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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Το ΑΚΕΛ καρπώθηκε κρατική
χορηγία εκατοντάδων χιλιάδων

ευρώ που προορίζονταν για
πληγείσες επιχειρήσεις πολιτών!

l ΣΦΟΔΡΕΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ «ΑΝΗΘΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

l ΣΤΕΦΑΝΟΥ: «ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ… ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΦΤΕΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Χωρίς περιστροφές: Τα βρετανικά έγγραφα
αποκάλυψαν Ρολάνδη, «έκαψαν» 
Βασιλείου, δικαίωσαν Κυπριανού
l Γράφει η Φανούλα Αργυρού

ΣΕΛΙΔΑ 9

Η κόκκινη «Χρυσή Αυγή» και 
ο αριστερός φασισμός πότε 
θα οδηγηθούν στη φυλακή;

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ

ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 6 ΕΚ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ,

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΒΑΡΒΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ

Τώρα ισλαμική 
τρομοκρατική επίθεση με
νεκρούς και στη Βιέννη

l ΚΟΥΡΤΣ: «ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ»

l Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 15

Human Innovation Vs 
Covid-19 Mutation

Γράφει ο Νίκος Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 13

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Τ/Κ ΗΓΕΤΗ ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ

Με διχοτόμηση και τουρκική Navtex πήγε
ο Τατάρ στη συνάντηση με Αναστασιάδη

n Ο ΤΑΤΑΡ ΘΕΛΕΙ ΛΥΣΗ «ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ» ΚΑΙ
ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΟΖ n ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΧΑΣΜΑ»...

n Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ NAVTEX ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ» ΜΕΧΡΙ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΕΛΙΔA 4

ΦΟΒΟΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ 4.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ, ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

Μετά το μηνιαίο Lockdown,
«αναβολή» και των Χριστουγέννων;

ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟΝ ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Θρίλερ με τις 
εκλογές στις ΗΠΑ

n ΤΡΑΜΠ: «ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ… 
ΑΝ ΧΑΣΩ ΠΡΟΣΦΕΎΓΩ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ»

n ΜΠΑΪΝΤΕΝ: «ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ…»

ΣΕΛΙΔΑ 8

Καθολικό lockdown  σε Θεσ/νίκη & Σέρρες, έκτακτα μέτρα στην
υπόλοιπη Ελλάδα – Αυστηροί περιορισμοί σε Λεμεσό και Πάφο

ΣΕΛΙΔΑ 3

n ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

n Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ (R) ΣΤΟ
1.0 ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 2



2● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Μ
ε εισήγηση της επιστημονικής ομά-

δας και σύμφωνη γνώμη της αντι-

πολίτευσης, η βρετανική κυβέρνηση επι-

βάλλει από τα μεσάνυκτα σήμερα Πέμ-

πτη και στην Αγγλία lockdown λόγω της

δραματικής αύξησης των κρουσμάτων

κορωνοϊού και των θανάτων. Ο πρωθυ-

πουργός Μπόρις Τζόνσον και οι επι-

στημονικοί του Σύμβουλοι έλαβαν την

απόφαση αυτή φοβούμενοι ότι με τον

αριθμό των κρουσμάτων και τον ρυθμό

αύξησης του δείκτη R (βρισκόταν μεταξύ

1.1 και 1.3) το Εθνικό Σύστημα Υγείας

(NHS) δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί

στην περίθαλψη των ασθενών. Όπως

δραματικά τόνισε ο πρωθυπουργός, «δεν

θέλουμε να φθάσουμε στο σημείο να γίνε-

ται επιλογή σε ποιον θα παρασχεθεί περίθ-

αλψη και σε ποιον όχι».

Η παρούσα κατάσταση με την πανδημία
είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει καθοριστικά
και τις γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, όπως ακριβώς έγινε και το
περασμένο Πάσχα. Όλοι κατανοούν πλέον
ότι οι φετινές γιορτές «αναβάλλονται» έως
ότου βρεθεί το εμβόλιο και περάσει ο κίνδυνος
από τον θανατηφόρο ιό.

Ο Βρετανός υπουργός Επικρατείας Μάικλ

Γκόουβ, ερωτηθείς από το Sky News αν το
lockdown στην Αγγλία μπορεί να παρατα-
θεί και πέραν της 2ας Δεκεμβρίου, απάν-
τησε: «Ναι.Μπορούμε να πούμε με βεβαι-

ότητα ότι, αν δεν αναλάβουμε τώρα δράση,

το Σύστημα Υγείας θα υπερφορτωθεί τόσο

που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε

να διανοηθεί», σημείωσε ο Γκόουβ.
Πάντως, σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία

για ολόκληρη τη Βρετανία, ο δείκτης R έχει
πέσει στο 1.0, γεγονός που ερμηνεύεται ως
μείωση της μετάδοσης. 

Ο καθηγητής Tim Spector, που ηγείται
της επιστημονικής μελέτης “app staudy”,

ανέφερε ότι αυτή η μείωση είναι ενθαρρυ-
ντικό στοιχείο που δείχνει ότι η εξάπλωση
του ιού σταθεροποιείται. Φαίνεται, είπε, ότι
τα ισχύοντα σε κάποιες περιφέρειες μέτρα
παράγουν αποτελέσματα. Ως παράδειγμα
δε αναφέρεται η πόλη του Λίβερπουλ, όπου
τα ισχύοντα από τον περασμένο μήνα μέτρα
επιπέδου 3 επέφεραν σημαντική μείωση των
κρουσμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη , βασικό γνώ-
ρισμα/σύμπτωμα του κορωνοϊού είναι η
απώλεια όσφρησης και γεύσης.

Παράλληλα, μια άλλη μελέτη του πανεπι-
στημίου Κέιμπριτζ προειδοποιεί ότι αν δεν
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα αναχαίτι-
σης της μετάδοσης του ιού, οι θάνατοι ημε-
ρησίως θα φθάσουν τις 4.000.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΡΑ

Μη απαραίτητα καταστήματα, εστιατόρ-
ια, παμπ, κομμωτήρια και εγκαταστάσεις
αναψυχής θα κλείσουν  έως τις 2 Δεκεμβρίου,
ωστόσο ανοιχτά θα παραμείνουν για το διά-
στημα αυτό σχολεία και πανεπιστήμια. Σύμ-
φωνα με τα νέα μέτρα, τα καταστήματα τρο-

φίμων, τα σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα
ακόμη καταστήματα λιανικής που πωλούν
είδη πρώτης ανάγκης και υπηρεσίες θα πα-
ραμείνουν ανοικτά.

Οι πολίτες καλούνται «να παραμείνουν

σπίτι για όσο δυνατόν περισσότερο», αλλά
θα επιτρέπεται να βγαίνουν για εκπαιδευτι-
κούς λόγους, ιατρικά ραντεβού και αγορά
απαραίτητων αγαθών. Η εξωτερική δρα-
στηριότητα θα επιτρέπεται επίσης, με μέλη
του ίδιου σπιτιού ή ενός άλλου σπιτιού.

Όσοι αφήνουν το σπίτι τους για τη φρον-
τίδα ευάλωτων ατόμων ή για αποφυγή τραυ-
ματισμού θα εξαιρούνται από τους κανονι-
σμούς. Επίσης, θα συνεχίσουν να επιτρέ-
πονται οι υπηρεσίες delivery. Προβλέπεται,
επίσης, η ελεύθερη μετακίνηση των παιδιών
μεταξύ σπιτιών σε περίπτωση διαζευγμέ-
νων γονιών.

Όσοι μπορούν να εργαστούν εξ αποστά-
σεως, καλούνται να το κάνουν, αλλά όσοι
εργάζονται στη βιομηχανία και τις κατασκευ-
ές θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά
τους.

Απαγορεύονται  διανυκτερεύσεις και εξερ-
χόμενα διεθνή ταξίδια, εκτός αν πρόκειται
για επαγγελματικούς λόγους, ενώ οι χώροι
λατρείας θα είναι ανοιχτοί για ιδιωτική προ-
σευχή αλλά όχι για λειτουργίες.

Όσοι είναι ηλικίας άνω των 70 ετών ή έχουν
προβλήματα υγείας που τους καθιστούν πιο
ευάλωτους απέναντι στον ιό θα πρέπει να
είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να περιο-
ρίσουν την επαφή τους με άλλους.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 2021

Ο Μπόρις Τζόνσον αναφέρθηκε και στην
προοπτική εμβολίου το πρώτο τρίμηνο του
2021, που δίνει λόγο για αισιοδοξία ότι η
άνοιξη θα είναι καλύτερη.

«Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα το αισθα-

νθούμε πολύ διαφορετικά και καλύτερα την

άνοιξη. Δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε καλύτε-

ρα φάρμακα και θεραπείες αλλά και η ρεαλι-

στική ελπίδα ενός εμβολίου το πρώτο τρίμηνο

της επόμενης χρονιάς», τόνισε.
«Έχουμε τώρα την άμεση προοπτική της

χρήσης πολλών εκατομμυρίων φθηνών, αξι-

όπιστων και πάνω από όλα, γρήγορων τεστ

τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για

να δείτε εάν έχετε μολυνθεί ή όχι και να πάρε-

τε το αποτέλεσμα μέσα σε 10 με 15 λεπτά»,

δήλωσε ο Τζόνσον. 

ΦΟΒΟΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ 4.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ,

ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

Μετά το μηνιαίο Lockdown, 
«αναβολή» και των Χριστουγέννων;

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ψήφισμα από το
Συμβούλιο της Ευρώπης

για επιστροφή του 
Βαρωσιού στους νόμιμους

κατοίκους του
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β. και

με τη συνεργασία Βρετανών βουλευτών, προωθήθηκε

στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της

Ευρώπης Ψήφισμα για το  Βαρώσι, το οποίο καλεί για

επιστροφή της κατεχόμενης πόλης στους νόμιμους κα-

τοίκους της. Η φρασεολογία του Ψηφίσματος είναι πολύ

σημαντική, εν προκειμένω. Μιλά για κατοχή της πόλης

της Αμμοχώστου στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα το-

υρκικά στρατεύματα εισβολής το 1974. Καλεί την Τουρκία

να συμμορφωθεί με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ και με άλλες

εκθέσεις και να επιστρέψει την πόλη στους νόμιμους κα-

τοίκους της, οι οποίοι να μπορέσουν να επανεγκατα-

σταθούν σε συνθήκες ασφαλείας. Μια τέτοια επιστροφή,

τονίζεται, θα συμβάλει στις προσπάθειες για επίλυση του

Κυπριακού.

Το Ψήφισμα, το οποίο μας προώθησε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Αμμοχώστου Βασίλης Μαύρου, είναι το ακόλο-
υθο:

«That the Parliamentary Assembly of the Council of Eu-

rope congratulates Cyprus on its 60th anniversary indepen-

dence day and supports the comprehensive settlement of the

Cyprus problem, based on a bi-communal, bi-zonal federa-

tion with political equality, as set out in the relevant Security

Council Resolutions and the High Level Agreements; en-

dorses the Declaration of the European Parliament of 14 Feb-

ruary 2012 on the return of Famagusta to its lawful inhabi-

tants; notes that the city of Famagusta in the Republic of

Cyprus was captured by the invading Turkish forces in Au-

gust 1974, that a section of Famagusta was then sealed off

and remains uninhabited, under the direct control of the Turk-

ish military, and that the return of Famagusta to its lawful in-

habitants would facilitate efforts toward a comprehensive set-

tlement of the Cyprus problem; further notes the 1979 High

Level Agreement and UN Security Council Resolutions 550

(1984) and 789 (1992) and the 2008 Report of the Commit-

tee on Petitions of the European Parliament on Petition

733/2004; calls on the Government of Turkey to act accord-

ing to those UN Security Council Resolutions and Report

Recommendations and return Famagusta to its lawful in-

habitants, who must resettle under conditions of security and

peace; urges member states of the PACE to promote Turkey's

cooperation and for the PACE President to forward this Res-

olution to President Nicos Anastasiades, Mr Ersin Tatar, the

UN Secretary General and the Government of Turkey.

Geraint Davies, UK SOC

Domagoj HAJDUKOVIC, Croatia

George Papandreou, Greece

Leslie Griffiths, UK

Doreen Massey, UK 

Titus Coriatean, Romania

Stefan Schemmach, Austria 

Piero Fassino, Italy SOC 

Kostis Efstathiou, Cyprus 

Jeremy Corbyn, UK, 

Sasa Magazinovic, Bosnia & Herzegovina

Edite Estrela, Portugal, 

Pedro Cegonho, Portugal, 

Zita Gurmai, Hungary 

Marietta Karamanli, France

Marina Berlinghieri, Italy

André VALLINI, France

Gerardo Giovagnoli, San Marino

Andrew Adonis, UK»

Σε συναγερμό η Βρετανία για 
τρομοκρατικό κτύπημα από ισλαμιστές

Το επίπεδο απειλής τρομο-
κρατικής επίθεσης στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο αποφασίστηκε να
αναβαθμιστεί από «σημαντικό»
σε «σοβαρό», δηλαδή στην τέτα-
ρτη από τις πέντε βαθμίδες συνα-
γερμού.

Η απόφαση από το Ενιαίο Κέν-
τρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας
λήφθηκε μετά από τα τρομοκρ-
ατικά χτυπήματα ισλαμιστών σε
Βιέννη και Γαλλία.

Το «σοβαρό» επίπεδο απει-
λής σημαίνει πως οι Αρχές θεωρούν μια τρομοκρατική επίθεση επί βρετανικού εδάφους
«εξαιρετικά πιθανή».

Ο συναγερμός ασφαλείας βρισκόταν στην τρίτη βαθμίδα από τον περασμένο Νοέμ-
βριο, κάτι που σήμαινε πως ένα τρομοκρατικό χτύπημα θεωρούταν «πιθανό».

Το πέμπτο επίπεδο τρομοκρατικής απειλής είναι το «κρίσιμο» και συνεπάγεται πως μια
επίθεση είναι εξαιρετικά πιθανή στο προσεχές διάστημα. 

Αντιδρώντας στην πολύνεκρη επίθεση της Βιέννης ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρ-
ις Τζόνσον δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος», προσθέτοντας ότι οι Βρετανοί στέκονται ενω-
μένοι με τους Αυστριακούς απέναντι στην τρομοκρατία.
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Νέα μέτρα για την αναχαίτιση του κορ-

ωνοϊού, τα οποία περιλαμβάνουν ανα-

στολή της λειτουργίας των χώρων εστία-

σης, ψυχαγωγίας και άθλησης επιβάλλον-

ται στη χώρα, με απόφαση του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτή τη

φάση, δεν υπάρχει γενικό lockdown, αλλά

αυστηροποίηση των μέτρων, τα οποία τέθη-

καν σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Τρίτης 3

Νοεμβρίου και συνοδεύονται από μέτρα οι-

κονομικής στήριξης αυτών που θα πληγούν,

ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εξαίρε-

ση αποτελούν η Θεσσαλονίκη και οι Σέρ-

ρες όπου επεβλήθη γενικό lockdown, απόρ-

ροια της έκλρηξης των κρουσμάτων κορω-

νοϊού που σημειώθηκε τις τελευταίες μέρ-

ες.

Μετά από την εξέλιξη αυτή στη βόρεια Ελλά-
δα, κυβερνητικά στελέχη αλλά και λοιμωξιολόγοι
άρχισαν να λένε… φωνακτά για την πιθανό-
τητα ενός καθολικού lockdown στην Ελλάδα.
Η ανησυχία και ο προβληματισμός για την εξέ-
λιξη της πανδημίας είναι έκδηλη, καθώς η δια-
σπορά είναι τεράστια και απλώνεται σε ολό-
κληρη σχεδόν τη χώρα ενώ τα δεδομένα αλ-
λάζουν δραματικά ακόμη και μέσα σε λίγες ώ-
ρες για ορισμένες περιοχές με τεράστιο επι-
δημιολογικό φορτίο. 

Όλα τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά
στο προσκήνιο, δείχνει ότι η κατάσταση σε αρ-
κετές περιοχές τείνει να ξεφύγει από τον έλεγχο,
ενώ εκφράζονται φόβοι από τους λοιμωξιολό-
γους για νέα εκτόξευση των κρουσμάτων.

Η Ελλάδα σε δύο κατηγορίες

Η Ελλάδα από τέσσερις, θα χωριστεί σε δύο
κατηγορίες, ώστε τα μέτρα να είναι απλά και
εύληπτα για τους πολίτες. Στην πρώτη κατη-
γορία θα μπορούν οι νομοί επιτήρησης, δηλα-
δή οι πράσινοι και οι κίτρινοι. Στη δεύτερη κατη-
γορία εντάσσονται οι νομοί αυξημένου κιν-
δύνου, δηλαδή οι πορτοκαλί και οι κόκκινοι.
Στους νομούς επιτήρησης θα ισχύουν τα εξής
μέτρα:
• Επιβάλλεται η χρήση μάσκας παντού, σε εσω-

τερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Ισχύουν περιορισμοί στην κίνηση από τις 12

τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. 
• Εφαρμόζεται τηλεργασία κατά 50% στον δημό-

σιο και στον ιδιωτικό τομέα. 
• Εφαρμόζεται τηλεκπαίδευση στα πανεπι-

στήμια. 
Στους νομούς αυξημένου κινδύνου, μεταξύ

των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Αττική, θα
ισχύουν και τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα:
• Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων

εστίασης, πλην των υπηρεσιών delivery.
• Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων

ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Ποιοι κλάδοι κλείνουν

Κλείνουν, δηλαδή, εστιατόρια, καφέ, μπαρ,
κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, κλειστά
γυμναστήρια. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν
απαγορεύονται οι μετακινήσεις από νομό σε
νομό, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα καταστή-
ματα λιανεμπορίου, οι βιομηχανίες, τα σχολεία,
τα ξενοδοχεία, τα κομμωτήρια κ.ά. Εξακολου-
θούν να ισχύουν και όλα τα υφιστάμενα μέτρα
για τη χρήση μάσκας, την τηλεργασία και τηλεκ-
παίδευση και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία. 

Να «σώσουμε» τα Χριστούγεννα

Στο διάγγελμά του ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους και
τόνισε ότι ο εφιάλτης επιστρέφει σε όλη την
Ευρώπη και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να
προλάβει τα χειρότερα, ώστε να μην κλονιστεί
το σύστημα υγείας. «Με ένα δυναμικό σχέδιο

τον Νοέμβριο, να διεκδικήσουμε έναν πιο αι-

σιόδοξο Δεκέμβριο. Με όσο το δυνατόν ομαλό-

τερη κοινωνική ζωή και μεγαλύτερη κίνηση στην

αγορά των Χριστουγέννων και των γιορτών»,

είπε. 

«Δεν τιθασεύσαμε 

τον εφησυχασμό»

Τα στοιχεία, πρόσθετε, δείχνουν ότι ακόμα
και σήμερα, η Ελλάδα είναι στις 4 χώρες με τα
λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη. «Θα ήταν

λάθος, όμως, να επαναπαυθούμε σε αυτό. Γιατί

όταν οι δραματικές εικόνες των γεμάτων νοσο-

κομείων μας οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση

του μεγέθους του προβλήματος, θα είναι αργά».

Γι’ αυτό, επισήμανε, «πρέπει να δράσουμε τώρα,

πριν λυγίσουν οι Μονάδες Εντατικής από το

βάρος ζωών που κινδυνεύουν». 

«Φαίνεται ότι δεν καταφέραμε να τιθασεύσουμε

τον εφησυχασμό από τη συλλογική επιτυχία

της πρώτης φάσης. Όμως, ο πόλεμος με τον

κορωνοϊό δεν τελείωσε. Και έτσι τώρα καλούμαστε

σε μία ακόμα μάχη». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρατήρησε ότι
καταλαβαίνει την κούραση των πολιτών, αλλά
η αμφισβήτηση των επιστημόνων και των δε-
δομένων, είναι σαν να πριονίζουμε το κλαδί
πάνω στο οποίο καθόμαστε. «Η θεμιτή πολιτι-

κή κριτική, ας περιοριστεί λοιπόν στους πολι-

τικούς. Εξάλλου, πρώτος εγώ αναλαμβάνω την

ευθύνη των αποφάσεών μου. Δεν κρύφτηκα

στα δύσκολα, δεν θα το κάνω τώρα. Τώρα είναι

η ώρα των πράξεων από όλους και από τον

καθένα ξεχωριστά», τόνισε. 
Από την Αθήνα, Φ.Χαραλαμπίδης

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σε μερικό lockdown αναμένεται να τεθεί ολόκ-
ληρη η Κύπρος τις επόμενες ημέρες με στόχο
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
ύστερα από τους ανησυχητικούς τριψήφιους
αριθμούς κρουσμάτων που καταγράφονται
καθημερινά. σύμφωνα με δημοσιεογραφικές
πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, πρώτο βήμα θα είναι η επέκ-
ταση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν
σε Λεμεσό και Πάφο και στις άλλες επαρχίες.
Η εισήγηση αναμενόταν να τεθεί ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου χθες, απόγευμα Τε-
τάρτης, προς απόφαση.

Δεν αποκλείονται να παρθούν κι άλλα επι-
πρόσθετα μέτρα για τις επαρχίες Λεμεσού και
Πάφου όπου η κατάσταση είναι άκρως αν-
ησυχητική.

Τα μέτρα σε Λεμεσό και Πάφο

Τα μέτρα που ισχύουν για Λεμεσό και Πάφο
κι αναμένεται να επιβληθούν σε παγκύπρια βά-
ση, είναι τα ακόλουθα:

–Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστία-
σης (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες πιτσαρίες
σνακ μπαρ κ.λπ.) μέχρι τις 10:30 το βράδυ.
Επιτρέπονται όμως οι υπηρεσίες κατ’ οίκον πα-

ράδοσης μετά τις 10:30 μμ.
–Απαγορεύεται η μετακίνηση πολιτών μετά

τις 11:00 το βράδυ και μέχρι τις 5:00 το πρωί
εξαιρουμένων μετακινήσεων για έκτακτους ια-
τρικούς λόγους, όπως μετακίνηση από και πρ-
ος φαρμακείο ή νοσηλευτήριο η για σκοπούς
εργασίας με την παρουσίαση σχετικής βε-
βαίωσης ή αποδεικτικού στοιχείου.

–Αναστέλλονται όλες οι απογευματινές αθλ-
ητικές και κοινωνικές δραστηριότητες παιδιών
κάτω των 18 ετών, όπως ποδόσφαιρο, χορός,
μαθήματα κολύμβησης, πολεμικές τέχνες, θέα-
τρο κ.λπ.

–Αναστέλλονται επίσης οι αγώνες πρω-
ταθλημάτων  όλων των αθλημάτων κάτω των
18 ετών των ομάδων οι έδρες των οποίων
βρίσκονται στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.
Αυτό σημαίνει ότι αγώνες που δίνουν ομάδες
με έδρες στις επαρχίες με ομάδες των άλλων
επαρχιών αναβάλλονται μέχρι τη λήξη των μέ-
τρων.

Τα μέτρα που ισχύουν αυτή τη στιγμή παγ-
κύπρια, είναι:

–Χρήση μάσκας και σε ανοικτούς δημόσιο-
υς χώρους πλην των προσώπων που αθλούνται.

–Επιτρέπεται η παρουσία σε συναθροίσεις
σε οικίες και σε δημόσιους χώρους συνα-
θροίσεων εξαιρουμένων των χώρων εστίασης
με μέγιστο αριθμό συναθροισμένων τα 10 άτο-
μα.

–Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επι-
τρέπεται να εξυπηρετούνται στα υποστατικά
εστίασης ορίζεται στα 75 άτομα σε εσωτερι-
κούς χώρους και 150 σε εξωτερικούς, ενώ
ισχύουν οι ρυθμίσεις για 3 τετραγωνικά σε εσω-
τερικούς και 2 τετ. μέτρα σε εξωτερικούς χώρ-
ους.

–Ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά κράτ-
ηση σε τραπέζι σε χώρο εστίασης δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα έξι άτομα.

–Ο εκκλησιασμός σε εκκλησίες και σε θρη-
σκευτικές τελετές τελούνται σύμφωνα με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Κύπρου.

–Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε αθλη-
τικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των αθλητικών
πρωταθλημάτων χωρίς την παρουσία θεατών,
νοουμένου ότι τηρούνται τα σχετικά πρωτό-
κολλα.

–Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών και ανοικ-
τών κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών
θεαμάτων με πληρότητα το 50% της χωρη-
τικότητας.

–Απαγορεύεται το cocktail party και τα συγχα-
ρητήρια σε γάμους και βαφτίσεις και επιτρέ-
πεται μόνο η φυσική παρουσία σε γεύμα ή
δείπνο με μέγιστο αριθμό παρευρισκομένων
τα 350 άτομα.

–Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ποτών
και τροφίμων καθώς και τα φαρμακεία μέχρι
τις 9:00 το πρωί εξυπηρετούν άτομα άνω των
60 και άτομα με αναπηρίες.

Καθολικό lockdown  σε Θεσ/νίκη&Σέρρες, έκτακτα μέτρα 
στην υπόλοιπη Ελλάδα - Αυστηρά μέτρα και στην Κύπρο

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ

ΕΜΠΛΟΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ

Το ΑΚΕΛ καρπώθηκε κρατική
χορηγία εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ που 

προορίζονταν για πληγείσες

επιχειρήσεις πολιτών
Σάλος προκλήθηκε στην Κύπρο και θέμα ηθικής τάξεως

από την ενέργεια του ΑΚΕΛ να αιτηθεί και να πάρει, μέσω

των Τοπικών του Οργανώσεων δημόσια χρήματα που πρ-

οορίζονταν για στήριξη επιχειρήσεων πολιτών λόγω της

οικονομικής κρίσης από την πανδημία. 

Το κυβερνητικό σχέδιο προέβλεπε βοήθεια στις επιχειρήσεις

λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών τους κατά 25%. Στο ΑΚΕΛ,

όμως, όπως και στα άλλα κόμματα, δεν μειώθηκε η ετήσια κρα-

τική χορηγία ύψους 1.6 εκ. ευρώ που λαμβάνει. 

(Αξίζει να αναφερθεί ότι κανένα άλλο κοινοβουλευτικό

κόμμα δεν προέβη σε μια τέτοια πράξη. Μόνο η «Δημοκρ-

ατική Παράταξη» του Μάριου Καρογιάν αιτήθηκε και έλαβε

χορηγία 3.5 χιλιάδων ευρώ.). Χορηγίες πήραν επίσης και

άλλες συντεχνίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον «Φιλελεύθ-

ερο», το ΑΚΕΛ, ενεργώντας ως επιχειρηματίας, έλαβε διά των

Επαρχιακών Κομματικών του οργανώσεων σε Λεμεσό, Πάφο,

Λάρνακα, Αμμόχωστο και Λευκωσία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Μαζί με τις δορυφορικές του οργανώσεις ΠΕΟ, ΕΔΟΝ, ΠΟΓΟ

και Λαϊκές Οργανώσεις Λιοπετρίου πήρε 308 χιλιάδες ευρώ…

Η αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κάλεσε το

ΑΚΕΛ να απαντήσει κατά πόσο «δικαιούνται ηθικά ως πολιτικός

φορέας το ΑΚΕΛ να λαμβάνει επιχορήγηση για να καλύψει τους

μισθούς των υπαλλήλων του τη στιγμή που η κρατική χορηγία

στα κόμματα έμεινε αναλλοίωτη».

Το κόμμα Αλληλεγγύη θεωρεί «ανήθικο και αδικαιολόγητο κόμ-

ματα να επικαλούνται μείωση του κύκλου εργασιών τους και να

συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες, δεδομένου ότι όλα τα κοι-

νοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν κάθε χρόνο κρατικές χορη-

γίες, οι οποίες έμειναν ανεπηρέαστες». Περαιτέρω, υποστήριξε

πως «τα κυβερνητικά προγράμματα εκπονήθηκαν για τη στή-

ριξη των πολιτών που είδαν τα εισοδήματά τους να εκμηδενίζονται

και κανείς δεν έχει δικαίωμα να υφαρπάζει ούτε και ένα ευρώ το

οποίο προορίζεται για τους πολίτες». 

Τέλος, η Αλληλεγγύη ανέφερε πως αναμένει «από το ΑΚΕΛ

να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στον κυπριακό λαό για το

τι πραγματικά έπραξε».

Σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία Πολιτών σημειώνει πως κά-

ποια κόμματα φαίνεται «να είναι αχόρταγα». Για τη Συμμαχία

Πολιτών «τα πολιτικά κόμματα δεν είναι επιχειρήσεις, γι’ αυτό και

δεν έπρεπε να τύχουν επιπλέον στήριξης». Και τονίζει πως «οι

πολιτικές δυνάμεις οι οποίες παράνομα εξασφάλισαν λεφτά του

Κύπριου φορολογούμενου, οφείλουν να τα επιστρέψουν στα

δημόσια ταμεία». 

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου,  υπο-

στήριξε πως «δημιουργήθηκε ένα θέμα με στόχο να πληγεί το

ΑΚΕΛ». Επίσης, σε έντονο ύφος ανέφερε πως «έχετε πάρει εν-

τολές για να αμαυρωθεί το ΑΚΕΛ και να μας εμφανίζετε ως κλέ-

φτες». Ο κ. Στεφάνου δεν κατονόμασε από ποιους «δόθηκαν εν-

τολές» για να πληγεί το ΑΚΕΛ. 

Ο Στ. Στεφάνου υποστήριξε ότι είναι «παραπλανητικά τα

στοιχεία δημοσιεύματος» η αναφορά ότι έλαβε το κόμμα 300 χι-

λιάδες, υποστηρίζοντας ότι Επαρχιακές Οργανώσεις, Συντεχνίες

και άλλες οργανώσεις ενήργησαν από μόνες τους ή ότι δεν είναι

κομμάτι του ΑΚΕΛ...



Όπως αναμενόταν, ο νέος Τ/κ ηγέτης
Ερσίν Τατάρ προσήλθε στη «συνάντηση
γνωριμίας» με τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη με σαφή
εντολή από την Άγκυρα να θέσει θέμα συζή-
τησης λύσης δύο κρατών και απαίτηση για
συνδιαχείρηση και διαμοιρασμό του φυσι-
κού αερίου με «κυριαρχική ισότητα». Απο-
δέχεται άτυπη Πενταμερή που θα συγκαλέ-
σει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ για δύο λόγους: Πρώτον,
γιατί είναι πάγια θέση του Τουρκίας, ώστε
να τίθεται στο περιθώριο η νίμη Κυπριακή
Δημοκρατία και, δεύτερον, διότι τη σύγκλησή
της τώρα τη ζήτησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μ.

Τσαβούσογλου.

Η πρώτη συνάντηση Αναστασιάδη-Τατάρ
κράτησε περίπου δύο ώρες και είχαν την ευ-
καιρία όχι μόνο να γνωριστούν μεταξύ τους
αλλά και να συζητήσουν όλα όσα αφορούν
το Κυπριακό και τις επόμενες κινήσεις. Αυτό
που βγαίνει από αυτή την πρώτη συνάντηση
και τα όσα δημοσίως έχουν λεχθεί είναι: 

Πρώτον, οι δύο ηγέτες συμφωνούν στο
να πάνε σε μια άτυπη πενταμερή συνάν-
τηση, γεγονός που επιτρέπει τώρα στον Γε-
νικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να
στείλει την Τζέιν Χολ Λουτ για να διερευ-
νήσει τις προοπτικές πραγματοποίησης μιας
τέτοιας διάσκεψης. 

Δεύτερον, Νίκος Αναστασιάδης και Ερσίν
Τατάρ έδειξαν από την πρώτη τους συνάν-
τηση ότι κοιτάζουν προς διαφορετικές κατε-
υθύνσεις σ’ ό,τι αφορά το ζητούμενο από τη
νέα προσπάθεια στο Κυπριακό. Ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης επέμεινε πως αυτό που
πρέπει να δουν είναι το πώς επανενώνεται
ο τόπος. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επέ-
μεινε ότι μετά από τόσα χρόνια προσπαθ-
ειών θα πρέπει να δουν και άλλες μορφές
λύσης του Κυπριακού. 

Τρίτον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ήγειρε το θέμα της Αμμοχώστου, το οποίο
έχει άμεση σχέση και αφορά τις εξελίξεις στο
Κυπριακό. Ο Ερσίν Τατάρ ήγειρε από πλε-
υράς του το θέμα των υδρογονανθράκων,
που δεν έχει να κάνει με τις συνομιλίες. 

Σύντομη η ανακοίνωση των Ηνωμένων
Εθνών, η οποία πέραν του ότι πραγματο-
ποιήθηκε η συνάντηση και οι δύο ηγέτες
είχαν την ευκαιρία «αλληλογνωριμίας και για

να έχουν την πρώτη ανεπίσημη ανταλλαγή

απόψεων σε μια εγκάρδια ατμόσφαιρα»,

αναφέρθηκε και στο ότι  Αναστασιάδης και

Τατάρ «εξέφρασαν την αποφασιστικότητά

τους να ανταποκριθούν θετικά στη δέσμευ-

ση του ΓΓ του ΟΗΕ να διερευνήσει το εν-

δεχόμενο σύγκλησης μια άτυπης πενταμε-

ρούς συνάντησης, συν τον ΟΗΕ, σε ένα ευ-

νοϊκό περιβάλλον στο κατάλληλο στάδιο». 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στις δηλώσεις
του μετά τη δίωρη συνάντηση που είχε με
τον Ερσίν Τατάρ δεν απέκρυψε το χάσμα
που χωρίζει τους δύο σ’ ό,τι αφορά το Κυπρ-
ιακό. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η συνο-
μιλία τους ήταν σε φιλική ατμόσφαιρα. Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε προς τον
Τουρκοκύπριο συνομιλητή του την αποφα-
σιστικό-τητά του να συμμετάσχει σε μια νέα
πενταμερή. Σύμφωνα με την επιστολή του
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
της 29ης Οκτωβρίου, που είχε σταλεί στον
ΠτΔ αλλά και παρόμοιας επιστολής προς
τον Ερσίν Τατάρ. Ο ΠτΔ σημείωσε ότι η συζήτ-
ηση θα γίνει στη βάση των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ και στη βάση της αναζήτησης λύσης
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Ο Ερσίν Τατάρ, σύμφωνα με τον Ν. Ανα-
στασιάδη, δήλωσε πρόθυμος να συμμε-

τάσχει σε μια άτυπη πενταμερή, υποστη-
ρίζοντας πως θα πρέπει στο τραπέζι να τε-
θούν κι άλλες ιδέες. Ο ΠτΔ είπε ότι ο ίδιος
ήγειρε το θέμα της Αμμοχώστου και ο Τ/κ
ηγέτης το θέμα των υδρογονανθράκων. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε άλλο σημείο
των δηλώσεών του είπε ότι «έχει σημασία

να υπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία ούτως

ώστε να επιτραπεί στον ΓΓ να συγκαλέσει

μια άτυπη πενταμερή για να δούμε πού οδη-

γούμεθα». Για να πει στη συνέχεια πως εξα-
ρτάται από τον Α. Γκουτέρες κατά πόσο θα
έχουμε κάθοδο της Τζέιν Χολ Λουτ, αφού
λάβει υπόψη και τη διάσταση απόψεων με-
ταξύ των δύο πλευρών.

Σε δηλώσεις  μετά τη λήξη της συνάν-
τησης, ο κ. Τατάρ  είπε ότι στο πλαίσιο των
πραγματικοτήτων στην Κύπρο και της εν-
τολής που έχει πάρει από τον «λαό», η ομο-
σπονδιακή λύση που συζητείται από το 1977
και εντεύθεν δεν έχει και πολλές ελπίδες για
την «ΤΔΒΚ» – όπως αποκάλεσε το ψευδο-
κράτος – και τους Τουρκοκύπριους. Γι αυτό,
πρόσθεσε, ήρθε η ώρα να συζητηθούν νέες
ιδέες στο τραπέζι, λέγοντας πως ο χρόνος

έχει παρέλθει. Προτεραιότητα στις νέες ιδέες
που ήρθε η ώρα να συζητηθούν, έχει η «κυ-

ριαρχική ισότητα», λέγοντας πως το να μεί-
νουμε κολλημένοι στην αποτυχία του πα-
ρελθόντος δεν θα βοηθήσει στο να γίνουν
ρυθμίσεις βιώσιμες και πραγματικές που θα
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του νησιού και
της περιοχής.

Αναφέροντας πως ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε
δώσει χρόνο στις πλευρές για να σκεφτούν
πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, ο κ. Τα-
τάρ είπε ότι αυτό συζήτησε με τον πρόεδρο
Αναστασιάδη προσθέτοντας ότι η πρόταση
για πενταμερή συνάντηση έγινε από το το-
υρκικό ΥΠΕΞ. Περιλαμβανόταν στην επι-
στολή του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προς τον
ΓΓ του ΟΗΕ, πρόσθεσε. Η πενταμερής θα
διερευνήσει κατά πόσο υπάρχει κατάλληλο
έδαφος «για να τεθούν στη διάσκεψη νέες

σκέψεις και προσεγγίσεις, έξω από τα κα-

λούπια».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι συζή-
τησαν και το θέμα του Βαρωσίου, όπως και
εκείνο των υδρογονανθράκων και πως ο
ίδιος με επιμονή έθεσε το θέμα των «εμ-

πάργκο» κατά των Τουρκοκυπρίων, λέγον-
τας πως η απομόνωσή πλέον δεν είναι απο-
δεκτή, είναι ενάντια στα ανθρώπινα δι-
καιώματα…

Το σημαντικό, συνέχισε, είναι ότι η τουρ-
κοκυπριακή πλευρά με καλή θέληση είναι
έτοιμη να παρακαθίσει σε κάθε είδους συνάν-
τηση, «να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί

και όπως είπα και σε αυτήν την συνάντηση,

αυτή είναι μια κοινή υπόθεση, μια εθνική

υπόθεση που συνεχίζεται εδώ και χρόνια

των Τουρκοκυπρίων με την Τουρκική Δημο-

κρατία.Γι’ αυτό εμείς, σε διαβούλευση με την

Αγκυρα, με την Τουρκία – όπως πάντα – θα

είμαστε σε αυτή την πενταμερή και θα εκφ-

ράσουμε τις δικές μας ιδέες, απόψεις για τη

διαδικασία και πως μπορεί να υπάρξει μια

φόρμουλα για δύο κράτη που θα ζήσουν

δίπλα-δίπλα. Αυτό ευχόμαστε να πετύχουμε.

Φυσικά και δεν αναμένεται η θετική αν-

ταπόκριση της άλλης πλευράς σε αυτό. Εχουν

κι αυτοί τις δικές τους σκέψεις».

ΚΑΙ ΝΕΑ NAVTEX ΩΣ…
ΔΩΡΟ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τη μέρα που έγινε η συνάντηση, η Τουρ-
κία εξέδωσε νέα Navtex για έρευνες του
“Μπαρμπαρός” στην κυπριακή ΑΟΖ και στην
υφαλοκρηπίδα, η οποία θα ισχύει μέχρι τις
16 Φεβρουαρίου 2021. 

Με NAVTEX που εξέδωσε το Κέντρο
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ),
η Κυπριακή Δημοκρατία απαιτεί όπως το 
τουρκικό σκάφος "Μπαρμπαρός" τερματίσει
άμεσα τις παράνομες ενέργειές του εντός
της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Στη NAVTEX σημειώνεται πως η τουρκι-
κή NAVTEX για έρευνες του "Μπαρμπα-
ρός" και των υποστηρικτικών του σκαφών
"TANUX 1" και "APOLLO MOON" στην Ανα-
τολική Μεσόγειο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου
αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτημένη και πα-
ράνομη επιχείρηση στην ΑΟΖ και στην υφα-
λοκρηπίδα  της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Αυτή η ενέργεια αποτελεί παραβίαση του

διεθνούς δικαίου και των διαδικασιών θα-

λάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό

αδίκημα με βάση τους νόμους τη Κυπριακής

Δημοκρατίας», σημειώνεται.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, προστίθεται στη

NAVTEX, απαιτεί από το πλοίο "Μπαρ-
μπαρός" να τερματίσει άμεσα τις παράνο-
μες ενέργειές του.
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Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Τ/Κ ΗΓΕΤΗ ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ

Με διχοτόμηση και τουρκική Navtex πήγε 
ο Τατάρ στη συνάντηση με Αναστασιάδη
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Ο ελληνικός λαός πρώτα και το δι-

καστήριο ακολούθως δίκασαν τη Χρυ-

σή Αυγή, αυτό το φασιστικό μόρφ-

ωμα που κατάφερε μάλιστα να μπει

στη Βουλή των Ελλήνων το 2012 με

19 βουλευτές και να είναι τρίτο σε κοι-

νοβουλευτική δύναμη κόμμα. Το δι-

καστήριο καταδίκασε τα στελέχη της

σε πολυετή φυλάκιση, χαρακ-

τηρίζοντας το κόμμα αυτό ως «εγ-

κληματική οργάνωση».

Πολύ ορθά, ανακούφιση στους

δημοκρατικούς πολίτες, διότι στο

στόχαστρο της Χρυσής Αυγής ήταν

το δημοκρατικό πολίτευμα και το

ελεύθερο πνεύμα στη χώρα.

Όμως, ο φασισμός δεν ευδοκίμησε

μόνο σ’ αυτόν τον χώρο της Άκρας

Δεξιάς. Στην αντίπερα όχθη, στην

Άκρα Αριστερά, ευδοκιμεί εδώ και

δεκαετίες με διάφορες μορφές, είτε

με τη δολοφονική «17 Νοέμβρη» είτε

με άλλες οργανώσεις, που στόχο

έχουν να καταλύσουν το κράτος, αρ-

νούνται το δημοκρατικό πολίτευμα

της χώρας και με τρομοκρατικές –

κατά κανόνα βάρβαρες – ενέργειες,

προσπαθούν να επιβάλουν τη θέλ-

ησή τους διά της βίας και της τρο-

μοκρατίας.

Φασίστες, με ναζιστικές μεθόδο-

υς, σκορπούν τον φόβο και τον πα-

νικό στη συντριπτική πλειοψηφία

των Ελλήνων, καταστρέφουν δημό-

σια και ιδιωτική περιουσία και βε-

βηλώνουν τα πανεπιστήμια της χώρ-

ας. Ακόμα και τώρα, σε κάποιους πα-

νεπιστημιακούς χώρους καταφεύγουν

αυτά τα «ορφανά του Χιτλερισμού»

και τους μετατρέπουν σε κέντρα μα-

φίας και οργάνωσης φασιστικών εξο-

ρμήσεων.

Πρόσφατο κατόρθωμα αυτών των

φασιστοειδών – εχθρών του λαού –

ήταν η φωτογραφία που δημοσιεύε-

ται και εδώ. Τραμπούκοι εγκληματίες

μπήκαν στο γραφείο του Πρύτανη

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών, Δημήτρη Μπουραντώνη, τα

έσπασαν όλα και στη συνέχεια, μι-

μήθηκαν τους Ναζί – που έβαζαν ταμ-

πέλες στο λαιμό Εβραίων με την ανα-

γραφή «Είμαι Εβραίος, είμαι ζώο»....

Πέρασαν διά της βίας ταμπέλα στον

λαιμό του Πρύτανη με την επιγραφή

«Αλληλεγγύη στις καταλήψεις».

Το Πανελλήνιο έφριξε με τη φωτο-

γραφία που οι ίδιοι οι αναρχοφασίστες

δημοσίευσαν για να «ρεζιλέψουν το

σύστημα», τάχα. Αυτή τους η ενέρ-

γεια απλώς ερέθισε τα αντανακλα-

στικά του λαού και διέσπειρε την οργή

σε κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Οι βανδαλισμοί, οι προπηλακισμοί

και η τρομοκρατία στα ελληνικά πα-

νεπιστήμια δεν έχει τέλος. Η βία και

η καταστροφή είναι έργο ολίγων εγ-

κληματιών, οι οποίοι βλέπουν τη

συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου

ως εχθρό που πρέπει να εξολοθρ-

ευτεί. Δυστυχώς, υπάρχουν κόμμα-

τα που τους... χαϊδεύουν! Που αντί

για τρομοκρατία, βλέπουν «προβο-

κάτσια» και «παράνομους τιμωρούς»!

Τιμωρούς ποίου; Έπρεπε, δηλαδή,

ο Πρύτανης να υποστεί... νόμιμη τι-

μωρία; Και δυστυχώς υπάρχουν και

λαλίστατοι για άλλα θέματα δήθεν

πνευματικοί άνθρωποι, αναλυτές που

κάνουν τους πολύξερους, οι οποίοι

σώπασαν. Κατάπιαν τη γλώσσα το-

υς. 

Ευτυχώς, η κυβέρνηση αντέδρα-

σε άμεσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

έλαβε καθαρή εντολή από τον ελ-

ληνικό λαό να βάλει τέρμα στη βαρ-

βαρότητα που ενσπείρουν οι τρο-

μοκράτες στα πανεπιστήμια. Ο λα-

ός τού ανέθεσε διά της ψήφου του να

εγγυηθεί την ακαδημαϊκή ελευθερία,

να προστατεύσει την πλειοψηφία

των φοιτητών και των καθηγητών

από τους εγκληματίες εξωπανεπι-

στημιακούς και να προστατεύσει το

δημόσιο πανεπιστήμιο που επιχει-

ρούν να καταργήσουν τα «ορφανά

του Χιτλερισμού».

Φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός και

η πολιτική ηγεσία  του υπουργείου

Παιδείας ενεργούν τώρα προς  την

ορθή κατεύθυνση. Ο υπουργός Πρ-

οστασίας του Πολίτη επικήρυξε το-

υς εγκληματίες με 100 χιλιάδες ευρώ

και υπογράμμισε ότι το δημοκρατικό

κράτος της Ελλάδας πρέπει να απαλ-

λαγεί, όπως το έκανε με τη Χρυσή

Αυγή, και από τον αριστερό φασι-

σμό.

Το Πανεπιστήμιο είναι χώρος ελεύθ-

ερης μάθησης, διάδοσης ιδεών, από-

ψεων, έρευνας και δημιουργίας. Ουδείς

στιγματίζεται για τις ιδέες του, όσο

κι αν δεν τις συμμερίζονται οι υπό-

λοιποι. Δεν μπορεί μια χούφτα τρο-

μοκρατών να επιβάλλει διά της βίας

και των βανδαλισμών τη θέλησή της.

Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια η πλει-

οψηφία των φοιτητών προέρχεται

από μεσαίες και φτωχές οικογένειες.

Οι πλούσιοι έχουν τη δυνατότητα να

στέλνουν τα παιδιά τους σε πανεπι-

στήμια του εξωτερικού. Άρα, αυτά τα

φασιστοειδή εκείνο που επιδιώκουν

είναι να πλήξουν και να περιθωριο-

ποιήσουν τους γόνους φτωχών και

απλών οικογενειών.

Μόνο μια γενναία αποφασιστική

κυβερνητική παρέμβαση, με τη συνε-

ργασία των Πρυτάνεων, θα προ-

στατεύσει τα δημόσια πανεπιστήμια

και την ελευθερία στην απόκτηση

γνώσης, στον διάλογο και τη δημο-

κρατική τάξη. Ο πρωθυπουργός και

το κυβερνών κόμμα θα κριθούν από

το αποτέλεσμα. 
“Ε”
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Η κόκκινη «Χρυσή Αυγή» και ο αριστερός
φασισμός πότε θα οδηγηθούν στη φυλακή; 
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Ποιες είναι οι ελληνικές
λέξεις για take away,

delivery και lockdown
Με μια ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Μπαμ-

πινιώτης μας βάζει τα πράγματα στη θέση τους για ξένες

λέξεις που έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας στην

Ελλάδα και στην Κύπρο, «βαρβαρίζοντας» την ελληνική

γλώσσα.

«Μας… take away και μας σήκωσε», σχολιάζει ο καθη-

γητής Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπι-

στημίου Αθηνών, δίνοντας τις ελληνικές λέξεις για το take

away, το delivery και το lockdown.

Έτσι λοιπόν έχουμε:

lockdown = απαγορευτικό (μερικό ή καθολικό)

delivery = τροφοδιανομή

take away = για το σπίτι

Έπαρση της ελληνικής
σημαίας για την 
επέτειο του ΟΧΙ

Μπορεί τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

να απέτρεψαν τους φετινούς εορτασμούς για την ιστορι-

κή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, όμως οι απανταχού

της γης Έλληνες γιόρτασαν με τον δικό τους τρόπο την έν-

δοξη Ημέρα του ΟΧΙ.

Σε γνωστό Allotment του βορείου Λονδίνου, όπου μια

ομάδα Κυπρίων διαθέτει ένα κομμάτι γης (μποστάνι) για

καλλιέργεια παντός είδους λαχανικών, και στο οποίο δι-

καίως προεδρεύει ο Uncle George, επονομαζόμενος Λίμπο-

υρας, τιμήθηκε δεόντως η επέτειος.

Μια χούφτα φίλοι, εκπροσωπώντας και την υπόλοιπη

ομάδα, ύψωσαν την Ελληνική Σημαία για να τιμήσουν το

Έπος του ’40, έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο και τραγούδησαν

άσματα της εποχής.

Εύγε σε όλους! 



ΟΤούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου, υποστήριξε ότι ακόμη ότι κά-

ποιες χώρες σύμμαχοι της Τουρκίας «κα-

κομαθαίνουν την Ε/κ πλευρά» – όπως απο-

κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία – και

πως αυτό δεν συμβάλλει στην επίλυση

του Κυπριακού.

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό «Κριτέρ»,

ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι  οι σχέσεις μεταξύ
της Τουρκίας και του ψευδοκράτους είναι πολύ
ιδιαίτερες. «Ανεξάρτητα από τις εκλογές, η Το-

υρκία ήταν πάντα δίπλα στους Τ/Κ στον δίκαιο

αγώνα τους. Και από δω και πέρα θα παρέχει

την απαραίτητη στήριξη για την ασφάλεια, ανά-

πτυξη και ευημερία της ‘ΤΔΒΚ’», όπως απο-
κάλεσε το ψευδοκράτος. «Κατά την περίοδο

πρωθυπουργίας τού κ. Τατάρ εργαστήκαμε

αρμονικά μαζί του. Πιστεύουμε ότι θα διατη-

ρήσουμε αυτή την αρμονία μέσα σε αλληλεγ-

γύη και συνεργασία και κατά την περίοδο της

προεδρίας του. Θα συνεχίσουμε να συνερ-

γαζόμαστε ιδιαίτερα για την διασφάλιση της

κυριαρχικής ισότητας των Τ/Κ οι οποίοι είναι

συνιδιοκτήτες του νησιού και για την υπερά-

σπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφε-

ρόντων τους στην ανατολική Μεσόγειο»,

ισχυρίστηκε.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε πως «βλέπου-

με ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας

ενίσχυσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους με

την "Ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου", ειδικά στον

τομέα της άμυνας. Από την μια, ενώ απε-

υθύνεται έκκληση για περιεκτική λύση στην

Κύπρο, είναι μεγάλη αντίφαση από την άλλη

να παραβλέπεται η ισορροπία μεταξύ των δύο

πλευρών στο νησί. Το να "κακομαθαίνεται η

Ε/κ διοίκηση" με τέτοια βήματα δεν συμβάλ-

λει ούτε στην επίλυση του Κυπριακού ούτε και

εξυπηρετεί την ειρήνη και σταθερότητα στην

ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα βήματα ενθα-

ρρύνουν μόνο την αδιάλλακτη στάση της Ε/κ

πλευράς, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την

λύση ενώ ενισχύει την δική μας αποφασι-

στικότητα», ισχυρίστηκε ο Τσαβούσογλου.  

Ο  Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η Τουρκία και ο

Πρόεδρός της βρίσκονται εδώ και πολύ και-

ρό στον στόχαστρο της Γαλλίας και της

Ευρώπης. Όπως είπε, πριν λίγες μέρες ο Γάλ-

λος ομόλογός του είχε πει πως «εδώ και με-

ρικές μέρες διεξάγεται μια μαύρη προπαγάν-

δα στην Τουρκία εναντίον της Γαλλίας». 

«Εμείς τέτοια εκστρατεία δεν κάνουμε αλ-

λά η Γαλλία την κάνει εδώ και χρόνια εναντίον

της Τουρκίας», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

«Εάν ένας  Πρόεδρος μιας χώρας όπως η

Γαλλία, που είναι μόνιμο  μέλος του ΣΑ του

ΟΗΕ και έχει εκατομμύρια μουσουλμάνους

πολίτες, μπορεί να λέει ότι “το Ισλάμ βρίσκε-

ται σε κρίση’, τότε εδώ υπάρχει πρόβλημα».

Κατηγόρησε επίσης την Γαλλία ότι λαμβά-

νει κάποια ακραία μέτρα με το πρόσχημα κα-

ταπολέμησης του «ριζοσπαστικού Ισλάμ».

«Δεν μας εκπλήττει που η ΕΕ παραμένει σιωπ-

ηλή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της που κάθε φο-

ρά προσπαθούν να δίνουν μαθήματα αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας έμει-

ναν και πάλι ανεξεταστέες. Επειδή βλέπουμε

ότι ακόμη η καταπολέμηση των διακρίσεων

και του αντι-ισλαμισμού δεν έχει ακόμη λη-

φθεί σοβαρά υπόψη», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε πως προβλέ-

πουν πως οι απωθήσεις μεταναστών στο Αι-

γαίο αλλά και οι ρατσιστικές συμπεριφορές

εναντίον των μουσουλμάνων σε ολόκληρη

την ήπειρο θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια.
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Εκτός νόμου στη Γαλλία 
οι Τούρκοι «Γκρίζοι Λύκοι»
Η γαλλική κυβέρνηση θέτει υπό απαγόρευση το τουρκικό υπε-

ρεθνικιστικό κίνημα των “Γκρίζων Λύκων στο γαλλικό έδαφός και
θα ζητήσει τη διάλυσή του, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσω-
τερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Πρόκειται για «μια ομάδα πράγματι ιδιαίτερα επιθετική για να μην

πω περισσότερα», δήλωσε ο Ζεράλ Νταρμανέν. ¨
Ο Γάλλος υπουργός δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για

την απόφαση αυτή, στην οποία ωστόσο λαμάνεται μετά τις δύο
διαδηλώσεις κατά της Αρμενίας από ανθρώπους που κρατούσαν
τουρκικές σημαίες στη Λιόν και στην Γκρενόμπλ. Βίντεο από τις
διαδηλώσεις αυτές αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
σε λογαριασμούς που χρησιμοποιούν σύμβολα των “Γκρίζων
Λύκων”.

Βεβήλωσαν το Μνημείο Γενοκτονίας 

των Αρμενίων

Η ομάδα αυτή των “Γκρίζων Λύκων” υποδείχτηκε μετά τα περι-
στατικά που σημειώθηκαν μεταξύ της τουρκικής κοινότητας και της
αρμενικής κοινότητας στο Ντεσίν-Σαρπιέ, κοντά στη Λιόν, στην
ανατολική Γαλλία. Οι εντάσεις μεταξύ των δυο κοινοτήτων επι-
δεινώθηκαν από τον πόλεμο στην αυτονομιστική περιοχή Ναγ-
κόρνο Καραμπάχ, μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, που
υποστηρίζεται από την Τουρκία.

Την περασμένη βδομάδα οι δυνάμεις της τάξης επενέβησαν στο
Ντεσίν-Σαρπιέ για να εμποδίσουν 250 μέλη της τουρκικής κοινό-
τητας να «τα βάλουν» με τους Αρμένιους. Νωρίτερα, μια συμπλο-
κή μεταξύ των δύο κοινοτήτων είχε προκαλέσει τον τραυματισμό
τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι το μνημείο
για τη γενοκτονία των Αρμενίων, της σφαγής των Αρμενίων από
τους Οθωμανούς το 1915, και το Εθνικό Κέντρο Αρμενικής Μνή-
μης κοντά στη Λιόν βεβηλώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς
Κυριακή και γράφτηκε σε αυτά το όνομα «Γκρίζοι Λύκοι».

ΟΤΑΝ Η ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ

Ο Τσαβούσογλου κατηγορεί  κάποιες χώρες  ότι... 
«κακομαθαίνουν» τους Ε/Κ» και δεν λύνεται το Κυπριακό

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 6 ΕΚΑΤ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ,

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΒΑΡΒΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ

Τώρα ισλαμική τρομοκρατική επίθεση
με νεκρούς και στη Βιέννη

Οπαδός του ΒΑΡΒΑΡΟΥ Ισλαμικού κράτους
(ISIS)  είναι ένας από τους δράστες της τρομο-
κρατικής επίθεσης που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε
έξι σημεία στο κέντρο της Βιέννης αργά το βράδυ
της Δευτέρας, λίγες ημέρες μετά τις φρικιαστικές
επιθέσεις στη Γαλλία.

Από την τυφλή επίθεση σε δρόμο πολύ κοντά
στη συναγωγή της πόλης, πέντε άνθρωποι
σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο δράστης και
τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν εκ των οποίων
οι 7 σοβαρά. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και
ένας 28χρονος αστυνομικός.

Οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως σε δρ-
όμο όπου βρίσκεται συναγωγή και έξω από πολ-
λά μπαρ, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτα,
καθώς η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες προ-
τού η Αυστρία επιβάλλει lockdown για την αντι-

μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Πολ-
λοί άνθρωποι είχαν βγει έξω να διασκεδάσουν
στο κέντρο της Βιέννης, καθώς ήταν η τελευταία
μέρα που λειτουργούσαν μπαρ και εστιατόρια,
τα οποία θα παραμείνουν κλειστά  μέχρι τα τέλη
Νοεμβρίου.

Έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι ήταν σαφώς μια
ισλαμιστική επίθεση, η τρομοκρατία οδηγείται
από το μίσος για τον τρόπο ζωής μας, σε αυτό
το μίσος δεν πρόκειται να δώσουμε χώρο, τόνι-
σε  ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας,
Σεμπάστιαν Κουρτς σε μήνυμά του προς τον αυ-
στριακό λαό για την τρομοκρατική επίθεση .

Τέσσερα ήταν τα  θύματα και ο δράστης, που
σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, ενώ αρκετοί
τραυματίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη
κατάσταση.



Σοκ και δέος από το χτύπημα 
του Eγκέλαδου με 6,7 Ρίχτερ στη Σάμο
Οταν η γη χορεύει σε τεκτονικούς ρυθ-

μούς, οι άνθρωποι «παγώνουν». Ακόμη

και σε σεισμογενείς περιοχές, όπως είναι

η Ελλάδα ή η Τουρκία, οι σεισμικές δονή-

σεις δεν συνηθίζονται, ειδικά όταν φτάνουν

στα 6,7 ρίχτερ. Όπως συνέβη την περα-

σμένη Παρασκευή 30/10, με τον σεισμό

στη Σάμο. Τη φονική δόνηση, η οποία

στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά στο νησί

και εννιά τραυματίες – εκ των οποίων δύο

σε κρίσιμη κατάσταση. 

Και στη γειτονική Τουρκία

Κοινός παρονομαστής, ο σεισμός. Τα πλήγ-
ματα όμως πολλαπλάσια. Στη Σμύρνη δεκά-
δες πολυκατοικίες κατέρρευσαν σαν χάρτινοι
πύργοι. Τα ειδικά συνεργεία, αλλά και απλοί
πολίτες, καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες
για να σώσουν όσους έχουν επιζήσει κάτω
από τόνους συντρίμμια. Κάθε απεγκλωβισμός
και ένας συνειρμός – για τους Έλληνες, ο πιο
πρόσφατος φονικός σεισμός της Αθήνας και
για τους Τούρκους εκείνος του Ισμίτ. Και οι
δύο το 1999. Και τώρα, 21 χρόνια μετά, έρχε-
ται ο σεισμός της Σάμου να χαράξει νέες βα-
θιές πληγές. 

Η τραγωδία στη Σάμο

Η Σάμος, από το μεσημέρι της Παρασκε-
υής 30/10 μετρά τις πληγές που της προκά-
λεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση. Η τραγωδία
για το νησί ήρθε σε μια χρονική στιγμή που
φαινόταν να έχει διαφύγει τον ισχυρό σεισμό
με μόνο υλικές ζημιές σε παλιές κατοικίες και

λίγους, ελαφρά, τραυματίες. 
Δύο μαθητές, ηλικίας 15 και 17 ετών, κατά

την επιστροφή τους από το σχολείο πέρασαν,
όπως έκαναν κάθε μέρα, από ένα στενό δρ-
ομάκι στην περιοχή Γεφυράκι, στην οδό Κα-
νάρη, και μάλιστα αρκετή ώρα μετά τον σει-
σμό. Όμως, ο ετοιμόρροπος τοίχος ενός πα-
λαιού οικήματος κατέρρευσε, καταπλακώνοντας
τα δύο παιδιά, κόβοντας το νήμα της ζωής 
τους. Όταν τα εντόπισαν τα σωστικά συνερ-
γεία ήταν αργά. Στο νοσοκομείο του νησιού,
οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. 

«Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περι-

γράψουν όσα νοιώθει κανείς απέναντι στην

απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρ-

ες, η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές

τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν

στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ει-

λικρινή μου συλλυπητήρια», έγραψε σε μήν-
υμά του στο Twitter ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, σε ανάρ-
τησή της ανέφερε: «Τα συλλυπητήρια και η

σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων

του σεισμού, στη Σάμο και στη Σμύρνη. Η

ανθρώπινη τραγωδία δεν γνωρίζει σύνο-

ρα. Ευχή μας οι λιγότερες δυνατές απώλει-

ες και καθήκον μας η άμεση στήριξη του

νησιού».

Το βράδυ της Παρασκευής 30/10 μεταφ-
έρθηκαν, επίσης, σε νοσοκομείο της Αθήνας
με αεροσκάφος C130 ένα 14χρονο παιδί και
μία 63χρονη, που τραυματίστηκαν κατά τον
σεισμό. Στο Νοσοκομείο Σάμου παρέμειναν
επτά τραυματίες, όλοι εκτός κινδύνου. 

Δύο παιδιά θύματα των 6,7 Ρίχτερ

Στον ρυθμό των Ρίχτερ εξακολουθεί να κινείται η περιοχή του
Ανατολικού Αιγαίου, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών,
που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 30/10, με το επίκεν-
τρο να προσδιορίζεται στα 19 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμου. Με
τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο παιδιών, 15 και 17 ετών,
ύστερα από πτώση τοίχου στη Σάμο και 19 τουλάχιστον τρα-
υματίες. Ζημιές υπέστησαν και αρκετά κτίρια, παλαιές κατασκε-
υές ως επί το πλείστον. Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος (2
χλμ.) και εξ αυτού έγινε αισθητός μέχρι και στην Αττική, ενώ ακο-
λούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, από 3 έως 5 Ρίχτερ. Ο σεισμός
ταρακούνησε και τη γειτονική Τουρκία, κυρίως δε τα παράλια
)Σμύρνη), όπου έχουμε μέχρι στιγμής 100 νεκρούς, 419 τρα-
υματίες, ορισμένοι εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση και καταρρ-
εύσεις μεγάλου αριθμού κτιρίων. Η εκτίμηση των σεισμολόγων
είναι ότι επρόκειτο πιθανότατα για τον κύριο σεισμό, προειδο-
ποίησαν ωστόσο ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για αρκετές
εβδομάδες, ή ακόμη και μήνες. 

Στα… μαύρα ο τουρισμός!

Όλα πάνε… πρύμα. Όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και στον
κόσμο όλο. Κατά 70% μειώθηκαν οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις
σε παγκόσμιο επίπεδο τους οκτώ πρώτους μήνες του 2020, σε
σχέση με το 2019, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Το-
υρισμού. Αιτία, ο κορωνοϊός. Η πτώση αυτή σημαίνει 700 εκα-
τομμύρια λιγότερες αφίξεις τουριστών και απώλεια 730 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων για τον παγκόσμιο τουριστικό τομέα, ήτοι
οκταπλάσιες απώλειες σε σύγκριση με εκείνες που προκάλεσε η
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, όπως τονίζει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Οι απώλειες στην Ευρώπη
ανήλθαν στο 68% και στην αμερικανική ήπειρο στο 65%! Να σημει-
ωθεί ότι δεν προβλέπεται ανάκαμψη πριν από το τέλος του 2021!
Μόνο μέσα σε πέντε μήνες, λόγω της πανδημίας, ο κλάδος έχα-
σε παγκοσμίως 320 δισεκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει άμε-
σος κίνδυνος να χαθούν από 100 έρως 120 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας. 

Βαρύτατες αιχμές…

…διατύπωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας, από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση επί της πρότασης
μομφής κατά του υπουργού Οικονομικών. Είπε: «Προσλαμβάνω
ίσως από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η προσπάθεια της
Ελλάδος να διεισδύσει στην Αφρική και την ινδική υποήπειρο,
είναι κάτι δευτερεύον. Για μας δεν είναι. Υποχρέωσή μας είναι να
επεκτείνουμε στο βαθμό που μπορούμε τις δυνατότητες της Ελλά-
δος. Έχουμε υποστεί βλάβη εκ της απουσίας μας. Απείχαμε από
τη Συρία και υπέστημεν βλάβη. Απείχαμε από τη Λιβύη και υπέ-
στημεν βλάβη». 

Νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό

Με το μέτωπο των συνεχών και κλιμακούμενων παραβιάσεων
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα
της Ανατολικής Μεσογείου ανοικτό, η Αθήνα εμφανίζεται ανέτοιμη
για το νέο μεγάλο μέτωπο που έχει ήδη ανοίξει, αυτό του Κυπρ-
ιακού. Ήδη ο γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες
και δημοσίως και με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κύπρ-
ου Νίκο Αναστασιάδη, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διερ-
ευνήσει τις δυνατότητες σύγκλησης νέας Πενταμερούς Διάσκεψ-
ης για το Κυπριακό, παρά το γεγονός ότι μετά τη διακοπή της πρ-
ωτοβουλίας του στο Κραν Μοντανά το 2017, όχι μόνο δεν έχει
υπάρξει προσέγγιση, αλλά αντιθέτως, έχει υπάρξει πλήρης απόκ-
λιση των δύο πλευρών. Τόσο για τη διαδικασία, όσο και για τη μο-
ρφή των συνομιλιών και κυρίως σε σχέση με το περιεχόμενο. Όλα
μάλιστα έχουν περάσει σε άλλη πλέον φάση μετά την εκλογική
διαδικασία στα Κατεχόμενα, όπου μετά τις απροκάλυπτες παρ-
εμβάσεις της Άγκυρας και με τη βοήθεια των ψήφων των εποίκων,
νικητής αναδείχθηκε ο σκληροπυρηνικός και εκλεκτός της Το-
υρκίας Ερσίν Τατάρ. 

Χτυπάει το καμπανάκι…

…προς τους συμμάχους μας, και όχι μόνο, ο διευθυντής της
«Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς, στο άρθρο του με τίτλο «Ξε-
κάθαρες θέσεις προς όλους». Η κατάληξη τα λέει όλα: «Να είμα-
στε αμείλικτα ρεαλιστές και ειλικρινείς προς τους συμμάχους μας,
είτε αυτοί είναι Αμερικανοί, είτε Ισραηλινοί, Εμιρατινοί, Σαουδάρ-
αβες και όποιον άλλον, για το τι πραγματικά θέλουμε εμείς από
αυτούς σε σχέση με την Τουρκία. Το περιμένουν». 

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

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

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Την «Ελληνική Σούμπρα» του Καΐρου παρουσίασε
σε βιβλίο του ο Ιωάννης Φουρτούνας

Πριν γίνει η συνοικία της Σούμ-
πρας του Καΐρου, στην πολύβουη
αιγυπτιακή πρωτεύουσα, μία από
τις πολυπληθέστερες περιοχές στον
κόσμο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
και πριν γίνει γνωστή ως ο τόπος
όπου γεννήθηκε το 1933 η διάσημη
Δαλιδά, ακόμη νωρίτερα, η περιο-
χή αυτή που βρίσκεται πλέον σε
«απόσταση αναπνοής» από το κέν-
τρο του Καΐρου, εθεωρείτο η καθε-
αυτή «ελληνική συνοικία» της πόλης.

Επίκεντρο όλων των εκδηλώσεων
ήταν ο ελληνορθόδοξος ιστορικός
ναός των Αγίων Αναργύρων, περι-
τριγυρισμένος κάποτε από ελληνι-
κά και μόνον μαγαζιά και ατέλειω-
τες ελληνικές κατοικίες.

Τώρα, οι Έλληνες που έχουν
απομείνει είναι λιγοστοί, η εικόνα
της περιοχής έχει αλλάξει άρδην,
αλλά ο ελληνικός ναός – που μάλι-
στα σήμερα πανηγύριζε προε-
ξάρχοντος του Πατριαρχικού Επι-
τρόπου Καΐρου Μητροπολίτου Μέμ-
φιδος Νικοδήμου – συνέχισε να
λειτουργεί και να θυμίζει το ελληνικό
στοιχείο που κάποτε μεγαλουρ-
γούσε στη συνοικία αυτή.

Αυτό το «πάλαι ποτέ» ελληνικό
στοιχείο της Σούμπρας Καΐρου ανέ-
δειξε μέσα από το βιβλίο που παρου-

σίασε σήμερα στον χώρο του ναού
ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας
Ιωάννης Φουρτούνας, που ζει εδώ
και πολλά χρόνια στην Αίγυπτο.

Ήταν «Η Ελληνική Σούμπρα»,

μία νέα έκδοση που έτυχε ιδιαίτε-
ρα θερμής υποδοχής, καθώς ανα-
σήκωνε μέσα από τη ραστώνη του
χρόνου μνήμες από το δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα, τότε που ξεκίνησαν
να εγκαθίστανται για πρώτη φορά
Έλληνες στην περιοχή, όπως τόνι-
σε στην ομιλία του ο Ιωάννης Φουρ-
τούνας.

Όπως ανέφερε ο συγγραφέας,

οι Έλληνες εισέρχονταν στην Αίγυπτο
από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας και
μετοικούσαν σε όλο το εσωτερικό
της χώρας, έχοντας πάντως μία
ιδιαίτερη προτίμηση στην περιοχή
της Σούμπρας, καθώς βρισκόταν
στην πρωτεύουσα και ήταν μία κατα-
πράσινη περιοχή με θέα τότε προς
τον ποταμό Νείλο. Με τους Έλληνες
να παρουσιάζουν όλες τις παροι-
κιακές και επαγγελματικές δρα-
στηριότητες, με πολλά ελληνικά
σωματεία, όπου πρωτοστάτησε και
λειτουργεί μέχρι σήμερα ο Παν-
ηπειρωτικός Σύλλογος Καΐρου.

Όπως ανέφερε ο Ιω. Φουρτούνας,
η ελληνορθόδοξη Εκκλησία των
Αγίων Αναργύρων ιδρύθηκε τη δεκα-
ετία του ΄20, από τον Πατριάρχη
Μελέτιο Μεταξάκη, με την περί-
φημη Πατριαρχική Σχολή Σούμ-
πρας, και μάλιστα διέθετε νηπια-
γωγείο, γιατρό αλλά και αυτοκίνητο
(εκείνη την εποχή εθεωρείτο μεγά-
λο γεγονός).

Εκεί μάλιστα στην περιοχή αυτή,
είχε αρχίσει τα μετέπειτα χρόνια να
διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε
Αιγυπτίους ήδη από το 1983, πολύ
πριν ξεκινήσουν τα προγράμματα
διδασκαλίας το 1993 από τον
αείμνηστο Κωστή Μοσκώφ.

Το βιβλίο «Η Ελληνική Σούμπρα»

το διανθίζει ο συγγραφέας με συνεν-
τεύξεις Σουμπριανών, που ξετυ-
λίγουν τις μνήμες τους από την παι-
δική τους ηλικία, οι οποίοι αναφέρ-
ονται στις ατέλειωτες εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνταν πριν από
50, 60, 70 χρόνια στην περιοχή
αυτή, η οποία ανέδειξε μεγάλους
εκπροσώπους του πνεύματος, της
εκκλησίας, των τεχνών, του επιχει-
ρηματικού κόσμου.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η
έκδοση αυτή στηρίχτηκε από Έλ-
ληνες του Καναδά, αλλά ακόμη πε-
ρισσότερο από έναν Αιγύπτιο, τον
κ. Μάγκεντ, που εκεί έμαθε την
ελληνική γλώσσα, από εκεί ξεκίνησε
την αγάπη του για την Ελλάδα, παν-
τρεύτηκε Ελληνίδα και με τα παιδιά
του διατηρεί πλέον μία «ελληνική»
οικογένεια.

Από την πλευρά του, ο Μητρο-
πολίτης Μέμφιδος συνεχάρη τον
συγγραφέα για το έργο του, καθώς
και ο πρόεδρος του Πατριαρχικού
Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου
Γιώργος Ζουμπουλίδης, στον
χώρο του οποίου πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση παρουσία των
προξενικών και παροικιακών Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 
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ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟΝ ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Θρίλερ με τις εκλογές στις ΗΠΑ
Απίστευτος τρελός

φόρος του κομμουνιστή
δικτάτορα της Βορείου

Κορέας στη 
λιμοκτονούσα εργατιά

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ
ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΦΡΙΚΤΑ ΣΕ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ

Ακόμη έναν τρελό νόμο για πλουτίσει ανακοίνωσε ο κομμου-

νιστής δικτάτορας της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτή

τη φορά ο ίδιος επέβαλε έναν φόρο που ξεπερνά κάθε λογική.

Επέβαλε φόρο «πολιτικής πίστης».

Ο παρανοϊκός ηγέτης της Βόρειας Κορέας αποφάσισε να

προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος

της χώρας και έτσι μετά από αναζήτηση αρκετών τρόπων, πα-

ρουσίασε έναν νέο φόρο. Το ποσό είναι 12.000 γιουάν (περίπου

1.400 ευρώ) για όποιον είναι ανύπαντρος και 24.000 γιουάν για

τους παντρεμένους.

Τα ποσά αυτά θα πρέπει να πληρώσουν οι εργάτες που θα

έρχονται από την Κίνα, ώστε να δείξουν την πίστη τους στο

καθεστώς. Σε περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να πληρώσει τον

φόρο, τότε αυτόματα δεν θα μπορεί να επιστρέψει στη χώρα.

«Εξαιτίας του κλεισίματος των συνόρων, οι εργάτες δεν βγά-

ζουν αρκετά χρήματα οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πλη-

ρωμών», σχολίασε ένας εργάτης στα σύνορα με την Κίνα, ο

οποίος προφανώς και διατήρησε την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ωστόσο, τα χρήματα από το

χαράτσι προορίζονται για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία με στόχο

την ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος

Εν τω μεταξύ, σοκάρουν οι πληροφορίες που έρχονται από

την Βόρεια Κορέα και σχετίζονται με τον κορωνοϊό. 

Ειδικότερα, η αντιμετώπιση των νοσούντων από τον ιό στη

Βόρεια Κορέα σύμφωνα με μαρτυρίες όχι μόνο είναι απάνθρω-

πη, αλλά και φρικτή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όσοι Βορειοκορεάτες είναι θετικοί

στον κορωνοϊό κρατούνται σε στρατόπεδα καραντίνας όπου οι

Αρχές της χώρας τους αφήνουν λιμοκτονούν.

Όπως δήλωσε στην «South China Morning Post» ο ακτιβι-

στής Τιμ Πίτερς, υπάρχουν επίσης μαρτυρίες για ανθρώπους

που υποχρέωνονται να κλειστούν στα σπίτια τους χωρίς φαγητό

αλλά και για μαρτυρίες αρκετών δεκάδων αποτεφρωμένων θυμά-

των του κορωνοϊό.

Η μόνη βοήθεια για τους εγκλωβισμένους στα κέντρα κα-

ραντίνας είναι συγγενείς τους να καταφέρουν να τα πλησιάσουν

τα στρατόπεδα αυτά για να τους δώσουν είτε τρόφιμα είτε φάρ-

μακα ή ακόμα και βότανα.

Από την πλευρά του ο πάστορας Ντέιβιντ Λι, ο οποίος έχει

επαφές με αυτομολήσαντες από τη Βόρεια Κορέα, υποστηρίζει

ότι ο κορωνοϊός αποκαλείται «ασθένεια-φάντασμα» καθώς δεν

έχουν προμηθευτεί κανένα τεστ.

Μάχη… πολιτεία με πολιτεία δίνουν

ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπά-

ιντεν καθώς, όπως φαίνεται, η νίκη θα

κριθεί την τελευταία στιγμή. Κι ενδεχο-

μένως  το τελικό αποτέλεσμα των προε-

δρικών εκλογών των ΗΠΑ να γνωστο-

ποιηθεί σήμερα Πέμπτη. 

Πλέον όλα θα κριθούν σε τέσσερις πολι-
τείες-«κλειδιά», καθώς αν ο Μπάιντεν τελι-
κά πάρει το Ουισκόσκιν και επικρατήσει σε
μία από Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες),
Τζόρτζια (16), Μίσιγκαν (16) ή Πενσιλβάνια
(20 εκλέκτορες), τότε είναι πολύ πιθανό να
πάρει και την προεδρία.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικανός
πρόεδρος χρειάζεται νίκες σε τουλάχιστον
τέσσερις πολιτείες εκ των Τζόρτζια, Βόρεια
Καρολίνα, Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια και Ουισ-
κόνσιν για να φθάσει στους 270 εκλέκτορες.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα αμε-
ρικάνικα ειδησεογραφικά δίκτυα παρ΄όλο
που η Τζόρτζια κι η Βόρεια Καρολίνα θα έδι-
ναν μεγάλη ανακούφιση στον Μπάιντεν, ο
Τραμπ φαίνεται να προηγείται εκεί.

Αν νικητής είναι ο Τραμπ  – αλλά χάσει το
Ουισκόνσιν και τη Βόρεια Καρολίνα – τότε
θα ισοψηφήσει με τον Μπάιντεν στους 269
εκλέκτορες και σε μια τέτοια περίπτωση ο
νυν πρόεδρος θα κερδίσει με την ψήφο της
Βουλής.

Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης των
ψηφοφόρων στις φετινές προεδρικές εκλο-
γές, στις οποίες περισσότερα από 100 εκα-
τομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν εκ των προ-
τέρων, λίγο περισσότερες από μια χούφτα
πολιτείες δεν είχαν ακόμη καταμετρήσει όλα
τα ψηφοδέλτια.

Με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
να μην έχει ακόμη κριθεί και τον Τραμπ από
την μια πλευρά να ανακηρύσσει τη νίκη του
και να δηλώνει ότι θα προσφύγει στο Ανώτα-
το Δικαστήριο, επικαλούμενος χωρίς να πα-
ραθέτει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο «νο-

θεία», και τον Μπάιντεν από την άλλη να

δηλώνει ότι βρίσκεται «σε καλό δρόμο» και

να συνιστά «υπομονή» ωσότου καταμετρη-

θούν «όλες οι ψήφοι», τα αποτελέσματα

αυτών των πολιτειών αναμένονται με μεγάλη

αγωνία.

«Κερδίζουμε παντού και ξαφνικά λένε ότι

θα χάσουμε. Ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω

να γιορτάσουμε κάτι που είναι τόσο όμορ-

φο», είπε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για «τρο-

μερή νύχτα», και προσθέτοντας πως κέρδι-

σε πολιτείες που κανείς δεν ανέμενε.

«Πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει τις εκλογές»,

είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως

«πρέπει να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα

τoυ εκλογικού αποτελέσματος». 

Καταγγέλλοντας τους Δημοκρατικούς για

νοθεία, σημείωσε πως θα απευθυνθεί στο

Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ώστε να μη

προστεθούν ψήφοι μετά τις 4 το πρωί της

περασμένης Τρίτης. 

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά το κλείσι-

μο της κάλπης ο Τζο Μπάιντεν είπε: «Είμα-

στε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Κάθε

φορά που βγαίνω από το σπίτι του παππού

μου παραμένω πιστός σε αυτά που πιστεύω

και καλώ και εσάς να κάνετε το ίδιο», κατέλ-

ηξε και ευχαρίστησε τους πάντες. «Συνεχίστε

να πιστεύετε, θα νικήσουμε τις εκλογές».

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΟΙ… ΜΠΟΥΚΗΔΕΣ

Σε κάθε περίπτωση αρκετές δημοσκοπή-
σεις όπως αυτή του NBC News και της Wall
Journal έπεσαν αρκετά έξω στις δημοσκο-
πήσεις.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δημοσκοπή-
σεις έδιναν μέχρι και δέκα μονάδες προβάδι-
σμα υπέρ του Μπάιντεν.

Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν
συμβαίνει, καθώς όπως φαίνεται όλα θα κριθ-
ούν στην κόψη του ξυραφιού. 

Εταιρείες στοιχημάτων, που προέβλεπαν
μέχρι και το βράδυ της Τρίτης νίκη του Τζο
Μπάιντεν, από τα ξημερώματα της Τετάρ-της
έδιναν περισσότερες πιθανότητες σε μια ακόμη
νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Smarkets με έδρα τη Βρετανία προέβ-
λεπαν στο Τραμπ πιθανότητες νίκης 55% αντί
39% νωρίτερα, ενώ οι πιθανότητες νίκης του
νυν προέδρου αυξήθηκαν κάποια στιγμή έως
και το 80%. Οι πιθανότητες νίκης του Μπάιν-
τεν στο Smarkets μειώθηκαν στο 45% από
61% νωρίτερα.

Το βρετανικό Betfair έδινε στον Τραμπ 75%
πιθανότητα να κερδίσει μια δεύτερη θητεία
στον Λευκό Οίκο αντί 39% το πρωί της Τρίτης.
Οι πιθανότητες νίκης του Μπάιντεν για την
Betfair μειώθηκαν στο 25% από 61% νωρίτε-
ρα.

Φύλαξη των ελληνικών πανεπιστημίων 
για να αντιμετωπιστεί ο αριστερός φασισμός

ΟΠρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκε-

ψη που είχε με τους Πρυτάνεις

των Πανεπιστημίων της χώρας

μίλησε για πρωτοβουλίες που

κινούνται σε τρεις άξονες – φύλαξη,

πρόσβαση, αυστηροποίηση ποι-

νών – που αναλαμβάνει η κυβέρ-

νηση για την αντιμετώπιση των

φαινομένων ανομίας σε δημόσια

πανεπιστήμια.

«Όπως αποστρέφουμε όλοι το

βλέμμα από την εικόνα του όμηρου

Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούμε κατά-

ματα τα γεγονότα. Μετα την τιμωρία

της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η

ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη

όψη του παρακράτους, αυτού που

αυτή τη φορά έχει αριστερό προ-

σωπείο. Και ο φασισμός μπορεί να

αλλάζει χρώματα αλλά έχει την ίδια

ουσία», τόνισε ο Κυρ.Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισμός,

γιατί περί φασισμού πρόκειται άσχε-

τα αν φορά άλλον ιδεολογικό μαν-

δύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλά-

δα θα μπει στην τρίτη δεκαετία του

21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς

τους εκφραστές του παρακράτους

και θα αναμετρηθεί μαζί τους και τελι-

κά θα τους νικήσει», προσέθεσε ο
Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε,
σκοπός της κυβέρνησης είναι να
προβεί άμεσα στην ανάληψη πρω-
τοβουλιών σε τρεις άξονες:

«Πρώτον, στην ίδρυση ενός
σώματος, προστασίας πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων. Ένα σώμα

το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση,

θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα

φροντίζει για την αποτροπή εγκλημα-

τικών συμπεριφορών στο χώρο των

ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη

συνδρομή της Αστυνομίας.

Το δεύτερο που πρέπει να συζητή-

σουμε είναι πώς θα αναβαθμίσου-
με συνολικά τα μέτρα ασφάλειας
που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια
σε όλα τα επίπεδα. Ποια μέτρα δου-

λεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον

έλεγχο της εισόδου και της πρόσβα-

σης στις εγκαταστάσεις, μέχρι τον

φωτισμό, τις περιφράξεις, τη χρήση

τεχνικών μέσων όπως κλειστά κυκλώ-

ματα παρακολούθησης των χώρων.

Και το τρίτο αφορά στην αυστηρο-

ποίηση της ποινικής νομοθεσίας για

αδικήματα τα οποία τελούνται σε πε-

ριοχές της πανεπιστημιακής κοινό-

τητας. Εννοείται ότι μέχρι να προχωρή-

σουμε στις αναγκαίες αλλαγές θα

πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις

που ήδη ισχύουν, όμως συναντούν

τον δισταγμό ή μερικές φορές και τον

φόβο εκείνων που οφείλουν να τις

θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός

σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων,

είναι καθοριστικός. Όπως καθορι-

στικός είναι και ο ρόλος των καθη-

γητών και των φοιτητών και για αυτό

και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τις

σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».

Σχέδιο των υπουργείων 

Προστασίας του Πολίτη 

και Παιδείας

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κερ-

αμέως ανέλυσε τις προτάσεις οι
οποίες, όπως είπε, «πρέπει να προ-

σαρμοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε

ιδρύματος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η

αποτρόπαια εικόνα στο Οικονομικό

Πανεπιστήμιο κινητοποιεί ακόμη πε-

ρισσότερο την κοινωνία».

Ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέ-
φερε ότι το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και την ακα-
δημαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας
των Πανεπιστημίων. 

Συμφωνούν οι πρυτάνεις

Στη συνέχεια έλαβαν τον λόγο ο
Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυ-
τάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυ-
τάνεις του Πανεπιστημίου Αθηνών
Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπου-

λος, του Πολυτεχνείου Ανδρέας

Μπουντουβής, του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος

Μπουραντώνης και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Περικλής Μήτκας.

Κοινό σημείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατα-
τέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύ-
θυνση κι ότι απαιτείται, πέραν της
συνεργασίας με την Πολιτεία, η κινη-
τοποίηση της πλειοψηφίας της ακα-
δημαϊκής κοινότητας, ώστε να τελειώ-
σουν τα φαινόμενα ανομίας. Ανέ-
φεραν επίσης ότι έχουν γίνει βήμα-
τα βελτίωσης σε σχέση με το παρελ-
θόν.
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Σ
ε συνέχεια του άρθρου μου στη «Σημερινή»

18.10.2020 «Ουδεμία από τις υποτιθέμενες

ευκαιρίες για Αμμόχωστο μπορούσε να γίνει απο-

δεκτή – «Νέα Μόρφου» από Ρολάνδη».

Για το περιβόητο λεγόμενο « Αγγλοαμερικανοκα-
ναδικό» Σχέδιο 1978, που κάποιοι προεξάρχοντος
του κ. Νίκου Ρολάνδη βγαίνουν στις τηλεοράσεις «ομα-
δικά» να υποστηρίξουν ότι χάσαμε την ευκαιρία του
αιώνα (!) τα βρετανικά αποδεσμευμένα επίσημα έγγρ-
αφα μας φανέρωσαν ακριβώς το αντίθετο ενώ παράλ-
ληλα εκθέτουν όσους ισχυρίζονται τέτοιες θέσεις.

Το απέρριψαν οι Τούρκοι – 

μιλά ο συγγραφέας του

Πέντε χρόνια αργότερα στις 3 Μαρτίου 1983 ο Βρε-
τανός αξιωματούχος στην βρετανική πρεσβεία στην
Άγκυρα R. G. Short ενημέρωσε τον ανώτερό του W.
A. Harrison στο Φόρεϊν Όφις με αντίγραφα στην Βρε-
τανική Υπάτη Αρμοστεία στη Λευκωσία και Βρετανι-
κή Πρεσβεία στην Αθήνα, για την συνομιλία του με
Τούρκο αξιωματούχο:

«... Ρώτησα τον Καραχάν, κατά πόσο μπορούσε
να μου πει, μιλώντας προσωπικά και εμπιστευτικά,
αν το αγγλο-αμερικανο-καναδικό Σχέδιο του 1978
μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια λύση, αν οι
περιστάσεις και η χρονική στιγμή ήσαν καλές (του
ανέφερα ότι ως επικεφαλής τότε του Γραφείου Κύπρ-
ου στο Φόρεϊν Όφις είχα χέρι στην εκπόνηση του
σχεδίου. Τον καιρό εκείνο και ο Καραχάν υπηρετούσε
στην 'τουρκική πρεσβεία' στη Λευκωσία). Μου απάν-
τησε, μετά από κάποια πίεση από μέρους μου, ότι οι
Τούρκοι απέρριψαν το σχέδιο όχι για το περιεχόμενό
του, αλλά για τη χρονική περίοδο που παρουσιάστηκε.
Λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία...». 

O R. G. Short δολοφονήθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη στις 20 Νοεμβρίου 2003 από βόμβα καθώς
υπηρετούσε εκεί ως Γενικός Πρόξενος. Η βόμβα σκό-
τωσε τουλάχιστον άλλους 27 ανθρώπους και υπήρ-
ξε ο ισχυρισμός ότι στόχευε τον ίδιο και το προσω-
πικό του Προξενείου. Θεωρείτο ειδικός για τουρκικές
υποθέσεις, ήταν λάτρης της Τουρκίας και της Οθω-
μανικής Ισλαμικής της κληρονομιάς και μιλούσε άπται-
στα την τουρκική.

«Μετά το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μπήκε στο
Φόρεϊν Όφις και η πρώτη του αποστολή ήταν στην
βρετανική πρεσβεία στην ΄Αγκυρα τα πρώτα χρόνια
της δεκαετίας του 1970. Επέστρεψε στην Τουρκία το
1981-1984. Τον ενδιέφερε πολύ η Τουρκία. Η υπηρ-
εσία του στο Φόρεϊν Όφις στο τμήμα Κύπρου την
δεκαετία του 1970 βοήθησε τον Short να μάθει τις
πολυπλοκότητες του Κυπριακού με ασυνήθιστη
οξύτητα...» έγραψε η «Guardian» στον επικήδειο της.

Αγγλικό το Σχέδιο - διορθώνει 

τα πράγματα ο Dr David Owen

Στις 28 Νοεμβρίου 1978, ο αξιωματούχος του Φόρ-
εϊν Όφις (και κατά την περίοδο του «Σχεδίου Ανάν»
βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ) W. K. Prendergast,
είχε ετοιμάσει το ιστορικό της εξελιχθείσας σε βρετα-
νο-αμερικανο-καναδική πρωτοβουλία:

«Το σχέδιο δόθηκε στον Δρα Waldheim και στη
συνέχεια οι Αμερικανοί το έδωσαν στον Κύπριο Υπ.
Εξωτερικών και στον κ. Ντενκτάς στη Νέα Υόρκη στις
10 Νοεμβρίου... Το υποστήριξε η ελληνική κυβέρ-
νηση... Υπήρξαν διαρροές, οι περισσότερες παρα-
πλανητικές. Το χαρακτήρισαν επίσης ως αμερικανι-
κή πρωτοβουλία. Η εντύπωση αυτή διορθώθηκε με
δήλωση του Υπ. Εξωτερικών Δρος Owen στη Βουλή
των Κοινοτήτων στις 22 Νοεμβρίου...».

Η γραπτή δήλωση του Dr. David Owen 22/11/1978:
«...Είδαμε αναφορές για μια πρωτοβουλία για ξεκίνημα
των συνομιλιών στην Κύπρο. Δημοσιογραφικές ανα-
φορές μέχρι τώρα έκαναν λόγο για μια Αμερικανική

πρωτοβουλία. Στην πραγματικότητα η Βρετανική

Κυβέρνηση υπήρξε στενά αναμεμειγμένη. Δουλέψα-

με με τις ΗΠΑ και άλλες ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις

από τον Ιούλιο. Οι εισηγήσεις που πρόσφατα έχουν

γνωστοποιηθεί στα μέρη στην διένεξη της Κύπρου

έχουν την πλήρη υποστήριξη της Βρετανικής Κυβέρν-

ησης και περιέχουν μια σημαντική βρετανική ανά-

μειξη. Ο Καναδάς επίσης είναι αναμεμειγμένος. Μετέ-

φερα μέσω των αρμοδίων Βρετανών αντιπροσώπων

στα διάφορα μέρη της διένεξης, ότι πιστεύω οι εισηγή-

σεις προσφέρουν μια σταθερή βάση για επανέναρξη

των ενδοκοινοτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του

Δρα Waldheim ...»

Αυτοκριτική Φόρεϊν Όφις: «η πολιτική

μας είναι σχιζοφρενική»!

CYPRUS POLICY

Στις 12 Δεκεμβρίου 1979 ο κ. T.L.A. Daunt του

Φ.Όφις παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι εκείνο που

ζητούσαν από τους Ελληνοκύπριους για να διασφ-

αλίσουν τα δικά τους συμφέροντα σε σχέση με τις

στρατιωτικές τους Βάσεις και για να ικανοποιήσουν

την Τουρκία υιοθετώντας, ένα μέτρο ίσων αποστά-

σεων, ήταν εντελώς άδικο. 

«Από τότε που ανεστάλησαν τον Ιούνιο οι ενδο-

κοινοτικές συνομιλίες η βρετανική πολιτική υπήρξε

σχιζοφρενική. Για να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με

την ελληνοκυπριακή πλευρά, που είναι αναγκαίες για

την διασφάλιση των συμφερόντων μας στις Βάσεις,

ήταν αναγκαίο ένα μέτρο δραστηριότητας για τη διε-

υθέτηση. Όμως βρετανικά/ΝΑΤΟϊκά συμφέροντα σε

σχέση με την Τουρκία χρειάζονταν ένα μέτρο ίσων

αποστάσεων. Με την κατάσταση στην Κύπρο και

Τουρκία δεν είχαμε γρήγορη πρόοδο», έγραψε. (Βέβαια,

«σχιζοφρενική» πάντα ήταν από το 1953...)

Οι επόμενες «ευκαιρίες» που χάσαμε

κατά κάποιους...

Προς το τέλος του 1979 το Φόρεϊν ‘Οφις κατάλαβε

ότι ενόσω ήταν πρόεδρος ο Σπύρος Κυπριανού δεν

θα περνούσαν την διζωνική. Ο μόνος τρόπος η ελληνοκ-

υπριακή πλευρά να δεχόταν την βρετανο-τουρκική

«διζωνικότητα» ήταν με ένα «ευέλικτο» πρόεδρο. Για

την ώρα δεν υπήρχε τέτοια προσωπικότητα. Απο-

φάσισαν να ακολουθήσουν την πολιτική της αναμο-

νής δίχως να πιέζουν την κυβέρνηση Σπ. Κυπριανού.

Εννοείτο ότι θα έψαχναν για την προσωπικότητα εκείνη

που θα βόλευε τους στόχους τους... Ο λόγος που οι

Βρετανοί το 1978 επινόησαν να φέρουν μέσα τους

Αμερικανούς και Καναδούς ήταν γιατί γνώριζαν ότι αν

το παρουσίαζαν ως δικό τους δεν θα είχε καμία επι-

τυχία αποδοχής από την πρώτη στιγμή. Με το ίδιο

σκεπτικό είναι που προωθούν έκτοτε και όλα τα σχέ-

δια και σκέψεις τους – μέσω του εκάστοτε ΓΓ του ΟΗΕ,

ενώ διατηρούν τα σκήπτρα της συγγραφής των περί

Κύπρου ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

«Ιδέες Γκάλι»

Έτσι τελικά κατάφεραν να εξασφαλίσουν το ποθ-
ούμενο με τον Γιώργο Βασιλείου. Τον οποίο παρα-
δέχθηκαν ότι βοήθησαν να κερδίσει τις εκλογές και
τον θεωρούσαν ένα «πολύ πολύτιμο κεφάλαιο» («pre-
cious asset for us») για τα συμφέροντά τους. Για να
τον καρφώσουν χρόνια αργότερα με τα έγγραφά τους
και τις δηλώσεις Gustav Feissel και Τάσου Παναγίδη:

«Ο Γ.Γ. και ο Γ. Βασιλείου δέχθηκαν το 99% των
τουρκικών απαιτήσεων, αν όχι το 100% των τουρ-
κοκυπριακών απαιτήσεων», αποκάλυψε ο ειδικός
αντιπρόσωπος του ΓΓ Gustav Feissel,

«Ο Βασιλείου έχει ουσιαστικά δεχθεί Συνομο-
σπονδία, τι άλλο αναμένετε από αυτόν. Ο Βασιλείου
έκανε ό,τι του εισηγηθήκατε, τώρα δεν μπορεί να πάει
πιο πέρα», είπε αποκαλυπτικά στις 11/6/1990 σε αξιω-
ματούχο του Φόρεϊν Όφις ο μ. Τ. Παναγίδης ́ Υπατος

Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Γιώργος Βασιλείου ευθύνεται για το διζωνικό

ψήφισμα 649/90 που έφερε το 750/92 και τις συνομό-
σπονδες βρετανικές ιδέες λύσης υπό την κάλυψη των
τάχατες «Ιδεών Γκάλι».

Σημ.: Η παράγραφος (1) του «Αγγλοαμε-

ρικανοκαναδικού» Σχεδίου αποτέλεσε τη

βάση της παραγράφου 20 των «Ιδεών Γκάλι».

(Βιβλίο Γενικού Εισαγγελέα Κρίτων. Γ. Τορ-

ναρίτη «Cyprus and Its Constitutional and

Other Legal Problems (1980)»...

Στις 14 Απριλίου 1992, η εφημερίδα της Κύπρου
«Ελευθεροτυπία» δημοσίευσε δηλώσεις του Τούρ-
κου καθηγητή Yalçın Küçük: «Αν η Διζωνική Ομο-
σπονδία εφαρμοστεί όπως περιγράφεται από τον
Γενικό Γραμματέα των Η.Ε. Boutros Ghali και ειδικά
η παράγραφος 20, που αναφέρεται στην αναγκαστι-
κή και εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία και ιδιοκτησία
γης στην κάθε περιοχή, αυτό θα οδηγήσει σε απευθ-
είας διχοτόμηση στην Κύπρο και εκτουρκισμό ενός
μεγάλου κομματιού της χώρας. Πάντα ήμουν εναν-
τίον της διχοτόμησης και επαναλαμβάνω τις πεποιθ-
ήσεις μου. Αν οι ιδέες Γκάλι εφαρμοστούν, η Κύπρος
θα διχοτομηθεί και θα εκτουρκιστεί».

Η γνωμάτευση της συνταγματολόγου 

Dr Claire Palley για τα ΜΟΕ 

που ακολούθησαν

Τις «Ιδέες Γκάλι» που απέρριψε ο λαός με μαζικές
διαμαρτυρίες στη Λευκωσία ακολούθησαν τα ΜΟΕ
(Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης) τα οποία ο μ.
Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης απεδέχθη δίχως να
ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή ικανοποιώντας τους
Βρετανούς. Η Συνταγματολόγος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κα Κλαίρη Πάλλυ το 1993/94 αποφάνθηκε σε
έκθεσή της για το άνοιγμα του Αεροδρομίου Λευκωσίας
και επιστροφής των Βαρωσίων:

«Για να πάρουν πίσω μια έρημο η οποία ήδη ανή-
κει στους ιδιοκτήτες της, στην ουσία όλοι οι υπόλοι-
ποι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες θα θυσιαστούν – για
εκείνο που ονομαζόταν «Αμμοχωστοποίηση» του
Κυπριακού προβλήματος».

« In order to get return of a desert to which its own-
ers are entitled, all other Greek Cypriot refugees are
in practice being sacrificed – what used to be called
"Famagustization of the Cyprus problem».

«Σχέδιο Ανάν» απότοκο 

των «Ιδεών Γκάλι»

H Συνταγματολόγος Claire Palley, με ένα ογκώδες
βιβλίο της κατακεραύνωσε την «Αποστολή Καλών
Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο, 1999-2004» για την προώθηση
του «Σχεδίου Ανάν». Τίτλος του βιβλίου της «Μια
παταγώδης αποτυχία των διεθνών σχέσεων». Τίτλος
πρωτοτύπου, «An International Relations Debacle»
2005.

Η κα Claire Palley υπηρέτησε ως σύμβουλος των
κυπριακών κυβερνήσεων από τον καιρό του μ. προέδρ-
ου Σπύρου Κυπριανού από το 1979 μέχρι το 2004.

Σχετικά άρθρα « Η Αμμόχωστος και οι δήθεν χαμέ-
νες ευκαιρίες» Δρ. Ανδρέα Θεοφάνους «Σημερινή»
20/10/2020

«Το αμερικανικό σχέδιο του 1978» Λόριας Μαρκίδη
Πρέσβη ε.τ. (Με δήλωση του Δρ. Βαγγέλη Κουφου-
δάκη) «Φιλελεύθερος» 14/10/2020

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Χωρίς περιστροφές: Τα βρετανικά έγγραφα αποκάλυψαν
Ρολάνδη, «έκαψαν» Βασιλείου, δικαίωσαν Κυπριανού

Roger Short, the UK's Consul-General 
in Istanbul ο μ. R. G. Short, λάτρης της 

Τουρκίας που είχε εκπονήσει στο Φόρεϊν Όφις
το «Σχέδιο» 1978

Η επιστολή R. G. Short «Εμπι-

στευτική για τα μάτια του Η.Β

μόνο» στην οποία ζήτησε

«όπως προστατευθεί η πηγή

του, δεν έπρεπε να μάθουν οι

Τούρκοι τι του είπε ο αξιωμα-

τούχος αλλά ούτε και οι Αμερι-

κανοί ήταν γνωστή η Ουάσιγ-

κτον για τις διαρροές».
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Ο Χίτλερ πήρε παράδειγμα από
τις γενοκτονίες των Τούρκων

Κύριε Διευθυντά,

Ο Ερντογάν υβρίζει τους Ευρω-

παίους ότι τάχα είναι ναζιστές («Είπεν

ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»), ότι

είναι δολοφόνοι και ισλαμοφοβικοί. 

Ας τα πιάσουμε ένα ένα, για να δούμε

ποιος είναι ποιος. Στην Ευρώπη, κύριε

Ερντογάν, υπάρχουν εκατομμύρια

μουσουλμάνοι και έχουν όλα τα

δικαιώματα που έχουν και οι άλλοι

πολίτες. Στην Τουρκία πόσους χρι-

στιανούς έχει, κύριε Ερντογάν;

Δεν έχετε αφήσει παρά μόνο λίγες

χιλιάδες μετά τις γενοκτονίες που έχετε

κάνει εναντίον τους. Έπρεπε να είναι

σήμερα τουλάχιστον είκοσι πέντε εκα-

τομμύρια, αν δεν τους δολοφονούσατε.

Οι ναζί, όταν δολοφονούσαν τους Ε-

βραίους, έπαιρναν παράδειγμα από

εσάς, τους Τούρκους. Ο Χίτλερ είπε

τότε «Ποιος θυμάται τους Αρμένιους;»

Άρα, εσείς, κύριε Ερντογάν, είσαστε

οι ναζιστές. Και αν ακόμα υπήρχε

ρατσισμός στην Ευρώπη εναντίον των

μουσουλμάνων (που δεν υπάρχει), η

Τουρκία και οι Τούρκοι δεν θα είχαν

κανένα δικαίωμα να το επικαλούνται

με τόσες γενοκτονίες που έχουν δια-

πράξει. Άρα, εσείς είσαστε ρατσιστές

και δολοφόνοι και δεν πρέπει να μιλά-

τε. 

Ακόμα και σήμερα συνεχίζετε τη

γενοκτονία εναντίον του Κουρδικού

λαού. Είστε ρατσιστές επειδή δεν απο-

δέχεστε πολιτική ισότητα με τους άλ-

λους λαούς της Τουρκίας, τους οποίο-

υς κατακτήσατε διά της βίας – Κούρ-

δους, Έλληνες, Λαζούς, Τσερκέζους

και άλλους. Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι

δεν σας τα λένε αυτά όταν τους βρίζε-

τε. Ούτε και οι Έλληνες, που εναντίον

τους έχετε κάνει γενοκτονία και κατέχε-

τε ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας

τους, την Ιωνία, τον Πόντο, τη μισή

Κύπρο. 

Δυστυχώς, το νεοελληνικό κράτος

και το πολιτικό σύστημα που κυβερνά

τη χώρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί

τον Ελληνισμό. Το μόνο που τους

ενδιαφέρει είναι πώς να κατακλέψουν

τον ιδρώτα του λαού. Κατέκλεψαν την

οικονομία και μας έβαλαν στα μνημό-

νια και τώρα είμαστε μια οικονομική

αποικία των Γερμανών και των άλλων

Ευρωπαίων και μας κάνουν ό,τι θέλουν.

Άφησαν τις Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς

μοντέρνο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα

η Τουρκία να σεργιανίζει ανενόχλητη

στις ελληνικές και κυπριακές θάλασ-

σες και έχουν «γκριζάρει» μεγάλες

θαλάσσιες εκτάσεις. Ποια μεγάλη διε-

θνής εταιρεία θα πάει για γεωτρήσεις

σ’ αυτές τις «γκριζαρισμένες» περ-

ιοχές για λογαριασμό της Ελλάδας και

ποια θα πάει στο «Οικόπεδο 3» της

κυπριακής ΑΟΖ; Καμία.

Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, αλλά και οι

Ρώσοι, πρέπει να σταματήσουν τον

τουρκικό επεκτατισμό, εδώ και τώρα!

Αύριο ίσως θα είναι αργά. Αυτό το είπε

ένας Γάλλος στρατηγός, πρώην αρχη-

γός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμε-

ων. Μάλιστα, είπε ότι πρέπει  οι Ευρ-

ωπαίοι να τελειώσουν αυτό που άρχι-

σαν το 1918 και δεν το ολοκλήρωσαν. 

Η Τουρκία μάχεται να αποκτήσει

πυρηνικά όπλα, συνεργαζόμενη με τη

Ρωσία και το Πακιστάν. Αν τα απο-

κτήσει, μια χώρα σαν την Τουρκία, που

έχει κάνει τόσες γενοκτονίες και εξα-

κολουθεί και σήμερα να τις διαπράτ-

τει υπό τα βλέμματα όλης της Αν-

θρωπότητας και με τις μεγάλες Δυνά-

μεις να κλείνουν τα μάτια κάνοντας ότι

δεν τα βλέπουν και δεν τα ακούνε.

Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί, αν απο-

κτήσουν και πυρηνικά όπλα. Θα αιμα-

τοκυλήσουν όλη την ανθρωπότητα με

τις μεγαλοϊδέες τους να επεκτείνουν

την Τουρκία από τα Βαλκάνια μέχρι

την Κίνα και από το Αιγαίο στην Αφρι-

κή και ακόμα πιο πέρα. 

Άρα οι Μεγάλες Δυνάμεις πρέπει

να εμποδίσουν την Τουρκία να απο-

κτήσει πυρηνικά όπλα και να σταμα-

τήσουν να την εξοπλίζουν με σύγ-

χρονα όπλα, διότι μια μέρα οι Τούρ-

κοι θα τα χρησιμοποιήσουν και εναν-

τίον τους. 

Ακόμα, οι Μεγάλες Δυνάμεις πρέ-

πει επιτέλους να απελευθερώσουν

τους λαούς που βρίσκονται κάτω από

τον τουρκικό ζυγό – Κούρδους, Λαζούς,

Πομάκους. Είναι η μόνη λύση για να

ζήσουν ειρηνικά οι λαοί της Μεσο-

γείου, της Μέσης Ανατολής και των

Βαλκανίων.

Οι Τούρκοι που εισέβαλαν από την

Κεντρική Ασία είναι ξένο σώμα στην

περιοχή μας. 

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Δημιουργία ή

εξασφάλιση;
Το ερώτημα με αυτό το σκεπτικό, όλως υπόπτως,

δεν τέθηκε ποτέ. Αυτό το σκέφθηκαν μόνον οι δολιο-
φθορείς και οι απατεώνες. Παλιά (παλιά, όχι τώρα, μην
ανησυχείτε) ξεκίναγε ο Οδυσσέας και γύριζε όλη την
γη, ησυχία δεν είχε. Αμ και κείνος ο Βασιλιάς Μίνωας
της Κρήτης, τι παλικαράκι κι αυτό, γέμισε όλον τον πλα-
νήτη κάρβουνο και σιδηρομετάλλευμα, μέχρις και σή-
μερα τον θυμούνται οι Εγγλέζοι και τα ορυχεία τους τα
λένε mines. Θα μου πείτε τρελοί άνθρωποι, τρελοί για
δέσιμο. Ε, νέοι ήταν, δεν είχε γεννηθεί ακόμη και ο
Μάρξ και έκαναν κουτουράδες. Μάλιστα πολλούς από
αυτούς τους έφαγαν οι καρχαρίες στον Ατλαντικό ωκεα-
νό και χόρτασαν κι αυτοί μια φορά με νόστιμο κρέας
της ξηράς. Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και ο
Ελληνικός λαός ξύπνησε επειγόντως.

Σου λέει, πού να τρέχω εγώ τώρα στην Αμερική όταν
εδώ δημιουργήθηκε η ΔΕΗ με τον ΟΤΕ, που να δια-
κινδυνεύω τώρα εγώ να γίνω εφοπλιστής, κάλλιο γαϊ-
δουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε. Άσε τις βλακείες με
τις επιχειρηματικές δημιουργίες και κρατήσου από την
κρατική πουρναρόριζα! Λίγο αργότερα εφευρέθηκαν
και τα ΤΕΙ, χαράς πανηγύρια και γλεντοκόπια. Καμία
ανησυχία για το μεροκάματο βρέξει χιονίσει, αν ήταν
και λιακάδα, την έπεφτες στο κοντινότερο γρασίδι. Αν
παρ’ ελπίδα σου έδιναν και καμιά σελίδα να δακτυλο-
γραφήσεις, έκανες πενήντα ηθελημένα λάθη και δεν
σε ξαναενοχλούσαν. Έδινες σαφή δείγματα περί του
αδαμάστου χαρακτήρα σου και της μονιμότητάς σου.
Μελετημένα πράγματα, δεν έκανε ο Εμβέρ Χότζα του
κεφαλιού του, τους οργάνωσε καλά πριν αναχωρήσει
για τα επουράνια. Από εκεί και πέρα άρχισε να τρέχει
ο κρουνός της οδού Φυλής, ασταμάτητη χρυσοφόρα
βρύση. Χόρτασαν οι Σαράντα Εκκλησιές γραβιέρα και
χοιρινό. Πλούτος πραγματικός έτρεχε από τα πόδια
των καλλίγραμμων κοριτσιών.

Έτσι το είδαμε κι εμείς και δεν αφήσαμε την ευκαι-
ρία να χαθεί. Βουρ όλοι μέσα, μέχρι που ποδοπα-
τήθηκαν στα κεντρικά της ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκον-
δύλη. Βέβαια, αφήσαμε και μερικούς καθυστερημέ-
νους να παριστάνουν τους επιχειρηματίες, δεν ξέρεις
καμιά φορά, μπορεί να σου τύχει και καμιά στραβή,
άσε να υπάρχει και κανάς χαζός φορολογούμενος. Έτσι
τα πράγματα κύλησαν σαράντα ολόκληρα χρόνια, μέχρι
που τα παιδιά των διορισμένων μεγάλωσαν, πήραν
ένα πτυχίο, πήραν δεύτερο, μερικοί και τρίτο, και τώρα
πλέον απολαμβάνουν τους κόπους τους με ένα μέτρ-
ιο Freddo Espresso από πρώτου όρθρου μέχρι βα-
θείας νυκτός. Μετά κατακλίνονται μέχρι να διακόψουν
τις πλούσιες ονειροδιαδρομές τους με τις γυαλιστερές
Porsche τα θορυβώδη κοκόρια με το πρώτο φως του
ήλιου.

Στο απώτερο παρελθόν οι Έλληνες ονοματοδο-
τούσαν κράτη ολόκληρα, ακόμη και ηπείρους, η φλό-
γα της αναζήτησης και της δημιουργίας δεν έσβηνε
ποτέ. Τα τραίνα και τα πλοία μετέφεραν στην αρχή τα
νεαρά παιδόπουλα που αργότερα γίνονταν τα ίδια πλοι-
οκτήτες και βιομήχανοι, τραπεζίτες και γαιοκτήμονες,
χοντρέμποροι και διαβολεμένοι επιχειρηματίες. Κά-
ποιος έπρεπε να τους σταματήσει, και βρέθηκαν οι κα-
τάλληλοι. Οι εμπνευστές της ταπεινότητας και της ισό-
τητας, και γίναμε όχι ίσοι, αλλά κατώτεροι από τους 
Τουρκομάνους και τους Τσέτηδες, γίναμε προσκυνημένοι
και άβουλοι. Η ίδια μέθοδος εδώ και δύο χιλιάδες χρό-
νια. 

Θα μπορέσουμε να αναγνώσουμε ξανά τον Αρι-
στοτέλη και τον Σοφοκλή; Η ηλικία μου δεν μου επι-
τρέπει να αισιοδοξώ, μόνον ελαφρώς να ελπίζω μπο-
ρώ. Πολύ ελαφρώς!

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

 

Dr. Mr. Camara top No1 International Spiritual 

Healer & Psychic Reading 

 

Solves all kinds of problems, between partners, bringing 

back loved ones, marriage, fidelity, business attractions 

or career, court case, family matter and sexual problems 

and many more. Honesty and integrity, Mr. Camara will 

tell you if your problem is spiritual or medical or 

emotional.  

 

Contact Mob/WhatsApp +447399663303 
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ΜΕΡΟΣ 6ον

Το θέμα της αποστολής των χρημάτων που
άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Κρήτη υπέρ
των οικογενειών των Κυπρίων αγωνιστών καθώς
και το ενδεχόμενο αποστολής όπλων από την
Κρήτη στην Κύπρο απασχόλησε τόσο τις Βρε-
τανικές διπλωματικές Αρχές όσο και τις Μυστι-
κές Υπηρεσίες, καθώς και την ηγεσία του Βρε-
τανικού Στρατού κατοχής στην Κύπρο.

Έτσι, σύμφωνα με βρετανικές πηγές, ορι-
σμένα χρήματα είχαν αποσταλεί στην Κρήτη για
την εξασφάλιση όπλων. Σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές τα όπλα είχαν ήδη διαβιβαστεί στην Κύπρο
από το λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ βάσει των
ιδίων πηγών η διανομή όπλων στην Κύπρο έγινε
από πρώην αξιωματικούς του Ελληνικού Στρα-
τού. 

Εξάλλου άρχισε η οργάνωση εράνων για τα
θύματα του αγώνα στην Κύπρο και επικεφαλής
αυτής της κίνησης τέθηκε ο Πατριάρχης Αλε-
ξανδρείας Μελέτιος Β’ (Μεταξάκης), πρώην
Μητροπολίτης Κιτίου Κύπρου (1910-1918), κρη-
τικής καταγωγής – εγεννήθη στο χωριό Παρσάς,
νυν Μεταξοχώρι, του νομού Λασιθίου. Ήταν
φανατικός Βενιζελικός και υποστηρικτής της
Ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. 

Παράλληλα, ο Μελέτιος Μεταξάκης διακήρ-
υξε πως το Κυπριακό Κίνημα ήταν αυθόρμητη
έκρηξη των γνησίων εθνικών αισθημάτων του
λαού, αναλόγων με τα αισθήματα τα οποία είχαν
εκφρασθεί κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
του 1821...

Η εθνική ενωτική εξέγερση στην Κύπρο προ-

κάλεσε ζωηρή συγκίνηση και εκδηλώσεις αλληλεγ-
γύης στην Ελλάδα. Μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, η Κύπρος ήταν ο σημαντικότερος χώρος
που απέμενε από τον συρρικνωμένο πλέον
αλύτρωτο Ελληνισμό. Η τύχη του Κυπριακού
Ελληνισμού και η τελευταία μαχητική εκδήλω-
ση των εθνικών του πόθων απασχόλησαν σοβα-
ρά την ελληνική κοινή γνώμη και τον ελληνικό
Τύπο, που ζητούσαν την αναγνώριση του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης στους Κυπρίο-
υς αδελφούς. 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όμως, που βρισκό-
ταν τότε στην τελευταία του πρωθυπουργία,
δήλωσε ότι το κυπριακό ζήτημα δεν αφορούσε
τις ελληνο-αγγλικές σχέσεις, αλλά ήταν αποκ-
λειστικά πρόβλημα μεταξύ των Κυπρίων και της
κυρίαρχης αποικιακής δύναμης!!! Ο επίσης
αυτός καθορισμός της επίσημης ελληνικής κυβε-
ρνητικής πολιτικής αντικατόπτριζε τη νέα θέση
επί του αλυτρωτικού ζητήματος στα πλαίσια της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά το 1922,
αλλά και τη στενή πρόσδεση της ελληνικής προς
τη  βρετανική πολιτική στη Μεσόγειο. Η αντι-

μετώπιση αυτή του Κυπριακού από τον Βενι-
ζέλο προδιέγραψε και τους μελλοντικούς κυβε-
ρνητικούς χειρισμούς, στην υπόθεση της Κύπρ-
ου ως το κατεξοχήν εθνικό πρόβλημα του Ελληνι-
σμού.

Τελετή Μνημοσύνου για τους νεκρούς

Κυπρίους στο Μαρούσι από τον Εθνικό

Παμφοιτητικό Σύλλογο.

Στις 10 Νοεμβρίου, η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών κάλεσε τα μέλη
της την επομένη να σταματήσουν τις συγκοι-
νωνίες, να υψώσουν μαύρες σημαίες στα
αυτοκίνητα και να παρελάσουν μπροστά από
την Αγγλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ταυτόχρο-
να κάλεσε τα μέλη της επιτροπής που είχε
συσταθεί με πρόεδρο τον Ναύαρχο Παύλο Κου-
ντουριώτη, να παραστούν σε αίθουσα του «Παρ-
νασσού» για «να παραλάβουν την ‘’Εθνική
Βίβλο’’ της Κύπρου». 

Η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέ-
δωσε θερμή διακήρυξη υπέρ της Κύπρου και ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών έστειλε τηλεγράφημα

στον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury.
Ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλει-

οψηφία διαφώνησε με την τακτική αυτή του Βενι-
ζέλου. Εκτός από τη θυελλώδη αντίδραση του
ελληνικού Τύπου, συνεστήθη Επιτροπή από 45
διακεκριμένους Έλληνες – συμμετείχαν πρώην
υπουργοί, βουλευτές, Στρατηγοί, Καθηγητές
Πανεπιστημίου, πολιτευτές, άνθρωποι των Γραμ-
μάτων, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, επαγγε-
λματίες, με πρόεδρο τον Ναύαρχο Παύλο Κου-
ντουριώτη, πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας
– που εξέδωσε διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε
την 31η Οκτωβρίου στον Τύπο.

«‘Ελληνες αδελφοί, άνθρωποι των

γραμμάτων, υπέρ της Κύπρου μας»

Άρθρο του Άγγελου Σικελιανού στην εφημε-
ρίδα «Ελεύθερο Βήμα», 2 Νοεμβρίου 1931, με
τίτλο «Η Κραυγή της Κύπρου». 

Γράμμα του Κωνσταντίνου Καβάφη για τα
Οκτωβριανά 1931, όπου μεταξύ άλλων γράφ-
ει: «Μπράβο στους Κυπρίους... Μπράβο τους...

Δείξανε όλη την παλληκαριά τους... Χίλια Μπρά-
βο τους... Πάντα διακρίνονται για τα ευγενικά
αισθήματά τους... Οι Κύπριοι ήταν πάντα δια-
λεχτοί...»

Κωστής Παλαμάς, «Η Κύπροςπάλι» στην
εφημερίδα «Εστία», 29 Οκτωβρίου 1931. 

Αλέξανδρος Α. Κύπρου (Κύπριος), ο τότε
Πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο (Βλέπε το
βιβλίο του «Όνειρα και Πραγματικότης», Αθήνα
1972). Κατά την εξέγερση των Ελλήνων Κυπρίων
ανακλήθηκε στην Αθήνα, ύστερα από αίτηση
των βρετανικών Αρχών κατοχής λόγω της ενε-
ργού αναμείξεώς του κατά την εξέγερση στην
Κύπρο. 

Εθνικός Έρανος για τα θύματα 

του Κυπριακού Αγώνα

Ο πρόεδρος της Πατριωτικής Ενώσεως Κ.
Πηλαβάκης Κρητικός) υπέρ των κυπριακών
δικαίων, ως συμπαράσταση προς τους αγωνι-
στές της Κύπρου και τα θύματα των ταραχών,
έστειλε σε «πελάτες» του στη Βηρυτό ποσόν
2.000 λιρών, που είχε συγκεντρώσει στην Αλε-
ξάνδρεια από σχετικό έρανο με σκοπό να αγο-
ραστούν όπλα και πυρομαχικά και να προωθ-
ηθούν στους επαναστάτες της Κύπρου. Σύμφ-
ωνα με τις ίδιες βρετανικές πληροφορίες προς
τις Βρετανικές Υπηρεσίες είχε συσταθεί στην
Αλεξάνδρεια «Σύνδεσμος Κυπρίων Πολεμι-
στών». 

Διοργανώθηκε επίσης μνημόσυνο στις 22
Νοεμβρίου στην ελληνική εκκλησία του Πορτ
Σάιντ από την εκεί κυπριακή κοινότητα για εκείνο-
υς που έπεσαν στις ταραχές του Οκτωβρίου.
Στο μνημόσυνο – σύμφωνα με έκθεση των Βρε-
τανικών Μυστικών Υπηρεσιών – πήραν μέρος
κάπου 600 άντρες και γυναικόπαιδα. Κατά την
τελετή κατατέθηκαν 8 στεφάνια από φυσικά
άνθη εκ μέρους της Αδελφότητας, της Κρητικής
Κοινότητας, της Δωδεκανησιακής Αδελφότητας,
της Ελληνικής Κοινότητας κ.λπ. Η τελετή άρχι-
σε στις 10.30 και τελείωσε στις 10.45 π.μ. χωρίς
επεισόδια εκ μέρους των Κυπρίων, Κρητών και
Δωδεκανησίων, ενώ εστάλη τηλεγράφημα στον
Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη με το οποίο υπο-
γραμμιζόταν η αξίωση του κυπριακού πληθυ-
σμού για την Ένωση...

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Ο Βενιζέλος και η Ένωση της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα (1930-1931)

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



Μέρος 18ον

Μιλτιάδης Μαλακάσης 

(1869-1943)

Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης ήταν ένας φλογερός

δημοτικιστής και μαζί με τον Κώστα Χατζόπουλο και

τον Λάμπρο Πορφύρα ίδρυσαν την εταιρεία «Εθνι-

κή Γλώσσα» και έκανε πολλούς αγώνες για την προ-

βολή και την καθιέρωση της δημοτικής.

Γεννήθηκε στο Μεσσολόγγι στις 3 Μαρτίου 1869.

Ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά του Αγαμέμνωνα και

της Ζωής Μαλακάση. Το επώνυμο του «Μαλακά-

σης» προέρχεται από τα βλάχικα που σημαίνει «τυ-

ροκόμος».

Μετά το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, πήγε στην Αθήνα

το 1885 και τρία χρόνια αργότερα τo 1888, γράφτηκε

στη Νομική Σχολή αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπου-

δές του. Δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα το 1892

και στη συνέχεια έγραψε τα ποιήματα «Λευκά τρα-

γούδια», «Ο πόνος του νου», «Ψυχή», «Ανοιξιά-

τικα», «Ανάγλυφα», «Λάμια η βασίλισσα» κ.ά. στα

περιοδικά «Εστία» και «Άστυ» και στην εφημερίδα

«Ακρόπολις». Αργότερα συνεργάστηκε και με άλλα

λογοτεχνικά περιοδικά όπως τα «Παναθήναια», το

«Περιοδικό» και «Διόνυσος».

Το 1897 γνωρίστηκε στην Αθήνα με τον Ελληνο-

γάλλο συγγραφέα Ζαν Μορεάς (Ιωάννη Παπαδια-

μαντόπουλο) και διατήρησαν στενότατη φιλία. Ο

Μορεάς μετέφρασε ποιήματα του Μαλακάση στα Γαλ-

λικά και ο Μαλακάσης δημοσίευσε ποιήματα του Μο-

ρεάς στα Ελληνικά. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1908,

ο Μαλακάσης παντρεύτηκε την ξάδελφη τού Μο-

ρεάς, την Ελίζα, που ήταν κόρη του πρωθυπουργού

Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.

Ο Μαλακάσης ήταν λυρικός ποιητής και στην ποίηση

του χρησιμοποιεί τον συμβολισμό. Στα ποιήματα του

που είναι ερωτοτράγουδα, γράφει για τα παιδικά του

χρόνια και για τη φύση. Εμπνέεται από τις ηρωικές

αναμνήσεις του Μεσολογγίου, της ιδιαίτερης πατρίδας

του.

Τα κυριότερα του έργα ήταν τα ακόλουθα:

«Συντρίμματα» (1899), «Η κυρά του πύργου»

(1904), «Ώρες» (1905), «Πεπρωμένα» (1909), «Α-

σφόδελοι» (1918), «Μεσολογγίτικα» (1929), «Αντί-

φωνα» (1931) και «Το ερωτικό» 1939, μια συλλο-

γή από 71 τετράστιχα ποιήματα, όπου περιγράφει

την ερωτική του ζωή κατά την περίοδο 1900 -1909.

Από το 1909 μέχρι το 1915 ζούσε στο Παρίσι και

οι Έλληνες του Παρισιού τον εξέλεξαν Πρόεδρο του

Συλλόγου τους. Γύρισε στην Αθήνα το 1915 και το

1917 διορίστηκε κοσμήτορας στη βιβλιοθήκη της Βου-

λής μέχρι το 1937. Το 1923 τιμήθηκε με το «Εθνικό

Αριστείο Γραμμάτων» από το Υπουργείο Παιδείας.

Δίνουμε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Ανοι-

ξιάτικη μπόρα» από τη συλλογή «Ασφόδελοι»:

Βαριές, πλατιές οι στάλες

Πέφτουν οι μεγάλες

Της βροχής,

Κι αριές

Κλάμα βουβό, και πώς αχείς!

Πώς αντηχείς

Μες στις θλιμμένες τις καρδιές!

αντάμα με σπασμένες δοξαριές

Κακές που’ ν’ οι παλιές πληγές

Και της φτωχής

Απαντοχής

Οι απελπισιές!

Ο Μαλακάσης πέθανε στην Αθήνα στις 27 Ιανο-

υαρίου 1943. Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν σε δύο

τόμους από τον Γιώργο Βαλέτα το 1964.

Άγγελος Τερζάκης 

(1909-1979)

Ο Άγγελος Τερζάκης ήταν μετά τον Δημοσθένη

Βουτυρά ο πιο αντιπροσωπευτικός συγγραφέας του

μυθιστορήματος της ζωής των μικροαστών. 

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1909. Σπούδασε νομι-

κά, αλλά τον τραβούσε περισσότερο η λογοτεχνία,

το διήγημα, το μυθιστόρημα, το θέατρο και το δοκίμιο.

Για ένα χρονικό διάστημα ήταν διευθυντής των λογο-

τεχνικών περιοδικών «Πνοή», «Λόγος», «Ιδέα» και

«Εποχές» και για πολλά χρόνια συνεργαζόταν ως

κριτικός με την εφημερίδα «Το Βήμα». Υπηρέτησε

επίσης στο Εθνικό Θέατρο από το 1937 μέχρι το 1968

ως Γραμματέας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Γενικός

Διευθυντής.

Παρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1925

με τη συλλογή διηγημάτων «Ο ξεχασμένος κι άλλα

διηγήματα». Το 1929 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων

«Φθινοπωρινή συμφωνία» και το 1943 τη συλλο-

γή «Του έρωτα και του θανάτου».

Έγραψε επίσης τα μυθιστορήματα «Δεσμώτες»

1932, «Η παρακμή των σκληρών» 1933, «Η μενε-

ξεδένια πολιτεία» 1937, «Η πριγκιπέσσα Ιζαμπώ»

1945, «Ταξίδι με τον έσπερο» 1946, «Δίχως Θεό»

1951 και «Μυστική ζωή» 1957. Ασχολήθηκε επίσης

με τη συγγραφή θεατρικών έργων όπως «Αυτο-

κράτωρ Μιχαήλ» 1936, «Γαμήλιο εμβατήριο» 1937,

«Αγνή» 1946, «Θεοφανώ» 1953 και «Θωμάς ο

δίψυχος» 1962.

Στους «Δεσμώτες» ο ήρωας του έργου ο Φώτος,

αδελφός της Μαρίας περνά από διαδοχικές φάσεις

πολύ ρευστές. Από άβουλος νεαρός, υποταγμένος

στη μικροαστική του οικογενειακή μοίρα γίνεται ένας

άνθρωπος που χρησιμοποιεί την εξέγερση με τρόπο

ανώφελο. 

Το έργο του «Μενεξεδένια Πολιτεία» είναι ένα

χρονικό της Αθηναϊκής ζωής δοσμένο με πολύ τρυ-

φερότητα και άνετη αφήγηση. Οι ήρωες του είναι μικρ-

οαστοί, γερασμένοι και παραδομένοι στις παραδο-

σιακές προκαταλήψεις και δίπλα τους έχουν νέους

που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Ο δικηγόρος

Μαλβής έχει ένα γιο – κυνικό και σκληρό με ύποπτες

σχέσεις – και μια κόρη, τη Σοφία που έχει όλα τα

προσόντα της μικροαστικής καλής κοπέλας. Ο βοη-

θός, παιδί και αυτός της μιζέριας, ερωτεύεται τη Σοφία

και παντρεύονται μέσα στην ασφάλεια της συνήθει-

ας και της καρτερίας.

Στην «Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ», που θεωρείται ένα

από τα καλύτερα έργα του, η υπόθεση περιστρέφε-

ται στην περίοδο της Φραγκοκρατίας. Είναι ένα ιστο-

ρικό μυθιστόρημα και αναφέρεται στην εξέγερση των

Ελλήνων και των Σλάβων το 1293 που οδήγησε στην

κατάληψη του φράγκικου κάστρου της Καλαμάτας.

Το μυθιστόρημα έχει ήρωα ένα τολμηρό αρχοντό-

πουλο που χτυπιέται με τους Φράγκους φεουδάρχες.

Κεντρικός άξονας του έργου είναι ο έρωτας ανάμεσα

στην Ιζαμπώ, κόρη του Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου

και του ηγέτη της εξέγερσης, του Νικηφόρου Σγου-

ρού.

Στα περισσότερα έργα του Τερζάκη περιγράφεται

η ζωή στις ταβέρνες, στις συνοικίες και στις φτωχο-

γειτονιές. Ο συγγραφέας που κατέχει αφηγηματική

ευχέρεια ζωντανεύει αδύνατους και άβουλους αν-

θρώπους που πολλές φορές οδηγούνται στην απο-

τυχία. Οι ήρωες του είναι δεσμώτες του πεπρωμέ-

νου τους, είναι ευαίσθητοι αλλά βρίσκονται σε σύγ-

κρουση με τον εαυτό τους και περιφέρονται άβουλοι

και αναποφάσιστοι.

Στη νουβέλα «Στοργή» ο Τερζάκης γράφει για έναν

άνθρωπο που συνδέεται με μια παιδική του φίλη, την

οποία συντηρεί αυτήν και την κόρη της με πολλούς

μόχθους και θυσίες. Ύστερα κάτω από το βάρος μιας

αρρώστιας, πλαστογραφεί την υπογραφή του πατέρα

του και με την ομολογία της πράξης του η φίλη του

την οποία στήριξε για τόσα χρόνια τον εγκαταλείπει.

Στο έργο «Δίχως Θεό» η υπόθεση εξελίσσεται

πριν τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Ο Τερζά-

κης παρουσιάζει το δράμα ενός νέου ανθρώπου, του

Μιχάλη Παραδείση, που αφιέρωσε τα τελευταία χρό-

νια της νεότητας του στα δυο ορφανά ανίψια του, τον

Τηλέμαχο και την Κλεοπάτρα. Η μοναδική ανταμοι-

βή των φροντίδων του ήταν ο ένας να γίνει φανατικός

κομμουνιστής και η άλλη πόρνη. Ο Τηλέμαχος μάλι-

στα αποπειράται στο τέλος του βιβλίου να δολοφο-

νήσει τον θείο του. Στο μυθιστόρημα ο Μιχάλης Πα-

ραδείσης είναι ένας βασανισμένος άνθρωπος, ένας

αδύνατος χαρακτήρας, άβουλος και ο ακοινώνητος

όπου διαψεύδονται όλα τα σχέδια και τα όνειρα του.

Στο έργο του «Μυστική ζωή» ο Τερζάκης παρου-

σιάζει δυο οικογενειακές τραγωδίες: εκείνης του μα-

θηματικού Ροβιλά και της κόρης του Βένας και εκείνης

του μικροαστικού αντρόγυνου, του Βασίλη και της

Κικής. 

Το 1964 ο Τερζάκης τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο

Δοκιμίου της Ομάδας των Δώδεκα και το 1969 με το

«Αριστείο Γραμμάτων» της Ακαδημίας. Το 1973 εξε-

λέγη Μέλος της Ακαδημίας της Αθήνας.

Πέθανε στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου 1979.
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A
single mutation in a ‘creativity’ gene less

than 100.000 years ago led to the rapid

development of art and culture and the as-

cent of Man, according to a controversial

view of our early evolutionary history. The

mutation in a gene called ‘foxp2’ – identified

by British scientists in 2001 – caused an ex-

plosion in the complexity of language which

underpinned the social and cultural revolu-

tion leading to the spread of Homo Sapiens.

By Ν. Sykas

Consultant

on Strategy

& Innovation

According to Richard Klein, professor of an-
thropological sciences at Stanford University in
California, changes in the foxp2 gene – which
plays a prominent role in the brain for language
development – could explain the sudden change
in human culture. 

According to Professor Klein, there was a bi-
ological change, a genetic mutation that pro-
moted the fully modern ability to create and in-
novate. Most anthropologists agree that human
culture, imagination and ingenuity suddenly
flowered around 45.000 years ago. A fortuitous
genetic mutation may have somehow reorga-
nized the brain, boosting the capacity to inno-
vate. “It’s possible this change produced the
modern ability for spoken language,” Klein says.
A mutation that improved the organization of
the brain could give humans the ability to “con-
ceive, create and communicate in symbols,”
soon leading to speech.

The symbolic brain would set the stage for
future cultural revolutions, from the inception of
agriculture about 10.000 years ago to the de-
velopment of the World Wide Web in our life-
time. Once our ancestors’ superior brains made
them much more adaptable to change, cultur-
al advancement rather than biological evolution
became the predominant force shaping our fu-
ture.

“Arguably, this was the most significant mu-
tation in the human evolutionary series,” Klein
writes in ‘The Dawn of Culture’, “for it produced
an organism that could alter its behaviour rad-
ically without any change in its anatomy and
that could cumulate and transmit the alterations
at a speed that anatomical innovation could nev-
er match.”

Where all other species tend to be found in
the environments their genes adapt them to,
humans can adapt at the cultural level, acquir-
ing the knowledge and producing the tools, shel-
ters, clothing and other artefacts necessary for
survival in diverse habitats. 

Possessing language, then, is behind hu-
mans’ ability to produce sophisticated cultural
adaptations that have accumulated one on top
of the other throughout our history as a species.
Culture, riding on the back of language, can
evolve more rapidly than genes.

Edward Wilson, in his book ‘The Origins of

Creativity’ mentions that “The drive of innova-
tion can be viewed as an analogue of genetic
evolution, and to good effect. Cultural evolution
adapts our species to the inevitable and con-
stantly changing conditions of the environment.
Its innovations are the equivalent of mutations
in the genome”. 

According to Wilson the invention of language
was the supreme achievement of human evo-

lution, genetic in origin, cultural in its elabora-
tion. Symbolic language and Metaphors distin-
guish Homo sapiens absolutely from other crea-
tures. Metaphors are the apogee of our capac-
ity for symbolic thought.

David Eagleman and Anthony Brandt, in their
book ‘The Runaway Species’, note that “Hu-
man thought stretches across vast expanses
of time, space, causation, and energy… Human
thought is able to range over all those things,
to see connections across them, and to blend
them.” Metaphors emerge from our predilection
for blending.

Aristotle was the first to offer a systematic
study of the nature and the structure of Metaphor.
According to G. Edelman there are two basic
types of thought – concept recognition and log-
ic. Concept recognition, to a very large extent,
depends on Metaphors. Metaphoric thought is
useful due to its great associative / combinato-
rial power. The genius of Metaphor lies in tran-
scending the limits, the categories and the
species, through the unexpected discovery of
hidden similarities.

One trillion different species traffic the plan-
et, and Mother Nature’s great success boils
down to one principle: she proliferates options.
The number of species in existence right now
represents less than 1 percent of the total that
have attempted their luck. And some predic-
tions estimate that up to 50 percent of the ani-
mals and plants currently alive will be gone by
2100. And so it goes in the world of arts, sci-
ences and companies. Most ideas won’t find a
foothold in the social terrarium of the moment,
making ongoing diversification the only reliably
successful strategy. Generating options is a cor-
nerstone of the creative process. Metaphor leads
to diversification and diversity unlocks innova-
tion.

The great danger has always been too much
connectivity. Proliferating global networks, both
physical and virtual, inevitably incorporate more
fat-tail risks into a more interdependent and frag-
ile system: not only risks such as pathogens but
also computer viruses, or the hacking of infor-
mation networks, or reckless budgetary man-
agement by financial institutions or state gov-
ernments, or spectacular acts of terror. Any neg-
ative event along these lines can create a rolling,
widening collapse – a true black swan – in the
same way that the failure of a single transformer
can collapse an electricity grid.

Unlike the more familiar and routine risks a
company faces, novel risks are difficult to quan-
tify in terms of likelihood or impact. They arise
in one of three situations:
a) The triggering event is outside the risk bear-

er’s realm of imagination or experience or
happens somewhere far away.

b) Multiple routine breakdowns combine to trig-
ger a major failure.

c) The risk materializes very rapidly and on an
enormous scale, as in the Covid-19 pan-
demic. 

The world was already familiar with manag-
ing global outbreaks of viruses that cause acute
respiratory symptoms, including the SARS epi-

demic in 2003, H5N1 ‘avian’ flu in 2004 to 2006,

and H1N1 in 2009. The CoV-2 coronavirus, de-

spite being a variant of SARS, was novel be-

cause people it infected were both asympto-

matic and contagious for an extended period,

spreading it much farther and faster than most

national health care systems had planned for.

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

swans and perfect storms, and still, it seems

that we think in a linear mode. The linear mod-

els and the static tools used have not succeeded

in combating the non-linear dynamics of the

Covid-19 pandemic. 

Covid-19mutates and spreads faster than the

pace of human innovation. The number of new

cases and deaths reported are increasing ex-

ponentially. The pandemic has caused the biggest

contraction in the global economy since records

were kept, almost 150 years ago.

The new Innovation Model I have developed,

among other sets out more than 60 asymmet-

ric innovation strategies, cross-cutting tools and

creative techniques which can help Organiza-

tions modify their exposure accordingly in or-

der to discover and exploit positive asymme-

tries (open to opportunities) and avoid negative

asymmetries (protect themselves against dan-

gers).

The new Innovation Paradigm – present-

ed analytically in a 230-page practical Guide

I have prepared – can:

1. Help Organizations innovate under condi-

tions of extreme uncertainty.

2. Maximize the impact –scientific, economic,

social– of innovation.

3. Accelerate the pace of innovation. In the war

against the pandemic, agility is of critical im-

portance since coronavirus genetic mutation

may have made Covid-19 more contagious. 

4. Be applied in practically all domains, levels,

scales and sizes: Public Services, Businesses

(Start-ups and Large Corporations), Local

Government Organizations, NGOs, Acade-

mia, Circular Economy, Social Innovation,

Quality Management, Standardization, Cri-

sis Management, National Defense Strate-

gy, Nation Branding, Political Marketing etc.

Furthermore, this pioneering tool can be use-

ful for the design and implementation of Eu-

ropean Programs (Horizon Europe, the Eu-

ropean Green Deal, EU Recovery Plan).

Innovation results and outcomes are mea-

surable. The application of asymmetric in-

novation strategies and dynamic tools can

create exponential multiplicative benefits

and advantages, enhance resilience and fu-

el sustainable growth. 

The cost of a lack of innovation is also

measurable – in the case of the coronavirus

pandemic it amounts to millions of deaths

and tens of trillions of euros damage to the

global economy. It’s time to innovate or die

– literally.

Human Innovation 
Vs Covid-19 Mutation
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Thinking about who to write about next, I realised

that numbers next to the names of these giants

of history mean nothing. They were all enormous

in their fields. So much so that even today people

study their stories, their writings, their strategies

and their sacrifices. I am not qualified to judge what

they are worth. To me, their accomplishments are

invaluable.

By 

Michael

Papadopoulos

Aristotle (Aristotelis)

Aristotle was one of the greatest philosophers who
ever lived, a polymath, and the first genuine scientist in
history. He was born in 384 B.C.E. in the Macedonian
region of north eastern Greece in the small city of Sta-
gira. At age 17 he went to study philosophy in the Acad-
emy of Athens becoming one of Plato’s students and
then teaching at the Academy, where he was to remain
for twenty years.

Because Aristotle had disagreed with some of Pla-
to’s philosophical treatises, he did not inherit the posi-
tion of director of the Academy when Plato died in 347BC
as most people expected. However, one of his friends,
Hermias, king of Assos in Mysia, invited Aristotle to
court. Assos was in Asia Minor, on the northwest coast
of present-day Turkey. There he continued the philo-
sophical activity he had started in the Academy, but al-
so began to expand his research into marine biology.

He remained at Assos for approximately three years,
until his friend and host Hermeias died. Aristotle then
moved across the coast, to the island of Lesbos. There
he continued his philosophical and empirical researches
for another two years, working with Theophrastos, who
also might have studied at Plato’s Academy, but he was
also Aristotle’s student. Aristotle married Pythiada in
Lesbos, the niece of Hermeias, with whom he had a
daughter, also named Pythiada.

In 343, the king of Macedon Philip, invited Aristotle
to Pella, the Macedonian capital, so that he could tutor
his thirteen-year-old son, Alexander. Some people be-
lieve that the tutorage lasted only two or three years
because Alexander by the age of fifteen was already

serving as a deputy military commander for his father.
Most historians, however, agree that their association
lasted six to eight years. He tried to inspire Alexander
and instil a Panhellenic spirit and culture in his con-
science using the Iliad and the Odyssey as tools. Achilles
became the young prince’s idol.

In any case, Aristotle did not return to Athens until
335B.C. As an alien, he couldn’t own property, so he
rented space in the Lyceum, a former wrestling school
outside the city and set up his own school, the Lyceum,
with the financial aid of Alexander the Great. His wife
died the same year and later Aristotle married Herpyl-
lis, perhaps like him a native of Stagira and they had
children together, including a son, Nicomachus, named
after Aristotle’s father. One of Aristotle’s works is called
Nicomachean Ethics, presumably named after his son.

Members of the Lyceum conducted research into
many subjects, all of which were of interest to Aristotle
himself: botany, biology, logic, music, mathematics, as-
tronomy, medicine, cosmology, physics, the history of
philosophy, metaphysics, psychology, ethics, theology,
rhetoric, political history, government and political the-
ory, rhetoric, and the arts. The Lyceum collected all kind
of manuscripts on all subjects and according to some
accounts, assembled the first great library of antiquity.
It is said that it was used as a model for the great library
of Alexandria.

Aristotle stayed in Athens for thirteen years this time,
leaving it in 323BC. His departure might have been con-
nected with the death of Alexander and the fact that
Aristotle had been his teacher. Athens was always op-
posed to Alexander because he took part in the battle
of Chaeronea which led to the subjugation of Athens
(338BC). Some historians attribute the Macedonian win
to the young Alexander (18 years old at the time) who
was placed by Philip on the left, opposite the most elite
of the Greek troops at the time, the Sacred Band of the
Thebans and annihilated them, resulting in a Mace-
donian win.

Despite the fact that Athens reached new heights of
prosperity under Alexander and the stability his rule pro-
vided, the resentment for their conqueror remained.
Now, learning of his death, Athens were preparing to
revolt. With the anti-Macedonian feeling coming to the
boil, Aristotle retired to Chalcis in Euboea. He died the
following year from a stomach complaint at the age of
62.

Aristotle wrote more than 200 books, but only 31 sur-
vive. He dealt with every possible subject of his time
and it’s said by historians that he literally studied every-
thing that constituted the Greek encyclopaedia of that
time. Aristotle made significant and lasting contributions
to nearly every aspect of human knowledge. “Aristotle,
more than any other thinker, determined the orientation
and the content of Western intellectual history”
(https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Aris-
totle/). The Roman philosopher Cicero said that "If Pla-
to's prose was silver, Aristotle's was a flowing river of
gold."

In the 13th century, Aristotle was reintroduced to the
West, especially through Thomas Aquinas, whose bril-
liant synthesis of Aristotelian and Christian thought pro-
vided a bedrock for late medieval Catholic philosophy,
theology and science. Before Charles Darwin came to
the forefront in the field of zoology, Aristotle's findings
and classifications had great importance. And although
advances in modern science have since dismantled
some of his theories, Aristotle’s work remains a signif-
icant starting point for any argument in the fields of log-
ic, aesthetics, political theory and ethics.

Aristotle’s Axioms:
Politics: 

• The purpose of government is to make it possible
for citizens to achieve virtue and happiness. 

Rhetoric: 

• Good rhetoric can educate people and encourage
them to consider both sides of a debate. 

Ethics: 

• Living a moral life is the ultimate goal. Doing so
means approaching every ethical dilemma by finding
a mean (the golden mean) between living to excess
and living deficiently, taking into account an individual’s
needs and circumstances. 

• While bad luck can affect happiness, a truly happy
person, learns to cultivate habits and behaviours that
help him to keep bad luck in perspective.

Conclusions: 

• All men are mortal, all Greeks are men, therefore
all Greeks are mortal.

Poetics: 

• Creative endeavours like poetry and theatre pro-
vide catharsis.

SOURCES:

http://ebooks.edu.gr/.../Archaia-Ellinika.../indexE_01.htm 
https://greatestgreeks.wordpress.com/page/9/ 
https://www.biography.com/scholar/aristotle 
https://www.history.com/topics/ancient-history/aris-

totle
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biogra-

phies/Aristotle/
https://www.philosophybasics.com/philosophers_aris-

totle.html
http://turningpointsoftheancientworld.com/.../why-

did.../

Just to remind everyone why I am posting these ar-

ticles. Some of us, living as we do in foreign lands, face

the problem of not being able to bequeath this pride

that we feel for our homeland to our children, born as

they are in the countries that we live, growing in a dif-

ferent culture, schooled in another language, taught a

different history and surrounded by friends who have

never heard of Greece, except perhaps that it’s a love-

ly place for a holiday. Even if we succeed in installing

Hellenism to our children, we still face this problem with

our grandchildren, especially if they live far away from

us and we can’t see them often enough to speak to

them in Greek. “The Greatest Greeks’’ articles, are

meant to perhaps nudge the interest of younger peo-

ple to explore our history and culture. 

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

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

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

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

investigate further what you think are the greatest Greeks

to have walked the earth and compile your own list.

GREATEST GREEKS  (CLASSICAL TIMES)

Aristot le

NEPOMAK UK CHARITy WALK: 

London to Nicosia
Join us in reaching our goal to walk 2,000 miles as a 

community between October and Christmas Day for charity!

For the last three years, NEPOMAK UK has

successfully run its annual Santa Shoe Box

campaign delivering gifts to vulnerable and im-

poverished children in Cyprus and to the school-

children enclaved in Rizokarpasso.

Due to the international crisis caused by

COVID-19, we are unable to run the Santa

Shoe Box campaign this year. However, vul-

nerable children in Cyprus need our help now,

more than ever before. This year, NEPOMAK

UK is running a range of remote events to raise

funds which we will donate to directly to char-

ities supporting children in Cyprus.

One such event is our London to Nicosia -

Christmas Charity Walk. Download the Stra-

va App and join NEPOMAK UK’s ‘Club’ to help

us walk/run/cycle our way from London to

Nicosia. The distance between London to

Nicosia is roughly 2,000 miles (2000.3 miles

to be precise). If we all track our walks and ac-

tivities, we can reach this goal together!

Share photos of your journey on social me-

dia together with a link to our JustGiving page

to get people to sponsor your walk for charity. 

It’s a fun way to raise money for charity, im-

prove your fitness and share your journey with

friends all whilst being completely COVID safe!

Follow our social media channels (NEPO-

MAK.UK) for further information regarding the

Strava app and for regular updates on our joint

progress! If you would like to get involved and

help us in spreading some Christmas cheer

after a particularly difficult year, you can make

a donation through our JustGiving page –

https://www.justgiving.com/crowdfunding/nepo-

mak-uk-christmas-charity-campaign-2020

A generous donation will go a long way in

making a huge difference to a less fortunate

child in Cyprus this Christmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Even if the weather was not great, there

were plenty of performances to savour

for the many teams of community grass-

roots club Omonia Youth FC, sponsored

by Spector, Constant & Williams, Vas Bar-

bers and V Jewellers  

On Saturday Sophia Karanicholas' Un-

der 13 Girls team braved atrocious weath-

er conditions to put a fantastic perfor-

mance and seal a comfortable victory.

Training sessions, which have had an

emphasis on passing and moving, shone

through this week and the girls put into

practice what they have been doing in

training. The team does though still re-

main a little apprehensive in front of goal,

nevertheless lots of goals were scored.

Player of the Match was Shekhinah for

banging in five outstanding goals and

bringing a lot of energy and enthusiasm

to the game. Sophia was also comple-

mentary of the referee, Chris, who she

said "...was simply brilliant..."  

In the League Cup 2nd Round Robert

Protei and George Constantinou's Un-

der 13 Gold again beat a team from a

higher division to progress thanks to a 4-

1 win, and they had to come from behind

to do it! The team played some really

good football with purpose and defen-

sively were very strong and well organ-

ised. It was a very good performance

from the boys. Man of the Match was giv-

en to George Markou who was unbe-

lievable in the holding midfield role and

Christos Constantinou who changed the

game when he came on with two assists

and a goal.  

Alex Christofi and Serkan Nihat's Un-

der 14 White continued their recent good

form with a thumping 11-1 win. In a straight-

forward win the Under 14 White kept good

positional discipline throughout and it was

one way traffic for the majority of the game

with both Serkan commenting that the

team are starting to gel and playing well.

Constantinou was named Man of the

Match for a solid defensive display. Goals

were scored by Kaya (4), Yullian (3),

Joseph (2), Ioannis and Dimari.  

Unfortunately it was another defeat for

the Michael Pieri's Under 16 White as

they went down 3-1. A poor first half where

they never got going played into the hands

of the opposition. They were better in the

second half and got it back to 2-1 but self-

inflicted damage cost them the deciding

goal when they were pushing for the

equaliser. Too many players were too

passive and too reactive. Goal was scored

by Noel Allen with Mikey Nicola unani-

mously voted by his team mates as Man

of the Match.  

Nick Georgiou's Under 18 Gold had to

travel away for their home fixture and with

no substitutes and no goalkeeper suf-

fered a 7-0 defeat against a strong side.

The boys gave it their all and so Nick

could not ask for more. Man of the Match

was Anthony Gregori who did a great job

and did not stop working the whole game.  

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Un-

der 13 White gave another dominant per-

formance, winning 9-4 which sees them

top their division. Tight early exchanges

with few chances eventually saw the Un-

der 13 White score the first goal and then

race into a three goal lead. The goals

continued to flow with brilliant attacking

football and great finishing against a strong

opponent. Goals were scored by William

(2), Luca (2), Chris (2), Nick (2) and Louis.

Jailen was awarded Man of the Match

for his masterful centre half display.  

It was a five star display by Adam Demetri

and Evagoras Mandrides' Under 15 Sil-

ver as they hot their opponents with five

unanswered goals. Dominated from the

first minute to the last, playing some fan-

tastic football, passing from the back and

creating chances from out wide. The score

didn't reflect the dominance the boys had

throughout the game and they should

have scored more! Goals from Brodie,

Ru and a hat-trick for Man of the Match

Jardel.  

Harry Theodorou and George Sam-

moutis' Under 16 Silver finally got their

first win of the season with a 3-2 win with

display which bodes well for the rest of

the season.  

The Men's team, sponsored by Crown

Mobile Tyres, Athletic Development Club,

The Master Locksmith, CJAZ Consult-

ing and RAMEK asset management again

did not play

Should you feel enthused and want

to know more about Omonia Youth

FC, you can contact the club at omo-

niayouthfootballclub@hotmail.com,

via the contact page on the club's

website www.omoniayouthfc.com

as well as following the club on twit-

ter @OmoniaYouthFC and Insta-

gram @omoniayouthfc1994.
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More good performances for

Omonia youth FC teams  

Without a match next week, the Under 16 White wore their poppies with pride on Sunday

One of the club's newest teams, the Under 8 White are thoroughly enjoying the
start of their Omonia Youth FC journey



George Psarias has

been a restauranteur

for almost forty years.

He spent his time and

energy cooking tradi-

tional Greek dishes but

also developing new

ones based on fresh in-

gredients and Mediter-

ranean flavours. He has appeared on numer-

ous 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.

GHARIDES yIOUVETSI
Prawns with tomatoes and feta

Yiouvetsi is a popular sumptuous Greek
dish and takes it name from the dish it is baked
in. This dish is a round, glazed dark red earth-
enware without a lid.

Gharidhes yiouvetsi is either suitable for a
party, as a first course for 6 or as a main course
for 4. Serve it in individual dishes with plen-
ty of crusty bread to mop up the delicious
sauce or with rice and fresh green salad as
a main course.

INGREDIENTS
(Serves 4-6)

5 tbsp olive oil
2 shallots, peeled and finely chopped
2 cloves garlic, crushed
2 spring onions with green leaves included,

finely chopped
¼ of each red, yellow and green peppers. de-

seeded and cubed

700g ripe tomatoes, peeled, deseeded and

roughly chopped or 400g canned plum

tomatoes

1 tsp sugar

A small handful of fresh oregano, finely chopped

or 1 tsp dried oregano or thyme

Juice of half lemon

150ml dry white wine

500g raw tiger prawns or king prawns

Small bunch of fresh flat-leaf parsley, chopped

and some extra for garnishing

100g feta cheese

Sea salt and freshly ground black pepper

METHOD

1. Pre-heat the oven to 200'c/180'c fan/gas

mark 4.

2. Over a medium heat, heat the oil in a large

heavy-based frying pan. When hot but not

smoking fry the onion gently until translu-

cent, about 5 minutes.

3.  Add the garlic, spring onion and peppers

and cook, stirring occasionally for 2 to 3

minutes longer.

4. Stir in the tomatoes, sugar, oregano or

thyme, lemon juice, wine and seasoning

to taste. Cook gently over a low heat for

around 10-12 minutes stirring occasion-

ally until the sauce reduces slightly and

thickens.

5. Stir the prawns and parsley into the toma-

to sauce. Divide the prawns and sauce in-

to 4-6 individual ovenproof dishes.

6. Coarsely crumble or cube the feta cheese

and sprinkle over the top.

7. Bake in a pre-heated oven for about 15

minutes until the prawns are pink and the

feta has melted and lightly browned.

8. Sprinkle with parsley and serve hot with

plenty of crusty bread to mop up the juices.
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Gharidhes Yiouvetsi
Prawns with tomatoes and feta
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