
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ENTYΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” 
Πληροφορούμε τους αγαπητούς αναγνώστες, ότι λόγω

των συνθηκών που δημιουργήθηκαν, από τα περιοριστι-

κά μέτρα για προστασία από τον  Κορωνοϊό-19 στη Βρε-

τανία, δυστυχώς αναστείλαμε  προσωρινά την έντυπη

έκδοση της “Ελευθερίας”, αναμένοντας τις εξελίξεις.

Ευχόμαστε σε όλους να είστε υγιείς, να κρατηθείτε 

ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

“Ε”

SUSPENSION OF PRINTED

PUBLICATION OF "ELEFTHERIA"
Dear readers, we are saddened because under the

conditions created by the restrictive measures to

protect us from the Koronavirus-19 in Britain, 

unfortunately we have 

temporaly suspended the printed version of 

“ELEFTHERIA”, awaiting developments.

We hope you all keep healthy, keep safe

and we will see you again soon.

“Ε”
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Η μεγάλη εικόνα 
της ελληνο-ιταλικής

Συμφωνίας
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πυρά κατά της κυβέρνησης
Μπόρις για την 14ήμερη 

καραντίνα σε εισερχόμενους
στην Αγγλία

l ΣΤΑΡΜΕΡ: «ΑΡΟΠΟΡΗΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ»
l ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ LOCKDOWN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανοίγουν τα καταστήματα 

στην Αγγλία στις 15 Ιουνίου
ΣΕΛΙΔΑ 6

l ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

l ΣΤΙΣ 52 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ
ΚΟΡΩΝΟϊΟ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΣΕΛΙΔΑ 6

Οδυσσέας Ανδρούτσος
Γράφει ο Δρ Ντίνος Αυγουστή, 

ΣΕΛΙΔΑ 7

Τα λεηλατημένα ανταλλάσσονται με
νόμιμα στην «ανοχύρωτη πολιτεία»;

Γράφει η Φανούλα Αργυρού, ΣΕΛΙΔΑ 9

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

Ιστορική συμφωνία
ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας

n Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

ΟΤΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960

Υλοποιείται η σημαντική Συμφωνία

Αναστασιάδη-Κάμερον για 

«επιστροφή» του 78% των Βάσεων
l ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΔΗΜΟΙ 

ΚΑΙ 16 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 4

Απόστολος Βαρνάβας, ο Πολιούχος Αγιος και Ιδρυτής
της Εκκλησίας της Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ,  ΣΕΛΙΔΑ 11
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Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

Αναμφισβήτητα, η προχθεσινή Συμφωνία

μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας  για

οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των

δύο χωρών αποτελεί μία μεγάλη πολιτική

εξέλιξη για την Ελλάδα, που έχει ιστορικές,

εθνικές διαστάσεις. Πολύ σωστά είπε ο υ-

πουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ότι «με-

γαλώνει την πατρίδα μας». Είναι η πρώτη

συμφωνία που συνάπτει η Ελλάδα με άλλο

κράτος για καθορισμό ΑΟΖ. Τώρα, έγινε η

αρχή. Αναμένεται ότι η Συμφωνία αυτή θα

αποτελέσει πρότυπο για ανάλογη συμφωνία

με την Αλβανία και με την Αίγυπτο, έστω με-

ρικώς.

Αναλύσεις γίνονται πολλές για τις νομι-

κές, πολιτικές και πρακτικές πτυχές της

Συμφωνίας. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

με την Ιταλία ήταν θέμα που εκκρεμούσε για

40 και πλέον χρόνια. Διαφορές υπήρχαν και

τότε και τώρα. Όμως, με αμοιβαίους συμβι-

βασμούς – ανώδυνους για την Ελλάδα – υπε-

γράφη η Συμφωνία, η οποία στη μεγάλη της

εικόνα εξυπηρετεί τα ύψιστα εθνικά μας συμφ-

έροντα. Η οριοθέτηση της ΑΟΖ στη «μέση

γραμμή» μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας με αναγ-

νώριση από τη Ρώμη ότι και τα ελληνικά

νησιά έχουν ΑΟΖ όπως τα χερσαία εδάφη

είναι το κλειδί της όλης Συμφωνίας.

Το αν αναγνωρίζεται στους Ιταλούς δι-

καίωμα αλιείας εντός της ελληνικής θα-

λάσσιας ζώνης, ήταν ένας συμβιβασμός που

έπρεπε να γίνει, προκειμένου να μην περά-

σουν άλλα 40 χρόνια εκκρεμμότητας σε αυ-

τήν ειδικά τη χρονική συγκυρία.

ΗΣυμφωνία έγινε στη βάση του Διεθνούς

Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο αναγ-

νωρίζουν και υπέγραψαν όλες οι χώρες της

περιοχής πλην της Τουρκίας. Ισχυροποιείται,

θωρακίζεται η ελληνική θέση ότι και τα νησιά

έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα παρά τις αμ-

φισβητήσεις των ηγετών της Άγκυρας.

Ημεγάλη εικόνα ποια είναι; Σήμερα η Το-

υρκία αμφισβητεί βασικά ελληνικά κυ-

ριαρχικά δικαιώματα, ουσιαστικά δίνει δική

της ερμηνεία στο Διεθνές Δίκαιο και προ-

σπαθεί με νομικίστικα επιχειρήματα να 

προσδώσει νομιμότητα στις επεκτατικές της

βλέψεις και στις παράνομες ενέργειές της.

Το τουρκο-λιβυκό σύμφωνο η Τουρκία το

επέβαλε – το υπαγόρευσε, κατά τον Πρόε-

δρο της Βουλής της Λιβύης – στον «ασθε-

νούντα» και «αγκομαχούντα» να κρατηθεί

στην εξουσία, ηγέτη της Τρίπολης Σαράτζ,

με αντάλλαγμα ο Ερντογάν να τον διατηρή-

σει στην εξουσία και να αποκρούσει τις δυνά-

μεις του Στρατάρχη Χαφτάρ.

Αυτό και έγινε. Η τουρκο-λιβυκή συμφω-

νία χαρακτηρίστηκε ως ανυπόσπαστη

από την Αθήνα και ως παράνομη από ευ-

ρωπαϊκά κράτη, διότι παραβιάζει καταφανώς

την κυριαρχία της Ελλάδας και τα δικαιώματά

της στη θάλασσα. Η Άγκυρα κατέθεσε τη

συμφωνία στα Ηνωμένα Έθνη και την πα-

ρουσιάζει ως... προϊόν ελεύθερης βούλησης

δύο κρατών! Λες και στην περιοχή δεν υπάρ-

χουν άλλες χώρες με δικαιώματα...

ΗΑθήνα, σε όλους τους τόνους και σε όλα

τα επίπεδα, έχει διαμηνύσει πως αν

επιχειρηθεί εφαρμογή του τουρκο-λιβυκού

μνημονίου σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες,

θα αντιδράσει και θα προασπίσει με κάθε 

τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, μη

αποκλειομένης και της στρατιωτικής επιλο-

γής αν παραστεί ανάγκη. Στον στρατιωτικό,

λοιπόν, τομέα η Ελλάδα είναι ξεκάθαρη. Θα

αποκρούσει κάθε ενέργεια παράνομοης εισ-

βολής εντός της επικρατείας της, εφόσον

αναγκαστεί να υπερασπιστεί τη χώρα.  Όμως,

χρειάζονται και διπλωματικές οχυρώσεις.

Προηγούνται μάλιστα.

Ετσι, η Συμφωνία με την Ιταλία αποτελεί

ορόσημο. Και βάση για περαιτέρω συμ-

φωνίες με την Αίγυπτο και την Αλβανία. Πε-

ριέργως δεν αναφέρεται από κανέναν Έλληνα

πολιτικό ή αναλυτή και η αναγκαιότητα σύνα-

ψης παρόμοιας συμφωνίας με την Κυπρια-

κή Δημοκρατία! Ελπίζουμε ότι θα γίνει μια

τέτοια συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου στο

σύντομο μέλλον, έστω μετά την Αλβανία και

την Αίγυπτο.

Σε μια στιγμή, λοιπόν, που η Τουρκία «πο-

λιορκεί» και απειλεί την Ελλάδα σε διά-

φορα επίπεδα (Αιγαίο, Έβρος) και εισβάλ-

λει στην κυπριακή ΑΟΖ, η ελληνική κυβέρ-

νηση προβαίνει σε κινήσεις στοχευμένες,

που εξυπηρετούν τα ύψιστα συμφέροντα του

Ελληνισμού. Σε αυτές τις σωστές κινήσεις

τα αντιπολιτευόμενα κόμματα έρχονται αρω-

γοί και υποστηρικτές (πλην ΚΚΕ φυσικά!, το

οποίο βλέπει την ελληνο-ιταλική Συμφωνία

ως «συμφωνία των... αστικών τάξεων» των

δύο χωρών, υπό την ευλογία της ΕΕ!). Ιδιαίτε-

ρα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ θετικός για

τη Συμφωνία.

Μας λυπεί μόνο η στάση του Νίκου Κο-

τζιά, ο οποίος βρήκε... αδυναμίες και

επέκρινε τη Συμφωνία. Ακόμα κι αν χρειά-

ζονταν κι άλλοι συμβιβασμοί, όχι τραγικές

υποχωρήσεις, έπρεπε να γίνουν, κύριε Κο-

τζιά. Όπως ήταν αναγκαίο να γίνουν – και

έγιναν – στη Συμφωνία των Πρεσπών, την

οποία εμείς χαιρετίσαμε ως εθνική επιτυχία,

διότι απεκόπη η προσπάθεια της Τουρκίας

να περικυκλώσει την Ελλάδα και από βορρά

μέσω Σκοπίων. Με την Αλβανία γιατί ναυ-

άγησε η συμφωνία που επετεύχθη  επί Κώστα

Καραμανλή για την ΑΟΖ, με υπουργό Εξω-

τερικών την Ντόρα Μπακογιάννη; Διότι επε-

νέβη η Τουρκία, οδηγήθηκε η Συμφωνία στο

Αλβανικό  Συνταγματικό  Δικαστήριο όπου

και ακυρώθηκε, δίνοντας... άλλοθι στην πο-

λιτική ηγεσία της Αλβανίας να υπαναχωρή-

σει από τα συμφωνηθέντα κατόπιν πίεσης

της Άγκυρας.

Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Η Ελλάδα ως

σταθεροποιητικός παράγοντας στην

ευρύτερη περιοχή, είναι χώρα ειρηνόφιλη

και δημιουργική. Έχει ως γνώμονά της το

Διεθνές Δίκαιο και με αυτό ως πυξίδα πο-

ρεύεται στις σχέσεις της με τα γειτονικά κράτη.

Διεξάγει διαπραγματεύσεις, κάνει συμβιβα-

σμούς και στο τέλος συνάπτει συμφωνίες με

ειρηνικό τρόπο και διάθεση, χωρίς να πα-

ραβλάπτει ούτε τα δικά της, αλλά ούτε τα

συμφέροντα των γειτονικών κρατών. Αντί-

θετα, η Τουρκία, διά της πολιτικής των κα-

νονιοφόρων και με παράβαση του Διεθνούς

Δικαίου δεν συνεννοείται με κανένα γείτονά

της. Βρήκε την «ασθενούσα» λιβυκή ηγεσία

ως υποτακτικό της  για να επιβληθεί.

Συνεπώς η Ελλάδα έχει κάθε δυνατή θέ-

ληση και νομιμοποίηση να λύσει τις δια-

φορές της με Τουρκία, όπως κάνει και με άλ-

λα κράτη. Δεν είναι, όμως, διατεθειμένη να

ανέχεται εκβιασμούς και να υποκύπτει... έν-

τρομη, όπως οπτασιάζεται ο Ερντογάν. Η

Ελλάδα θέλει διάλογο και ειρηνική επίλυση

των διακρατικών διαφορών της, αλλά δεν

αποκλείει και τη δυναμική προάσπιση των

συμφερόντων της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της

είναι πανέτοιμες να προασπίσουν τη χώρα

και τον λαό αν αποτολμηθεί βίαιη εξωτερική

εισβολή.

«Ε»

Η μεγάλη εικόνα της ελληνο-
ιταλικής Συμφωνίας

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Συμφωνία αναγνωρίζει ότι τα
νησιωτικά εδάφη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Βουλή την Τρίτη, έκανε αναφορά στη συμφωνία με την Ιταλία για

την ΑΟΖ και τόνισε ότι αναγνωρίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών. Αναφερόμενος στο νο-

μοσχέδιο για την εκπαίδευση τι είπε για την αξιολόγηση και την επαναφορά της διαγωγής των μαθη-

τών

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συμφωνία που υπέγραψε χτες η Ελλάδα με την Ιταλία για την

ΑΟΖ και έκανε λόγο για «θετική εξέλιξη εθνικών διαστάσεων».

«Η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη στην ιστορία της συμφωνία για καθορισμό ΑΟΖ. Σε συνεργασία με

την Ιταλία ορίστηκαν οι θαλάσσιες περιοχές που μπορεί να εξιοποιεί κάθε χώρα», είπε ο πρωθυπο-

υργός και τόνισε ότι με οδηγό το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας «ανα-γνωρίστηκε με τον πιο

επίσημο τρόπο ότι τα νησιωτικά εδάφη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως και τα χερσαία».

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης. Αντιμετωπίζει μια εκρεμμότητα 40 ετών», πρ-

όσθεσε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε ότι η υπογραφή της Συμφωνίας με την Ιταλία αποτελεί ένα

«διεθνές γεγονός που αποκαθιστά σαφείς κανόνες στην Μεσόγειο».

Εθνική αυτοπεποίθηση

Συμπλήρωσε δε ότι αποτελεί ένα πολιτικό, ιστορικό και νομικό δεδομένο για ολόκληρη την πε-

ριοχή και ανέφερε ότι «με την Ιταλεία πετύχαμε να κάνουμε τα νερά που μας ενώνουν, ήρεμα νε-

ρά».

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε η χτεσινή συμφωνία να έχει «γόνιμη συνέχεια και να υπο-

γραφούν τέτοιες διμερείς συνθήκες και με άλλα κράτη της περιοχής».

Η Συμφωνία με την Ιταλία ήταν αποτέλεσμα συστηματικής και αθόρυβης δουλειάς σημείωσε ο

κ. Μητσοτάκης και ανέφερε πως «η Ελλάδα έχει εθνική αυτοπεποίθηση γιατί έχει μαζί της το διε-

θνές δίκαιο. Έχει ισχυρούς συμμάχους, γνώση, υπερηφάνεια και δύναμη να υπερασπίζεται τα δι-

καιώματά της».

«Χαίρομαι που την επιτυχία αυτή τη χαιρέτισε το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου της χώρ-

ας. Εύχομαι το κλίμα της εθνικής συναίνεσης να διατηρηθεί και να επεκταθεί και σε άλλα ζητήμα-

τα», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
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Υπεγράφη προχθές Τρίτη η ιστο-

ρική συμφωνία οριοθέτησης

θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλά-

δος και Ιταλίας στο υπουργείο Εξω-

τερικών στην Αθήνα.Τη συμφωνία

υπέγραψαν ο υπουργός Εξωτε-

ρικών Νίκος Δένδιας με τον Ιταλό

ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο (Lui-

gi Di Maio). Νωρίτερα, οι δύο υ-

πουργοί Εξωτερικών πραγματο-

ποίησαν συνάντηση όπου συζη-

τήθηκαν διμερή θέματα ευρωπαϊ-

κού και περιφερειακού ενδιαφέρ-

οντος. Πρόκειται για μια σημαντι-

κή και ταυτόχρονα απτή απάντηση

την τουρκική προκλητικότητα από

πλευράς Αθήνας, την ώρα μάλιστα

που ο Τούρκος πρόεδρος αυξάνει

την ένταση, λέγοντας πως «δεν θα

ρωτήσουμε την Αθήνα για να κά-

νουμε τζαμί την Αγιά Σοφιά».

Η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλά-

δας και Ιταλίας αποτελεί μια σημαν-

τική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς

είναι η πρώτη οριοθέτηση ΑΟΖ για

την Ελληνική Δημοκρατία με άλλη

χώρα.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται το έναυ-

σμα για οριοθετήσεις με άλλες χώ-

ρες, δημιουργείται ένα νομικό/διεθ-

νές προηγούμενο, ενώ έχει μεγάλη

σημασία και για τα ελληνοτουρκικά,

σε ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγ-

μάτευση. Κι αυτό, γιατί με την οριο-

θέτηση ΑΟΖ με άλλες χώρες, η Ελλά-

δα καταρρίπτει εν τοις πράγμασι 

τους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι τα

νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και

συνακόλουθα ΑΟΖ. Παράλληλα, μέ-

σω της οριοθέτησης ΑΟΖ, ξεκινά η

διαδικασία εκμετάλλευσης των πλου-

τοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος

Δένδιας στις κοινές δηλώσεις του με

τον Ιταλό ομόλογό του μετά την υπο-

γραφή της ΑΟΖ είπε ότι η συμφωνία

αυτή επιβεβαιώνει το δίκαιο των νησιών

σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ παράλληλα

κατοχυρώνει τα δικαιώματα των Ελλή-

νων αλιέων. Τόνισε, επίσης, ότι στόχος

της Ελλάδας είναι ο καθορισμός συμ-

φωνιών μ’ όλους τους γείτονες της

χώρας, στη βάση του διεθνούς δι-

καίου και του αμοιβαίου συμφέρον-

τος. 

Απευθυνόμενος προς την Άγκυρα,

ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η οριοθέ-

τηση ζωνών επιτυγχάνεται με έγκυ-

ρες και όχι ανυπόστατες συμφωνίες,

όπως συνέβη μεταξύ Τουρκίας και

Λίβυου Σάρατζ.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποδοκίμασε το

αίτημα της Τουρκικής Εταιρείας Πε-

τρελαίου για γεωτρήσεις σε απόστα-

ση έξι ναυτικών μιλίων από τα ελ-

ληνικά νησιά: «Οι ενέργειες αυτές απο-

δεικνύουν περίτρανα τον αποσταθε-

ροποιητικό ρόλο της Τουρκίας».

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανα-

κοίνωσε την άρση των περιοριστικών

μέτρων στα ταξίδια μεταξύ Ελλάδας

και Ιταλίας. Όπως είπε ο υπουργός

προηγήθηκε αξιολόγηση των επι-

δημιολογικών δεδομένων στην Ιταλία

τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Δένδια

είναι «ραγδαίως βελτιούμενα».

Απαντώντας σχετικά, ο Ιταλός υ-

πουργός δήλωσε ότι η συμφωνία ορ-

ιοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ιταλίας και

Ελλάδας διασφαλίζει τα δικαιώματα

των δύο χωρών και των αλιέων τους

και πρόσθεσε: «Είμαι ευτυχής που ο

Νίκος Δένδιας διαβεβαίωσε ότι η Ελλά-

δα θα ανοίξει εκ νέου στην Ιταλία τα

σύνορα μέχρι το τέλος του μήνα, αίρ-

οντας οποιοσδήποτε περιορισμούς

για καραντίνα σε Ιταλούς τουρίστες».

Όπως είπε ο Ντι Μάιο, η συνερ-

γασία Αθήνας- Ρώμης είναι στενή και

κοινής ωφελείας τόσο σε ζητήματα

εξωτερικής πολιτικής (Συρία, Βαλκά-

νια κτλ) όσο και στην διαπραγμάτευ-

ση που βρίσκεται σε εξέλιξη στους

κόλπους της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση

της οικονομικής κρίσης. Για την κα-

τανομή των ευρωπαϊκών πόρων

σημείωσε πως πρέπει να υπάρξει

στενή συνεργασία μεταξύ των κρα-

τών- μελών ώστε αυτοί να κατευθυν-

θούν στις περιοχές που έχουν τη με-

γαλύτερη ανάγκη, εκείνες δηλαδή που

δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από

την πανδημία.

ΑΘΗΝΑ: Ιστορική συμφωνία

Ιστορικής σημασίας εξέλιξη για την

Ελλάδα χαρακτήρισε ο Στέλιος Πέ-

τσας την υπογραφή της ΑΟΖ Ελλά-

δας και Ιταλίας. 

«Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντι-

κή συμφωνία», είπε ο κ. Πέτσας και

πρόσθεσε ότι είναι «ιστορικής σημασίας

εξέλιξη για την χώρα μας».

Ο κ. Πέτσας τόνισε είναι καθορι-

στικό βήμα για την κατάσταση στην

Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζον-

τας ότι σε αυτή την περιοχή έχουν 

προηγηθεί οι παράνομες ενέργειες

της Τουρκίας με την υπογραφή του

τουρκολιβυκού συμφώνου με την

κυβέρνηση Σάρατζ.

Βήμα-βήμα με Αίγυπτο 

και Αλβανία

Ερωτηθείς για το αν θα προχωρή-

σει η ανακήρυξη ΑΟΖ της Ελλάδας

με τις Αίγυπτο και Αλβανία ο κ. Πέ-

τσας τόνισε πως προέχει τώρα η υπο-

γραφή και η κύρωση της συμφωνίας

με την Ιταλία και η Ελλάδα βήμα-βή-

μα θα προχωρήσει και με τις άλλες

χώρες.

Τι περιλαμβάνει 

η συμφωνία

Η συμφωνία που υπεγράφη πε-

ριλαμβάνει τα εξής:

-Η Συμφωνία έχει συναφθεί στη βά-

ση της UNCLOS (οριοθέτηση θα-

λασσίων ζωνών βάσει διμερών συμ-

φωνιών).

-Η Συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το

δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες

ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της

συμφωνίας του 1977 για την οριο-

θέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ

Ελλάδας-Ιταλίας ως οριογραμμή της

ΑΟΖ Ελλάδας- Ιταλίας. Με τη Συμφ-

ωνία, η μέση αυτή γραμμή θα ισχύει

και για τα υπερκείμενα της υφαλο-

κρηπίδας ύδατα.

-Υπογράφηκε επίσης η Κοινή Δή-

λωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πό-

ρους της Μεσογείου. Με τη δήλωση

αυτή, τα δυο κράτη εκφράζουν την

προσήλωσή τους στην ισόρροπη και

βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυ-

τών και συμφωνούν να διεξαγάγουν

διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν

επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων

στις υφιστάμενες πρακτικές των αλι-

έων των δύο κρατών. (Βιώσιμη διαχεί-

ριση)

-Υπογράφηκε, τέλος, Κοινή Γνω-

στοποίηση προς την Ε. Επιτροπή, με

την οποία τα δύο κράτη ζητούν την

μελλοντική τροποποίηση του κανο-

νισμού περί κοινής αλιευτικής πολι-

τικής ώστε, όταν η Ελλάδα αποφ-

ασίσει να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα

ζώνη της έως τα 12 ν.μ., να διατη-

ρηθεί η υπάρχουσα αλιευτική δρα-

στηριότητα των Ιταλών αλιέων στην

περιοχή μεταξύ 6-12 ν.μ., η οποία σή-

μερα αποτελεί διεθνή ύδατα. Επι-

σημαίνεται ιδιαίτερα η αυτονόητη

σημασία της αναφοράς στην Κοινή

Γνωστοποίηση του δικαιώματος επέ-

κτασης παντού της αιγιαλίτιδας ζώνης

της Ελλάδας.

-Τα υπάρχοντα δικαιώματα των

Ιταλών αλιέων περιγράφονται με σα-

φήνεια αλλά πλέον περιοριστικά, τό-

σο ως προς τον αριθμό των σκαφών

όσο και ως προς τα είδη που δύναν-

ται να αλιεύσουν και εξαιρούνται τα

είδη που αλιεύουν οι Έλληνες αλιείς.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

Ιστορική συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας
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Στην Κυπριακή Δημοκρατία επιστρέφεται

ουσιαστικά το 78% του εδάφους των Βρε-

τανικών Βάσεων, ως αποτέλεσμα της ιστορι-

κής Συμφωνίας του Λονδίνου στις 15 Ιανουα-

ρίου 2014 μεταξύ του προέδρου Νίκου Ανα-

στασιάδη και του τότε πρωθυπουργού Ντέιβιτ

Κάμερον, την οποία υπέγραψαν οι υπουργοί

Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και Γουίλιαμ

Χέιγκ. Έκτοτε ακολούθησαν μακρές συνομιλίες

επί των λεπτομερειών της εφαρμογής της Συμ-

φωνίας, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

Την υλοποίηση της Συμφωνίας ανακοίνωσε την
Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε τελετή που
έγινε στο προεδρικό Μέγαρο.  Ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης χαρακτήρισε ιστορική τη προχθεσινή
μέρα, επισημαίνοντας ότι η Συμφωνία αποτελεί τη

μεγαλύτερη αλλαγή χρήσης γης και ανάπτυξης δια-
φόρων ζωνών εντός των Βάσεων από την ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Πιο συγκεκριμένα,

1800 εκτάρια γης, περίπου 860 στην περιοχή Ακρ-

ωτηρίου και άλλα 930 στην περιοχή Δεκέλειας εντάσ-

σονται σε ζώνες ανάπτυξης»,  είπε στον χαιρετι-
σμό του.

Συγκεκριμένα, το 78% του εδάφους των Βρε-
τανικών Βάσεων, συνολικής έκτασης περίπου 200
τετραγωνικών χιλιομέτρων, προβλέπεται ότι θα
ενταχθεί σε πολεοδομικές ζώνες, ενώ θα αρθούν
οι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα για την από-
κτηση και ανάπτυξη της γης εντός των περιοχών
αυτών.

Οι περιοχές που επωφελούνται είναι οι τρεις
Δήμοι Ύψωνα, Κάτω Πολεμιδιών και Δερύνειας
και 16 κοινότητες είναι:Ασώματος, Τραχώνι, Κολόσ-
σι, Ερήμη, Σωτήρα, Παραμάλι, Αυδήμου, Ακρω-
τήρι, Φρέναρος, Αυγόρου, Αχερίτου, Πύλα, Ορμή-
δεια, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Άχνα, στις επαρ-
χίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Μιλώντας σε εκδήλωση με την ευκαιρία της έναρ-
ξης της διαδικασίας για την εφαρμογή της Συμ-
φωνίας  στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του
Ύπατου Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο Στίβεν

Λίλι, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η συμφ-
ωνία αποτελεί μια απτή απόδειξη των εξαίρετων
σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συμφωνία, συνέχισε, προβλέπει μια σημαν-
τική αναθεώρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των περιουσιών, με πλήρη αποκατάσταση των

δικαιωμάτων των κατοίκων και των ιδιοκτητών ακι-
νήτων.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι θα εφαρμόζονται τα όσα
ισχύουν και στην υπόλοιπη επικράτεια της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την απόκτηση
και ανάπτυξη περιουσιών από Κύπριους, Ευρω-
παίους, ακόμα και πολίτες Τρίτων Χωρών, δια-
σφαλίζοντας ίσα δικαιώματα στους κατοίκους και
ιδιοκτήτες περιουσιών στις Βρετανικές Βάσεις σε
σχέση με τον πληθυσμό της Δημοκρατίας.

Ακόμη, ανέφερε ότι θα επιτρέπεται πέραν της
οικιστικής, τουριστικής, εμπορικής και βιομηχανι-
κής ανάπτυξης και μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις,
όπως διάφοροι τύποι εκπαιδευτηρίων, σχολεία
μέσης εκπαίδευσης, περιφερειακά εκπαιδευτήρ-
ια, σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεματικά

πάρκα και κέντρα πολλαπλού αθλητισμού και ψυχα-
γωγικού χαρακτήρα, εξειδικευμένου τύπου κλινι-
κές ή νοσοκομεία, κλινικές αποκατάστασης και
άλλα παρεμφερή ιατρικά κέντρα

Εκτός καθορισμένων ζωνών ανάπτυξης είναι
επίσης δυνατόν να αδειοδοτηθούν υπό συγκεκρ-
ιμένες προϋποθέσεις και μικρότερης κλίμακας ανα-
πτύξεις, όπως πρατήρια πετρελαιοειδών, εστιατό-
ρια, αίθουσες δεξιώσεων, ειδικού τύπου αναπτύξεις,

συμπλήρωσε.
Στα οφέλη στους από την διμερή ρύθμιση για

12.000 Κύπριους που ζουν στις Βάσεις αναφέρ-
θηκε από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής της
Βρετανίας στην Κύπρο, Στίβεν Λίλι.

Σύμφωνα με τον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, η
Συμφωνία αυτή επιτρέπει στον μέγιστο δυνατό
βαθμό στους κατοίκους των Βάσεων να έχουν τα
ίδια δικαιώματα με τους Κύπριους που ζουν στις
περιοχές που ελέγχονται από την Δημοκρατία, να
πουλήσουν ή να αναπτύξουν την γη τους. 

«Η συμφωνία θα αποφέρει προφανή οφέλη στους

12.000 Κύπριους που ζουν στις Βάσεις. Σε μια

περίοδο που ο κορωνοϊός προκαλεί φόβους και

ανησυχίες για την επιβίωση κοινοτήτων σε όλο τον

κόσμο, μπορώ να δηλώσω με περηφάνεια ότι μαζί

καταφέραμε να παραδώσουμε μια μεταρρύθμιση

που θα έχει πραγματικό θετικό αντίκτυπο στην

ευημερία των ανθρώπων», κατέληξε.
Από την πλευρά του ο Αρχιστράτηγος Ρομπ

Τόμσον, Διοικητής των Βρετανικών Δυνάμεων και
των Βάσεων στην Κύπρο, είπε πως «το γεγονός

ότι θα επιτρέψουμε σε πολλούς Κύπριους που ζουν

εντός των Βάσεων να έχουν περισσότερα ανα-

πτυξιακά δικαιώματα, ενώ διαφυλάττουμε τις επιχει-

ρησιακές ανάγκες του ΗΒ στο νησί οι οποίες συνδρά-

μουν σημαντικά στην ασφάλεια του Δυτικού Κόσμου,

είναι πραγματικά πολύ θετική εξέλιξη. «Αυτή η διμε-

ρής συμφωνία υπογραμμίζει την εγγύτητα της σχέ-

σης ΗΒ - Κύπρου», συμπλήρωσε.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960

Υλοποιείται η σημαντική Συμφωνία

Αναστασιάδη-Κάμερον για 

«επιστροφή» του 78% των Βάσεων



Ηεφαρμογή του μέτρου της 14ήμερης

καραντίνας για όσους εισέρχονται

στην Αγγλία (διά αεροπορικών, θαλασ-

σίων και χερσαίων μέσων), που τέθηκε

σε ισχύ από τις 8 Ιουνίου, συναντά ήδη

πολλές αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό

επίπεδο όσο και από πλευράς τουρι-

στικών γραφείων και αεροπορικών εται-

ρειών. Το μέτρο επηρεάζει τουρίστες από

άλλες χώρες (αν και είναι αβέβαιο πόσοι

θα θελήσουν να επισκεφθούν την Αγγλία

αυτή την εποχή με τα υφιστάμενα δυσμε-

νή επιδημιολογικά της δεδομένα) αλλά

κυρίως Βρετανούς και άλλους κατοίκους

της χώρας, οι οποίοι επιθυμούν να ταξι-

δεύσουν στο εξωτερικό για αναψυχή ή

άλλους λόγους. Το μέτρο δεν εφαρμόζε-

ται στην Σκωτία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλαν-

δία.

Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Κίερ

Στάρμερ επέκρινε την κυβέρνηση για ασυνέ-

πεια και αργοπορία και χαρακτήρισε το μέτρο

αυτό ως «ανούσιο». Σε συνένετυξή του στο

ραδιόφωνο LBC, πρότεινε την εφαρμογή

μέτρων στα σύνορα της χώρας για τους ξέ-

νους επισκέπτες, όπως για παράδειγμα μία

διαδικασία εξέτασης για τον κορωνοϊό, αντί

της καραντίνας. 
Και η σκιώδης υπουργός Οικονομικών

Άνελις Ντοντς, υποστήριξε σε άλλη συνέν-

τευξη στο ραδιόφωνο του BBC ότι το κόμμα

της θα ήθελε να δει τα στοιχεία που επικα-

λείται η κυβέρνηση για να επιβάλει αυτή τη

στιγμή το μέτρο, αντί να χρησιμοποιήσει εναλ-

λακτικές όπως το σύστημα εξέτασης και

ιχνηλάτησης.

Αντιδράσεις τουριστικών γραφείων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του τουριστικού

ομίλου TUI για την Βρετανία και την Ιρλαν-

δία, Άντριου Φλίνθαμ, σε δηλώσεις του υπο-

στήριξε ότι το μέτρο της καραντίνας θα επι-

φέρει μακροχρόνια ζημία στην τουριστική

βιομηχανία και επεσήμανε ότι είναι σημαν-

τικό να επιτραπεί στους πολίτες να χρησι-

μοποιούν τις πτήσεις για ταξίδια, όσο το

δυνατόν συντομότερα, ώστε να διασωθούν

οι θέσεις εργασίας.

«Καλούμε την την κυβέρνηση να δώσει

ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε

θα αναθεωρηθεί η ταξιδιωτική οδηγία του

υπουργείου Εξωτερικών και να αποφασίσει

για τις εναλλακτικές που θα εφαρμόσει αντί

της γενικευμένης καραντίνας, όπως για παρά-

δειγμα οι αερογέφυρες», είπε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του αεροδρομίου

Χίθροου, Τζον Χόλαντ Κέι, δεν αμφισβητεί
το γεγονός ότι επιβάλλεται το μέτρο για λόγο-
υς δημόσιας ασφάλειας της υγείας, ούτε τις
αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, αλλά υπο-
στήριξε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επι-
κεντρωθεί στην εκπόνηση ενός σχεδίου για
το άνοιγμα των συνόρων μέχρι το τέλος του
Ιουνίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Κινούνται νομικά 

αεροπορικές εταιρείες

Οι τρεις αεροπορικές εταιρείες (η ιδιοκ-
τήτρια της British Airways, IAG, η Ryanair

και η Easy Jet) ξεκίνησαν νομικές διαδικασίες
κατά της απόφασης της κυβέρνησης να θέσει
σε ισχύ την 14ήμερη καραντίνα στους ξένο-
υς επισκέπτες που φτάνουν στη Βρετανία
από το εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι το
μέτρο είναι παράλογο και άδικο.

Στον νομικό ισχυρισμό τους υποστηρίζουν
ότι το μέτρο είναι σκληρότερο από αυτά που 

εφαρμόζονται εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτε-
ροι κίνδυνοι και επιβάλλει μεγαλύτερους περ-
ιορισμούς στις αφίξεις από ό,τι στους ασθε-
νείς που έχουν μολυνθεί από Covid-19.

Επίσης, ισχυρίζονται ότι οι κανόνες, όπως
έχουν γνωστοποιηθεί, φαίνεται να ισχύουν
μόνο για την Αγγλία, ενώ όσοι φτάνουν στην
Σκωτία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία
δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες ποινές.

Αερογέφυρες εξετάζει η κυβέρνηση

Η πιθανότητα να δημιουργηθούν οι λεγό-
μενες «αεροφέγυρες» με συγκεκριμένες
χώρες χαμηλού ρίσκου (ανάμεσά τους και η
Ελλάδα) για την πανδημία του κορωνοϊού
είναι περισσότερο πιθανή από το ενδεχό-
μενο να υπάρξει μία συνολική εξαίρεση από
την καραντίνα για όλες τις χώρες της ΕΕ,
σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουρ-
γού, Μπόρις Τζόνσον.

Σε ενημέρωση, ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι
το επίπεδο συμμόρφωσης τις πρώτες μέρες
εφαρμογής του μέτρου στις εισόδους της
χώρας ήταν καλό, αλλά απέρριψε δημο-
σιεύματα που έκαναν λόγο για μία αμοιβαία
ταξιδιωτική συμφωνία μέχρι το τέλος του
μήνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών
για αποφυγή της καραντίνας.
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ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πυρά κατά της κυβέρνησης Μπόρις για την 14ήμερη

καραντίνα σε εισερχόμενους στην Αγγλία

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ LOCKDOWN ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανοίγουν τα καταστήματα 
στην Αγγλία στις 15 Ιουνίου
«ΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα αρχίσει και το άνοπιγμα καταστημάτων

μη βασικών ειδών και εμπορικών κέντρων στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο

υπουργός Επιχειρηματικότητας Αλόκ Σάρμα. Απαραίτητα, τα μέτρα χαλάρ-

ωσης σε αυτά τα καταστήματα θα συνοδεύονται από τα αναγκαία μέτρα

προστασίας (πρωτόκολλα) των πελατών. Καθένα από τα καταστήματα

θα υποχρεώνεται να συμπληρώσει μία αποτίμηση ρίσκου για τον κορο-

ναϊό και να την αναρτά σε εμφανές σημείο στο κατάστημα.

Από το άνοιγμα εξαιρούνται οι μπυραρίες, τα εστιατόρια, τα κομμω-

τήρια και τα κουρεία, για τα οποία θα υπάρξει ανακοίνωση το επόμενο

διάστημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και για

τη μείωση του μέτρου τήρησης απόστασης από τα δύο στο ένα μέτρο.

Προς το παρόν, αυτοί οι τομείς δραστηριότητας βρίσκονται υπό επανε-

ξέταση αναλόγως της κατάστασης της πανδημίας και του δείκτη αναπα-

ραγωγής του ιού, είπε ο υπουργός.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον υπαναχώρησε στο θέμα του καθολι-

κού ανοίγματος των Δημοτικών σχολείων από την επόμενη βδομάδα.

Αρχικά, άνοιξαν την 1η Ιουνίου τα Δημοτικά για την Πρώτη και την Στ’ τάξη

και σχεδιαζόταν η επάνοδος όλων των μαθητών σε δύο βδομάδες μετά.

Τώρα ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον παραδέκτηκε στη Βουλή

ότι ο αρχικός σχεδιασμός της επιστροφής όλων των μαθητών του Δημο-

τικού πριν από το καλοκαίρι είναι ανέφικτος, αλλά θα ζητηθεί από τα σχο-

λεία να δεχτούν όσους μαθητές μπορούν, τηρώντας το όριο του μέγιστου

αριθμού ανά τάξη στους 15 μαθητές και την κοινωνική απόσταση. Είναι

ουσιαστικής σημασίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, είπε ο

υπουργός, αλλά το υπουργείο στοχεύει τώρα στην επιστροφή όλων των

μαθητών τον Σεπτέμβριο.

Οι μεγαλύτερες ενώσεις δασκάλων καλωσόρισαν την αλλαγή πλεύσης

της κυβέρνησης για το άνοιγμα όλων των τάξεων του Δημοτικού πριν από

το καλοκαίρι και ζήτησαν να διευθετηθούν τα θέματα της ασφάλειας της

υγείας για τους δασκάλους, όπως και να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο ανά-

καμψης για την εκπαίδευση που θα προβλέπει μικτή εκπαίδευση – στο

σχολείο και στο σπίτι – και ίση συμμετοχή των μη προνομιούχων παι-

διών, που δεν μπορούν να διαθέτουν internet ή τεχνικό εξοπλισμό.

Η σκιώδης υπουργός Παιδείας Ρεμπέκα Λονγκ Μπέιλι καλωσόρισε

την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης να μην ανοίξουν όλες οι τάξεις των

Δημοτικών πριν από το καλοκαίρι, καθώς όπως είπε, θα υπονόμευαν τα

μέτρα ασφαλείας που θα μπορούσε να εφαρμόσει κάθε σχολείο.

Την περασμένη βδομάδα λειτούργησε μόνο το 52% των Δημοτικών

σχολείων της Αγγλίας,  ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης για

την παρακολούθηση μαθημάτων από τις τάξεις Α’ και Στ’.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ: «Πιο πιθανό τα παιδιά να κτυπηθούν

από κεραυνό παρά να πεθάνουν από κορωνοϊό»

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι πιθανότερο να χτυπηθούν από κερ-

αυνό παρά να πεθάνουν από κοροναϊό, σύμφωνα με τις στατιστικές και

ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας της Βρε-

τανίας, τα οποία ανέλυσε το Κέμπριτζ,  τα παιδιά σχολικής ηλικίας κάτω

των 15 ετών έχουν μια «πάρα πολύ μικρή» πιθανότητα 1 στα 3,5 εκα-

τομμύρια να πεθάνουν από κοροναϊό και είναι πιο πιθανό να πληγούν

από κεραυνούς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων η

Telegraph και η Daily Mail,  τα στοιχεία δείχνουν ότι στις ηλικίες μεταξύ

πέντε και 14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία έχει καταγραφεί ένας θάνα-

τος από κοροναϊό ανά 3,5 εκατομμύρια παιδιά.

Για τις ηλικίες κάτω των πέντε η αντίστοιχη αναλογία είναι ένας θάνα-

τος ανά 1,17 εκατομμύρια παιδιά.

Σύμφωνα με τον Βασιλικό Σύλλογο Πρόληψης Ατυχημάτων, από 30

έως 60 άτομα το χρόνο έχουν την ατυχία να χτυπηθούν από κεραυνό,

δηλαδή αναλογία από ένας στα 1,1 εκατομμύρια έως ένας στα 2,2 εκα-

τομμύρια του βρετανικού πληθυσμού.

Η έρευνα και οι τοποθετήσεις των επιστημόνων τόσο από το Κέιμπρ-

ιτζ, όσο και από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έχει ενταχθεί  γρήγορα

στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται στη Βρετανία για το αν τα παιδιά

πρέπει να επιστρέψουν στις τάξεις τους πριν από την ολοκλήρωση της

χρονιάς.

Οι επιστήμονες  υποστηρίζουν ότι αν δε σταθεί δυνατό να βρεθεί εμβό-

λιο, ίσως θα ήταν καλύτερο να επιτραπεί στους μαθητές να συνεχίσουν

την καθημερινότητά τους και να εκτίθενται στο χαμηλό ρίσκο προσβολής

από τον κοροναϊό, ενώ παράλληλα θα προφυλάσσονται οι πιο ευπαθείς

πολίτες.

Η πρώτη επέτειος της εκλογής του

Αρχιεπισκόπου Θυατείρων Νικήτα
Ανακοίνωση του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων αναφέρει:

Η Α.Σ. ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας κ. Νικήτας, αύριο Παρασκευή 12η Ιουνίου 2020, μνήμη
των Οσίων Πατέρων Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου
του εν Άθω, θα χοροστατήσει στον Όρθρο και θα προστεί της
Θείας Λειτουργίας που θα τελεσθεί κεκλεισμένων των θυρών
στο παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής επί τη επετείω της
εκλογής του στον Θρόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταννίας.

Λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας περί μέτρων προστασίας
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, ο Σεβασμιώτατος
δεν θα δεχθεί επισκέψεις και ευχές στο Αρχιεπισκοπικό Μέγα-
ρο.
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Η αποτυχία της Βρετανίας να
επιβάλει νωρίτερα το lockdown
για την αποφυγή της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού είχε ως απο-
τέλεσμα την απώλεια πολλών
ανθρώπινων ζωών, δήλωσε τη
Δευτέρα ένας από τους επι-
στημονικούς συμβούλους της
κυβέρνησης.

Η Βρετανία έχει τα πρωτεία
στην Ευρώπη σε θύματα και είναι
μια από τις περισσότερο
πληγείσες χώρες στον κόσμο
από την πανδημία, με τον αριθμό
των νεκρών από την COVID-19
να έχει ξεπεράσει τις 50.000,
σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Επικριτές από ένα ευρύ φάσμα,
περιλαμβανομένων των επαγ-
γελ-ματιών του τομέα υγείας, επι-
στημόνων και βουλευτών, υπο-
στηρίζουν ότι η κυβέρνηση απέτ-
υχε στη διαχεί-ριση της επιδ-
ημίας με το να λάβει σημαντικά
μέτρα με μεγάλη καθυστέρηση
όπως το lockdown και η προ-
στασία των οίκων ευγηρίας.

Παρά τις επιφυλάξεις κάποι-
ων από τους επιστημονικούς της

συμ-βούλους, η κυβέρνηση
βρίσκεται τώρα στο στάδιο της
χαλάρωσης των μέτρων σε εθνικό
επίπεδο, που έχουν προκαλέ-
σει σφοδρό πλήγμα στην οικο-
νομία από τις 23 Μαρτίου.

Ερωτηθείς στη διάρκεια συνέν-
τευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο
BBC τί έχει μετανιώσει σε σχέση
με την διαχείριση της επιδημίας,
ο Τζον Έντμοντς, μέλος της
Επιστημονικής Συμβουλευτικής

Ομάδας για Έκτακτες Ανάγκες
της κυβέρνησης, απάντησε: «Θα

έπρεπε να είχαμε προχωρή-

σει νωρίτερα στο lock-down».

«Τα δεδομένα τα οποία είχα-

με στη διάθεσή μας στις αρχές

Μαρτίου και η αντίληψη που είχα-

με της κατάστασης ήταν λιγοστά,

επομένως θεωρώ ότι θα ήταν

πολύ δύσκολο να τραβούσαμε

τη σκανδάλη σε εκείνο το στά-

διο, αλλά μακάρι να το είχαμε

κάνει… Πιστεύω ότι αυτό προ-

κάλεσε μεγάλες απώλειες σε ανθ-

ρώπινες ζωές».

«Έχουμε δρόμο 

μπροστά μας»

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί
με τον Έντμοντς, ο υπουργός
Υγείας Ματ Χάνκοκ απάντησε
στο BBC: «Όχι. Νομίζω ότι πήρ-

αμε τις σωστές αποφάσεις τον

σωστό χρόνο και υπάρχει ένα

εύρος επιστημονικών απόψεων

της ΕΣΟΕΑ και βασιστήκαμε σε

αυτές».

Ο Έντμοντς, της Σχολής Υγι-
εινής και Τροπικής Ιατρικής του
Λονδίνου, επανέλαβε επίσης
παλαιότερή του προειδοποίηση
ότι θα προτιμούσε να έβλεπε τον
αριθμό των νέων κρουσμάτων,
που υπολογίζονται σε πε-ρίπου
5.000 ημερησίως στην Αγγλία,
να μειωνόταν περισσότερο προ-
τού χαλάρωναν οι περιορισμοί.

«Σαφώς και δεν έχει λήξει,

υπάρχει τεράστιος δρόμος μπρ-

οστά μας», σχολίασε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ… ΛΑΘΟΣ!

Παραδοχή ότι η καθυστέρηση

του lockdown στοίχισε ζωές

Από τις 15 Ιουνίου υποχρεωτική η μάσκα
σε τρένα και λεωφορεία στην Αγγλία

Από την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, η χρήση μάσκας στα
μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, μετρό, αεροπλάνα, πλοία)
θα είναι υποχρεωτική για την Αγγλία, ανακοίνωσε ο υπουργός
Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, κατά την ενημέρωση της κυβέρν-
ησης για την πανδημία τη Δευτέρα, και εξέφρασε την ελπίδα την
ίδια οδηγία να ακολουθήσουν και οι διοικήσεις της Σκωτίας και
της Ουαλίας.

Ο υπουργός
υποστήριξε ότι
το μέτρο αυτό
είναι αναγκαίο
για την προσ-
τασία των πο-
λιτών καθώς, το
επόμενο στάδιο
χαλάρωσης των
περιοριστικών
μέτρων αναμέ-
νεται στις 15 Ιουνίου, οπότε προβλέπεται το άνοιγμα των κατα-
στημάτων μη βασικών αναγκών, και αυτό με την σειρά του θα
προκαλέσει πίεση στις συγκοινωνίες.

Απηύθυνε επίσης έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις
ώρες αιχμής και να προτιμούν άλλα μέσα για τις μετακινήσεις
τους, εκτός από τις δημόσιες συγκοινωνίες, και ανέφερε ότι θα
εκδοθεί κουπόνι των 50 λιρών για επισκευή ποδηλάτων προκει-
μένου να ενθαρρυνθούν στη χρήση τους.

Η παραβίαση του μέτρου θα συνιστά την απαγόρευση επιβίβα-
σης, αλλά η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική εντός των
καταστημάτων.

Μία από τις μεγαλύτερες εργατικές ενώσεις, Unite, που εκπρο-
σωπεί σχεδόν 80.000 εργαζόμενους σε λεωφορεία, όπως επίσης
οι τρεις βασικές εργατικές ενώσεις σιδηροδρομικών, καλωσόρι-
σαν την ανακοίνωση του μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μάσκας
από τον Γκραντ Σαπς.

Ο Τζον Έντμοντς

Στις 52 χιλιάδες οι θάνατοι από

κορωνοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο απολογισμός των θανάτων από COVID-19 στο

Ηνωμένο Βασίλειο πλησιάζει τις 52.000 σύμφωνα
με καταμέτρηση του Reuters από επίσημες πηγές
στοιχείων που υπογραμμίζουν ότι η χώρα είναι μία
από τις πλέον πληγείσες στον κόσμο.

Νέα στοιχεία για την Αγγλία και την Ουαλία ανε-
βάζουν τον απολογισμό στους 51.766 νεκρούς, τον
υψηλότερο αριθμό θανάτων στην Ευρώπη και τοπο-
θετούν το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση μετά
τις Ηνωμένες Πολιτείες με τους πολύ περισσότε-
ρους θανάτους σε μια πανδημία που έχει σκοτώσει
τουλάχιστον 400.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

Αυτός ο βαρύς απολογισμός θανάτων έχει προ-
καλέσει επικρίσεις σε βάρος του πρωθυπουργού
Τζόνσον, τον οποίο κατηγορούν τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης ότι άργησε πολύ να επιβάλει lockdown,
να προστατεύσει τους ηλικιωμένους σε οίκους
ευγηρίας ή να οικοδομήσει ένα σύστημα διαγνω-
στικών τεστ και ιχνηλάτησης.

Τι περιλαμβάνει 

η καταμέτρηση του Ρόιτερς

Η καταμέτρηση του Ρόιτερς περιλαμβάνει τους
θανάτους όπου η COVID-19 σημειώνεται στις ληξιαρ-
χικές πράξεις θανάτου στην Αγγλία, την Ουαλία και
τη Βόρεια Ιρλανδία έως τις 29 Μαΐου και έως τις 31
Μαΐου στη Σκωτία. Περιλαμβάνει επίσης πιο πρόσ-
φατους νοσοκομειακούς θανάτους.

Αντίθετα με τον χαμηλότερο απολογισμό θανά-
των που δημοσιοποιεί καθημερινά η κυβέρνηση, η
καταμέτρηση του Ρόιτερς περιλαμβάνει και τα ύπο-
πτα κρούσματα — δίνοντας μια πιο ακριβή εικόνα
επειδή στην αρχή της κρίσης δεν γίνονταν πολλά
διαγνωστικά τεστ.

Ακόμα κι έτσι ο αριθμός των θανάτων υπερβαίνει
ακόμη και ορισμένες προβολές των επιστημονικών

συμβούλων της κυβέρνησης. Τον Μάρτιο, ο επικε-

φαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης

δήλωσε πως το να μείνουν οι θάνατοι κάτω από

20.000 θα ήταν ένα «καλό αποτέλεσμα». Τον Απρίλιο,

το Ρόιτερς μετέδωσε πως το χειρότερο σενάριο της

κυβέρνησης ήταν οι 50.000 θάνατοι.

Οι επιδημιολόγοι λένε πως η υπερβάλλουσα

θνησιμότητα –οι θάνατοι από κάθε αιτία που υπερ-

βαίνουν τον μέσο όρο πέντε ετών γι’ αυτή την περίο-

δο του χρόνου– είναι ο καλύτερος τρόπος μέτρησης

των θανάτων από ένα ξέσπασμα της ασθένειας επει-

δή είναι συγκρίσιμη διεθνώς.

Άλλοι 286 νεκροί στη Βρετανία

από τον κορωνοϊό 

το τελευταίο 24ωρο

Μειούμενος βαίνει ο αριθμός των θυμάτων από

την πανδημία στη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο, εξα-

κολουθεί όμως να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα νέα

κρούσματα από τον ιό ανήλθαν στα 1,387, ενώ οι

θάνατοι ανήλθαν σε 286.

Στην Ομογένεια της Βρετανίας δεν έγιναν γνω-

στοί νέοι θάνατοι από COVID19, ούτε υπήρξε

νέα προσπάθεια… εξόγκωσης των αριθμών. Ο

αριθμός των νεκρών συμπατριωτών μας πα-

ραμένει περίπου ο ίδιος, δηλαδή γύρω στους

115-120. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Αρχιεπισ-

κοπή Θυατείρων θα αναζητήσει μέσω των κατά

τόπους ελληνορθόδοξων ναών στο Ηνωμένο

Βασίλειο πληροφορίες για τις κηδείες Ομογενών,

που είχαν ως επιβεβαιωμένη αιτία θανάτου τον

κορωνοϊό.



Εκτός ελέγχου ο Ερντογάν
Η«ώρα της αλήθειας» έχει φτάσει στις

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η πρό-

σφατη ανάρτηση στην τουρκική Εφημε-

ρίδα της Κυβερνήσεως των αιτήσεων της

Τουρκικής Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου

(ΤΡΑΠ) για αδειοδοτήσεις ερευνών υδρ-

ογονανθράκων σε επτά μεγάλες ζώνες

στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστά, είτε

αρέσει είτε όχι, μείζονα εγκλωβισμό για

την Αθήνα. 

Η Άγκυρα εμφανίζεται διατεθειμένη «να

σφίξει τη λαβίδα», όπως προκύπτει από το

γεγονός ότι οι άδειες αφορούν περιοχές ακρ-

ιβώς στο όριο των έξι ναυτικών μιλίων με-

γάλων κατοικημένων νησιών όπως η Ρό-

δος, η Κάρπαθος και η Κρήτη. Αυτό κατέστη

εμφανές ευθύς αμέσως και οι αρμόδιοι επι-

τελείς του ΓΕΕΘΑ αποτύπωσαν σε χάρτη τις

εν λόγω περιοχές (επίσημος χάρτης δεν

δημοσιεύτηκε στο σχετικό φύλλο της 30ης

Μαΐου στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβε-

ρνήσεως. 

Η παγίδα της αυξανόμενης έντασης

Η τουρκική στρατηγική, εδραζόμενη στο

δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», είναι σκληρή

και εξαναγκαστική. Οι δε «κόκκινες γραμ-

μές» της Αθήνας μοιάζουν ασαφείς και με-

τακυλιόμενες στο χρόνο. Η υπογραφή του

Μνημονίου Συναντίληψης Άγκυρας και Τρίπολ-

ης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών το

Νοέμβριο του 2019 μετέβαλε άρδην τις ισο-

ρροπίες. 

Ωστόσο, η Αθήνα μοιάζει να μη διαθέτει

ξεκάθαρη και αξιόπιστη απάντηση, πέραν

από καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς

που έχει αποδειχθεί ότι δεν πτοούν την

Άγκυρα. Παράλληλα, και σε αντίθεση με

δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως οι

αρμόδιοι υπουργοί Νίκος Δένδιας και Νίκος

Παναγιωτόπουλος (χωρίς να είναι οι μό-

νοι), ότι μια στρατιωτικοποίηση δεν είναι επι-

θυμητή, η Αθήνα έχει ήδη εμπλακεί σε μια

αυξανόμενη ένταση από την οποία δεν δια-

φαίνεται οδός διαφυγής. Η Ελλάδα επικα-

λείται το Διεθνές Δίκαιο, αλλά η πρόσληψή

του γίνεται με τρόπο παθητικό. Εισηγήσεις

για πιο ενεργητικές κινήσεις έχουν υπάρξει<

αλλά προς το παρόν στο Υπουργείο Εξω-

τερικών παρατηρείται αναβλητικότητα και

έμφαση σε ενδοκομματικές αντιπαραθέσεις,

που δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στο

Μέγαρο Μαξίμου.

Ενημέρωση της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Η κλεψύδρα του χρόνου αδειάζει επικίνδυνα.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις περί προστασίας

των κυριαρχικών δικαιωμάτων έχουν αρχίσει

να ακούγονται ως ευχολόγια, ενώ δεν είναι

απόλυτα σαφές πόσο έτοιμοι είναι να βοη-

θήσουν την Ελλάδα εταίροι και σύμμαχοι. Ο

Πρωθυπουργός απέστειλε επιστολές προς

τους Προέδρους της Κομισιόν και του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου Ούρσουλα φον ντερ

Λάιεν και Σαρλ Μισέλ, αλλά και προς τον

Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτε-

μπεργκ, ενώ αναμένεται να ενημερώσει 

τους ευρωπαίους ηγέτες στην προσεχή τηλε-

διάσκεψη κορυφής. Αρκούν όμως αυτά;

Κομβικής σημασίας 

το επόμενο διάστημα

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες

πληροφορίες, έπειτα από συνομιλίες με σει-

ρά διπλωματικών και στρατιωτικών στελεχών,

το αμέσως προσεχές διάστημα θα είναι κομ-

βικής σημασίας. Από το αίτημα της ΤΡΑΟ

για αδειοδοτήση μέχρι την οριστική δημοσίευ-

σή τους στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβε-

ρνήσεως μεσολαβούν περίπου 90 ημέρες.

Από τη στιγμή που έχουν καταρρεύσει

όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο

πλευρών, σε βαθμό που δεν υπάρχει αξιό-

πιστο κανάλι αποφυγής ή μετριασμού ενός

επεισοδίου ή και μιας σύγκρουσης, ο μόνος

δρόμος θα ήταν μια επικοινωνία στο ανώτα-

το δυνατό επίπεδο: αυτό μεταξύ του Κυριά-

κου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν, χωρίς ενδιάμεσους και πολύ καλή

προετοιμασία. Μόνο με τον τρόπο αυτόν θα

μπορούσε να υπάρξει μια επανεκκίνηση των

ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι δύο ηγέτες

είναι οι μόνοι, επιμένουν οι ίδιες πηγές, που

θα μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν τα πράγ-

ματα. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Οι προ-

ηγούμενες δύο συναντήσεις του Έλληνα 

Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο

έχουν ενισχύσει την επιφυλακτικότητα του

Κυριάκου Μητσοτάκη για τις προθέσεις της

Άγκυρας. 

Η Άγκυρα «έχει διαβάσει» τη γεωπολιτι-

κή κατάσταση, καθώς και τη σχέση της με

την Ελλάδα, με τρόπο συγκεκριμένο. Η ευ-

κρινέστερη αποτύπωση του σκεπτικού της

είναι η έκθεση του συνδεόμενου με το κυβε-

ρνόν κόμμα της Τουρκίας Ιδρύματος Πολι-

τικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευ-

νών (SETA), με τίτλο: «Οι αναδυόμενες 

προκλήσεις ασφαλείας της Ελλάδος και

το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέ-

σεων». 

Η Άγκυρα έχει εκτιμήσει ότι η Αθήνα βρίσκε-

ται σε αδύναμη θέση και ότι οι παλαιότεροι

μοχλοί «εξωτερικής εξισορρόπησης», όπως

οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκον-

ται σε φάση αδυναμίας και αποστασιοποίησης.

Στην Ουάσινγκτον, παρά την ενόχληση που

προκαλεί η συμπεριφορά Ερντογάν, υπάρχουν

ισχυροί υποστηρικτές της Τουρκίας, τόσο

στον Λευκό Οίκο όσο και στο Στέιτ Ντιπάρτ-

μεντ. Στη δε Ευρωπαϊκή Ένωση, κομβικές

χώρες όπως η Γερμανία, δεν δείχνουν την

παραμικρή διάθεση σύγκρουσης με την

Άγκυρα λόγω και Μεταναστευτικού, το οποίο

παραμένει πάντα «αγκάθι» στις διμερείς σχέ-

σεις, με την Άγκυρα να αυξομειώνει την έν-

ταση. 

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 

Στην καρδιά της ΟΛΟΙ οι Έλληνες

Οι κρίσεις αναδεικνύουν τους ηγέτες. Σε όλους τους χώρους: Και της
πολιτικής και της κοινωνίας. Και η περιπέτεια στην οποία μας βύθισε ο
COVID-19 δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Στους μήνες της παν-
δημίας, του απαγορευτικού, της ανασφάλειας και του φόβου, υπήρξαν
εκείνες οι προσωπικότητες που με γνώση, νηφαλιότητα, σχεδιασμό, ψυ-
χραιμία, αποφασιστικότητα κι ευαισθησία χάραξαν την πορεία της χώρ-
ας προς την έξοδο. Πολιτικοί και λοιμωξιολόγοι οι περισσότεροι και γνω-
στοί επιχειρηματίες που είναι εκεί όποτε η Ελλάδα τους χρειάζεται. Και,
βέβαια, οι γιατροί και οι νοσηλευτές αλλά και πολλοί απλοί εργαζόμενοι,
που βοήθησαν την πατρίδα μας να σταθεί όρθια. Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
ξεχωρίζει, όμως, μια προσωπικότητα που μέσα στην κρίση, μέσα στην
απομόνωση, μέσα στην εσωστρέφεια αυτής της περιόδου στάθηκε από
τη μία βράχος για την κοινωνία και από την άλλη αποδείχτηκε για τη χώρα
μας ο καλύτερος πρε-σβευτής σε όλα τα κέντρα αποφάσεων: Η Μαριάν-
να Β. Βαρδινογιάννη. Για άλλη μια φορά, η ευχάριστη έκπληξη αυτού του
τόπου! 30 χρόνια στο τιμόνι της «ΕΛΠΙΔΑΣ», η Μαριάννα έδειξε από πολύ
νωρίς πως η καρδιά της χτυπάει δυνατά και αυθεντικά για τον άνθρωπο.
Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά με καρκίνο, μιλάμε και για χιλιάδες οικογένει-
ες που δοκιμάζονται στο πλευρό τους. Μη γελιόμαστε! Ό,τι υπάρχει στη
χώρα μας για τον καρκίνο στην παιδική ηλικία είναι έργο της Μαριάννας
Βαρδινογιάννη και της «ΕΛΠΙΔΑΣ» της: Η πρώτη Παιδιατρική Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, το 1992, που έδωσε τη δυνατότητα
στα παιδιά με καρκίνο να κάνουν μεταμόσχευση στην Ελλάδα και όχι να
καταλήγουν, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό. Ο ξενώνας, το
1999, για τους γονείς από την επαρχία, που κοιμόντουσαν στα …παγκά-
κια όσο το παιδί τους νοσηλευόταν ή έκανε θεραπείες στη Μονάδα. Το
πρώτο Παιδιατρικό Ογκολογικό Νοσοκομείο της Ελλάδας, το 2010, που
απλώνεται σε πέντε κτίρια και σε 14.911 τ.μ. και αφήνει… άφωνους ακό-
μα και γιατρούς από το John’s Hopkins που το επισκέπτονται, γιατί συνερ-
γάζονται μαζί του, όπως και άλλα 14 κορυφαία ιατρικά κέντρα από το εξω-
τερικό που έχουν αδελφοποιηθεί με το νοσοκομείο. Το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»,
το 2012, για να βρίσκουν μόσχευμα – ανέξοδα και γρήγορα – στην Ελλά-
δα, όσοι χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η Πρώτη Θερα-
πευτική Κατασκήνωση για παιδιά με καρκίνο, το 2017, που μέσα από το
παιχνίδι οπλίζει τα παιδιά με αυτοπεποίθηση και δύναμη για να συνεχίσουν
τη ζωή τους.

Ιερώνυμος: «Στην πίστη δεν μπορούμε 

να βάλουμε θερμόμετρο…»

«Εγώ όταν είχα πολλά προβλήματα και δυσκολίες από την αρχή, χρέη
κλπ., είχα έναν γέροντα, τον πατέρα Εφραίμ. Του λέω, βρε γέροντα, δεν
έχω απαίτηση εγώ να δω το Άγιο Φως, ξέρω τα χάλια μου. Εσύ που ξέ-
ρεις, που έχεις δει. Με παίρνει από το χέρι και με την προφορά του τη χα-
ρακτηριστική –είχε μια προφορά αρβανίτικη– μου λέει: Αυτοί που το βλέ-
πουν δεν το λένε και αυτοί που σας το λένε, δεν το βλέπουν. Ένας γέρον-
τας, που ήταν 72 χρονών, σε μια σπηλιά και με διάβασμα. Αυτό με φοβίζει
εμένα, η υποκρισία. Θα σας πω κάτι. Στην πίστη δεν μπορούμε να βάλο-
υμε θερμόμετρο. Δεν ελέγχονται αυτά. Ούτε όσα μπορεί να σου δώσουν
λίγα λεπτά πίστεως δεν μπορεί να σου δώσει ένας μήνας προσευχής». 

[Από την πολυσυζητημένη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου
στον διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά].

Στην Αλβανία καλλιεργούν ανθελληνικό κλίμα!

Συστηματικά καλλιεργείται από ορισμένους παράγοντες στην Αλβανία
ανθελληνικό κλίμα, που τελικά δεν στρέφεται μόνον εναντίον της Ελλάδος,
αλλά και εναντίον της ίδιας της μειονότητας. Τις προηγούμενες ημέρες
κυκλοφόρησε ευρέως ένα ντοκιμαντέρ, διάρκειας 40 λεπτών, στον τηλεο-
πτικό σταθμό Top Channel, με θέμα «Πώς τμήματα της Αλβανίας ελληνο-
ποιούνται μυστικά». Δημιουργός του ντοκιμαντέρ ο δημοσιογράφος Μα-
ρίν Μέμα, από τους πιο φανατικούς ανθέλληνες, στον οποίο μάλιστα έχει
απαγορευθεί η είσοδος στην Ελλάδα. Το ντοκιμαντέρ κάνει λόγο για «σκάν-
δαλο στον Νότο της Αλβανίας», κατηγορώντας την Ελλάδα ότι ζητά από
τους Αλβανούς πολίτες να δηλώσουν Έλληνες, προκειμένου να πάρουν
άδεια για την Ελλάδα. Και στηρίζει την ιστορία του σε Αλβανό ελληνικής
καταγωγής, όπως δηλώνει, από τον οποίο αφαιρέθηκε η βίζα για ανθελ-
ληνική δράση. Προφανώς, αυτοί που κατευθύνουν τον Αλβανό δημοσιο-
γράφο θέλουν να εκφοβίσουν τη μειονότητα με τέτοια δημοσιεύματα και
κυρίως να ενοχοποιήσουν όποιον δηλώνει την ελληνική καταγωγή του,
καθώς τον εμφανίζουν ως «θύμα» του εκβιασμού της Ελλάδος προκειμέ-
νου να πάρει βίζα για την Ελλάδα. 

Από το ΠΑΣΟΚ στην Coca-Cola

Την Τρίτη 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola στην Ελβετία. Εκεί θα ανακοινωθεί
ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα αναλάβει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
του πολυεθνικού κολοσσού, αντικαθιστώντας τον John Sechi που παραι-
τείται. Επίσης, η Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι και μέλος της Επιτροπής
Αμοιβών, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εται-
ρείας. Η Α. Διαμαντοπούλου είναι πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, είναι ιδρυτής
και Πρόεδρος του Δικτύου Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο πολιτικής με έδρα την Αθήνα, και φυσικά στέ-
λεχος του ΠΑΣΟΚ, από εκείνα που ποτέ δεν πάνε χαμένα.

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

Το επιτυχημένο σκίτσο του Ταγίπ Ερντογάν που δημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία αθηναϊκή σατιρική

εφημερίδα «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2020. 

Η ελληνική κυβέρνηση με ψυχραιμία και

αποφασιστικότητα αντιμετωπίζει τις τουρκι-

κές απειλές, δραστηριοποιούμενη προς διά-

φορες σε διάφορα επίπεδα. Ενδεικτικά, ανα-

μένεται σύντομα η υπογραφή με την Ιταλία

συμφωνίας για τον καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ

των δύο χωρών, γι’ αυτό βρέθηκε την Τρίτη

στην Αθήνα ο Ιταλός ΥΠΕΞ για συνομιλίες

με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια. 

Το κυριότερο, αναμένονται σύντομα συνο-

μιλίες με την Αίγυπτο για οριοθέ-τηση θα-

λασσίων ζωνών. Αυτό σημαίνει έμπρακτη

ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Εκείνο, όμως που λύσσαξε τον Ερντογάν

και τον έκανε να… γαυγίζει είναι η επίσημη

απάντηση που έλαβε από την Αθήνα σχετι-

κά με τις τουρκικές προθέσεις να διεξάγουν

έρευνες στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. 

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-

πουλος προειδοποίησε την Τουρκία πως η

Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ακόμη και

στρατιωτική δράση εάν χρειαστεί, προκει-

μένου να υπερασπίσει τα νόμιμα δικαιώμα-

τά της.

Την ίδια στιγμή, ο Κυβερνητικός Εκπρό-

σωπος, Στέλιος Πέτσας, υποστήριξε ότι δεν

είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να πρ-

οχωρήσει σε κλιμάκωση μέσα στο καλοκαίρι.

Σε περίπτωση, είπε, που η Τουρκία όντως

προχωρήσει τα σχέδια για γεωτρήσεις με

βάση τους τουρκολυβικούς χάρτες, η στάση

της Αθήνας είναι ψύχραιμη: 

«Λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να

προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Με τον τόνο που πρέπει, με την αποφασι-

στικότητα που δείξαμε και στο πρόσφατο πα-

ρελθόν. Και το μήνυμα φτάνει εκεί που πρέ-

πει να φτάσει», ανέφερε ο κ. Πέτσας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ: 
«Θα σας εμποδίσουμε ακόμη και στρατιωτικά»



«Δεν είναι ο ρόλος μας
να ξαναγράψουμε 

την Ιστορία»
● Η Γιάννα Αγγελοπούλου παρεμβαίνει για τις 
«παραφωνίες» της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου
που έδωσε η πρόεδρος και μέλη
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» (η
προγραμματισμένη για κοντά στην
25η Μαρτίου αναβλήθηκε λόγω
πανδημίας κορωνοϊού), στην οποία
παρουσιάστηκε το έως τώρα έρ-
γο της Επιτροπής, η Γιάννα Αγγε-

λοπούλου επιχείρησε να βάλει
τέλος στις «παραφωνίες» που κα-
ταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα
και τις γκρίνιες από διάφορες πλε-

υρές για κάποια κείμενα που ανέβηκαν στον ιστοχώρο της Επι-
τροπής και θεωρήθηκαν «προκλητικά».

«Ούτε γράφουμε, 
ούτε αναθεωρούμε»

Έτσι, χωρίς να περιμένει τις σχετικές δημοσιογραφικές ερω-
τήσεις για το θέμα (οι οποίες, πάντως, εν τέλει ήλθαν), η Γιάννα
Αγγελοπούλου αναφέρθηκε στα «επίμαχα» κείμενα για τον Κα-
ποδίστρια και τον Καραϊσκάκη τονίζοντας από τη μία ότι «η Επι-

τροπή δεν έχει ρόλο, πρόθεση ή βούληση να ξαναγράψει την

Ιστορία ή να προκρίνει μια συγκεκριμένη ερμηνεία της Ελληνικής

Επανάστασης και της ιστορίας μας συνολικά. Ούτε γράφουμε,

ούτε αναθεωρούμε την ιστορία και αυτό θέλω να είναι απολύτως

ξεκάθαρο», αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι «στο πλαίσιο του ρόλου

που μας έχει ανατεθεί από την Πολιτεία, κανένας συνεργάτης ή

στέλεχος της Επιτροπής, δεν δικαιούται να λογοκρίνει την άποψη

των μελών της Ολομέλειας. Θέλουμε όλοι, και όχι μόνο τα μέλη

της Ολομέλειας, να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν πο-

λιτισμένο, δημοκρατικό διάλογο».

Κριτική, όχι συγκρούσεις
Μάλιστα, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «η όποια

κριτική γίνεται στην προσπάθειά μας είναι καλοδεχούμενη και

μπορεί να είναι και χρήσιμη. Όταν όμως γίνεται με όρους συγκρ-

ουσιακούς, δεν βοηθάει κανέναν και σίγουρα όχι τον σκοπό που

υποτίθεται ότι “υπηρετεί”. Πολύ περισσότερο όταν αμφισβητεί τον

πατριωτισμό και την εθνική ευαισθησία του οποιουδήποτε». 

Την φράση αυτή επανέλαβε όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει
τις κατηγορίες περί «ουδετεροπατρίας», προσθέτοντας μάλιστα
το χαρακτηριστικό: «Το ακούσαμε κι αυτό…», αλλά και επι-
σημαίνοντας ότι «στο έργο μας έχουμε τη συμπαράσταση της

συντριπτικής πλειοψηφίας του πολιτικού κόσμου της χώρας, τον

οποίο ενημερώνουμε τακτικά και θέλουμε μαζί μας κάθε Ελληνίδα

και κάθε Έλληνα». 

Ειδικά για την αποχώρηση της Μαρίας Ευθυμίου, η Γιάννα
Αγγελοπούλου σημείωσε ότι την εκτιμά πολύ και ότι την στενoχώρη-
σε η αποχώρησή της, ωστόσο, εκτίμησε ότι, επειδή η Μ. Ευθυ-
μίου έχει καταθέσει προτάσεις στην Επιτροπή για διάφορες δρά-
σεις, αν κάποιες εγκριθούν, θα συμμετάσχει στην υλοποίησή 
τους.

Χρηματοδότηση 
Όσον αφορά στη ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου της

Επιτροπής, η Γιάννα Αγγελοπούλου, αλλά και ο Μάρτον Σίμι-
τσεκ – ο οποίος μαζί με τον Κωστή Κοντογιάννη έδωσαν λε-
πτομέρειες για τους σχεδιασμούς της Επιτροπής και για το πώς
θα εξελιχθούν οι δράσεις της – υπογράμμισαν ότι αυτή δεν θα
επιβαρύνει καθόλου την Πολιτεία, καθώς θα υποστηριχθεί μέσω
χορηγιών, αλλά και μέσω συλλεκτικών και αναμνηστικών αντι-
κειμένων, τα οποία θα αποτελέσουν και βασική πηγή εσόδων
της Επιτροπής. 

Όπως εξήγησε ο Μ. Σίμιτσεκ, το αποκαλούμενο «Νομισμα-

τικό Πρόγραμμα», προβλέπει την έκδοση στις αρχές του 2021
τριών ειδών συλλεκτικών αναμνηστικών νομισμάτων (απλό μέ-
ταλλο, ασήμι και χρυσό), τα οποία θα αποτελέσουν σημαντική
πηγή εσόδων, όπως και τα αναμνηστικά προϊόντα (ένδυση, κό-
σμημα, πορσελάνινα / Κεραμικά είδη και γραφική ύλη & Σχολι-
κά Είδη) τα οποία θα πωλούνται στη διάρκεια των εορταστικών
δράσεων. 

Μάλιστα ο Μ. Σίμιτσεκ σημείωσε ότι λόγω των συνθηκών που
προκάλεσε η πανδημία, η Επιτροπή προχώρησε σε μείωση 40%
και με ελάχιστο όριο τα 600 ευρώ, των αμοιβών των 27 στελεχών
της Επιτροπής με σύμβαση εργασίας.
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ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΤΟ…ΠΑΛΟΥΚΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ: «Αν δεν

μαζευτείς, θα σου μάθουμε τα όριά σου»!
Προκλητικός εμφανίστηκε για μια ακόμη

φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν παρουσιάζοντας χάρτες και οικό-

πεδα στα οποία σχεδιάζει να πραγματοποι-

ήσει γεωτρήσεις εντός της ελληνικής ΑΟΖ,

απειλώντας μάλιστα στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα δεν μένει ήσυχη και πετά-

ει διάφορα. Βγαίνει και λέει αβάσιμα πράγ-

ματα. Ποια είναι αυτή η χώρα που μιλάει

έτσι; Τέτοιες κουβέντες τις λένε στην 

Τουρκία; Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς; Για

μαζέψου λίγο. Για μάθε τα όριά σου! Αν

δεν μάθει τα όριά της, η Τουρκία είναι εμ-

φανές τι θα κάνει», είπε χαρακτηριστικά κα-

τά τη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο

TRT τη Δευτέρα το βράδυ. 

Σε ένα σουλτανικό τηλεοπτικό σόου, ακρ-

αία προκλητικός τόσο για τη μετατροπή της

Αγία Σοφίας σε τζαμί όσο και για την ανατο-

λική Μεσόγειο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

έφτασε στο σημείο να ζητήσει από την Ελλά-

δα να… «μάθει τα όριά της» πριν μιλήσει

στην Τουρκία, απειλώντας ξεκάθαρα ότι αν

δεν το κάνει, η Τουρκία ξέρει πώς θα απαν-

τήσει και άρχισε το… σόου με το λέιζερ και

τους χάρτες.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε ξανά τον νέο

χάρτη, τον οποίο είχε παρουσιάσει νωρίτε-

ρα και ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας.

Σε αυτόν φαίνονται οι επτά περιοχές κοντά

στην Κρήτη όπου η Τουρκία θέλει να κάνει

έρευνες για φυσικό αέριο «πατώντας» στο

τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.

«Σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται η πε-

ριοχή με τις ζώνες θαλάσσιας δικαιο-

δοσίας της Τουρκίας και της Λιβύης. Όποι-

ος είναι έξυπνος, γνωρίζει ότι η Τουρκία

εδώ δεν πρόκειται να κάνει την παραμι-

κρή υποχώρηση. Στο παρελθόν δεν είχα-

με ούτε ερευνητικά πλοία, ούτε γεω-

τρύπανα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε 3

πλωτά γεωτρύπανα και 2 ερευνητικά πλοία

και τώρα όλα βρίσκονται και συνεχίζουν

να δουλεύουν στην περιοχή εδώ. Όλα

αυτά τους έχουν ανησυχήσει πολύ (τους

Έλληνες). Όταν έρθουν εδώ τα γεω-

τρύπανά μας, δεν θα έρθουν φυσικά για

να κουνήσουν το μαντήλι. Θα τα συνο-

δεύουν φρεγάτες. Έρχονται εδώ προε-

τοιμασμένα για το οτιδήποτε. Κοιτάξτε,

εδώ έτσι και γίνει το παραμικρό λάθος,

θα απαντήσουμε όπως πρέπει», είπε χα-

ρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επιθυμία της Τουρκίας είναι

η περίκλειστη Αμμόχωστος να

αποδοθεί μια ώρα αρχύτερα

στην οικονομία του ψευδοκρά-

τους, δήλωσε στον παράνομο

ραδιοσταθμό Bayrak ο Τούρ-

κος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι,

ο οποίος σημείωσε ότι, όποιο

και αν είναι το κόστος, η Τουρκία

θα σταθεί δίπλα στην «ΤΔΒΚ»

σε σχέση με τα βήματα που η

«κυβέρνηση» του καθεστώτος

προγραμματίζει να κάνει στο θέ-

μα της περίκλειστης Αμμοχώστου

και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Αναφέροντας ότι δεν είναι

δυνατόν παραμένει κλειστή η

Αμμόχωστος για άλλα 45 χρό-

νια, ο Οκτάι ισχυρίστηκε τα 

εξής:

«Σκεφτείτε τους ανθρώπους

της Αμμοχώστου, τα παιδιά που

βρίσκονται ακριβώς δίπλα (στην

πόλη). Ποιο είναι το φταίξιμό 

τους; Δεν έχουν την δυνατότητα

να επωφεληθούν από την θά-

λασσα που βρίσκεται εδώ; Ποιο

το φταίξιμο των επιχειρηματιών

ξενοδόχων που βρίσκονται εκεί;

Σκεφτείτε, αυτό το μέρος ήταν το

ζωτικό σημείο της οικονομίας της

Κύπρου. Εσείς θα κλείσετε αυ-

τό το ζωτικό σημείο της οικο-

νομίας, μετά θα εφαρμόσετε εμ-

πάργκο και πέραν από αυτό ανα-

φέρομαι στα θεμελιώδη ανθρώ-

πινα δικαιώματα, όχι σε κάτι άλ-

λο, το δικαίωμα της συγκοινωνίας

είναι μία από τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες, ακόμα και αυτό θα

το περιορίσετε και μετά θα πείτε

‘συνέχισε να κρατάς κλειστό το

έδαφος σου και κάθισε να συμ-

φωνήσουμε αν μια μέρα μου έρ-

θει η όρεξη. Τι θα κάνεις; Θα

γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

θα σε δεχτεί ως μέλος σε μια πα-

ράνομη διάσταση με τρόπους

που δεν είναι νόμιμοι ως ένα πα-

ραχαϊδευμένο παιδί. Και μετά οι

Τούρκοι της Κύπρου που βρίσκον-

ται στον βορρά, σε αυτή την πλευ-

ρά, θα περιμένουν να γίνει το

κέφι αυτών των κυρίων, αυτών

των κυριών για να γυρίσουν να

τους κοιτάξουν, να ενδιαφερ-

θούν». 

Υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία

και η «ΤΔΒΚ» δεν θα δεχτούν

πλέον την όποια χρονοτριβή στις

διαπραγματεύσεις, ο Οκτάι είπε:

«Αν θα συζητηθεί κάτι, να γίνει

αμέσως τώρα, αλλιώς το Βα-

ρώσι πρέπει να ανοίξει το

συντομότερο». 

Πρόσθεσε και το εξής:

«Επιθυμία μας είναι να απο-

δοθεί το Βαρώσι ξανά στην οι-

κονομία μια ώρα αρχύτερα με

τον τρόπο που αναφέρει η κυβέρ-

νηση της ΤΔΒΚ, με τον τρόπο

που αναφέρει ο κ. πρωθυ-

πουργός, να υλοποιηθεί ξανά

εκείνη η δυνατότητα που είναι

ένα από τα ζωτικά σημεία της οι-

κονομίας της ΤΔΒΚ και να αξιο-

ποιηθεί αυτή η ευκαιρία που αφο-

ρά το να είναι πιο φωτεινό το μέλ-

λον των παιδιών. Είναι χρήσιμο

να γίνει μια ώρα αρχύτερα. Δεν

λέμε αύριο, λέμε σήμερα. Τόσο

ξεκάθαρα το λέμε».

Αντιπρόεδρος Τουρκίας: Ανοίγει η περίκλειστη
Αμμόχωστος ανεξαρτήτως κόστους



Σε 38 μέρες από σήμερα θα έχουμε την τραγι-

κότερη επέτειο της πρόσφατης ιστορίας της

Κυπριακής Δημοκρατίας με την πρώτη βάρβαρη

τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου την οποία ακο-

λούθησε η δεύτερη στις 14 Αυγούστου 1974

αντίστοιχα.

Σε δε 24 ημέρες από σήμερα θα έχουμε την πρώτη
επέτειο από την ημέρα που δημοσιεύθηκε η Ανεξάρτητη
Έρευνα του Αγγλικανού Επισκόπου του Truro για την
Καταδίωξη των Χριστιανών. Την έκθεση, υπενθυμίζω,
είχε ζητήσει από τον Επίσκοπο στις 26 Δεκεμβρίου
2019 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας
Jeremy Hunt.

Στις 12 Μαΐου 2019 έγραψα για την Έκθεση στη
«Σημερινή» και στην «Ελευθερία» με τίτλο «Οι χρι-

στιανοί στο στόχαστρο», όταν ο Επίσκοπος παρέ-
δωσε την προκαταρτική του έκθεση (interim report)
στον Υπουργό στις 3 Μαΐου 2019. Ο Υπουργός είχε
πεί πως «το περιεχόμενό της πράγματι προκαλεί

δάκρυα...» 

Επανήλθα στο θέμα στις 21 Ιουλίου 2019 όταν δημο-
σιοποιήθηκε από τον Επίσκοπο του Truro Rt. Revd

Philip Mounstephen ολοκληρωμένη η Έκθεση στις
8 Ιουλίου με τίτλο «Η ανεξάρτητη έρευνα του Επι-

σκόπου του Truro για την καταδίωξη των Χρι-

στιανών». 

Η Έκθεση αναφέρθηκε και στην κατεχόμενη Κύπρο
και σημείωνε:

«Η πρόσβαση για λατρεία στις ιστορικές ορθό-

δοξες και μαρωνίτικες εκκλησίες στην περιοχή

είναι σημαντικά περιορισμένη (σε πολλές περι-

πτώσεις μόνο μία φορά τον χρόνο, εφόσον εγκρι-

θεί ειδική άδεια) και, ακόμα και στον μικρό αριθμό

εκκλησιών όπου επιτρέπονται οι τακτικές κυρια-

κάτικες λειτουργίες, διατυπώνονται παράπονα για

αδιάκριτη αστυνομική επιτήρηση, ενώ και οι λει-

τουργίες μπορούν περιοδικά να παύονται διά της

βίας και οι εκκλησιαζόμενοι να διώχνονται χωρίς

προειδοποίηση. Πολλές ιστορικές εκκλησίες και

τα κοιμητήριά τους στην περιοχή έχουν αφεθεί να

καταστραφούν, είτε με βανδαλισμούς είτε με μετα-

τροπή τους για άλλες χρήσεις... Το κυβερνών κόμμα

στην Τουρκία χαρακτηρίζει τους χριστιανούς ως

μια "απειλή στη σταθερότητα του έθνους". Τούρ-

κοι χριστιανοί κάτοικοι έχουν πολλές φορές χαρ-

ακτηριστεί στερεοτυπικά ως "όχι πραγματικοί Τούρ-

κοι", αλλά "συνεργάτες της Δύσης"...»

Αριθμός συμπατριωτών μας (εμού περιλαμβανο-
μένης) και οργανώσεις ανταποκριθήκαμε τότε στο
κάλεσμα του Επισκόπου με γραπτές ενυπόγραφες
μαρτυρίες και φωτογραφίες για τις συλήσεις, βανδα-
λισμούς, βαρβαρότητες και καταδιώξεις χριστιανών
στα κατεχόμενα μας εδάφη.

Γραπτή ερώτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων

Στις 23 Μαρτίου 2020 η βουλευτής Δρ Lisa Cameron

του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας, έθεσε την ακόλουθη
ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών και Κοινο-
πολιτείας:

«Ποιαν εκτίμηση έχει κάνει για τις πιθανές επι-

πτώσεις στις πολιτικές του α) σε σχέση με το περ-

ιεχόμενο της έκθεσης και β) εισηγήσεις του Επισ-

κόπου για τις καταδιώξεις των Χριστιανών παγκο-

σμίως που σχετίζονται με τις καταδιώξεις των χρι-

στιανών στο βόρειο μέρος της Κύπρου».

 Απάντηση 30 Μαρτίου 2020

«Το ΗΒ είναι δεσμευμένο να υπερασπίζεται την Ελε-

υθερία Θρησκείας ή τα Πιστεύω, και την προώθηση

σεβασμού μεταξύ κοινοτήτων διαφορετικών θρησκειών

και εκείνων που δεν έχουν θρησκεία. Η βρετανική

κυβέρνηση δέχθηκε όλες τις εισηγήσεις του Επισκό-

που του Truro. Η δουλειά για υλοποίηση των εισηγή-

σεων ξεκίνησε με τρόπο που θα φέρει πραγματικές

βελτιώσεις στις ζωές των καταδιωγμένων λόγω των

θρησκευτικών τους πιστεύω. Το ΗΒ υποστηρίζει τη

δουλειά της Τεχνικής Επιτροπής Κληρονομικής Κου-

λτούρας στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Αυτή η Επι-

τροπή δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και

εργάζεται να προωθήσει και προστατεύσει την κληρ-

ονομική κουλτούρα στο νησί της Κύπρου. Αυτή περι-

λαμβάνει την διατήρηση θρησκευτικών τομέων στο

βόρειο μέρος της Κύπρου».

https://www.parliament.uk/business/publications/written-
questions-answers-statements/written-question/
Commons/ 2020-03-23/33684/

(Στις 24 Ιουλίου 2019 ο τότε νέος Πρωθυπουργός
Boris Johnson αντικατέστησε τον Jeremy Hunt με
τον Dominic Raab. Η απάντηση, εκ μέρους του τελευ-
ταίου δόθηκε από την Ms Wendy Morton (Parliamentary
Under-Secretary στο Φόρεϊν Όφις).

Η απάντηση είναι ενδεικτική της επιτήδειας πολιτι-
κής του Φόρεϊν Όφις να αποφεύγει την ουσία (κατοχή
και καταπίεση των Χριστιανών) και να προωθεί την
πάγια πολιτική του, αγνοώντας ενσυνείδητα και επίμο-
να το ζητούμενο (δίχως καμία αντίσταση από τα θύμα-
τα). Σ’ αυτήν την περίπτωση το Φόρεϊν Όφις συνέδε-
σε την «Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή» στην Κύπρο
με το εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο της ́ Εκθεσης
του Επισκόπου του Truro. Με την διεστραμμένη άποψη
ότι η Επιτροπή αυτή μπορεί να λύσει τα προβλήματα
που εντόπισε ο Επίσκοπος στην Έκθεσή του περί
καταδιώξεων των Χριστιανών και βεβηλώσεις χρι-
στιανικών τόπων λατρείας κτλ. Όπως ακριβώς και με
την εξίσου διαχρονικά διεστραμμένη πολιτική του ότι
η ρατσιστική δική τους βρετανο-τουρκική «Δικοινοτι-
κή, Διζωνική Ομοσπονδία» (από το 1956) θα ... λύσει
το Κυπριακό πρόβλημα δύο τουρκικών βάρβαρων
εισβολών και ό,τι απορρέει για 46 χρόνια από αυτές...

Μήπως συζητήθηκε στη Κυπριακή Βουλή η εν λόγω
Έκθεση του Επισκόπου του Truro, επικρίθηκε καθό-
λου η απάντηση του Φ.Ο. προς την Δρα Lisa Cameron;

Τα λεηλατημένα ανταλλάσσονται με νόμιμα;

Στις 5 Ιουνίου 2020 το Γραφείο Τύπου και Πληρο-
φοριών (ΓΤΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε
ότι η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ
την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 θα ανοίξει έκθεση με τίτλο
«ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» όπου θα παρουσιάσει 219 έργα
τέχνης που εστράφησαν μετά από 46 χρόνια από την
Τουρκοκυπριακή στην Ελληνοκυπριακή Κοινότητα,
στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης
που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο Κοινοτήτων. Και
στο ίδιο πλαίσιο, η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα έλαβε
από την Ελληνοκυπριακή Κοινότητα ηχητικά και τηλεο-
πτικά αρχεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
(ΡΙΚ) της περιόδου πριν το 1963, τα οποία είναι συνυφα-
σμένα με την Ιστορία της Τουρκοκυπριακής Κοινό-
τητας...

Δηλαδή το παράνομο καθεστώς της Τουρκίας, της
κατοχικής δύναμης, κάτω από την έντεχνη ετικέτα
«Τουρκοκυπριακή Κοινότητα» έχει «επιστρέψει» λεηλα-
τημένα αντικείμενα; Δηλαδή λεηλατημένα που κρα-
τούσε παράνομα στην κατοχή του, έργα τέχνης που
ανήκαν σε πρόσφυγες Ελληνοκύπριους, και τα αντάλ-
λαξε με αρχειακό υλικό που νόμιμα κρατούσε το κρα-
τικό Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (της Κυπριακής
Δημοκρατίας); Υποβαθμίζοντας ντε φάκτο το τελευ-
ταίο από κρατικό ίδρυμα σε ένα... κοινοτικό ραδιοφω-
νικό ίδρυμα; H πολιτική του Φόρεϊν Όφις εξαργυρώνει
στην Κύπρο...

ttps://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%
CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%
B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%
AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=1414
1#flat

Ούτε λέξη για τον κατακτητή και εισβολέα

Επιπλέον, πρόσφατα διαβάσαμε ότι κυκλοφόρησε
ένα βιβλίο 324 σελίδων, που εκδόθηκε από την λεγό-
μενη «Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτι-
σμό» με την υποστήριξη της ΕΕ, της UNDP και των
Ηνωμένων Εθνών. Την οποία όπως ανέφερα πιο πάνω
υποστηρίζει το Φόρεϊν Όφις του «κηδεμονικού Λον-
δίνου».

Η 4η Σύμβαση της Γενεύης 1949 και 
η Σύμβαση Χάγης 1954

Το αξιοπερίεργο με αυτή την έκδοση η οποία είναι
αφοσιωμένη, όπως τονίζεται στην κουλτούρα, δεν
βρίσκω καμία από τις 324 σελίδες της να αναφέρεται
στην «Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία
της Ιδιοκτησίας Κουλτούρας σε Περίπτωση Ένοπλης
Σύγκρουσης». Ως επακόλουθο βέβαια της έλλειψης
αυτής, το βιβλίο δεν διευκρινίσει κατά πόσο η Τουρκία,

ως κατοχική δύναμη, έχει συμμορφωθεί με τις υποχρ-
εώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Σύμβαση
περιλαμβανομένης της παραγράφου 5. Η Σύμβαση
ισχύει από τις 7 Αυγούστου 1956.

Στο χαιρετισμό της η Συν-πρόεδρος της «Τεχνικής
Επιτροπής για τον Πολιτισμό» κα Ανδρούλα Βασιλείου,
παραδέχεται ότι ορισμένα από τα έργα τέχνης έχουν
σημαντική φθορά λόγω υγρασίας και συνθηκών φύλαξ-
ης για χρόνια.

https://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/library/
in-culture-we-trust.html

Γιατί λοιπόν αναμείχθηκε η «Δικοινοτική Επιτρο-
πή» και όχι η Τουρκία (ως κατοχική δύναμη) και η
Κυπριακή Δημοκρατία ως νόμιμο κράτος, ως χώρες
μέλη της Σύμβαση του 1954; Σύμφωνα με την παράγρ-
αφο 5 η οποία λέγει ρητώς:

Article 5. Occupation
«1. Any High Contracting Party in occupation of the

whole or part of the territory of another High Contracting
Party shall as far as possible support the competent
national authorities of the occupied country in safe-
guarding and preserving its cultural property...»

h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / e n / e v. p h p -
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html

Επιπλέον, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 33
της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης του 1949 επιβε-
βαιώνει ότι «η λεηλασία απαγορεύεται». Το άρθρο 33
είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της
Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, το άρθρο 33 ισχύει
όχι μόνο «από την αρχή μιας σύγκρουσης ή κατοχής»,
αλλά και «κατά τη διάρκεια της κατοχής». Αυτή η πραγ-
ματικότητα είναι σημαντική, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη
μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 29ης Ιανουαρίου 2019.
Το Δικαστήριο επεσήμανε ρητά ότι «η διεθνής κοινό-

τητα θεωρεί πως η Τουρκία έχει το βόρειο τμήμα

της Κύπρου υπό κατοχήν [«in occupation»] ...».

(Πηγή: Guzelyurtlu & Others v. Cyprus & Turkey (Appli-
cation no. 36925/07), παράγραφος 193, https://hudoc.
echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-189781%22]}
και άρθρο Δρα Κλέαρχου Α. Κυριακίδη «Εργασίες

γεώτρησης» ή εγκλήματα πολέμου;» («Σ», 8.3.2019).
Δεν ακούσαμε και οποιαδήποτε σχετική επίσημη

ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία για το θέμα. 

Όλα αυτά, δηλαδή η συσχέτιση του Φόρεϊν Όφις
με την «Τεχνική Δικοινοτική Επιτροπή» και η καθαρή
αποφυγή οποιασδήποτε καταδίκης της κατοχικής
Τουρκίας για τα εγκλήματά της, εκείνο που προωθεί
δεν είναι μια συστηματική καταπίεση του Νόμου; Μια
συστηματική και συνεχιζόμενη ατιμωρησία και κατευ-
νασμό της Τουρκίας με την ανοχή της νόμιμης Κυπρ-
ιακής Κυβέρνησης και νόμιμης Βουλής των Αντιπρ-
οσώπων; Που δεν αντιδρούν ... Για να συνεχίζεται “Η
κατάρρευση της ανοχύρωτης πολιτείας”, όπως τόσο
εύστοχα έγραψε στο κύριο άρθρο της η «Σημερινή»

στις 7 Ιουνίου 2020 «Η κατάρρευση της ανοχύρωτ-

ης πολιτείας»:

«...Η λογική της ανοχύρωτης πολιτείας καταρ-

ρέει. Τροφοδοτεί την τουρκική βουλιμία. Και επι-

τρέπει στην Άγκυρα να προελαύνει. Κερδίζει διά

της σκιάς τής ισχύος της... Είναι, δε, ατυχές να

πιστεύουν κάποιοι ότι, εάν πάρει φωτιά το Αιγαίο,

τα ανοικτά της Κρήτης ή του Καστελορίζου, οι φλό-

γες δεν θα φτάσουν στην Κύπρο. Το αντίθετο. Ως

ανοχύρωτη πολιτεία, είμαστε εύκολη λεία...»
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Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Τα λεηλατημένα ανταλλάσσονται με

νόμιμα στην «ανοχύρωτη πολιτεία»; 
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Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γεννήθηκε το 1788

(κατά άλλους το 1789) στην Πρέβεζα ή στην Ιθάκη,

εξ ού και το όνομα. Γονείς του ήταν ο Ανδρέας

Βερούσης από τις Λιβανάτες και μητέρα του η

Πρεβεζάνα Ακριβή Τσαρλαμπά. 

Ο πατέρας του είχε λάβει μέρος στην επανάστα-
ση του Λάμπρου Κατσώνη, συνελήφθη από τους
Βενετούς, παραδόθηκε στους Τούρκους και αποκε-
φαλίστηκε το 1797 στην Κωνσταντινούπολη, με απο-
τέλεσμα ο Οδυσσέας, να μείνει ορφανός σε ηλικία
8 ετών. 

Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος)

Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού

a.avgoustis@hotmail.com

Το 1798, έγινε η Μάχη της Νικόπολης και η κατα-
στροφή της Πρέβεζας από τον Αλή Πασά Τεπελεν-
λή. Ο μικρός Οδυσσέας και η μητέρα του, κατέφυ-
γαν στη Λευκάδα και διασώθηκαν. Αργότερα η μητέρα
του Ανδρούτσο επέστρεψε στην Πρέβεζα, όπου και
έζησε μέχρι το 1806. 

Τον ίδιο χρόνο ο Αλή Πασάς, ενθυμούμενος την
προσωπική φιλία που είχε ο ίδιος με τον πατέρα του
Οδυσσέα Ανδρούτσου, τον αναζήτησε και τον πήρε
στην αυλή του στα Ιωάννινα. Εκεί ο Οδυσσέας φοίτησε
στη στρατιωτική σχολή του πασά των Ιωαννίνων και
είχε έναν ταραχώδη βίο, όμως σχεδόν πάντα ο Αλή
Πασάς του συγχωρούσε κάθε παράπτωμα, σε ηλικία
δεκαπέντε χρονών μάλιστα τον επέλεξε για την προ-
σωπική σωματοφυλακή του και σύντομα κατάφερε
να γίνει αρχηγός της προσωπικής φρουράς του. 

Το γεγονός ότι μεγάλωσε στην αυλή του Πασά,
δεν τον εμπόδισε, αμέσως μετά την έκρηξη της επα-
νάστασης να δώσει όλες τις δυνάμεις του για την
απελευθέρωση της πατρίδας από τον τουρκικό ζυγό.
Ήδη, από το 1818 είχε μυηθεί στη Φιλική εταιρεία
και τον επόμενο χρόνο διορίστηκε δερβέναγας στην

Ανατολική Στερεά. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν
ένας από τους πολλούς επιφανέστερους στρατιω-
τικούς ηγέτες του ’21 που αφιερώθηκε με πάθος στον
απελευθερωτικό αγώνα. Πήρε μέρος σε πολλές
μάχες. Το αποκορύφωμα των μαχών του Ανδρούτσου
ήταν η ηρωική Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς (8 Μαΐου
1821). 

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είναι ένας από τους
πολλούς μεγάλους οπλαρχηγούς του ’21 που έπεσε
θύμα των εμφύλιων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια
του Αγώνα. Οι συνεχείς συγκρούσεις του με σημαν-
τικά αμφιλεγόμενα πολιτικά πρόσωπα της εποχής
οδήγησαν σε πολλές απόπειρες δολοφονίας εναν-
τίον του. Λίγοι γνωρίζουν ότι ακόμη και στον ίδιο το
Νικηταρά είχε προταθεί να δολοφονήσει τον φίλο και
συμπολεμιστή του, τον Ανδρούτσο. Κατηγορήθηκε
ότι συνεργάστηκε με τους Τούρκους. Επρόκειτο ασφ-
αλώς περί μιας άθλιας σκευωρίας των «κυβερν-
ητικών» Κωλέττη και Μαυροκορδάτου. Φυλακίστηκε
στο φρούριο της Ακρόπολης, όπου και δολοφο-
νήθηκε, όπως και πολλοί άλλοι οπλαρχηγοί της Επα-
νάστασης, στις 5 Ιουνίου 1825, από χέρι ελληνικό. 

Για πολλά χρόνια οι Έλληνες πίστευαν ότι ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος αυτοκτόνησε. Η αλήθεια
όμως βάραινε τον στρατιώτη Κωνσταντίνο Καλαν-

τζή που τη μοιραία βραδιά φύλαγε σκοπιά στην Ακρό-
πολη όπου ήταν φυλακισμένος. «Ο Καλαντζής»,
όπως αφηγείται στην «Μηχανή του χρόνου», ο ιστο-
ρικός - εκπαιδευτικός Νίκος Γιαννόπουλος, «απο-
κάλυψε στον δικηγόρο Σπύρο Φόρτη την Τρίτη μέρα
τω Χριστουγέννων του 1863, ύστερα από έντονες
και επίμονες πιέσεις του Φόρτη που υποψιάζονταν
ότι ο Ανδρούτσος δολοφονήθηκε, τις πραγματικές
συνθήκες του θανάτου του». Ο Καλαντζής είχε κρυ-
φτεί και παρακολούθησε όλη τη διαδικασία της εξόν-
τωσης του μεγάλου οπλαρχηγού και αποκάλυψε όλα
ονόματα αυτών που συμμετείχαν στη στυγερή δολο-
φονία και την κατακρεούργηση του Οδυσσέα. 

Αφηγείται ο ιστορικός - εκπαιδευτικός Νίκος Γιαν-
νόπουλος, στην «μηχανή του Χρόνου»: «Την νύχτα
μεταξύ 4ης προς 5ης Ιουνίου, ο Παπακώστας Τσα-
μάλας, ο Μήτρος Τριανταφυλίνας και ο στρατιώτης
Θεοχάρης από το Λιδορίκι μετέβησαν στον πύργο
άλλαξαν τον Καλαντζή, που ήταν φρουρός τότε, και
μπήκαν μέσα στο κελί του Ανδρούτσου. Μόλις μπή-
καν στο κελί ο Ανδρούτσος σηκώθηκε, άρχισε να
βρίζει τους υποψήφιους δολοφόνος λέγοντας τους:
“Ξέρω πολύ καλά ποιοι είστε και γιατί ήρθατε εδώ
μέσα, ξέρω πολύ καλά ποιος σας έστειλε, αν μου
λύνατε το ένα χέρι θα βλέπατε ποιος είμαι κι εγώ”.

Απευθυνόμενος στον Μαμούρη, διερωτήθηκε: “Εσύ
μωρέ Γιάννη γιατί”;».

Παρά την εξασθένηση από τη φυλάκιση, επειδή
ο Ανδρούτσος ήταν αρκετά χειροδύναμος, δεν μπο-
ρούσαν να τον κάνουν καλά. Οι δολοφόνοι χρησι-
μοποίησαν τη μέθοδο βασανισμού στρίβοντας τα
γενετικά του όργανα, πράγμα εξαιρετικά επώδυνο
που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης.
«Κάποιοι αναφέρουν», λέει ο ιστορικός Βασίλης
Σπανός, «ότι του συνέθλιψαν τα γεννητικά όργανα
με μια πέτρα και με την ίδια την πέτρα τον κτύπησαν
παντού στο πρόσωπο, στη μύτη και στο στόμα». 

Ξυλοκοπήθηκε, στραγγαλίστηκε και πετάχτηκε
από τον Πύργο μπροστά στον Ναό της Απτέρου
νίκης. Με τον τρόπο αυτό πίστευαν ότι θα αποκρυ-
βούν τα σημάδια της δολοφονίας. Στην πρώτη ιατρ-
οδικαστική έκθεση με βάση τα ευρήματα, γινόταν
αναφορά για δολοφονία του Ανδρούτσου πριν τον
πετάξουν από την Ακρόπολη. Αυτό δεν άρεσε καθ-
όλου στη διεφθαρμένη αρχή, η οποία παρουσίασε
μια καινούργια ιατροδικαστική έκθεση, που ανέφε-
ρε ότι η πτώση του Ανδρούτσου από τον βράχο ήταν
και η αιτία του θανάτου του. 

Ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Οδυσσέα
Ανδρούτσου ήταν ο Ιωάννης Κωλέττης. Ο φυσικός
δολοφόνος του, όμως, ήταν το ίδιο το πρωτοπαλίκαρου
του, ο Γιάννης Γκούρας που έμεινε στην ιστορία, όχι
για τη γενναιότητα του, αλλά για τη δολοφονία του
Καπετάνιου του. 

Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματα του γρά-
φει για τον τρόπο που προδόθηκε και δολοφονήθη-
κε το «λιοντάρι της Γραβιάς»: «Του γιόμωσε του
Γκούρα ο Κωλέττης λίρες, του γιόμωσε το δισάκι απ’
αυτές και από τα λάφυρα του Νοταρά, του Σισίνη κι
αλλονών, τον ίδιο και τον Κατζικοστάθη. Αφού τους
έκανε αυτείνη την καλωσύνη ο Κωλέττης, τον που-
λημένο άνθρωπο κι άρπαγο τον έκανε αρχηγό να
πάγη εναντίον του Δυσσέως… έτζι πάει ο δυστυχής
Δυσσέας. Ήρθε τούτες τις μέρες εδώ ο Γκούρας, γιό-
μωσε το δισάκι του λίρες, επικύρωσε και στην κυβέρν-
ηση άλλες οχτακόσιες χιλιάδες γρόσια, ότι κάνει να
λάβει από την κυβέρνηση…».

Οδυσσέας Ανδρούτσος: Ένας από τους 

πολλούς μεγάλους οπλαρχηγούς του ’21 που

έπεσε θύμα των εμφύλιων συγκρούσεων

κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
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Δολοφονήθηκε, όπως και πολλοί άλλοι οπλαρχηγοί της

Επανάστασης, στις 5 Ιουνίου 1825, από χέρι ελληνικό.
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Απόστολος Βαρνάβας, ο Πολιούχος Άγιος 

και Ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου

Γράφει 

ο Καθηγητής 

Ζαννέτος 

Τοφαλλής

Στις 11 Ιουνίου, η Κυπριακή Εκκλησία γιορτάζει

τη μνήμη του ιδρυτή  και πολιούχου της, του Απο-

στόλου Βαρνάβα. Το μοναστήρι του Αγίου βρίσκε-

ται κοντά στην Αμμόχωστο, ανάμεσα στα χωριά

Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και Στύλλοι, πε-

ρίπου μισό μίλι από την ιστορική Σαλαμίνα και την

προϊστορική Αλάσια. Εδώ και 46 χρόνια, το ιστο-

ρικό αυτό μοναστήρι βρίσκεται υπό τουρκική κα-

τοχή και λειτουργεί ως μουσείο εικόνων. Το επισ-

κέπτονται πολλοί, δικοί μας και ξένοι.

Αυτό το σύντομο σημείωμα για  τον Απόστολο

Βαρνάβα, ας θεωρηθεί ένας μικρός φόρος τιμής

στον μεγάλο αυτό ιεραπόστολο της Αγάπης, ένα

ταπεινό μνημόσυνο στους τρεις τελευταίους γέρ-

οντες μοναχούς της μονής, τους αδελφούς Βα-

ρνάβα, Χαρίτωνα και Χρύσανθο, σπουδαίους αγιο-

γράφους και μουσικούς από την Τρεμετουσιά. Αυτοί

αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή για την πίστη τους.

Και μια ζωντανή θύμηση ότι δεν θα ξεχάσουμε τις

ρίζες του τόπου μας και ότι σύντομα θα λειτουργεί

νόμιμα και μόνιμα ο Απόστολος Βαρνάβας, όπως

και όλες οι σκλαβωμένες εκκλησίες και τα μονα-

στήρια της πατρίδας μας.

Ποιος ήταν, λοιπόν, ο Ιδρυτής της Εκκλησίας

της Κύπρου; Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Βα-

ρνάβας γεννήθηκε στην Κύπρο τον 1ο μ.Χ. αιώνα.

`Ήταν Εβραϊκής καταγωγής και το πραγματικό του

όνομα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ. Μετονομάστηκε σε

Βαρνάβα, που πάει να πει «γιος της χαράς και της

παρηγορίας». Όταν ακολούθησε τον Χριστό και

έγινε ένας από τους μαθητές του. Ο Βαρνάβας

θεωρείται ίσος των 12 και πρώτος μεταξύ των 70

Αποστόλων.

Μετά το διωγμό του Στεφάνου του Πρωτομάρτ-

υρα, ο Βαρνάβας στάλθηκε από τους Αποστόλο-

υς στην Αντιόχεια της Συρίας για να κηρύξει το λό-

γο του Θεού. Εκεί άρχισε και το αποστολικό του

έργο. Στη συνέχεια, ταξιδεύει μαζί με τον Απόστο-

λο Παύλο και τον ανιψιό του Μάρκο στη Μικρά Ασία

και την Κύπρο όπου και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο.

Παίρνει μέρος στην αποστολική σύνοδο. Στη

συνέχεια, επιστρέφει στην Κύπρο με τον Ευαγγε-

λιστή Μάρκο.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βαρνάβας βα-

σανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από

τους Εβραίους στη Σαλαμίνα. Οι μαθητές του και

ο Μάρκος τον έθαψαν κρυφά σε ένα ρωμαϊκό τά-

φο και έφυγαν από το νησί κυνηγημένοι. Μαζί με

το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα, έθαψαν και

το χειρόγραφο ευαγγέλιο του Ματθαίου, ενός από

τους τέσσερις Ευαγγελιστές.

Ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται ο ιδρυτής και

θεμελιωτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Σε αυτόν

επίσης χρωστά η Εκκλησία της Κύπρου το αυτο-

κέφαλο της. Όταν το 488 μ.Χ., το Πατριαρχείο

Αντιοχείας προσπαθούσε να υποτάξει την Εκκλησία

της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρνάβας, εμφανίστηκε

στο όνειρο του τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ανθ-

εμίου και του υπέδειξε τον τόπο που ήταν θαμμέ-

νος. Ο Ανθέμιος αναζήτησε και βρήκε τον τάφο και

το λείψανο του Αποστόλου κάτω από μια χαρου-

πιά κοντά στη Σαλαμίνα. Πάνω στο στήθος του

Βαρνάβα βρήκε το ιδιόγραφο Ιερό Ευαγγέλιο του

Ευαγγελιστή Ματθαίου. Ο Ανθέμιος δεν έχασε και-

ρό. Πήρε το Ευαγγέλιο και πήγε στην Κωνσταντι-

νούπολη. Εκεί έγινε δεκτός από τον Βυζαντινό

Αυτοκράτορα Ζήνωνα, από τον οποίο ζήτησε πρ-

οστασία και επικύρωση του αυτοκεφάλου της

Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αυτοκράτορας έδωσε

τότε εντολή για σύγκληση έκτακτης οικουμενικής

συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, το 488 μ.Χ.,

στην οποία κλήθηκαν και επίτροποι του Πατρια-

ρχείου Αντιοχείας. Η Σύνοδος έθεσε οριστικά τέρ-

μα στην αμφισβήτηση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας

της Κύπρου, επικυρώνοντας την Αποστολικότητα

και το Αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.

Ο Ανθέμιος, θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη

του προς τον αυτοκράτορα, του χάρισε το ιδιόχει-

ρα γραμμένο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Με τη σει-

ρά του, ο Ζήνωνας χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο

Κύπρου και τους διαδόχους του, τα ακόλουθα αυ-

τοκρατορικά προνόμια: α) να φορεί κόκκινο μαν-

δύα στις επίσημες τελετές, β) να κρατεί αυτοκρα-

τορικό σκήπτρο αντί για τη συνηθισμένη ποιμαν-

τορική ράβδο και γ) να υπογράφει με κόκκινο με-

λάνι. Κάτι που γίνεται μέχρι τις μέρες μας. Στο μέρ-

ος, όπου βρέθηκε το λείψανο του Αποστόλου Βα-

ρνάβα, κοντά στη Σαλαμίνα, κτίστηκε μοναστήρι

αφιερωμένο στον Απόστολο και ιδρυτή της Εκκλησίας

της Κύπρου.

Σήμερα το Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνά-

βα, όπως και το 37% της Κύπρου είναι σκλαβω-

μένα στους Τούρκους. Τα τελευταία χρόνια το ιστο-

ρικό Μοναστήρι λειτουργεί την ημέρα του Αγίου

στις 11 Ιουνίου. Χιλιάδες πιστοί από τα γύρω χωρ-

ιά κι απ΄όλη την Κύπρο, συρρέουν στη λειτουργία

με δακρυσμένα μάτια, να τιμήσουν τον Κύπριο

Απόστολο ονειροπολώντας ότι καλύτερες μέρες

θα ανατείλουν για τον τόπο μας. Ας ευχηθούμε

ώστε οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου να γιορτά-

σουν σύντομα, ελεύθεροι, στη μονή του Αγίου και

ότι αυτός ο χρόνος είναι ο τελευταίος χρόνος της

δοκιμασίας μας. Στώμεν καλώς!

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Α  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Ζ Α Ν Ν Ε Τ Ο  Τ Ο Φ Α Λ Λ Η

Το Τελευταίο Χαίρε στον Ζαχαρία Κώστα
Την περασμένη Τρίτη, 2 Ιουνίου

2020, η Παροικία μας αποχαιρέτησε

– έστω και με την απουσία της λό-

γω της πανδημίας – ένα ξεχωριστό,

υπέροχο άνθρωπο, τον Γιατρό, Ποιη-

τή και Φιλόσοφο Ζαχαρία Κώστα,

που μας άφησε για πάντα στις 8 Μα-

ΐου 2020, σε ηλικία 95 ετών.

Η κηδεία του έγινε σε κλειστό οικο-
γενειακό περιβάλλον από το Κοιμητήριο
του Χέντον του Λονδίνου σε μια σεμ-
νή τελετή. 

Ο εγγονός του, ο Μιχάλης, έκανε
την ακόλουθη συγκινητική ομιλία:

«Οι πρώτες μου μνήμες του παπ-

πού μου ήταν όταν η οικογένεια μου

μετακόμισε από την Αθήνα εδώ στο

Λονδίνο. Θυμάμαι που κάθε πρωί, όταν

εγώ ετοιμαζόμουν για το νηπιαγωγειο,

ερχόταν στην κουζίνα και ξυριζόταν,

μιλώντας συνέχεια για την εφηβεία του.

“Μου αγόρασαν κουβέλλες”, μου έλε-

γε. ” Ήθελαν να με κάνουν βοσκό”! (…)

Τελικά, δεν κατέληξε βοσκός, αλλά έκα-

νε εγγραφή στο δημοτικό σχολείο ένα

χρόνο νωρίτερα. Πάντα μου έλεγε ότι

ως νεαρός, λάτρευε τη μελέτη και ότι

μελετούσε ασταμάτητα, όχι γιατί είχε

κάποιο στόχο, αλλά απλώς γιατί του ά-

ρεσε. Ήταν μόνο όταν μεγάλωσε που

κατάλαβε ότι μπορούσε να χρησιμο-

ποιήσει το ακαδημαϊκό του ταλέντο για

το καλό, και αποφάσισε να γίνει για-

τρός.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση

ήταν πολύ σημαντική στη ζωή του.

Θυμάμαι που μας έλεγε ότι η γνώση

είναι ισχυρή. Είχε δυνατή θέληση να

μάθει για τους διαφορετικούς ανθρώ-

πους και για τον κόσμο στον οποίο

ζούμε, έτσι έγινε καλλιεργημένος αλλά

και συμπαθητικός σε όλο τον κόσμο.

Κάθε φορά που τον εβλεπα, μου μι-

λούσε σε διαφορετική γλώσσα, και πά-

ντα θα θυμάμαι το υπνοδωμάτιο του

και όλα τα βιβλία που είχε. Στην δου-

λειά του, ο παππούς μου βοήθησε πολ-

λούς ανθρώπους, καθώς και στην

Κύπρο, όπου βοήθησε να σταματήσει

η εξάπλωση του Εχινόκοκκου. Εδώ

στο Λονδίνο που είχε το ιατρείο του,

και ακόμη και στην Νιγηρία, όπου πή-

γε να δουλέψει σε νοσοκομείο κατά τη

διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Στην ζωή του πάντα συζητούσε πώς

μπορούσε να βοηθήσει τον συνάν-

θρωπό του. Στο τέλος της κάθε ιστο-

ρίας που μας έλεγε, το ηθικό δίδαγμα

πάντα ήτανε οτι ο λογος που ζουμε σε

μια κοινωνία είναι να βοηθάει ο ένας

τον αλλο. Η καλοσύνη, δηλαδή, ήταν

η πιο σημαντική του αξία. Όταν βλέπω

ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, ο ρατσισμός

παγκόσμια, ο κορωνοϊός, και οι πόλε-

μοι, είναι πολύ εύκολο να απογοητευ-

τώ. Ωστόσο, όταν σκέφτομαι για τον

παππού μου και για την ηθική και τις

αξίες που μας έμαθε, μου θυμίζει ότι κι

εγώ έχω την δυνατότητα να αλλάξω

τον κόσμο με τις πράξεις μου.

Στο μέλλον, όταν τον σκέφτομαι, θα

τον θυμάμαι για τις ιστορίες του, για την

αγάπη που είχε για τον κόσμο, για τα

καθημερινά τηλεφωνήματα που μας

έκανε όταν πρώτα είχαμε μετακομίσει

στην Αγγλία, για το ιατρείο του, αλλά

περισσότερο από οτιδήποτε, για την

καλοσύνη του. Και τώρα, αφού πάντα

μου μιλούσε στα Ισπανικά, ήθελα να

του πω “Adios, παππού. Σ’ αγαπώ!”,

κατέληξε ο εγγονός Μιχάλης
Ο Ζαχαρίας Κώστα έχαιρε μεγάλης

εκτίμησης από τoυς αποδήμους. Δια-
κριvόταv για τηv καλoσύvη και τo αvώτε-
ρo ήθoς τoυ. Ήταv πάvτα δραστήριoς,
χαμoγελαστός, εγκάρδιος, γεμάτος

σoφία και γνώση, πάvτα δεμέvoς με
τις αγρoτικές παραδόσεις μέσα στις
oπoίες γεvvήθηκε, αγωvίστηκε και οvει-
ρoπoλoύσε.

Ο αείμνηστος Ζαχαρίας διακριvό-
ταv για τα ευγεvικά τoυ αισθήματα, τηv
φιλoξεvία τoυ και τα αγvά πατριωτικά
τoυ αισθήματα. Στo σπίτι τoυ, με την
πολυαγαπημένη, ευγενέστατη και κα-
λοσυνάτη γυναίκα του, την Στασούλλα,

ήταv πάvτα γεμάτo από ξέvoυς, εγκάρ-
διo, φιλικό, αvoιχτόκαρδo, πoυ χώρα-
γε όλo τov κόσμo. Υπήρξε τo πρότυπo
και τo υπόδειγμα, τo σύμβoλo και η
πρoσωπoπoίηση της ζεστής αvθρω-
πιάς και της κυπριακής φιλoξεvίας μαζί
με όλες τις αρετές τoυ τόπoυ μας – αρ-
ετές πoυ τις διoχέτευσε με εvθoυσια-
σμό, ζήλo και επιτυχία στα παιδιά τoυ.

Αργότερα, τα τελευταία χρόνια νο-
σηλευόταν σε οίκο ευγηρίας στο Γκόλ-
ντερς Γκρην του βορείου Λονδίνου. Τον
επισκεφτόμασταν μαζί με τον αδελφό
μου τον Κύπρο. Χαιρόταν τόσο πολύ.
Μας έλεγε ότι «Η μεγαλύτερη τιμωρία

είναι να είσαι στην μοναξιά».

Με αυτά τα λίγα λόγια, σε αποχαι-
ρετούμε αγαπητέ μας Γιατρέ, Ποιητή
και Φιλόσοφε Ζαχαρία. 

Η Παροικία σε αποχαιρετά με ευ-
γνωμοσύνη και είναι περήφανη για σέ-
να. Το όνομά σου θα μείνει στην Αιω-
νιότητα. Καλό σου ταξίδι!

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Shadow Minister 
Catherine West wishes for
St. Barnabas Cyprus Day

We received

the following

message from

the Labour MP

Catherine West:

As Shadow

Minister for Eu-

rope, I'd like to wish

a very Happy St

Barnabas Day to those celebrating in the UK

Cypriot community. Unfortunately we cannot

hold the annual service at St Barnabas Greek

Orthodox Church in my constituency, due to the

ongoing COVID-19 pandemic. I look forward to

resuming this wonderful tradition next year and

celebrating with the community in person, as I

have done in previous years. As the Patron Saint

of Cyprus and the Founder of the Cypriot Or-

thodox Church, I know that the community holds

St Barnabas close to their hearts. Moreover, St

Barnabas was also revered as a peacemaker,

making his patronage of the island very rele-

vant, as we continue to do our utmost to sup-

port a free and reunified Cyprus.  
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1. London, 5th May 2020

2. Re: Reformation of the “Central Voluntary Committee of the
Liquidators” (CVCL) of the “International League For Human
Rights of United Nations” (ILFHR-UN), a Greek-British NGO
(see European Agreement of 26/4/1986).

3. Decision 212/5-5-2020

4. When I saw: 

1) The articles no 1-11of the European Agreement (Strasbourg,
26/4/1986), about our above (2) NGO,

2) The articles no 1-66 of the Human Rights Act 1998 (UK),

3) The articles no 1-25 of our NGO Constitution (21/4/1967,
28/12/1978, 8/4/1984),

4) The “directive” no 211/25-3-2020 of the Inspector of our NGO,
Ms Helen H. Jones (R443/28-12-1978), a copy of which was
served to the below members on 23/4/2020,

5) The authorazition of the above (4)(4) inspector given to me on
26th Marth 2020, by hers and Amanda’s Jones (R449/21-9-
1981), Agatha’s Jones (R674/24-10-1982), “irrevocable notice”
of their resignation.

5. I DECIDE AS BELOW:

1) The reformation of the above (2) Committee from the below
members, that is: 
1. Nicholas A. Stamoulakatos (R1), President, Law Adviser,
author and testator (020 8802 9454),
2. Vasiliki Vassou (R9668), Vice President, books’ “distribu-
tor”, www designer (07737 608143),
3. Wendy-Maria Tambor (R1023), Secretary General and
Cashier (020 8351 3326),
4. Panagiotis N. Vassos (R9669), Secretary Special, printer,
graphic artist (0040 771 140792),
5. Danny Williams (R/W/P114/2006), technical adviser and
councillor (07984 000197),
6. Stanislav Spak (R9667), councillor, sec. guard, copyright
buyer’s finder (07939 054 594),
7. Marion Williams (R9670), honorary member, copyright
buyer’s finder (07985 265 125),
8. Christine Kiwanuka (R9671), honorary member, copyright
buyer’s finder (07930 474 699).
* Note: The above (5)(1)(6, 7, 8) “finders” via the internet
(www) or any other way. 

2) To transfer to the above new Committee  (5)(1)(1-8) the below
remaining capital of the above (2) NGO, which in particular
show the above (4)(4) directive (£53,000), the legal claims via
the European and UK courts of £472,000 (see page 84 of the
book no 17, “Liberty” issue 26/4/2018, writs 15), any income
from “Public Lending Rights” (British Library PLR, every
December of each year (ref. no 06524/2-8-2019), writ of
1/5/12, against L.B. Haringey for £473,670.00 (Flat 145).

* Note 1: See book 19, page no 5, para 27, about the above
income (P.L.R.).

* Note 2: The present decision replacing the agreement of
2/8/2019, about the 51% the author to pay only to the above
(5)(1)(2,3,4) members from the above income via PLR.

3) Other capital - income of the above (2) NGO will be: 
1. The copyright of the 5 books (1972-1978) of N.A.
Stamoulakatos in Greek language for sale, for 70 years, 
on the price of £200,000 (each book) but a disc does not exist. 
* See National Library of Greece (Mrs Maria Anastasiou) 
Address:  364, Syggrou Avenue, 176 74 Athens, Greece, 

Telephone: 0030 213 0999910), email: nlg@nlg.gr
* Note: The above (5)(3) books are, also, in the British Library
(London) from 1982.

2. The copyright of the books no 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 (2003-2020) of N. A. Stamoulakatos, for sale, for 70
years, on the price of 200,000 (each book) in English. 
* Note 1: For the above by the no 11-21 books there is a disc to
read the book via the www by any interested buyer. 
* Note 2: Copy of all the above 11 books (5)(3)(2) held by the
author and the above (5)(1)(2, 3, 4) members.

4) The price of any more book written by N.A. Stamoulakatos
(5)(1)(1) for sale.

5) The common rights and duties of the above (5)(1)(1-8) members
if they find interest.
* Note: The duties go ahead from the rights.

6) They share equally on any income of the above (5)(2-4) cases (1/8
each).

7) If the president die to replace him Mrs Vasiliki Vassou (5)(1)(2).

8) To spend the above (5)(2) capital only to issue new books and if
the president - author die, the remaining capital to go to the above
(5)(1)(2-8) members in a equal portion (1/7 each), as the above
copyright (5)(3)(1-2), also. 

9) Any “gap” of this decision to resolve by the law adviser (5) (1)(1).

10) Copy of this decision the Special Secretary (via me) to send to
each member and to R443 by post.

11) Copy of this decision the Special Secretary to send  by email to:
christinekiwanuka@gmail.com

* The Secretary General / Special Representative

WendyTambor
Member R1023
General Secretary CCA
Correspondent and Registrar
of International League (ILFHR-UN)

145 Portland Place,
Portland Road,
London N15 4SY
Telephone: 020 8802 9454

“The International League”
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