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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

Θα ξεγελάσει και τώρα

την Ε.Ε. η Τουρκία;
ΣΕΛΙΔΑ 4

Προς συμφωνία 
για το Brexit;

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΔΕΝ «ΠΙΑΝΟΥΝ» ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

–ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σαν ληστής στο Βαρώσι με τους
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα : «Φτά-

νουν πια τα λόγια και οι τουρκικές
υποσχέσεις»

l ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ

ΒΑΡΩΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΕΛΙΔΑ 9

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ... ΘΕΡΙΖΕΙ ΝΕΚΡΟΥΣ...

Κρίσιμο δεκαήμερο και 
κατάσταση... πολέμου 

στην Ελλάδα

l Γράφει ο ανταποκριτής μας Φ. Χαραλαμπίδης

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ+1»

Την Τρίτη οι χωριστές συναντήσεις 
Τζέιν Λουτ με Αναστασιάδη και Τατάρ

n ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ»

ΣΕΛΙΔA 5

ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (TIERS) ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τέλος στο καθολικό lockdown,
αρχίζουν οι τοπικές απαγορεύσεις

Ο ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η δήθεν καλή
θέληση της τελευταίας στιγμής

δεν ξεγελά την ΕΕ
n «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΣΕΛΙΔΑ 7

n ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ …»ΑΔΕΙΑ» ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

n «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

n ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ

ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ… ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΘΟΣ

n ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER

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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LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENTRESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES
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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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Το τέλος του καθολικού lockdown

στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Μπό-

ρις Τζόνσον, βάζοντας τέλος στην

καραντίνα τεσσάρων εβδομάδων

στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυ-

πουργό, θα ισχύει ένα σύστημα τοπικών

απαγορευτικών μέτρων για τον περιο-

ρισμό του δεύτερου κύματος της παν-

δημίας του κορωνοϊού. Με βάση το κυ-

βερνητικό σχέδιο οι περιορισμοί θα είναι

ανάλογοι με τα κρούσματα στις περιο-

χές της Αγγλίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε όλη την

Αγγλία να ανοίξουν ξανά τα καταστή-

ματα, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια

και τα κέντρα αναψυχής. Τα υπαίθρια

αθλήματα θα μπορούν επίσης να συνεχι-

στούν με την παρουσία λιγοστών οπαδών,

ενώ οι πιστοί θα μπορούν να προσεύ-

χονται στις εκκλησίες και γενικότερα

στους χώρους λατρείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι περιοχές

που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο κιν-

δύνου θα έχουν τη δυνατότητα να φιλο-

ξενούν έως και 4.000 φιλάθλους στα

γήπεδα, ενώ οι περιοχές που βρίσκον-

ται στο 2ο επίπεδο κινδύνου θα έχουν

2.000 φιλάθλους.

Χωρίς φιλάθλους θα διεξάγονται οι

αναμετρήσεις των ομάδων που ανή-

κουν σε περιοχές που βρίσκονται στο

«κόκκινο»… Το πρώτο παιχνίδι που

αναμένεται να έχει φιλάθλους είναι αυτό

ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

και στην Παρί Σεν Ζερμέν στις 2 του

Δεκέμβρη!

Για πρώτη φορά μετά το πρώτο

lockdown της χώρας, τον Μάρτιο, θα

επιτρέπονται οι συναυλίες σε υπαί-

θρια αθλητικά στάδια και σε περιοχές

με λιγότερα κρούσματα κορωνοϊού.

Οι παμπ, τα μπαρ και τα εστιατό-

ρια θα ανοίξουν ξανά μόνο στις περιο-

χές που ανήκουν στη ζώνη 1 και στη

ζώνη 2, στις περιοχές δηλαδή με τα

λιγότερα κρούσματα.

Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκε ότι θα

χαλαρώσουν τα Χριστούγεννα από τις

23 έως τις 27 Δεκεμβρίου. Σ’ αυτό το

πενθήμερο διάστημα θα επιτρέπεται να

γιορταστούν τα Χριστούγεννα «ομαδι-

κά» με όριο τη συνεύρεση από τρία

σπίτια/νοικοκυριά, ανεξαρτήτως αριθ-

μού ατόμων.

Το σχέδιο τοπικών περιορισμών, που

εγκρίθηκε την Κυριακή, από το Yπουργι-

κόΣυμβούλιο, προβλέπει το ίδιο επίπε-

δο περιορισμών που ίσχυαν πριν από

το γενικό εγκλεισμό των τεσσάρων εβδο-

μάδων που κηρύχθηκε στις 5 Νοεμ-

βρίου, αλλά περισσότερες ζώνες θα τε-

θούν σε ένα ανώτερο, πιο αυστηρό

επίπεδο. Το επίπεδο στο οποίο θα τεθεί

κάθε περιοχή θα ανακοινωθεί σήμερα

Πέμπτη.

Το σχέδιο αυτό θα συνοδεύεται από

ένα πρόγραμμα μαζικής και γρήγορης

ιχνηλάτησης επαφών του πληθυσμού

στις ζώνες «πολύ αυξημένου» κινδύνου,

κατά το πρότυπο της εμπειρίας που

αποκτήθηκε «με επιτυχία» στο Λίβερ-

πουλ (βορειοδυτικά), όπου τουλάχιστον

200.000 άνθρωποι υποβλήθηκαν σε

διαγνωστικά τεστ από τις αρχές Νοεμ-

βρίου, ανέφερε η κυβέρνηση σε μια ανα-

κοίνωση.

Εν καιρώ, όσοι έρχονται σε επαφή με

κάποιον που έχει διαγνωστεί θετικός θα

μπορούν επίσης να υποβάλλονται τα-

κτικά σε τεστ, επιτρέποντάς τους να

αποφύγουν μια απομόνωση 14 ημε-

ρών, που είναι τώρα υποχρεωτική, και

στην οποία υποβάλλεται τώρα και ο

πρωθυπουργός. Ένα πιλοτικό πρό-

γραμμα θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδο-

μάδα στο Λίβερπουλ και θα επεκταθεί,

σε περίπτωση επιτυχίας, στους υγειο-

νομικούς τον Δεκέμβριο και στην υπό-

λοιπη χώρα τον Ιανουάριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Οι πολίτες στη Βρετανία θα πρέπει

να σκεφθούν με προσοχή τις διαδρο-

μές που θα κάνουν για τα ταξίδια τους

κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων

εάν οι περιορισμοί για την COVID-19

χαλαρώσουν προσωρινά για ένα ορι-

σμένο διάστημα κατά την εορταστική

περίοδο, δήλωσε ο υπουργός Μεταφ-

ορών.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρ-

ος μαζί σας από την αρχή. Θα πρέπει

να ζητήσουμε από τον κόσμο να κοιτά-

ξει προσεκτικά κάθε προτεινόμενο ταξίδι

και να σκεφθεί τις διαδρομές που κάνει»,

δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών 

Γκραντ Σαπς στο τηλεοπτικό δίκτυο

του BBC.

Τα Χριστούγεννα υπάρχει πάντα

αυξημένη κίνηση για τα ταξίδια, δήλω-

σε ο Σαπς, αλλά η πανδημία θα δημι-

ουργήσει επιπλέον συνωστισμό, ιδιαίτε-

ρα στους σιδηροδρόμους, την ώρα που

υπάρχει ανάγκη για κοινωνική απο-

στασιοποίηση.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που

αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης είναι 70% αποτελεσματικό,

όπως έδειξε μεγάλη έρευνα.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χα-

μηλότερο από τα εμβόλια που παρου-

σιάστηκαν από τη Pfizer και τη Moderna

νωρίτερα αυτό το μήνα, τα οποία έχουν

95% αποτελεσματικότητα.

Ωστόσο, το εμβόλιο του πανεπιστημίου

της Οξφόρδης είναι πολύ πιο οικονο-

μικό, αποθηκεύεται ευκολότερα και είναι

πολύ πιο εύκολο να ταξιδέψει σε ολό-

κληρο τον κόσμο.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη πα-

ραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις του

εν λόγω εμβολίου, αρκετά για να εμβο-

λιαστούν 50 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο επικεφαλής της τρίτης φάσης των

κλινικών δοκιμών, καθηγητής Άντριου

Πόλαρντ, δήλωσε ότι το εμβόλιο είναι

αποτελεσματικό και θα σώσει πολλές

ζωές.

Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Ματ

Χάνκοκ δήλωσε πολύ ευχαριστημένος

από τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνον-

τας ότι η κυβέρνηση έχει παραγγείλει

100 εκ. δόσεις του εμβολίου αυτού, που

παρασκευάζεται από την AstraZeneca.

Πάνω από 20.000 εθελοντές συμμε-

τείχαν στη μεγάλη μελέτη – οι μισοί στη

Βρετανία και οι υπόλοιποι στη Βραζιλία.

Πότε θα κυκλοφορήσει

Ήδη είναι έτοιμες 4 εκατ. δόσεις για

τη Βρετανία, ενώ αναμένονται άλλες 96

εκατομμύρια.

Μέχρι να δοθεί το «πράσινο φως»

από τις Αρχές, ωστόσο, τίποτα δεν μπο-

ρεί να προχωρήσει.

Πρώτα θα πρέπει να εξεταστεί η ασφ-

άλεια και η αποτελεσματικότητα του

εμβολίου και να διασφαλιστούν τα στάν-

ταρ παραγωγής. Αυτή η διαδικασία θα

πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες

εβδομάδες.

ΤΟ… ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΘΟΣ

Ένα στιγμιαίο λάθος –  και μια δόση

καλής τύχης – ήταν αυτό που έστρωσε

το δρόμο στην AstraZeneca και το Πανε-

πιστήμιο ώστε να υποβάλουν άμεσα

προς έγκριση το εμβόλιό τους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η βρε-

τανική φαρμακευτική εταιρεία, η απο-

τελεσματικότητα του εμβολίου μπορεί

να φθάσει το 90%, όταν η πρώτη του

από τις δύο δόσεις χορηγηθεί στο ήμισυ.

«Ο λόγος της μισής δόσης είναι μία

ευτυχής συγκυρία», δήλωσε στο Reuters

ο επικεφαλής Eρευνας και Aνάπτυξης

της AstraZeneca, Μενέλαος Πάγκα-

λος.

Όπως εξηγεί, περίπου στα τέλη Απρι-

λίου, όταν η AstraZeneca ξεκινούσε τη

συνεργασία της με την Οξφόρδη, οι ερευ-

νητές του πανεπιστημίου διαχειρίζον-

ταν τις δόσεις προς τους εθελοντές που

λάμβαναν μέρος στις δοκιμές στη Βρε-

τανία.

Γρήγορα παρατήρησαν ότι παρε-

νέργειες όπως εξάντληση, πονοκέφα-

λοι ή πόνοι στα άνω άκρα, που ήταν

ηπιότερες αυτών που αναμένονταν.

«Ελέγξαμε, λοιπόν, ξανά τι είχε γίνει και

ανακαλύψαμε ότι η δόση του εμβολίου

είχε κατά λάθος χορηγηθεί μισή».

Τότε, η εταιρεία αποφάσισε να συνεχίσει

σε τμήμα των εθελοντών το πρόγραμ-

μα με τη μισή, πρώτη, δόση.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έγινε

γνωστό το πρωί της Δευτέρας.

Στο μεγάλο γκρουπ των εθελοντών,

σε εκείνους δηλαδή που χορηγήθηκαν

δύο ισοδύναμες δόσεις, το ποσοστό

αποτελεσματικότητα του εμβολίου

μετρήθηκε στο 62%. Στην αντίπερα

όχθη, στο γκρουπ εκείνο που χορη-

γήθηκε πρώτα η μισή δόση και έπειτα

η πλήρης, η αποτελεσματικότητα του

εμβολίου μετρήθηκε στο 90%. Από τα

δύο αυτά ποσοστά προκύπτει – μεσο-

σταθμικά – το συνολικό 70% της απο-

τελεσματικότητας.

«Ναι, ήταν λάθος» τόνισε ο Μενέλα-

ος Πάγκαλος, σημειώνοντας ότι απαι-

τείται περισσότερη ανάλυση για να

εξηγηθεί γιατί μια αρχική χαμηλότερη

δόση ενίσχυσε το ποσοστό προστασίας.

ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ 

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ PFIZER

Η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή θα

αρχίσει επίσημη αξιολόγηση του εμβολίου

της Pfizer και της BioNTech SE, με το

βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)

να αναφέρει ότι είναι έτοιμο να χορη-

γήσει δόσεις του εμβολίου την 1η Δεκεμ-

βρίου. Εκτός από την έγκριση η οποία

θα έρθει πολύ πιο γρήγορα απ΄όσο πε-

ριμέναμε, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ουσια-

στικά πως οι Βρετανοί μπορεί να λάβουν

το αμερικάνικο εμβόλιο πριν από τις...

ΗΠΑ.

Ειδικότερα ο Οργανισμός Φαρμάκων

και Προϊόντων Υγείας (MHRA) θα ξεκι-

νήσει σύντομα επίσημη αξιολόγηση του

εμβολίου Pfizer, αφού του ζητήθηκε από

την βρετανική κυβέρνηση την περα-

σμένη εβδομάδα να αξιολογήσει το αμε-

ρικανικό εμβόλιο. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που

επικαλείται η εφημερίδα «Telegraph»

δεν αποκλείεται η αρμόδια αρχή να

δώσει το «πράσινο φως»για την κυκλο-

φορία του εμβολίου στην Βρετανία την

ερχόμενη εβδομάδα.

Και καθώς ο MHRA θα αρχίσει να

εκτιμά το εμβόλιο της Pfizer από στιγ-

μή σε στιγμή, η Αμερικανική Υπηρεσία

Τροφίμων και Φαρμάκων δεν αναμέ-

νεται να ξεκινήσει την δική της αξιολό-

γηση πριν από τις 10 Δεκεμβρίου.

ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (TIERS) ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τέλος στο καθολικό lockdown,
αρχίζουν οι τοπικές απαγορεύσεις

Μειώνεται σε 5 μέρες 
η καραντίνα ταξιδιωτών

από το εξωτερικό
Σε πέντε ημέρες μειώνεται από τα μέσα Δεκεμβρίου η διάρκεια της

καραντίνας στην οποία είναι υποχρεωμένοι να θέτουν εαυτούς οι τα-

ξιδιώτες, που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο από χώρες που

βρίσκονται εκτός λίστας «ταξιδιωτικών διαδρόμων».

Εδώ και μήνες οι αφίξεις επί βρετανικού εδάφους από χώρες στην

«κόκκινη» λίστα του Λονδίνου, δηλαδή χώρες με υψηλή διασπορά

του κορωνοϊού, υποχρεούνται να μένουν σε καραντίνα 14 ημερών.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, από τις

15 Δεκεμβρίου η καραντίνα θα διαρκεί τουλάχιστον πέντε ημέρες. Την

πέμπτη ημέρα ο επισκέπτης θα πρέπει να υποβάλλεται σε διαγνω-

στικό τεστ για Covid και εφόσον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό θα είναι

ελεύθερος να κυκλοφορήσει στο πλαίσιο των γενικών περιορισμών,

που θα ισχύουν στην περιοχή του.

Το κόστος του διαγνωστικού τεστ θα επιβαρύνει τον ταξιδιώτη, ο

οποίος θα πρέπει να επικοινωνεί με μία από τις εγκεκριμένες ιδιωτι-

κές εταιρείες, που θα έχουν αναρτηθεί στην κυβερνητική ιστοσελίδα.

Τα τεστ αυτά κοστίζουν από 65 έως 120 λίρες.
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Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ 
αρνήθηκαν να υπογράψουν κοινή 

επιστολή πανευρωπαϊκής απαγόρευσης των
«Γκρίζων Λύκων»!!!

Οι δύο ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ, ο Γιώργος Γεωργίου και ο  Νιαζί

Κιζίλγιουρεκ, είναι οι μόνοι Κύπριοι ευρωβουλευτές που αρνήθηκαν να

υπογράψουν κοινή επιστολή, η οποία  έγινε με πρωτοβουλία του Κώστα

Μαυρίδη, προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, με την οποία ζητείται όπως έκανε η Γαλλία να γίνει και

πανευρωπαϊκά απαγόρευση «της τουρκικής εξτρεμιστικής και εγκλημα-

τικής οργάνωσης των «Γκρίζων Λύκων» και οποιωνδήποτε εξαρτώμε-

νων της οργανώσεων».

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο έγκριτος αρθρογράφος του «Φιλελευθέρ-

ου»,  Άριστος Μιχαηλίδης, έγραψε:

«Αντί άλλων εξηγήσεων, οι δύο ευρωβουλευτές από κατηγορούμενοι
για την απουσία τους, θέλουν να γίνουν κατήγοροι. Εναντίον των δημο-
σιογράφων που τόλμησαν να σχολιάσουν ή να καταγράψουν αυτή την
απουσία. Είναι, λένε, «πολιτικοί και δημοσιογραφικοί κύκλοι της ακρο-
δεξιάς», και ο Μαυρίδης δεν τους περίμενε να κάνουν τις παρατηρήσεις
τους κι έδωσε την ευκαιρία σε «γνωστούς εθνικιστικούς δημοσιογραφι-
κούς και πολιτικούς κύκλους να επιδοθούν σε μια βρώμικη προπαγάν-
δα κατά του ΑΚΕΛ και των Ευρωβουλευτών του»… «Απαντούμε, λοιπόν»,
λένε με την παλικαριά να ξεχειλίζει από τα ποδηνάρια τους, και αποφα-
σισμένοι να μας βάλουν όλους στη θέση μας: «Εμείς την αντιφασιστική
δράση την υπογράψαμε με αίμα», και δεν δεχόμαστε «μαθήματα από
αυτούς που έφεραν του Γκρίζους Λύκους στην Κύπρο». Ποιους, δηλαδή;
Ποιοι τους έφεραν; Οι δημοσιογράφοι, που σχολίασαν ένα γεγονός; Ο
Κώστας Μαυρίδης, που τους έστειλε την επιστολή και δεν τους περίμε-
νε να το σκεφτούν; Ντροπή και να το λένε.

Το γεγονός δεν είναι οι εξυπνάδες που αραδιάζει ο καθένας σε μια
ανακοίνωση αυτοηρωοποίησης. Το γεγονός είναι ότι οι δύο ευρωβου-
λευτές ΔΕΝ έβαλαν την υπογραφή τους μαζί με τους άλλους 33 Ευρω-
βουλευτές, κάποιοι και από τη δική τους ομάδα της Αριστεράς. Οι μαγ-
κιές περί της αντιφασιστικής δράσης που «εμείς την υπογράψαμε με
αίμα», «από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας», δεν έχουν νόημα. Άσε,
που μας θυμίζουν και την αντιφασιστική δράση στον πρώτο φασισμό
(αυτόν που μιμείται σήμερα ο ισλαμοφασίστας), που σάρωνε την Ευρώπη
από το 1939, αλλά δράση από το ΑΚΕΛ είδαμε το 1943, όταν πια ο Χίτλερ
πέρασε κι από το Στάλινγκραντ. Μην τα ρίχνουν όλα στους δημοσιο-
γράφους, δικαιούμαστε να τους κρίνουμε, αλλά αυτοί δεν δικαιούνται
όταν δεν έχουν απαντήσεις να καταφεύγουν στο βλακώδες ότι τους
κρίνουν αυτοί «που έφεραν του Γκρίζους Λύκους στην Κύπρο». Αυτό
λέγεται φίμωση και τρομοκρατία, δηλαδή φασισμός.

Πάντως, μια και το έφερε η κουβέντα, είναι η δεύτερη φορά αυτό το
μήνα, που οι δύο ευρωβουλευτές δεν έβαλαν την υπογραφή τους σε κοινή
επιστολή των άλλων Κύπριων ευρωβουλευτών. Η προηγούμενη ήταν
επιστολή που ζητούσε από την Κομισιόν μέτρα προστασίας του βραβε-
υθέντος με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, Σενέρ Ελτζίλ, που δεχόταν
απειλές στα κατεχόμενα αλλά και από την Άγκυρα. Ενώ την υπέγραψαν
χωρίς δισταγμό οι τέσσερις άλλοι, οι Γεωργίου και Κιζίλγιουρεκ ήθελαν
αλλαγές. Μια από αυτές ήταν ότι δεν ήθελαν να γράφει η επιστολή ότι ο
Ελτζίλ δεχόταν απειλές ΚΑΙ από την υποτελή διοίκηση στην κατεχόμενη
Κύπρο. Τους ενόχλησε η φράση υποτελής διοίκηση; Η οποία, πάντως,
υπάρχει και με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Ο Σενέρ Ελτζίλ «δέχεται σοβαρές απειλές, από την τουρ-
κική κυβέρνηση και την υποτελή της διοίκηση στην κατεχόμενη Κύπρο»,
έγραφε η επιστολή που υπέγραψαν οι Μαυρίδης, Παπαδάκης, Χριστοφ-
όρου και Φουρλάς. Οι δύο ευρωβουλευτές που υπογράφουν με αίμα την
αντιφασιστική δράση, δεν υπόγραψαν αυτή την επιστολή και ζήτησαν να
διαγραφεί η φράση «την υποτελή της διοίκηση στην κατεχόμενη Κύπρο»,
οι άλλοι επέμεναν να πάει η επιστολή που συμφωνήθηκε από τους τέσ-
σερις κι έτσι οι δύο αντιφασίστες έστειλαν δική τους επιστολή κι έγρα-
ψαν ό,τι ήθελαν. Ας μην μας κάνουν, λοιπόν, μαθήματα για Γκρίζους Λύκο-
υς κι άλλα είδη του τουρκικού ζωικού βασιλείου, στο πόστο που κατέχουν
ελέγχονται οι πράξεις τους, όχι οι φαφλατολογίες».

Υπενθυμίζουμε, επί τη ευκαιρία, πως αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι ευρ-

ωβουλευτές είχαν τον περασμένο Μάρτιο καταγγείλει στην Ευρωπαίκή

Επιτροπή την Κυπριακή Δημοκρατία επειδή έκλεισε τέσσερα οδοφράγ-

ματα για προστασία από τον κορωνοϊό. Όταν, βέβαια, αργότερα το κατοχικό

καθεστώς έκλεισε όλα τα οδοφράγματα για τον ίδιο λόγο, δεν έβγαλαν

άχνα! Ούτε ζήτησαν συγγνώμη για την επαίσχυντη πράξη τους!

«Ε»

Ολοι (ή σχεδόν όλοι) το λένε στις

δηλώσεις τους. Αντιλαμβάνονται

ότι η Τουρκία παρανομεί παντού όπου

έχει εμπλακεί. Ξέρουν ότι κατέχει το

βόρειο τμήμα της Κύπρου, έχει εκεί

μια υποτελή Διοίκηση και τουρκοποιεί

διά του εποικισμού και των εγκαθέ-

των της κατοχικών ηγετών τον τόπο.

Προκαλεί συνεχώς με νέα τετελεσμέ-

να, όπως στο Βαρώσι.

Εισβάλλει τα τελευταία χρόνια και

στην θαλάσσια επικράτεια της

Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματο-

ποιώντας έρευνες και γεωτρήσεις.

Καταδικάζεται, ζητείται από τον Ερν-

τογάν να σταματήσει την εισβολή στην

κυπριακή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ,

αλλά δεν... ιδρώνει το αυτί τους. Τους

«γράφει» κανονικά όλους. Η Κύπρος

είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

από το 2004. Πλήρες και ισότιμο, μέρος

και της Νομισματικής Ένωσης.

ΗΤουρκία συνεχώς προκαλεί την

Ελλάδα. Την απειλεί ευθέως και

στέλνει ερευνητικά της σκάφη να διε-

ξάγουν έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου

όπου στην καλύτερη περίπτωση θεω-

ρούνται «αμφισβητούμενες» και οφείλει

να απέχει από οποιαδήποτε διερευ-

νητική δραστηριότητα. Αμφισβητεί

την ελληνική κυριαρχία με το τουρ-

κολιβυκό σύμφωνο και προεκτείνει

αυτή την αμφισβήτηση και σε έδαφ-

ος, απαιτώντας την αποστρατιωτικο-

ποίηση έξι ελληνικών νησιών. Μετα-

βαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

στο Καστελλόριζο και η Άγκυρα θεω-

ρεί την επίσκεψη αυτή ως... προκ-

λητική κίνηση!!! 

Καθημερινά σχεδόν παραβιάζει τον

ελληνικό εναέριο χώρο και η

διοίκηση Ερντογάν ονειρεύεται... «γαλά-

ζια πατρίδα», στην οποία περιλαμ-

βάνεται θαλάσσιος χώρος που με βάση

το Διεθνές Δίκαιο ανήκει στην Ελλά-

δα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η

Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος της Ευρ-

ωπαϊκής Ένωσης από το 1980 με κοινό

ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ.

Εχει, λοιπόν, ξεκάθαρα βλέψεις ο

Ερντογάν εναντίον δύο κρατών –

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

οποία ισχύει – με βάση την ιδρυτική

της διακήρυξη, η αρχή της αλληλεγ-

γύσης και των ενιαίων συνόρων. Πολύ

ορθά ο αρχηγός του Ευρωπαϊκού Λαϊ-

κού Κόμματος διαπιστώνει και κατα-

κεραυνώνει την Τουρκία ότι προσπαθεί

να εδραιώσει τον διαμοιρασμό ενός

μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ο κ. Βέμπερ – τον οποίο οι κυβέρν-

ησεις της Ελλάδας και Κύπρου υπο-

στήριξαν για Πρόεδρο της Κομισιόν

– αποδεικνύεται ένας Ευρωπαίος Γερ-

μανός πολιτικός με αρχές, τόλμη και

διορατικότητα.

ΗΤουρκία προσπάθησε από το 2016

να εκβιάσει την Ευρώπη, οργανώ-

νοντας ορδές λαθρομεταναστών –

ανάμεσά τους και βάρβαρους τζιχαν-

τιστές του ISIS – τους οποίους προω-

θούσε βάσει σχεδίου στην Ε.Ε., εκμε-

ταλλευόμενη τους πραγματικούς πρό-

σφυγες και τον ανθρώπινο πόνο τους.

Πρώτος στόχος του Ερντογάν η Ελλά-

δα. Επεδίωξε να δημιουργήσει πρόβ-

λημα κοινωνικό, οικονομικό, δημο-

γραφικό, για να «γονατίσει» τον ελλη-

νικό κρατικό μηχανισμό. Και σε ένα

βαθμό τα κατάφερνε, μέχρι τον Ιούλιο

του 2019, οπόταν ανήλθε στην εξου-

σία η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανέ-

λαβε την οχύρωση της χώρας κατά

τρόπο αποτελεσματικό από τις ορδές

που κατηύθυνε ο Ερντογάν. Το πατα-

τράκ Ερντογάν στον Έβρο είναι από-

δειξη της θέλησης της Ελλάδας να

προασπίσει τα σύνορά της και την

Ευρώπη από τους τουρκικούς σχε-

διασμούς.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία σκοτώνει

τους Κούρδους στη Συρία και στο

Ιράκ, καταλαμβάνει εδάφη των χωρών

αυτών και μονιμοποιεί την παρουσία

της στις υπό κατάληψη περιοχές. Ανα-

μειγνύεται στέλνοντας μισθοφόρους

και οπλισμό στη Λιβύη, παραβιάζει τη

συμφωνία για εκεχειρία και επιδιώκει

τον έλεγχο της χώρας, έχοντας ως

πρώτο στόχο τις πετρελαιοπηγές της.

Συνεχίζει την «εξαγωγή» πολέμου στο

Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αποστέλλον-

τας μισθοφόρους με επιπλέον χρημα-

τικό δώρο για τον... αποκεφαλισμό

Αρμενίων!

ΟΕρντογάν και εδώ – όπως και σε

Συρία, Ιράκ, Λιβύη – είχε την ανοχή

του αλλοπρόσαλλου Ντόναλντ Τραμπ

αλλά, το χειρότερο, είχε την "κάλυψη"

(και τη συνεργασία) του Ρώσου προέδρ-

ου Βλ. Πούτιν. Χωρίς τον Πούτιν, ο

Ερντογάν δεν θα μπορούσε να κάνει

βήμα.

Σ το εσωτερικό της χώρας του ο Ερν-

τογάν δεν έχει... κυβέρνηση. Έχει

αυλικούς. Φυλακίζει δεκάδες χιλιάδες

αντιπάλους του με την κατηγορία του...

πραξικοπηματία. Κρατά στη φυλακή

χωρίς δίκη για τρία χρόνια τώρα τον

εκλελεγμένο αρχηγό και βουλευτή του

Κουρδικού Κόμματος και άλλους πολι-

τικούς. Υποστηρίζει ο ίδιος ο Ερντο-

γάν εμπράκτως την τρομοκρατία, αλλά

εμφανίζεται δήθεν ως πολέμιός της.

Υβρίζει Ευρωπαίους πολιτικούς με

ακατανόμαστες εκφράσεις και υπο-

δαυλίζει «μουσουλμανικές ταραχές»

στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Τα πιο

πάνω αναφερόμενα δεν είναι... μυστι-

κά. Όλοι τα γνωρίζουν. Υπάρχει, δηλα-

δή, Ευρωπαίος πολιτικός που να μην

μπορεί ν’ αντιληφθεί τα αυτονόητα,

που δεν βλέπει τα ηλίου φαεινότερα;

Δεν  είναι δυνατόν να ανέχονται έναν

Ερντογάν να απειλεί και να εκβιάζει

όποιον βρίσκεται μπροστά του.

Ορθά υπέδειξε ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης ότι τέτοιες συμπε-

ριφορές ανοχής επιδείχθηκαν έναντι

του Χίτλερ τη δεκαετία του 1930 και

είδαμε πού κατέληξε η ανθρωπότητα.

Πολύ σωστά προειδοποίησε και τώρα

την Ευρώπη ο Νίκος Δένδιας, να μη

ξεγελαστεί από κινήσεις τακτικής του

Ερντογάν για να αποφύγει τις κυρώσεις

εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι ευσεβοποθισμοί ότι... καλοπιά-

νοντας τον Ερντογάν θα συνετι-

στεί, είναι όχι μόνο αφέλεια, αλλά και

επικίνδυνη πολιτική. Ο Ερντογάν, το

γράψαμε πολλές φορές, καταλαβαίνει

μόνο μία γλώσσα. Αυτή του Πούτιν.

Που όταν του έριξε ρωσικό αεροπλά-

νο, τον γονάτισε κυριολεκτικά. Και ο

νεο-σουλτάνος έρποντας ζήτησε ήμα-

ρτον. Απεδείχθη και κατά την πρό-

σφατη ένταση στο Αιγαίο. Οι Ελληνι-

κές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστησαν

σαφές ότι, αν στοιχειοθετηθεί κατάλ-

ηψη ελληνικού νησιού, «πρώτα θα

κάψουμε τον εισβολέα και μετά θα

ρωτήσουμε ποιος είναι»...

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορ-

υφής στις 10-11 Δεκεμβρίου για

την Τουρκία είναι μονόδρομος. Μόνο

με κυρώσεις που θα «πονάνε», θα

αναχαιτιστεί ο Ερντογάν. Δεν υπο-

λογίζει τίποτε άλλο.

“Ε”
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Θα ξεγελάσει και τώρα την Ε.Ε. η Τουρκία;
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Για την ερχόμενη Τρίτη, 1η

Δεκεμβρίου, έχουν προ-

γραμματιστεί οι χωριστές

συναντήσεις της ειδικής απε-

σταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ,

Τζέιν Χολ Λουτ, με τον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας Νίκο

Αναστασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη

Ερσίν Τατάρ, ενώ η Λευκωσία

προετοιμάζεται ενόψει της

νέας πρωτοβουλίας του ΓΓ

του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες,

για σύγκληση άτυπης διαδι-

καστικής διάσκεψης 5+1 για

το Κυπριακό. 

Η κ. Λουτ θα φθάσει στην

Κύπρο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

το βράδυ και θα αναχωρήσει την

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου το πρωί.

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου το πρωί

θα συναντηθεί με τον κ. Τατάρ

στα κατεχόμενα και την ίδια ημέρα

το απόγευμα με τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας.

Στόχος της αποστολής της

είναι να ξαναβάλει τη διαδικασία

για το Κυπριακό πίσω στις ράγες

μέσω της σύγκλησης από τον

ΓΓ του ΟΗΕ, μιας άτυπης δια-

δικαστικής διάσκεψης τύπου 5+1

που θα γίνει για να συμφωνηθ-

ούν οι παράμετροι για τη διεξα-

γωγή μιας διάσκεψης για την

Κύπρο επί της ουσίας του προ-

βλήματος. 

Η κ. Λουτ θα ακούσει τις πλε-

υρές προκειμένου να τον ενημε-

ρώσει τον ΓΓ για τις δυνατότητες

σύγκλησης της διαδικαστικής

διάσκεψης.

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ :

«ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ…»

Δεν θα χάσουμε άλλα 50

χρόνια συζητώντας το διζω-

νικό, δικοινοτικό μοντέλο ομο-

σπονδίας του Κυπριακού,

δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός

Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαο-

βούσογλου. 

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι,

«προτεραιότητά μας είναι η δίκαιη,

μόνιμη και βιώσιμη επίλυσή του

για να διασφαλιστούν τα νόμιμα

δικαιώματα και η ασφάλεια του

τ/κ λαού». Προς αυτή την κατεύ-

θυνση, «επιδείξαμε μέχρι σήμε-

ρα ειλικρίνεια και καλή πρόθε-

ση. Ωστόσο υπάρχει μια προβ-

ληματική νοοτροπία στο νησί που

δεν βλέπει την τ/κ κοινότητα ως

ίση και μάλιστα την αγνοεί. Ο

στόχος αυτής της νοοτροπίας

δεν είναι ο διαμοιρασμός, είναι

η επικυριαρχία. Η αποτυχία των

διαπραγματεύσεων που διήρ-

κεσαν πάνω από 50 χρόνια είναι

προϊόν αυτής της νοοτροπίας»,

ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «το διζωνικό,

δικοινοτικό ομοσπονδιακό

μοντέλο, το οποίο συζητείται

εδώ και δεκαετίες, δεν έχει

επιλύσει το Κυπριακό. Είναι

προφανές ότι δεν θα το λύσει

ούτε στο εξής. Ούτε εμείς, ούτε

οι Τ/κ έχουμε να χάσουμε άλλα

50 χρόνια για να διαπραγμα-

τευτούμε ένα μοντέλο που δεν

φέρνει λύση. Στην επόμενη

περίοδο αναμένουμε τον ΓΓ

του ΟΗΕ Γκουτέρες να επι-

κοινωνήσει με τα αρμόδια μέρη

για την άτυπη συνάντηση των

πέντε συν τα ΗΕ. Πιστεύουμε

ότι αυτή η συνάντηση πρέπει

να διασφαλίσει τη δυνατό-

τητα στα μέρη να παρουσιά-

σουν με καθαρό τρόπο τα ορά-

ματα τους για τη λύση. Όλοι

πρέπει να έρθουν αντιμέτω-

ποι με την πραγματικότητα και

στο πλαίσιο της λύσης να αξιο-

λογήσουν χωρίς προκαταλή-

ψεις τι είναι δυνατόν και τι δεν

είναι. Εμείς με αυτή την αντί-

ληψη, θα συνεχίσουμε να

στηρίζουμε τις προσπάθειες

του ΓΓ του ΟΗΕ», ανέφερε ο

Τούρκος Υπουργός. 

(Δηλαδή, οι Τούρκοι θα

στηρίξουν τον Γ.Γ. προκειμέ-

νου να… πετάξει στον κάλαθο

των αχρήστων ΟΛΑ τα Ψηφί-

σματα του ΟΗΕ…)

ΚΑΙ «ΚΑΡΦΩΝΕΙ» Ε/Κ

ΓΙΑ.. ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΟ

ΒΑΡΩΣΙ!

Για το Βαρώσι ο Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου είπε: «Εμείς πιστεύ-

ουμε ότι θα ξεκινήσει μια νέα

εποχή στα Βαρώσια που θα ωφε-

λήσει όλους ως αποτέλεσμα των

εργασιών που θα πραγματο-

ποιηθούν με σεβασμό στα

δικαιώματα ιδιοκτησίας». 

Μετά το άνοιγμα για επισκέ-

ψεις της λωρίδας στην ακτή,

«είδαμε στους δρόμους των

Βαρωσίων ότι και οι Ε/κ όπως

και οι Τ/κ περιπλανώνται στους

δρόμους των Βαρωσίων με

λαχτάρα και ενθουσιασμό.

Παρατηρούμε ότι η ‘ε/κ διοίκηση’,

πανικόβλητη συνεχίζει την εκ-

στρατεία δυσφήμισης και προ-

σπαθεί να κρατήσει τον λαό μα-

κριά απο τη διαδικασία. Η

επίσκεψη του Προέδρου μας

στην περίκλειστη πόλη των Βαρ-

ωσίων είναι ουσιαστικά το πιο

απτό δείγμα της ισχυρής στήρ-

ιξής μας», ισχυρίστηκε ο Τούρ-

κος ΥΠΕΞ.
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Την Τρίτη οι χωριστές συναντήσεις
Τζέιν Λουτ με Αναστασιάδη και Τατάρ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

«Ασυδοσία» ιδιωτικών
κολλεγίων με εικονικούς

φοιτητές που ζητούν άσυλο
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000  ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΑΛΛΟΙ 2239

«ΓΑΜΠΡΟΙ» ΚΑΙ «ΝΥΦΕΣ»
Οι αριθμοί των αιτητών ασύλου στην Κύπρο είναι «τραγικοί» λέει το

Υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι «μεγάλη ευθύνη φέρουν και
τα κολλέγια». Αναφέρει ακόμη ότι αφήνει στην κρίση της κοινής γνώμης
«εάν έπρεπε ή δεν έπρεπε να τεθεί φραγμός στην ασυδοσία και μετεξέ-
λιξη 3.214 εικονικών φοιτητών σε αιτητές ασύλου, αλλά και άλλους 2.239
‘γαμπρούς’ και ‘νύφες’ προερχόμενους από τα κολλέγια, που την τελευ-
ταία τριετία, συνήψαν εικονικούς γάμους».

Απαντώντας σε ανακοίνωση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιωτικών
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) με τίτλο «Ο ΥΠΕΣ παρ-
απληροφορεί και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη σε βάρος των κολ-
λεγίων», το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι θα ανέμενε κάποιος από
τον Σύνδεσμο «που ασχολείται με τη διαπαιδαγώγηση των νέων και εκ-
προσωπεί τα Ιδιωτικά Κολέγια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να επιδει-
κνύει τουλάχιστο στοιχειώδη σεβασμό προς τους ανεξάρτητους θεσμούς
του κράτους και πιο συγκεκριμένα προς το Διοικητικό Δικαστήριο». 

«Ο Σύνδεσμος εξέδωσε ανακοίνωση στις 23 Νοεμβρίου 2020, χαρα-
κτηρίζοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τον περιορι-
σμό της μετεξέλιξης των εικονικών φοιτητών σε αιτητές ασύλου, λανθα-
σμένες, καταστροφικές και ισοπεδωτικές. Η ανακοίνωση του Συνδέσμου
προφανώς περιφρονεί προκλητικά την υπ. αρ. 862/2020 απορριπτική
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου
2020 και με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Συνδέσμου κατά της
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου», προσθέτει.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει, επίσης, ότι οι χαρακτηρισμοί για
τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τις οποίες επαναλαμβάνουν
στην ανακοίνωση τους οι εκπρόσωποι των Κολλεγίων, κρίθηκαν με πολύ
συγκεκριμένο τρόπο από το ίδιο το Δικαστήριο, το οποίο στην απόφαση
του αναφέρει «ότι το ζήτημα της ανεπανόρθωτης ζημιάς και ο ισχυρισμός
περί πρόκλησης δυσμενέστατων και ανεπανόρθωτων συνεπειών που
ανάγονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αλλά και οικονομικής κατάρρευ-
σης έμεινε στο στάδιο της γενικότητας και της αοριστίας κατά τρόπο που
καθιστά την προβολή περί ανεπανόρθωτης ζημιάς, μετέωρη».

Αντίποινα υποσχέθηκε κι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το περιστατικό με το τουρ-

κικό πλοίο και τη γερμανική πολεμική φρεγάτα, μιλώντας

στην κοινοβουλευτική του ομάδα. 

Μετά τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας

που έκανε λόγο για απάντηση επί του πεδίου, ο Ρετ-

ζέπ Ταγίπ Ερντογάν στοχοποίησε τον Έλληνα διοικ-

ητή της ευρωπαϊκής αποστολήςγια την τήρηση του εμ-

πάργκο στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος ήταν

πίσω από την εντολή για τον έλεγχο και προειδοποίησε

ότι το υλικό από τις κάμερες με την έφοδο θα αποστα-

λεί όπου κριθεί απαραίτητο για τις κατάλληλες ενέρ-

γειες.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε μάλιστα για «επίθεση»

Ελλάδας και Κύπρου.

«Παρά τις προκλήσεις της Ελλάδας και της Ε/Κ

Διοίκησης Νότιας Κύπρου, στο ζήτημα της ανατ. Με-

σογείου, πάντα συμπεριφερθήκαμε με υπομονή και

ψυχραιμία. Αλλά τί κρίμα, παρά αυτή την υπομονετική

και ψύχραιμη στάση μας, να που στο τέλος επιτέθηκαν

σε ένα εμπορικό μας πλοίο που μετέφερε φορτίο με

ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη για την αντιμετώπι-

ση των αναγκών της. Αυτό δεν συνάδει με το διεθνές

δίκαιο της θάλασσας. Κι εδώ πάλι καπετάνιος ένας

Έλληνας. Δυστυχώς, παρενόχλησαν και το πλήρωμα

μετά την επιβίβαση στο πλοίο. Όλα αυτά έχουν κατα-

γραφεί σε βίντεο. Κι αυτό το υλικό απεστάλη και θα απο-

σταλεί όπου κριθεί απαραίτητο», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, η τουρκική φιλο-κυβερνητική εφημε-

ρίδα «Γενί Σαφάκ» σε δημοσίευμά της σήμερα υπο-

στηρίζει ότι ο τουρκικός στόλος είναι σε επιφυλακή κι

ότι επίκεινται αντίποινα καλά ελληνικών πλοίων.

«Επειδή ήταν Έλληνας ο διοικητής που οργάνωσε

την επιδρομή, στο τραπέζι υπάρχει ως χαρτί και τα αν-

τίποινα σε ελληνικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο»,

προαναγγέλλει η εφημερίδα, προειδοποιώντας επίσης

ότι θα υπάρξουν σίγουρα τουρκικά αντίποινα αν συμβεί

ξανά παρόμοια ενέργεια.

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την Τουρκία να

απαντήσει ‘με το ίδιο νόμισμα’ σε παρόμοια ενέργεια.

Στο τραπέζι εξετάζεται ακόμη και το χαρτί της εφαρμο-

γής της αρχής της αμοιβαιότητας, που προβλέπεται

από το διεθνές δίκαιο, απέναντι στα τόσα εμπορικά

πλοία με σημαία Ελλάδας που πλέουν στην ανατ. Μεσό-

γειο. Τα πολεμικά πλοία του τουρκικού ναυτικού είναι

επίσης σε επιφυλακή στα ανοικτά της Λιβύης για πιθ-

ανή νέα παρενόχληση ή πρόκληση μετά το συμβάν».

Η «Γενί Σαφάκ» ισχυρίζεται επίσης ότι θα απαιτ-

ηθεί και «συγγνώμη» πέρα από το διάβημα διαμαρτ-

υρίας, στο οποίο προέβη.

Αντίποινα Ερντογάν γιατί «Έλληνας 
καπετάνιος παρενόχλησε πλοίο μας»...
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Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρω-

παϊκή Ένωση συνέχισαν τις διαπρ-

αγματεύσεις τους αυτή τη βδομάδα, μέσω

τηλεδιάσκεψης, σε μια προσπάθεια να

ξεπεράσουν τις «θεμελιώδεις διαφορές»

τους και να καταλήξουν σε μια συμφωνία

μετά το Brexit που θα επιτρέπει να απο-

φευχθεί ένα επίπονο «no-deal» στις 31

Δεκεμβρίου. 

Φαίνεται ότι μετά την εκλογή Μπάιντεν

στις ΗΠΑ άλλαξαν τα δεδομένα και η «σκληρή»

στάση Μπόρις Τζόνσον εγκαταλείπεται…

Οι δύσκολες αυτές συζητήσεις καθυ-

στέρησαν  λόγω κρούσματος Covid-19 στην

αποστολή της ΕΕ, κάτι που ανάγκασε τον

επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Μισέλ

Μπαρνιέ και τον Βρετανό ομόλογό του Ντέι-

βιντ Φροστ να τερματίσουν κάθε δια ζώσης

συνάντηση.

«Ύστερα από τεχνικές συζητήσεις το περ-

ασμένο σαββατοκύριακο, οι διαπραγμα-

τεύσεις συνεχίστηκαν αυτή τη βδομάδα δια-

δικτυακά με τον Ντέιβιντ Φροστ και τις ομά-

δες μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο

Twitter ο Μπαρνιέ.

«Ο χρόνος είναι λίγος. Οι θεμελιώδεις

διαφορές παραμένουν αλλά συνεχίζουμε να

εργαζόμαστε σκληρά για μια συμφωνία»,

δήλωσε ο Μπαρνιέ.

Χωρίς ένα εμπορικό σύμφωνο που να

διέπει τη σχέση τους, το Λονδίνο και οι

Βρυξέλλες διατρέχουν τον κίνδυνο ενός νέου

οικονομικού σοκ, που θα έρθει να προστε-

θεί σε αυτό που προκάλεσε η πανδημία του

κορωνοϊού.

Οι δύο πλευρές, που εργάζονται επί ενός

κοινού κειμένου που έχει ήδη προχωρήσει

πολύ, πρέπει επί της αρχής να έχουν κατα-

λήξει σε μια συμφωνία εγκαίρως πριν το

τέλος του έτους προκειμένου να είναι δυνα-

τή η επικύρωσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο

καθώς και από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Αναμένεται ότι ο Βρετανός πρωθυ-

πουργός θα παρέμβει στις διαπραγματεύσεις

αυτή τη βδομάδα κάνοντας απ’ ευθείας

επαφή με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρ-

σουλα Λάιεν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός

του Εργατικού Κόμματος είναι πρόθυμος

να υποστηρίξει μια συμφωνία που θα

προκύψει, εκτιμώντας είναι αυτή είναι προ-

τιμότερη από μια μη συμφωνία.

O Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρ-

τιν δήλωσε πως ελπίζει ότι έως το τέλος της

εβδομάδας θα έχει προκύψει το περίγραμ-

μα μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου

για το Brexit. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δου-

βλίνο πρόσθεσε πως η αίσθηση που έχει

από τις δύο ομάδες διαπραγμάτευσης είναι

ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Τα τρία «αγκάθια»

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκο-

λες σε τρία επίμαχα σημεία: τις εγγυήσεις

σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, την πρό-

σβαση των Ευρωπαίων στα βρετανικά αλιευ-

τικά ύδατα και τον τρόπο διευθέτησης των

διαφορών στη μελλοντική συμφωνία.

Οι διά ζώσης συνομιλίες θα επαναληφ-

θούν στο Λονδίνο «όταν θα είναι ασφαλές

να γίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Reuters

πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων του

Brexit, που θέλησε να μην κατονομαστεί.

Αξιωματούχος της ΕΕ, που επίσης θέλ-

ησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, πρό-

σθεσε: «Οι διαφορές στους κανόνες ισότι-

μου ανταγωνισμού και την αλιεία παραμέ-

νουν μεγάλες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής

εφημερίδας Sun, οι διαπραγματευτές εξε-

τάζουν μια ρήτρα που θα επιτρέψει την εκ

νέου διαπραγμάτευση της όποιας νέας συμ-

φωνίας για την αλιεία μετά από αρκετά χρό-

νια.

Ευρωπαίος διπλωμάτης, που θέλησε να

διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαίω-

σε ότι συζητείται μια τέτοια ιδέα αλλά πρό-

σθεσε ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ επιμένει να

τη συνδέει με τη συνολική εμπορική συμ-

φωνία, το οποίο σημαίνει ότι τα δικαιώμα-

τα για την αλιεία θα μπορούν να αποτελέ-

σουν και πάλι αντικείμενο διαπραγμάτευ-

σης μαζί με τους υπόλοιπους εμπορικούς

κανόνες.

«Χρειάζεται να διατηρήσουμε τη σύνδε-

ση μεταξύ της αλιείας και των εμπορικών

κανόνων, πάνε πακέτο», είπε η πηγή.

Προς συμφωνία για το Brexit; Πιθανή η ευρωπαϊκή
αδειοδότηση τριών

εμβολίων εντός 
Δεκεμβρίου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ο οποίος εξε-

τάζει τις αιτήσεις έγκρισης τριών υποψήφιων εμβολίων κατά του

Covid-19, ανακοίνωσε ότι είναι πιθανή η αδειοδότηση των πρώτων

εμβολίων μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2021.

Ο EMA, με έδρα

το Αμστερνταμ, έχει

αποστολή την αδει-

οδότηση και τον

έλεγχο των φα-

ρμάκων στην Ευρ-

ωπαϊκή Ενωση. Το

τελικό πράσινο φως

δίδεται από την Ευρ-

ωπαϊκή Επιτροπή

και επιτρέπει στα

εργαστήρια την εμ-

πορική διάθεση του

φαρμάκου τους εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η ανακοίνωση του EMA εκδίδεται μετά την δήλωση της πρ-

οέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός

θα μπορούσε να εγκρίνει τα εμβόλια των Pfizer-BioNTech και

Moderna κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. 

«Σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με

ακρίβεια τους χρόνους αδειοδότησης των εμβολίων, διότι δεν

έχουμε ακόμη όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των δια-

ρκών αξιολογήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρεται σε

email που απέστειλε ο EMA προς το AFP.

«Ανάλογα με την πρόοδο της αξιολόγησης, ο EMA θα μπορ-

ούσε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των πιο

προχωρημένων υποψηφίων προς το τέλος αυτού του έτους ή

στην αρχή του επόμενου».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εφαρμόσει μία

ταχεία διαδικασία που του επιτρέπει να εξετάζει τα δεδομένα

ασφάλεια και αποτελεσματικότητας των εμβολίων μόλις αυτά κα-

τατεθούν, πριν ακόμη από την υποβολή αίτησης αδειοδότησης

από τον κατασκευαστή. Τα εμβόλια των Oxford/AstraZeneca,

Pfizer/BioNTech και Moderna είναι τα τρία προγράμματα που

σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης από τον

EMA.

Το βιβλίο αυτό της Αθηναίας συγγρ-

αφέως/δικηγόρου Μαριάνθης Νταφ-

ούλη κάνει αίσθηση, κατ’αρχάς, με το

πολύ ασυνήθιστο τίτλο του. Όπως εξηγεί

η συγγραφέας, το «Ίκλι αβρίκ» στη

γλώσσα των Ρομά σημαίνει «Βγες έξω».

Είναι ένα βιβλίο αποδράσεων, με την

κυριολεκτική και τη μεταφορική έννοια.

Στο βιβλίο οι Ρομά λειτουργούν ως

σύμβολο, ταυτίζονται με το «έξω», με

την ελευθερία, με το πατερικό «φεύγε

και σώζου». Το «Βγες έξω» αποτυπώνει

την κεντρική ιδέα και τη φιλοσοφία του

βιβλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σε μια Αθήνα που φλέγεται απ’ τα

συλλαλητήρια, η Εύα συναντά και ερω-

τεύεται έναν μυστηριώδη άντρα, τον

Γιώργο, που θα της πει για πλάκα ότι

τον λένε Αδάμ και θα ανακαλύψει ότι τη

συνδέουν μαζί του πολλά περισσότε-

ρα απ’ το κοινό τους παρόν. 

Με φόντο τη Δραπετσώνα και τις αφη-

γήσεις της γριάς Ευδοκίας, η Εύα με τις

μνήμες απ’ το καμποχώρι που μεγά-

λωσε, περνάει απ’ τα παραμύθια της

παιδικής ηλικίας, αυτά που της είπαν κι

αυτά που η ίδια έπλασε, στην αλήθεια.

Κι αυτή είναι μια διαδρομή προς την

ελευθερία, μια απόδραση απ’ τον παρά-

δεισο των ψευδαισθήσεων.

Η ιστορία ξετυλίγεται σε τρία επίπε-

δα που εναλλάσσονται κυκλικά : η αφήγ-

ηση της γριάς Ευδοκίας σε πρώτο πρό-

σωπο, το παρόν της Εύας και του Γιώρ-

γου και το παρελθόν της Εύας στο καμ-

ποχώρι. Αυτές οι αφηγήσεις συμπλέ-

κονται τελικά στο γραμμικό παρόν, όταν

τα κομμάτια του παζλ συνδέονται μεταξύ

τους.

Τι σχέση μπορεί να έχουν η απόδρ-

αση των είκοσι επτά απ’ τις φυλακές

των Βούρλων, η μάχη της παράγκας

στη Δραπετσώνα και τα μπουρδέλα με

μια χαμένη σαγιονάρα σ’ ένα αγροτικό

καμποχώρι;

Πώς αλλιώς μπορείς να αφηγηθείς

τα παιδικά μας παραμύθια και ποιος

φοβάται τον «μεσημερά»;

Πώς ξεπληρώνεις το χρέος μιας

σωσμένης ζωής ή του πληρωμένου

έρωτα;

Πού πάνε οι τσιγγάνοι όταν φεύγουν

και γιατί δεν χρειάζεσαι ομπρέλα όταν

βρέχει;

Πώς μαζεύουν στον κάμπο το βαμ-

βάκι, πώς πλέκουν τα σκόρδα πλε-

ξούδες και τι είναι τα «κιούγκια» και το

«μαλκότσι»;

Τι λένε τα σημάδια του καφέ στο φλιτ-

ζάνι και γιατί βλέπεις καλύτερα την αλήθ-

εια με τα μάτια κλειστά;

Τι γεύση έχει μια μπύρα μετά την από-

δραση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα βρίσκουν

απάντηση στο «Ίκλι Αβρίκ» αν βγεις

έξω, έξω απ’ τη συνήθεια, έξω απ’ τα

μικρά και μεγάλα ψέματα που λέμε στον

εαυτό μας, έξω απ’ το κελί του φόβου

και της ασφάλειας.

Ένας ύμνος στη ζωή και τη βαθύτε-

ρη ουσία της με σχεδόν κινηματογρα-

φικές εικόνες, ψυχαναλυτικές αφηγή-

σεις και αμείωτη ένταση μέχρι το τέλος.

Κοφτός λόγος, μικρά κεφάλαια και κυκλι-

κή αφήγηση ανάμεσα στο παρόν και το

παρελθόν. Μια αφήγηση για τους δρα-

πέτες. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η Μαριάνθη Νταφούλη γεννήθηκε το

1976 και πέρασε τα παιδικά της χρόνια

στη Λάρισα, απ’ όπου και κατάγεται.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο

Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. 

Από το 1999 ζει και εργάζεται ως δικ-

ηγόρος στην Αθήνα. Το «Ίκλι Αβρίκ»

είναι το πρώτο της βιβλίο και το πρώτο

επίσημο «σκασιαρχείο» της από τα δικό-

γραφα και τις γνωμοδοτήσεις.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΝΤΑΦΟΥΛΗ, 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ

«Ίκλι Αβρίκ» («Βγες έξω»)



Δριμύ κατηγορώ κατά της τουρκικής

προκλητικότητας και ξεσκέπασμα

της κουτοπόνηρης τακτικής της Άγκυρ-

ας που με όψιμες δηλώσεις «καλής θέ-

λησης» επιχειρεί να ξεγελάσει την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση εν όψει της Συνόδου

Κορυφής, προέβη ο Έλληνας υπουργός

Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Δόθηκε στην Τουρκία κάθε ευκαιρία

μέχρι σήμερα. Η Τουρκία δεν ανταπο-

κρίθηκε», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας και

συμπληρώνει: «Οιαδήποτε εκ του πον-

ηρού εκδήλωση δήθεν "καλής θέλησης"

της τελευταίας στιγμής, οποιαδήποτε

προσχηματική "θετική" χειρονομία, θα

έχει μόνο στόχο να αμβλυνθεί η εικόνα

της κατ' εξακολούθηση απαράδεκτης παρ-

αβατικής συμπεριφοράς».

Και τονίζει: «Αυτή την φορά, ανεξαρτή-

τως οψίμων δηλώσεων, η Τουρκία δεν

είναι εύκολο να ξεγελάσει την ΕΕ. Η Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση δεν είναι αφελής».

Ο κ. Δένδιας καυτηρίασε τη συμπεριφο-

ρά της Τουρκίας τονίζοντας ότι είναι υπεύθυ-

νη για την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Αναλυτικότερα, σημείωσε πως η Άγκυρα έχει

δημιουργήσει μια «εκρηκτική κατάσταση»

στην Ανατολική Μεσόγειο, με διαδοχικές

NAVTEX σε περιοχές που υπερκαλύπτον-

ται από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, με το

τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis να

εκτελεί παράνομες δραστηριότητες, παρα-

βιάζοντας έτσι το Δίκαιο της Θάλασσας, με

παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυρια-

ρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, με την

πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέ-

δρου σε μια πόλη (Βαρώσια) την οποία η

τουρκική εισβολή και κατοχή από το 1974

μετέτρεψε σε φάντασμα.

Ο κ. Δένδιας αντέταξε πως η Ελλάδα επι-

διώκει συστηματικά τη συνεργασία στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, καθώς και στην ευρύτερη

περιοχή. Αυτό καταδεικνύουν τα τριμερή και

πολυμερή σχήματα που προωθεί η χώρα,

όπως με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορ-

δανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς

και με άλλες χώρες, επισήμανε.

Σημείωσε στο πλαίσιο αυτό ότι το EastMed

Gas Forum, που πρόσφατα θεσμοθετήθη-

κε ως διεθνής οργανισμός, χαίρει θετικής

ανταπόκρισης και από άλλους σημαίνοντες

διεθνείς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων

των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επεσήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση

εντάσσονται οι διμερείς συμφωνίες οριο-

θέτησης θαλασσίων ζωνών που πρόσφατα

συνήψε η Ελλάδα με Ιταλία και Αίγυπτο,

καθώς και η πολιτική συμφωνία με την Αλβανία

για παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη,

αλλά και οι ανάλογες συμφωνίες οριοθέ-

τησης που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημο-

κρατία με Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι

οι συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περ-

ιοχή είναι ανοικτές σε όλες τις ενδιαφερόμε-

νες χώρες, υπό την προϋπόθεση του σεβα-

σμού του Διεθνούς Δικαίου και των Αρχών

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αυτό,

βέβαια, όχι μόνον στα λόγια, αλλά και έμπρ-

ακτα.

Δυστυχώς, παρατήρησε, η Τουρκία δείχνει

να αντιλαμβάνεται την ενέργεια ως πρόσχημα

για να προωθήσει τις επεκτατικές της φιλο-

δοξίες στην περιοχή, μη διστάζοντας να δια-

κινδυνεύει την περιφερειακή ειρήνη και σταθ-

ερότητα, περιφρονώντας τις αποφάσεις των

Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, με προκ-

λητική και κατ’ εξακολούθηση παραβατική

συμπεριφορά έναντι της Ελλάδας, με στρα-

τιωτική ανάμειξη στις κρίσεις στη Συρία, τη

Λιβύη και αλλού, με επιθετική ρητορική ή

εργαλειοποιώντας τη μετανάστευση και τη

θρησκεία.

Εστιάζοντας ειδικότερα στην Κύπρο, ο κ.

Δένδιας τόνισε επίσης πως η Τουρκία αντι-

μετωπίζει τα ενεργειακά κοιτάσματα στην

κυπριακή ΑΟΖ, αντί για ευκαιρία προσέγγι-

σης και ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού,

ως ευκαιρία εκβιασμού της κυβέρνησης της

Κυπριακής Δημοκρατίας, επικαλούμενη δήθεν

τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων, οι οποίοι

είναι και οι ίδιοι θύματα της τουρκικής επεκ-

τατικής ατζέντας. Και δεν μπορεί κανείς να

επικεντρώνει στον ενεργειακό τομέα παρ-

αγνωρίζοντας το βασικό ζήτημα, της άρν-

ησης της Τουρκίας να αναγνωρίζει την Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος των Ηνω-

μένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

σημείωσε.

«H Τουρκία απώλεσε δυστυχώς μία

ακόμη σημαντική ευκαιρία να διακόψει,

όσο κάτι τέτοιο θα είχε νόημα, την παρά-

νομη κατ' εξακολούθηση συμπεριφορά

της», τονίζει  ο Έλληνας υπουργός Εξωτε-

ρικών και υπογραμμίζει: «Είναι πια φανερό

και καθίσταται κοινός τόπος στην Ευρώπη

ότι η Τουρκία έχει επιλέξει να δρα υπονο-

μευτικά του Διεθνούς Δικαίου και των ευρω-

παϊκών στοχεύσεων. Έχει επιλέξει να συμπε-

ριφέρεται ως αναθεωρητικός, αποσταθερο-

ποιητικός παράγοντας, επικίνδυνος για την

ασφάλεια της άμεσης και ευρύτερης περ-

ιοχής, αλλά και για τις προτεραιότητες και τις

αξίες που εκφράζει και προωθεί η ΕΕ».

Αναφέρει μάλιστα πως «αν και τα σημεία

από την αρχή δεν άφηναν ιδιαίτερα περ-

ιθώρια αισιοδοξίας, η Ελλάδα, όλη αυτήν την

περίοδο, δήλωνε συστηματικά έτοιμη για διά-

λογο, εάν σταματήσουν οι προκλήσεις» και

επαναλαμβάνει: «Διατηρούμε εδραία την

πεποίθηση ότι αυτός είναι ο μόνος σύννο-

μος τρόπος επίλυσης της διαφοράς που έχου-

με με τη γείτονα χώρα».

Υπενθυμίζει, ακόμα, πως «στο ίδιο πνεύμα

και η ΕΕ, καθυστερώντας αποφάσεις για

μἐτρα και κυρώσεις, δήλωνε διατεθειμένη

να εξετάσει ένα θετικό θεματολόγιο ενε-

ργειών και πολιτικών έναντι της Τουρκίας,

υπό την ίδια όμως προϋπόθεση: Να στα-

ματήσουν οριστικά οι τουρκικές παρά-

νομες ενέργειες».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει για μια ακόμα

φορά πως «η Άγκυρα με τις νέες παρά-

νομες ενέργειές της δυναμιτίζει την προ-

οπτική για διάλογο με τη χώρα μας.

Δυστυχώς, δεν αφήνει περιθώριο για

οποιοδήποτε θετικό θεματολόγιο στο προ-

σεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχοντας

αρνηθεί με τις πράξεις της, οποιαδήπο-

τε κίνηση που θα σηματοδοτούσε, έστω

και κατ' ελάχιστον, αλλαγή στη στάση της

έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου και

διάθεση ανταπόκρισης στις εκκλήσεις

της ΕΕ, η Τουρκία κλείνει μόνη της το

παράθυρο ευκαιρίας που είχε ανοίξει με

την δική μας θετική στάση και τις αποφ-

άσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ: 

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ 

ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ»!!!

Ξεπερνώντας κάθε όριο λογικής και θεω-

ρώντας τους πάντες στην Ευρώπη ως ανόη-

τους,  το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών

με ανακοίνωσή του, απαντώντας στις δηλώσεις

του Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια, κατηγο-

ρεί την Ελλάδα ότι …αποφεύγει τον διάλο-

γο!!!

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι κατη-

γορίες που εκτόξευσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και

η απειλητική γλώσσα που του εναντίον της

χώρας μας δείχνουν για άλλη μια φορά ότι

η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί να επιλύσει

τα ζητήματα με τη χώρα μας μέσω του διαλό-

γου και της διπλωματίας».

«Δυστυχώς, η εποικοδομητική στάση που

έχει επιδείξει και τα βήματα καλής πρόθεσης

που έχει κάνει  η Τουρκία στο ζήτημα της

ανατολικής Μεσογείου από τον Αύγουστο

δεν έχουν βρει ανταπόκριση. Κι ενώ η κατά-

σταση είναι αυτή, ο χαρακτηρισμός των απο-

φασιστικών μας ενεργειών για προστασία

των δικαιωμάτων της χώρας μας και των Τ/Κ

απέναντι στις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της

Ελλάδας ως ‘προκλητικές’ και παράνομες’

είναι δικαιολογία για αποφυγή του διαλόγου.

Η Τουρκία, ανέκαθεν απηύθυνε εκκλήσεις

για διάλογο και θα συνεχίσει να απευθύνει»,

αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερ-

ικών.

Σημειώνει πως «η Ελλάδα πρέπει πλέον

να αντιληφθεί ότι δεν θα καταφέρει να

πετύχει κανένα αποτέλεσμα με τη γλώσσα

των απειλών και προσπαθώντας να λάβει

τη στήριξη της ΕΕ. Πρέπει να σταματήσει

να θέτει προϋποθέσεις και να καθίσει στο

τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συν-

τομότερο δυνατό».

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Eπικαιρότητα - CurrentNews

Ο ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ 

ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η δήθεν καλή θέληση της
τελευταίας στιγμής δεν ξεγελά την ΕΕ

Eντός του Δεκεμβρίου
οι υπογραφές για

«θωράκιση» Ελλάδας
με Rafale και F-35

Περίπου 15 δισ. ευρώ  προϋπολογίζεται να εκταμιευθούν στα-

διακά εντός της επόμενης δεκαετίας, που θα δαπανηθούν από

το ελληνικό κράτος για τρία βασικά προγράμματα: τη σίγουρη

απόκτηση 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, την ορι-

στικοποιούμενη ναυπήγηση τεσσάρων φρεγατών και τη σχε-

διαζόμενη αγορά 18-24 αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών

F-35. 

Με τη δρομολογούμενη άμεση απόκτηση μιας μοίρας από 18-

24 μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35, μαζί με την αγορά 18 Rafale,

η Ελλάδα δεν θα πετύχει απλώς ισορροπία δυνάμεων με την

Τουρκία, αλλά θα διεκδικήσει υπεροπλία και θα θωρακίσει επιχει-

ρησιακά και διπλωματικά τη χώρα για τις δύο επόμενες δεκα-

ετίες.  

Οι υπογραφές για την οριστικοποίηση της συμφωνίας αγοράς

των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale προγραμματίζον-

ται εντός του Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της

σύμβασης θα αναχωρήσουν για τη Γαλλία οι πρώτοι τέσσερις

Ελληνες πιλότοι που θα εκπαιδευτούν στα Rafale από τη γαλλι-

κή Πολεμική Αεροπορία και στελέχη της κατασκευάστριας εται-

ρείας Dassault. Πιθανότατα θα προέρχονται από μοίρες που είναι

εξοπλισμένες με τα επίσης γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Mirage

2000-5, αν και υπάρχουν πολλές αιτήσεις συμμετοχής στο πρό-

γραμμα και από πιλότους F-16. 

Οι τέσσερις πρώτοι Ελληνες χειριστές που θα πιστοποιηθούν

για την πτήση των Rafale σχεδιάζεται να εκπαιδεύσουν στη

συνέχεια άλλους πιλότους που θα επιλεγούν για τη στελέχωση

της μοίρας 332 στην Τανάγρα, απ’ όπου θα επιχειρούν τα γαλ-

λικά μαχητικά. 

Μαζί με τους πρώτους τέσσερις πιλότους θα μεταβεί στη Γαλ-

λία και μια ομάδα τεχνικών της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι

θα μυηθούν στα μυστικά της συντήρησης των δικινητήριων

μαχητικών. Από τα 18 Rafale τα 12 θα είναι ελαφρώς μεταχειρ-

ισμένα και τα υπόλοιπα 6 καινούρια.

Τα 6 από τα 12 μεταχειρισμένα δικινητήρια γαλλικά μαχητικά

αεροσκάφη προβλέπεται να παραδοθούν στην Ελληνική Πολε-

μική Αεροπορία στις αρχές του καλοκαιριού του 2021. Έχει συμφ-

ωνηθεί ότι πρόκειται για 6 Rafale F3R, που θα δοθούν στην Ελλά-

δα με πλήρη φόρτο οπλισμού, που αφορά πυραύλους Meteor

και Exocet, ενώ τα Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας θα

μπορούν να φέρουν και τους πυραύλους αέρος-αέρος Mica και

το στρατηγικό όπλο των πυραύλων Scalp, που ήδη βρίσκεται

στο οπλοστάσιό μας και θα πιστοποιηθεί άμεσα από τους Γάλ-

λους κατασκευαστές ώστε να επιμηκυνθεί το όριο της επιχειρη-

σιακής ζωής τους. 

Η αγορά των 18 γαλλικών Rafale αναμένεται να κοστίσει 2,4

δισ. ευρώ (περίπου 2 δισ. για τα δικινητήρια μαχητικά και ακόμη

400 εκατ. ευρώ για τα όπλα τους).



Κατάσταση πολέμου
Από την ανεμελιά του Αυγούστου μέχρι

σήμερα, που η τραγική κατάσταση

λόγω του κορωνοϊού στη Βόρεια Ελλάδα

συγκλονίζει τη χώρα, η ελληνική κυβέρν-

ηση μετράει επιτυχίες και αποτυχίες. Ενώ

όμως πολλά κυβερνητικά στελέχη στέ-

κονται στις πρώτες, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης αναμετριέται εσωτερικά με τις δεύτε-

ρες. 

Δεν είναι μόνο η αυτοκριτική που έκανε στην

Ελληνική Βουλή για την καθυστέρηση της

κυβέρνησης να πάρει εγκαίρως μέτρα στη

Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτό που επαναλαμ-

βάνει στους συνεργάτες του.

«Τα λάθη που κάναμε δεν θα τα επαναλά-

βουμε. Ένα μάθημα που πήραμε είναι ότι δεν

μπορούμε ξανά να άρουμε τα μέτρα νωρίς, θα

το κάνουμε με ασφάλεια όταν το επιτρέψουν

τα επιδημιολογικά δεδομένα», μεταδίδεται ότι

είπε o Κ. Μητσοτάκης σε πρόσφατη σύσκεψη.

Αναποτελεσματικά τα ημίμετρα

Το καλοκαίρι, οι κλιματολογικές συνθήκες

ευνόησαν την Ευρώπη, ειδικά τις χώρες του

Νότου, τα κρούσματα μειώθηκαν, οι πολίτες

και οι κυβερνήσεις χαλάρωσαν. Όταν ήρθε το

φθινόπωρο, τα κρούσματα άρχισαν να ανε-

βαίνουν και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης δοκίμασαν από κοινού να αντιμετωπίσουν

την κατάσταση με ημίμετρα. Από τα μέσα

Οκτωβρίου, τα κρούσματα εκτοξεύθηκαν ξαφ-

νικά και το lockdown έγινε αναπόφευκτο για

τις περισσότερες χώρες. Τα ημίμετρα δεν λει-

τούργησαν, ομολογούν στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Το μέτωπο της μετριοπάθειας

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», λένε

στην κυβέρνηση και όταν τους ασκείται κριτι-

κή απαντούν με στοιχεία, για τα νοσοκομεία,

τις ΜΕΘ, τη χρηματική στήριξη σε όσους πλήτ-

τονται από την πανδημία, την κατάσταση άλλων

ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σε χειρό-

τερη μοίρα. Όμως, όσο τα κρούσματα δεν

μειώνονται και όσο οι θάνατοι αυξάνονται, η

κατάσταση γίνεται δύσκολα διαχειρίσιμη και

σε πολιτικό επίπεδο. Η αντιπολίτευση ασκεί

σκληρή κριτική, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης παρακολουθεί τα ποιοτικά στοιχεία των

δημοσκοπήσεων, βλέπει ότι περίπου το 30%

των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 70% των

ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ αποδέχονται την κυ-

βερνητική πολιτική και είναι αποφασισμένος

να διατηρήσει ενωμένο αυτό το μέτωπο της

μετριοπάθειας και να επιδιώξει συναινέσεις. 

Χαραμάδα ελπίδας

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει

επιπέδωση στον αριθμό μετάδοσης του ιού

και αυτό δημιουργεί μια χαραμάδα ελπίδας

ότι ίσως από την ερχόμενη εβδομάδα φανεί

ύφεση. Όμως, ακόμη κι αν επαληθευτεί η πρό-

βλεψη αυτή, τα κρούσματα παραμένουν σε

υψηλά επίπεδα, υπάρχει μεγάλη διασπορά

σε όλη την Ελλάδα και το Σύστημα Υγείας θα

πιεστεί πολύ, «αλλά δεν θα καταρρεύσει. Δεν

θα γίνουμε Μπέργκαμο. Δεν θα στείλουμε ασθ-

ενείς σε άλλες χώρες», επιμένουν συνεργά-

τες του Έλληνα πρωθυπουργού. 

Η αγορά των Χριστουγέννων ασφαλώς

απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση, αλλά όλοι

παραμένουν πολύ επιφυλακτικοί, σχετικά με

την, έστω μερική, άρση του lockdown. Προς

το παρόν, χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, αλλά

αν τα επιδημιολογικά στοιχεία το ευνοήσουν,

τότε το άνοιγμα θα ξεκινήσει από τα σχολεία

και θα ακολουθήσει το λιανεμπόριο, η εστία-

ση και τέλος η διασκέδαση, με πολλούς περ-

ιορισμούς. 

Εμβολιασμοί και νέα σεζόν

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει μάχη με τον

χρόνο. Οι ανακοινώσεις των φαρμακοβιο-

μηχανιών για τα εμβόλια, διαμορφώνουν νέο

περιβάλλον, αλλά όπως υπολόγισαν στην

κυβέρνηση, θα χρειαστούν έξι μήνες για να

εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός της Ελλά-

δας.

Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσει ο εμβολια-

σμός τον Ιανουάριο, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο,

η τουριστική σεζόν θα πάει πολύ καλύτερα

από φέτος και επιπλέον θα εισρεύσουν και τα

χρήματα από τα κοινοτικά προγράμματα και

το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμβληματικές επεν-

δύσεις, όπως της Microsoft και της Volkswagen,

στρέφουν το ενδιαφέρον κι άλλων εταιριών

στην Ελλάδα. Ενδεχομένως, ο σχεδιασμός

της κυβέρνησης να είναι υπεραισιόδοξος, αλλά

στο πρωθυπουργικό περιβάλλον πιστεύουν

ότι από το φθινόπωρο και έπειτα ο κορωνοϊός

θα βρίσκεται σε ύφεση και η οικονομία σε ανά-

πτυξη. 

Κάποιοι σκέπτονται ότι θα είναι η ιδανική

συγκυρία για εκλογές, αλλά ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης απαντά με μια ερώτηση: «Τι λόγο έχω

να κάνω εκλογές, αν όλα πάνε καλά;»

Στο έλεος του κορωνοϊού η Ελλάδα
Σε «κόκκινο» συναγερμό έχει μπει η Ελλάδα, καθώς ο κορω-

νοϊός είναι ανεξέλεγκτος, σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, οικο-
νομία, επιχειρήσεις, οικογένειες, και απειλεί την ανθρώπινη ζωή. Η
κατάσταση τείνει να τεθεί εκτός ελέγχου, αν δεν είναι ήδη, με απρ-
όβλεπτες και οδυνηρές συνέπειες στις επόμενες εβδομάδες –ή και
μήνες. Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς, όπως και αυτός των θανάτων και των διασωληνωμένων. Η
ελληνική κυβέρνηση, με σπασμωδικές κινήσεις, που προσδίδουν
σύγχυση και αναποτελεσματικά μέτρα, ορισμένα από αυτά με μεγάλη
καθυστέρηση, επιχειρεί να ανακάμψει την καταστροφική πορεία της
πανδημίας. Ματαίως μέχρι σήμερα. Τρέχει πίσω από τις εξελίξεις,
για την ακρίβεια πίσω από την καμένη γη που αφήνει στο πέρασμά
του ο ιός. Χιλιάδες επιχειρήσεις οδηγούνται σε αργό θάνατο, δεκά-
δες χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της
ανεργίας και της οικονομικής εξαθλίωσης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας
(ΕΣΥ) στενάζει, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις πρωτοφανείς
ανάγκες, καθώς σε καθημερινή βάση συρρέουν κατά εκατοντάδες
στα νοσοκομεία οι πολίτες που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Βρίσκε-
ται μια ανάσα από την γενική κατάρρευση, αν και ορισμένοι επιμέ-
νουν ότι αυτό έχει γίνει ήδη. Ο κίνδυνος να δούμε σκηνές όπως
αυτές στο Μπέργκαμο, στην αρχή της πανδημίας, σε Θεσσαλονίκη,
Αττική ή κάποια άλλη περιφέρεια, δεν είναι απλά ορατός, είναι προ
των πυλών.

«Κύκνειο Άσμα» για την εστίαση…
Δεν φαίνεται να κάνουν γιορτές τα μαγαζιά εστίασης. Μικρά και

μεγάλα… Τα πάντα δείχνουν ότι δεν θα κάνουν Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης, από
τον οποίο ζουν τις οικογένειές τους, και μαζί όλοι εκείνοι που παρά-
γουν τα υλικά, όλα τα αγαθά της ελληνικής γης, για το πιάτο που
σερβίρεται στο τραπέζι. Στην ίδια μοίρα με τα εστιατόρια είναι και
τα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο των
υπηρεσιών εστίασης είναι 82.408, με τον κύκλο εργασιών τους το
2019 να ανέρχεται σε 6,06 δις ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 2020,
ο κύκλος εργασιών ήταν 884,07 εκατομμύρια ευρώ και το δεύτερο
μόλις 592,73 εκατομμύρια ευρώ, ούτε το ένα δέκατο του περσινού
τζίρου. Πόσοι δουλεύουν στον κλάδο της εστίασης; Το 2019 οι
εργαζόμενοι με σχέση μισθωτής εργασίας ήταν 225.089. Και μαζί
με τα μέλη των οικογενειών των ιδιοκτητών που βοηθάνε, μπορεί
να φτάνουν συνολικά τα 300.000 άτομα. Όλος αυτός ο κόσμος, πώς
θα ζήσει;

Στο στόχαστρο της Τουρκίας 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο!

Το καθεστώς Ερντογάν δεν θα συγχωρήσει ποτέ στο Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο και στον κ. Βαρθολομαίο, αυτό που θεωρεί ως
προσβολή, δηλαδή την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού υπο-
υργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στο Φανάρι, αγνοώντας ταυ-
τόχρονα την τουρκική πολιτική ηγεσία. Με την πρώτη ευκαιρία, το
καθεστώς θα βρει τρόπο για να τιμωρήσει το Οικουμενικό Πατρια-
ρχείο. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε το εξής: Είναι σημαντι-
κή η στήριξη που προσφέρει ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερ-
ικών των ΗΠΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ωραία τα λόγια για τη
στρατηγική σχέση της Ουάσινγκτον με το Φανάρι, αλλά δεν ακούσα-
με κάτι συγκεκριμένο για το πώς θα εκφραστεί αυτή η στήριξη. Και
πιθανότατα, εάν δεν υπάρξει συνέχεια, ώστε έμπρακτα να εκφρα-
στεί η υποστήριξη, η επίσκεψη Πομπέο επιτρέπει στον Αμερικανό
φιλόδοξο πολιτικό να απευθυνθεί και στο συντηρητικό και θρη-
σκευόμενο εκλογικό σώμα του Κάνσας, μπορεί να χαϊδεύει τα αυτιά
των Ελληνοαμερικανών, αλλά τελικά αφήνει εκτεθειμένο τον ίδιο
τον Οικουμενικό Πατριάρχη στις μεθοδεύσεις του καθεστώτος. 

6.100.000 θέσεις εργασίας 
έχουν χαθεί στο εξάμηνο!

Τεράστια η ζημιά που έχει κάνει μέχρι τώρα ο κορωνοϊός / παν-
δημία. Με συγκλονιστικότερη, τις αμέτρητες ζωές που έχουν χαθεί
έως τώρα… Και, δυστυχώς, κάθε μέρα προστίθενται και νέες ανθ-
ρώπινες απώλειες από τη μια άκρη της γης ως την άλλη. Παρά τη
μάχη που γίνεται μέρα-νύχτα. Στο μέτωπο της απασχόλησης, χάθη-
καν 6.100.000 θέσεις εργασίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020,
σύμφωνα με τον Επίτροπο για θέματα Απασχόλησης Νίκος Σμιτ,
με βάση τα ευρήματα σχετικής έκθεσης. Το πλήγμα ήταν πολύ βαρύ
για τους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
(4.100.000 συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν) και για αλλοδαπούς εργα-
ζομένους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο «κόκκινο» και 
η ελληνικό ακτοπλοΐα!

Διπλός ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα μας. Από τη
μια, επείγει η ανανέωση του στόλου και, από την άλλη, υπάρχει η
μεγάλη ζημιά από τη μείωση των εσόδων. Όπως εξηγεί ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ),
Μιχάλης Σακέλλης, από τα 105 πλοία που εξυπηρετούν τις ανάγ-
κες των νησιών, στο τέλος της δεκαετίας (το 2030), τα 44 πλοία (το
42%) θα είναι άνω των 40 ετών και τα 16 άνω των 50 ετών. «Υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος υποβάθμισης των ακτοπλοϊκών μας υπηρεσιών,
και ποιοτικά αλλά και σε ό,τι αφορά τις χωρητικότητες και η μονα-
δική λύση είναι η ναυπήγηση νέων πλοίων, που θα έπρεπε να είχε
ξεκινήσει», επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, τονίζοντας ότι
θα καταγραφεί μείωση των εσόδων από τους ναύλους, που υπο-
λογίζεται να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

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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«Κρίσιμο» δεκαήμερο
Στα «σκληρά δεδομένα» που

αποτυπώνουν την εξέλιξη της

επιδημίας στην Ελλάδα, είναι

σκυμμένο το επιστημονικό προ-

σωπικό, με την σκυθρωπότητα

στα πρόσωπά τους να εκφράζει

την αγωνία τους. 

Τα τελευταία 24ωρα τα ερωτή-

ματα που διατυπώνονται ξανά και

ξανά, είναι εάν το δεύτερο lockdown

επιβλήθηκε στην Ελλάδα καθυ-

στερημένα και γιατί αργεί να

αποδώσει. 

Όμως, προς το παρόν, οι κρίσι-

μοι «δείκτες» – δηλαδή τα ημε-

ρήσια κρούσματα, οι εισαγωγές

στα νοσοκομεία, ο αριθμός των

διασωληνωμένων και οι αν-

θρώπινες απώλειες – δεν… λει-

τουργούν ανακουφιστικά, ούτε

δίνουν σαφείς απαντήσει. Σίγου-

ρα όμως, δείχνουν ότι είναι νωρίς

για επίσημες ανακοινώσεις περί

«ξεκλειδώματος» της κοινωνικής

και οικονομικής ζωής. 

Άλλωστε, η «επίταξη» των

πρώτων δύο ιδιωτικών κλινικών

στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει

ότι έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή το

κυβερνητικό σχέδιο «έκτακτης

ανάγκης», ενόσω ο SARS-CoV-

2 συνεχίζει να χτυπά ανελέητα

την Ελλάδα. Και προδίδει ότι η

υγειονομική ανάκαμψη αργεί. 

Οι επιστήμονες μιλούν για το

«κρίσιμο δεκαήμερο» που θα κα-

θορίσει την πορεία της πανδημίας

και κατά συνέπεια την όποια από-

φαση για τη σταδιακή άρση της

καραντίνας. 

Το «σφυροκόπημα» του παν-

δημικού ιού αποτυπώνεται στα

νοσοκομεία. Εκεί όπου περισ-

σότεροι από 4.000 ασθενείς με

λοίμωξη Covid-19 αναζητούν ια-

τροφαρμακευτική φροντίδα. Από

αυτούς, το 11,1% ήδη έχει πα-

ρουσιάσει επιπλοκές, με αποτέ-

λεσμα να βρίσκεται σε μηχανική

υποστήριξη αναπνοής. 

Η μάχη δε αποδείχτηκε άνιση

για 793 ανθρώπους, οι οποίοι

άφησαν την τελευταία τους πνοή

σε διάστημα μόλις 20 ημερών –

επιβεβαιώνοντας τις μακάβριες

προβλέψεις για τη φονική φύση

του νέου κορωνοϊού.



Σκληρή κριτική κατά της Άγκυρας άσκησε

το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. «Τα λόγια

τελείωσαν», τονίζει στην ανακοίνωσή του το

ΕΛΚ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επα-

ναπροσδιορίσει τη στρατηγική της έναντι της

Άγκυρας.

«Τα σχέδια της Τουρκίας να «ανοίξει» την

περιφραγμένη περιοχή Βαρώσια υπό συνθή-

κες κατοχής πρέπει να καταδικαστούν έντονα.

Πρόκειται για μια άλλη επίθεση στην περιφε-

ρειακή σταθερότητα, παραβίαση της κυρια-

ρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ και παρ-

αβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα Βαρώσια πρέ-

πει να επιστραφούν στους νόμιμους κατοίκο-

υς της», δήλωσαν κορυφαίοι ευρωβουλευτές του

ΕΛΚ.

«Δυστυχώς, αντί της αποκλιμάκωσης στην

Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε συνεχείς προκ-

λήσεις από την τουρκική ηγεσία. Η ώρα για

λόγια έχει περάσει. Με την επίσκεψη του Προέδρ-

ου Ερντογάν στη Βαρώσια, η Τουρκία απέδει-

ξε και πάλι ότι δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση

των συγκρούσεων. Ακόμα χειρότερα: δείχνει

ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να διαιρέσει μόνι-

μα ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Η Τουρκία πρέ-

πει να καταλάβει ότι οι ενέργειές της έχουν

συνέπειες και ότι όλα τα μέλη της ΕΕ στηρίζουν

την Κύπρο», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ευ-

ρωβουλευτής, πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ. 

«Η Τουρκία συνέχισε να κλιμακώνει τις προκ-

λήσεις και την επιθετικότητά της κατά της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας για άλλη μια φορά

το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το επαίσχυντο

και παράνομο άνοιγμα από την Τουρκία της περ-

ιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων, υπό συν-

θήκες κατοχής, αντιβαίνει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ,

του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, και πρέπει να σταματήσουν τώρα.

Είναι καιρός η ΕΕ να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις

στην Τουρκία», πρόσθεσε ο Λευτέρης Χριστο-

φόρου, ευρωβουλευτής, επικεφαλής της κυ-

πριακής αντιπροσωπείας στην Ομάδα του ΕΛΚ.

«Η αυξανόμενη απόκλιση της Τουρκίας από

τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ έφερε τις σχέ-

σεις ΕΕ-Τουρκίας σε ιστορικά χαμηλά επίπε-

δα. Πρέπει τώρα να επαναπροσδιορίσουμε τη

στρατηγική της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακρο-

πρόθεσμα», σχολίασε ο ευρωβουλευτής Kris

Peeters, ο οποίος συζήτησε τη θέση του Ευρω-

κοινοβουλίου για την Τουρκία εξ ονόματος της Ομά-

δας του ΕΛΚ. «Ένας συνδυασμός καλά στοχο-

θετημένων μέτρων και διαλόγου πρέπει να οδηγή-

σει σε μια λύση που να εξυπηρετεί τους Κυ-

πρίους», πρόσθεσε.

Τα τουρκικά ηγετικά σχέδια για τα Βαρώσια θα

υπονομεύσουν σοβαρά τις προοπτικές επίλυσης

του Κυπριακού. Επίσης, προστίθενται σε άλλες

αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας,

όπως παράνομες γεωτρήσεις στα ελληνικά και

κυπριακά ύδατα, διμερή συμφωνία με τη Λιβύη

που προσπαθεί να αλλάξει τα θαλάσσια σύνορα

ή την κλιμάκωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και

στη Συρία.

ΔΕΝ «ΠΙΑΝΟΥΝ» ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ –ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: «Φτάνουν πια
τα λόγια και οι τουρκικές υποσχέσεις»
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Παραδίδει τελικά την εξουσία ο Τραμπ
αλλά… δεν δέχεται την ήττα!!!

Ουδέποτε βρέθηκε τόσο κοντά στην παραδοχή

της ήττας του: ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελικά

πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβα-

σης της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος

έχει αρχίσει ήδη, χωρίς να περιμένει, να σχηματίζει

την κυβέρνησή του.

Έπειτα από δύο εβδομάδες και πλέον άρνησης

άνευ προηγουμένου στην αμερικανική πολιτική

ιστορία, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόε-

δρος απέφυγε μολαταύτα να αναγνωρίσει καθα-

ρά τη νίκη του Δημοκρατικού.

Υποσχέθηκε, μέσω Twitter, να συνεχίσει τον

«δίκαιο αγώνα» του, καθώς οι δικηγόροι του έχουν

πολλαπλασιάσει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη,

χωρίς επιτυχία, καταγγέλλοντας — χωρίς να προ-

σκομίζουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία — νο-

θεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Δήλωσε πεπεισμένος ότι «θα θριαμβεύσουμε».

«Μολαταύτα», συνέχισε, μοιάζοντας να βάζει

νερό στο κρασί του, «προς το συμφέρον της χώρας

μας, συστήνω στην επικεφαλής της υπηρεσίας η

οποία χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας από

τη μια κυβέρνηση στην άλλη, να κάνει αυτό που

χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολ-

λα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το

ίδιο».

Ο απερχόμενος πρόεδρος μοιάζει ολοένα πε-

ρισσότερο απομονωμένος παρά τις εκκλήσεις του

στους Ρεπουμπλικάνους να συνεχίσουν τη «μάχη»

στη δικαιοσύνη: μεγάλα ονόματα του GOP δεν

διστάζουν πλέον να στηλιτεύουν τη συμπεριφορά

των δικηγόρων του Τραμπ, που χαρακτηρίζουν

«εθνική ντροπή», αντάξια «Μπανανίας».

Η ομάδα του Μπάιντεν από την πλευρά της

έκανε λόγο για σημαντικό βήμα, το οποίο θα επι-

τρέψει «την μεταβίβαση της εξουσίας ειρηνικά και

χωρίς προσκόμματα».

Ο εκλεγμένος Δημοκρατικός πρόεδρος ετοιμά-

ζεται να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου

έχοντας δίπλα του έμπειρες προσωπικότητες, που

υπηρέτησαν στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπά-

μα, όπως τον Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο σκο-

πεύει να διορίσει υπουργό Εξωτερικών, ή την Τζά-

νετ Γέλεν, στην οποία θα αναθέσει το υπουργείο

Οικονομικών.

Στα 76 του χρόνια, ο Τζον Κέρι, πρώην ΥΠΕΞ,

άνθρωπος στον οποίο ανατέθηκε πολλές φορές

να χειριστεί λεπτές και δύσκολες αποστολές, θα

κάνει την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον για να

αναλάβει Ειδικός Επιτετραμμένος του Προέδρου,

αρμόδιος για την αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής, ένδειξη της βαρύτητας που δίνει ο Μπά-

ιντεν στο ζήτημα αυτό. 
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Ο Βρετανός  Ύπ.Αρμοστής κ. Stephen Lillie σε

πρόσφατη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό

«Άλφα» στην Κύπρο, είπε μεταξύ άλλων:

«Η πολιτική ισότητα ήταν μέρος της φόρμουλας

για πολύ καιρό, νομίζω από το 1991, και είναι πολύ

καθαρό από πολλά πράγματα που έχει πει η τ/κ πλε-

υρά ότι θέλουν να αντιμετωπίζονται ως πολιτικά ίσοι

με την ε/κ κοινότητα. Ένας τρόπος για να γίνει, λένε

αυτοί, είναι με το να έχουμε δύο χωριστά και ίσα κράτη.

Όμως αυτό βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό να επιτευχθεί

μέσα σε μια ομοσπονδία».

Δεν θα πάμε σήμερα πολύ πίσω. Απλά σε συνέχεια

του άρθρου μου στην «Σημερινή» στις 8.11.2020 «Η

μετάλλαξη της ΚΔ, διχοτόμηση, ΔΔΟ, δύο κράτη και

πίσω ο Νιχάτ Ερίμ», στο οποίο δημοσίευσα αντί-

γραφα επίσημων βρετανικών εγγράφων του Φόρεϊν

Όφις για το ξεκίνημα σχεδίου για ανασύσταση/μετάλ-

λαξη της ΚΔ σε δύο συνιστώντα κράτη από το Φ.Ο

το 1964.

Την πατρότητα των σχεδίων εκείνων έχει ο Sir

Crispin Tickell, ο οποίος ζεί (θα επανέλθω σ΄αυτόν

πιο κάτω). Σε συνέχεια της υπόσχεσης προς τους Τ/κ

για ξεχωριστή αυτοδιάθεση του Υπ. Αποικιών στους

Τούρκους στις 19.12.1956 από τη Βουλή των Κοινο-

τήτων. Τώρα θυμίζω στον κ. Stephen Lillie πολύ πιο

πρόσφατα έγγραφα του δικού του υπουργείου. Τα

οποία αποδέσμευσε το Εθνικό Αρχείο στο Λονδίνο το

2019 και τα οποία προβάλαμε στις 26.1.2020 και

2.2.2020 στην «Σημερινή», ενόσω ο ίδιος είχε ήδη

εγκατασταθεί στην Λευκωσία το 2018.

D. G. H. Frost

Συγκεκριμένα δημοσιεύσαμε το σχέδιο που είχε

ετοιμάσει ο τότε αξιωματούχος στη βρετανική Υπ.

Αρμοστεία στη Λευκωσία ο κ. D. G. H. Frost, ο οποίος

σήμερα τυγχάνει να βρίσκεται επικεφαλής των δια-

πραγματεύσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit. Στο πρώτο

είχαμε τίτλο «Δύο ανεξάρτητα ομόσπονδα κράτη με

μια κατ΄όνομα κεντρική κυβέρνηση» και στο δεύτερο

« Ο αρχιδιαπραγματευτής του Brexit 2020 είναι ο ίδιος

ο σχεδιαστής των “Ιδεών Γκάλι” 1990».

Στις 9 Αυγούστου 1990, λοιπόν, ο αξιωματούχος

στη βρετανική Υπ. Αρμοστεία στη Λευκωσία D. G. H.

Frost, (και αφού ο Sir Crispin Tickell πέρασε τη ΔΔΟ

στο ψήφισμα 649/90) έστειλε στο Λονδίνο μια μακρ-

οσκελή έκθεση με εισηγήσεις/προτάσεις για λύση του

Κυπριακού. Έβρισκε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση

που ανταποκρινόταν στα βρετανικά κριτήρια, ήταν

μια εικονική νομιμοποίηση του στάτους κβο, που μπο-

ρούσε να πάρει τη μορφή δύο σχεδόν ανεξαρτήτων

ομόσπονδων κρατών, με μία τίποτα περισσότερο από

κατ' όνομα κεντρική κυβέρνηση (παρά μια πραγμα-

τική αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»).

«Αυτή η πολιτική συνοψίζεται στο να τεθούν

περισσότερες πιέσεις πάνω στους Ελληνοκύ-

πριους να δεχθούν μια λύση που θεωρούν απα-

ράδεκτη. Αυτό θα ενοχλήσει βραχυπρόθεσμα τις

σχέσεις μας μαζί τους, γι' αυτό θα χρειαστούμε

διεθνή κάλυψη για να το καταφέρουμε. Αυτό θα

γίνει είτε με ανανέωση της πρωτοβουλίας του Γ.Γ.

του ΟΗΕ είτε με το να τον ενθαρρύνουμε να απο-

μακρυνθεί για μια πρωτοβουλία από την Ευρω-

παϊκή Κοινότητα και τις ΗΠΑ. Ίσως να χρειαζό-

μαστε να ρισκάρουμε βραχυπρόθεσμα πολιτικό

κόστος για χάρη μακροπρόθεσμης σταθερό-

τητας...», έγραψε ο κ. Frost.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε δύο χρόνια αργότερα

μέσω του τότε ΓΓ του ΟΗΕ, Μπούτρος Μπούτρος

Γκάλι. Αμφότεροι, τότε, Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης

(ΔΗΣΥ) είχαν δηλώσει ότι ήταν αγγλικής προελεύσεως.

Η προετοιμασία των συνομόσπονδων «Ιδεών

Γκάλι» το 1992 (και μετέπειτα του «Σχεδίου Ανάν»)

είναι σταθμός στην ιστορία του Κυπριακού, εφόσον

οι συνάδελφοι του κ. Stephen Lillie τελικά κατάφερ-

αν, με τον «ευέλικτο» Γιώργο Βασιλείου, τον οποίο

βοήθησαν να εκλεγεί για να ξεφορτωθούν τον «ανέν-

δοτο», γι' αυτούς, μ. Σπ. Κυπριανού, να περάσουν τη

ρατσιστική βρετανο-τουρκική Δικοινοτική Διζωνική

Ομοσπονδία στο ψήφισμα 649/90. Και στη συνέχεια

με το 750/92 παρ. 2) την πολιτική ισότητα που εμπε-

ριείχε η Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ 3/4/1992 έγγραφο

S/23780.

Έτσι έβαλαν μπροστά τη συνομοσπονδιακή λύση

που επιδίωκαν από το 1974 τουλάχιστον... όταν ο

τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας James

Callaghan συνηγόρησε με την Τουρκία στην διάλυσης

της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αντικατάστασή

της με μια ρατσιστική δικοινοτική διζωνική ομοσπον-

δία. Στη βάση της οποίας (όπως και των σχεδίων Sir

Crispin Tickell το 1964) συνέχισε το έργο το 1990 ο

συνάδελφος του, ο σημερινός διαπραγματευτής για

το Brexit, για να ακολουθήσουν οι «Ιδέες Γκάλι»!

Σήμερα ο κ. Lillie κάνει ακριβώς ό,τι είχε εισηγηθ-

εί ο David Frost. Μια πολιτική που συνεχίζεται διαχρ-

ονικά, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πιέσεις πάνω

στους Ελληνοκύπριους να δεχθούμε μια λύση που

είναι απαράδεκτη.

Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να αναγνωριστεί το

κατοχικό έκτρωμα που βοήθησαν το 1974 να επιβ-

ληθεί, ήταν προ-αποφασισμένο στο Φόρεϊν Όφις ότι

δεν θα το αναγνώριζαν για τα δικά τους συμφέροντα

(Βάσεις κτλ). Και ότι αυτό θα αναγνωριστεί με τη...

λύση! Δηλαδή με την δική μας αποδοχή και υπογρα-

φή!

Επομένως ναι, η πολιτική ισότητα (που επιδίωκαν

οι Τούρκοι από το 1956) υπάρχει από το 1990-1992

με την Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ Μπούτρος Μπούτρ-

ος Γκάλι («Ιδέες Γκάλι») ελέω Γ. Βασιλείου και Φόρ-

εϊν Όφις...

Το ψήφισμα 649/90 γράφτηκε και εκδόθηκε «διά

χειρός» Sir Crispin Tickell, ο οποίος υπηρετούσε τότε

ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος του ΗΒ στον ΟΗΕ.

Το δε ψήφισμα 750/92 «διά χειρός» του αντικατα-

στάτη του, Sir David Hannay.

Σχετικό άρθρο γράφουσας «Ο Sir Crispin Tickell,

‘Το Μέλλον της Κύπρου’, το Διζωνικό 649/90 και ο Sir

David Hannay» («Σημερινή», 8.9.2019).

Γνωστότατο βέβαια, ότι τα περί Κύπρου ψηφίσμα-

τα του Συμβουλίου Ασφαλείας, γράφονται από τους

Βρετανούς ως οι «penholders».

Κύριε Lillie, διαβάστε γιατί απορρίψαμε το σχέδιό

(σας) «Ανάν»:

«Realities behind the failure over Cyprus» , άρθρο

του Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών (Professor) στο

Πανεπιστήμιο Hebrew της Ιερουσαλήμ, Shlomo Avineri.

Δημοσιεύθηκε στους "Financial Times" στο Λονδίνο

στις 28 Απριλίου 2004. Ένα απόσπασμα:

«...It appeared that the UN and the European Union

were bent on legitimising at least some of the con-

sequences of the Turkish invasion of 1974, because

the EU wanted to take the Cyprus issue off the table

in order to facilitate negotiations on Turkey's acces-

sion to the EU... Greek Cypriots would not have free-

dom of movement in their own country. In a way, the

Greek Cypriots would have been ghettoised...»

Σε ελεύθερη μετάφραση, «Φαίνεται τα ΗΕ και η

ΕΕ ήσαν αποφασισμένοι να νομιμοποιήσουν του-

λάχιστον κάποιες από τις συνέπειες της τουρκι-

κής εισβολής το 1974, επειδή η ΕΕ ήθελε να ξεμ-

περδέψει από το κυπριακό για να διευκολύνει τις

ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας/ΕΕ..

Οι Ελληνοκύπριοι δεν θα είχαν ελευθερία διακίνησης

στη χώρα τους. Ουσιαστικά, οι Ελληνοκύπριοι θα

ήσαν σε γκέτο...»

Γραπτή κατάθεση μαρτυρίας της Συνταγματολό-

γου Δρος Claire Palley στην Επιτροπή Εξωτερικών

Υποθέσεων ( Foreign Affairs Select Committee) του

Βρετανικού Κοινοβουλίου 13 Σεπτεμβρίου 2004 στην

παράγραφο 49 της οποίας τόνισε (σχετικά με το απο-

ρριφθέν «Σχέδιο Ανάν»):

«…It is the writer's view that a great deal of

Foreign Office legal ingenuity has gone into evad-

ing (not merely avoiding) the provisions of inter-

national human rights law, State responsibility,

humanitarian law, EU law, international law on the

use of force, law on the sovereignty of States over

their airspace and maritime national resources

and the Law of the Sea Convention (in which last

respect see the Appendix on according Turkey

vetoes in respect of these issues as regards

Cyprus). Perhaps I am unfair in attributing all this

to Foreign Office legal thinkers and some of these

ideas may have come from UN staff who are UK

citizens, such as Mr Zacklin and Sir Kieran

Prendergast, to whom Mr De Soto reported. Greek

Cypriots certainly perceived the moving force, in

conjunction with Mr De Soto, as British, whether

at the top or even at intermediate levels in the

Secretariat».

Σε ελεύθερη μετάφραση: «…Κατά την άποψη της

γράφουσας, χρησιμοποιήθηκε μεγάλη δόση νομικής

ευφυΐας από το Φόρεϊν Όφις για την υπεκφυγή (όχι

μόνο αποφυγή) των προνοιών του Διεθνούς Δικαίου

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κρατικής Ευθύνης, Ανθ-

ρωπιστικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διεθνούς

Δικαίου για τη Χρήση Βίας, Δικαίου για την Κυριαρχία

Κρατών επί του Εναέριου Χώρου και Θαλάσσιους

Εθνικούς Πόρους και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της

Θάλασσας (Βλέπετε Παράρτημα που παραχωρεί στη

Τουρκία βέτο σε σχέση με αυτά τα θέματα όσον αφορά

την Κύπρο). Ίσως να είμαι άδικη χρεώνοντας όλα αυτά

στους νομικούς εγκεφάλους του Φόρεϊν Όφις και ίσως

ορισμένες από αυτές τις ιδέες να προήλθαν από προ-

σωπικό του ΟΗΕ που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου

Βασιλείου, όπως τον κ Zacklin και τον Sir Kieran

Prendergast, στους οποίους έδιδε αναφορά ο κ. De

Soto. Οι Ελληνοκύπριοι σίγουρα εξέλαβαν αυτή τη

δυναμική , σε συνδυασμό με (τις ενέργειες) De Soto,

ως βρετανική κίνηση, είτε (εκδηλωνόταν) στα ανώτα-

τα κλιμάκια (του ΟΗΕ) είτε ακόμα στα ενδιάμεσα επίπε-

δα της Γραμματείας (των Ηνωμένων Εθνών)».

Σημ. Φ.Α.: Sir Kieran Prendergast: Βρετανός δι-

πλωμάτης, το 2004 δεύτερος στη τάξη στον ΟΗΕ

βαθιά αναμεμειγμένος με το Κυπριακό, επισκέφθηκε

και την Κύπρο υπέρ του «Σχεδίου Ανάν».

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

H «πολιτική ισότητα», κ. Stephen Lillie CMG,
ήταν βρετανική φόρμουλα από το 1956

Από αριστερά: Sir Crispin Tickell, Sir David Hannay, Lord Frost 
Οι τρείς μετά-Ζυριχικοί «εκτελεστές»

Το άρθρο S. Avineri στους "Financial Times"
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Συμβαίνει πολύ συχνά η αναζήτηση και αγορά

μεταχειρισμένου αυτοκίνητου για λόγους οικονο-

μικούς. Είναι δε γνωστό, ότι στο παρελθόν έχει

συμβεί και αποκαλυφθεί ότι τα μεταχειρισμένα

αυτοκίνητα έχουν πραγματικά ελαττώματα άλλο-

τε σοβαρά που επηρεάζουν ακόμα και την ίδια την

ασφάλεια του αυτοκινήτου και άλλοτε όχι τόσο

σοβαρά αλλά αν ήταν γνωστά η πώληση να μην

είχε πραγματοποιηθεί ή να γινόταν με χαμηλότε-

ρο τίμημα όπως, π.χ. με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

που φέρονται να έχουν πειραγμένο χιλιομετρητή.

Γράφει η 
Δικηγόρος Αθη-

νών 

Αναστασία 
Χρ. Μήλιου*

Νομικά, επί πωλήσεως πράγματος που έχει

έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή κρυμμένο

πραγματικό ελάττωμα, ο πωλητής έχει ευθύνη

έναντι του αγοραστή, για αντικατάσταση του κατ'

είδος ορισμένου πωληθέντος ελαττωματικού πράγ-

ματος ή για μείωση του τιμήματος ή και αποζ-

ημίωση του αγοραστή για την ζημία την οποία υπέ-

στη, συνεπεία της έλλειψης της συνομολογημέν-

ης ιδιότητας ή την ύπαρξη του πραγματικού ελατ-

τώματος. 

Σε περίπτωση, που κατά το χρόνο της αγοράς

του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στον αγοραστή,

υφίσταται πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνο-

μολογημένης ιδιότητας του πωληθέντος αντικει-

μένου, ο αγοραστής δικαιούται:

Α) να απαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του

πράγματος με άλλο, εκτός αν η ενέργεια είναι

αδύνατη ή προκαλεί δυσανάλογες δαπάνες,

Ή Β) να μειώσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει

από τη σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επου-

σιώδες ελάττωμα.

Επιπρόσθετα, όταν υφίσταται έλλειψη συνο-

μολογημένης ιδιότητας ή η τυχόν ελαττωματικότ-

ητα του πράγματος οφείλεται σε υπαιτιότητα του

πωλητή, ο αγοραστής μπορεί, σωρευτικά, με τα

ανωτέρω δικαιώματα να απαιτήσει αποζημίωση

για τη ζημία, που δεν καλύπτεται από την άσκηση

τους.

Πραγματικό ελάττωμα συνιστά η ατέλεια του

πράγματος, που αφορά στην ιδιοσυστασία ή την

κατάσταση του κατά τον κρίσιμο χρόνο της αγο-

ράς του και η οποία έχει αρνητική επίδραση στην

αξία ή τη χρησιμότητα αυτού.

Ως ιδιότητα δε του πράγματος θεωρείται, όχι

μόνο κάποιο συγκεκριμένο φυσικό γνώρισμα ή

πλεονέκτημα αυτού, αλλά και οποιαδήποτε σχέση,

η οποία, από το είδος και τη διάρκεια της, επιδρά

κατά την αντίληψη των συναλλαγών στην αξία ή

τη χρησιμότητα του πράγματος, ενώ ως συνομο-

λογημένη νοείται μία ιδιότητα, όταν υπάρχει ρητή

ή σιωπηρή συμφωνία των μερών ότι το πράγμα

έχει την συγκεκριμένη ιδιότητα, στην ύπαρξη της

οποίας αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από τον αγο-

ραστή και την οποία ο πωλητής εγγυάται ανα-

λαμβάνοντας και την ευθύνη για την ενδεχόμενη

έλλειψη της.

Η παροχή πράγματος από τον πωλητή στον

αγοραστή χωρίς τις ως άνω ιδιότητες και με πραγ-

ματικά ελαττώματα είναι θεμελιωτική της ευθύνης

λόγω μη εκπληρώσεως και παρέχει στον αγορα-

στή και το δικαίωμα να αξιώσει, τη διόρθωση του

πράγματος ή τη μείωση του τιμήματος. Το δικαίω-

μα μειώσεως του τιμήματος μπορεί να ασκηθεί

είτε δικαστικά με αγωγή είτε εξώδικα με σχετική

μονομερή και άτυπη δήλωση του αγοραστή προς

τον πωλητή, η οποία διαπλάσσει τη νέα έννομη

κατάσταση και επιφέρει τα ενοχικά αποτελέσμα-

τα της από τη χρονική στιγμή που θα περιέλθει

στον πωλητή. Έκτοτε, ο τελευταίος υποχρεούται,

κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτι-

σμό εφόσον το τίμημα κατεβλήθη ολοσχερώς από

τον αγοραστή, να επιστρέφει σ' αυτόν το τμήμα

εκείνο του τιμήματος κατά το οποίο μειώθηκε τούτο

με την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος (αγω-

γής ή εξωδίκου).

Περαιτέρω, μπορεί να υπάρξει και επιπλέον

υποχρέωση του πωλητή να αποζημιώσει τον αγο-

ραστή και να ικανοποιήσει την ηθική του βλάβη,

όταν η ζημία (θετική ή αποθετική) προκλήθηκε

παρά το νόμο από πράξη ή παράλειψη, η οποία

οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του πωλητή και εφό-

σον υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξ-

ης ή παράλειψης και της ζημίας, που επήλθε.

Η ζημία είναι παράνομη όταν με την πράξη ή

παράλειψη του υπαιτίου προσβάλλεται δικαίωμα

ή και απλό συμφέρον του παθόντος, προστα-

τευόμενο από ορισμένη διάταξη νόμου, η οποία

παραβιάσθηκε. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμεν-

ης ενοχής είναι μεν πράξη παράνομη, δεν συνι-

στά όμως και αδικοπραξία, ώστε να δικαιολογεί

περαιτέρω αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Είναι ωστόσο δυνατό μια ζημιογόνα ενέργεια,

πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται

η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη

από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια

αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική

σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό

καθήκον να μην προκαλεί κανείς υπαιτίως ζημία

σε άλλον. Ειδικότερα, όταν υπάρχει ενδοσυμβα-

τική ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα του πωλ-

ηθέντος πράγματος, για τη θεμελίωση και αδικο-

πρακτικής ευθύνης του πωλητή, θα πρέπει η ύπα-

ρξη του ελαττώματος να αποδίδεται σε υπαίτια

συμπεριφορά του, όπως συμβαίνει όταν αυτός με

πρόθεση επιδιώκει να δημιουργήσει, ενισχύσει ή

διατηρήσει πεπλανημένη εντύπωση στον αγορα-

στή, αναφορικά με την ανυπαρξία πραγματικού

ελαττώματος, με την παράσταση ψευδών γεγονό-

των ως αληθινών, ή με την απόκρυψη των αληθ-

ινών γεγονότων.

Στην προκειμένη περίπτωση δυνάμει σύμβα-

σης πωλήσεως, που καταρτίστηκε μεταξύ του ενά-

γοντοςαγοραστη και της εναγομένης πωλήτριας,

η τελευταία μεταβίβασε του την κυριότητα, ενός

επιβατικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, αντί

συμφωνηθέντος τιμήματος 14.450 ευρώ. Κατά την

κατάρτιση της άνω συμβάσεως πωλήσεως η ενα-

γομένη υποσχέθηκε στον αγοραστή την πλήρη

και κανονική λειτουργία του άνω αυτοκινήτου,

απαλλαγμένου τούτου πραγματικών ελαττωμά-

των, που θα μείωναν την αξία και την χρησιμότ-

ητα του και ότι αυτό έφερε όλες τις συνομολογ-

ημένες ιδιότητες του, με βάση το εργοστάσιο κατασ-

κευής του, τον τύπο του και την όλη λειτουργικότ-

ητα του, πιστοποιώντας σε ειδικό βιβλίο της ότι

εγγυάται για διάστημα τριών (3) ετών, την ανυπα-

ρξία σκουριάς στο αμάξωμα του οχήματος, το ότι

αυτό ήταν ατρακάριστο, ότι δεν έφερε καμία μηχα-

νική βλάβη και ότι είχε υποστεί βιολογικό καθαρ-

ισμό.

Όμως το άνω αυτοκίνητο κατά την πώληση του

έφερε πραγματικό ελάττωμα κεκαλυμμένο και δη

βλάβη στον κινητήρα του, η οποία εμφανίστηκε

τρεις μήνες από τον χρόνο της πώλησης του και

είχε ως συνέπεια την πρόκληση και περαιτέρω

ζημιών του. Συγκεκριμένα ο ενάγων ξεκίνησε να

οδηγεί το ως άνω αυτοκίνητο με συνεπιβάτες τη

σύζυγο του και τον υιό τους. Φθάνοντας στην Αττι-

κή Οδό, στο ύψος της διαδρομής κοντά στο Μαρ-

ούσι, η θερμοκρασία εντός του αυτοκινήτου έφθ-

ασε σε σημείο ανυπόφορο και τα ηλεκτρολογικά

του συστήματα επεδείκνυαν με ανάλογο φωτισμό

μηχανική βλάβη, οπότε ο ενάγων σταμάτησε το

όχημα σε παρακείμενο χώρο για να μην υποστεί

περαιτέρω απρόβλεπτες ζημίες και κάλεσε την

οδική βοήθεια της Αττικής Οδού. Ο τεχνικός που

κατέφθασε είπε στον ενάγοντα και την οικογένεια

του ότι μάλλον είχε καεί η φλάντζα του αυτοκινή-

του, ότι είχαν χυθεί σε όλον τον χώρο της μηχα-

νής του υγρά του ψυγείου της από την υπερθέρ-

μανση και ότι αυτό δεν μπορούσε να κινηθεί αυτοδ-

υνάμως. Κατόπιν τούτου το παραπάνω αυτοκίνητο

μεταφέρθηκε με γερανοφόρο όχημα προς επισ-

κευή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της αντιπρ-

οσωπείας CITROEN, με τον διακριτικό τίτλο «Ωμέγα

Ελλάς», της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με

την επωνυμία «... Ε.Π.Ε.», όπου διαπιστώθηκαν

εκτεταμένες βλάβες του και δη προϋπάρχουσα

βλάβη του κινητήρα του, που εμφάνισε στρέβλω-

ση του συστήματος μπλοκαρίσματος του, με απο-

τέλεσμα να είναι αδύνατη η κίνηση του χωρίς τριβή

των εσωτερικών τμημάτων της μηχανής του και

από το απότομο και ανεξέλεγκτο ανέβασμα της

θερμοκρασίας του αυτοκινήτου, να υφίσταται

κίνδυνος της ανά πάσα στιγμή ανάφλεξής του. 

Κατά σύσταση του άνω συνεργείου το αυτοκίνητο

έπρεπε να μεταφερθεί στο συνεργείο της εναγο-

μένης, προκειμένου να επισκευασθεί με έξοδα και

δαπάνες της τελευταίας, με βάση την τριετή εγγύηση,

που είχε χορηγήσει στους άνω αγοραστές για την

καλή μηχανική λειτουργία του αυτοκινήτου κατά

την πώληση του και ότι η ζημία του καλυπτόταν

απ' αυτήν. Πράγματι το άνω αυτοκίνητο μεταφ-

έρθηκε με γερανό στο συνεργείο της εναγομένης,

για να επισκευασθεί με έξοδα και δαπάνες της,

πλην όμως, παρότι το αυτοκίνητο παρέμεινε εκεί

επί 27 ημέρες, η εναγομένη αδιαφορώντας δεν

προέβη σε επισκευή του, οπότε ο ενάγων αναγ-

κάστηκε να μεταφέρει εκ νέου το αυτοκίνητο στο

άνω εξουσιοδοτημένο συνεργείο CITROEN προς

επισκευή του, για την οποία καταβλήθηκε συνο-

λικά το ποσό των 3.200 ευρώ. Συγκεκριμένα για

αγορά των ανταλλακτικών, ο ενάγων κατέβαλε το

ποσό των €2.318,60 και για την εκτέλεση των εργα-

σιών, κατέβαλε το ποσό των €881,40. Επιπλέον

αποδείχθηκε ότι, παρά την επισκευή του αυτοκι-

νήτου, εξαιτίας του άνω ελαττώματος του και λαμ-

βανομένων υπόψη του ύψους, της φύσης, του

είδους και της έκτασης των προκληθεισών εξαιτίας

του άνω ελαττώματος ζημιών του, υπέστη μείω-

ση της αγοραστικής του αξίας, η οποία εκτιμάται

στο ποσό των 600 ευρώ. 

Η εναγομένη ως εταιρεία ειδικευμένη στην

πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, γνώριζε

ότι το αυτοκίνητο έφερε σοβαρό μηχανικό ελάτ-

τωμα κατά την πώληση του, που μπορούσε να

διαπιστωθεί από τους τεχνικούς συμβούλους της,

με απλό έλεγχο της μηχανής του οχήματος, ώστε

αυτό ή να επιδιορθωθεί πρώτα και μετά να πωλ-

ηθεί ή να μειωθεί η αξία πωλήσεως του, κατά το

ποσό που το τίμημα εκ των πραγμάτων θα απο-

μειωνόταν, με βάση τη δαπάνη αποκαταστάσεως

του πραγματικού ελαττώματος, που αυτό έφερε

και έπρεπε πριν την πώληση, με βάση την καλή

συναλλακτική πίστη, τα χρηστά ήθη και την συναλ-

λακτική ευθύτητα, να επιδιορθωθεί. 

Η εναγομένη ευθύνεται από την σύμβαση για

το κρυμμένο ελάττωμα που έφερε το αυτοκίνητο

κατά την πώληση του, που διαπιστώθηκε εντός

εξαμήνου και συνεπώς, τεκμαίρεται ότι υπήρχε

κατά την παράδοση αυτού και πρέπει να υποχρ-

εωθεί να καταβάλλει στον ενάγοντα-αγοραστή του

επίδικου αυτοκινήτου ανάλογη αποζημίωση. 

Τέλος, αποδείχθηκε ότι από την ως άνω συμπε-

ριφορά της εναγομένης, η οποία πέραν του ότι

αποτελεί αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης, συνι-

στά και αδικοπραξία, καθόσον αυτή αν και γνώρ-

ιζε κατά το χρόνο παράδοσης του αυτοκινήτου

στον ενάγοντα - αγοραστή την ύπαρξη του ανω-

τέρω πραγματικού ελαττώματος, εντούτοις δολίως

το απέκρυψε και παριστάνοντας του ψευδή γεγονό-

τα ως αληθή πέτυχε να της καταβάλει ο ενάγων-

αντισυμβαλλόμενός της το άνω ποσό του τιμή-

ματος κατά το ανάλογο ποσοστό της συγκυριότ-

ητας του. Εξ αιτίας της άνω αδικοπραξίας της ενα-

γομένης, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη και δικαι-

ούται ανάλογης χρηματικής ικανοποίησης, το ύψος

της οποίας, πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 600

ευρώ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr

www.legalaction.gr

Πλήρης αποζημίωση στην Ελλάδα από πώληση
μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 

με κρυμμένο ελάττωμα, την ανυπαρξία 
του οποίου είχε εγγυηθεί ο πωλητής

Το ράλλυ των «αδιάφθορων»
και οι επιπτώσεις στην ευρύτερη

κυπριακή οικονομία
Η πραγματική, αν υπάρχει, βούληση της κυβέρνησης για αντιμετώπιση

της διαφθοράς και της διαπλοκής δεν πρέπει να εκφράζεται με έκτακ-

τες και κατεπείγουσες συσκέψεις στο Προεδρικό. Αυτά είναι κινήσεις

πανικού μπροστά σε μια κοινωνία που έχει φτάσει στα όρια των αν-

τοχών της, παρακολουθώντας αυτόν τον πολιτικό ξεπεσμό. Έπρεπε,

δηλαδή, να βγουν στη φόρα τα ρεζιλίκια από τον Al Jazeera για να υπάρ-

ξει η δήθεν ευαισθησία και το ξαφνικό ενδιαφέρον, να ληφθούν μέτρα

και να προωθηθούν νομοθεσίες; Μήπως όλα αυτά τα χρόνια, οι εκθέ-

σεις αρμοδίων επιτροπών της Ε.Ε. και των Ηνωμένων Εθνών, όπως η

Greco και η Moneyval, αλλά και ανεξάρτητοι διεθνείς φορείς δεν απο-

κάλυπταν την έκταση της διαπλοκής και της διαφθοράς στην Κύπρο;

Γράφει ο 

Μιχάλης 

Δαμιανός
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ 

Η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, παρουσιάζεται ανέτοιμη να διαχειριστεί

τέτοιου είδους κρίσεις και, κυρίως, εμφανίζεται αυτοκαταστροφική, καθώς

επέτρεψε να συνεχίζονται πρακτικές που πληγώνουν την αξιοπιστία και την

αξιοπρέπεια του κράτους μας λόγω του τρόπου διαχείρισης του προγράμ-

ματος των πολιτογραφήσεων. Ένα βίντεο, όσο παράξενο κι αν φαίνεται για

κάποιους, δεν «σκότωσε» μόνο το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων.

Δυστυχώς, επανέφερε σκιές πάνω από την κυπριακή οικονομία και πιο συγκε-

κριμένα στον ρόλο της Κύπρου ως κέντρου παροχής υπηρεσιών. Η Κύπρ-

ος για χρόνια ήταν στο στόχαστρο του διεθνούς οικονομικού παράγοντα με

κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλες ύποπτες δραστηρι-

ότητες από ξένους μεγιστάνες που χρησιμοποιούσαν ως βάση το νησί.

Με πολλές θυσίες, οι Κύπριοι επαγγελματίες, κατάφεραν να αλλάξουν την

εικόνα. Άλλαξαν οι διαδικασίες για να γίνονται όλα με περισσότερη διαφάνεια

καιστο πλαίσιο της απόλυτης νομιμότητας. Οι Κύπριοι λογιστές, δικηγόροι

και άλλοι επαγγελματίες έδιωξαν πελάτες. Οι τράπεζες έκλεισαν λογαρια-

σμούς. Όλα αυτά για να μην υπάρχει η αμφιβολία ότι δεν είμαστε νόμιμοι και

καθαροί. Η αυστηρότητα έφθασε σε υψηλά επίπεδα, με χαρακτηριστικό το

γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να ανοίξεις τραπε-

ζικό λογαριασμό σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, π.χ. σε τράπεζες της Γερ-

μανίας, παρά να ανοίξεις λογαριασμό στην Κύπρο. 

Όλα αυτά τα χρόνια οι επαγγελματίες στον χρηματοοικονομικό τομέα,

«οργώσαμε» ολόκληρο τον κόσμο για να πείσουμε πελάτες από δυτικές χώρ-

ες, αφού η Ρωσία τέθηκε στην ουσία εκτός επιλογών, να εγκατασταθούν στην

Κύπρο ή να μεταφέρουν τις έδρες των επιχειρήσεων τους στην Κύπρο. Τα

καταφέραμε σε ένα σημαντικό βαθμό, ωστόσο, τα όσα πρόσφατα είδαν το

φως της δημοσιότητας, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των ξένων απέναν-

τι στο κυπριακό σύστημα. Μάλιστα, τα πρώτα αρνητικά σημάδια άρχισαν να

διαφαίνονται με ελβετικές τράπεζες να δημιουργούν προβλήματα σε κυπρ-

ιακές εταιρείες σε ότι αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμών. Δεν

μπορούμε να ξέρουμε ως πότε αυτό θα συνεχιστεί και κατά πόσο θα επεκ-

ταθεί.

Πλέον, έχουμε εισέλθει σε μια οικονομική περίοδο χωρίς επενδυτικό πρ-

όγραμμα πολιτογραφήσεων, με τον τουρισμό σε μηδενική βάση και τον το-

μέα των κατασκευών σε ύφεση. Πρέπει να στηρίξουμε την πατρίδα μας ως

κέντρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αποφεύγοντας από πλε-

υράς κυβέρνησης το αχρείαστο και ανούσιο ράλλυ των «αδιάφθορων». Ας

σοβαρευτούμε επιτέλους.
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Μάζεψαν εικόνες, καντήλια και μανουάλια.

Μάζεψαν τα κομμάτια τους, μάζεψαν ακό-

μα και τα οστά των νεκρών τους οι Αρμένιοι

και πήραν το δρόμο για την προσφυγιά. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Πίσω τους άφησαν καμένη γη! Έκαψαν τα σπίτια

τους για να μη πέσουν στα χέρια των απίστων.

Δεν θέλουμε να τα αφήσουμε στα χέρια των Τούρ-

κων, λένε οι Αρμένιοι.Γνωρίζοντας πως στην πρ-

αγματικότητα η Τουρκία είναι ο αντίπαλος τους και

όχι το Αζερμπαϊτζάν! Η Τουρκία του παρανοϊκού

Ερντογάν που με την ανοχή της συντριπτικής πλει-

οψηφίας της παγκόσμιας πολιτισμένης (υποτίθε-

ται) κοινότητας αυτοανακηρύχθηκε προστάτης των

απανταχού της γης μουσουλμάνων και εισβάλλει

παντού!

Η Ρωσία έβαλε στο τραπέζι των διαπραγμα-

τεύσεων Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν για το Να-

γκόρνο-Καραμπάχ που αλλάζει τα γεωπολιτικά

δεδομένα της περιοχής. Τελικά ο Πούτιν δεν στά-

θηκε σύμμαχός των Αρμενίων αλλά εχθρός! Και

η Αρμενία υπέγραψε μια ταπεινωτική συνθήκη,

αφού η Αρμενία υποχρεούται να παραδώσει σει-

ρά εδαφών της μετά από έναν άνισο πόλεμο 45

ημερών.

«Όλες οι εκκλήσεις μας προς την Διεθνή Κοινό-

τητα, τον Ο.Η.Ε., την Ευρωπαϊκή Ένωση απο-

ρρίφθηκαν κυνικά. Όλες οι προειδοποιήσεις μας

για την εμπλοκή της Τουρκίας, τον ρόλο των μι-

σθοφόρων τζιχαντιστών, την ευρεία χρήση απα-

γορευμένων όπλων, δεν εισακούστηκαν. Πρόκει-

ται για μια μαζική ανθρωπιστική καταστροφή με

πολλές παραμέτρους, που επιδεινώνεται από το-

υς όρους της συμφωνίας, γιατί οι όροι της διακιν-

δυνεύουν και παραβιάζουν το απόλυτο δικαίωμα

του αρμενικού λαού να ζει ασφαλής και ανεξάρ-

τητος σε μια δημοκρατική και αναπτυσσόμενη

χώρα», είχε δηλώσει σε συνέντευξη του στο

News24/7 και στον Αλέξανδρο Πηγαδά η Πρόε-

δρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος,

ΧριψιμέΧαρουτουνιάν. Και ασφαλώς έχει από-

λυτο δίκιο.

Το δραματικό αυτό 45ημερο του πολέμου χα-

ρακτηρίστηκε από τις σφοδρές επιθέσεις του Αζε-

ρμπαϊτζάν με βαρύ πυροβολικό, χρήση απαγο-

ρευμένων όπλων, επιθέσεων της Αεροπορίας και

drones, που στόχευαν συστηματικά τον άμαχο αρ-

μενικό πληθυσμό και τις υποδομές της χώρας, πρ-

οκαλώντας πολλές εκατοντάδες θύματα. Ο αρμε-

νικός στρατός υπερασπίστηκε ηρωικά το Στεπα-

νακέρτ, το Σουσί, το Χαντρούτ, το Μαρντουνί και

όλες τις περιοχές του Αρτσάχ, ακόμα και σε στιγ-

μές πολύ κρίσιμες. Ήταν όμως αδύνατο να αντέ-

ξει. Γιατί αυτόν τον πόλεμο τον υποστήριξε με όλα

τα μέσα η στρατιωτική μηχανή της Τουρκίας και

τον ανέχτηκε η Ορθόδοξη Ρωσία! 

Η συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο ήταν

φανερή από την αρχή του πολέμου και ο ρόλος

της υποκινητικός. Η Τουρκία δεν έχει κρύψει ότι

επιζητά να ελέγξει τις περιοχές της πρώην Σοβιε-

τικής Ένωσης. Ο διακαής της πόθος να δημιο-

υργήσει ένα παντουρανικό τόξο στον Νότιο Καύκα-

σο και ευρύτερα, την εξωθεί στις ακραίες επιδιώξεις

της. Έτσι εξηγείται και ο όρος της συμφωνίας, που

αφορά στη σύνδεση του Ναχιτσεβάν με το Αζερ-

μπαϊτζάν, που περνά από την επικράτεια της Αρ-

μενίας. Σημείο βέβαια που δεν μπορεί να προ-

βλεφθεί με μια διμερή συμφωνία, γιατί έγκειται σε

όρους διεθνών συμβάσεων.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα

στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρ-

νο-Καραμπάχ αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα

της περιοχής. Και το χειρότερο: Ο μεγάλος νικητής

του πολέμου στην πραγματικότητα είναι η Τουρκία,

η οποία πλέον, με συνδρομή και τη Μόσχας, βά-

ζει στο χέρι τον Καύκασο και ενισχύει τη σχέση της

με τους Αζέρους.Ο αρμενικός πολιτισμός που άνθ-

ισε εδώ και 3,000 χρόνια στην περιοχή, παραδόθηκε

βορά σε εκείνους που καταστρέφουν και λεηλα-

τούν ό,τι δεν είναι δικό τους.

Η συμφωνία βάζει σε κίνδυνο το μέλλον του λα-

ού του Αρτσάχ και της Αρμενίας. Οι πρόσφυγες

έχουν εγκατασταθεί σε πρόχειρους καταυλισμούς

στο Γερεβάν, στο Κορίς και σε άλλες πόλεις της

Αρμενίας, εξαναγκασμένοι να αποχωρήσουν από

την χώρα τους, δημιουργώντας μια μεγάλη ανθρ-

ωπιστική κρίση, με αβέβαιο το μέλλον τους. Σχεδόν

όλες οι οικογένειες έχουν χάσει παιδιά, νέους,

συγγενείς, φίλους. Πολλοί από αυτούς θα χάσουν

τα σπίτια τους στις συγκεκριμένες περιοχές της

πατρίδας τους. Τι θα τους επιφυλάσσει ένα μέλ-

λον υπό το Αζερμπαϊτζάν; Τα γεγονότα με τα πο-

γκρόμ εναντίον των Αρμενίων σε Μπακού, Σο-

υμγκάιτ, Μαραγά και αλλού, δεν προμηνύουν τίπο-

τε καλό.

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποια Ευρωπαϊκή

Ένωση αλήθεια; Υπάρχει στ΄αλήθεια Ευρωπαϊκή

Ένωση;Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά και ξανα-

συζητά και στο τέλος αποφασίζει η Γερμανία! 

Υστερόγραφο: Ο Ερντογάν εισέβαλε ξανά στην

Αμμόχωστο. Και εμείς εκλιπαρούμε αυτόν τον πα-

ρανοϊκό να έρθει να συνομιλήσουμε!!!

Ιδού και η μεγάλη διαφορά: Οι Αρμένιοι καίνε τα

σπίτια τους για να μην πέσουν στα χέρια των

απίστων! Κάποιοι δικοί μας στην Κύπρο τα που-

λάνε στον κατακτητή!

Η Τουρκία είναι ο μεγάλος 
κερδισμένος της 

συνθηκολόγησης των Αρμένιων
ΑΔEΛΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟY

ΕIΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜEΝΙΟΙ

Ένας αγρότης μια φορά είχε χάσει το ρολόι

του μέσα στο στάβλο. Παρόλες τις προσπά-

θειές του δεν μπόρεσε να το βρει. 

Εκείνη την ώρα περνούσαν απ΄έξω κάποια

παιδιά του χωριού του και έδειξαν πρόθυμα να

τον βοηθήσουν. Δεν μπόρεσαν όμως.

Γράφει η 

Ιωάννα

Χαρμπέα
Κοινωνιολόγος - 

Εγκληματολόγος  

- Συγγραφέας

Ο αγρότης έδειχνε απογοητευμένος. 

Τότε ένα παιδί γύρισε πίσω και του ζήτησε να

πάει ξανά στο στάβλο και να ξαναπροσπαθήσει.

Και πράγματι, μετά από λίγο γύρισε κρατώντας

το ρολόι.

– Πού το βρήκες; ρώτησε έκπληκτος ο α-

γρότης. 

Το παιδί απάντησε πως πήγε στο στάβλο, κάθ-

ισε κάτω σιωπηρό και έτσι άκουσε τους χτύ-

πους του ρολογιού.

Αν κάτσεις για λίγο στη σιωπή μπορείς να

ακούσεις. Σήμερα ο κόσμος μας βρίθει από

προβλήματα. Άγχος, στρες, αγωνία για το αύριο,

υποχρεώσεις φόβος, ένταση στις σχέσεις, μπέρ-

δεμα για τις αξίες της ζωής μας, η οποία με την

καθημερινότητα του αόρατου αλλά και συνάμα

ορατού εχθρού, του κορωνοϊού, έχει αποδιορ-

γανωθεί.

Άνθρωπε, αν δεν θέλεις να χάσεις την πυξίδα

της ζωής και θέλεις να κρατάς τις ισορροπίες,

αφιέρωσε λίγο χρόνο, έστω κάποια λεπτά στη

διάρκεια της μέρας για να ακούσεις τι θέλει να

σου πει η σιωπή. 

Η ηρεμία του μυαλού και η ολιγόλεπτη απομό-

νωση δίνει λύσεις!

Αν κάτσεις για λίγο στη σιωπή 
μπορείς να ακούσεις…

Οι ευθύνες για τους 1600 
νεκρούς στην Ελλάδα

Κύριε Διευθυντά,

Είναι γνωστό πως ξιπασμέ-

νοι νεοέλληνες τις τελευταίες

δεκαετίες είχαν σημαία τον κα-

ταναλωτισμό, σε μια κοινωνία

παρακμής, με διαλυμένους θε-

σμούς και τώρα ξαφνικά συνειδ-

ητοποίησαν πως λόγω της κα-

ταστροφής του περιβάλλοντος

προκύπτουν πανδημίες με τε-

ράστιους κινδύνους για την ίδια

την ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν

πάση θυσία να προστατεύσο-

υμε το περιβάλλον, διαφορετι-

κά οι πανδημίες θα συνεχιστούν.

Η καταστροφή της φύσης οδ-

ηγεί στην εξάπλωση των παν-

δημιών. Το δίδαγμα από τον

κορωνοϊό είναι πως στη ζωή

τίποτε δεν είναι δεδομένο.

Οι αιτίες για τους εκατοντά-

δες νεκρούς είναι οι εξής οκτώ:

1. Οι αρμόδιοι του Υπουρ-

γείου Υγείας δεν άκουσαν τον

χαρισματικό βιολόγο καθηγητή

Δερμιτζάκη στη Γενεύη, που

είχε εισηγηθεί: μάσκες σ΄όλο

τον πληθυσμό από αρχές Σε-

πτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι

για την αμισθί θέση του ΕΣΕΤΕΚ

(Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας,

Τεχνολογίας και Καινοτομίας)

παραιτήθηκε απογοητευμένος

στις 3/8/19. Αρμόδιος Υπουργός

όχι μόνο τον εκτόπισε, αλλά και

εκώφευσε στις εισηγήσεις του

ως μωρή παρθένος. Εάν είχε

εισακουσθεί, θα είχαν σωθεί

1600 ανθρώπινες ζωές. Στις

10/10 οι νεκροί ήσαν 436 και

μέχρι σήμερα εκτοξεύτηκαν

στους 1630.

2. Εαν λοιπόν το lockdown

είχε επιβληθεί αρχές Σεπτεμ-

βρίου (που όμως δεν επιβ-

λήθηκε για να δοθεί «ανάσα»

στις επιχειρήσεις ) δεν θα είχε

κοπεί η ανάσα των 1600 ασθ-

ενών. 

3. Η επανάπαυση, η μείω-

ση της χαλάρωσης, και ο εφη-

συχασμός των πολιτών είχαν

τραγικά αποτελέσματα. 

4. Η καθυστερημένη έναρξη

εντατικών και αυστηρών ελέγχων

στους εργάτες γης από όμορ-

ες χώρες. Έπρεπε στα σύνο-

ρα να επιδεικνύουν αρνητικό

τέστ. Μην ξεχνάμε την επιτ-

υχημένη επίδοση της Ν.Κόρε-

ας με τεράστια έμφαση στα μα-

ζικά τέστ, και την εκτεταμένη

ιχνηλάτηση. Στην Ελλάδα

υπήρχε ο ιός και δεν ξέραμε να

τον εντοπίσουμε. 

5. Στις φοιτητουπόλεις έπρ-

επε να είχε επιβληθεί η μάσκα

με την έναρξη της φοιτητικής

χρονιάς. 

6. Δυστυχώς δεν επιβλήθη-

κε από το Υπουργείο Μεταφο-

ρών η πυκνότητα των δρομο-

λογίων στα 2’ (αντί των 7΄) στο

μετρό και ΗΣΑΠ με αποτέλε-

σμα τον συνωστισμό και την

εκτίναξη της μετάδοσης του ιού.

7. Δεν επιστρατεύθηκαν από

τον Αύγουστο οι πνευμονολό-

γοι από όλα τα στρατιωτικά νο-

σοκομεία. 

8. Όπως σοφά δήλωσε ο

Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως

οι μαγκιές των ιεραρχών και οι

ευλαβείς εγωισμοί σκοτώνουν.

Αντί να δηλωθεί ομολογία των

λαθών, υπήρξε αλλοφροσύνη

και έπαρση.

Για να μη γίνονται λοιπόν

γκάφες θα πρέπει οι πολιτικοί

να αφουγκράζονται και να πει-

θαρχούν στους επιστήμονες

καθώς και να χαράσσεται στρ-

ατηγική για τη σωστή διαχείρ-

ιση. Μήπως οι πολιτικοί αντί να

εκτοξεύουν επανδρωμένα σκά-

φη στο διάστημα και να σχε-

διάζουν διαστημικά ταξίδια αυ-

τά τα δις θα ήταν πολύ πιο χρή-

σιμο να επενδυθούν στα νο-

σοκομεία για να σώζεται ο

ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

Μέχρι 18/11 η Ελλάδα είχε

85.261 κρούσματα. Η Κίνα είχε

μόλις 12 κρούσματα και κανέ-

να θάνατο. Οι αρμόδιοι

γνωρίζουν την απειθαρχία του

Έλληνα και όφειλαν να ενε-

ργήσουν έγκαιρα και ταχύτα-

τα, δηλ. από αρχές Σεπτεμ-

βρίου επιβολή προστίμου 1000

ευρώ σε όσους δεν φορούσαν

μάσκα, οπότε δεν θα χρειαζό-

ταν το τωρινό lock down. 

Άραγε θα έχει κάποιος «αρμό-

διος» την ευαισθησία να παρ-

αιτηθεί για τους 1600 νεκρούς.

«Ο έχων ώτα ακούειν ακουέ-

τω».

Γεώργιος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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ΜΕΡΟΣ 2ον
Κατά τη διάρκεια του πολέμου το πρόβλημα

του πολιτικού μέλλοντος της Κύπρου εθίγη επα-

νειλημμένα τόσο στον διεθνή Τύπο όσο και σε

διπλωματικές επαφές, σαν μέρος των μεταπο-

λεμικών διεκδικήσεων της Ελλάδας. Κατά τη

Μάχη της Κρήτης το 1941, η ελληνική κυβέρν-

ηση ζήτησε να της επιτραπεί να μεταφερθεί στην

Κύπρο για να βρεθεί ανάμεσα στον ελληνικό

πληθυσμό. Αλλά, παρά την υπόσχεση του Τσώρ-

τσιλ προς τον Έλληνα βασιλέα ότι σε περίπτω-

ση που ο ίδιος ή μέρος του Ελληνικού Στρατού

θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει την Κρήτη, τότε

θα τους δινόταν κάθε βοηθεια να μεταφερθούν

στην Κύπρο, η υπόσχεση αυτή ακυρώθηκε.

Τόσο ο βασιλιάς και η ελληνική κυβέρνηση, όσο

και ο Ελληνικός Στρατός μεταφέρθηκαν στην

Αίγυπτο και όχι στην Κύπρο. 

Ευρισκόμενος ήδη στην Κρήτη, ο Εμμανο-

υήλ Τσουδερός επίστευε πως η αναχώρηση

προς τη δεύτερη ελληνική Μεγαλόνησο, την

Κύπρο, «θα ήτο μια ηθική ενίσχυσις του μαχο-

μένου Έθνους και θα είχε συμβολικόν χαρακ-

τήρα διά την μεταπολεμικήν της τύχη». 

Πριν ακόμα καταληφθεί η Κρήτη από τους

Γερμανούς στις 24 Μαΐου 1941, ο τότε πρωθυ-

πουργός της Ελλάδας, Εμμ. Τσουδερός, εισηγήθη-

κε στον Άγγλο πρέσβη στα Χανιά «να δοθεί η

Κύπρος ως προσωπικό δώρο στον Έλληνα

Βασιλέα, για ενθάρρυνσιν των Ελλήνων στην

παρούσα συμφορά...»

Κοινοποίησε μάλιστα τις σκέψεις του προς

τον Άγγλο πρέσβη και με έγγραφο υπόμνημα,

στο οποίοι αναφέρονται και τα εξής: «Η Ελλάς

με αρχηγόν τον βασιλέα της ετήρησε σταθεράν

και γενναίαν στάσιν εις τον αγώνα κατά του Άξο-

νος προς υπεράσπισιν της συμμαχικής υποθ-

έσεως. Τα δεινά, όμως, του αγώνος δύνανται

να κάμψουν τον ενθουσιασμόν και θα ήξιζε δι’

έναν λαόν ως τον Ελληνικόν, να τονωθή εις την

υπεράνθρωπον προσπάθειάν του με ενδείξεις

εκ μέρους των συμμάχων ότι εκτιμάται η θυσία

του και ότι εν καιρώ θα συντελεσθή η παρ-

αχώρησις της Κύπρου εις τον Βασιλέα των Ελλή-

νων Γεώργιον Β’, όπως έγινε άλλοτε διά τας

Ιονίους Νήσους, αι οποίαι παρεχωρήθησαν εις

τον πάππον του, Γεώργιον Α’. Κατά την διάρ-

κειαν του πολέμου, ο Βασιλεύς Γεώργιος Β’ θα

διοικούσε την Κύπρον με την υπάρχουσαν εκεί

βρετανικήν διοικητικήν και υπαλληλικήν διάρθ-

ωσιν. Θα μας εδίδετο ούτω η δυνατότης, εάν

υποχρεωθώμεν να υποχωρήσωμεν από την

Κρήτην, να καταφύγωμεν εκεί και να είμεθα

Έλληνες μεταξύ Ελλήνων. Παντού αλλού θα

είμεθα ξένοι πρόσφυγες».

Οι Βρετανοί κατέφυγαν σε προφάσεις. Εφο-

βούντο ότι ο Βασιλεύς εγκαθιστάμενος στην

Κύπρο θα ασκούσε πραγματική εξουσία, αφού

οι Έλληνες αυτόν θα αναγνώριζαν ως άρχοντα

και ότι τον Βρετανό Κυβερνήτη. 

Η πρόταση όμως αυτή, όπως και άλλες νύξεις

σχετικές με το μέλλον της Κύπρου, σε συνδυα-

σμό με τις ελληνικές διεκδικήσεις στα Δωδε-

κάνησα, έτυχαν αρνητικής απαντήσεως από

βρετανικής πλευράς. 

Την 15ην Νοεμβρίου 1941, ο πρωθυπουργός

της Ελλάδας Εμμανουήλ Τσουδερός, μιλώντας

σε δείπνο που παρετέθη προς τιμήν του υπό

της ελληνικής παροικίας του Λονδίνου, έλεγε

και τα κατωτέρω: «Οραματίζομαι την Ελλάδα

μετά τον πόλεμον μεγαλυτέραν και υπερήφα-

νον, περιλαμβάνουσαν και την Βόρειον Ήπει-

ρον, την Μακεδονίαν, την Δυτικήν Θράκην, την

Δωδεκάνησον και την Κύπρον». 

«Ακουσθέντες οι λόγοι ούτοι εις Κύπρον προ-

εκάλεσαν μεγάλην αίσθησιν, εις δε τας εφημε-

ρίδας ανελύετο εις ευφροσύνους τόνους το

όραμα του Εμμ. Τσουδερού». 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου 
(Καλοψιδιώτης)

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Εθνική Αντίσταση αποκαλείται η αντίσταση

που πρόβαλαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της

γερμανικής κατοχής μέσω των ανταρτικών

οργανώσεων, είτε στα βουνά, είτε στα χωριά

και στις πόλεις για την απελευθέρωση της χώρας.

Η αντίσταση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά τη

συνθηκολόγηση της Ελλάδας, τον Απρίλιο του

1941. Αρχικά υπήρξε προϊόν αυθόρμητων ενε-

ργειών μεμονωμένων πολιτών ή μικρών ομά-

δων πολιτών, άλλα με την πάροδο του χρόνου

απέκτησε οργανωμένη μορφή με την ίδρυση

αντιστασιακών οργανώσεων. 

Από τα μέσα του 1942 εξελίχθηκε σε ένοπ-

λο αγώνα στην ύπαιθρο. Ήδη από τα μέσα του

1943 οι ανταρτικές ομάδες είχαν προκαλέσει

πολύ σοβαρά πλήγματα στους κατακτητές και

είχαν κατορθώσει να απελευθερώσουν τμήμα

της ορεινής ενδοχώρας. 

Να σημειωθεί πως σε όλη την περίοδο της

γερμανικής κατοχής η πατρίδα μας πλήρωσε

το πιο βαρύ τίμημα, αφού εκτός της ολοκληρ-

ωτικής καταστροφής όλων των Εθνικών υπο-

δομών της (οι Γερμανοί ακόμα και μετά τη συνθη-

κολόγηση, φεύγοντας έκαιγαν τα πάντα στο πέρ-

ασμα τους), η Ελλάδα στον αγώνα για την Παγ-

κόσμια ελευθερία της περιόδου 1940-1944, είχε

τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές,

αφού έχασε είτε στην μάχη, είτε από τις ομαδι-

κές εκτελέσεις και την πείνα, σχεδόν το 10% του

πληθυσμού της. Οι Γερμανοί έπνιξαν στο αίμα

ολόκληρη τη χώρα και μετέτρεψαν σε ερείπια

τουλάχιστον 800 χωριά και κωμοπόλεις! 

Κορυφαία πράξη αντίστασης κατά τη διάρ-

κεια της Γερμανικής κατοχής και μια από τις

μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς κατά τον Β'

Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρείται η ανατίναξη της

γέφυρας του Γοργοποτάμου. Τα γεγονότα εξελίχθη-

καν ως εξής: Το 1942 ήταν μια χρονιά, πολύ

δύσκολη για τους Συμμάχους. Η Στρατιά του

Ρόμελ βρισκόταν στη γραμμή του Ελ Αλαμέιν

και από εκεί απειλούσε ολόκληρη την Μέση Ανα-

τολή και το Σουέζ. Αν ο Ρόμελ επετύγχανε του

σκοπού του, το πιο πιθανόν ήταν να κέρδιζε ορι-

στικώς και τον πόλεμο. Η Ελλάδα ήταν μια από

της κύριες αρτηρίες που ανεφοδιαζόταν η στρ-

ατιά του Ρόμελ. Για το λόγο αυτό αποφασίζεται

να αποκοπεί η κύρια οδός ανεφοδιασμού του. 

Η επιχείρηση της ανατίναξης της γέφυρας του

Γοργοποτάμου άρχισε να σχεδιάζεται στις 29

Σεπτεμβρίου του 1942, όταν μία ομάδα αποτε-

λούμενη από δώδεκα Άγγλους καταδρομείς, με

επικεφαλής τον συνταγματάρχη Έντι Μάιερς

και τον ελληνομαθή ταγματάρχη Κρις Γουντχά-

ουζ, έπεσε με αλεξίπτωτα στην περιοχή της

Γκιώνας. Ανάμεσά τους ήταν ο Ελλαδίτης Θεμι-

στοκλής Μαρίνος κι ένας Έλληνας Κύπριος με

το κωδικό όνομα «Γιάννης». Σκοπός τους, να

έλθουν σε επαφή με Έλληνες αντάρτες και να

υλοποιήσουν την «Επιχείρηση Χάρλινγκ», που

είχε σχεδιάσει το Συμμαχικό Στρατηγείο στο

Κάιρο. 

Το σχέδιο συνίστατο στην ανατίναξη μιας από

τις τρεις γέφυρες Παπαδιάς, Ασωπού και Γορ-

γοποτάμου (και οι τρεις βρίσκονται στον ορεινό

όγκο του Μπράλλου), πάνω από τις οποίες διε-

ρχόταν η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης

- Αθηνών, που ήταν και η μοναδική αξιόπιστη

δίοδος προς τα λιμάνια της Νότιας Ελλάδας και

η αχρήστευσή της θα προκαλούσε τη διακοπή

του ανεφοδιασμού της γερμανικής στρατιάς του

Ρόμελ στη Βόρειο Αφρική.

Ήταν 25 Νοεμβρίου του 1942, όταν ύστερα

από υποδειγματικό συντονισμό των αντιστα-

σιακών οργανώσεων του Εθνικού Δημοκρατι-

κού Ελληνικού Συνδέσμου (Ε.Δ.Ε.Σ.) και του

Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού

(Ε.Λ.Α.Σ.) και υπό την υψηλή καθοδήγηση 12

έμπειρων στα εκρηκτικά Άγγλων κομάντος πραγ-

ματοποιήθηκε, χωρίς ανθρώπινες απώλειες, η

ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, την

οποία υπεράσπιζαν οι σιδερόφρακτες ιταλικές

και γερμανικές δυνάμεις. Η ανατίναξη της γέφ-

υρας του Γοργοποτάμου ήταν η πρώτη και μονα-

δική κοινή επιχείρηση των δύο μεγαλυτέρων

αντιπάλων αντιστασιακών οργανώσεων Ε.Δ.Ε.Σ.

και Ε.Λ.Α.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της γερμανι-

κής κατοχής! Η ενέργεια αυτή προκάλεσε το

θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης και

έδωσε δύναμη και κουράγιο στον δοκιμαζόμε-

νο Ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό που δεν είχε

να αντιμετωπίσει τις γερμανικές θηριωδίες μόνο,

αλλά και τις συνέπιες του εμφυλίου πολέμου

που καταδυνάστευε τη χώρα και κατά τη διάρ-

κεια της γερμανικής κατοχής!

Η Ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνι-

κής Αντίστασης καθιερώθηκε με πρωτοβουλία

της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου το

1982 (νόμος 1582/82) και γιορτάζεται κάθε χρόνο

στις 25 Νοεμβρίου (ημερομηνία της ανατίναξ-

ης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου) για να τιμ-

ηθεί η αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατοχικών

δυνάμεων (Γερμανικών, Ιταλικών και Βουλγα-

ρικών) την περίοδο 1941-1944.

Δρ. Αυγουστίνος (Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού

a.avgoustis@hotmail.com

Ο εν εξορία πρωθυπουργός της Ελλάδας Εμμανουήλ
Τσουδερός, του οποίου το όραμα ενώσεως της

Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα μετά τον Πόλεμο,
προκάλεσε μέγα ενθουσιασμό στην Κύπρο μας (ο
Εμμ. Τσουδερός γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1882). 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η μάχη της Κρήτης 1941 Εθνική Αντίσταση 
και Γοργοπόταμος
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Το τελευταίο χτύπημα

στο κεφάλαιο
Το Κεφάλαιο μετά τον ανηλεή πόλεμο που δέχτηκε επί σαράν-

τα χρόνια, τελικά εξέπνευσε εν μέσω μυριάδων κραυγαζόντων

οπαδών νυν και αεί και εις τους αιώνας των χιλιετιών αμήν. Είναι

αυτό που λέει ο σοφός εκσοσιαλισθείς λαός μας ‘’νταγκόρδε ο

παρδάλης’’. Κείτεται πλέον άπνους ο καπιταλισμός και εξετάζε-

ται η περίπτωση να εισαχθεί στο Μουσείο της Ακροπόλεως ως

έκθεμα στον τομέα των ερπετοειδών. Θραύση θα κάνει το ταμείο

του μουσείου. Έξω θα λάμπει ο ήλιος και μέσα στην σαρκοφά-

γο του θα λειώνει εις το πύρ το εξώτερον ο άθλιος, ο αθλιότατος

καπιταλισμός και θα δέχεται την χλεύη του σκεπτομένου πι-

θανόν λαού. Αμήν.

Η είδηση χαράς έπεσε σαν ομοβροντία πυροβόλων όπως την

εικοστή ογδόη Οκτωβρίου, πάει κι ο «Πίτσος», λάκισε κι αυτός

μέσα στις χιλιάδες αμαρτίες που είχε κατά την διάρκεια εξαγωγών

των ψυγείων του των 12 και 14 ποδών. Έκλεψε, ξαναέκλεψε τον

γενναίο λαό των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων των υπερή-

φανων γειρατιών και των ευέλπιδων μωρών. Επιτέλους απαλ-

λαγήκαμε και τώρα θα μπορούμε ανενόχλητοι όλοι οι Έλληνες

μέχρι του τελευταίου να οδηγούμε τα ηλεκτροκίνητα τραίνα του

Ιταλικού ΟΣΕ και να διεκπεραιώνουμε τις συνδιαλέξεις του Γερ-

μανικού ΟΤΕ. Όλα για τον λαό!! Πάνω ο λαός, κάτω οι Βιομήχανοι,

ούτε καν στο ίδιο επίπεδο.

Εκείνο που με θλίβει ως Έλληνα πατριώτη είναι που ο Δήμος

δεν έδωσε την εντολή για κωδωνοκρουσίες σε όλη τις εκκλησίες

της πόλης και δεν γιορτάσθηκε με την πρέπουσα μεγαλοπρέ-

πεια ο εκκλωτσισμός του στυγερού βιομήχανου Πίτσου. Ήταν

μία παράλειψη που πρέπει να εξετασθεί και να αποδοθούν

ευθύνες στο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο. Είχαν νομίσει κάποι-

οι ότι ο Δημοσθένης είχε δίκιο όταν έλεγε πως «δει δη χρημά-

των και άνευ τούτων ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων». Αφε-

λείς και απερίσκεπτοι αρχαίοι Έλληνες. Η γνώση τελικά ήρθε

από την νέα Ήπειρο, εκεί εδιδάχθη ο Andreas πως το χρήμα

διαφθείρει τον άνθρωπο και πως μόνον ο διορισμός και των αρι-

στερών στο Ελληνικό Δημόσιο θα έλυνε το πρόβλημα. Τουταυ-

τόν επετεύχθη και μπορέσαμε κι εμείς να ανακόψουμε τις εξα-

γωγές των αυτοκινήτων ΒΜW και Mercedes στην Αυστραλία με

την εισαγωγή στην παγκόσμια αγορά του νόστιμου μούσμου-

λου και της σαρδέλας Μυτιλήνης. Εκεί γονάτισε η Citroen και

εξέπνευσε η ΙΖΟΛΑ. Ήταν κίνηση Roi mat. 

Αυτόν τον θρίαμβο χαρήκαμε όλοι μας κατά την συντριβή και

της τελευταίας Ελληνικής βιομηχανίας. Στο καλό, κύριε Πίτσο,

στο καλό, άντε να εκμεταλλευτείτε τώρα τους αμόρφωτους Τούρ-

κους πολίτες, να τους πιείτε το αίμα, αρκετά θετικά ρέζους ρου-

φήξατε από εμάς. 

Εμείς πλέον μπορούμε να στεκόμαστε υπερήφανα δίπλα στην

μεγάλη πορεία των λαών της Αλβανίας και της Ρουμανίας, αν

και έχουμε πολύ ακόμα δρόμο να διανύσουμε μέχρι να φτά-

σουμε με τις κόρες και τις γυναίκες μας στα επίπεδα που κατά-

κτησαν εκείνοι στην οδό Φυλής. Όμως η προσπάθειά μας θα

συνεχιστεί αμείωτη και εντατική, αρκεί που κλείσαμε τα εργο-

στάσια. Τον πρώτο θρίαμβο τον καταφέραμε, στο χέρι μας τώρα

είναι να αγγίξουμε και τον δρόμο των κόκκινων φαναριών...

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
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«Χρυσά διαβατήρια,
διαφθορά και ευθύνες»
Κύριε Διευθυντά,

Στην εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα

Κυπριακή Δημοκρατία, όποια πέτρα σηκώσεις,

μόνο σκάνδαλα θα βρεις. Δεν υπάρχει μονο-

τονία, επειδή θα βρούμε όλων των ειδών τα

σκάνδαλα. 

Φυσικά, η καημένη η Κυπριακή Δημοκρ-

ατία είναι ευπαθής και φιλάσθενη από γεν-

νησιμιού της. Την έφτιαξαν ξένοι και δικοί της

για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα και τις

φιλοδοξίες τους. Οι Αγγλο-Αμερικανοί την ήθε-

λαν έτσι για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις

της Τουρκίας που είχε (και έχει) πολύ μεγαλύτε-

ρες φιλοδοξίες. 

Οι δικοί μας ηγέτες, με ελάχιστες εξαιρέσεις

– τον Σπύρο Κυπριανού και τον Τάσσο Παπαδό-

πουλο – διατήρησαν την ελαττωματική Κυ-

πριακή Δημοκρατία, την έκαναν μάλιστα χει-

ρότερη, για να ικανοποιήσουν την εξουσιο-

μανία τους και να βολέψουν εαυτούς και «ημε-

τέρους» συσσωρεύοντας όσα πλούτη μπο-

ρούσαν όπως ο Άφρων Πλούσιος του Ευαγ-

γελίου. Όπως κι αυτός, προσπαθούν να πλου-

τίσουν όσο μπορούν και δεν βλέπουν ότι η

Τουρκία καραδοκεί για να τα αρπάξει όλα.

Έτσι, οι δικοί μας κατάντησαν την ΚΔ ένα

ετοιμόρροπο κτίριο, που διατηρείται όρθιο

επειδή εξυπηρετεί ακόμα κάποια ξένα συμφ-

έροντα. Ο κυπριακός λαός, ο οποίος στην

πλειοψηφία του βρίσκεται στα «μαντριά» του

ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ , δεν ενοχλείται ποσώς

από τον χαλασμό που γίνεται γύρω του, τρώγον-

τας κουτόχορτο, αναπνέοντας μαννόσκονη ή

άλλες ουσίες που του στέλνει απλόχερα ο

Ερντογάν από τα κατεχόμενα. Αυτά πρέπει

να υπενθυμίζονται μήπως και ξυπνήσει κανέ-

νας από τους κουτοχορτοφάγους, επειδή «Αλί

τον δέρνουν εκατό τζιαι αλί τον δέρνει ο νους

του». Πρέπει να ξυπνήσει ο ίδιος ο λαός για

να καταλάβει. 

Να μη σας τα πολυλογώ, φτάσαμε στους

δύο Προέδρους της «λύσης», δηλαδή τον

Δημήτρη Χριστόφια και τον Νίκο Αναστασιάδη,

οι οποίοι τα θυμούνταν όλα εκτός από την

Τουρκία. Για χίλια χρόνια ο Ελληνισμός είχε

οδυνηρές σχέσεις και εμπειρίες με τους Τούρ-

κους είτε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε

ως Τουρκία. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ο

Μακάριος, ο Γρίβας και οι περισσότεροι Πρόε-

δροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ξέχασαν ότι

υπάρχει Τουρκία, όταν τα βράδια μπορείς να

δεις φώτα από τη γείτονα χώρα και ν’ ακούσεις

ακόμα και το κράξιμο των πετεινών...

Ο τότε Πρόεδρος Χριστόφιας χάλασε και

ρήμαξε το κατά δύναμιν και ετοίμασε το κατάλ-

ληλο έδαφος για κάτι που ως τότε φαινόταν

ακατόρθωτο. Να γίνει δηλαδή Πρόεδρος ο

Νίκος Αναστασιάδης. Έτσι, το αδύνατον παρά

τω θεώ, έγινε δυνατόν παρά τοις Χριστόφια

και Άντρω Κυπριανού. Βλέπετε όλα όσα γίνον-

ται γύρω τους και γίνεται χαλασμός παντού

από τα κάθε λογής σκάνδαλα, αλλά πιθανόν

δεν γνωρίζετε ότι η πρώτη προεδρική εκστρα-

τεία του Νίκου Αναστασιάδη άρχισε στο Λον-

δίνο. 

Ο Εξοχώτατος αυτός κύριος ήρθε τότε στο

Λονδίνο με μια βαλίτσα γεμάτη νομοσχέδια,

τα οποία μάς είπε ότι θα γίνουν νόμοι την επό-

μενη μέρα της εκλογής του. Έτυχε να είμαι

τότε στη συνάντηση αυτή και θυμάμαι ότι μας

παρουσίασε νομοσχέδια εναντίον της δια-

φθοράς, για τον έλεγχο των εξουσιών του

Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών

και των βουλευτών. Παρουσίασε νομοσχέδια

για την αξιοκρατία και την εξυγίανση των

Νομικών Υπηρεσιών. Μας είπε κατηγορημα-

τικά ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα

γινόταν – όπως οι υπόλοιποι πολίτες  – υπό-

λογος στη Δικαιοσύνη και δεν θα μπορούσε

να κάνει ό,τι θέλει. Τα εφ’ εαυτών φανερά. Όλα

τα νομοσχέδια που μας έδειξε δεν πάτησαν

στην Βουλή, αλλά πετάχτηκαν στον κάλαθο

αχρήστων του Προεδρικού, μαζί με τα παλιά

του παπούτσια. 

Έτσι ξέχασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τις

υποσχέσεις του σαν ένα οχληρό όνειρο και

θυμήθηκε πως ήταν κομματάρχης πάνω απ’

όλα. Άρχισε το βόλεμα των «ημετέρων», το

οποίο συνεχίζεται με ανεξέλεγκτο τρόπο. Πρέ-

πει να τον επαινέσουμε, διότι με τις... και-

νοτόμες ιδέες του βρίσκει τρόπο να βολεύει

τόσους δικούς του. Ρήμαξε τράπεζες, «κού-

ρεψε» καταθέσεις, λιάνισε τον Συνεταιρισμό

και βρήκε και τα «χρυσά διαβατήρια» για να

βολέψει τους φίλους του. Να μην ξεχνάμε ότι

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διορίζει μόνο τους

«αρίστους των αρίστων». 

Τώρα αποκαλύφθηκε πώς η κυβέρνηση

του ΔΗΣΥ «διόρθωσε» την αδύνατη οικονομία

που κληρονόμησε από την κυβέρνηση του

ΑΚΕΛ. Με άλλα λόγια, πουλούσε διαβατήρια

ευρωπαϊκά! Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις

πράξεις της με το ότι και άλλα κόμματα έχουν

βοηθήσει στην πώληση διαβατηρίων. Δεν είναι

όμως αυτό δικαιολογία για να διαπράττει κάποι-

ος παρανομίες, επειδή τις διαπράττουν και

άλλοι... Η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ για να δικαι-

ολογήσουν τα αδικαιολόγητα, κατηγορούν το

δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπου-

λος», αλλά πήραν την απάντηση που πρέπει. 

Αν αναλάβει ο Γενικός Ελεγκτής να τους

ελέγξει όλους, θα ελέγξει φυσικά και το γρα-

φείο του Νικόλα Παπαδόπουλου και θα λάμ-

ψει η αλήθεια. Φυσικά, ο ΔΗΣΥ έχει τους λόγο-

υς του όταν εμποδίζει τον έλεγχο των κυβε-

ρνητικών πράξεων στα «χρυσά διαβατήρια»

και αλλαχού.

Διατελώ, 

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Κύριε Διευθυντά,

Με το δεδομένο των προβλημάτων της πλατφόρμας, ανέμενα αδίκως

από την ΟΛΜΕ και την ΔΟΕ την πρόταση: τα 3 κρατικά κανάλια, 6 ώρες

κάθε μέρα, να καλύπτουν την ύλη των τριών βαθμίδων (Δημοτικού-

Γυμνασίου-Λυκείου). Μιας και τα ιδιωτικά κανάλια συνεχίζουν επί δεκα-

ετίες να προβάλλουν τηλεσκουπίδια (βλ. Big Brother) με μοναδικό κρι-

τήριο το κέρδος, η μοναδική ελπίδα είναι τα κρατικά κανάλια. Δυστυχώς

η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ βρίσκονται σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο και δεν υπήρ-

ξε καμία αντίδραση από την πλευρά τους όσον αφορά τις κατάπτυστες

καταλήψεις. 

Σε άλλη πολιτισμένη χώρα θα ήταν αυτονόητο να ζητήσουν οι δύο αυτοί

φορείς την παράταση του σχολικού έτους για Ιούνιο-Ιούλιο μιας και οι

μαθητές έχασαν ώρες-χρυσάφι από την εκπαίδευση τους. Έχουν τερά-

στιες ευθύνες όχι μόνο για την τραγωδία που αποτυπώθηκε στις πανελ-

λαδικές δηλ. με το βαθμό 3 μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, αλλά και από τα

τραγικά αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA όπου οι Έλληνες μαθητές

είναι οι τελευταίοι στην κατανόηση του κειμένου και στα μαθηματικά. Η

ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ πρέπει να παρακολουθήσουν φροντιστήριο στην Ιαπωνία,

όπου εκεί τα παιδιά διαμαρτύρονται όταν απεργούν οι καθηγητές! 

Λόγω της πανδημίας η πλατφόρμα ανέδειξε τα κενά και τις ανισότητες

αφού χιλιάδες μαθητές στερούνται την τηλεκπαίδευση λόγω έλλειψης

τεχνολογικού εξοπλισμού. Έτσι έχουμε «παιδιά ενός κατώτερου Θεού».

Με τον δραστικό περιορισμό της διδακτικής ώρας χάθηκε πολύτιμη γνω-

στική ύλη, σε αντίθεση με την πλατφόρμα, αφού η τάξη εξομαλύνει τις

ανισότητες. Ο μεθοδικός αφελληνισμός της παιδείας αποτυπώνει τις τελευ-

ταίες δεκαετίες τις τεκτονικές επιπτώσεις του.

Είχα προτείνει εδώ και χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας (επί εποχής

Γαβρόγλου) τη μετάδοση κλασικής μουσικής στα διαλείμματα που φυσι-

κά ήταν σε ώτα μη ακουόντων. 

Δύο προτάσεις μου στη νυν Υπ.Παιδείας: 

1. Αποστολή σε όλα τα σχολεία του κειμένου της συνέντευξης Δασκα-

λάκη, καθηγητή στο ΜΙΤ (από την εκπομπή «Στα Άκρα» Β. Φλέσσα στην

ΕΡΤ2), έναν λαμπρό επιστήμονα που τιμά τα ελληνικά χρώματα και που

αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νεολαία μας,

2. Προβολή της ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» του 1989

από τα κρατικά κανάλια. Στην ταινία αυτή ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπιν

Γουίλιαμς έχει τον ρόλο ενός δασκάλου με ευρύ πνεύμα, αιρετικού, αλλά

συνάμα και πρωτοπόρου. 

Αναμένω με ενδιαφέρον την υλοποίηση των προτάσεων μου από την

Υπ.Παιδείας.

Γεώργιος Τρανταλίδης,
Δικηγόρος - Πειραιάς 

Μαθήματα από τα 3 κρατικά κανάλια της Ελλάδας



Μέρος 21ον

Τα πρώτα του χρόνια

Ο Κώστας Κρυστάλλης γεννήθηκε στο Συρρά-

κο της Ηπείρου, μια περιοχή στα ψηλά βουνά της

Πίνδου. Ο παππούς του ήταν πρόκριτος του Συρρά-

κου και τον πρόπαππου του τον κρέμασαν οι Τούρ-

κοι στην τοπική επανάσταση που έγινε τον Ιούνη

1821. Ο πατέρας του, ο Δημήτρης Κρυστάλλης,

ήταν έμπορος και έτσι τα νεανικά του τα χρόνια τα

πέρασε χωρίς οικονομικές δυσκολίες. Όταν ήταν

δώδεκα χρόνων πέθανε η μητέρα του και ο πατέ-

ρας του ξαναπαντρεύτηκε αλλά η μητριά του φά-

νηκε σκληρή. Η οικογένεια του μετακόμισε στα

Γιάννενα και εκεί ο νεαρός Κρυστάλλης γράφτηκε

στο Γυμνάσιο.

Από παιδική ηλικία ο Κρυστάλλης ήταν ντρο-

παλός και φιλάσθενος. Από το 1885 ως το 1888

διέκοψε τις μελέτες του γιατί είχε φοβερούς πυ-

ρετούς. Αγόραζε όμως βιβλία και διάβαζε μόνος

του και έκανε διάφορες περιοδείες στα χωριά της

Πίνδου. Από τα ταξίδια αυτά ο Κρυστάλλης γνώ-

ρισε τα δημοτικά τραγούδια, τους θρύλους και τις

παραδόσεις της περιοχής. Για τη ζωή του στα Γιάν-

νενα αναφέρεται στο ποίημα του «Αι οδύναι μου».

Το ποίημα «Σκιαί του Άδου»

Τα πρώτα του γραφτά ήταν στην καθιερωμένη

αρχαΐζουσα, αλλά δεν άργησε να παρουσιαστεί

σαν ένας γνήσιος, ζωντανός τραγουδιστής, ένας

υπέροχος δημοτικιστής. Το ποίημα του «Σκιαί του

Άδου», που είναι αφιερωμένο στη νεκρή μητέρα

του και τον έκανε γνωστό στα Γιάννενα και στην

Ήπειρο, το είχε εκδόσει στην Αθήνα το 1887. Στο

ποίημα αυτό ο ποιητής φαντάζεται ότι συνομιλεί

με την νεκρή μητέρα του την οποία υπεραγαπά.

Δίνουμε μερικούς στίχους:

Μόνο τ’ αχνό της πρόσωπο

ξανακοιτάζω πάλι 

και βλέπω, χαμογέλασε

σαν το λαμπρό φεγγάρι. 

Κι από το μάτι γλίστρησε

σαν το μαργαριτάρι 

το δάκρυ. Σκύφτει, με φιλεί 

με πόνο στο κεφάλι.

Και μ’ είπε: «Κωνσταντίνε μου, 

μονάκριβο παιδί μου,

σε σκιάζουνε το σώμα μου

κι η αχνισμένη όψη; 

Δεν ξέρεις πως για σένανε 

ηθέλησα απόψε 

να ξαναλάβω μια στιγμή 

το αίμα, τη ζωή μου;

Δεν ξέρεις πως για σένανε 

για μια στιγμή στον Άδη 

αφήκα και ξανάρχομαι

εδώ στον κόσμο πάνω; 

Και συ, και συ με σκιάζεσαι;» 

Κι εγώ τα λόγια χάνω.

Στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο εκείνα τα χρό-

νια οργίαζε η ρουμανική προπαγάνδα, που ήθελε

να προσαρτίσει την περιοχή της Πίνδου στη Ρουμανία

και είχαν εγκαταστήσει σχολεία για τη ρουμανική

γλώσσα. Όταν ο Κρυστάλλης αντέδρασε μαζί με

άλλους πατριώτες του στην ρουμάνικη προπαγά-

δα, τον κατηγόρησαν σαν επαναστάτη, και οι τουρ-

κικές Αρχές προσπάθησαν να τον συλλάβουν γιατί,

όπως είπαν, τα γραφτά του ήταν επαναστατικά και

παρακινούσαν τον λαό να ξεσηκωθεί για να αποκ-

τήσει τη λευτεριά του. Για να γλυτώσει τη φυλακή,

έφυγε και έφτασε στην Αθήνα την Πρωτοχρονιά

του 1889.

Ο Κρυστάλλης στην Αθήνα

Από τον ερχομό του στην Αθήνα αρχίζει η πραγ-

ματική βιοπάλη. Προσπάθησε να βρει δουλειά για

να μπορέσει να σπουδάσει και στο τέλος βρήκε

μια χειρονακτική δουλειά στο τυπογραφείο του

Παπαγεωργίου και εκεί δούλεψε για δύο χρόνια,

δηλαδή ως το 1891. Στην Αθήνα παρά τις υπερ-

ωρίες που δούλευε, συνέχισε το διάβασμα και το

γράψιμο. Στην Αθήνα έγραψε την ποιητική συλλο-

γή «Χελιδόνες», που βοήθησε να τον κάνουν γνω-

στό ανάμεσα στους λόγιους της εποχής. Το 1890

υπέβαλε το έργο του «Αγροτικά» στον Φιλαδέλ-

φειο ποιητικό διαγωνισμό και πήρε έπαινο αλλά

βραβεύτηκαν «Τα μάτια της ψυχής μου» του

Κωστή Παλαμά και τα «Ερείπια» του Ιωάννη

Πολέμη.

Η ποίηση του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και τα

δημοτικά τραγούδια τον εμπνέουν. Μια από τις

καλύτερες του ποιητικές συλλογές είναι «Ο τρα-

γουδιστής του χωριού και της στάνης», για την

οποία πήρε έπαινο σε λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Στο ποίημα αυτό ο αέρας των βουνών της Πίνδου

δροσίζει τους στίχους του. Δίνουμε μερικούς:

Πού πας περδικομάτα μου, κοντά στο

μεσημέρι,

που σε λερώνει ο κορνιαχτός και σε

μαυρίζει ο ήλιος;

Στα φουντωτά τα δέντρα μου να ξαποστά-

σεις έλα,

να πιεις οχ’ τη βρυσούλα μου, να πάρεις

λίγη ανάσα. 

Να ξαπλωθείς στους ίσκιους μου όσο να

πεσ’ η κάψα

κι όσο να πάρει το δροσιό, κι ύστερ’ αν

θέλεις φεύγεις.

Ο Κρυστάλλης δεν συγκινείται από την κοσμο-

πολίτικη ζωή της Αθήνας. Είναι συνεπαρμένος από

τη ζωή του χωριού και του κάμπου, η φαντασία

του πλάθει ταξίδια στις βουνοπλαγιές, στην ύπαι-

θρο, στον καθαρό αέρα και η ποιητική του φλέβα

είναι γεμάτη ζωντάνια και καμιά φορά ερωτική

όπως στους πιο κάτω στίχους:

Πλέν’ η Μαριώ στον ποταμό, πλένει τες

φορεσιές της

και οι ομορφιές της λάμπουνε κι αστράφ-

τουν στο κορμί της 

αράδες τ’ ασημόκουμπα κι αράδες τα γιο-

υρτάνια.

Και στα καθάρια τα νερά τα πόδια της

ασπρίζουν 

σαν νά’ναι με τριαντάφυλλα και γάλα

ζυμωμένα.

«Το τραγούδι της ξενητιάς»

Για τα πάθη της ξενητιάς ο Κρυστάλλης έγρα-

ψε κι ένα τραγούδι – προειδοποίηση για αυτούς

που φεύγουν από τον τόπο τους, γι’ αυτούς που

ξεριζώνονται από τη γη τους για διάφορους λόγο-

υς. Παρουσιάζεται σαν τον Κάλβο, που η στερνή

του θέληση είναι να ταφεί στην πατρίδα του. Πράγ-

ματι, οι στίχοι του Κρυστάλλη κρύβουν μια μεγάλη

αλήθεια:

Στα ξένα ποιος θα σε χαρεί και ποιος θα

σου γελάσει; 

Πούν’ της μανούλας τα φιλιά, τα χάδια του

πατέρα; 

Πού’ναι τα γέλια τ’ αδερφού κι η συντροφ-

ιά του φίλου; 

Πούν’ της αγάπης οι ματιές και τα γλυκά

τα λόγια;

Αν αρρωστήσεις, ποιος θαρθεί στη ξεν-

ητειά σιμά σου,

να σε ρωτά τον πόνο σου, τα γιατρικά να

δίνει,

στο έρμο σου προσκέφαλο να ξενυχτάει

μαζί σου;

Κι αν έρθει μερ’ αγλύκαντη στα ξένα να

πεθάνεις,

ποιος θα βρεθεί στο πλάϊ σου τα μάτια να

σου κλείσει;

Ο Κρυστάλλης εργάστηκε και για ένα χρονικό

διάστημα στο περιοδικό «Εβδομάδα» που εξέδι-

δε ο Δαμβέργης κάνωντας διάφορες τυπογραφ-

ικές αγγαρείες. Στο περιοδικό αυτό έγραψε πολλά

λογοτεχνικά άρθρα και ποιήματα που τον βοήθη-

σαν να γινει ευρύτερα γνωστός. Εργάστηκε επίσης

σαν συντάκτης στο «Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό»

του Μπάρτ και Χιρστ και στο περιοδικό «Εστία».

Αργότερα εργάστηκε και για λίγο καιρό σαν υπάλ-

ληλος στους Σιδηροδρόμους.

Το 1893 ύστερα από συχνές εκδρομές στα βουνά

γράφει το ποιμενικό ειδύλλιο «Γκόλφω» ένα ποίημα

για τον έρωτα μιας πανέμορφης νεαρής με τον

Γιάννο. Δίνουμε μερικούς στίχους:

Άστρι τ’απόσπερνου χρυσό, συ που

οδηγάς τη μάνα

στην αχυρόπλεχτη φωλιά με τ’ άπλερο

πουλάκι, 

συ που οδηγάς το πρόβατο στο λάσο με τ’

αρνάκι, 

που ζευγαρώνεις στο κλαρί την έρημη

τρυγόνα, 

φέρτην μου, αστέρι, φέρτην μου την όμορ-

φη την Γκόλφω.

Τα πεζογραφήματα του Κρυστάλλη

Ο Κρυστάλλης έγραψε αρκετά πεζογραφήμα-

τα. Ανάμεσα στα διηγήματα του που ξεχωρίζουν

είναι «Η Δασκάλα», «Τα Χριστούγεννα των Κλε-

φτών», «Χαραυγούλα της Πρωτοχρονιάς», «Η

εικόνα», «Ο Χωρισμός» κ.ά. 

Στο διήγημα του «Η εικόνα» περιγράφει την

αδελφική συμβίωση Βλάχων και Ρωμιών. Στο διή-

γημα «Η Δασκάλα» περιγράφει την αφήγηση

κάποιου Μήτρου που έτυχε να συνοδεύει μαζί με

τον αγωγιάτη και ένα νιο αντρόγυνο, μια νεαρή

δασκάλα, ντροπαλή, λιγομίλητη, σεμνή, ροδοκόκ-

κινη στο πρόσωπο και χαριτωμένη, γιομάτη χυμό

και νιότη, με δυο καστανά γλυκά μάτια.... που πρω-

τοπήγαινε στο χωριό, πώς πέρασαν το βράδυ σ’

ένα μοναστήρι....για τις ομορφιές της φύσης και

για τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα.

Ο Κρυστάλλης έγραψε επίσης τα Ηπειρωτικά

Ιστορήματα: «Οι Ζακκαίοι», «Γεώργιος Κίτσος»,

«Το Σημειωματάρι του Γεροκαλαμένιου» και

«Φυλλάδα του Αλή Πασά».

Η αρρώστεια του Κρυστάλλη συμβάδιζε με τη

φτώχια του. Τον Γενάρη 1894 ενώ βρισκόταν στο

καφενείο «Γαμβέτας» στην Αθήνα αισθάνθηκε

βαριά άρρωστος. Ύστερα από τις συμβουλές των

γιατρών στις 2 Μαρτίου 1894 πήγε στην Κέρκυρα,

αλλά το κλίμα ήταν ακατάλληλο για τις πνευμονι-

κές παθήσεις που υπέφερε. Ένα μήνα μετά πήγε

στην Άρτα, στο σπίτι της αδελφής του Μαρίας Κ.

Βασιώτη, αλλά ύστερα από λίγες μέρες, στις 22

Απριλίου 1894 πέθανε στην πολύ νεαρή ηλικία

των 26 χρόνων.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 17Eκλεκτές Συνεργασίες
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¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

Κώστας Κρυστάλλης (1868 – 1894)
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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Maria Callas was born in America by Greek

parents on the 2nd of December 1923.

She grew up to become one of the most

renowned, influential and outstanding soprano

opera singers of the 20th century. Forty odd

years now since her death, but her extraordi-

nary voice continues to enchant people the

world over.  

By 

Michael

Papadopoulos

Callas often spoke of her unhappy childhood.

Some say that she was neglected by her parents

and her mother often compared her with her old-

er sister, whom she considered to be a living rep-

resentation of beauty, perfection, and femininity.

Couple that with the fact that Maria during her

teens weighted over 15 stones, was short-sight-

ed, and had a protruding nose, and it’s easy to

understand why she felt so unhappy. 

Her parents divorced when Maria was in her

teens and her mother with the two girls moved

back to Greece.  Maria was taking classical pi-

ano lessons and singing from the age of seven,

and now enrolled in the Royal Academy of Mu-

sic in Athens.  As a student she made her depute

in a school production and was honoured for her

performance by the Academy.

Maria made her professional debut with the

Royal Academy at the age of 16, with the first ma-

jor role in “Tosca” in her early twenties.  But then

WWII ensued, and opera was not the first thing

coming to people’s minds.  After the war, Maria

moved across to Italy where she met and mar-

ried Giovanni Meneghini, a rich industrialist, 28

years older than her. Under the management of

her husband, Callas continued to perform in Flo-

rence and Verona to critical acclaim. Her voice

captivated the audiences, her fame increased,

but Callas developed a reputation as a demand-

ing diva.

The great turning point in her career occurred

in Venice in 1949 when Callas was pulled in to

cover a soprano role in “I puritan”. She only had

six days to prepare – but triumphed. Two years

later she debuted at La Scala Milan, and the the-

atre became her artistic home throughout the

1950s.  In 1952, Callas made her London debut

at the Royal Opera House. She called the rela-

tionship with her London audience "a love affair"

and she returned to the Royal Opera House many

times.  In 1954, Callas made her American debut

in “Norma” at the Lyric Opera of Chicago and the

performance was a triumph. In 1956, she at last

had the opportunity to sing with the Metropolitan

Opera in her home city of New York.

During 1953-4 Maria went on a diet and she

lost about six stones in weight.  Although the

weight loss made her look very beautiful, many

believe that it also made it more difficult for her

to support her voice, triggering a vocal strain that

became apparent later in the decade.  During the

1960s, Maria Callas’ formerly astral singing voice

was faltering. Her performances grew fewer and

further apart with frequent cancellations. She for-

mally retired from the stage in the early 1960s but

made a brief return with the Metropolitan Opera

from January 1964 through July 1965. Her final

operatic performance was in “Tosca” at Covent

Garden on July 5, 1965.

Callas and Meneghini divorced in 1960, dur-

ing which time she was having an affair with ship-

ping magnate Aristotle Onassis to whom she was

introduced in 1957.  The affair that followed be-

tween the two most famous Greeks of that time

received a lot of publicity.  Maria fell madly in love

for the first time in her life with the Greek million-

aire and divorced her husband. Despite his promis-

es, Onassis had no plans to marry her, although

he did divorce his wife Athina. He saw Callas as

a pastime, someone he could have fun with when-

ever he had time. In 1968, Onassis left Callas for

Jacqueline Kennedy and news of their marriage,

made Callas move to Paris, France.  This did not

stop her from consoling Onassis every time he

became depressed (his son died in a plane crash

in 1973) or when he became frustrated with Jacque-

line.  He often run to Callas for comfort.

After Onassis’s death in 1975, Callas isolated

herself from the world at her home in Paris. She

would spend her days watching western movies,

smoking, and taking sleeping pills and painkillers.

She was not able to make a sense of her life af-

ter the departure of the man she loved so much,

despite the fact that he disappointed and hurt her

frequently.  

Maria Callas’ childhood was miserable, and

few would have guessed that that overweight un-

happy child would ever amount to anything.  How-

ever, she grew up to become one of the most

beloved icons in the world, the greatest diva of

the opera, radiant, elegant and strong, if a little

arrogant.  On September 16, 1977, at the age of

55, Maria Callas collapsed and died suddenly in

her Paris home, some say of a broken heart!  She

was cremated, and according to her wishes her

ashes were scattered over the Aegean Sea, off

the coast of her beloved Greece.  

SoURCES:

https://www.classicfm.com/artists/maria-

callas/guides/facts-gallery/callas-talent/

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

http://www.mariacallasgreeksociety.com/de-

fault.aspx?lang=en-GB&page=3

https://culturacolectiva.com/art/maria-callas-

opera-broken-heart

“The Greatest Greeks’’ articles, are meant to

perhaps nudge the interest of younger people to

explore our history and culture. 

I am writing in English so that the text can be

accessed by those who do not speak/read Greek.

I must also add that the choice of the ten is my

personal choice and no one has to agree with me.

You can choose and investigate further what you

think are the greatest Greeks to have walked the

earth and compile your own list.

THE GREATEST GREEKS (MODERN TIMES)

Maria Cal las

George Psarias has been a restauran-

teur for almost forty years. He spent his

time and energy cooking traditional Greek

dishes but also developing new ones based

on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. He has appeared on numerous

radio and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good

Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his recipes.

CHICKEn BAKED wITH
40 CLoVES oF GARLIC

If you bake garlic with meat or in this case chicken for at least 1 ¼

hours, the pulp in the clove has a delicious sweet and sublime taste with

hardly any pungency. This dish is perfect for special occasions to sur-

prise friends or family and also makes a good Sunday lunch.

InGREDIEnTS
(Serves 4)
1.8kg free-range chicken
1 lemon, halved
2 bay leaves
½ bunch of fresh thyme
1 tbsp fresh thyme, finely chopped
25g butter
1tbsp olive oil
40 cloves garlic, unpeeled (4-5 heads)
125ml dry white wine
250ml chicken stock
Sea salt and freshly ground black pepper
METHoD
1. Pre heat the oven 200'C/180'C fan/gas mark 6.
2. Dry the chicken with kitchen paper and place the lemon and bay leaves

inside the cavity of the chicken. Season the chicken generously in-
side and out with sea salt and freshly ground black pepper. Sprinkle
with the chopped thyme all over the side.

3. Melt the butter and olive oil in a heavy-based large casserole and over
a medium to high heat, brown the chicken on all sides until it is gold-
en in colour. Remove the chicken from the casserole.

4. Add the garlic to the casserole and cook stirring frequently until gold-
en brown, around 3-4 minutes. Stir in the wine and chicken stock and
bring to the boil.

5. Place the chicken back in the casserole with a tight fitting lid and bring
the liquid to simmering point.

6. Transfer to the oven  for 1 ¼ hours.
7. Remove the lid and cook for another 5-10 minutes to allow the chick-

en skin to turn golden .
8. Remove the chicken from the casserole and allow to rest for 10 min-

utes.
9. Carve the chicken into chunky pieces and serve with the sauce.
10. Squeeze the garlic cloves out of their skins and squash with a knife

to release all the soft pulp to mix in with the juices
11. Serve with plenty of crusty bread to dip in the garlic juices.

© Copyright George Psarias

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

Chicken baked with 40 cloves of garlic ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική

Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων - ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων - ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:05 Πολιτιστικό ημερολόγιο
22:00 Ελληνική Ταινία: Ντετέκτιβ για Κλά-

ματα (1988)
23:35 Ελληνοτουρκικά-Αιγαίο και Χωρικά

Ύδατα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική

Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα 

Χρόνια - ΡΙΚ
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με την Άντα

Μουράτη
21:30 Ελληνική Ταινία: Ηλέκτρα (1962)
23:20 Ελληνική Ταινία: Η Γκαρσονιέρα της

Τρέλλας (1986)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον  Πρωτ.

Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: Η Βα-

σούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον
Κύπριο επιστήμονα Γεώργιο Μι-
κελλίδη  Ψυχίατρο- Consultant 

22:15 Ακάλυπτος Επ 29
20:40 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι της 

Μάνης (1986)
22:30 Ελληνική Ταινία: Καυτά Θρανία 
KYΡIAKH 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας

από τον Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ 

21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία
Σωφρονίου

21:30 Πρόσωπα με τον Βασ. Παναγή 
22:20 Ελληνική Ταινία: Μια Παπαδιά στα

Μπουζούκια (1983).
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος Γα-

λιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολα-

ΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Πινακοθήκη των

Ηλιθίων
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη

Λουπέσκου
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ
ΤΡΙΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτο-

πρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20:35 Ελληνική Ταινία: Αστέρι στην Λά-

σπη (1988)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με την

Βασούλα Χριστοδούλου 
20:30 Ελληνική Ταινία: Το Φράγμα (1982)
22:10 Ελληνική Ταινία: Οικογένεια Πα-

παδοπούλου (1960)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 Πολιτιστικό ημερολόγιο
21:55 Ελληνική Ταινία: Το Μυστικό μιας

Μητέρας (1966)
23:10 Ελληνοτουρκικά-Αιγαίο Υφαλο-

κρηπίδα και ΑΟΖ
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ
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For the last three years, nEPoMAK

UK has successfully run its annual San-

ta Shoe Box campaign delivering gifts

to vulnerable and impoverished chil-

dren in Cyprus and to the schoolchild-

ren enclaved in Rizokarpasso.

Given the unfortunate difficulties and

limitations that the Coronavirus pan-

demic has brought upon us, we are sad-

ly unable to run our Santa Shoebox cam-

paign this year, but vulnerable children

in Cyprus need our help now, more than

ever before. This year, nEPoMAK UK

is running a range of remote commu-

nity-centred events to raise money which

we will donate to directly to charities

supporting children in Cyprus. 

This year we will be working with two

charities: 

(1) CARITAS CYPRUS, who have al-

ready assisted more than 3,200 fami-

lies this year and currently support 700

vulnerable children in Cyprus; and 

(2) HELP RIZoKARPASSo UK, who

support the schoolchildren enclaved in

Rizokarpasso by providing essential

charitable aid. 

one such initiative is our month-long

experience of Christmas charity chal-

lenges for all age groups. 

our challenges will take place from

1st-25th December and they can all be

done from home; we just ask you to

submit your photo with the hashtag

#nEPoMAK25DaysofChristmas and tag

us @nEPoMAKUK.

we will announce each daily chal-

lenge on our social media in the morn-

ing and you will have the day to submit

photos/videos of you doing the chal-

lenge to us. we will share the best sub-

missions at the end of the day. 

wherever you are in the UK, join us

as we embark on a month-long extrav-

aganza of creative, community and fam-

ily-based challenges and raise money

for a fantastic cause at the same time!

If you would like to get involved and

help us in spreading some Christmas

cheer, you can make a donation through

our JustGiving page: 

https://www.justgiving.com/crowd-

funding/nepomak-uk-christmas-chari-

ty-campaign-2020
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