστολή
κατά της απαγόρευσης της πορείας του Πολ-
υτεχνείου – ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25 – προσκαλούν
κατά τρόπο εγκληματικό άλλους να θέσουν τη
ζωή τους σε κίνδυνο εν μέσω της πανδημίας....

Το να εξομοιώνεται η αστυνομική απαγόρευση

των συγκεντρώσεων με τα τανκς της χούντας είναι

προσβλητικό... Είναι ύβρις και εξευτελισμός της

επετείου... Οι όψιμοι ‘πατέρες’ του Πολυτεχνείου

επιζητούν την προσοχή των πολιτών, δήθεν

τιμώντας την επέτειο... Τα κόμματα της εποχής

όχι απλώς δεν στήριξαν την εξέγερση, αλλά αρχι-

κά την κατήγγειλαν...».

Σχετικά με τα πιο πάνω είναι και το άρθρο του

γνωστού Έλληνα δημοσιογράφου Γιάννη Πρε-

τεντέρη:

«...Και τι εννοεί ο Κουτσούμπας όταν λέει ότι

το Πολυτεχνείο είναι “αγωνιστική διεκδίκηση”;

Ας είναι και λιτανεία της κάρας του Λένιν.

Αυτό τι σχέση έχει με τον κορωνοϊό; Σε συνθ-

ήκες “αγωνιστικής διεκδίκησης” δεν μεταδίδεται;

Δεν είδε το ΚΚΕ πώς την πάτησε (και την πατή-

σαμε…) με τις καταλήψεις στα σχολεία;

Εξαιρώ τον Βαρουφάκη που θα διαδηλώσει με

άλλους οκτώ αγωνιστές και φωνάζει προκατα-

βολικά “σας προκαλώ να μας χτυπήσετε, να μας

συλλάβετε”.

Ελπίζω να μην τον χτυπήσει και να μην τον

συλλάβει κανείς. Να αφήσουν εννέα παλαβούς

να βολτάρουν μόνοι τους στην Αθήνα!

Ο Βαρουφάκης άλλωστε το έχει το κουσούρι.

Πρώτα τσακώθηκε με έναν αστυνομικό στο αε-

ροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι επειδή του

ζήτησε διαβατήριο. Κατηγορούσε τον Γάλλο

αστυνομικό ότι “ντροπιάζει τη χώρα του”!

Φυσικά οι Γάλλοι αστυνομικοί τον μπουζού-

ριασαν – τον Βαρουφάκη.

Μετά τσακώθηκε με έναν λιμενικό στο πρώτο

lockdown γιατί ήθελε να πάει ή να φύγει από την

Αίγινα.

Μετά τσακώθηκε με έναν των ΜΑΤ έξω από το

Εφετείο που δεν τον αναγνώρισε και ζήτησε να

παραιτηθούν όλοι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Γενικώς κάνει ό,τι μπορεί για να του δώσουμε

σημασία. Ας παρελάσει λοιπόν με τους φίλους

του, αλλά χωρίς κάμερες. Δεν θα παρελάσει.

Διότι εκεί που σταματάει η λογική δεν μπορείς

να κουβεντιάσεις. Ούτε καν να απαγορεύσεις...».

«Ε»
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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των
βρετανικών εφημερίδων ο Dominic

Cummings – ο οποίος δεν τα πήγαι-
νε εδώ και καιρό καθόλου καλά με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο από τον διορισμό
του ως αρχι-σύμβουλος του Πρωθυ-
πουργού το 2019 – συγκρούστηκε τελι-
κά και με την συμβία του πρωθυπο-
υργού, Carrie Symonds στην οποία
δεν άρεσαν καθόλου οι τρόποι λειτο-
υργίας του. Και η οποία δεν τον ανέχτηκε
και επηρέασε αποτελεσματικά τον
Boris Johnson να καθαρίσει το «στά-
βλο», όπως επικαλούνται τα ΜΜΕ. 

Και ενώ είχε (ο Cummings) δηλώσει

ότι θα έφευγε μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν

πρόλαβε και είδε την πόρτα άρον-άρον

την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, μαζί

με τον συνεργάτη του Lee Cain, ο οποίος

εργαζόταν ως Διευθυντής Επικοινωνιών

στο πρωθυπουργικό γραφείο. O Lee Cain

αντικαθίσταται από τον James Slack, ο
οποίος είναι ο επίσημος εκπρόσωπος

του πρωθυπουργού (official spokesman).

Και ο Cummings αντικαθίσταται προ-

σωρινά από τον Lord Edward Lister
που ήταν ο Chief of Staff του Πρωθυπο-

υργού Johnson κατά την θητεία του ως

Δή-μαρχος του Λονδίνου.

Να λεχθεί ότι αμφότεροι, Cummings

και Cain, είναι στενοί συνεργάτες του 

υπουργού Επικρατείας (Cabinet Office

Minister), Michael Gove, πρώην αντίπα-

λου του Boris Johnson για την ηγεσία

του Συντηρητικού Κόμματος, ο οποίος,

σύμφωνα με ισχυρισμό, που πρόβαλε η

«Sunday Telegraph» (15.11.2020), είδε

το χάος ως ευκαιρία να διώξει τον Johnson.

«Νομίζει ότι μπορεί να ξαναδοκι-

μάσει να γίνει πρωθυπουργός»,

ισχυρίστηκε πηγή του πρωθυπουργικού

γραφείου. Όμως, κυβερνητική πηγή, πρό-

σθεσε η εφημερίδα, χαρακτήρισε τον

ισχυρισμό ως "complete rubbish" («από-

λυτες ανοησίες»).

Πέραν του χάους και των διαξιφισμών

στην πρωθυπουργική κατοικία και των

όσων δήλωσε και έπραξε ο Dominic

Cummings, υπάρχει και μια άλλη πολύ

σοβαρή πτυχή των ενεργειών του, που

για εύλογους προφανώς λόγους πέρα-

σε με την ελάχιστη προβολή.

Ο Dominic Cummings είχε βάλει μπρο-

στά και νέο μεγαλεπήβολο στόχο – την

διαχείριση προμηθειών στις Βρετανικές

Ένοπλες Δυνάμεις...

Στις 8 Ιουλίου 2020 δημοσιεύθηκε στην

ιστοσελίδα των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι

ο βουλευτής Mark Francois (πρώην Υφυ-

πουργός Άμυνας 2012–2013), κατά την

διάρκεια συνεδρίας της Μικτής Κοινο-

βουλευτικής Επιτροπής Άμυνας (Defence

Select Committee), είχε προειδοποιήσει

τον Αρχηγό των Βρετανικών Ενόπλων

Δυνάμεων Στρατηγό Sir Nick Carter «να

πάει πίσω στο τμήμα και να τους πει να

βάλουν τα πράγματα σε τάξη γιατί ο

Cummings σκοπεύει να κατεβεί και δεν

θα τους αρέσει».

Στην συνέχεια, βγήκε στην επιφάνεια

η είδηση ότι ο Cummings ζήτησε να επι-

σκεφθεί τις πιο απόρρητες περιοχές εθνι-

κής ασφαλείας, εν όψει μεγάλης αμυντι-

κής αναθεώρησης.

Η εφημερίδα της Αυστραλίας «Sydney

Morning Herald» έγραψε ότι ο αρχι-

σύμβουλος του Πρωθυπουργού ήδη είχε

επισκεφθεί την ΜΙ5 και ΜΙ6 και ζήτησε να

επισκεφθεί και άλλες απόρρητες εγκα-

ταστάσεις, περιλαμβανομένων και των

εργαστηρίων στο Porton Down που βρίσκε-

ται στο Salisbury και το αρχείο των SAS

στο Hereford.

Στις 9 Ιουλίου 2020 ο Πρωθυπουργός

Johnson βρέθηκε υπό πίεση να εξηγή-

σει κατά πόσο ο Dominic Cummings

απαίτησε να έχει πρόσβαση στις άκρως

απόρρητες στρατιωτικές περιοχές πυρο-

δοτώντας «πόλεμο» με τους Αρχηγούς

των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ο αμφιλεγόμενος αρχι-σύμβουλος

σχεδιάζει να επιθεωρήσει τις πλέον απόρρη-

τες βάσεις καθώς επιδιώκει να “ξετινάξει

ριζοσπαστικά το στράτευμα”, σύμφωνα

με έγγραφα που είδε αυστραλιανή εφημε-

ρίδα», έγραψε η βρετανική «Independent».

«Οι περιοχές περιλαμβάνουν το Special

Boat Service στο Dorset, το αρχηγείο των

SAS στο Hereford και το Defence Science

and Technology Laboratory στο Porton

Down, όπου γίνονται έρευνες για χημικά

όπλα... Ο Cummings, επίσης, θέλει να

επισκεφθεί και το Rapid Capabilities Office

στο Farnborough καθώς και το Τμήμα

Αμυντικών Μυστικών Πληροφοριών στο

Wyton», πρόσθεσε η «Independent»

και συνέχισε: «Ο σκιώδης Υπουργός

Άμυνας, John Healy, είπε ότι φοβάται το

Υπουργείο Άμυνας θα είναι απλά ένας

παρατηρητής σε ό,τι εννοείται ότι θα είναι

η μεγαλύτερη αμυντική αναδιοργάνωση

μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, και προειδο-

ποίησε ότι βρετανικά Σχέδια για το μέλ-

λον της Άμυνας και Ασφάλειας δεν πρέ-

πει να βρίσκονται στα χέρια ενός πολιτι-

κού σύμβουλου»...

Η «Independent» κλείνοντας πρό-

σθεσε και ότι ο Cummings είχε επικρι-

θεί από το Εργατικό Κόμμα για το secu-

rity clearance του μετά που πληροφορ-

ιοδότης αποκάλυψε την περίοδο που (ο

Cummings) πέρασε στη Ρωσία όταν ήταν

20 χρονών. Και ότι τώρα είχε πάρει άδεια

να δει άκρως απόρρητους φακέλους δίχως

επίβλεψη.

Ο Cummings παραβίασε lockdown

Τον Απρίλιο 2020 παραβίασε το lock-

down για να επισκεφθεί τους γονείς του

στο County Durham και στη συνέχεια για

οικογενειακό περίπατο με το αυτοκίνητό

του στο Barnard Castle, κάπου 30 μίλια

από το σπίτι των γονιών του. Δικαιο-

λογώντας τα αδικαιολόγητα, δηλαδή τον

περίπατο με την οικογένεια του στο Barnard

Castle, είπε ότι το έκανε για να... διαπι-

στώσει αν η όρασή του είναι εντάξει ώστε

να επιστρέψει στο Λονδίνο, αφού, όπως

ισχυρίστηκε, είχε κάποιο πρόβλημα με

τα μάτια του. Ενώ άλλοι υπουργοί και

βουλευτές παραιτήθηκαν των θέσεών

τους για παραβίαση του lockdown και

παρόλο ότι ξέσπασε γενική κατακραυγή

και στάλθηκαν χιλιάδες emails και παρά-

πονα για την παραβίασή του, αρνήθηκε

να παραιτηθεί, αλλά ούτε ο πρωθυ-

πουργός τον έπαυσε από τα καθήκοντά

του.

«Είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο μέσα

στην κυβέρνηση, συχνά εμφανίζεται ως

ιδεολόγος και κρυφή δύναμη πίσω από

τον πρωθυπουργό Johnson. Τον Ιανο-

υάριο ο Cummings κάλεσε "misfits and

weirdos" (ανώμαλα άτομα) να εργαστούν

στην κυβέρνηση, όσοι παίρνουν επιδό-

ματα να ενθαρρυνθούν να κάνουν λιγό-

τερα παιδιά και το Σύστημα Υγείας να

επιχορηγήσει την επιλογή βρεφών με

ψηλότερο IQ», έγραψε στις 22.3.2020 η

«Guardian». Και το BBC στις 14.11.2020:

«He grabbed headlines when he post-

ed an advert on his personal blog for

"weirdos and misfits with odd skills"

to work in government».

Tο 2012 κατηγορήθηκε και για bullying

εναντίον γυναίκας ανώτερης δημοσίου

υπαλλήλου, με αποτέλεσμα η γυναίκα να

κερδίσει £25,000 αποζημίωση. Τότε ο

Cummings εργαζόταν στο Υπουργείο Παι-

δείας και στην ομάδα του Michael Gove

ως ειδικός σύμβουλος στο Τμήμα Εκπαίδευ-

σης. Από το 2019 βρέθηκε σύμβουλος

του Πρωθυπουργού, ως υποστηρικτής

του Brexit... («Guardian», 15.2.2020).

Tον Φεβρουάριο του 2020 ο τότε Υπουρ-

γός Οικονομικών Sajid Javid παραι-

τήθηκε της θέσεώς του, για λόγους αξιο-

πρέπειας, μετά που αρνήθηκε διώξει

όλους τους ειδικούς του σύμβουλους στο

υπουργείο του, όπως απαίτησε ο Πρωθυ-

πουργός καθ΄υπόδειξη του Dominic

Cummings, και να τους αντικαταστήσει

με άλλους της επιλογής του τελευταίου. 

Τελικά, και μετά όλα όσα συνέβησαν,

η άμεση παραίτηση και αποχώρησή του

από το 10 Downing Street χρεώθηκε στην

Carrie Symonds.

Η οποία, να πούμε, δεν είναι τυχαίο

πρόσωπο. Θυγατέρα του συν-ιδρυτή της

εφημερίδας «Independent», Matthew

Symonds και της Josephine Mcaffee,

δικηγόρου στην ίδια εφημερίδα. Το 2009

μπήκε στο Συντηρητικό Κόμμα ως υπεύθυ-

νη Τύπου, εξελίχθηκε σε Ειδική Σύμβου-

λο και εργάστηκε στα κεντρικά γραφεία

του Κόμματος μέχρι το 2018. Εργάστηκε

επίσης για τους Συντηρητικούς βουλευ-

τές Sajid Javid και John Whittingdale

ως Ειδική Σύμβουλος για Μέσα Ενημέ-

 ρωσης.

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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O Boris Johnson έδιωξε με τις 
«κλωτσιές» τον Dominic Cummings!

Ο Dominic Cummings εγκαταλείποντας την 10 Downing Street, 

μετά την παραίτησή του 

Ίσως είναι τώρα αργά για
συμφωνία επί του Brexit…

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «ίσως να είναι ήδη αργά»

για να συναφθεί η όποια εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία πριν λήξει η ανεπίσημη

συμμετοχή την ΕΕ στα τέλη αυτού του χρόνου, ακόμα κι αν οι διαπραγματευτές του Brexit

καταλήξουν σε μια συμφωνία αυτή ή την επόμενη εβδομάδα.

Η Ιρλανδία, το κράτος-μέλος της ΕΕ με τη μεγαλύτερη έκθεση στο Brexit, δήλωσε ότι

η Βρετανία και το ευρωπαϊκό μπλοκ έχουν έως 10 ημέρες για να ξεμπλοκάρουν τις συνο-

μιλίες προκειμένου να αποφύγουν να τεθούν σε ισχύ δασμοί και ποσοστώσεις από την

1η Ιανουαρίου του 2021.

«Δεν έχουν ακριβώς φθάσει εκεί που ήλπιζαν», δήλωσε ένας από τους Ευρωπαίους

διπλωμάτες που παρακολουθεί το Brexit, ενώ επαναλαμβάνονται οι συνομιλίες μεταξύ

του επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ και του Βρετανού ομολόγου

του Ντέιβιντ Φροστ στις Βρυξέλλες.

Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του,

πρόσθεσε: «Η Βρετανία έχει επιλογές να κάνει».

Μια τρίτη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή δήλωσε: «Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν

έχουν προχωρήσει τα πράγματα, από τη στιγμή που οι διαπραγματευτές συντάσσουν μαζί

ένα νομικό κείμενο. Άρα υπάρχει κάποια κινητικότητα. Αλλά και δρόμος για να καλυφθεί

ακόμα. Τα (θέματα) των κανόνων ισότιμου ανταγωνισμού, της διακυβέρνησης και της

αλιείας εκκρεμούν. Όπως εκκρεμούν και οι σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να λάβει το

Ηνωμένο Βασίλειο».

Ενώ οι διαπραγματευτές του Brexit συνεχίζουν να αναζητούν αμοιβαία αποδεκτές

λύσεις στα τρία πλέον επίμαχα θέματα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε

ότι ίσως είναι ήδη αργά για την απαραίτητη επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ακόμα κι αν οι διαπραγματευτές του Brexit πετύχουν μια συμφωνία αυτή ή την επόμενη

εβδομάδα.

«Ο χρόνος τελειώνει και ίσως έχει ήδη εξαντληθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθ-

έτοντας ότι η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα εάν και εφόσον ο Μπαρνιέ

και ο Φροστ καταλήξουν σε μια συμφωνία.

«Παραμένουμε αποφασισμένοι, υπομονετικοί, με σεβασμό. Θέλουμε η μελλοντική μας

σχέση να είναι ανοικτή αλλά δίκαιη σε όλους τους τομείς», δήλωσε σήμερα ο Μπαρνιέ.

Πηγές της ΕΕ διερωτήθηκαν επίσης εάν η αναταραχή αυτό τον μήνα στον στενό κύκλο

του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον – με την αποχώρηση του βασικού

συμβούλου του και αρχιτέκτονα του Brexit Ντόμινικ Κάμινγκς – να αποσπά την προ-

σοχή του Λονδίνου. Αυτό, είπαν, ίσως δυσκολέψει τον Φροστ να γνωρίζει σε ποιο βαθμό

μπορεί να προχωρήσει σε έναν συμβιβασμό για να πετύχει μια συμφωνία.

Το γραφείο του Τζόνσον ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατηγική του

για το Brexit μετά την αποχώρηση του Κάμινγκς, ενώ επανέλαβε την ασυμβίβαστη 

γραμμή του.

«Ο πρωθυπουργός έχει υπάρξει σαφής ότι δεν θα δεχθούμε προτάσεις στις διαπραγ-

ματεύσεις που υπονομεύουν το καθεστώς μας ως κυρίαρχης, ανεξάρτητης χώρας και εάν

η ΕΕ δεν σεβαστεί την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου θα αποχωρήσουν με όρους

‘Αυστραλίας’ και ο πρωθυπουργός είναι βέβαιος ότι θα ευημερήσουμε», ανέφερε ανα-

κοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου.

Σε αντίθεση με τις τωρινές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της Βρετανίας, οι εμπορι-

κοί όροι της Αυστραλίας με την ΕΕ περιλαμβάνουν εμπόδια που έχουν κόστος, όπως πο-

σοστώσεις και δασμούς.

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ θα έχουν τηλεδιάσκεψη σήμερα Πέμπτη για

να συζητήσουν τη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19.

Εάν δεν έχει προκύψει συμφωνία για το Brexit έως σήμερα, αναμένεται να επικεν-

τρωθούν και πάλι στις προετοιμασίες για μια χαώδη κατάρρευση στο εμπόριο στα τέλη

του 2020 όταν θα λήξει η συμμετοχή της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση και την ενιαία

αγορά της ΕΕ.

Εάν δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, ο οικονομικός αντίκτυπος θα

επιδεινώσει την ύφεση που ήδη πλήττει τη Βρετανία και την ΕΕ φέτος λόγω της παν-

δημίας του κορωνοϊού.

Η αρραβωνιαστικιά Carrie Symonds

έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στην 

απομάκρυνση του Συμβούλου
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Μηνύματα με τα οποία καταδικάζουν
την παράνομη μονομερή ανακήρ-

υξη του ψευδοκράτους και τη συνεχιζό-
μενη κατοχή της Κύπρου έχουν στείλει
μέσω της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου εκπρό-
σωποι των δύο μεγάλων βρετανικών κομ-
μάτων. 

Τα μηνύματα προβλήθηκαν στη διαδι-

κτυακή εκδήλωση στις 15 Νοεμβρίου για

καταδίκη της επετείου της ανακήρυξης του

ψευδοκράτους, την οποία οργάνωση η Εθνι-

κή Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Η.Β. σε συνερ-

γασία με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία

και την οποία παρακολούθησαν εκατοντά-

δες φοιτητές και άλλοι ομογενείς. 

Στην εκδήλωση μίλησαν ο υπουργός Εξω-

τερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης
και οι έξι ευρωβουλευτές της Κυπριακής

Δημοκρατίας: Γεώργιος Γεωργίου (ΑΚΕΛ,

GUE/NGL), Δημήτρης Παπαδάκης (S&D),

Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D), Λουκάς
Φουρλας (ΔΗΣΥ, EPP), Λευτέρης Χρι-
στοφόρου (ΔΗΣΥ, EPP) και Niyazi Kızılyürek
(ΑΚΕΛ, GUE/NGL).

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αφού καταδίκασε

τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην

Κύπρο, τον εποικισμό του Βαρωσιού και την

εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, είπε ότι η Ε/κ

πλευρά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

έχουν την πολιτική βούληση και τη θέληση

να προσέλθουν σε νέες συνομιλίες για το

Κυπριακό ως συνέχεια των διαπραγμα-

τεύσεων στο Κραν Μοντάνα και με βάση το

διεθνώς αποδεκτό μοντέλο λύσης διζωνικής

ομοσπονδίας, όπως καθορίζεται από τα Ηνω-

μένα Έθνη.

Ανέλυσε το συμφωνημένο πλαίσιο των

κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί

του παρόντος και ποιες θα είναι οι επόμενες

κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν

αλλά και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Τόνι-

σε πως οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός,

και πως το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ο

τερματισμός των παράνομων και προκ-

λητικών πράξεων της Τουρκίας. 

Απαντώντας σε ερώτηση των συντονι-

στών της συνάντησης, σχετικά με το τι ανα-

μένεται από την ομογένεια του Ηνωμένου

Βασιλείου σχετικά με το Κυπριακό, ο Υπουρ-

γός τόνισε τη σημασία της πίεσης προς την

βρετανική κυβέρνηση, προωθώντας της

ανάγκη απόσυρσης όλων των κατοχικών

στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται

σήμερα στην Κύπρο και τον τερματισμό του

αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων.

Ολοκληρώνοντας, έστειλε μήνυμα ελπίδας

σχετικά με την «επόμενη μέρα», επισημαί-

νοντας παράλληλα την υποδειγματική συνε-

ργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών

της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ύπατης

Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο

Βασίλειο, της Εθνικής Κυπριακής Ομο-

σπονδίας ΗΒ αλλά και της κυπριακής νεο-

λαίας στο ΗΒ κατά τη διάρκεια του πρώτου

κύματος της πανδημίας COVID-19.

Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές μίλησαν για

τη δράση τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και στις πολιτικές ομάδες στις οποίες ανή-

κουν, τονίζοντας ότι συνεργάζονται μεταξύ

τους για προώθηση μιας δίκαιης λύσης στο

Κυπριακό. 

Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο

Συντηρητικός βουλευτής και Πρόεδρος της

Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτρο-

πής για την Κύπρο σερ Ρότζερ Γκέιλ τονίζει

ότι αυτό που εντελώς αδίκως έγινε γνωστό

ως «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύ-

πρου» είναι μια μονάδα που «δεν υφίστα-

ται στο διεθνές δίκαιο» και αναγνωρίζεται

μόνο από την Τουρκία.

Υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη κατοχή της

Κύπρου και τον εποικισμό των κατεχομένων

επί 46 χρόνια και επισημαίνει επιπλέον τις

τουρκικές προκλήσεις στα κυπριακά ύδατα,

καθώς και στα Βαρώσια, τα οποία, όπως

σημειώνει, «ήταν πάντα φάρος ελπίδας και

ένα σύμβολο ως σκαλοπάτι προς την επα-

νένωση του νησιού».

Ο σερ Ρότζερ προσθέτει ότι οι φίλοι της

Κύπρου στη Βουλή των Κοινοτήτων και στη

Βουλή των Λόρδων πιστεύουν πως έχει έρθει

η ώρα για μια δίκαιη λύση. Καταλήγει με την

επισήμανση ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου

Βασιλείου συμμερίζεται αυτή την άποψη και

τονίζει: «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επι-

τευχθεί αυτή η λύση».

Ο σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης και Αφο-

πλισμού του Εργατικού Κόμματος Φάμπιαν
Χάμιλτον κάνει λόγο για «σκοτεινή επέτειο»

και σημειώνει στο δικό του μήνυμα ότι «η

αναγνώριση ενός καθεστώτος κατοχής δεν

θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις του

Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Κύπρου

όπως απορρέουν από τις συνθήκες».

Καλεί εκ μέρους των Εργατικών τον Ερσίν

Τατάρ και τον Πρόεδρο Ερντογάν να δεσμε-

υθούν σε έναν ουσιαστικό διάλογο, ώστε να

μπορέσει να επιτευχθεί η διζωνική, δικοινο-

τική ομοσπονδία και συμπληρώνει πως είναι

σαφές ότι μια λύση θα πρέπει να βασίζεται

στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας

και στις συμφωνίες μεταξύ των πλευρών.

Ο κ. Χάμιλτον σημειώνει πως το κρίσιμο

ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να επαναρχίσουν

το συντομότερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις

και στο πλαίσιο αυτό οι Εργατικοί καλούν

όλες τις πλευρές να απέχουν από προκ-

λητικές ενέργειας που κλιμακώνουν την έντα-

ση.

Αυτό, συμπληρώνει ο κ. Χάμιλτον, περι-

λαμβάνει την αντιστροφή των ενεργειών της

Τουρκίας στα Βαρώσια, όπως ζήτησε το

Συμβούλιο Ασφαλείας και τον πλήρη σεβα-

σμό από την Άγκυρα του διεθνούς δικαίου

της θάλασσας, το οποίο υπαγορεύει τον

άμεσο τερματισμό των τουρκικών γεωτρή-

σεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Καταλήγει διαβεβαιώνοντας για τη συνεχή

στήριξη των Εργατικών στην επανένωση

της Κύπρου προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Την συνάντηση συντόνισε ο Γιώργος
Ανδρέου (Πρόεδρος της ΕΦΕΚ ΗΒ) με τη
συμμετοχή του Χρήστου Καραολή (Πρόε-
δρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας ΗΒ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΦΕΚ Η.Β ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: «Σκοτεινή επέτειος, 
δεν υφίσταται κράτος στα βόρεια της Κύπρου»

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟ

ΠΡΕΣΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΒ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ημέρα ντροπής η ανακήρυξη
του ψευδοκράτους - 

να δράσει η Βρετανία»
«ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ»

«Ημέρα ντροπής» χαρακτηρίζει τη 15η Νοεμβρίου ο Πρόεδρος
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ην. Βασιλείου Χρήστος Καραο-
λής σε επιστολή του προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόν-
σον, με αφορμή την επερχόμενη συμπλήρωση 37 ετών από την
παράνομη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Όπως σημειώνει εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο υπογράφων, «οι περισ-

σότεροι Κύπριοι θρηνούν τη συνεχιζόμενη κατοχή της χώρας, ενώ κά-

ποιοι στα κατεχόμενα γιορτάζουν για την επέτειο».

Στη συνέχεια ο κ. Καραολής επισημαίνει τα καταδικαστικά ψηφίσματα

του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και την καταδίκη της κίνησης από την

τότε Πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου Μάργκαρετ Θάτσερ. Σημειώνει

ότι η παράνομη μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας της «ΤΔΒΚ» επιβε-

βαίωσε την «αληθινή φιλοδοξία» της Τουρκίας που είναι να προκαλέσει

«μόνιμη διχοτόμηση» του νησιού. Προσθέτει ο κ. Καραολής ότι η διχοτό-

μηση μοιάζει να έχει γίνει πλέον η δεδηλωμένη πολιτική της Τουρκίας με

τον Πρόεδρο Ερντογάν να καλεί σε «λύση δύο κρατών» σε δημοσιογρα-

φική διάσκεψη με τον Ερσίν Τατάρ, ενώ και ο νέος ηγέτης των Τουρ-

κοκύπριων έκανε λόγο για «άλλες ιδέες» και για επιδίωξη δύο κρατών κατά

τη διάρκεια και μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε

τις συνθήκες του 1960 τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συνυπο-

γράψει και έχει εγγυηθεί, αλλά θα αψηφούσε και τη συμφωνημένη βάση

για διαπραγματεύσεις, δηλαδή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, καθώς

και τις σημαντικές συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

Αφού αναφέρεται στις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και

στα Βαρώσια, η επιστολή υπογραμμίζει ότι η προαναγγελθείσα επίσκεψη

Ερντογάν για “πικ-νικ” στην περιοχή υποδεικνύει στη διεθνή κοινότητα

την πλήρη έλλειψη σεβασμού του Τούρκου Προέδρου στο διεθνές δίκαιο.

Σε όλα αυτά ο κ. Καραολής αντιπαραθέτει τις σταθερές θέσεις αρχής

που διατυπώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και τη βούλησή του να επι-

στρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν

στο Κραν Μοντάνα το 2017. Επισημαίνεται δε η ξεκάθαρη θέση του ΓΓ

των Ηνωμένων Εθνών κατά των αναχρονιστικών εγγυήσεων, των παρ-

εμβατικών δικαιωμάτων και της μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας στο

νησί μετά από τη λύση.

Επισημαίνεται στον Πρωθυπουργό Τζόνσον ότι οι επιδιώξεις της

Τουρκίας προς την αντίθετη κατεύθυνση δεν εξυπηρετούν ούτε τα βρε-

τανικά συμφέροντα. «Ως εκ τούτου, αυτή την ώρα η βρετανική κυβέρν-

ηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη στα δημόσια μηνύματα για την Κύπρο και

στις παραστάσεις της προς την Τουρκία, για να επαναβεβαιώσει χωρίς

περιστροφές μια δέσμευση σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ως

το μοναδικο πλαίσιο για μια λύση και να καλέσει σε κατάργηση αυτού του

αναχρονιστικού συστήματος ασφάλειας και εγγυήσεων», γράφεται.

Ο κ. Καραολής τονίζει κλείνοντας ότι μόνο μια επανενωμένη και πραγ-

ματικά ανεξάρτητη Κύπρος θα επιφέρει ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια

σε όλο τον λαό του νησιού και θα διασφαλίσει πως η Κυπριακή Δημο-

κρατία, μέλος της Κοινοπολιτείας, των Ην. Εθνών και της ΕΕ, θα παρα-

μείνει αξιόπιστος, προβλέψιμος και σταθερός εταίρος για το Ην. Βασίλειο.

Καλεί δε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να ασκήσει προληπτικά και εποι-

κοδομητικά τη δύναμη που έχει, για να κάνει τη διαφορά σε σχέση με την

Κύπρο.

Επιστολή παρόμοιου περιεχομένου έχει αποσταλεί εκ μέρους της Ομο-

σπονδίας και προς τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής

αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΕΣΒΗ: «ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΔΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ»

Σε άλλη επιστολή, προς τον πρέσβη της Τουρκίας στο Λονδίνο αυτή

τη φορά, ο κ. Καραολής χαρακτηρίζει «επαίσχυντη κληρονομιά» τη μη

συμμόρφωση της Τουρκίας προς το διεθνές δίκαιο και το γεγονός ότι συνι-

στά το μεγαλύτερο εμπόδιο για μία επανενωμένη και ελεύθερη Κύπρο.

Αφού παραθέτει τους τρόπους τους οποίους η Τουρκία έχει εμποδίσει

την επανένωση της Κύπρου και έχει επιδοθεί σε σειρά προκλήσεων, ο κ.

Καραολής σημειώνει ότι η εκπεφρασμένη πρόθεση του ΓΓ των Ην. Εθνών

να συγκαλέσει μια άτυπη πενταμερή συν τα ΗΕ συνάντηση αποτελεί μονα-

δική ευκαιρία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 

Καλεί δε την Τουρκία να αδράξει αυτή τη ευκαιρία με θέρμη και εποι-

κοδομητικά και να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση να αποσύρ-

ει τα στρατεύματά της από το νησί, να εγκαταλείψει τις παρωχημένες απαι-

τήσεις περί εγγυήσεων και να επιστρέψει τα κατεχόμενα εδάφη στους

νόμιμους ιδιοκτήτες τους, κάτι που θα καθιστούσε δυνητικά την Κύπρο

διεθνές και περιφερειακό εμπορικό κόμβο.

Καλεί, εν τέλει, την τουρκική κυβέρνηση να στηρίξει μια επανενωμένη

Κύπρο σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, στην οποία θα δια-

σφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, στη βάση

όλων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των

Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ Ο ΥΠΕΞ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 6
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Με Εγκύκλιό του προς του Ιερείς και
Προέδρους των Εκκλησιαστικών

Συμβουλίων των Κοινοτήτων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, που απέ-
στειλε ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας ζητά
άμεσα διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη
Επιτρόπων.

Το θέμα της Εγκυκλίου είναι: «Οργάνω-

ση Εκλογών στις Κοινότητες Μεγάλης

Βρετανίας» και το υπογράφει ο Πρω-

τοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. Νικό-
δημος.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, που στάλθη-

κε στις αρχές Οκτωβρίου, η κάθε Κοινότητα

πρέπει να καταρτήσει επικαιροποιημένο

κατάλογο μελών με τα πλήρη στοιχεία του

κάθε μέλους, ενώ τα αναλυτικά αποτελέ-

σματα θα πρέπει να αποσταλούν στα Γρα-

φεία της Αρχιεπισκοπής.

Αρχικά η εντολή ήταν η διεξαγωγή των

Εκλογών στις Κοινότητες να πραγματοποι-

ηθούν την Κυριακή 6η ή 13η Δεκεμβρίου

2020. 

Λόγω, όμως, των περιορισμών ένεκα του

κορωνοϊού οι εκλογές αναβλήθηκαν για την

Κυριακή, 16 Μαϊου 2021.

Η απόφαση αυτή έρχεται να ταράξει τα

νερά, αφού μέχρι σήμερα στις περισσότερ-

ες Κοινότητες οι πιστοί δεν είχαν ουσιαστι-

κή συμμετοχή στην εκλογή Επιτρόπων.

Περίπου λειτουργούσε ένα σύστημα διορι-

σμών.

Επιπλέον, με τις επερχόμενες εκλογές

δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πιστούς να

έχουν ενεργή συμμετοχή και λόγο στα διοικ-

ητικά της Εκκλησίας και, φυσικά, να επέλθ-

ει χρηστή διαχείριση, πάγιο αίτημα των πιστών

εδώ και δεκαετίες.

Είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις,

για χρόνια τώρα δεν υπήρχε γενικά έλεγχος

ή λογοδοσία για τις ενέργειες των επιτρό-

πων, δεν διεξάγονταν οι Ετήσιες Γενικές

Συνελεύσεις,  που είχε ως αποτέλεσμα την

πλήρη αδιαφάνεια όσον αφορά την διαχείρ-

ιση των οικονομικών και της ακινήτου περ-

ιουσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι Συνε-

λεύσεις γίνονταν «τύποις», μετά τη Θεία Λει-

τουργία εντός του Ναού, όπου ο ιερέας ανα-

κοίνωνε ονόματα και… εγκρίνονταν. 

Είναι επίσης γνωστό ότι πολλοί Πρόε-

δροι και Μέλη Κοινοτήτων, κατέχουν τις θέσεις

τους για δεκαετίες. 

Το πιο «σκανδαλώδες» είναι ότι σε μια

κοινότητα στο κέντρο του Λονδίνου υπάρχει

περίπου «άβατο», οι επίτροποι δεν δίνουν

λόγο σε κανέναν, ούτε στον Αρχιεπίσκοπο.

Στην Αρχιεπισκοπή ελπίζουν ότι με αυτόν

τον τρόπο θα μπει ένα τέλος στην μέχρι σήμε-

ρα αδιαφανή διαχείριση (μερικές φορές κακή)

και την έλλειψη ποιμαντικού ενδιαφέροντος,

όπου μέσω της κατήχησης και της φιλαν-

θρωπικής δράσης οι απόδημοι να εμπι-

στευτούν και πάλι την Εκκλησία.

Εκλογές σε όλες τις ορθόδοξες κοινότητες
ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ «ΑΣΠΙΔΑ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΤΥΧΟΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΩΞΗ

ΜΕ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ… ΠΟΥΤΙΝ

Σαφής στήριξη στον
Οικουμενικό Πατριάρχη

από ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
Τη σημασία που προσδίδουν οι ΗΠΑ στο Οικουμενικό

Πατριαρχείο, επισήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο,
κατά τη συνάντησή του την Τρίτη με τον Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο, στο Φανάρι.

Σημειώνοντας ότι νοιώθει τιμή για τη συνάντησή του με τον

ηγέτη του «Ορθόδοξου κόσμου», ο κ. Πομπέο σε ανάρτησή του

στο twitter, υπογραμμίζει ότι «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι

βασικός εταίρος. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη θρησκευτι-

κή ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

Ο Μάικ Πομπέο έφτασε τη Δευτέρα το απόγευμα στην Κων-

σταντινούπολη – δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην

Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, για να συναντήσει τον Οικουμε-

νικό Πατριάρχη. Δεν ήταν στο αρχικό πρόγραμμα συνάντηση με

τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ούτε τον ομόλογό του

Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Έπειτα από παραστάσεις της Άγκυ-

ρας για αυτό το «άδειασμα», ο Πομπέο δέχτηκε να τους συναν-

τήσει αν έρχονταν εκείνοι στην Κωνσταντινούπολη και όχι με-

ταβαίνοντας αυτός στην Άγκυρα. Έπειτα από έντονες διαβου-

λεύσεις, μια συνάντηση είχε φανεί πιθανή, όμως τελικά ναυά-

γησε.

Η ενέργεια αυτή του Αμερικανού ΥΠΕΞ έρχεται σε μια πολύ

δύσκολη στιγμή για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η βεβήλωση

της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας από το ισλαμοφα-

σιστικό καθεστώς Ερντογάν και οι υποκινούμενες επιθέσεις κα-

τά του κ. Βαρθολομαίου από τον Τύπο και ακραία στοιχεία, είναι

προμήνυμα ενός ευρύτερου σχεδίου δίωξης, ίσως και εκδίωξ-

ης, του Φαναρίου. 

Εκκλησιαστικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η διώξεις αυτές μπο-

ρεί να έχουν και τις «ευλογίες» του Βλαδιμίρ Πούτιν, λόγω της

Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας και της σφοδρής

αντίθεσης σ’ αυτό του Πατριαρχείου Μόσχας. 

Σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

και η σύζυγός του, έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Οικουμε-

νικό Πατριάρχη και Αρχιερείς του Θρόνου. Στη συνέχεια πραγ-

ματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο αντρών η οποία έγινε σε

ιδιαίτερα θερμό κλίμα, και διήρκησε περίπου μία ώρα.

Ο κ. Βαρθολομαίος καλωσορίζοντας τον ΥΠΕΞ Μ. Πομπέο

στο Πατριαρχείο μεταξύ άλλων τόνισε: «Η επίσκεψή σας είναι

ακόμα ένα σημάδι της σημασίας που δίνουν οι ΗΠΑ σε αυτό τον

αρχαίο θεσμό. Ως ένας θρησκευτικός θεσμός εργαζόμαστε για

την ειρήνη, για την κατανόηση μεταξύ των λαών, για την θρη-

σκευτική ελευθερία, η οποία είναι μία προτεραιότητα για τις ΗΠΑ

επίσης». 

Μετά το πέρας της συνάντησης ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δήλωσε: 

«Ήταν τιμή μου να συναντηθώ με τον Παναγιώτατο Οι-

κουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και να επισκεφθώ τον

Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ως ηγέτης του Ορ-

θόδοξου κόσμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός

εταίρος καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την θρη-

σκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2021

To 1o Ετήσιο Μνημόσυνο Αρχιεπισκόπου
πρ. Θυατείρων κυρού Γρηγορίου

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στον

Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως

Θεοτόκου στο Wood Green Βο-

ρείου Λονδίνου τελέσθηκε, κεκ-

λεισμένων των θυρών λόγω των

υφιστάμενων μέτρων προστασίας

από τον κορωνοϊό, το ετήσιο

Μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιε-

πισκόπου πρώην Θυατείρων κυ-

ρού Γρηγορίου, προεξάρχοντος

του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου

Τροπαίου κ. Αθανασίου.

Με εντολή του Σεβασμιωτάτου

Αρχιεπισκόπου Θυατείρων κ. Νι-

κήτα τελέσθηκαν επίσης πάνδημα

Μνημόσυνα σε όλους τους ιερ-

ούς Ναούς και Κοινότητες της Ιε-

ράς Αρχιεπισκοπής υπέρ μακα-

ρίας μνήμης του αειδήμου Αρχιε-

πισκόπου.

ΣΧΟΛΙΟ «Ε»:  

Η ενέργεια αυτή του νέου Αρχιεπισκόπου κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.

Είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει πριν χρόνια.

Πρέπει να πούμε ότι ναι, ορισμένοι είναι για δεκαετίες μέλη Επιτροπών, κά-

ποιοι πρόεδροι κατέχουν τη θέση τους μέχρι βαθέως γήρατος ταυτίζοντας τον εαυτό

τους με μια συγκεκριμένη εκκλησία. Δεν λέμε ότι δεν πρόσφεραν ή ότι δεν προσ-

φέρουν, αλλά σε αυτές τις θέσεις δεν μπορεί να υπάρχει μονιμότητα.

Φυσικά, σε κάποιες κοινότητες αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι Ομογενείς, δεν

θα υπήρχε κοινότητα ή ιδιόκτητη εκκλησία. Ορισμένα άτομα προσφέρουν οικο-

νομικά και θυσιάζουν πολύ χρόνο για την κοινότητα, γιατί έχουν πίστη και βλέ-

πουν ότι η Εκκλησία για τους απόδημους είναι «πηγή» ζωής και δράσης και είναι

μια σταθερά που θα αντέξει στο χρόνο, διατηρώντας τη θρησκευτική και εθνική

φυσιογνωμία της Ομογένειας.

Την ίδια στιγμή είναι παραδεκτό ότι σε ορισμένες κοινότητες γίνονται ατασ-

θαλίες και οι κατηγορίες αφορούν και κληρικούς. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Οι εκλο-

γές είναι το πρώτο βήμα.
“Ε”



«Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-

τα καταδικάζουν τις παραβιάσεις της

Τουρκίας στην κυριαρχία και τα κυρια-

ρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου,

καθώς και τη συνολική επιθετική συμπε-

ριφορά της στη Μέση Ανατολή, τη Νοτιο-

ανατολική Μεσόγειο και το Νότιο Καύκα-

σο ως κατάφωρη παραβίαση του Διεθ-

νούς Δικαίου», τονίζουν μεταξύ άλλων σε

κοινή δήλωσή τους ο Έλληνας πρωθυπο-

υργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σεΐχης

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυο κυβερνήσεις

καλούν την Τουρκία να συμμορφωθεί με το

Διεθνές Δίκαιο και να τερματίσει άμεσα όλες

τις παράνομες και προκλητικές ενεργειές

της, σημείωσαν στην κοινή δήλωση οι δύο

ηγέτες Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών

Εμιράτων.

«Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

υπογραμμίζουν την αταλάντευτη δέσμευσή

τους στο Διεθνές Δίκαιο και στον Καταστα-

τικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ως το

θεμέλιο της ειρήνης, της ασφαλείας, των σχέ-

σεων καλής γειτονιάς και της ειρηνικής επίλυσης

διενέξεων για όλα τα κράτη της περιοχής.

Οι δυο κυβερνήσεις επαναβεβαιώνουν

την δέσμευση τους στην αρχή της μη επέμ-

βασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών

της περιοχής. Επίσης, Ελλάδα και Ηνωμέ-

να Αραβικά Εμιράτα συμφωνούν στην προ-

στιθέμενη αξία της περαιτέρω εμβάθυνσης

της συνεργασίας τους και εντός του πλαισίου

των περιφερειακών και πολυμερών μηχανι-

σμών».

«Οι δυο χώρες εκφράζουν την ανησυχία

τους για την εξαγωγή της τρομοκρατίας και

του εξτρεμισμού στην περιοχή. Επαναβε-

βαιώνουν, δε, την κοινή δέσμευσή τους στην

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξ-

τρεμισμού σε όλες τις εκδοχές τους και καλούν

την διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει μια αυστηρή

στάση απέναντι σε αυτήν την επιθετικότητα»,

δήλωσαν οι δύο ηγέτες.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ισχυρή επι-

θυμία για την ενίσχυση των οικονομικών σχέ-

σεων, κατ’ αντιστοιχία της πολιτικής και

αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο

χωρών, γεγονός που προκύπτει από τη 

στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω εμβά-

θυνση των σχέσεων σε πολιτικό και οικο-

νομικό επίπεδο.

Στη συνάντηση έγινε σε βάθος ανασκόπ-

ηση της ραγδαίας προόδου που έχει επι-

τευχθεί τους τελευταίους μήνες στις διμερ-

είς σχέσεις και σε όλο το φάσμα της διμερ-

ούς συνεργασίας. Συζητήθηκαν, επισης, οι

εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου με έμφαση στην αποσταθεροποιητική

συμπεριφορά της Τουρκίας. 

Επί τάπητος τέθηκαν, εξάλλου, οι σημαν-

τικότερες πτυχές της στρατηγικής συνερ-

γασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-

των, η οποία επισφραγίζεται με την Κοινή

Δήλωση των δύο κυβερνήσεων, καθώς και

με τις υπογραφές από τον υπουργό Εξωτε-

ρικών, Νίκο Δένδια, της Κοινής Διακήρυξης

Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλά-

δος και ΗΑΕ αλλά και διμερούς συμφωνίας

στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και

της άμυνας.

Η αναβάθμιση και εμβάθυνση των σχέ-

σεων Ελλάδας-ΗΑΕ δίνει νέα προοπτική

στην ενδυνάμωση των περιφερειακών σχημά-

των πολυμερούς συνεργασίας που κινούνται

στον ίδιο στρατηγικό άξονα, με γνώμονα της

συνεργασίας την εμπέδωση κλίματος σταθ-

ερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περ-

ιοχή, την ώρα που η Τουρκία, με σειρά παρά-

νομων ενεργειών, θέτει σε κίνδυνο την περ-

ιφερειακή ασφάλεια.

Στις διμερείς επαφές, από ελληνικής πλε-

υράς, έλαβαν μέρος ο υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο

υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την

Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέ-

φεια, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, η
διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του

Πρωθυπουργού, πρέσβης, Ελένη Σουρα-
νή και ο πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμέ-

να Αραβικά Εμιράτα, Διονύσιος Ζώης.
Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην ελληνι-

κή αντιπροσωπεία ήταν εντυπωσιακή, με

χαρακτηριστική την φωτεινή επένδυση ου-

ρανοξύστη με την ελληνική σημαία. 

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9Eπικαιρότητα - CurrentNews

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

Ελλάδα και ΗΑΕ καταδικάζουν τις

συνολικές παρανομίες της Τουρκίας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΕΞ
ΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Μακρόν-Πομπέο 
επικρίνουν την τουρκική

επιθετικότητα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, δήλωσε

ότι συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, κατά

τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Παρίσι, τη Δευτέρα, τις «πολύ

επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας και την ανάγκη να «πεισθεί»

ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει τη

στάση του.

«Ο Μακρόν και εγώ περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας τις

πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι είναι

πολύ επιθετικές», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε συνέντευξή

του στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro». 

Αναφέρθηκε στη «στήριξη» που προσφέρει η Τουρκία στο

«Αζερμπαϊτζάν» ή «στο γεγονός ότι έχει μεταφέρει συριακές δυνά-

μεις στην περιοχή».

«Μιλήσαμε επίσης για τη δράση της στη Λιβύη, όπου επίσης

έχει μεταφέρει δυνάμεις από τρίτες χώρες ή για τη δράση της στην

Ανατολική Μεσόγειο και θα μπορούσα να συνεχίσω αυτόν τον

κατάλογο», συνέχισε ο Πομπέο.

«Η αμερικανική θέση είναι ότι η διεθνοποίηση αυτών των συγ-

κρούσεων είναι επιβλαβής και βλάπτει όλες τις εμπλεκόμενες

χώρες. Επομένως, καλέσαμε όλες τις χώρες να σταματήσουν να

επεμβαίνουν στη Λιβύη, είτε είναι οι Ρώσοι, Τούρκοι ή άλλοι»,

τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. «Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Αζε-

ρμπαϊτζάν, μας ανησυχεί η αυξανόμενη χρήση τουρκικών στρα-

τιωτικών δυνατοτήτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες

πρέπει να συνεργαστούν για να πείσουν τον Ερντογάν ότι τέτοι-

ες ενέργειες δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του».

Μια ειρηνευτική συμφωνία συνήφθη μεταξύ της Αρμενίας και

του Αζερμπαϊτζάν, υπό την αιγίδα της Μόσχας, για τον τερματι-

σμό της εμπόλεμης σύρραξης που μαινόταν από τα τέλη Σεπτεμ-

βρίου στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ωστόσο, η συμφωνία

θεωρείται ταπεινωτική για την Αρμενία, διότι δίνει σημαντικά εδα-

φικά οφέλη στο Αζερμπαϊτζάν.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα που απαιτούν διευκρίνι-

ση από τους Ρώσους, σχετικά με τις παραμέτρους αυτής της

συμφωνίας, και ιδίως για τον ρόλο των Τούρκων», δήλωσε ένας

ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, που συνταξιδεύει με τον Μάικ

Πομπέο, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ισραηλινά μαχητικά σε όλο τον
εναέριο χώρο της Κύπρου 

για κοινές ασκήσεις
Ευρείας κλίμακας στρατιωτική άσκηση πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη σε όλο τον εναέριο χώρο της Κύπρου με την συμμετοχή της

ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και της Εθνικής Φρουράς.

Τα ισραηλινά μαχητικά έκαναν αισθητή την παρουσία τους στον

ουρανό της Πάφου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των μαχητικών

που μετείχαν στην άσκηση, ήταν και μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας

που πρώτη φορά εμφανίστηκαν στην Κύπρο.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε το βράδυ, χωρίς αυτή τη φορά τα μαχητι-

κά και άλλα αεροσκάφη συνοδείας να χρησιμοποιήσουν την αερο-

πορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου για προσγειώσεις.



Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Η δημοκρατία 

δεν είναι μόνο ελευθερία αλλά και ευθύνη»
Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

στο ιστορικό κτίριο της Πατησίων κατέ-
θεσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

αναφερόμενη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου,

υπογράμμισε ότι ήταν μία κορυφαία πράξη

αντίστασης, ένα σύμβολο πολιτικής ελευθε-

ρίας.

Η Δημοκρατία, τόνισε, δεν είναι μόνο κα-

θεστώς ελευθερίας αλλά και ευθύνης, είναι

υπέρβαση της ατομικότητάς μας για το κοινό

καλό, τη δημόσια υγεία και την αλληλεγγύη,

είναι σήμερα ο αγώνας όλων μας.

«Το Πολυτεχνείο μάς διδάσκει ότι η δημο-

κρατία απαιτεί αρετή και θυσίες. Μας υπεν-

θυμίζει ότι οι νέοι είναι το πιο ζωντανό κύττα-

ρο της κοινωνίας μας», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε

ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι η αφε-

τηρία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, κο-

ρυφαία πράξη αντίστασης, σύμβολο πολιτι-

κής ελευθερίας και αυτοκαθορισμού, «που

δεν καθόρισε μόνο μία γενιά και τους αγωνι-

στές της, στους οποίους σήμερα οφείλουμε

την πιο υψηλή τιμή, αλλά την πιο προοδευτι-

κή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας».

Λίγο αργότερα, έφτασε στο Πολυτεχνείο ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
«Το διαχρονικό αίτημα για ελευθερία

συμπληρώνεται από την υπευθυνότητα που

πρέπει όλοι να δείξουμε για να βγούμε πιο

ισχυροί και ενωμένοι από αυτή την περιπέ-

τεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός, αμέσως μετά

την κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο,

τιμώντας τη μνήμη των νεκρών της εξέγερ-

σης του 1973.

«Κάθε σημαντική επέτειος αποκτά νέο νόημα

μέσα στις περιστάσεις που γιορτάζεται. Σήμε-

ρα, οι προτεραιότητες είναι η προστασία της

δημόσιας υγείας και η αλληλεγγύη προς τους

συμπολίτες μας, ειδικά τους νεότερους που

δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση», τόνι-

σε ο κ. Μητσοτάκης.

Στεφάνι κατέθεσε στον χώρο του Πολ-

υτεχνείου, με την ευκαιρία της 47ης επετείου

της εξέγερσης των φοιτητών, αντιπροσωπεία

του ΚΙΝΑΛ με επικεφαλής τους Μανώλη Χρι-

στοδουλάκη, Παύλο Χρηστίδη και Βασίλη Κεγ-

κέρογλου.

Στο ΕΑΤ ΕΣΑ βρέθηκε από την πλευρά του

το ΚΚΕ με τήρηση των απαραίτητων μέτρων.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα έγινε

δεκτός ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας, που κατέθεσε στεφάνι στον χώρο

κράτησης και βασανισμού αγωνιστών. 

Μέλη του ΚΚΕ πραγματοποίησαν πορεία

έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, παρά την

απαγόρευση συναθροίσεων λόγω πανδημίας

που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία. Τα μέλη

του ΚΚΕ, κρατώντας αποστάσεις μεταξύ τους,

πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία, η οποία

διαλύθηκε κατά τις 10:30 το πρωί της 17ης

Νοεμβρίου.

Στα κρατητήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ βρέθηκε αντι-

προσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθ-

έσει στεφάνι για την επέτειο της εξέγερσης του

Πολυτεχνείου. 

Παρά τις απαγορεύσεις της Αστυνομίας,

αρκετοί ήταν εκείνοι που συμμετείχαν στις κομ-

ματικές εκδηλώσεις, κάτι που προκάλεσε και

μικρο-επεισόδια, ιδιαίτερα κόντρα στο ΚΚΕ. 

Φόβος και τρόμος παντού…

Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, χτυπιέται αλύπητα
από τον κορωνοϊό. Πορεύεται  με τα κύματα από τα 12 μποφόρ
της πανδημίας να τη χτυπούν ολόπλευρα και να τη σπρώχνουν
με ταχύτητα στα βράχια. Η κατάσταση είναι δραματική και όλα
δείχνουν ότι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες μπορεί να γίνει και
χειρότερη αν δεν συνειδητοποιήσουν όλοι τη σοβαρότητα της
κατάστασης. Ο φόβος για το σήμερα και η αγωνία για το αύριο
διακατέχει τα εκατομμύρια των Ελλήνων, πλην των ελαχίστων
εκείνων που αρνούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα. Ο ρυθμός των
κρουσμάτων ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς, τρομάζει πλέον,
όπως και αυτός των θανάτων, οι ασθενείς κατακλύζουν τα νοσο-
κομεία, που είναι θέμα χρόνου να μη μπορούν να περιθάλψουν
όλους τους ασθενείς. Χιλιάδες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο με το
lockdown και είναι άγνωστο πόσες από αυτές θα επαναλειτουρ-
γήσουν όταν – μετά από εβδομάδες ή μήνες – αρθούν τα περιο-
ριστικά μέτρα. Ολοσχερής η οικονομική καταστροφή. 

Έξι ομογενείς στο Κογκρέσο! 

Με μεγάλη άνεση κέρδισαν στις αμερικανικές εκλογές έξι Έλ-
ληνες, κορυφαία στελέχη της Ομογένειας, που σημαίνει ότι η
πατρίδα μας θα έχει «φωνή» στο Κογκρέσο. Είναι οι:

• Τζον Σαρμπάνης, ο οποίος πήρε το 67% των ψήφων στην
τρίτη εκλογική περιφέρεια του Μέριλαντ, όπου εκλέγεται από το
2007.

• Τσάρλι Κριστ, κυπριακής καταγωγής, που κέρδισε στη Φλόρ-
ιντα με 53%. Ξεκίνησε με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από το
οποίο αποχώρησε και πήγε στους Δημοκρατικούς. Το 2012 στήρ-
ιξε την υποψηφιότητα του Μπάρακ Ομπάμα. 

• Ντίνα Τάιτους, η οποία κέρδισε στη Νεβάδα με 61%. Εκλέχθη-
κε για πρώτη φορά βουλευτής τη διετία 2009-2011. 

• Κρις Πάππας, Δημοκρατικός, ο οποίος κέρδισε στο Νιου Χαμ-
σάιρ με 52% των ψήφων.

• Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος είναι 58 χρόνων και επανεξελέγη
στη δωδέκατη περιφέρεια της Φλόριντα, εξασφαλίζοντας το 63%
των ψήφων. 

• Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι μόλις 40 ετών, αποτελεί το
νέο μέλος της ελληνικής ομάδας και εκλέχθηκε με μεγάλη άνεση.
Το 2017 διεκδίκησε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αλλά έχασε
από τον νυν δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο. 

12 τρις δολάρια το κόστος της πανδημίας!

Ξεπερνάει κάθε… λογικό υπολογισμό το κόστος για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού, που δεν υπάρχει χώρα του πλανήτη
που να μην την έχει πλήξει, φέρνοντας παντού τα πάνω κάτω.
Και πλέον, κανείς από τους ειδικούς των μεγάλων χωρών δεν έχει
«όπλο» να τον πολεμήσει. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο της αντασφαλιστικής Swiss Re, Κριστιάν Μουμεντάλερ, το
κόστος για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχει φτάσει στα 12
τρις δολάρια από τη μείωση της παραγωγής. 

Σε συνέδριο που διοργάνωσε το Bloomberg με θέμα «Το Μέλ-
λον της Χρηματοδότησης», ο Κρ. Μουμεντάλερ υποστήριξε ότι
ήταν μια προβλεπόμενη εξέλιξη, καθώς στην επιστημονική κοινότ-
ητα είναι γνωστό ότι ιστορικά εκδηλώνεται μια πανδημία κάθε 30
με 40 χρόνια και γι’ αυτό έπρεπε να την περιμένει η ανθρωπότ-
ητα. Να σημειωθεί ότι, με βάση εκτιμήσεις της ιταλικής κυβέρν-
ησης, η Ιταλία σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, θα αναγκαστεί
να δαπανά γύρω στα 10 δις ευρώ το μήνα, για να στηρίζει επιχει-
ρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τα περιοριστικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πού το πάει ο Αναστασιάδης;

Μα, είναι δυνατόν η Λευκωσία και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος
Αναστασιάδης να δηλώνουν έτοιμοι για άτυπη Πενταμερή Διάσ-
κεψη για το Κυπριακό, την ώρα που η Τουρκία πραξικοπηματικά
επέβαλε τον Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων (προ-
καλώντας αντιδράσεις ακόμη και διαδηλώσεις στα Κατεχόμενα)
και κυρίως όταν το «Barbaros» ακόμη αλωνίζει στην κυπριακή
οριοθετημένη ΑΟΖ; Και τι ακριβώς θα συζητήσει, αφού ο Ερσίν
Τατάρ και ο προστάτης του Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνουν ότι πρέ-
πει να... ξεχάσουμε την ομοσπονδιακή λύση; 

Εκτός εάν ο Κύπριος Πρόεδρος έχει αποφασίσει να κάνει το
επόμενο βήμα, συζητώντας και χαλαρή συνομοσπονδία. Απλώς
θα πρέπει να ενημερώσει για τις προθέσεις του και τον κυπριακό
λαό και την ελληνική κυβέρνηση, εξηγώντας τι ακριβώς θα σημαίνει
αυτό και ποια ανταλλάγματα θα εξασφαλίσει η Κύπρος από μια
τέτοια μείζονα παραχώρηση. 

Τον έχει ανάγκη η Ορθοδοξία 
και ο Ελληνισμός…

Αγωνία υπάρχει για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου
Αλβανίας κ. Αναστάσιου, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορω-
νοϊό. Με επιβαρυμένη υγεία λόγω ηλικίας, ο σεβαστός ιεράρχης
και σπουδαίος θεολόγος, περνάει μια ακόμη μεγάλη περιπέτεια.
Να του ευχηθούμε με όλη μας την καρδιά να βγει και πάλι νικητής
από αυτήν τη μάχη. Τον έχει ανάγκη το ποίμνιό του στην Αλβανι-
κή Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός.

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Στον 4ο αιώνα π.Χ. χρονολογείται 

ο «Ερμής της Αιόλου»
Απέναντι σε ένα μοναδικό εύ-

ρημα ήρθαν οι εργάτες που πραγ-

ματοποιούσαν εργασίες αναβά-

θμισης υποδομών την Παρα-

σκευή 13/11, επί της οδού Αιό-

λου, στο κέντρο των Αθηνών, όταν

βρήκαν τυχαία, 1,5 μέτρο κάτω

από τη γη, την κεφαλή ενός αγά-

λματος.

Την είδηση έκανε γνωστή με

ανάρτησή του στο Facebook, ο

Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας
Μπακογιάννης, αναφέροντας

ότι το εύρημα ήδη βρίσκεται στην

ευθύνη της Εφορίας Αρχαιοτή-

των.

«Βρέθηκε μόλις ενάμισι μέτρο

κάτω από τη γη, κατά τις εργασίες

αναβάθμισης υποδομών στην οδό

Αιόλου, επί της Πλατείας Αγίας

Ειρήνης. Μοναδική Αθήνα! Υπε-

ρηφάνεια και θαυμασμός», έγρα-

ψε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, σχε-

τικά με την αποκάλυψη κεφαλής

του Ερμή στην οδό Αιόλου: «Την

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020,

κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργα-

σιών στο πλαίσιο του έργου "Κατασ-

κευή αποχετευτικών δικτύων ακα-

θάρτων και των συνδέσεων των

ακινήτων 4ης και 5ης Δημοτικής

Κοινότητας" του δήμου Αθηναίων,

που εποπτεύει η Εφορεία Αρχαι-

οτήτων πόλεως Αθηνών, έναντι

του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης,

στο ύψος της οδού Αιόλου 25 και

σε βάθος 1.30 μ. από το οδόστρω-

μα, απεκαλύφθη κεφαλή Ερμού,

εικονίζουσα τον θεό σε ώριμη

ηλικία, προφανώς απότμημα ερμαϊ-

κής στήλης. Η εικονογραφία του

γλυπτού προσιδιάζει στον τύπο

του Ερμού Προπυλαίου του Αλκα-

μένους».

Τα παραπάνω πληροφορεί με

ανακοίνωσή του το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού,

συμπληρώνοντας τα εξής:

«Η κεφαλή είχε εντοιχιστεί σε

β΄ χρήση στο νότιο πλευρικό τοιχίο

σύγχρονου συνδετήριου αγωγού

αποχέτευσης. Το εύρημα που δια-

τηρείται σε καλή κατάσταση, αμέ-

σως μετεφέρθη σε αποθήκη της

Εφορείας Αρχαιοτήτων. Πρόκει-

ται για πρωτότυπο έργο, πιθανό-

τατα του τέλους του 4ου ή αρχών

του 3ου αι. π.Χ. Οι ερμαϊκές στή-

λες ήταν ιδρυμένες σε σταυρο-

δρόμια και οδούς και χρησίμευαν

ως οδοδείκτες».



Κάτω από καταρρακτώδη βροχόπτωση έφτασε
στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων ο Ρετ-

ζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Κυριακής
(15/11). Ο Τούρκος Πρόεδρος συνοδευόταν από τον
πρόεδρο του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον Ερσίν
Τατάρ και Τούρκους αξιωματούχους καθώς και «Γκρίζο-
υς Λύκους». Ο χώρος στον οποίο έφτασε ο Ερντο-

γάν ήταν η Λεωφόρος Κέννεντι κοντά στην περιοχή
όπου βρίσκονται τουριστικά καταλύματα, από τις
οροφές των οποίων είχαν κρεμάσει κατά μήκος των
κτιρίων σημαίες της Τουρκίας, του ψευδοκράτους
και του «δήμου» Αμμοχώστου. 

Κατά την ομιλία του ο Ρ.Τ Ετντογάν αναφέρθηκε στο

Βαρώσι λέγοντας ότι το βήμα που έγινε στο Βαρώσι δεν

είναι για να δημιουργήσει νέα προβλήματα αλλά να διο-

ρθώσει τα παλιά προβλήματα.

Για τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι «ως εγγυήτρ-

ια χώρα δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλα διπλωματικά

παιχνίδια».

Ο Τούρκος πρόεδρος κατευθύνθηκε υπό βροχή στο

λευκό σπίτι -κιόσκι που κατασκευάστηκε στην παραθα-

λάσσια περιοχή ενώ δίπλα είναι ο χώρος του πικνίκ.

Αρκετοί Τ/κ και έποικοι τον υποδέχθηκαν υπό βροχή

στην είσοδο της περιοχής του Βαρωσίου που άνοιξε. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε φθάσει στην κατεχόμενη

Κύπρο στις 12:30 από το παράνομο αεροδρόμιο της

Τύμπου. Στη συνέχεια συμμετείχε στα προκλητικά παν-

ηγύρια για την μαύρη επέτειο, παρακολουθώντας την

στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Φαζίλ Κιουτσιούκ.

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν και ο λεγόμενος πρόεδρ-

ος του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, ανέβηκαν σε στρ-

ατιωτικό τζιπ, το οποίο έκανε έναν γύρο έτσι ώστε οι δύο

ηγέτες να χαιρετήσουν τον κόσμο. 

Για δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο έκανε
λόγο ο Ερντογάν

Σε μια μακρά ομιλία, πριν τη στρατιωτική παρέλαση,

ο ηγέτης της Τουρκίας έκανε ξεκάθαρες τις βλέψεις του

για άλλη μια φορά, επιμένοντας στη λύση των δύο κρατών

στην Κύπρο.

«Ευτυχώς οι Τουρκοκύπριοι ζουν στα εδάφη τους με

ελευθερία και αξιοπρέπεια, παρά τις δεκάδες επιθέσεις

εναντίον τους. Παρά τη βία, τα βασανιστήρια και την προ-

δοσία, δεν τα παρατήσαμε ποτέ και πετύχαμε τη νίκη»,

είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στα 37 χρόνια από την

παράνομη ίδρυση του ψευδοκράτους. 

Πρόσθεσε ότι: «Είναι προτεραιότητά μας να βρούμε

μια βιώσιμη λύση για το Κυπριακό με τρόπο που θα δια-

φυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια των

Τουρκοκύπριων».

«Σήμερα υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί, δύο

διαφορετικά κράτη στην Κύπρο. Η λύση των δύο

κρατών πρέπει να διαπραγματευτεί υπό το πρίσμα

της κυριαρχικής ισότητας».

Συνεχίζοντας σε προκλητικό τόνο, δήλωσε ότι δεν

είναι δυνατόν να υπάρξει πια συνεργασία με τους Έλληνες

στην Κύπρο. «Υπάρχει μόνο ένα θύμα στο Κυπριακό

και αυτό είναι η Τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία

έχει μείνει στην αφάνεια εδώ και χρόνια και της οποίας

τα δικαιώματα τα έχουν σφετεριστεί».

O Eρντογάν επέμεινε και στο θέμα των παράνομων

γεωτρήσεων, επισημαίνοντας ότι θα συνεχιστούν οι σει-

σμογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο «μέχρι

να βρεθεί μια δίκαιη συμφωνία». Μάλιστα, ανέφερε χαρ-

ακτηριστικά ότι «δεν θα ανεχθούμε άλλα διπλωματικά

παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάποια εξίσωση στην Ανατολική

Μεσόγειο, όπου θα μένει εκτός η χώρα μας και η ΤΔΒΚ

– μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα».

Για το άνοιγμα των Βαρωσίων, σχολίασε ότι δεν γίνε-

ται για να δημιουργήσει νέες έχθρες, αλλά για να εξα-

λείψει τις ήδη υπάρχουσες. Είπαμε να κάνουμε ένα βήμα,

να διανύσουμε μια απόσταση, γιατί η διεθνής κοινότητα

ποτέ δεν έλαβε υπό-ψιν στον δίκαιο διαμοιρασμό το ψευ-

δοκράτος, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος λέγοντας πως

μετά το δημοψήφισμα του 2004 και παρά τις προειδο-

ποιήσεις, η ΕΕ έκανε μέλη της την «νότια Κύπρο» – κατά

την έκφρασή του – και άφησε την «βόρια Κύπρο» στην

απομόνωση.

«Ως άτομο που συμμετείχα σε εκείνες τις συνομιλίες»,

συνέχισε ο κ. Ερντογάν αναφερόμενος στην περίοδο

των διαπραγματεύσεων επί του σχεδίου Ανάν, «δεν είναι

εύκολο να χωνέψεις την αδικία που έγινε στην ‘ΤΔΒΚ’»,

όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. «Πλέον, πρέπει να

κόψουμε εμείς, τον ομφάλιο λώρο (σσ. θα καθο-

ρίσουν μόνοι τους τον δρόμο τους)».

«Μια νέα διαδικασία ξεκίνησε πλέον με ταχύτητα, με

την εργασία που έχει γίνει στο Βαρώσι», πρόσθεσε ο κ.

Ερντογάν προσθέτοντας ότι είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι

οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της πε-ριοχής εδώ «και περι-

μένουν την ημέρα που θα τους συναντήσουν». 

Οι «Ε/κ γείτονές μας» μπορούν να διεκδικήσουν την

επιστροφή των περιουσιών τους μέσω της «Επιτροπής

Ακίνητης Περιουσίας», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτ-

ης, Ερσίν Τατάρ, από τα Βαρώσια, έχοντας στο πλάι

του τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος εμφανίστηκε… προβ-

ληματισμένος γιατί «αυτή η ομορφιά που είδα, κρατείτο

μακριά από το κοινό τόσα χρόνια», λέγοντας ότι και οι

Ε/κ μέσω της «Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας» θα μπο-

ρέσουν να αποκτήσουν τις περιουσίες τους στο Βαρώσι

και αφού γίνει αυτό, «το θέμα εδώ θα λυθεί».

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι είναι έτοιμοι να ανοίξουν και

το μέρος του Βαρωσιού που είναι κλειστό, προσθέτον-

τας ότι στο πλαίσιο του πάρε δώσε, η περιφραγμένη

πόλη της Αμμοχώστου περιλαμβάνονταν σε διάφορες

προτάσεις, και σε σχέση με το θέμα των απευθείας πτή-

σεων, αλλά όλες απορρίφθηκαν από την ε/κ πλευρά.

Γι’ αυτό, είπε, θεωρήσαμε ότι πλέον πρέπει να δοθεί

το δικαίωμα στους παλιούς ιδιοκτήτες, μέσω της «επι-

τροπής ακίνητης περιουσίας» να αποκτήσουν τις εδώ

περιουσίες τους.

Αυτό το θέμα, πρόσθεσε, το συζήτησαν πρώτα εσω-

τερικά και αφού πήραν και τη στήριξη του Τούρκου Προέδρ-

ου και της τουρκικής κυβέρνησης, προχώρησαν στο

βήμα. Αυτό το βήμα, είπε, είναι ένα ανθρώπινο βήμα,

θα συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της όμορφης περ-

ιοχής, «το κάναμε για την αποκατάσταση των ανθρ-

ωπίνων δικαιωμάτων».

Ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι θέλει να απευθυνθεί στους

«Ε/κ γείτονές μας» ότι μπορούν να αιτη-θούν για επι-

στροφή των περιουσιών τους με αυτόν τον τρόπο, μέσω

της «Επιτροπής Ακίνητης Πε-ριουσίας». 

ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ Ε/Κ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ

“ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ” ΓΙΑ NA… ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 

Σαν ληστής στο Βαρώσι με

τους «Γκρίζους Λύκους»...
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Μ. ΒΕΜΠΕΡ: «Να τιμωρηθεί η Τουρκία γιατί

κόβει στη μέση κράτος-μέλος της ΕΕ»

Την έντονη αποδοκιμασία του για την επίσκεψη του
Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα
Βαρώσια εκφράζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο επι-
κεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρ-
εντ Βέμπερ. 

Όπως σημειώνει, «Με την επίσκεψή Ερντογάν στα
Βαρώσια, η Τουρκία έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν
ενδιαφέρεται για επίλυση των συγκρούσεων. Ακόμα
χειρότερα: Ο Ερντογάν προσπαθεί να κόψει στη μέση
ένα κράτος – μέλος της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να συζητηθ-
εί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα πρέπει να έχει
συνέπειες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην Κύπρο η απεσταλμένη του ΓΓ του
ΟΗΕ για προετοιμασία Πενταμερούς…

Τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, στις 27 Νοεμ-
βρίου, η Τζέιν Χολ Λουτ θα είναι στην Κύπρο

για να συναντήσει τους δύο ηγέτες. Σε μια δύσκολη
αποστολή που πραγματοποιείται υπό τη σκιά
των νέων τετελεσμένων που επιχειρεί να δημι-
ουργήσει η Τουρκία στην Κύπρο. Ο Τατάρ, με τις
πλάτες Ερντογάν, μεταβαίνει στο Αζερμπαϊτζάν
ως «πρόεδρος» για να πετύχει αναγνώριση του
ψευδικράτους. Σχεδιάζονται επίσης επισκέψεις
του στη Λιβύη και Πακιστάν.

Ανεξαρτήτως των τουρκικών προκλήσεων, η απε-

σταλμένη των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε ήδη την

προετοιμασία της άτυπης πενταμερούς, η οποία θα

πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη, τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου. Ο

υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως οι προσπάθει-

ες της Τζέιν Χολ Λουτ έχουν ξεκινήσει από την πε-

ρασμένη εβδομάδα με επαφές που είχε με τις τρεις

εγγυήτριες δυνάμεις. Η όλη προσπάθειά της θα κο-

ρυφωθεί αρχές Δεκεμβρίου οπόταν θα ενημερώσει

και τον ΓΓ ΟΗΕ. 

Η Τζέιν Χολ Λουτ έχει μπροστά της μια δύσκολη

αποστολή, καθώς μέσα από το αρνητικό κλίμα θα

πρέπει να συμβάλει ώστε το Κυπριακό να πορευθεί

προς την κατεύθυνση της λύσης. Σε διαφορετική

περίπτωση, όπως εκτίμησε ο ΥΠΕΞ Χριστοδουλίδης,

εάν δεν υπάρξει λύση, τότε είναι ορατός ο κίνδυνος
προσάρτησης των κατεχομένων. 

Σύμφωνα με τον Ν. Χριστοδουλίδη «η εκτίμηση

της διεθνούς κοινότητας είναι ότι η συμπεριφορά της

Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή οφείλεται βασικά σε

δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά την υλοποίηση μιας

νεο-οθωμανικής προσέγγισης από τον κ. Ερντογάν

που θέλει την Τουρκία μέχρι το 2023, που συμπληρώνον-

ται 100 χρόνια από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας,

να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στην ευρύτερη περιοχή,

και ειδικότερα στον μουσουλμανικό κόσμο, και ο δεύτε-

ρος αφορά τις σημαντικές οικονομικές προκλήσεις

που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας».

Είπε πως στο πλαίσιο αυτό οι προκλήσεις έναντι

της Κύπρου, είτε επί του εδάφους, όπως στην περίκλει-

στη περιοχή της Αμμοχώστου, είτε στη θάλασσα, στην

ΑΟΖ της Κύπρου, κορυφώνονται. Ανέφερε πως «η

αντίδρασή μας πέραν από την ετοιμότητα και την προ-

οπτική επανέναρξης των συνομιλιών επικεντρώνεται

και στην αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων μέσων

έχουμε ως Υπουργείο Εξωτερικών, με ειδική έμφαση

στην ΕΕ, παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει, λόγω

βασικά ειδικών και ιδιαίτερων συμφερόντων κρατών-

μελών με την Τουρκία».

Είπε ακόμη πως μίλησε με τον Ύπατο Εκπρόσω-

πο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος ενδεχομένως

να επισκεφθεί την Κύπρο και την Ελλάδα πριν το Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις

10-11 Δεκεμβρίου. Σημείωσε ακόμα πως ο κ. Μπο-

ρέλ επικοινώνησε με τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, για

να του ξεκαθαρίσει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να δεχθεί

άλλη μορφή λύσης πέραν της ομοσπονδίας και πως

οι ιδέες για δύο κράτη δεν μπορούν σε καμία απολύτως

περίπτωση να γίνουν αποδεκτές από την ΕΕ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ενδεχόμενη καταχώρηση μαζικών προσφυγών

στην “Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας” στις κατεχό-

μενες περιοχές για περιουσίες στην περίκλειστη πε-

ριοχή των Βαρωσίων, εγκυμονεί σοβαρότατους κιν-

δύνους, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Ο

Κυριάκος Κούσιος είπε ότι μια τέτοια εξέλιξη, όχι

μόνο δεν αποτρέπει, αλλά στην ουσία ενθαρρύνει

τους τουρκικούς σχεδιασμούς σε σχέση με την περίκλει-

στη περιοχή των Βαρωσίων και γενικότερα με την

προοπτική επίλυσης του Κυπριακού.

«Με απόλυτο σεβασμό στο γεγονός ότι το δικαίω-

μα στην περιουσία είναι ατομικό και ο καθένας

δύναται ελεύθερα να λάβει αποφάσεις σε θέμα-

τα που αφορούν την περιουσία του όπως επι-

θυμεί, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι νομικοί

σύμβουλοι της Κυβέρνησης, τόσο στην Κύπρο

όσο και στο εξωτερικό, είναι της άποψης ότι μια

ενδεχόμενη καταχώρηση μαζικών προσφυγών

στην επιτροπή ακίνητης περιουσίας στις κατεχό-

μενες περιοχές για περιουσίες στην περίκλειστη

περιοχή, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους,

αφού, όχι μόνο δεν αποτρέπει, αλλά στην ουσία

ενθαρρύνει τους τουρκικούς σχεδιασμούς σε

σχέση με την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων

και γενικότερα με την προοπτική επίλυσης του

Κυπριακού», είπε. 

Από την άλλη, ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημη-
τριάδης σε ακατανόητες δηλώσεις του στον Αctive

κινήθηκε αντίθετα από τον Εκπρόσωπο, εκτιμώντας

ότι δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι από μαζικές προσφυ-

γές. «Η δική μου συμβουλή είναι ο κόσμος να ζητή-

σει να πάει πίσω στην περιουσία του, να πάρει κατοχή,

να έχει την περιουσία του διασφαλισμένη και επίσης

να διεκδικήσει και τη ζημιά που έχει υποστεί», είπε.
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Αναγκάστηκε να δεχθεί πίσω
τον διαγραφέντα 

Τζέρεμι Κόρμπιν ο νέος
αρχηγός των Εργατικών

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν θα επανενταχθεί

στο κόμμα, από το οποίο είχε διαγραφεί προσωρινά μετά τη δημοσιο-

ποίηση μιας «εκρηκτικής» έκθεσης για τον αντισημιτισμό στις τάξεις του

κόμματος.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέ-

φερε τον Οκτώβριο ότι βρήκε αποδείξεις για πολιτικές παρεμβάσεις στον

χειρισμό καταγγελιών περί αντισημιτισμού, για παρενόχληση προσώπων

αλλά και ότι το κόμμα απέτυχε να εκπαιδεύσει επαρκώς τους ανθρώπους

που είχαν αναλάβει να ερευνήσουν τις καταγγελίες αυτές.

Ο νυν ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ προσπαθούσε να πάρει

αποστάσεις από τον Κόρμπιν, ώστε να γυρίσει την τύχη του κόμματος,

μετά τις τέσσερις διαδοχικές εκλογικές ήττες του από το 2010 και μετά.

Χθες Τετάρτη ο Κόρμπιν επιχείρησε να βάλει τέλος στο θέμα. «Ελπίζω

ότι το ζήτημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε το κόμμα να εργα-

στεί για να ξεριζώσει τον αντισημιτισμό και, ενωμένο, να αντιταχθεί και να

νικήσει αυτήν τη βαθιά καταστροφική συντηρητική κυβέρνηση», έγραψε

στο Facebook.

Ο 71χρονος Κόρμπιν τέθηκε εκτός του κόμματος επειδή αμφισβή-

τησε ορισμένα από τα συμπεράσματα της Επιτροπής, η οποία στην έκ-

θεσή της μιλούσε για «ανεπίτρεπτη αδυναμία» των Εργατικών, ως απο-

τέλεσμα της «έλλειψης βούλησης για την αντιμετώπιση του αντισημιτι-

σμού».

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών υποστήριζε ότι τα μέσα ενημέρωσης

υπερέβαλαν όσον αφορά τον αντισημιτισμό στους κόλπους του κόμμα-

τος υπό την ηγεσία του (2015-2020).

Η απόφαση για την απομάκρυνσή του ανατράπηκε προχθές Τρίτη

από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή (NEC) των Εργατικών.

Ο Στάρμερ, που είχε κάνει λόγο για «ημέρα ντροπής» για το κόμμα

όταν δημοσιοποιήθηκε η έκθεση, αρνήθηκε ότι ήθελε να «εκκαθαρίσει»

τους Εργατικούς και να οδηγήσει σε «εμφύλιο» το κόμμα, την ώρα που

ο Κόρμπιν, ο οποίος παραμένει βουλευτής, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Αμέσως μετά τη φιέστα που οργά-

νωσε στα κατεχόμενα Βαρώσια, ο Ερν-
τογάν αποστέλλει το (φερέφωνό του)

νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν
Τατάρ στο Αζερμπαϊτζάν με στόχο την

αναγνώριση ή την αναβάθμιση του

ψευδοκράτους. Η περίοδος αυτή είναι

ιδανική για τον Ερντογάν ώστε να ανα-

βαθμιστεί το ψευδοκράτος. Και τούτο

γιατί στις ΗΠΑ υπάρχει κενό εξουσίας

και από την άλλη ο δόλιος Ρώσος πρόε-

δρος δεν ενίσταται στην επίσκεψη.

Η ΕΕ απλώς παρακολουθεί τα γεγονό-

τα στη ΝΑ Μεσόγειο και κυρίως στο

Κυπριακό παραμένει ως… θεατής και το μόνον

που πράττει είναι να εκδίδει ανακοινώσεις καταδίκης

των επιθετικών κινήσεων της Τουρκίας. 

Επιπλέον οι εξελίξεις στον Καύκασο και η νίκη

των Τούρκων- Αζέρων στο μέτωπο του Ναγκόρνο

Καραμπάχ κατά των Αρμενίων, δίνουν άλλη διά-

σταση της παρεμβατικότητας της Τουρκίας στην

περιοχή.

Ερντογάν και Τατάρ κάνουν ήδη λόγο για δύο

κράτη στην Κύπρο, με τον Ερντογάν να προτρέ-

πει τον Ερσίν Τατάρ να αρχίσει περιοδείες σε φιλι-

κές προς την Τουρκία χώρες, για αναγνώριση του

ψευδοκράτους. Έως τώρα καμία χώρα δεν αναγ-

νωρίζει το κατοχικό καθεστώς παρά μόνον η Τουρκία.

Κατά καιρούς ορισμένες χώρες, όπως το Πακι-
στάν και το Μπαγκλαντές έκαναν απόπειρες ανα-

γνώρισης του ψευδοκράτους, αλλά μετά από παρέμ-

βαση των ΗΠΑ και του ΟΗΕ πήραν την αναγνώ-

ριση πίσω. 

Επίσης, στο παρελθόν παρόμοια προσπάθεια

να επισκεφθεί ως προέδρος το Αζερμπαϊτζάν έκανε

και ο Ακιντζί, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση λόγω

της εκκρεμότητας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι

ηγέτες της χώρας ήταν προσεκτικοί διότι φοβόν-

τουσαν ανεξαρτοποίηση του Καραμπάχ. Σήμερα

η Τουρκία και ο Πούτιν τούς έλυσαν το πρόβλημα

με την προσάρτηση της αρμενικής αυτή περιοχής

διά της βίας των όπλων. 

Στην πραγματικότητα ο Τατάρ και κατά επέκτα-

ση ο Ερντογάν θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν

τις χώρες που αποστέλλουν κοινοβουλευτική αντι-

προσωπεία στα κατεχόμενα στην επέτειο της ίδρυ-

σης του ψευδοκράτους, όπως η Κροατία, το Τσαντ,

η Γκάνα, η Βουλγαρία και άλλες (συνολικά 12).

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ δεν έχασε

την ευκαιρία και κάλεσε τον κατοχικό ηγέτη στη

χώρα του και θα τον υποδεχθεί με τιμές αρχηγού

κράτους δήθεν για να συνομιλήσουν.

ΜΠΟΡΙΣ: «Λάθος η παραχώρηση 
αυτονομίας στην Σκωτία»!

ΟBρετανός πρωθυπουργός Μπόρ-

ις Τζόνσον χαρακτήρισε «κατα-

στροφή» την εκχώρηση δικαιοδοσιών

στη Σκωτία και απέκλεισε το ενδεχό-

μενο να δοθούν οποιεσδήποτε περαι-

τέρω εξουσίες στο Εδιμβούργο, την

ώρα που οι Σκωτσέζοι εθνικιστές ασκούν

πίεση για ένα δεύτερο δημοψήφισμα,

για το οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν

πως μπορεί να οδηγήσει στη διάσπα-

ση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι προηγούμενες 14 δημοσκοπήσεις

έχουν δείξει πως η πλειοψηφία των Σκω-

τσέζων υποστηρίζει τώρα την ανεξαρτ-

ησία, μετά την κρίση του Brexit και μια

σειρά εσφαλμένων ενεργειών από την

κυβέρνηση Τζόνσον αναφορικά με την

απάντησή της στην πανδημία του νέου

κορωνοϊού.

Σε βιντεοδιάσκεψη με βουλευτές του

Συντηρητικού Κόμματος από τη βόρεια

Αγγλία, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως

η εκχώρηση δικαιοδοσιών (για παράδειγ-

μα, στην παιδεία, στις μεταφορές ή στην

υγεία), που νομοθετήθηκε από τον Τόνυ

Μπλέαρ, ήταν «το μεγαλύτερο λάθος» του

πρώην πρωθυπουργού, ανέφεραν μέσα

ενημέρωσης. Το γραφείο του Τζόνσον δεν

αρνήθηκε το σχόλιο.

Η Πρώτη Υπουργός της Σκωτίας, Νίκο-

λα Στέρτζον, η οποία ασκεί πίεση για ένα

νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία,

επιτέθηκε στα σχόλια του Τζόνσον.

«Αξίζει να σημειώσουμε αυτά τα σχόλια

του πρωθυπουργού για την επόμενη φορά

που οι Τόρις θα πουν ότι δεν αποτελούν

απειλή για τις εξουσίες του Σκωτσέζικου

Κοινοβουλίου – ή, κάτι ακόμη πιο απίστευ-

το, ότι υποστηρίζουν την εκχώρηση πε-

ρισσότερων εξουσιών», έγραψε η Στέρτ-

ζον στο Twitter. «Ο μόνος τρόπος για να

προστατευθεί και να ενισχυθεί το Σκωτσέ-

ζικο Κοινοβούλιο είναι η ανεξαρτησία»,

πρόσθεσε.

Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Ρό-

μπερτ Τζένρικ επιχείρησε να υπερασπι-

σθεί τα σχόλια του Τζόνσον λέγοντας πως

η καταστροφή, στην οποία αναφέρθηκε ο

πρωθυπουργός, ήταν η άνοδος του εθνι-

κισμού με τη μορφή του Σκωτσέζικου Εθνι-

κού Κόμματος (NP) της Στέρτζον.

Ο Τζένρικ δήλωσε πως οι Σκωτσέζοι

εθνικιστές καταχράσθηκαν την εκχώρηση

δικαιοδοσιών για να προσπαθήσουν να

αποσχισθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο

και πως ένα νέο δημοψήφισμα δεν απο-

τελεί ρεαλιστική πρόταση, αφού οι εθνικι-

στές είχαν συμφωνήσει πως η ψηφοφο-

ρία του 2014 θα ήταν από τα δημοψ-

ηφίσματα που γίνονται μία φορά σε μια

γενιά.

Οι Σκωτσέζοι απέρριψαν την ανεξα-

ρτησία με 55% έναντι 45% σε δημοψή-

φισμα το 2014, όμως το Brexit και η

Covid-19 έχουν προκαλέσει ένταση

στους δεσμούς που κρατούν ενωμένο

το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό

του ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από

την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016 για το

Brexit, η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία ψή-

φισαν υπέρ της παραμονής και η Αγγλία

και η Ουαλία υπέρ της αποχώρησης.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΖΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ «ΤΟΥΣ»

ΣΤΟ ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΛΗ ΑΝΟΧΗ ΠΟΥΤΙΝ

Στο τουρκικόφιλο Αζερμπαϊστάν ο Τατάρ 
για αναγνώριση του ψευδοκράτους





ΜΕΡΟΣ Α’

Επίμετρο, 28 Απριλίου 1991: 

...Την Τετάρτη 28 Απριλίου στις 12.15, η ΕΡΤ-

1 (Ραδιοσταθμός Κρήτης) μετέδιδε την είδηση

για την αποψινή εκδήλωση, και ένας ακροατής

από τον Βουβά Σφακίων, Κανάκης Γερωνυμάκης

τ’ όνομα, μού τηλεφώνησε λίγο αργότερα στο

σπίτι: «Δάσκαλε, σαν πας στην Κύπρο και μιλή-

σεις, πές τους και τούτο: Ένας αδελφός μας

Κύπριος στρατιώτης τότε, έκανε ένα τραγούδι

στη Μάχη της Κρήτης, όπου πολεμούσε και το

ξέρουν όλοι οι γεροντότεροι στα Σφακιά». 

Λέει το τραγούδι: 

Της μοίρας μ’ ήτανε γραφτό, 

θάλασσα να περάσω

και μ’ αγγλικό πολεμικό,

στην Κρήτη για να φτάσω.

Μόλις εξεμπαρκάραμε 

στης Σούδας το λιμάνι, 

έστειλα μιαν επιστολή 

στη μάνα μου να πάει:

Τριανταφυλλιά στην πόρτα μας

βάλε και καρυοφύλλι,

και πότιζέ τα, μάνα μου, 

κάθε πρωί και δείλι. 

Αν δεις τα τριαντάφυλλα, 

μάνα μου, ανθισμένα,

ο γιος σου είναι εν ζωή

και μάχεται στα ξένα. 

Αν δεις τα τριαντάφυλλα, 

μάνα μου, και μαδήσουν,

ο γιος σου εσκοτώθηκε

και συ στα μαύρα ντύσου.

Όταν στο σπίτι μας κοντά

φωνάζ’ η κουκουβάγια,

ε, τότε θα με θάφτουνε,

σ’ ενός βουνού τα πλάγια...

Άμα εξαμπαρκάραμε, 

μας είπε ο Καμπενιέρος

Εδώ που ήρθαμε παιδιά, 

θα κάμουμ’ ένα τέλος...

Πάμε να σύρουμε, παιδιά, 

προς τα περβόλια πάνω, 

να στείλω τηλεγράφημα 

του Τσώρτσιλ τι να κάνω. 

Ήρθε το τηλεγράφημα του Τσώρτσιλ 

τι να κάνω... 

Ήρθε το τηλεγράφημα μέσ’ απ΄το Λονδίνο... 

πέφτουν αλεξιπτωτιστές από το Βερολίνο. 

Την Κυριακή το κολατσιό προτού το μεσημέρι, 

γερμανικό ανιχνευτικό ανίχνευε τα μέρη 

και τη Δευτέρα το πρωί πλιταγωγά φανήκαν. 

Σκινέ, Φουρνί και Μάλεμε 

τσι Γερμανούς ερρίχναν. 

Σαν είδανε τους Γερμανούς, 

οι Κρήτες ελυσσάξαν 

κι οι Κύπριοι αδελφοί, οι Ζηλανδοί κι οι Αυστρ-

αλοί 

κι όλοι τα όπλα πιάσαν. 

Οχτώ μέρες εβάσταξεν ο πόλεμος στην Κρήτη 

κι ύστερα παραδόθηκε, μετά μεγάλης λύσης...!»

Κυπριακό λαϊκό του 1941

Σεις ωραία μου πουλάκια, 

που πετάτε υψηλά,

σαν θα πάτε εις την Κύπρο μας, 

την πατρίδα μας τη γλυκειά, 

πείτε στην καλή μου μάνα, 

χαιρετίσματα πολλά

και πώς ο γιος της εσκοτώθη

εις της Κρήτης τα βουνά. 

Έτσι σαν επολεμούσε

εις την πρώτη τη γραμμή,

για χατήρι της Μητέρας Πατρίδας,

η Ελλάς να μην υποδουλωθεί!

...Να και το Κύπριο παλικάρι, Πρόδρομος Χρι-

στοφής εκ Πωμού Πάφου (Α.Μ. CY/15200,

Cyprus Regiment, 22nd May 1941) που κείτε-

ται στο έβδομο μπλοκ 7-Α3 του Συμμαχικού

Στρατιωτικού Νεκροταφείου στη Σούδα. 

Κι αν όχι αυτό, ασφαλώς κάποιο άλλο από τα

ηρωικά παιδιά της Κύπρου μας που εντοπίζο-

υμε στον ιερό του κοιμητηρίου αυτού χώρο, σε

κάθε επίσκεψη – προσκύνημά μας, είτε σαν

Σχολείο, είτε σαν οικογένεια και δίπλ’ από τα

πάντοτε περιποιημένα λουλούδια των, ενα-

ποθέτουμε κι εμείς με συγκίνηση το φτωχικό

άσπρο τριαντάφυλλό μας...

Ε!... Πώς να το κάνουμε! Μιας Μάνας είμα-

στε παιδιά, τ’ αδέλφια μας πονούμε!... 

Αίθουσα «Αρχάγγελος», 
Λευκωσία, Κύπρος, 5 Μαΐου 1993. 

Σταμάτης Α. Αποστολάκης
Αφιερώνεται σε όλους τους ηρωϊκούς μαχητές

οι οποίοι πολέμησαν δίπλα στους Κρήτες Έλληνες

αδελφούς τους εναντίον των Γερμανών Ναζί

κατά τη Μάχη της Κρήτης από τις 20 μέχρι και

31 Μαΐου 1941. 

Μερικοί από τους – πεσόντες στην
Κρήτη (ο κατάλογος ονομάτων,

βέβαια, δεν είναι πλήρης): 

– ΧΡΙΣΤΟΦΗ Πρόδρομος, CY/15200, 

στρατιώτης εκ Πωμού Πάφου. 22/5/1941. Βρίσκε-

ται θαμμένος στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Σούδας,

Κρήτη. 

– ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ Α. Κυριάκος, CY/2063,

στρατιώτης εκ Λαπήθου Κηρυνείας. 25/5/1941.

Έπεσε στη μάχη της Γαλάτας. 

– ΧΑΜΠΗ Σταύρος, CY/4055, εκ Καλοψίδας

Αμμοχώστου. Έπεσε στη μάχη Δαρράτσου στις

27/5/1941.

– ΨΑΡΑ Α. Πέτρος, CY/3887, υποδεκανέας

εκ Πόλεως Χρυσοχούς Πάφου. Έπεσε σε μάχη

στην περιοχή του Αεροδρομίου Μάλεμε στις

31/5/1941. Βρίσκεται θαμμένος στο Στρατιω-

τικό Κοιμητήριο Σούδας (στο 3-D-18 μπλοκ),

Κρήτη. 

– ΠΑΥΛΟΥ Π. Χ. Αγαμέμνων, CY/3696, 

στρατιώτης εκ Κατύδατα Σολέας. Έπεσε σε μάχη

στην περιοχή Σούδας στις 30/5/1941.

– ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. Μ. Αλέξανδρος, CY/2337,

στρατιώτης εκ Σύσκληπου Κυρηνείας. Έπεσε

στη μάχη των Σφακιών στις 31/5/1941. 

– ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Αντώνης, CY/3759, στρ-

ατιώτης εκ Μαζωτού Λάρνακας. Έπεσε στη μάχη

των Σφακιών στις 31/5/1941.

– ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Α. Σ. Αναστάσιος, CY/5077,

στρατιώτης, εκ Πάφου. Σκοτώθηκε στις 2/6/1941.

– ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. Χ. Σάββας, CY/2720, 

στρατιώτης, εκ Παχυάμμου Τυλληρίας. Σκοτώθη-

κε στις 2/6/1941.

– ΚΑΛΗΜΕΡΑ Χ. Φ. Μιχαήλ, CY/15144, 

στρατιώτης εκ Λαπήθου Κυρηνείας. Έπεσε στις

2/6/1941. 

– ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α. Χριστόδουλος, CY/15641,

στρατιώτης, εκ Ίννιας Πάφου. Σκοτώθηκε στις

8/6/1941.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου 
(Καλοψιδιώτης)

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Στρατιώτης Σταύρος Χαμπή, από την Καλοψίδα Αμμοχώστου. Ηρωικώς και ενδόξως επότισε με το τίμιο αίμα

του το δέντρο της Ελευθερίας στο πεδίον της Μάχης της Κρήτης στο Δαρράτσου στις 27/5/1941
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η μάχη της Κρήτης 1941
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Γ ιατί δήθεν φωνασκούν οι Τουρκοκύπριοι

«καρντάσιηδες» εναντίον της Άγκυρας,

σε πρόσφατη εκδήλωση στην κατεχόμενη

Λευκωσία; Προφανώς από την δεκαετία του

50 κάποιοι κοροϊδεύουν κάποιους!

Ουδέποτε τα «αδέλφια» μας οι Τουρκοκύπριοι

ήθελαν την συμβίωση μαζί μας. Επί Βρετα-

νικής Αποικιοκρατίας, ήταν πάντα με τους

Βρετανούς και εναντίον των Ελληνοκυπρίων.

Και αμέσως μετά το Ενωτικό δημοψήφισμα

του 1950, δήλωσαν δημόσια ότι θέλουν Τακ-

σίμ, διχοτόμηση, και άρχισαν την συνωμοτι-

κή συνεργασία με την ΜΙΤ της Τουρκίας για

να την επιτύχουν. Οι Τουρκοκύπριοι ήταν

πάντα η στρατηγική μειονότητα υπό τον έλεγχο

της Τουρκίας για να εφαρμόσει τους δικούς

της εθνικούς στόχους.

Γράφει ο 

Γρηγόρης 
Κ. Γρηγοριάδης,
Πολιτικός Μηχανικός 

& Σύμβουλος

Στρατηγικής

Το 1956, ο γνωστός Τούρκος συνταγμα-

τολόγος και μετέπειτα πολιτικός Νιχάτ Ερίμ,

συνέγραψε το γνωστό του Δόγμα το οποίο

από τότε ακολουθείται απαρέκκλητα από όλες

τις Τουρκικές κυβερνήσεις από τότε μέχρι

σήμερα, είτε διοικούν οι Κεμαλιστές, είτε οι

Γκρίζοι Λύκοι είτε τώρα οι Ισλαμιστές: Πάγιος

στόχος της Τουρκίας είναι η επανάκτηση της

Κύπρου που ήταν κτήση της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας για 300 χρόνια. Οι Τουρκικές

διεκδικήσεις επί της Κύπρου δεν θα πρέπει

να στηρίζονται σε νομικά επιχειρήματα αλλά

σε εθνικούς και πολιτικούς λόγους. Η Τουρκία

θα πρέπει να επιμένει διεθνώς ότι στην Κύπρο

υπάρχουν δύο διαφορετικές εθνικές κοινό-

τητες, η κάθε μια από τις οποίες έχει το δικαίω-

μα της ξεχωριστής αυτοδιάθεσης. Η αρχή της

αυτοδιάθεσης θα πρέπει εφαρμοσθεί αφού

πρώτα μετακινηθεί ο Ελληνικός πληθυσμός,

έτσι ώστε να υπάγεται στη διοίκηση της αρε-

σκείας του, ενώ τέτοια μετακίνηση δεν θα συνι-

στά αδικαιολόγητη ταλαιπωρία αλλά θα βοηθ-

ήσει να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα της

Τουρκικής κοινότητας που σήμερα είναι μει-

οψηφική, επιπλέον θα ικανοποιηθεί η ασφά-

λεια της Τουρκίας και θα αποφευχθεί μια μελ-

λοντική Ελληνοτουρκική κρίση. Η Τουρκία

στην Κύπρο, θα δρα πάντα λαμβάνοντας

υπόψη τα Εθνικά της πολιτικά, οικονομικά και

στρατιωτικά της συμφέροντα, καθώς και τα

συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε με την αποτ-

υχία του αγώνα της ΕΟΚΑ για ένωση της

Κύπρου με την Ελλάδα και την εγκαθίδρυση

της συνεταιρικής Κυπριακής Δημοκρατίας

από τις δύο εθνικές κοινότητες της Κύπρου

και με τις εγγυήσεις της Τουρκίας το 1960,

κατόπιν των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου

του 1959.

Το επόμενο βήμα ήταν η Τουρκανταρσία

τον Δεκέμβριο 1963 που έγινε με σχεδιασμό,

μεθοδεύσεις και εφαρμογή από ΜΙΤ, ΤΜΤ και

ΤΟΥΡΔΥΚ. Τουρκία και Τουρκοκύπριοι ανα-

κοίνωσαν ότι πλέον δεν αναγνωρίζουν την

Κυπριακή Δημοκρατία και ότι αυτή έχει ήδη

διαλυθεί και δεν υφίσταται νομικά ως κράτος.

Εδώ και 57 χρόνια, ο πάγιος τουρκικός στόχος

είναι η διάλυση της νόμιμης Κυπριακής Δημο-

κρατίας και η αναγνώριση ξεχωριστού κυρία-

ρχου Τουρκοκυπριακού κράτους.

Η χρυσή ευκαιρία δόθηκε με το εγκλημα-

τικό πραξικόπημα της Ελληνικής Χούντας το

1974. Η Τουρκία βρήκε το πρόσχημα για εισβο-

λή και έκτοτε κατέχει παράνομα το 37% της

Κυπριακής Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας πλήρη

εθνοκάθαρση και Ισλαμοποίηση ιδρύοντας

και το παράνομο Ψευδοκράτος. Τα τελευταία

46 χρόνια, οι Τούρκοι μετέτρεψαν αρκετές χρι-

στιανικές μας εκκλησίες σε τζαμιά και έκτισαν

και πολλά άλλα πάνω στην Ελληνική κλεμ-

μένη μας γη, με χρηματοδότηση από πολλά

άλλα Ισλαμικά κράτη όπως το Πακιστάν, Αφγα-

νιστάν και ένα σωρό άλλα που καταλήγουν

σε -σταν! Και πλημμύρισαν την κατεχόμενη

Ελληνική μας γη με 300,000 Τούρκους έποι-

κους από την Ανατολία, και συνεχίζουν αστα-

μάτητα το κουβαλητό νέων φελλάχων.

Τα "αδέλφια" μας οι Τουρκοκύπριοι υπο-

δέχτηκαν προχθές την Κυριακή, κατά χιλιά-

δες αλαλάζοντες από Τουρκική ευφορία στην

κατεχόμενη Αμμόχωστο, τον Ισλαμιστή Σου-

λτάνο και τον συνέταιρο του στην εξουσία

αρχηγό των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί,

με τεράστιες σημαίες της Τουρκίας και του

Ψευδοκράτους για να γιορτάσουν την 37η

έβδομη επέτειο της παράνομης «ΤΔΒΚ» μαζί

με τον εδώ υποτακτικό και πιστό τους σκυλά-

κι Ερσίν Τατάρ. 

Φυσικά για εμάς κατεχόμενη δεν είναι μόνο

η Αμμόχωστος. Κατεχόμενη είναι όλη η βόρ-

εια Ελληνική Κύπρος: Κερύνεια, Μόρφου,

Καρπασία, Μεσαορία, Αμμόχωστος!

Στο λεγόμενο πικ-νικ στην κατεχόμενη

Αμμόχωστο, Ερντογάν, Τατάρ και Τσαβούσογλου

έκαναν και τις πιο κάτω χαρακτηριστικές εθνι-

κιστικές δηλώσεις:

Ερντογάν: «83 εκατ. Τούρκων γιορτάζουν

σήμερα με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς

μας την επέτειο ίδρυσης της «ΤΔΒΚ» και οι

σημαίες της ημισελήνου δείχνουν το σημείο

στο οποίο έχει φτάσει η εθνική μας υπόθεση.

Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν δύο χωριστοί

λαοί, δύο χωριστά κράτη, και μια λύση δύο

κρατών πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο

διαπραγματεύσεων βάσει της κυριαρχικής

ισότητας». 

Τατάρ: «Η κυριαρχική ισότητα και οι εγγυή-

σεις της Τουρκίας είναι κόκκινες γραμμές για

τους Τουρκοκύπριους». 

Τσαβούσογλου: «Η κυριαρχική ισότητα έχει

δύο στόχους: Την ξεκάθαρη κυριαρχία και

πλειοψηφία του Τουρκοκυπριακού λαού στην

«ΤΔΒΚ» και την ξεχωριστή κατοχύρωση των

συμφερόντων της Τουρκοκυπριακής πλευράς

στην Κυπριακή ΑΟΖ και το ζήτημα του Φυσι-

κού Αερίου».

Ο εθνικιστής Τατάρ και οι Τούρκοι Ισλαμο-

φασίστες απαιτούν συνομοσπονδία με δύο

κυρίαρχα κράτη τα οποία θα μπορούν να

αποσχιστούν όποτε θέλουν. Άρχισαν πάλι το

γνωστό τροπάριο περί δήθεν «απομόνωσης»

των Τουρκοκυπρίων. Ο Τατάρ ήγειρε το θέμα

της λεγόμενης «απομόνωσης» στην πρόσ-

φατη του συνάντηση με τον ΠτΔ, παρουσία

της Σπέχαρ. Δηλαδή αυτοί οι «καρντάσιηδες»

μαζί με τους 300,000 Τούρκους έποικους από

την Ανατολία, δεν φτάνει που εδώ και 46 χρό-

νια κατέχουν παράνομα το 37% της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας με τους 43,000 πάνοπλο-

υς Αττίλες και νέμονται δωρεάν κλέβοντας τις

Ελληνικές μας περιουσίες, έχουν και το θρά-

σος να διαμαρτύρονται ότι είναι και δήθεν

«απομονωμένοι». Και βεβαίως υπάρχουν και

δικοί μας «Εφιάλτες» απ’ εδώ που τους υπο-

στηρίζουν!

Πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Γκε-

ζιτζί στα κατεχόμενα είναι ενδεικτική:

1. Να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο οι

εγγυήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο;

Απάντηση: α) Να συνεχιστούν: 82,4% β)

Να καταργηθούν: 4,3% γ) Εγγυήσεις από

ΕΕ+ΗΕ: 4,5% δ) ΔΓ/ΔΑ: 8,8%

2. Μορφή Λύσης του Κυπριακού;

Απάντηση: α) Λύση Δύο κρατών: 81,2% β)

Ομοσπονδία με Ελληνοκύπριους: 18,8%

3. Υποστήριξη των ενεργειών της Τουρκίας

για έρευνες+εξορύξεις στην «Γαλάζια Πατρίδα»;

Απάντηση: α) Υποστηρίζουν τις ενέργειες

Τουρκίας: 80,4% β) Δεν υποστηρίζουν: 10,2%

γ) ΔΓ/ΔΑ: 9,4%

4. Να ανοίξει η περίκλειστη περιοχή της

Αμμοχώστου υπό Τουρκική Διοίκηση;

Απάντηση: α) Ναι, να ανοίξει: 82,7% β) Όχι,

να μην ανοίξει: 12,7% γ) ΔΓ/ΔΑ: 4,6%

Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι οι «καρντάσι-

ηδες» Τουρκοκύπριοι θέλουν τον Τουρκικό

στρατό, τις Τουρκικές εγγυήσεις και τα μονο-

μερή επεμβατικά δικαιώματα, τις παράνομες

Τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ,

το δικό τους κράτος, αλλά από την άλλη θέλουν

και όλα τα Ευρωπαϊκά οφέλη από την Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία: Κυπριακό Διαβατήριο και

Ταυτότητα, Εργασία στη Δημοκρατία, Κοι-

νωνικές Ασφαλίσεις, ΓεΣΥ, Δημόσια Νοσο-

κομεία, Δημόσια Επιδόματα κλπ. Θέλουν

δηλαδή να πατούν συμφεροντολογικά πάνω

σε δύο βάρκες όπως έκαναν πάντα!

Οι... καρντάσιηδες 

Τουρκοκύπριοι και 

η αληθινή τους βούληση

Ευθύνες νομοπαρασκευαστικής
για τον Ποινικό Κώδικα

Κύριε Διευθυντά,
Ο Ποινικός Κώδικας – κατ΄ αντιγραφή βαυαρικού νόμου ήταν και επιτυχής και λειτουργικός.

Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, που δεν μπόρεσαν να λύσουν τις εγ-

γενείς αδυναμίες για την μη ικανοποιητική λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης. Η βραδύτητα στην

απονομή της εκθέτει την Δικαιοσύνη. 

Οι εκάστοτε Υπουργοί Δικαιοσύνης ουδέποτε νοιάστηκαν για την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας

ούτε και στο να υπάρχει μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, αφού είναι γνωστό πως στα νομικά ακόμη

και μια λέξη έχει τεράστια βαρύτητα και επιπτώσεις στην έκδοση μιας απόφασης. Όφειλαν να

γνωρίζουν πως (αφού δεν υπάρχει μαγνητοφώνηση), είναι απολύτως αναγκαίο ο τηρών τα πρακ-

τικά γραμματέας να είναι οπωσδήποτε απόφοιτος Νομικής και να γνωρίζει απαραιτήτως στενογρ-

αφία. 

Είναι αδιανόητο και πρωτοφανές για τις ευρωπαϊκές χώρες να ρωτάει ο Δικαστής τον γραμματέα

στις 15:00 αν θα τηρήσει το ωράριο. Η λύση είναι απλή: θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχει

ρεπό ο γραμματέας την επομένη! 

Οι παλιοί νομικοί εξιστορούν πως οι Δικαστές (1950-1970) δίκαζαν μέχρι την ανατολή του ηλίου!

Οι δύο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναθεώρηση των δύο κωδίκων (ΠΚ και ΚΠοινΔ)

που έχουν συσταθεί εδώ και 10 χρόνια παρέδωσαν στον τότε Υπουργό Καλογήρου τα νέα κείμε-

να. Οι νέοι κώδικες ανέτρεπαν το νομικό πλαίσιο που ίσχυε και με τις ανατροπές αυτές θα τρίζουν

τα κόκκαλα του αειμνήστου καθηγητή Χωραφά, θεμελιωτού του ποινικού δικαίου. Για τις αλλαγές

αυτές δεν ρωτήθηκε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ούτε οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Με τις νέες

ρυθμίσεις σκληροί κακοποιοί και τρομοκράτες αποφυλακίσθηκαν, σωρεία υποθέσεων τέθηκαν στο

αρχείο, άλλες χαρακτηρίστηκαν καν ως πλημμελήματα και παρεγράφησαν. Έτσι πλέον η ποινική

μας νομοθεσία διέπεται από εξαιρετικό φιλάνθρωπο πνεύμα υπέρ των παρανομούντων. 

Ενδεικτικό παράδειγμα της προχειρότητος της επιτροπής υπήρξε η απάλειψη του άρθρου 232Α

ΠΚ για την μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση. Και αν ακόμη γινόταν δεκτό ότι πρόκειται για

αβλεψία του εισηγητή, είναι αδιανότητο για τέτοιο νομοθέτημα και οι ευθύνες του είναι τεράστιες.

Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις άφησαν απροστάτευτους δεκάδες χιλιάδες πολιτών που αδίκως πε-

ρίμεναν για πολλά χρόνια δικαίωση και έννομη προστασία. 

Στην αβελτηρία, βιασύνη και αβλεψία υπάρχουν κυρώσεις; 

Πάντως όλα αυτά είναι αδιανόητα για ένα κράτος δικαίου και για τον νομικό μας πολιτισμό. Ο Υπο-

υργός Δικαιοσύνης (αν και γιατρός), οφείλει να παρακολουθήσει φροντιστηριακά μαθήματα νομι-

κής και να εφαρμόζει κάθε μέρα το νομικό γνωμικό «fiat Justitia et pereat mundus» («ας απονεμ-

ηθεί Δικαιοσύνη και ας εκλείψει ο κόσμος»). 

Αναμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις του Υπουργού για τα ανωτέρω.

Γιώργος Τρανταλίδης
Δικηγόρος - Πειραιάς
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Λαϊκή τραγωδία
Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει για την λαϊκή κυριαρχία, την

λαϊκή περιουσία και την λαϊκή Δημοκρατία, για την «λαϊκή τρα-

γωδία» πρώτη φορά ακούμε. ̈ Ενας ολόκληρος λαός να έχει βυ-

θιστεί στη λύπη και την απόγνωση, τον θρήνο και τον κοπετό.

Ο Αργεντίνικος λαός βρίσκεται στα ερεβώδη σκότη της λύπης

και της δυστυχίας. Ο Messi αρνείται να ξαναφορέσει την φανέ-

λα της εθνικής του ομάδας. Τρομερό και ασύλληπτο για τον

πάντα σοφό λαό και συνειδητό ψηφοφόρο του Μπουένος Άϊρες,

του Ροζάριο και της Μεντόσα. Κινδυνεύει άμεσα η παραγωγή

κρασιού και κρέατος με αυτή την απόφαση του τρισμέγιστου

ανδρός και φακίρη της μπάλας Messi, του πρώτου του κοντό-

τερου.

Πόλεις ολόκληρες βγήκαν στους δρόμους να ζητήσουν από

τον Πατέρα τους Lionel Messi να ξαναβαρέσει το πρησμένο δι’

αέρος πετσί με φάλτσο και προς την αντίθετη κατεύθυνση που

κινείται ο αίλουρος τερματοφύλακας της αντίπαλης εχθράς ομά-

δος. Κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τι θα αποφασίσει ο θεϊ-

κός αυτός κολοσσός των γηπέδων του κομμένου χόρτου και αρι-

στούχου των πανεπιστημίων των απ’ ευθείας κόρνερ και πλαγίων

φάουλ. Κανείς, μόνον ο Θεός που προσπαθεί και αυτός, μαζί με

τα παρακαλετά εκατομμυρίων εχεφρόνων φιλάθλων, να πείσει

τον συνάδελφό του Messi να αποδεχθεί την φανέλα της πατρίδας

του για ακόμη μία φορά μαζί με μερικά εκατομμύρια δολάρια.

Όχι πολλά, πεντακόσια έως χίλια το πολύ. Μετά το δράμα που

περάσαμε κι εμείς, όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε συμπεριφερ-

θεί ανάλογα και γονάτισε μπροστά του ο τότε Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ικετεύοντάς τον να ανακαλέ-

σει, αναγνωρίζουμε την λαϊκή τραγωδία της Αργεντινής. Εμείς

οι ευαίσθητοι ́ Ελληνες δεν θα μείνουμε ασυγκίνητοι μπροστά σ

αυτό το δράμα των βουκόλων και εκδοροσφαγέων των απέρ-

αντων pampas της Αργεντινής των περιοχών Rio Negro, Tucuman

και Corrientes. Θα συνδράμουμε με όλες τις οικονομικές και θρη-

σκευτικές δυνάμεις μας τον δοκιμαζόμενο αδελφό της Αργεντι-

νής επιστρατεύοντας ακόμη και τους αρίστους των Αγίων μας

προστατών των Ιονίων νήσων, Κερκύρας και Κεφαλληνίας. Όχι

πως και οι ίδιοι δεν έχουν επιτυχημένους Αγίους προστάτες των

πόλεών τους, αλλά όπως και να το κάνεις, άλλη αίγλη έχουν οι

δικοί μας.

Δεν μπορεί, ο Lionel έχει καλή ψυχή, και αν ανεβάσουμε λίγο

ακόμη το ποσόν, να δεχθεί τελικά να εκτελέσει μερικά φαλτσα-

ριστά φάουλ και να μας πάρει τις ψυχές και ό,τι έχει απομείνει

από χαρτονομίσματα απάνω μας από πενήντα ευρώ και πάνω.

Δεν είναι και κανένας ψιλικατζής ο άνθρωπος, λίγος σεβασμός

δεν βλάπτει.

Σκεφθείτε, αυτό το ανθρωπάκι το προσκυνάνε λαοί ολόκληροι,

ο ίδιος δεν φταίει σε τίποτα, οι λαοί είναι παντελώς άνευ νοτιαίου

και βορείου μυελού και είναι υπεύθυνοι της ανευθυνότητάς τους.

Τα νοσοκομεία της Αργεντινής υπολειτουργούν σε βαθμό κακο-

υργήματος, το οδικό της δίκτυο είναι πρωτόγονο και το ελάχιστο

σιδηροδρομικό της συναγωνίζεται το δικό μας της εποχής Τρι-

κούπη. Οι ληστείες και οι εκβιασμοί από αστυνομικούς στο κέν-

τρο του Buenos Aires είναι μια καθημερινή συνηθισμένη ρου-

τίνα.

Η ανεργία μαστίζει τη χώρα δεκαετίες ολόκληρες, μια χώρα

με απέραντους σιτοβολώνες, μεταλλεύματα και εκατομμύρια

τόνους κρέατος ετησίως που βουλιάζει στην ανέχεια μέρα με την

ημέρα. Ο λαός της Αργεντινής είναι υπεύθυνος για την κατάντια

του, το ίδιο όπως είναι και ο Ελληνικός για την δική του. Λύση

υπάρχει: η υπευθυνότητα του λαού γιατί αλλιώς θα επικαλεστώ

τη φράση του δολοφονημένου Μένη Κουμανταρέα: «Είμαι κλο-

νισμένος για την μοίρα των ανθρώπων, χωρίς να ξέρω αν θα

πρέπει να τους κατατάξω σε τραγικά πρόσωπα ή σε απλούς

κλόουν». Ο Ντοστογιέφσκι συμπληρώνει: «Οι περισσότεροι άν-

θρωποι πιστεύουν ότι η σκέψη είναι υπόθεση άλλων»...

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
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Η χρυσία χάρις της δόξης

Λάμπει επί του προσώπου ημών,

Εις τον άγιο τόπο

Όπου οι ψυχές συγκατοικούν,

Και εμπνέονται από ουράνιους στεφάνους

Χαριτωμένους εις αγίους ρυθμούς…

Αγάπη ευλογεί τα χαμόγελά ημών,

Ως αστρικά κοσμήματα, ουράνιας αντανάκλασης.

Η αυγή Σε καλωσορίζει,

Ω Άγιε,

Ενδεδυμένε με θείους βασιλικούς χιτώνας,

Καθαγιασμένε, υπερευλογημένε

Ο εορταστικός Άρτος και Οίνος,

Ω χαίρε,

Η αυλή Σου, Βασιλέα των Βασιλέων,

Σε υμνεί με ευλάβεια και κωδωνοκρουσίες!

Jo-Anne Colombo-Μαρινάκη
Αθήνα, Ελλάδα

«Ν’ αλλάξουμε σύστημα 

διακυβέρνησης χωρίς αξιώματα 

και για όλα να αποφασίζει ο λαός»
Κύριε Διευθυντά,
Γιατί άραγε η Τουρκία έχει το θράσος να

θέλει συνομοσπονδία ή δύο κράτη στην

Κύπρο, γιατί μας λέει ότι στην Κύπρο

υπάρχουν δύο λαοί, όταν στην Τουρκία

υπάρχουν 25 διαφορετικοί λαοί; 

Θα προσπαθήσω ν’ απαντήσω σ’ αυτά

τα ερωτήματα. Το πρώτον είναι ότι δεν

υπάρχει πραγματικός αντίπαλος από ελληνι-

κής πλευράς. Αν υπήρχε, θα έλεγε στους

Τούρκους πού πραγματικά ταιριάζουν οι

συνομοσπονδίες και τα πολλά κράτη και

οι πολλοί λαοί. Ότι αυτοί πρέπει να τα εφαρ-

μόσουν πρώτοι και έτσι οι Τούρκοι δεν θα

τολμούσαν ν’ αναφέρονται σε συνομο-

σπονδία, σε δύο κράτη και σε δύο λαούς

στη μικρή Κύπρο.

Το πολιτικό σύστημα σε Ελλάδα και

Κύπρο είναι ολοφάνερο ότι δεν ενδιαφέ-

ρεται για τα εθνικά προβλήματα του Ελληνι-

σμού και είναι εντελώς ανίκανο να υπε-

ρασπιστεί τα δίκαια του Έθνους. Τα ενδια-

φέροντά τους είναι πώς να κατακλέψουν

τους Έλληνες και να πλουτίσουν στη ράχη

τους... Βλέπουμε στην Κύπρο για παρά-

δειγμα, όπου η Τουρκία κατέχει το 40%

του εδάφους του νησιού, να ερευνά και να

τρυπά στην ΑΟΖ της και τα κόμματα εκεί

ρίχνουν το φταίξιμο για ό,τι κάνει η Τουρκία

το ένα εναντίον του άλλου, επειδή αυτό

που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν την

εξουσία, τα στελέχη τους να γίνουν πολυ-

εκατομμυριούχοι μέσα σε λίγα χρόνια –

όχι με τον μισθό τους, αλλά με τις κλεψι-

ές. 

Θα το επαναλάβω, αν υπήρχε ικανή

ηγεσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα

έλεγε επί καθημερινής βάσεως ότι αυτά

που ζητάει η Τουρκία στην Κύπρο θα πρέ-

πει να τα εφαρμόσει πρώτα η ίδια στο εσω-

τερικό της, για να λύσει τα προβλήματά

της με τους λαούς που ζουν εντός, δηλα-

δή Κούρδους, Λαζούς, Τσερκέζους, Πομά-

κους και άλλους φυσικά και με τα πολλά

εκατομμύρια κρυπτοχριστιανούς που τους

ανάγκασαν να γίνουν μουσουλμάνοι με το

ζόρι. Αυτή η κατάσταση στον 21ο αιώνα

δεν πρέπει να συνεχίζεται. 

Το ερώτημα εδώ είναι: Μπορούμε ως

λαός να εξαφανίσουμε την τεράστια δια-

φθορά που υπάρχει στα πολιτικά συστή-

ματα σε Κύπρο και Ελλάδα; Η απάντηση

είναι δυστυχώς ΟΧΙ. Τότε τι μπορούμε να

κάνουμε ως Ελληνισμός; Θα αφήσουμε

την Τουρκία να μας αφανίσει σαν λαό και

ως Έθνος και να μας αρπάξει την πατρίδα

μας, όπως κάνει με την Ιωνία, τον Πόντο,

το κατεχόμενο μέρος της Κύπρο και τώρα

στο απειλούμενο Αιγαίο; 

Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνου-

με για να μη συμβεί αυτό το κακό; Η απάν-

τηση είναι ΝΑΙ, υπάρχει. Ποιο είναι αυτό;

Ν’ αλλάξουμε το σύστημα διακυβέρνησης

το οποίο μας επέβαλαν οι ξένοι και φτά-

σαμε στο σημερινό κακό χάλι. Υπάρχει

σήμερα ένα απόλυτα δημοκρατικό σύστημα,

όπου σε όλα αποφασίζει ο ίδιος ο λαός,

όπου δεν υπάρχουν πρόεδροι ή πρωθυ-

πουργοί, υπουργοί ή βουλευτές που έννοιά

τους είναι πώς να κλέβουν τον λαό. 

Αυτό το πολιτικό σύστημα το εφαρμό-

ζουν οι Κούρδοι στη βόρεια Συρία, στη

Ροτσιάβα. Αυτό προήλθε από τις πολιτι-

κές ιδέες του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και

αύριο θα είναι η ελπίδα όλων των αρα-

βικών λαών που ζουν και υποφέρουν κάτω

από δικτατορίες, αλλά και σε όλον τον

κόσμο μια μέρα, ας το ελπίσουμε. 

Βλέπουμε σ’ αυτό το σύστημα να συνε-

ργάζονται αρμονικά Κούρδοι, Άραβες όλων

των θρησκειών – που αλλού κατασκοτώ-

νονται μεταξύ τους – ακόμα και οι Τουρ-

κομάνοι, οι οποίοι αλλού ακολουθούν την

Τουρκία. Είναι πραγματικά απόλυτη δημο-

κρατία. Σε όλα αποφασίζει ο ίδιος ο λαός.

Υπάρχει απόλυτη ισότητα ανδρών και

γυναικών και όλων των θρησκειών. Τους

βλέπουμε να πολεμούν τους τζιχαντιστές

του ISIS, αλλά και τους Τούρκους αποι-

κιοκράτες οι οποίοι εισέβαλαν στον τόπο

τους γιατί θεωρούν ότι είναι τα δικά τους

μέρη. Άρα, δική τους ευθύνη να τα υπερ-

ασπιστούν όλοι μαζί και δεν περιμένουν

τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις που υπόσχον-

ται πολλά για να πάρουν την εξουσία και

όταν το πετύχουν ξεχνούν όλες τις υποσχέ-

σεις τους. 

Ας το μελετήσουμε αυτό κι εμείς οι

Έλληνες και ας εφαρμόσουμε το σύστημα

αυτό, αν δεν θέλουμε να μας αρπάξουν οι

Τούρκοι και τα υπόλοιπα μέρη μας και να

μας κάνουν όλους πρόσφυγες. 

Ως τώρα, τα πολιτικά συστήματα τα οποία

μας επέβαλαν οι ξένοι για να μας εκμε-

ταλλεύονται, μας οδήγησαν από το κακό

στο χειρότερο και φτάσαμε τώρα στο ση-

μείο να κινδυνεύει ο Ελληνισμός με αφα-

νισμό. 

Πρέπει ν’ αλλάξουμε το πολιτικό μας

σύστημα με κάτι καλύτερο, στην πραγμα-

τικότητα ελληνικό, για να σωθούμε, αφού

το σύστημα από τις Συνθήκες Ζυρίχης –

Λωζάνης μάς το επέβαλαν για να ικανο-

ποιήσουν την Τουρκία και να οδηγηθούμε

στη διάλυση. Όπως και έγινε...

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγκάρης

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΚΙΩΝ
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Δημοσθένης Βουτυράς 
(1871 – 1958)

Ο Δημοσθένης Βουτυράς είναι ένας από τους

μεγαλύτερους διηγηματογράφους μας. Έγραψε

περίπου 400 διηγήματα που εκδόθηκαν σε 31

τόμους. 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1871,

αλλά όταν ήταν τριών χρόνων ήρθε με την οικο-

γένεια του στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στον

Πειραιά. Εκεί τελείωσε το Δημοτικό και το Γυμνά-

σιο. 

Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές ασχολήθη-

κε με τη ναυτιλία, αλλά αργότερα, με την αυτο-

κτονία του πατέρα του, ασχολήθηκε με τις οικο-

δομικές επιχειρήσεις της οικογένειας και προ-

σπάθησε να τις σώσει από την οικονομική κατα-

στροφή αλλά δεν τα κατάφερε. Η οικονομική του

κατάσταση χειροτέρευε και κατέληξε αγανακτι-

σμένος από την μιζέρια και τελικά επιδόθηκε στο

γράψιμο για να βγάζει το ψωμί του. 

Ο Βουτυράς ήταν αυτοδίδακτος και είχε πηγαίο

ταλέντο. Δεν είχε ξένες επιδράσεις όπως πολλοί

άλλοι Έλληνες λογοτέχνες. 

Δημοσίευσε τα πρώτα του διηγήματα στα περιο-

δικά «Παναθήναια» και «Περιοδικόν μας» του

Γεράσιμου Βώκου. Παρόλο που δεν ακολου-

θούσε καμιά κοσμοθεωρία, στάθηκε πάντα φίλος

και συμπαραστάτης της φτωχολογιάς και στα διη-

γήματα του περιγράφει τους καημούς και τα βάσα-

νά της. Έπαιρνε τα θέματα του από τις λαϊκές γειτο-

νιές, τους φτωχούς εργάτες και τους βασανισμέ-

νους λιμενεργάτες. 

Εκτός από τα διηγήματα του, ο Βουτυράς ασχο-

λήθηκε με τη συγγραφή σχολικών αναγνωστικών

και μαζί με τον Ν. Έλατο εξέδωσαν τα αναγνω-

στικά από τη Δεύτερη μέχρι την Έκτη τάξη κατά

την περίοδο 1928-1932. Το 1930 είχε γράψει το

αναγνωστικό «Τα δικά μας και τα παλιά μας χρό-

νια».

Έγραψε τα έργα «Ο Λαγκάς και άλλα διηγή-

ματα» (1901), «Παπάς ειδωλολάτρης», (1920)

«Αλανιάρηδες» (1922), «Ζωή αρρωστεμένη»,

«Γκρέμισμα των θεών», «Κάλπικοι πολιτισμοί»,

«Τρικυμίες» κ.ά.

Στο έργο «Τρικυμίες» ένας άνθρωπος προ-

σπαθεί να στερεώσει την ευτυχία που του εξασφ-

αλίσε ο μόχθος του και μερικές ευνοϊκές περιστά-

σεις. Εργάστηκε ο άνθρωπος αυτός πρόθυμα και

τίμια στο εμπόριο, κέρδισε την εύνοια του αφεντι-

κού του, τον διαδέχθηκε στη δουλειά του και στην

περιουσία του, αφού πρώτα παντρεύτηκε την κόρη

του και την υπεροψία της, αγάπησε δυνατά, πόνε-

σε πολύ όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να μοιρά-

ζετια τη γυναίκα του με τους άντρες του κύκλου

της, γκρέμισε ό,τι είχε υψώσει ως τότε και πάλι

οικοδόμησε κάνοντας σύντροφο της ζωής του ορι-

στικό και σίγουρο την ταμία του, τη δειλή και σιω-

πηλή υπάλληλο του. Ο Βουτυράς γράφει για τις

«τρικυμίες της ζωής», τις κοινωνικές τρικυμίες.

Ο Δ. Βουτυράς πέθανε στην Αθήνα το 1958.

Νικηφόρος Βρεττάκος 
(1912-1991)

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ο ποιητής της

αγάπης και της ειρήνης. Γεννήθηκε την 1η του

Γενάρη 1912 στις Κροκεές της Λακωνίας και μετά

το Δημοτικό πήγε στο Γυμνάσιο στο Γύθειο. Στην

πολύ νεαρή ηλικία των 12 χρόνων (το 1924) εμπνευ-

σμένος από την κατάργηση της βασιλείας στην

Ελλάδα έγραψε το ποίημα «Ύμνος στη δημο-

κρατία».

Το 1929 πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει

νομικά, αλλά οι οικονομικές δυσκολίες της οικο-

γένειας του δεν του το επιτρέπουν και εργάζεται

ως υπάλληλος σε εταιρεία υδραυλικών έργων.

Από το 1930-31 εργάζεται σε οικοδομές και σε

μανάβικο της κεντρικής Λαχαναγοράς.

Το 1933 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Κατε-

βαίνοντας στη σιγή των αιώνων». Τον επόμε-

νο χρόνο (1934) παντρεύτηκε την Καλλιόπη
(Πίτσα) Αποστολίδη, με την οποία εργαζοταν μαζί

ως ημερομίσθιοι γραφείς στις Γενικές Αποθήκες

Στρατού στον Πειραιά.

Το 1935 εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Οι

γκριμάτσες του αναθρώπου» και «Ο πόλεμος». 

Πήρε μέρος στο Αλβανικό Μέτωπο το 1940 και

τις αναμνήσεις του από τον πόλεμο κατά των Ιταλών

τις καταγράφει στο βιβλίο του «Οδύνη». Με την

εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, πήρε ενε-

ργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση, οργανώθηκε

στο ΕΑΜ και έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμ-

ματος της Ελλάδας. Ο Βρεττάκος δεν λυγίζει και

δεν απελπίζεται με τη Γερμανική κατοχή. Στο ποίημα

του «Ακόμα τούτ’ η Άνοιξη» δείχνει την αισιο-

δοξία του. Δίνουμε μερικούς στίχους:

Μη γελαστήτε απ’ τον καημό σας και σας

πάρει ο ύπνος

Γιατί καινούρια σύννεφα πλάκωσαν την

πατρίδα!

Μαύρα στριφτοπλεγμένα σύννεφα κρέ-

μονται σα μολύβια

Πάνω από μας, πάνω απ’ τα σπίτια μας

πάνω, 

απ’ τους τάφους των παιδιών μας!

Γίνεται ο ήλιος κόκκινο φεγγάρι, τα βουνά

μας

Βάζουν τους γκρίζους τους γυλιούς το ένα

πίσω απ’ τ’ άλλο

Κι ένα πικρό αντιβούισμα βγαίνει από τις

χαράδρες.

Κάτι σα μια βουή από θάλασσες που τις

περόνιασε η λύπη.....

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Βρεττάκος

έγραψε τα έργα «Ηρωική συμφωνία», «Το αγρίμι»,

«Η παραμυθένια πολιτεία», «Το βιβλίο της Μαρ-

γαρίτας», «Ο Ταϋγετος και η σιωπή», «Δυο άν-

θρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου»,

«Τα θολά ποτάμια» κ.ά. 

Με τη λήξη του πολέμου (1945), ιδιαίτερα μετά

τις φορβερές καταστροφές στη Χιροσίμα και στο

Ναγκασάκι με τις ατομικές βόμβες, ο Βρεττάκος

γίνεται κήρυκας της ειρήνης και του αφοπλισμού

και οραματίζεται την παγκόσμια συναδέλφωση.

Υψώνει τη φωνή του για την κατάργηση των ατο-

μικών όπλων, γίνεται ένας μεγάλος ανθωπιστής.

Δίνουμε μερικούς στίχους όπου εξυμνεί την ειρήνη:

Η μάχη τέλειωσε

Η σιωπή έφερε τα πουλιά.

Η ησυχία βασιλεύει εκεί

Το χώμα ξαναβρήκε τη δύναμη του

Τ’ αραποσίτια ξαναδείχνουνε το φως

δείχνοντας

Πάνω από τη θάλασαα

Μεσ’ τ’ ουρανού το γαλανό μελτέμι μου-

σκεμένα

Τα φύλλα της καρδιάς μου παίζουν τις

ελπίδες τους

Στις ανθισμένες αχλαδιές κάθεται η αθω-

ότητα

Εκατομμύρια ψυχές που εύχονται την

αγάπη

Γέρνουνε με την παρουσία της

Τις αχλαδιές της αυγής.

Κατά τη δεκαετία του 1950 ο Βρεττάκος διατη-

ρούσε μόνιμες στήλες στις εφημερίδες «Προο-

δευτική Αλλαγή» και «Ώρα» και στο περιοδικό

«Ελληνικά Χρονικά». Συνεργαζόταν επίσης με

το περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης».

Ο Βρεττάκος εκφράζοντας την αγανάκτηση του

για την εκτέλεση έντεκα πολιτών της Πράγας για

«αντικομματικές ενέργειες» το 1952, δεν διστάζει

να πει τη γνώμη του για το σταλινικό καθεστώς

που επικρατούσε. Να μερικοί στίχοι που δείχνουν

την αγανάκτησή του:

Δεν ξέρει η μητέρα μου τι σημαίνουν

αυτές οι ρυτίδες στην όψη μου. 

Δεν ξέρει πως πάνω της διακρίνονται

11 κρεμάλες της Πράγας,

πως είν’ οι τροχιές απ’ τις σφαίρες

που αυλάκωσαν το φως της πατρίδας μου,

πως είν’ τα σχέδια της θύελλας του αιώνα

μας.

Το 1954 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Πει-

ραία και τιμήθηκε δυο φορές με το Κρατικό Βρα-

βείο Ποίησης (1940 και 1956). Το 1960 κυκλοφό-

ρησε μια εκτεταμένη μελέτη του με τίτλο «Νίκος

Καζαντζάκης – η αγωνία του και το έργο του». 

Κατά τη διάρκεια της εφτάχρονης δικτατορίας

της Χούντας ο Βρεττάκος έζησε στο εξωτερικό,

πρώτα στην Ελβετία και αργότερα στο Παλέρμο

της Σικελίας, όπου εκεί συνεργάστηκε στη συγ-

γραφή του ελληνο-ιταλικού λεξικού. Στο Παλέρμο

εκδόθηκαν επίσης μεταφρασμένα στα ιταλικά μια

επιλογή από τα ποίηματα του.

Άλλα έργα του Βρεττάκου είναι «Γράμμα στον

Ρ. Οππενχάϊμερ», «Βασιλική δρυς», «Αυτο-

βιογραφία», «Το βάθος του κόσμου», «Διαμα-

ρτυρία» (1974), «Ωδή στον ήλιο», «Λειτουργία

κάτω από την Ακρόπολη» κ.ά. 

Το 1976 η Ακαδημία της Αθήνας του απένειμε

το Βραβείο «Ουράνη» και το 1980 είχε προταθεί

μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο για το Βραβείο Νόμπελ.

Για το ίδιο Βραβείο είχε προταθεί ακόμα τρεις φορές

το 1989, 1990 και 1991 από την Εταιρεία Ελλή-

νων Λογοτεχνών. Εξελέγη Μέλος της Ακαδημίας

της Αθήνας το 1987. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας

τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα το 1991. Επι-

λογή από τα ποιήματα του μεταφράστηκαν και στα

Αγγλικά από τον David Connolly με τίτλο “Nikiforos

Vrettakos: Gifts in Abeyance. Last Poems 1981-

1991”.

Ο Βρεττάκος πέθανε στις 4 Αυγούστου 1991.
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∂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 
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Δημοσθένης Βουτυράς (1871-1958) 

- Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991) ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ



For the past month, NEPOMAk

have been celebrating the 60th an-

niversary of the Republic of Cyprus

through a social media campaign high-

lighting various aspects of the coun-

try. Launched on 1st October, Cypri-

ot Independence Day, NEPOMAk’s

campaign aims to celebrate the Re-

public of Cyprus online, and also ed-

ucate young, Diaspora Cypriots about

their homeland. 

The posts cover:

Independence Day 

Instagram Filter

We designed and launched an In-

stagram filter featuring the flag of the

Republic of Cyprus. Thousands of

selfies have been taken using the fil-

ter since 1st October.

Presidents of the Republic 

of Cyprus

Short profiles of the seven presi-

dents of the country since indepen-

dence, with a specific look at their

contributions to the island’s growing

national story.

Missing Persons

On Missing Persons of Cyprus Day

(29th October) we posted informa-

tion about the tragic missing persons

issue, its consequences and the on-

going efforts to determine the fate of

the missing.

Cities of Cyprus

We used stunning aerial videos of

Nicosia, Limassol, Larnaka, Pafos,

Famagusta and kyrenia to showcase

the major cities of Cyprus. We also

added a brief history of each city and

outlined key landmarks.

Geography of Cyprus

Shared facts about the island itself,

its geographic location, coastline,

mountain ranges, flora and fauna.

Cypriot Dialect

We collected words that are part of

the Cypriot dialect to showcase one

of the island’s most famous and no-

ticeable features.

The posts are all available to view

on NEPOMAk’s social media pages,

@NEPOMAk. Take a look on Insta-

gram, Twitter and Facebook to learn

more about our wonderful homeland

and revisit our celebrations of 60 years

of the Republic of Cyprus.

Independence Day is usually cel-

ebrated by the Cypriot Diaspora at

community events across the world

but the ongoing COVID-19 pandem-

ic means that was not possible this

year.

18 ● ELEFTHERIA Thursday 19th November 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Μany historians would question whether the
man/poet/bard ever existed. Although the

Iliad and the Odyssey, the two great epic Greek
poems have always been attributed to Homer,
little is known about him beyond the fact that his
was the name attached the poems by the Greeks
in antiquity. However, I think that most would
agree that there was a poet called Homer and he
played a primary part in shaping these two epics,
even if the final versions are not purely his own
work. Perhaps later poets developed and per-
petuated these stories orally, and in the end the
poems were written down. 

By 

Michael

Papadopoulos

So, who was this Homer? There is little informa-

tion about him, so some people associate him with

Demodokos, a hugely talented poet who recited epic

tales before the royal court of the Phaeacians in the

presence of Odysseus. Demodokos was blind, so

Homer is depicted blind in busts and statues. Homer’s

date of birth is not certain either. It ranges from 750BC

to 1200BC. Scholars try to deduce information from

the poetic style, descriptions of objects and strata-

gems used by combatants to deduce when he lived.

Herodotos placed Homer around 850BC. 

The popular view in many circles is that Homer

must have lived not much later than the Trojan War

about which he sang. It is guessed that he was born

in one of the islands near Asia Minor probably Chios,

or in Smyrna, because of the dialect used in the “Il-

iad” and the “Odyssey”. The majority of the schol-

ars place the two epics sometime after 900BC, most

likely in the 8th or 7th century BC. The “Iliad” came

first, the “Odyssey” second. The “Iliad” with its for-

mal structure is attributed to a poet at the height of

his powers, whereas the more colloquial, novelistic

approach in the Odyssey is attributed to an elderly

Homer.

Homer must unquestionably be one of the great-

est of the world’s literary artists. His two epics, de-

scriptive and enriched with liberal use of simile and

metaphor, have inspired a long path of writers that

came after him. They provided the basis of Greek

education and culture through the Classical age and

continued to sustain education and learning in the

centuries that followed. For the Greeks, the great

epics are more than literature. Our ancestors learned

long passages from them by heart, and they valued

them as symbols of Hellenic unity, heroism, and

moral and practical education.

For the benefit of those who are not familiar with

the “Iliad” and the “Odyssey”, we must give a syn-

opsis (I will be using the Greek pronunciation in

places). The ancient Greeks believed the Trojan War

was a historical event of the 13th or 12th century BC

which came about because a prince of Troy (Paris)

stole Helen (who was the most beautiful woman in

the world), the wife of the king of Sparta (Menelaos).

The Iliad tells the story of the greatest warrior of an-

cient times, Achilles. Achilles is offended by Agamem-

non, the leader of the Greek forces and refuses to

fight or let his army take part in the fighting. The Tro-

jans, realising that Achilles is no longer taking part

in the battle, take courage and gain the upper hand,

reaching the Greek fleet and actually burning some

of their ships. Patroclos, (Achilles’ best friend) then

begs Achilles to allow him to go into battle. Achilles

relents, Patroclos joins the battle but eventually is

killed by Hector, the champion of the Trojans. Achilles

then kills Hector in revenge, and eventually the

Greeks capture Troy using a ploy (the Trojan Horse)

conjured by Othysseas (Ulysses) and they burn Troy

to the ground. 

The “Odyssey” was the first book I ever read (at

the age of eight) and Othysseas became my idol. It

deals with the story of Ulysses (or Othysseas), one

of the protagonists of the Iliad. He is protected by

the goddess Athena but persecuted by Poseidon. It

takes him ten years after the end of the war, 20 since

he left his homeland, Ithaca, to return home. He has

to overcome many obstacles before reaching home

all alone, on a borrowed ship. Among his adventures

is the encounter with the Cyclops Polyphemos, he

avoided death from Scylla and Charybdis, resisted

the lure of the sirens, visited Hades and spend sev-

en years on an island with the nymph Calypso. Af-

ter the seven years, the gods allowed him to leave

and reach the island Scheria, the home of the Phaea-

cians (kerkira). Once home and dressed as a beg-

gar, he found that his wife, Penelope, had been faith-

ful to him during the 20 years he was absent, de-

spite the countless suitors that were eating his food

and spending his belongings. With the help of his

son Telemahos, Athena, and Evmeos, he killed the

suitors and reunited with his wife.

Plato said that Homer was the educator of all

Greece. However, since the time of Plato, Homer

and his epics have traversed the world, sowing the

seeds of learning and storytelling, demonstrating

how to use language, emphasising the importance

of morals, underlining the significance of religion in

the lives of people and highlighting the effect of brav-

ery and intelligence in warfare and everyday life.

Homer has made Greece, its mythology and culture

known in every corner of the world. But for me Homer

was more than that! Together with Hesiod they es-

tablished the Theology of the Olympian religion. But

he alone through his epics, by bringing the leaders

of the Greek world together under one leader, one

religion and sharing the same values, fighting for a

common cause, he created a nation! The nation of

Hellas!

https://blog.britishmuseum.org/who-was-

homer/https://www.biography.com/writer/homer

https://www.britannica.com/biography/Homer-

Greek-poet

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

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

haps nudge the interest of younger people to ex-

plore our history and culture. 

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

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

must also add that the choice of the ten is my per-

sonal 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.

THE GREATEST GREEkS (CLASSICAL TIMES)

Homer (Όmyros)  [Hómε :ros] ,
Hómēros)

NEPOMAK celebrates 60 years
of the Republic of Cyprus
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Τhe global Covid-19 pandemic is
approaching its eleventh month, a pro-

tracted period defined by extreme uncer-
tainty. Uncertainty levels from recent glob-
al shocks do not approach those of the
present Covid-19-triggered crisis. The
IMF’s GDP contraction forecast for 2020 is
more than double the estimated contrac-
tion that took place in 2009, the worst year
of the earlier global financial crisis.

By Ν. Sykas
Consultant
on Strategy

& Innovation

Uncertainty is different than risk. Risk is

about futures to which probabilities can be

reasonably assigned. Uncertainty is about

futures for which a probability distribution can-

not be determined. Uncertainty is inherent in

the complex ecosystems companies operate

in. It comes from the constant evolution of

customer demand, from new technological

possibilities and designs, from competitive

surprises and from political, economic and

social shifts. Uncertainty is multi-dimensional.

There are at least three types of uncertain-

ty: probability, ambiguity, and complexity:

a) Probability uncertainty refers to situa-

tions in which it is difficult to ascertain risk lev-

els: Not only do you not know what will hap-

pen, you also don’t know how likely each out-

come is.

b) Ambiguity uncertainty refers to situations

in which we are faced with imprecise, insuffi-

cient, or conflicting information.

c) Complexity occurs when an issue is

technically complex and difficult to under-

stand.

The sources of uncertainty facing the entre-

preneurship journey can be coded as follows:

1. Technology potential: Invariably, innova-

tion opportunities are distilled from the emer-

gence of new technologies. At the early stage,

the underlying potential remains unclear. How

far technology potential will remain amenable

to growth often poses risks to investment. 

2. Customer preferences: Technological

innovation targets to offer solutions which

customers have not experienced yet. Despite

the value proposition, until and unless cus-

tomers prefer the offered solutions, innova-

tors dot not succeed in generating revenue. 

3. Response to competition: The third

source of uncertainty facing the innovation

journey is the response of competitors. Once

an innovation starts showing possibility of

unlocking profitable business opportunities,

competition starts showing up in the form of

replication, imitation, innovation, and also

substitution. 

4. Policy and regulation: Uncertain regula-

tion poses a risk to profit-making opportunities

for innovative ideas.

5. Infrastructure readiness: In the absence

of readiness of infrastructure, often high-value

innovation faces a serious barrier to diffusion. 

Uncertainty can be measured in magnitude

and duration. Extreme uncertainty –defined in

terms of novelty, magnitude, duration, and the

rapid pace of change– generates a difficult

operating environment for managers and

organizations. The radically changed circum-

stances call for new forms of leadership, new

ways of working, and new operating models.

Unlike the more familiar and routine risks a

company faces, novel risks are difficult to

quantify in terms of likelihood or impact. They

arise in one of three situations:

a) The triggering event is outside the risk

bearer’s realm of imagination or experience

or happens somewhere far away. These kinds

of events are sometimes labeled Black

Swans, but they’re not inherently unpre-

dictable. In his book ‘The Black Swan – The

Impact of the Highly Improbable’, Nassim

Taleb mentions that “I will never get to know

the unknown since, by definition, it is

unknown. However, I can always guess how it

might affect me, and I should base my deci-

sion around that […] This idea that in order to

make a decision you need to focus on the

consequences (which you can know) rather

than the probability (which you can’t know) is

the central idea of uncertainty […] As it hap-

pens, many rare events yield their structure to

us: it is not easy to compute their probability,

but it is easy to get a general idea about the

possibility of their occurrence. We can turn

these Black Swans into Grey Swans, so to

speak, reducing their surprise effect.”

b) Multiple routine breakdowns combine to

trigger a major failure. Large, interconnected

technologies, systems, and organizations can

lead to a situation in which a number of

events, each manageable in isolation, coin-

cide to create a ‘perfect storm’.

c) The risk materializes very rapidly and on

an enormous scale, as in the Covid-19 pan-

demic. The CoV-2 coronavirus, despite being

a variant of SARS, was novel because people

it infected were both asymptomatic and con-

tagious for an extended period, spreading it

much farther and faster than most national

health care systems had planned for.

The great danger has always been too

much connectivity. Proliferating global net-

works, both physical and virtual, inevitably

incorporate more fat-tail risks into a more

interdependent and fragile system: not only

risks such as pathogens but also computer

viruses, or the hacking of information net-

works, or reckless budgetary management by

financial institutions or state governments, or

spectacular acts of terror. Any negative event

along these lines can create a rolling, widen-

ing collapse – a true Black Swan – in the

same way that the failure of a single trans-

former can collapse an electricity grid.

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

still, it seems that we think in a linear mode.

The linear models and the traditional static

tools used have not succeeded in combating

the non-linear dynamics of the Covid-19 pan-

demic. In the age of Black Swans and Perfect

Storms, a holistic, multi-domain approach and

new dynamic tools are needed.

In his book ‘Anti-fragile – things that gain

from disorder’, Taleb states that “Anti-fragility

is beyond resilience or robustness. The

resilient resists shocks and stays the same;

the anti-fragile gets better […] The anti-fragile

loves randomness and uncertainty […] In

every domain or area of application, we pro-

pose rules for moving from the fragile toward

the anti-fragile, through reduction of fragility or

harnessing anti-fragility. And we can almost

always detect anti-fragility (and fragility) using

a simple test of asymmetry: anything that has

more upside than downside from random

events (or certain shocks) is anti-fragile; the

reverse is fragile […] Fragility is quite mea-

surable, risk not so at all, particularly risk

associated with rare events”. As Taleb points

out, instead of predicting failure and the prob-

abilities of disaster, we should instead focus

on exposure to failure – making the prediction

or non prediction of failure quite irrelevant. 

Taleb introduces the barbell (or bimodal)

strategy as a way to achieve anti-fragility:

“The first step toward anti-fragility consists in

first decreasing downside, rather than

increasing upside; that is, by lowering expo-

sure to negative Black Swans and letting nat-

ural anti-fragility work by itself […] I initially

used the image of the barbell to describe a

dual attitude of playing it safe in some areas

(robust to negative Black Swans) and taking a

lot of small risks in others (open to positive

Black Swans), hence achieving anti-fragility

[…] But the barbell also results, because of its

construction, in the reduction of downside risk

– the elimination of the risk of ruin […] This

ability to switch from a course of action is an

option to change […] an option is what makes

you anti-fragile and allows you to benefit from

the positive side of uncertainty, without a cor-

responding serious harm from the negative

side”.

Anti-fragile risk taking is largely responsible

for innovation and growth. The more uncer-

tainty, the more role for optionality to kick in,

and the more you will outperform. As Taleb

mentions: “Innovation is precisely something

that gains from uncertainty: and some people

sit around waiting for uncertainty and using it

as raw material, just like our ancestral hunters

[…] We can detect what likes volatility thanks

to convexity […] We can build Black

Swans–protected systems thanks to detec-

tion of concavity […] When someone has

more upside than downside in a certain situa-

tion, he is anti-fragile and tends to gain from

(a) volatility, (b) randomness, (c) errors, (d)

uncertainty, (e) stressors and (f) time. And the

reverse”.

The new dynamic Innovation Model I have

developed, among other sets out more than

60 asymmetric innovation strategies, cross-

cutting tools and creative techniques which

can help Organizations modify their exposure

accordingly in order to discover and exploit

positive asymmetries (open to opportunities)

and avoid negative asymmetries (protect

themselves against dangers). In the current

crisis, for example, the objective is twofold:

contain the pandemic and open the economy. 

This flexible tool – presented analytically in

a 240-page practical Guide I have prepared –

can: 

1. Turn uncertainty and volatility into raw

materials of innovation.

2. Help the Public Sector, Local Govern-

ment Organizations, Business (Startups and

Large Corporations), the Academic and

Research Community and the Armed Forces

innovate much more effectively.

3. Be used for the design and implementa-

tion of European Programs: Horizon Europe,

the European Green Deal, the EU Recovery

Fund etc.

4. Maximize the impact –scientific, eco-

nomic, social– of innovation.

5. Accelerate recovery from the coron-

avirus-induced recession.

Innovating in times 
of extreme uncertainty



George Psarias has
been a restauranteur
for almost forty years.
He spent his time and
energy cooking tra-
ditional Greek dish-
es but also develop-
ing 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.

PSARI ME SELINO 
KE AVGOLEMONO

Fish with celery, egg 

and lemon sauce

This dish is light and healthy. The traditional

velvety Greek avgolemono sauce adds to the

flavour and juiciness. 

Any firm oily fish or fish steaks of halibut,

monkfish, pandora or dourade can be used.

INGREDIENTS
(Serves 4)

4 x 175g fresh fish steaks or fillets as de-

scribed above.

2-3 celery sticks with their green leaves,

coarsely chopped or celeriac, finely

sliced

2 tbsp extra-virgin olive oil

25g butter

2 shallots, finely sliced

4 tbsp dry white wine

150 ml water

A small handful of fresh dill 

or flat-leaf parsley, finely chopped

Sea salt and 

freshly ground black pepper

FOR THE AVGOLEMONO SAUCE
3 free-range egg yolks

Juice of 1 lemon

METHOD
1. Poach the celery or celeriac in a large pan

with plenty of boiling salted water for 4 min-

utes and drain.

2. In a separate heavy pan heat the olive oil

and butter and fry the shallots until soft but

not brown, about 4 minutes. Stir in the wine

and water and bring to the boil. Add the

celery and mix well. Cover and simmer

gently for 5 minutes.

3. Add the fish to the mixture making sure the

fish is half covered with the sauce. Cover

and cook over a low heat for around 10-

15 minutes or until the fish is tender but

not over cooked.

4. Remove from the heat and let it stand for

5 minutes while you prepare the sauce.

5. Now prepare the avgolemono sauce. In a

bowl beat the egg yolks and a tablespoon

of water with a fork until light and fluffy,

then slowly add the lemon juice and beat

for a further minute. 

` Gradually add 2-3 tablespoons of the hot

fish stock, stirring it in gently to mix well.

Pour the avgolemono sauce into the pan

with a ladle stirring slowly and taking care

not to break the fish.

6. Sprinkle dill or parsley over the fish, sea-

son to taste and return to a very low heat

for 2-3 minutes without letting the sauce

boil as this will make the eggs curdle.

7. Serve hot with rice or mashed potatoes

and a green salad.

© Copyright George Psarias
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Fish with celery, egg and lemon sauce
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