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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΕΝΩ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ,

ΚOMΜΩΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

«Χαμένοι» μεταξύ του ενός
και των δύο μέτρων…

l ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: 
«ΑΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΝ ΜΕΤΡΑ ΜΙΑ

ΒΔΟΜΑΔΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ, ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ
ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 6

Οι εξάρσεις στο ΗΒ, τα αγάλματα,

η Iστορία και ο Αριστοφάνης...
Γράφει η Φανούλα Αργυρού, ΣΕΛΙΔΑ 8

Η Ασπίδα και το Δόρυ 
του Ελληνισμού

Γράφει ο Γ. Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας 

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID19 ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ: Στους 109 οι νεκροί
στην Παροικία από τον κορωνοϊό

l ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

l  ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ COVID19 102 ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ 7 ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΚΡΩΣ ΕΠΩΦΕΛΗΣ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας
και Ισραήλ σε όλα

τα επίπεδα

ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΖΗΤΕΊΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διπλωματική αντεπίθεση Κύπρου στις τουρκικές παρανομίες
l ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΛΑΪΕΝ: 

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ…»

l ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΕΞ: «ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

`hs�Nn ��\JRvy 
�
� $/;89+(?��:/��(?�
�
����	���
�
	��������������

Vt��vp�tLqwvj�MNn�TwLNJtjJ�J�~�Nnt��Jt�
KnsjJ� Nvy� qvw|tv}v�� �rnMpgmvyt

�L�jMnsJ��Npx����zprpgKLx�qJp�NJ�L�pkLkJp|�
shtJ�qwv�MsJNJ�ONgtvyt�Npx�
���zprpgKLx�
JyNi�Nn�kKvsgKJ��sgrrvt�Nnt�ZywpJqi��v
TwLNJt~x��w|oy�vywl~x�\�~wpx�cm~tMvt
JtJshtLNJp�tJ�JtJqvpt�MLp�Nv��w~lwJssJ
sLwpqix�gwMnx�N|t��LwpvwpMNpq�t�shNw|t
MNn�z�wJ��X�TwLNJtjJ��M�sO|tJ�sL�NJ
MNvpzLjJ��hzLp�N�wJ�Nnt��w|Npg�MNnt�Vyw��n
JtJOvwpqg�sL�Nvyx�oJtgNvyx�J�~�Nvt�qv�
w|tv}~�
e��U�����x�YW��U���Y~��~�W�yX�U��Wz�X~

Y����U�wY����U��Y~��W�wYY�X~��Y�������X�w�
Y������VWz�Y~���WYUV�Y���Y~YU��'�����Uz�WYU�
�WYU��������������X��Z��U��W�Y~��U��YUY��e���
XY~�������q��{�����Y~����{x��~X~��#08�!(:80*1
&(22(4*,�����{W��~Y���z�U����UY�������U��W���
XY~������z�X��W�|wYW��Y������������|���Y��
���Y�x������U�w�W���W������Y��;>2:3>F=���XYW
XYUV�U�w��U�U�U�w��W��~��������zU��U��{U��
�~V����U�W�U�x��W��~�}�y�XW���U���y��U���
����Y~YU���Y~���YU���w�Y�YW�U�XY~�w��w����
�����U���W���V�UYy�~X~�U��XYwXW�����wX�U
���X�������|�W��y��W���������	�n�\�~wpx
cm~tMvt�ZU���YU���Y���YW�W�YUzW���x�W���V�XYU�
�Y�����XY���U�X��U��xXW��XY~��W�YWYU�x�~�w�X~
Y����W�����X��������ZU����W�~�WUX�Wz��U��
Y~�����X����y�Y����W���xYW�U���|��Y~��UX�x�
�W�U���X��W�WzU�Y~�����zU����y��W��W|w���
�z�V������U�x�U�W�Y~�}�y�Y������������Y��
xV��U�����|�UY��z�|�U��U���UY~�Wz�XY~�}�y�	�qY���
���������{x{U�U��Y~����{x��~X~��U��w��U��Y~�
W��XY~�����y�������Y~YU����w������V�UZ��zW�
|�U�Y����W���X���Y����x�UY��	�
ow�Y������(8A�&0CA82:�W�ZU�zXY~�W���W��XY~�

i����{���W�Y��y�e��Y���y�s|WzU�L�U�WYU��~Y��
|�U�Y���W�Y��yXW���Y��	�kWYw�U���x�Y��W����xXW��
Y���{���W�Y���Y~��e��Y���y����U�UVx��~�W
�Y���Jt�rJskgtvtNJt�shNwJ�
���LkKvsgKLx
t|wjNLwJ��oJ�s�vwv�ML�tJ�Ay�gwuLp�KpJO�
vwgB�MNnt�Lug�r|Mn�Nvy�pv���]X�W�XW�������
�U�V~��XW����U���Y��YU��Y���WU�Y��Y�����Y�
Wz�U��V�X�����{�x���YU��Y��U��zX���U��W��
�Y��U�Y��yYU���W�w�U����V~�UVy��U��Uz����YU�
�xY�U�U��x��kU�Yz��	�

�#�8�8:7.1@�A 4�- �8�9�5+3�;:� A ���:B �� C;�
�.8�4���Wz�W	�n�(8A�&0CA82:�U�xZW�W��Y���������
������W�Xy��~��U��V�WV��~�XY~�c�WYU�zU��w����
U���Y~��e����~�����z���hYU�zU��U��hX�U�zU�
�U�w�U���Y~��iz�U	�

_Y�HS]Sc_Y�bcX]�_\_GV]VYS
b�U��ZW��YU��~��U�V~�zU�Y������������

�Y��~XW��U��Y~��n��|x�W�U�Y~��c�WYU�zU��XW
W�z�WV������VW��U�U�W��YU�	�b�w�WXU�XY���
{UX��������|����Wz�U����UYw�Y~��W�Yz�~Xy��U��
V����
o��Y�������z�V�����U���Y������������VW�

�w��~�W�X�{U�w�W��U��y��U���Y����X���U�
Y���YW���U�	�qW�U�Y��J{�y�~XWK��U��~��U�U�y
XYwX~�Y�����{W��~Y������U�U��xXW��
X��{���
�����������zW��yYU��J�U�~X��UXY��x�K�x��
J�U�U��U�~Y��x�K�XW��w�����{U���	�e�ZU�z�
X�~�W����Jw���UK��UYw�Y�������������Y��X���
�UXY�������X����Y����W����	�kU��X��{���W�
�U����w��XYU��|�U��U��WY�yX���W�Y~�U�U�Y���W�~
V�w��W�U�Y������Xz�UY�����U�Y�U|��V���W�V��

Z��x��Y��N70??H�18AC730HO��U��L�Wz�UXYW�W�Yw�
�W���e�zX~������xY�W�U��Y�������zYW��U��Wz�W
�w���������WY��w���Y�����	����U��w�W���w��U
�U���U��Wz�W��X�zY�	�g�Y�zY~�JW�Y��yK�����xV��
XU��yYU���U��Wz�W�x�U���U�UYWYU�x���{y�U��U
W��������yXW���W�Y��|�UY���Y��	�b�Yw�yYU��YUL
���YU��xY�U�����U�U��z��XW�����������
��|�����W��XY����}��W����U���W��XYy���W�	
o������U�Y����x�U���W�XYU�X�{U�w��T�X��w���
k������r}��X���Y���zV�W���x�W�			�V�UZy��}W�Y��
�W��U�zW������x�U�W���zV����XW���X����WzU�����
��y��U���U��X���Y��UY���z�UX�W�Wz���U��x�W|W
�W�XY��Z���Y��VW��Z�{wYU���y��������yXW�����
������	
UL�NLwvx���|���������w������U��~�x���

�w�UY���XY~��oU����zU�Wz�U��~�X��y�W�U�|�U������
|W�W�U�x��X��w�W�������Z����x��y�w�����WzV���
�U}��x��X�|�W�Y��XW����Y������z���~�X����Y�
~YU�Wz�U���W|U��YW�~�U���w��W����������x����w�
VW�	
`vr�x��khkJpJ��r~lvx�ljtLNJp�lpJ�Nvt�Jwpos~

N|t�oJtgN|t�MNnt�̀ JwvpqjJ�sJx��v�vjvx��sL
kgMn�MNvpzLjJ��vy��JwvyMpgmvysL��pv�qgN|�
KLt�ONgtLp�MNv��{vx��vy�qg�vpvp�Mq~�psJ
KpJKjKvyt��byty�vrvljmvyt��lpJ��vrpNpqv�x�
y�JwupJqv�x�qJp�grrvyx�r~lvyx��qJp�Jwpos~
oJtgN|t�J�~�Nnt�Nvywq~O|tn�qvpt~NnNJ
Nvy�[vtKjtvy��cvywqvq��wpvyx��cv�wqvyx
Lq�cvywqjJx��Zv�wKvyx��qJp�Nvyx��Jwvy�
Mpgmvyt�|xC�Zy�wpJqi�`JwvpqjJ�
u��WZ~�W�zVU�X��W�z}���W�Y~��x�W��U����

U��zXU�W������V���W{V��wVW��|�U��U��w����W�
�X�������W�XY��w�|z�WYU�����X���U���Y~��e��~����
����U�y��U��Y~��e��UV��y�oU����zU���y��U�
���UYU�Y������������	�g�x�W��U�{UXzXY~�W
U����W�XY��w�XW�U�����XYW���~|x��U���Y���W��~���
���V��W��W���~XzW���U��XW���~�Y~�c�WYU�zU�
XY������zW��YW����YU���~VWzW��U���U��U�L�w�W��	
\�U���UYU|�wZ��YU��X�WV������������w�UY���WzYW
U�Y�z�V�U��XY��~�U��XW���X����WzU�WzYW�W�y�
��U��XW�nz�����e�|~�zU��y�XY��X�zY�	�
bNnt��w�Nn�OgMn�n�hwLytg�sJx�hKLpuL�~Np

hlptJt��
���qnKLjLx�Lu�JpNjJx�Nvy�qvw|tv�
}v���r��U���W�{wX~�XY���WzU��x���������x�
r�zY~���
�
��������~VWzW�������UYU|�wZ��YU�
��|��Y~���U�V~�zU��U���Y���kw�Y���x���Y��
U��x��h���z����LjtJp�	��	�kw��XYU���U��~VWzU
�U�|z�W��XY�����h���z��	�̀ �����X�WV��������U����
YW��Wz�U��wY��U������U�y���UYU|�|y�	�k���
x�U��Wz�U��e��UVzY~�	
bylqLqwpshtJ�
qY~��W���~XzU�Y~��oU�U|zU��XY��,>>3��A44=�

X��Z��U��W�Vy��X~�XY~��WZ~�W�zVU��U��Y��
hW�UY�����o���XYU�x����e��X������r���Uz��
SoJtJMjvy��YW�xX�~�U��U���Y���kw�Y���y��U
YW�WX������x����Y���U��x��h���z�������~VWzW�
��|�������������U��Y�zU�r��Xw|�U�XW��W���YU�
ZWzU	�q������w�XY~��zV�U�W���~XzU�x|��U��kw��
Y���b��z��������~VWzW��U���Y������zW��������yYU�
|�U���������	�r���kw�������~VWzW������|�U�����
��������U��Y���h���������~VWzW�	�e�zX~��x|��W
r��Xw|���|�U�Y�W����U���YW��XW��W���YUZWzU	
r��Xw|���XY���W���YUZWz��Y���(>DC760C4�YW�x�
X�~�W��U��|�U�Y��X���UY���Y~��U��U���Y���i���

�U�zY~�cm|t�GpvyMLri��s�w��W��U���U�x�U
���U�Y~��UX�x�W�U�������U��WYUZW��Wz�XY~�
i�����|�U�W�YUZ�UX��	
qY~��W���~XzU�b|z���h�w�����Y���cU�Y�XY��

�,867C<0=�'>03���UYU|�wZ��YU���x����Y��
h����������~VWzW����|�������������X��Z��U
�W�Y���U����U�V�zY~�S�~MNvrv�
qY~��W���~XzU�d�VW�U�b��XY�������0C584;3�

�UYU|�wZ��YU�����~VWzW���x����Y����h���z��
��~|y���UYy��Y|MiO�`Jrpv�wJx�	
qY���\|���d~�yY������3<>=C>=����UYy��Y|gt�

tnx��551=(?��w����~��Z��~XW��Y�����~VWzW�
XY~��W���~XzU�Y���Wz�U��|�U�����������U��|�U
w��W��V����~VWzW������YW���YU���Y�����w�UY��
���y��W�U���Y~��UX�x�W�U	�
qY~��W���~XzU�r��z���qYU�������>;34AB��A44=�

b��z�����U��kw�����w���������~VWzW���X��Z��
�U��W�Y����W�UY���������XYw�W���TJMjrLpv
`J�JoJtJMjvy�
qY~��b|zU�b��UYW�z�~�M��0A=4C�x|��U�����~VWzW�

Y���b��z���	�r��kw�����w������U���U�Y�W��
��~|y��U����U�V�zY~��UJspJt~x�Z|tMNJt�
Njtvy�	
qY���\|���oU�YW�Wy���U�M��0AA>F����UYy�

StJMNgMpvx�bJrJ�gNJx��U��Vy��XW��Y���UYU�
|�wZ��YU�����~VWzW����|�����������	�
qY���\|���RW��|���M!8=6BC>=���U����U�V�zY~�

SpsprpJt~x�`J�JKgqnx�Wz�W��Y����w�������
�~VWzW��W��U�YzU��Y~����X��	�
qY���\|���e�W��x����M�"4HC>=������WV���

Y~��e���~X�UXY��y��e��Y���y��Pqnx�Y|Jt�
tjKnx��z�~XW�XY~��JeK�|�U�V����~VWzW��U���Y~
��X�	
qY~��W���~XzU�q�Yy����t��XY���XY��,>>;F827

���UYy��\pzJir�`JmjtJx�Wz�W��Y��Yx�WXW��
�~VWzW��W��Y������z������Y�W���yYU��U������
������	
qY~��W���~XzU�b|z���ow�Y�����0<34=�)>F=�

���UYy��GL�wlpvx�WJOLpwgqvx��U���z�~XW�|�U
V����~VWzW����|�������������~��zU�XY�����h���
�z��	
qY���8A<8=670<����UYy��ewiMNvx�bNLOg�

tvy��U��U�xZW�W����~VWzW���U��XY���V��������
V��W��W���~XzW�	�e��U�Y��������Wz�U����|�����
�������	
qY~��W���~XzU�b|z���q���zV�����XY���A40C

-0A<>DC7����W�UY���������XYw�W����I�Npvx
\�joJx�Wz�W��Y����y��U��V����w�UY��U�������
�����	
qY~��W���~XzU�b|z���tU�U�w������XY��"DC>=

���UYy� ]pq~rJvx�Z~qqptvx�Wz�W��Y���UYU�
|�wZ��YU��V����~VWzW���~��zU���|��Y~����X��	
qY~��W���~XzU�r�����hW�U�����XY��"443B��

�UYy��bNJ�wvx�Wz�W��Y��VW��x|��U�����Y��U
�~VWzW��|�U����������������W�Y���kUa�����w�����
V����~VWzW��U��w�VW��Wz�U��|��XYy�~�U�YzU��U�w�
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n ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑ
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΟΖ

n ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ: «ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ
EASTMED»

n Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ»
ΣΕΛΙΔΑ 3
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ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ COVID19 ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ: Στους 109 

οι νεκροί στην Παροικία από τον κορωνοϊό
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Πλήρης και επακριβής επιβεβαίωση της
έρευνας που διεξήγαγε η εφημερίδα μας
τον Μάϊο για τους θανάτους Ομογενών
της Βρετανίας συνεπεία του κορωνοϊού
είναι τα αδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία
που κατέχει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
– ως προϊσταμένη Αρχή – μέχρι τη Δευ-
τέρα 15 Ιουνίου και τα οποία είναι εις γνώσιν
της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Αρχιεπισκοπής, που καλύπτουν όλες τις
ελληνο-ορθόδοξες κοινότητες στη Βρε-
τανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία), οι κηδείες
που τελέσθηκαν ή προγραμματίζονται να
γίνουν με άμεση ή έμμεση αιτία θανάτου
τον Covid-19, αφορούν 109 συμπατριώτες
μας. Εξ αυτών, οι 102 είναι Ελληνοκύ-

πριοι και οι 7 Ελλαδίτες. Στους τελευ-
ταίους περιλαμβάνεται και μια ηλικιωμένη
Ομογενής, για την οποία δεν έγινε κηδεία,
αλλά μεταφέρθηκε στην Ελλάδα για τα-
φή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχιεπι-
σκοπής, συνολικά στο διάστημα της παν-
δημίας τελέσθηκαν σε όλες τις εκκλησίες
203 κηδείες, 109 λόγω κορωνοϊού και οι
94 για άλλες ατίες θανάτου. Από τους
αποδημήσαντες, οι 115 ήταν άνδρες και
οι 88 γυναίκες.

Στο Λονδίνο οι θάνατοι από Covid-19
είναι 90 και οι υπόλοιποι 19 αφορούν Ομο-
γενείς εκτός Λονδίνου. Οι περισσότερες
κηδείες (πάνω από 70) έγιναν σε εκκλησίες
στο Βόρειο Λονδίνο.

Σε αυτούς τους 109 νεκρούς μπορούν
να προστεθούν και άλλες τέσσερις περι-
πτώσεις θανάτου με την ίδια αιτία που δεν
έγινε κανονική κηδεία αλλά μόνο Τρισά-
γιο στο νεκροταφείο. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις περιλαμβάνεται και ο θάνατος

ενός  Μαρωνίτη συμπατριώτη μας, μέ-
λους της Παροικίας. (Σύμφωνα με από-
φαση των Μαρωνιτών το 1960, η Μαρω-
νίτικη κοινότητα επέλεξε να ανήκει στην
Ελληνοκυπριακή κοινότητα ως θρησκευ-
τική ομάδα).

Επίσης, η «Ε» έχει στοιχεία για μετα-
φορά στην πατρίδα για ταφή δύο Ομο-
γενών θυμάτων του κορωνοϊού (ένας στην
Κύπρο και μία στην Ελλάδα).

Από τα πιο πάνω δεδομένα της έρευ-
νας της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων (και
τον Μάϊο της «Ε»), διαφαίνεται με μεγάλη
πειστικότητα ο πραγματικός αριθμός των
θανάτων στην Ομογένεια λόγω κορωνο-
ϊού, ο οποίος είναι πολύ μικρότερος από
αυτόν που διαδίδεται. 

Οι κηδείες στις εκκλησίες είναι η πιο αξι-
όπιστη πηγή άντλησης πληροφοριών σχε-
τικά με το θέμα. Όπως τονίστηκε και στην
έρευνα της «Ε», κηδείες στους ορθόδο-
ξους ναούς τελούν-ται ακόμα και για άθε-
ους λόγω εθίμου. 

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι οι
κηδείες καταγράφονται, ανεξάρτητα αν ο
θάνατος από τον ιό επήλθε σε νοσοκο-
μείο, γηροκομείο ή στο σπίτι.

Συνεπώς, οι αριθμοί 180 και 190 που

αναφέρονται για θανάτους Ελληνοκ-

υπρίων στην Παροικία είναι εξωπρ-

αγματικοί και εξυπηρετούν άλλες σκο-

πιμότητες, δυστυχώς.  

233 οι θάνατοι το τελευταίο

24ωρο στη Βρετανία

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο
Υγείας, οι νέοι θάνατοι περιστατικών με
κορωνοϊό σε όλους τους χώρους το τε-
λευταίο 24ωρο (μέχρι την Τρίτη το από-
γευμα) ήταν 233, και συνολικά ο αριθμός
τους φτάνει τους 41.969. Τα νέα περιστα-
τικά μετά από διαγνωστικό έλεγχο είναι
1.279.

Πάντως, σύμφωνα με την καταμέτρη-
ση Reuters , οι θάνατοι από την COVID-
19 στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν φθάσει
τους 53.077. Η καταμέτρηση του Reuters
περιλαμβάνει θανάτους όπου η COVID-
19 αναφέρεται στα πιστοποιητικά θανά-
του στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Β. Ιρ-
λανδία έως τις 5 Ιουνίου, και έως τις 7 Ιου-
νίου στη Σκωτία. Περιλαμβάνει επίσης πιο
πρόσφατους νοσοκομειακούς θανάτους.

Η Στατιστική Υπηρεσία (ONS), που επι-
καιροποιεί τα στοιχεία σε εβδομαδιαία βά-
ση, ανέφερε την Τρίτη πως ο αριθμός των
θανάτων από αιτίες που περιλαμβάνουν
την COVID-19 στην Αγγλία και την Ουαλία
έως τις 5 Ιουνίου ανήλθε σε 47.820.

Τηλεδιάσκεψη Γενικής 

Γραμματείας Αποδήμου

Ελληνισμού και ομογενών 

γιατρών και επιστημόνων από

25 κράτη για τον COVID-19
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία

Ελληνικών Ιατρικών Σωματείων Βορείου Αμερικής, με

την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης και με δια-

κεκριμένους επιστήμονες  Ελληνικής καταγωγής από

όλο τον κόσμο, οργανώνουν διεθνή τηλεδιάσκεψη με

συμμετοχή πολλών σημαντικών επιστημόνων ελληνικής

καταγωγής με θέμα "How will the Covid-19 pandem-

ic end?" & "New COVID-19 Vaccines".

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 20ή Ιουνίου

2020, ώρα Ελλάδος 17.00 μμ. έως 19.00 μμ . Θα ξεκι-

νήσει με τις εισηγήσεις και θα ακολουθήσουν ερω-

τήσεις και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες.    

Ως κύριοι ομιλητές έχουν προσκληθεί  ο καθηγητής κ.

Σωτήριος Τσιόδρας από Ελλάδα , η καθηγήτρια κα Ανα-

στασία Κοτανίδου από Ελλάδα, ο καθηγητής κ. Μανώλης

Κογεβίνας από Ισπανία, o καθηγητής κ. Μιχάλης Ιωαν-

νίδης από Αυστρία, o κ. Γεώργιος Γιαγκόπουλος της

Regeneron από ΗΠΑ, ο κ. Άλμπερτ Μπουρλάς της

Pfizer και ο καθηγητής του Harvard κ. Στέφανος Κάλες.

Την εκδήλωση θα καλωσορίσει ο Υφυπουργός Εξω-

τερικών κ. Κ. Βλάσης, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνι-

σμό, ενώ έχει προσκληθεί και ο Υπουργός Υγείας κ.

Κικίλιας. 

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν ομογενείς γιατρ-

οί και επιστήμονες από 25 κράτη, Ιατρικοί  Σύλλογοι Ομο-

γενών Ιατρών από πολλά μέρη του κόσμου, ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, εκπρόσωποι Ιατρικών

Σχολών, εκπρόσωποι της Φαρμακοβιομηχανίας, καθώς

και το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα.

Η πρώτη συνάντηση αυτή θα αποτελέσει και ορόσημο

για να ενωθούν όλοι οι Έλληνες Ομογενείς Γιατροί και

Επιστήμονες στη μάχη κατά του COVID-19.

Την εκδήλωση θα συντονίσουν ο Γενικός Γραμματέας

Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κ.

I. Χρυσουλάκης και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος την

ευθύνη και την Προεδρεία της Τηλεδιάσκεψης θα έχει ο

κ. Δρ. Σ. Μεζίτης, Επ. Καθηγητής, New York Presbyterian

Hospital /Cornell Medicine ,Lenox Hill Hospital New York,

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Σωματείων

Βόρειας Αμερικής.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα ολοκληρωθεί η μεταβατική περίο-
δος μετά το Brexit όπως συμφώνησαν Ευρωπαϊκή Ένωση και
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι Βρετανοί δεν ζήτησαν παράταση.

«Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μη ζητήσει

παράταση, η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης»,

αναφέρεται σε κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Της δήλωσης προηγήθηκε τηλεδιάσκεψη που είχε ο Βρετανός

πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, με τον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, Ούρσουλα Δον Ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι απαιτείται νέα δυναμική.

Υποστήριξαν τα σχέδια που συμφώνησαν οι επικεφαλής διαπρ-

αγματευτές για την εντατικοποίηση των συνομιλιών τον Ιούλιο και

τη δημιουργία των πιο ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη σύναψη

και την επικύρωση μιας συμφωνίας πριν από το τέλος του 2020»,

υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση.  Σύμφωνα με πληροφορίες,
η Βρετανία επιδιώκει σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου
με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Οριστικά εκτός ΕΕ η Βρετανία στις 31 Δεκεμβρίου ’20
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Ακρως πειτυχής θεωρείται η διή-

μερη επίσκεψη του πρωθυπο-

υργού της Ελλάδας στην Ιερουσαλήμ

– συνοδεία έξι κορυφαίων υπουργών

– όπου του έγινε θερμή υποδοχή. Υπε-

γράφησαν σημαντικές συμφωνίες με-

ταξύ των δύο χωρών, με κυριότερη

τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας.

Σε αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμ-

βάνεται και η πρόνοια για κοινές στρα-

τιωτικές ασκήσεις, συμπαραγωγή 

οπλικών συστημάτων και στρατιω-

τικών οχημάτων καθώς και εκπαί-

δευσης στελεχών των Ελληνικών Ενό-

πλων Δυνάμεων σε προηγμένα συστή-

ματα άμυνας.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρα-
σε πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και
την Κύπρο αναφορικά με τα νόμιμα δι-
καιώματά τους στην ΑΟΖ τους και τόνι-
σε την αποφασιστικότητα της χώρας του
να προχωρήσει η υλοποίηση του αγω-
γού EastMed, για τον οποίο αντιδρά 
σφόδρα η Τουρκία και απειλή να εμ-
ποδίσει, βασιζόμενη στο παράνομο 
τουρκο-λιβυκό σύμφωνο. 

Στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Νε-
τανιάχου «το Ισραήλ επαναλαμβάνει

την πλήρη στήριξή του και την ισχυρή

αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα

όσον αφορά στις θαλάσσιες ζώνες

αλλά και την αντίθεσή του σε κάθε

απόπειρα παραβίασης αυτών των δι-

καιωμάτων»

Στην ίδια δήλωση γίνεται επίσης κοι-
νή αναφορά στην Υφαλοκρηπίδα και τις
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες.

«Ζητούμε τον σεβασμό των κυρια-

ρχικών δικαιωμάτων όλων των κρ-

ατών όσον αφορά την Υφαλοκρηπίδα

και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,

σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο

της Θάλασσας. Αντιτιθέμεθα εντόνως

σε απόπειρες παραβίασης αυτών των

δικαιωμάτων κατά τρόπο που θέτουν

σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Ανα-

τολικής Μεσογείου και του Αιγαίου

και αντιβαίνει στις σχέσεις καλής γει-

τονίας. Οι δύο χώρες θα συνεχίσουν

να συντονίζουν τις πολιτικές τους».

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση αλλά και
στη διευρυμένη, με την παρουσία αντι-
προσωπειών, συζητήθηκαν, μεταξύ άλ-
λων, η εμβάθυνση της οικονομικής συνε-
ργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, η αντίδρα-
σή τους στην πανδημία του COVID-19,
η γεωστρατηγική σημασία του EastMed,
ο ρόλος της Τουρκίας και οι μεγάλες
δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα
της Αμυντικής βιομηχανίας. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις
του αμέσως μετά τη συνάντηση σημείω-
σε: «Ελπίζουμε επίσης, αν όλα εξελιχ-

θούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει,

από την 1η Αυγούστου θα έχουμε τη χα-

ρά να υποδεχόμαστε Ισραηλινούς του-

ρίστες στην Ελλάδα. Θα μπορέσουμε,

ενδεχομένως, να επεκτείνουμε την του-

ριστική περίοδο έως και τον Οκτώβριο,

γιατί όχι και τον Νοέμβριο, έτσι ώστε να

αναπληρώσουμε ένα μέρος του χαμένου

εδάφους».

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των διμερών οι-
κονομικών σχέσεων και των επενδύσεων

στην Ελλάδα. «Θα υπογράψουμε πρω-

τόκολλα συνεργασίας για τη γεωργία, την

ενέργεια, τον τουρισμό και την κυβερνο-

ασφάλεια, στην οποία δίνω ιδιαίτερη έμφ-

αση στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Θα συναντηθώ με ομάδα Ισραηλινών

επενδυτών, οι οποίοι είτε δραστηριο-

ποιούνται ήδη στην Ελλάδα είτε ενδια-

φέρονται για επενδύσεις στη χώρα μας.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχουν

ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες για επεν-

δύσεις στην Ελλάδα. Έχουμε μια στα-

θερή κυβέρνηση με απόλυτη κοινοβου-

λευτική πλειοψηφία που δίνει έμφαση

στις μεταρρυθμίσεις και θεωρεί κορυ-

φαία της προτεραιότητα την προσέλκυση

ξένων επενδυτών», τόνισε.

Για την Τουρκία

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά της
Τουρκίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημεί-
ωσε: «Θεωρούμε ότι η τουρκική δρα-

στηριότητα συνιστά απειλή για την

ασφάλεια και τη σταθερότητα της πε-

ριοχής. Ανέφερα στον Πρωθυπουργό

τα πρόσφατα συμβάντα παράνομης

και προκλητικής συμπεριφοράς της

Τουρκίας στα θαλάσσια, εναέρια και

χερσαία σύνορά μας. Επίσης ανα-

φερθήκαμε εκτενώς στις αποσταθερ-

οποιητικές ενέργειες της Τουρκίας σε

ό,τι αφορά τη σχέση της με τη Λιβύη

και στην, κατά την άποψή μας,

απολύτως άκυρη συμφωνία μεταξύ

των δύο αυτών χωρών για την ορι-

οθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Θα επι-

διώκουμε πάντα την ειρήνη, σεβόμε-

νοι το διεθνές δίκαιο και τη Συνθήκη

του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.

Αυτές είναι οι βασικές αρχές τις οποίες

εφαρμόσαμε για την υπογραφή συμ-

φωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζω-

νών με την Ιταλία πριν από μερικές

ημέρες. Σε αυτές τις αρχές θέλουμε

επίσης να θεμελιωθεί η ευρύτερη συνε-

ργασία στην περιοχή».

Προχωρούμε με EastMed

Από την πλευρά του, ο κ. Νetanyahu

εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μια
μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, κάτι το
οποίο υπογραμμίζεται πλέον και από τις
θετικές αντιδράσεις των αγορών απέ-
ναντι στη χώρα. Για το ζήτημα του του-
ρισμού, σημείωσε ότι πέρυσι ήρθαν στην
Ελλάδα 1,2 εκατομμύρια Ισραηλινοί και
εξέφρασε την ελπίδα ότι αν όλα κυλή-
σουν κατ’ ευχήν, οι τουριστικές ροές θα
αποκατασταθούν από την 1η Αυγούστου.

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση εν-
εργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσό-
γειο ο κ. Netanyahu σημείωσε: «Έχουμε

βρει σημαντικά υπεράκτια κοιτάσματα αε-

ρίου, όπως και η Κύπρος. Και το σημαν-

τικότερο έργο μας ---  το οποίο συζητή-

σαμε επί μακρόν και θα συνεχίσουμε να

συζητάμε στη διάρκεια του γεύματος ---

είναι η διαδρομή του αγωγού αερίου

EastMed που θα συνδέει τα κοιτάσματα

φυσικού αερίου του Ισραήλ και της Κύ-

πρου, μέσω της Κύπρου και της Ελλά-

δας, με την Ευρώπη. Θα είναι ο μεγα-

λύτερου μήκους υποθαλάσσιος αγωγός

στον κόσμο και είμαστε αποφασισμένοι,

όπως συζητήσαμε, να προχωρήσει».

Οι συμφωνίες

Αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις ακο-
λούθησε η υπογραφή σειράς συμφω-
νιών:

-Κοινή Δήλωση των Υπουργείων Του-
ρισμού Ελλάδος-Ισραήλ, την οποία υπέ-
γραψαν ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρ-

ης Θεοχάρης και ο Ισραηλινός ομόλογός
του, Asaf Zamir.

-Κοινή Διακήρυξη για θέματα Κυβερ-
νοασφάλειας, που υπεγράφη από τον
Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και
τον Γενικό Δ/ντή του National Cyber Di-
rectorate, Yigal Unna.

-Κοινή Δήλωση Προθέσεων στον το-
μέα της Γεωργίας, που υπεγράφη από
τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια

και τον Ισραηλινό ομόλογό του, Gabi

Ashkenazi.

Για την άμυνα

Tην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλά-
δας – Ισραήλ στον τομέα της Άμυνας και
Ασφάλειας, με έμφαση στις κοινές αερ-
οπορικές και ναυτικές δραστηριότητες,
καθώς και στην προώθηση συνεργειών
στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας
συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Αμύνης
κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος με τον
Ισραηλινό Αναπληρωτή Πρωθυπουργό
και Υπουργό Αμύνης κ. Βενιαμίν Γκατζ.

Σύμφωνα με μήνυμα του Ισραηλινού
Υπουργού Άμυνας στα κοινωνικά δίκτυα:
«Το Ισραήλ βλέπει την Ελλάδα ως 

στρατηγικό εταίρο και αληθινό φίλο, και

σκοπεύω να συνεχίσω να ενισχύω αυ-

τήν τη σημαντική σχέση σε συνεχή συνε-

ργασία με τον Υπουργό». 

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό
η Ελλάδα προχώρησε στην ενοικίαση
(leasing) ισραηλινών μη επανδρωμένων
αεροσκαφών τύπου Heron. Η Αθήνα εξε-
τάζει μάλιστα τη δυνατότητα σύμπρα-
ξης και συνεργασίας με το Ισραήλ για
την συμπαραγωγή μη επανδρωμένων
αεροσκαφών.

Eπιπλέον, στο τέλος του μήνα ανα-
μένεται να επαναληφθεί συνεκπαίδευ-
ση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπο-
ρίας με την Ισραηλινή με ένα από τα αν-
τικείμενα το εναέριο refueling (εναέριο
ανεφοδιασμό μαχητικών).

Στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος και

συγκίνηση στον Κήπο των Δικαίων

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του
Ολοκαυτώματος και στη συνέχεια πήγε
στον Κήπο των Δικαίων ανάμεσα στα
Έθνη, όπου είναι φυτεμένα δέντρα στη
μνήμη μη Εβραίων που αποδεδειγμένα
έσωσαν τη ζωή Εβραίων κατά τη διάρ-
κεια του ολοκαυτώματος.

Ανάμεσα στα ονόματα των Ελλήνων
Δικαίων ανάμεσα στα Έθνη υπάρχει και
αυτό της θείας του πρωθυπουργού, Ευαγ-

γελίας Γεωργιάδου. 

Ο πρωθυπουργός εκεί ανέφερε τα
εξής: «Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μέ-

να. Η Ευαγγελία Γεωργιάδου ήταν η νε-

ότερη αδερφή της γιαγιάς μου. Ήταν θεία

μου. Τη θυμάμαι ζωηρά. Έκανε μια πράξη

γενναιότητας κατά τη διάρκεια του πολέ-

μου όπως πολλοί άλλοι μη Εβραίοι που

τιμώνται ως οι Δίκαιοι ανάμεσα στα Έθνη.

Και αυτή η προσωπική ιστορία μας

υπενθυμίζει ότι αυτό που βλέπουμε εδώ

δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε από τα βιβ-

λία της ιστορίας. Κάθε όνομα που ανα-

γράφεται σε αυτό το μνημείο, μας αφη-

γείται και μια προσωπική ιστορία γεν-

ναιότητας. Και για μένα είναι πολύ σημαν-

τικό να είμαι εδώ και να τιμώ την μνήμη

της Ευαγγελίας Γεωργιαδου και το όνο-

μα της τιμά όλους τους Έλληνες. Αλλά

και τον καθένα ξεχωριστά που κατά τη

διάρκεια του ολοκαυτώματος, αυτής της

φρικτής και ανείπωτης τραγωδίας που

θα στοιχειώνει την ανθρωπότητα για πάν-

τα, προέβη σε μια πράξη μεγάλης γεν-

ναιότητας για να σώσει συνανθρώπους

του».

Δεν γίνεται επίσκεψη στην 

Ιερουσαλήμ χωρίς Πατριαρχείο 

και Πανάγιο Τάφο

«Μια επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ είναι

χωρίς περιεχόμενο αν δεν επισκεφτεί κα-

νείς το Πατριαρχείο κι αν δεν προσκυνήσει

τον Πανάγιο Τάφο. Ευχαριστώ τον Θεό

που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα ως

Πρωθυπουργός της χώρας, στο πρώτο

επίσημο ταξίδι μου -- την μετά κορωνοϊό

εποχή -- να έρθω στην Ιερουσαλήμ»,

ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με
τον Πατριάρχη Ἱεροσολύμων και πάσης
Παλαιστίνης, Θεοφίλο Γ΄, αμέσως μετά
το προσκύνημά του στον Ναό της Ανα-
στάσεως του Κυρίου.

«Θέλω να γνωρίζετε και εσείς αλλά και

η αδελφότητα του Αγίου Τάφου ότι το

Ελληνικό κράτος θα είναι πάντα κοντά

στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην

πολύ σπουδαία αποστολή την οποία επι-

τελεί σε αυτή την δύσκολη αλλά συνάμα

συναρπαστική πόλη και περιοχή. Να

γνωρίζετε ότι η αγάπη και η στήριξή μας

είναι δεδομένη και έμπρακτη», πρόσθε-
σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος
συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέ-

βα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και τον
γιο του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Στο Ισραήλ και ο Νίκος
Αναστασιάδης 
στις 23 Ιουνίου 

Μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρω-
θυπουργού στο Ισραήλ, ακολουθεί την
επόμενη βδομάδα και επίσκεψη του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη.

Ως γνωστόν, ο Νίκος Αναστασιάδης
διατηρεί άριστες φιλικές σχέσεις με τον
πρωθυπουργό Νετανιάχου. 

Ο Κύπριος πρόεδρος, θεωρείται ως
ο αρχιτέκτονας των τριμερών συνεργα-
σιών στην περιοχή. Με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό θα συζητήσει τις τουρκι-
κές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, οι
οποίες επηρεάζουν και τα κοινά κυπρο-
ισραηλινά συμφέροντα στην Ανατολική
Μεσόγειο.

ΑΚΡΩΣ ΕΠΩΦΕΛΗΣ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας

και Ισραήλ σε όλους τους τομείς



«Δεν μπορεί η Τουρκία συνεχώς να

επιχειρεί να εκβιάζει την Ευρώπη»,

σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος

Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε στο Παρίσι

για συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του

Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, σε συνέντευξή του στη

γαλλική εφημερίδα «Le Figaro».

Επισημαίνει ότι «το Παρίσι αντιλήφθηκε εξ

αρχής ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν επ-

ηρεάζουν μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλ-

λά όλη την Ευρώπη και την Μεσόγειο».

«Σε στρατιωτικό επίπεδο, η παρουσία του

Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και η συμμε-

τοχή της Γαλλίας στην επιχείρηση IRINI στην

περιοχή στέλνει ένα σαφές μήνυμα: την απόρ-

ριψη της διεθνούς παρανομίας. Η γαλλική υπο-

στήριξη προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο,

είναι διαχρονική και αδιάρρηκτη και χαίρομαι

ιδιαίτερα για αυτό», υπογραμμίζει ο κ. Δέν-

διας.

Όπως τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών, «η

Τουρκία έχει κλιμακώσει επικίνδυνα την προ-

κλητική της στάση στην Ανατολική Μεσόγειο»,

ενώ αναφέρεται στις παραβιάσεις του εθνικού

εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της

Ελλάδος, τις υπερπτήσεις οπλισμένων μαχητικών

πάνω από κατοικημένα νησιά, καθώς και πά-

νω από ελληνικό χερσαίο έδαφος στον Έβρο,

την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της

Κύπρου, αλλά και την επιχείρηση παραβία-

σης των ευρωπαϊκών χερσαίων συνόρων στο

τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου στον

Έβρο που απέτυχε.

Τα ανωτέρω, όπως σημειώνει ο κ. Δένδιας

ήρθαν να προστεθούν στην παράνομη και άκυ-

ρη συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση

Σάρατζ στη Λιβύη και στην ανάμειξή της de

facto στον εμφύλιο πόλεμο.

«Στην ευρύτερη παράνομη προσπάθειά της

να επεκτείνει την κυριαρχία της και τα κυρια-

ρχικά της δικαιώματα στην Ανατολική Μεσό-

γειο, μεθοδεύει, χρησιμοποιώντας παράνομες

μεθόδους, την αποστολή ερευνητικών σκαφών

σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, επιχει-

ρώντας να την αμφισβητήσει και να υφαρπά-

ξει ελληνικούς υποθαλάσσιους πόρους. Η κυβέρν-

ησή μας δεν πρόκειται να το επιτρέψει», υπο-

γραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η κοινή διακήρυξη με τη Γαλλία

Πρόσφατα, όπως υπενθυμίζει, η Γαλλία

συνυπέγραψε μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο,

την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ, κοινή διακήρυξη,

στην οποία καταδικάζεται η τουρκική παρα-

βατικότητα.

Τονίζει δε πως η συνεργασία μεταξύ των

δύο χωρών εκτείνεται και σε άλλους τομείς,

όπως: η κρίση του κορονοϊού, η επανεκκίνηση

της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενίσχυση του

τουρισμού και στις δύο χώρες, ή ακόμα η αμυ-

ντική συνεργασία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να

συνεργαζόμαστε στενά, σε πνεύμα ουσιαστικής

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», σημειώνει.

Για την ΑΟΖ με την Ιταλία

Όσον αφορά στην υπογραφή της συμφωνίας

για την ΑΟΖ με την Ιταλία, ο κ. Δένδιας ανα-

φέρει ότι η συμφωνία αυτή συνήφθη στη βά-

ση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για

το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και «επι-

βεβαιώνει το δικαίωμα στα νησιά για υφαλο-

κρηπίδα και ΑΟΖ, όπως ορίζει η εν λόγω Σύμβα-

ση με το Άρθρο 121».

Ικανοποίηση της Αθήνας από την εμπλοκή

της Γαλλίας – Το βλέμμα στις ΗΠΑ

Η τουρκική προκλητικότητα σε Αιγαίο, Ανα-

τολική Μεσόγειο και Λιβύη βρέθηκε και στο

επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου

Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ την περα-

σμένη Δευτέρα, λίγο μετά τη συνάντηση των

δύο ΥΠΕΞ στο Παρίσι. Μάλιστα, σε μια άκρ-

ως συμβολική κίνηση, Δένδιας και Λε Ντριάν

παρακολούθησαν μαζί την τηλεδιάσκεψη του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ικανοποίηση

της ελληνικής πλευράς για την ταύτιση από-

ψεων με τη Γαλλία ως προς την ανάγκη σε-

βασμού του Διεθνούς Δικαίου και δη του Διε-

θνούς Δικαίου της Θάλασσας για τη διασφά-

λιση ειρήνης και σταθερότητας σε όλη την πε-

ριοχή.

Για την ελληνική πλευρά η εικόνα του Γαλ-

λικού Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη

περιοχή ήδη στέλνει ισχυρά μηνύματα υπο-

στήριξης των ελληνικών θέσεων. Σε αυτό το

πλαίσιο όχι μόνον βλέπει θετικά, αλλά επι-

διώκει -σύμφωνα με πληροφορίες – μια σταθ-

ερή παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων

στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίστοιχη κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει

άλλωστε και στην κατεύθυνση ενίσχυσης της

παρουσίας των ΗΠΑ. Οι σχέσεις οδηγούνται

σε περαιτέρω σύσφιξη (μετά και την επικαι-

ροποίηση της αμυντικής συμφωνίας), ενώ

επίκειται ταξίδι του Νίκου Παναγιωτόπου-

λου στην Ουάσιγκτον, έπειτα από τις συζητή-

σεις του με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι

Πάιατ στην υψηλού συμβολισμού μετάβασή

τους στη βάση της Σούδας στην Κρήτη.
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Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Δεν θα επιτρέψουμε υφαρπαγή των

υποθαλάσσιων πόρων μας από την Τουρκία»

«Λαύροι» οι Γάλλοι προς 
στο ΝΑΤΟ: Υπάρχει πρόβλημα

με την Τουρκία, ας μην 
στρουθοκαμηλίζουμε...!!!

Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να θάβει το κεφάλι του στην άμμο σχετικά με την
πρόσφατη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στους συμμάχους της,
δήλωσε αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Αμύνης, κατηγορώντας
το τουρκικό ναυτικό για την παρενόχληση του γαλλικού πλοίου κατά τη
διάρκεια νατοϊκής αποστολής.

Από την πλευρά του, ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε την
κατηγορία λέγοντας πως «τέτοιο πράγμα δεν έχει συμβεί».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι υπουργοί Αμυνας του ΝΑΤΟ
θα έχουν τηλεδιάσκεψη μέσα στην εβδομάδα καθώς εντείνονται οι εντά-
σεις μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας.

Μιλώντας πριν τη συνάντηση, ο Γάλλος αξιωματούχος είπε ακόμη ότι
είναι η ώρα για το ΝΑΤΟ να έχει μία έντιμη συζήτηση για την Τουρκία και
τη συμπεριφορά της, όχι μόνο σχετικά με τη Λιβύη αλλά και με άλλα θέμα-
τα, όπως την αγορά των S-400 και το μπλόκο στα σχέδια του ΝΑΤΟ για
τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία.

«Έχουμε συναντήσει περίπλοκες στιγμές στη Συμμαχία, αλλά δεν μπο-
ρούμε να είμαστε στρουθοκάμηλοι και να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει
«τουρκικό πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να το δούμε, να το πούμε και να
το λύσουμε», προσέθεσε.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί…»

Στο ίδιο μήκος κύματος, Γάλλος προεδρικός αξιωματούχος κατηγόρησε
τη ΝΑΤΟϊκή σύμμαχο Τουρκία για παραβίαση του εμπάργκο όπλων του
ΟΗΕ και αύξηση της τουρκικής ναυτικής παρουσίας στα ανοικτά των
ακτών της Λιβύης.

«Αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται πολύ προβληματικές και παρά τις προ-
σπάθειές μας, η κατάσταση τελματώνει. Αυτή η ολοένα και πιο επιθετική
στάση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Η Τουρκία υποτίθεται ότι είναι εταίρος του ΝΑΤΟ και αυτό δεν μπορ-
εί να συνεχιστεί».

«Κλείδωσαν» ως στόχο γαλλική φρεγάτα!

Την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης της Ευρω-
παϊκής Ενωσης IRINI, μερικές ώρες μετά την εντολή του Ιταλού διοικητή
στην ελληνική φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ να μην επιχειρηθεί νηοψία στο πλοίο
Cirkin και να περιοριστεί σε διακριτική παρακολούθηση, στον πλου της
“τουρκικής αρμάδας” βρέθηκαν γαλλικό και ιταλικό πολεμικό πλοίο (μάλ-
λον και τα δυο φρεγάτες).

Το ενδιαφέρον όμως είναι η τουρκική αντίδραση απέναντι στους
συμμάχους της – υποτίθεται – στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, οι Τούρκοι προέβησαν σε επιθετική
ενέργεια, απειλώντας και τα ΝΑΤΟϊκά πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρη-
ση Sea Guardian και είχαν σπεύσει στην περιοχή, εάν επιχειρήσουν να
παρεμποδίσουν τον πλου του Cirkin.

Πιθανότατα, επιχειρήθηκε «κλείδωμα» διά του ραντάρ, σε μια προ-
σπάθεια να πειστούν ότι θα αντιμετωπιστούν με ένοπλη βία εάν επι-
μείνουν.

Τα γεγονότα επιβεβαιώθηκαν και από κύκλους του ελληνικού υπουρ-
γείου Εθνικής Αμυνας, με την επιπρόσθετη πληροφορία ότι η τουρκική
φρεγάτα, εκτός από το «κλείδωμα» στα ραντάρ της του ιταλικού και γαλ-
λικού πλοίου, ταυτόχρονα είχε «κλειδώσει» ως στόχους τα δύο πλοία και
με πυροβόλο.

Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, το ότι η γαλλική φρεγάτα αποχώρησε.
Το ίδιο έκανε και το ιταλικό πολεμικό πλοίο, το οποίο είχε αποφύγει να
πλησιάσει.

Ανεβάζει τους τόνους το Παρίσι

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, το Παρίσι υιοθέτησε πιο αυστηρό τόνο για
την ανάμιξη της Τουρκίας στη Λιβύη, καταγγέλλοντας έναν «ανεπίτρε-
πτο» παρεμβατισμό και διαβεβαιώνοντας πως η Γαλλία «δεν μπορεί να
το επιτρέψει», ανέφερε το Ελιζέ.

Η Γαλλία, που εδώ και μήνες πολλαπλασιάζει τις κατηγορίες κατά των
περιφερειακών φιλοδοξιών της Τουρκίας, εξέφρασε την οργή της για μια
«πολιτική όλο και περισσότερο επιθετική της Τουρκίας, με επτά τουρκι-
κά πλοία να έχουν λάβει θέση ανοικτά της Λιβύης και μια παραβίαση του
εμπάργκο όπλων».

«Οι Τούρκοι συμπεριφέρονται με απαράδεκτο τρόπο εργαλειοποιώντας
το ΝΑΤΟ και η Γαλλία δεν μπορεί να το επιτρέψει», προσθέτει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε για το θέμα αυτό με τον Αμερικανό
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , ενώ  «ανταλλαγές απόψεων θα πραγματο-
ποιηθούν τις ερχόμενες μέρε  για το θέμα αυτό με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ
που έχουν δεσμευθεί επί του πεδίου», προσθέτει το Ελιζέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει καταγγείλει ήδη τη σιωπή του ΝΑΤΟ, μέλος
της οποίας είναι η Τουρκία, απέναντι στις τουρκικές στρατιωτικές επιθέ-
σεις εναντίον των κουρδικών πολιτοφυλακών στη Συρία, που είναι σύμμαχοι
των Δυτικών στη μάχη κατά της τρομοκρατίας στη Συρία.

Χαρακτηριστικά, είχε δηλώσει τον Νοέμβριο πως το ΝΑΤΟ ήταν σε
κατάσταση «εγκεφαλικού θανάτου».

Την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε την υπο-
στήριξη του ΝΑΤΟ προκειμένου να τη βοηθήσει να τηρηθεί το εμπάργκο
όπλων στη Λιβύη, μετά τα εμπόδια που προέβαλε ο τουρκικός στρατός
στην επιθεώρηση ύποπτου πλοίου.

«ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

Greek speaking Live- in Companion

Carer for a lovely old Greek/Cypriot

lady, originally from Kyrenia.  

To be a presence in the house 

to assist & alert the family in case 

of emergency and support 

the current care package.

Recently a few preventable falls.

Based in Teddington, SW London.

Ζητείται ελληνόφωνη για να

διαμένει με Ελληνοκύπρια 

ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία

κατάγεται από την Κερύνεια.  

Θα βοηθά και θα φροντίζει 

την ηλικιωμένη και θα είναι σε

επαφή με την οικογένειά της.

House carer needed
(Ζητείται κατ' οίκον φροντίστρια)

Application to:  1924carer@gmail.com  or call Meletis on 07973710406
Reference phone numbers will be required.



Η νέα εκδοχή του
μεταναστευτικού
Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του μετα-

ναστευτικού ρεύματος, σε συνδυασμό με τα
ευρύτερα πολιτικά δεδομένα και τις στρατηγικές
επιδιώξεις των εμπλεκομένων, οδηγεί σε συμπε-
ράσματα που θα έπρεπε να θορυβήσουν την
κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη της διαχεί-
ρισης του ζητήματος. 

Γράφει ο 

Μιχάλης 
Δαμιανός

Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ 

Για πολλά χρόνια, πρόσφυγες κυρίως από τη
Συρία προσπαθούσαν, μέσω Κύπρου και Ελλά-
δος,  να περάσουν με μικρές βάρκες στο έδαφ-
ος της ΕΕ. Πολλά ήταν τα ατυχήματα και πολ-
λές οι ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα. Οικο-
γένειες, μικρά παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας,
χάθηκαν στον δρόμο της αναζήτησης ενός καλύτε-
ρου αύριο. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κό-
σμου, με πιο χαρακτηριστικές αυτές με τα άψυχα
σώματα στις ακτές των ελληνικών νησιών.  Άν-
θρωποι σε απόγνωση εναπόθεταν τις ελπίδες
τους μέσα στα σαπιοκάραβα, επιδιώκοντας το
ελάχιστο, την επιβίωση.  Οι ιστορίες αμέτρητες
και συγκλονιστικές που επιβεβαίωναν ότι επρό-
κειτο για πραγματικές περιπτώσεις πολιτικών
προσφύγων που είχαν δικαίωμα να αιτηθούν
πολιτικό άσυλο, καθώς κανένας γονιός δεν θα
έβαζε το παιδί του σε βάρκα διακυνδυνεύοντας
τη ζωή του, εάν το ρίσκο παραμονής του στη
χώρα του δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό της
διαφυγής.

Εδώ και λίγα χρόνια, όμως, η κατάσταση έχει
αλλάξει. Αυξητική τάση παρατηρείται στις “αφίξεις”
στο νησί μας που αφορούν  κυρίως άντρες ηλικίας
20 ως 40 ετών, οι οποίοι ταξιδεύουν μόνοι από
διάφορες χώρες. Έρχονται κυρίως μέσω της 
γραμμής αντιπαράταξης, περνώντας στις ελεύ-
θερες από διάφορα αφύλακτα σημεία.  Όλοι αι-
τούνται άσυλο, αλλά ενδεχομένως λίγοι να το
δικαιούνται. Πρόκειται πλέον για οικονομικούς
και όχι πολιτικούς πρόσφυγες οι οποίοι είναι
χρήσιμοι για μια οικονομία όταν τους χρειάζε-
ται, αλλά όχι όταν δεν υπάρχουν δουλειές και
όταν το κράτος, ιδιαίτερα τώρα λόγω των επι-
πτώσεων του κορωνοϊού, δεν μπορεί να τους
συντηρεί.

Η ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση του
μεταναστευτικού ρεύματος προς την Κύπρο,
εύλογα δημιουργεί ερωτήματα. Ο προβληματι-
σμός αφορά την πιθανότητα να έρχονται στοχευ-
μένα μέσω κατεχομένων, ξεκινώντας από την
Τουρκία πολλές φορές, με συγκεκριμένο σχέδιο
και επιδιώξεις. Η δημογραφική αλλοίωση είναι
πλέον υπαρκτός κίνδυνος. Επιπλέον, δεν περ-
νούν απαρατήρητα τα επεισόδια εντός και εκ-
τός των χώρων φιλοξενίας. Ακόμη, όμως, πιο
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι κρατικές
υπηρεσίες δεν διαψεύδουν πληροφορίες ότι
ανάμεσα στους μετανάστες που έφθασαν στις
ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία πε-
ριοχές, υπάρχουν πρόσωπα με “ύποπτο” πα-
ρελθόν. 

Όσοι δεν βλέπουν τις σοβαρές διαστάσεις
που προσλαμβάνει το θέμα, απλά εθελοτυ-
φλούν ή έχουν άλλους λόγους να μην θέλουν να
δουν την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη, μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης,
δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία για να κρύβε-
ται. Αυτό που χρειάζεται είναι μέτρα ελέγχου και
πρόληψης. Αλλά κυρίως, μια ξεκάθαρη μετα-
ναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα ανθ-
ρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, όπως
επίσης την οντότητα, τον χαρακτήρα και τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Διπλωματική αντεπίθεση Κύπρου

στις τουρκικές παρανομίες
Διπλωματική αντεπίθεση ξεκίνησε η κυβέρν-

ηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντι-

μετώπιση της τουρκικής παράνομης δράσης

στην κυπριακή ΑΟΖ με τον Πρόεδρο Αναστα-

σιάδη να θέτει το θέμα σε τηλεδιάσκεψη που είχε

με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον

ντερ Λάιεν και τον ΥΠΕΞ νίκο Χριστοδουλίδη να

βάζει στην ατζέντα του επόμενου Συμβουλίου

των ΥΠΕΞ της ΕΕ το όλο φάσμα των ευρω-το-

υρκικών σχέσεων.

Κατά τη συνομιλία του με την πρόεδρο της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, ο Νίκος Αναστασιάδης αναφ-

έρθηκε από τη μια στο πόσο επικίνδυνη εξελίσσε-

ται η κατάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες

πληροφορίες ο ΠτΔ φέρεται να ανέφερε στην Ευρω-

παία αξιωματούχο ότι υπάρχει και κίνδυνος για σύρρ-

αξη λόγω των τουρκικών ενεργειών στην περιοχή.

Ζητώντας από την πρόεδρο της Κομισιόν να κινη-

θεί χωρίς άλλη καθυστέρηση, υποδεικνύοντας ότι η

περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι η ίδια με της Κύ-

πρου. 

Ο ΠτΔ σημείωσε το γεγονός ότι η Κύπρος λαμ-

βανομένου υπόψη ότι δεν έχει ούτε πολεμικά πλοία

ούτε και πολεμική αεροπορία αναγκάζεται να περ-

ιοριστεί σε καταγγελίες. Ελπίζοντας την ίδια ώρα

στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Ν. Αναστασιάδης φαίνεται να σημείωσε και το

γεγονός ότι κυρώσεις που αποφασίστηκαν κατά  των

τουρκικών συμφερόντων κάθε άλλο παρά έχουν

αποθαρρύνει την Τουρκία. Για να τονίσει στη συνέχεια

πως τα πράγματα στην περίπτωση της Ελλάδας

είναι πολύ διαφορετικά γιατί «εκείνοι διαθέτουν και

αεροπλάνα και πλοία». Συνεπώς δεν θα πρέπει να

αναμένεται ότι η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι πα-

ρόμοια με της Κύπρου, τόνισε ο ΠτΔ προς την Πρ-

όεδρο της Κομισιόν. Προειδοποιώντας για τους κιν-

δύνους από μια γεωτρητική δραστηριότητα εντός

της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. 

Το θέμα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Ούρ-

σουλα φον ντερ Λάιεν στον Νίκο Αναστασιάδη, θα

απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσεχείς

συνόδου.

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 

ΥΠΕΞ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Όλο το φάσμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και Τουρκίας θα τεθεί επί τάπητος στο επό-

μενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιούλιο

μετά από αίτημα του Κύπριου ΥΠΕΞ, Νίκου Χρι-

στοδουλίδη.

Επειδή η σύνοδος της περασμένης Δευτέρας δεν

επέτρεπε σε μια εις βάθος συζήτηση της κατάστα-

σης στην περιοχή, οι ΥΠΕΞ της ΕΕ αποδέχθηκαν

το αίτημα του Νίκου Χριστοδουλίδη για να τεθεί επί

τάπητος και να συζητηθεί όλο το φάσμα των σχέ-

σεων της Ένωσης με την Τουρκία.  

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέδειξε στους Ευρω-

παίους ομολόγους του ότι η σημερινή στάση της 

Τουρκίας είναι απότοκο των χλιαρών αντιδράσεων

της Ένωσης στις τουρκικές προκλήσεις εντός της

κυπριακής ΑΟΖ, το προηγούμενο διάστημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Δένδιας έθ-

εσε το πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων με ιδιαίτε-

ρα καυστικό τρόπο σημειώνοντας την ανάγκη για

σοβαρές κυρώσεις κατά της Άγκυρας.

Σε μια συμβολική κίνηση, μάλιστα, ο Έλληνας

ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη

έχοντας δίπλα του στο γραφείο του δεύτερου, τον

Γάλλο ΥΠΕΞ, Jean-Yves Le Drian, με τον οποίο

είχε προηγουμένως συζητήσει την κλιμάκωση της

τουρκικής προκλητικότητας στη Μεσόγειο.

Με αυτόν τον τρόπο στην εξίσωση κατά των πει-

ρατικών ενεργειών της Τουρκίας εντάχθηκε και ο

ισχυρός παράγοντας της Ε.Ε. Γαλλία, αφού ο κ. Le

Drian, κατά την παρέμβασή του στην παρουσία του

κ. Πομπέο ήταν ιδιαίτερα έντονος ως προς το θέμα

της Τουρκίας, σημειώνοντας εμφατικά πως σε καμία

περίπτωση η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να πα-

ραδώσουν το κλειδί της ανατολικής Μεσογείου στην

Άγκυρα.

Η στάση των Χριστοδουλίδη, Δένδια αλλά και Le

Drian, ανάγκασαν τους ΥΠΕΞ να αναθεωρήσουν τη

στάση τους και να δεχθούν τη συζήτηση που πρό-

τεινε ο Κύπριος ΥΠΕΞ για τις 13 Ιουλίου, όπου για

πρώτη φορά όλοι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερ-

ικών, θα αναθεωρήσουν ολόκληρο το φάσμα των

σχέσεων της Ε.Ε. με την Τουρκία.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτε-

ρική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, εξέφρασε την ανη-

συχία του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσό-

γειο. Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε:

«Ανησυχούμε για την κλιμάκωση στην Ανατολική

Μεσόγειο. Συμφωνήσαμε για την ανάγκη να υπάρ-

ξει αποκλιμάκωση έτσι ώστε να επιστρέψουμε σε μια

πραγματική συνεργασία. Yπήρξαν ορισμένα γεγονότα

τις τελευταίες ημέρες, είναι σε γνώση μας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Μπορέλ

σημείωσε ότι «ο υπουργός Εξωτερικών των HΠΑ

λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στη Μεσόγειο αλλά

κυρίως σε σχέση με την κατάσταση στη Λιβύη», ενώ

ο Ευρωπαίος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «η κα-

τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο χειροτερεύει.

Η Ελλάδα και η Κύπρος εκφράζουν παράπονα

ότι υπάρχουν γεωτρήσεις πολύ κοντά στις ακ-

τογραμμές τους». Επιπροσθέτως, τονίστηκε ότι στο

επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα τε-

θεί το ζήτημα της σχέσης της ΕΕ με την Τουρκία λαμ-

βάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του ζητήματος.

Την οργή της Άγκυρας προκάλεσε η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ  Λευ-

κωσίας και Λονδίνου για ανάπτυξη των βρετανικών βάσεων στη Κύπρο.

«Να μην μιλάτε μετά για λύση όταν πραγματοποιείτε τέτοια βήματα», δήλω-

σε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανά-

πτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι

«επιχειρεί υφαρπαγή», προσπαθώντας να αλλάξει το στάτους κβο στην περ-

ιοχή των Βρετανικών Βάσεων και πως «αυτό ονομάζεται υφαρπαγή».  Από

τις κατηγορίες και τις απειλές άφησε...  έξω τη Βρετανία, που είναι το έτερο

συμβαλλόμενο μέρος στη σύναψη τής συμφωνίας..

Ο Τσελίκ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός σε συνέντευξη Τύπου που έδω-

σε μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος, της οποίας

προήδρευσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στη πρόσφατη ρύθμιση που αφορά τη συμφωνία της Κύπρ-

ου με τη Μεγάλη Βρετανία αναφορικά με την χρήση ιδιόκτητων περιουσιών

που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων, ο Τσιελίκ υποστήριξε ότι με

τη νέα ρύθμιση που έγινε, στόχος είναι να αλλάξει το καθεστώς που επικρα-

τεί στις Βάσεις. Επικρίνοντας το γεγονός ότι η νέα συμφωνία έγινε χωρίς να

υπάρξει διαβούλευση ούτε με την Τουρκία αλλά ούτε και με το ψευδοκράτος,

ο Τσιελίκ υποστήριξε ότι έχουν και οι Τουρκοκύπριοι δικαιώματα και ακίνητη

περιουσία στις Bάσεις. «Όχι μόνο προσπαθείτε να αλλάξετε το καθεστώς των

Βάσεων αλλά προσπαθείτε να το αλλάξετε και μονομερώς προς όφελος της

“νότιας Κύπρου”. Κανείς να μην σκεφθεί να σφετεριστεί τα δικαιώματα των Το-

υρκοκυπρίων στις Bρετανικές Bάσεις», προειδοποίησε.

«Ενόσω γίνονται αυτές οι προσπάθειες, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν

θα μπορούν να μιλούν από εδώ και πέρα για λύση, ισότητα και άλλα τέτοια

ζητήματα. Οποιαδήποτε βήματα λαμβάνονται μονομερώς αλλά και οι προ-

σπάθειες για δημιουργία τετελεσμένων, σίγουρα στρέφονται εναντίον τους τό-

σο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Οποιαδήποτε βήματα γίνονται

χωρίς την έγκριση της Τουρκίας ή και χωρίς την έγκριση της ΤΔΒΚ, σίγουρα

θα στραφούν εναντίον τους. Θα ήθελα να τους προειδοποιήσω για μια ακόμη

φορά. Σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε αυτό το βήμα που έγινε, θα

παρακολουθούμε μέχρι τέλους τα δικαιώματα περιουσίας των Τουρκοκυπρίων

εντός των συνόρων των Bρετανικών Bάσεων, αυτό είναι ένα αναπόσπαστο δι-

καίωμα, και είναι ένα νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με τον διεθνές δίκαιο. Να μην

περάσει από το μυαλό κανενός ότι μπορεί να σφετεριστεί τα δικαιώματα των

Τουρκοκυπρίων στις Βρετανικές Βάσεις», δήλωσε ο Τσιελίκ.

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ Η …ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Οργή στην Τουρκία για τη συμφωνία Κύπρου-Βρετανίας

για τις Bάσεις: «Ξεχάστε τη λύση του Κυπριακού»
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Ενώ η σχεδόν πλήρης άρση

του αποκλεισμού στην Αγγλία

συνοδεύεται με συμβουλές, πα-

ροτρύνσεις και απαγορεύσεις,

πολιτικοί, επιστήμονες και οι-

κονομολόγοι… ερίζουν για το

εύρος της απόστασης (social

distance) που πρέπει να τηρούν

οι πολίτες για αποφυγή μετάδο-

σης του κορωνοϊού από αν-

υποψίαστους φορείς του. Το…

μέγα θέμα των ημερών είναι αν

θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει

ο κανόνας των δύο μέτρων ή αν

θα μειωθεί στο ένα μέτρο.

Ο υφυπουργός Υγείας Έντου-

αρντ Έργκαρ απαντώντας σχε-
τικώς σε επείγουσα ερώτηση στη
Βουλή , επεσήμανε ότι η κυβέρνη-
ση επανεξετάζει εδώ και καιρό τις
ευρύτερες επιπτώσεις από την ισχύ
του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τις θέσεις της επιστημονικής
επιτροπής όσο και αυτές των οικο-
νομολόγων.

Στοιχείο που θα μετρήσει στην
επανεξέταση του ισχύοντος κανό-
να είναι οι διαμαρτυρίες των επιχει-
ρηματιών και των εργαζομένων και
οι επιδημιολογικές συνθήκες που
θα επικρατούν τη στιγμή της αξιολό-
γησης, στις 4 Ιουλίου. Όλα δείχνουν
ότι τα δύο μέτρα θα μειωθούν στο
1,5 ή ακόμα και στο ένα μέτρο αν
οι θάνατοι εξ αιτίας του ιού παρα-
μείνουν στα σημερινά χαμηλά επίπε-
δα (δηλαδή δεκάδες οι νεκροί αντί
εκατοντάδες) και τα κρούσματα με-
ρικές εκατοντάδες αντί χιλιάδες.

Στις 4 Ιουλίου αναμένεται να
ανοίξουν και οι επιχειρήσεις που
παραμένουν ακόμα κλειστές, όπως
ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπυραρίες,
καφέ, κομμωτήρια, κουρεία κλπ.

Επίσης, φαίνεται ότι στις 29 Ιου-
νίου θα καταργηθεί και η 14ήμερη
καραντίνα για όσους εισέρχονται
στην Αγγλία και θα αντικατασταθεί
με ένα άλλο σύστημα γρήγορου
ελέγχου αν κάποιος ταξιδιώτης είναι
φορέας του ιού ή όχι.

Η ΟΛΙΓΩΡΙΑ

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΟΥΣ

ΝΕΚΡΟΥΣ

Αίσθηση έχει προκαλέσει  η το-
ποθέτηση ενός εκ των επιστημό-
νων της επιτροπής που συμβού-
λευε τη βρετανική κυβέρνηση, ότι
αριθμός των νεκρών του κορωνο-
ϊού στη Βρετανία θα μπορούσε να
είναι ο μισός εάν η κυβέρνηση του
Μπόρις Τζόνσον είχε επιβάλει lock
down μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οπως έγραψε η «Guardian»

στην ιστοσελίδα της, η τοποθέτηση
του καθηγητή Νιλ Φέργκιουσον

ότι «χιλιάδες ζωές θα μπορούσαν

να έχουν σωθεί», ενέτεινε την πίε-
ση στην κυβέρνηση σε σχέση με
τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε
την κρίση του κορωνοϊού και άφη-
σε τον Βρετανό πρωθυπουργό εκ-
τεθειμένο.

Ο Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε
ότι είναι «πρόωρο» να ασκηθεί κρι-
τική στην κυβερνητική προσέγγι-
ση, ενώ σημείωσε ότι έλαβε τα μέτρα

τα οποία εκείνος και οι σύμβουλοί
του πίστευαν ότι ήταν σωστά για τη
χώρα, βασισμένος σε επιστημονι-
κά στοιχεία.

Όμως, αυτός ο ισχυρισμός τέθη-
κε υπό ακόμη μεγαλύτερη αμφι-
σβήτηση όταν ο αρχίατρος της
Αγγλίας, καθηγητής Κρις Γουίτι,

ερωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για
κάποιον από τους χειρισμούς του
γύρω από την πανδημία μέχρι στιγ-
μής.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη

λίστα πραγμάτων που πρέπει να

εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή»,

δήλωσε.
Τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυ-

πουργός δέχθηκαν έντονες πιέσεις
μετά την παρέμβαση Φέργκιουσον,
ο οποίος είναι επικεφαλής της επι-
δραστικής ομάδας μοντελοποίησης
του Imperial College. Παράλληλα,
ήταν και μέλος της επιστημονικής
επιτροπής στα πρώτα στάδια του
ξεσπάσματος της πανδημίας. 

«Αν είχαμε επιβάλει lockdown

μια βδομάδα νωρίτερα, θα είχα-

με μειώσει τον συνολικό αριθμό

των νεκρών τουλάχιστον στο

μισό», ανέφερε ο Φέργκιουσον στη
Βουλή των Κοινοτήτων.

1300 ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ-ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΑΠΟ ΚΙΝΑ

Η μελέτη βρετανικής κοινοπρα-
ξίας, η οποία συστάθηκε για την
ανάλυση της ακολουθίας του γενε-
τικού κώδικα του ιού, δείχνει ότι η
εισαγωγή του κορωνοϊού στη Βρε-
τανία σημείωσε κορύφωση στα μέ-
σα Μαρτίου, όταν οι ρυθμοί μετά-
δοσης αυξάνονταν σε όλες τις χώρ-
ες της Ευρώπης, όμως προτού η
βρετανική κυβέρνηση θέσει περιο-
ρισμούς στις μετακινήσεις. Αν οι τα-
ξιδιωτικοί περιορισμοί και η υποχρε-
ωτική καραντίνα είχαν τεθεί σε ισχύ
μια εβδομάδα νωρίτερα, ο συνο-
λικός αριθμός των κρουσμάτων στη
Βρετανία θα μπορούσε να είναι
πολύ χαμηλότερος, αναφέρουν οι
επικριτές.

Η ανάλυση, η οποία δεν έχει δια-
σταυρωθεί ακόμη από άλλες έρευ-
νες, αναφέρει επίσης ότι τα εισα-
γόμενα κρούσματα από την Κίνα

ήταν ελάχιστα, με την πλειοψηφία
τους να προέρχεται από την Ισπανία,
τη Γαλλία και την Ιταλία.

Ο Γκάρι ΜακΛίν, καθηγητής Μο-
ριακής Ανοσολογίας στο London
Metropolitan University, αναφέρει:
«Αν είχαμε εφαρμόσει αυστηρ-

ούς εξωτερικούς περιορισμούς

από πολύ νωρίτερα, τα εισαγό-

μενα κρούσματα και η παρεπό-

μενη μετάδοση του ιού εντός της

κοινότητας θα είχαν μειωθεί. Δεν

το κάναμε μέχρι να είναι ήδη

αργά».

Ο Τζέρεμι Φαράρ, διευθυντής
του Welcome Trust και μέλος της
συμβουλευτικής επιτροπής της
κυβέρνησης, του Sage, περιέγρα-
ψε τα τελευταία ευρήματα ως «πολύ
σημαντικά». Γράφοντας στο Twitter,
σημείωσε ότι η έρευνα υπογραμ-
μίζει τις προκλήσεις του περιορι-
σμού, αναφέροντας ότι τα πολλά
εισαγόμενα κρούσματα δείχνουν
ότι το κλείσιμο των συνόρων «πρέ-

πει είτε να είναι πολύ στοχευμένο

και έξυπνο (πράγμα αδύνατο στα

πρώτα στάδια μιας πανδημίας) ή

απόλυτο, προκειμένου να έχει ου-

σιαστικά αποτελέσματα».

Η μελέτη έδειξε ότι ο ιός έφτασε
στη χώρα τουλάχιστον σε 1,356
διαφορετικές περιπτώσεις. 

Υπολογίζεται ότι το 34% των κρ-
ουσμάτων έφτασαν από την Ισπανία,
το 29% από τη Γαλλία, το 14% από
την Ιταλία και λιγότερα από το 0,1%
απ’ ευθείας από την Κίνα. Οι επι-
στήμονες υπογραμμίζουν τα μέσα
Μαρτίου ως αξιοσημείωτη περίο-
δο καθώς «τα ταξίδια προς τη Βρ-

ετανία ήταν ακόμη πολλά και συνέ-

πεσαν με τους υψηλούς αριθμούς

ενεργών κρουσμάτων σε άλλες πε-

ριοχές».

Από τη στιγμή που η βρετανική
κυβέρνηση εξέδωσε οδηγία ότι οι
μη αναγκαίες διεθνείς πτήσεις πρέ-
πει να αποφεύγονται και συμβου-
λές στις 23 Μαρτίου προς όλους
τους Βρετανούς που βρίσκονταν
στο εξωτερικό για επιστροφή στη
χώρα, υπήρξε τεράστια μείωση των
ταξιδιών προς τη Βρετανία και πολύ
λιγότερα εισαγόμενα κρούσματα.

Η μελέτη ανακάλυψε επίσης ότι
μεμονωμένες εκδηλώσεις, όπως
το αμφιλεγόμενο ματς της Λίβερ-

πουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στις
11 Μαρτίου, κατά πάσα πιθανό-
τητα δεν άλλαξαν και πολλά στο
συνολικό αριθμό των εισαγόμενων
λοιμώξεων. 

Υπολογίζεται ότι 3,000 φίλαθλοι
ταξίδεψαν για να παρακολουθή-
σουν τον αγώνα, όμως εκείνη την
εποχή περίπου 20,000 ταξιδιώτες
έφταναν καθημερινά στη χώρα από
την Ισπανία.

ΕΝΩ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚOMΜΩΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

«Χαμένοι» μεταξύ του ενός

και των δύο μέτρων…

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Το εμβόλιο του Παν/μίου της Οξφόρδης
αγόρασαν 4 ευρωπαϊκές χώρες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝ 400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΣΕΙΣ

Συμβόλαιο με την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία για

την προμήθεια εμβολίου κατά του κορωνοϊού ανακοίνωσε ότι υπέγραψε

η βρετανική φαρμακοβιομηχανία Astra Zeneca με τις παραδόσεις να

αρχίζουν έως τα τέλη του 2020.

Το συμβόλαιο προβλέπει έως 400 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου,

που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανέφερε η εται-

ρεία, που πρόσθεσε ότι επιδιώκει να διευρύνει την παραγωγή του εμβολίου,

το οποίο δεσμεύθηκε να προμηθεύσει χωρίς κέρδος στη διάρκεια της

πανδημίας.

«Καθώς η ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα μας αναμένεται να ξεκινή-

σει σύντομα την παραγωγή, ελπίζουμε ότι θα καταστήσουμε το εμβόλιο

ευρέως και γρήγορα διαθέσιμο», ανέφερε ο Εκτελεστικός Διευθυντής Πασ-

κάλ Σόριοτ με ανακοίνωσή του.

Η πειραματική φάση του εμβολίου είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο

και αναμένεται να τελειώσει το φθινόπωρο, ανέφερε ο Ιταλός υπουργός

Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντζα, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η Astra Zeneca κατέληξε σε διάφορες συμφωνίες παραγωγής προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στον στόχο της παραγωγής 2 δισεκ. δόσεων

του εμβολίου, περιλαμβανομένων δύο κοινοπραξιών με την υποστήριξη

του Μπιλ Γκέιτς και μιας συμφωνίας ύψους 1,2 δισεκ. δολαρίων με την

κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή για την COVID-19, την

πολύ μεταδοτική αναπνευστική ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορω-

νοϊός.

«Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν ήδη εξασφαλίσει εμβόλια. Η Ευρώπη

δεν το έχει κάνει ακόμη. Η ταχεία συντονισμένη δράση μιας ομάδας κρατών

μελών θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για όλους τους πολίτες της ΕΕ

σε αυτή την κρίση», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν.



Η «ώρα της αλήθειας» για την 
προσέλκυση ξένων τουριστών 

Η«ώρα της αλήθειας» για τον ελ-

ληνικό τουρισμό έφτασε. Με τα αε-

ροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσα-

λονίκης να ανοίγουν τους διαδρόμους

τους για τις πτήσεις εξωτερικού, ξεκι-

νάει η δυσκολότερη προσπάθεια των

τελευταίων ετών για την προσέλκυση

ξένων τουριστών στην Ελλάδα.

Τα πρώτα συγκρατημένα χαμόγελα για

τον ελληνικό τουρισμό εμφανίστηκαν μό-

λις την τελευταία εβδομάδα, όταν μεγά-

λες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης

άρχισαν να ανακοινώνουν τα σχέδιά 

τους για την επανέναρξη των πτήσεων,

περιλαμβάνοντας σε αυτά και την Ελλά-

δα. 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της

ForkwardKeys, τα μειωμένα επίπεδα κρ-

ατήσεων σε σχέση με το 2019 ακόμη και

για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δείχνουν

ότι ο κόσμος παραμένει ακόμα διστακτι-

κός. Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις για Ελλά-

δα, Πορτογαλία και Ισπανία υπολείπον-

ται αντίστοιχα κατά 49,8%, 52% και 53,5%

σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διά-

στημα. Δεν λείπουν όμως και οι απογοη-

τεύσεις εξαιτίας των ανακοινώσεων των

αερομεταφορέων για διακοπή των καλο-

καιρινών δρομολογίων τους προς την

Ελλάδα από τις ΗΠΑ (American Airlines)

και την Άπω Ανατολή (Scott). 

Οι ξενοδόχοι και οι πληρότητες

«Αυτή τη στιγμή κανένα ξενοδοχείο δεν

είναι σε θέση να γνωρίζει τις πληρότητες

που θα έχει για το υπόλοιπο καλοκαίρι,

παρά τις όποιες κρατήσεις εμφανίζονται

στους αερομεταφορείς και στα ηλεκτρονι-

κά συστήματά του», λένε παράγοντες του

ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίοι αγω-

νιούν, καθώς τα δεδομένα στη λειτουργία

των ξενοδοχείων αλλάζουν εξαιτίας και

των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Στο πλαίσιο αυτό, «η εφετινή χρονιά θα

είναι μια χρονιά όπου οι ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν με στόχο

την επιβίωσή τους και όχι την κερδοφορία

τους». Για τον λόγο αυτό, εξακολουθούν

να ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών

να μειώσει τον ΦΠΑ διαμονής στο 6% και

της εστίασης στο 13%.

Την πραγματική εικόνα της χρονιάς ανα-

μένεται να φωτίσει έρευνα που «τρέχει»

ήδη στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών

και Προβλέψεων, μέσω της οποίας θα

αποτυπωθεί το οικονομικό κόστος λειτο-

υργίας των ξενοδοχείων και πόσα τελικά

ξενοδοχεία θα ανοίξουν εφέτος από τις

αρχές Ιουλίου και μετά. 

Εν αναμονή οι Tour Operators

Η γερμανική TUI ανακοίνωσε ότι από

τις πτήσεις του δικού της αερομεταφορέα,

Tuifly, που είχαν προγραμματιστεί προ

κορωνοϊού, θα πραγματοποιηθούν οι μι-

σές και μάλιστα προς το τέλος του καλο-

καιριού. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων

Σύμβουλος του Ομίλου TUI, Friedrich

Joussen, το ίδιο θα συμβεί κατά τη χει-

μερινή σεζόν. Η TUI εκτιμά ότι ο καλοκαι-

ρινός τουρισμός θα επιστρέψει σε κάποια

κανονικότητα το 2021, προσθέτοντας πως

σημαντική τουριστική ανάπτυξη θα κατα-

γραφεί και πάλι το καλοκαίρι του 2022.

Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη της Ένωσης

Ξένου Τύπου της Γερμανίας, διατύπωσε

την πρόβλεψη ότι εφέτος θα ταξιδέψει μό-

νο το 50% των τουριστών.

Για τον λόγο αυτό, η TUI σκοπεύει να

περιορίσει στο μισό τις θέσεις εργασίας

πλήρους απασχόλησης στον αερομετα-

φορέα της, Tuifly, με περικοπές 800 έως

1.000 θέσεων εργασίας από τις συνολικά

2.000. 

Ορατός ο κίνδυνος διασποράς 

του κορωνοϊού από τους ξένους

Με ανοιχτό το μέτωπο της Ξάνθης, όπου σημειώθηκε αύξηση των

κρουσμάτων, η προσοχή (και η αγωνία) της ελληνικής κυβέρνησης επι-

κεντρώνεται στο πεδίο του τουρισμού. Την Δευτέρα 15/6 ξεκίνησε η του-

ριστική περίοδος και σταδιακά μέχρι την 1η Ιουλίου θα ανοίξουν αερο-

δρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κλπ. Ο ορατός κίνδυνος διασποράς του κο-

ρωνοϊού από τους ξένους επισκέπτες, έχει θέσει τους πάντες σε συνα-

γερμό, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα είχε δραματικές συνέπειες για την

οικονομία και την Ελλάδα γενικότερα. Την Παρασκευή 12/6 οι υπουρ-

γοί Υγείας Β. Κικίλιας και Τουρισμού Χ. Θεοχάρης, παρουσίασαν το σχέ-

διο για την υγειονομική θωράκιση των νησιών. Σχέδιο που στηρίζεται

σε τρεις βασικούς άξονες: Ενίσχυση των δομών υγείας, αύξηση του υγει-

ονομικού προσωπικού, επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας, διασύνδε-

ση (των νησιών) με τα νοσοκομεία αναφοράς και πρόσβαση σε τεστ

ανίχνευσης του ιού. 

Σύμφωνα με τον Β. Κικίλια, έχουν δεσμευθεί 446 κλίνες για να υπο-

δεχθούν ασθενείς με κορωνοϊό, με δυνατότητα ο αριθμός να φτάσει τις

649, ενώ υπάρχουν έτοιμες 18 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, που σε

περίπτωση ανάγκης μπορούν να φτάσουν τις 79. Και όλα αυτά, μέχρι

οι ασθενείς να μεταφερθούν αεροπορικώς ή με πλωτά μέσα στα μεγά-

λα νοσοκομεία της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στο μεταξύ, οι κινητές μονά-

δες του ΕΟΔΥ θα συνεχίσουν να κάνουν τεστ ανίχνευσης για τον ιό σε

όλα τα νησιά, κυρίως σε κλειστούς χώρους και σε ευπαθείς ομάδες.

Ερωτευμένη με την ελληνική γλώσσα…

«Ο Παρθενώνας δεν είναι μόνο το οικοδόμημα, το μνημείο, είναι η

πρόσληψή του, η εικόνα του μέσα στην Ιστορία. Όλες αυτές οι απόψεις

δημιουργούν τον Παρθενώνα, την αρχαιότητα»… Λόγια της Αμερικανίδας

ελληνίστριας Τζοχάνα Χάνινκ. Έχει, όμως, το παράπονο ότι στις προα-

παιτούμενες γλώσσες για τα διδακτορικά προγράμματα κλασικών σπου-

δών περιλαμβάνονται τα γερμανικά, τα γαλλικά ή τα ιταλικά, αλλά όχι τα

νέα ελληνικά. Και αυτό σημαίνει ότι ο δυτικός φιλόλογος χάνει την επα-

φή με την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για την αρχαιότητα, επισημαίνει

η Τζοχάνα Χάνινκ και τονίζει ότι η εκμάθηση της νέας ελληνικής ήταν

«ό,τι καλύτερο έχω κάνει ως κλασική φιλόλογος». 

Και κλείνει τονίζοντας: «Σε ποια άλλη γλώσσα έχεις τη δυνατότητα να

περιγράψεις κάποιον ψηλό, γεροδεμένο άντρα ως Κούρο, σε μια καθ-

ημερινή συζήτηση;»

ΗΠΑ: ΟΧΙ στη μετατροπή 

της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Φρένο στα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σο-

φίας σε τζαμί επιχειρούν να βάλουν οι ΗΠΑ και τάσσονται ανοιχτά υπέρ

των θέσεων της Ελλάδας. «Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Εξακολου-

θούμε να θεωρούμε την Αγία Σοφία μνημείο ιδιαίτερης σημασίας και

στηρίζουμε τη διατήρησή της με τρόπο που θα σέβεται την πολυθρη-

σκευτική ιστορία της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

την επομένη της δημοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης για τις ανά τον

κόσμο θρησκευτικές ελευθερίες. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται ότι

ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέχισαν (και το 2019) να θέτουν το

θέμα στους Τούρκους συναδέλφους τους, υποστηρίζοντας τη διατήρη-

ση του σημερινού καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Ανάλογες κινήσεις έγι-

ναν από τον Αμερικανό Πρέσβη και τις Προξενικές Αρχές στην Τουρκία,

αλλά και τους αξιωματούχους που επισκέφθηκαν τη γειτονική χώρα. Σε

ανακοίνωσή του τις προηγούμενες ημέρες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε

ταχθεί στο πλευρό της Ελλάδας, γεγονός που προκάλεσε τη δυσφορία

και την αντίδραση της Άγκυρας. «Δεν είναι διεθνές θέμα, είναι θέμα εθ-

νικής κυριαρχίας μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μ. Τσα-

βούσογλου, ενώ χαρακτήρισε «παράξενη» την εμπλοκή των ΗΠΑ. Ο

ίδιος ο Τ. Ερντογάν, σε μια από τις πολλές δηλώσεις του, ανέφερε ότι

δεν πρόκειται να πάρει την άδεια της Αθήνας για να μετατρέψει σε τζαμί

την Αγία Σοφία. Στο μεταξύ, από τους Δελφούς, ο Δήμαρχος Εκρέμ Ιμά-

μογλου κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν ότι «εργαλειοποιεί» το θέμα

της Αγίας Σοφίας για εσωτερικούς λόγους, ενώ τάχθηκε εμμέσως κατά

της μετατροπής της σε τζαμί. Τόνισε συγκεκριμένα ότι η Αγία Σοφία είναι

«ένα ιστορικό μνημείο, μια περιουσία που ανήκει σε όλον τον κόσμο,

είναι ένα κολοσσιαίο έργο, ένα έργο-σύμβολο».

Ανησυχίες στη Σορβόνη

Ανήσυχος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη

Γεώργιος Πρεβελάκης. Στο άρθρο του με τίτλο «Οι αναγκαίες ριζικές

αναθεωρήσεις», καταλήγει κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου: «Χωρίς

την απαραίτητη ριζοσπαστική προσπάθεια, κινδυνεύουμε να βιώσουμε

μια δεύτερη τουρκική εκδίκηση για το 1821. Η πρώτη, έναν αιώνα μετά

την Επανάσταση, μας στέρησε από τη μικρασιατική ακτή. Η δεύτερη,

μετά δύο αιώνες, απειλεί τον θαλασσινό μας ορίζοντα». 

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

Από την προηγούμενη Δευ-
τέρα (15/6) άρθηκε η απαγό-
ρευση για πτήσεις από Ιταλία,
Ισπανία, Ολλανδία, ενώ στις
θαλάσσιες αφίξεις εξακολου-θεί
να απαγορεύεται ο κατάπλους
πλοίων από το εξωτερικό – με
εξαίρεση τα σκάφη αναψυχής,
μόνο με πλήρωμα. 

Το πλήρες άνοιγμα του του-
ρισμού, σύμφωνα με το σχέδιο
που ξεδίπλωσε ο αρμόδιος υ-
πουργός Χάρης Θεοχάρης, θα
λάβει χώρα τον ερχόμενη μή-
να. Από 1ης Ιουλίου «έχουμε

αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια

της χώρας, ουσιαστικά εγκαι-

νιάζοντας τον τουρισμό και στα

νησιά», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά. Και πρόσθεσε ότι η Ελλά-

δα ακολουθεί πλήρως τις οδη-
γίες της Ευρ. Ένωσης και μά-
λιστα τις «συνδιαμορφώνουμε

γιατί επηρεάζουμε τις αποφά-

σεις», διαβεβαιώνοντας πα-
ράλληλα ότι ακολουθούμε τις
ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Την ίδια ημερομηνία θα επι-
τραπεί πλήρως ο κατάπλους
πλοίων από το εξωτερικό στα
ελληνικά λιμάνια, ενώ ενεργο-
ποιούνται 7 σημεία εισόδου από
τα χερσαία σύνορα. «Το σχέ-

διό μας είναι ολοκληρωμένο και

έχουμε κάνει επιχειρησιακές ασ-

κήσεις ετοιμότητας. Δειγματολ-

ηπτικά τεστ στα αεροδρόμια.

Περιορισμός σε ξενοδοχείο μέχρι

να πάρει τα αποτελέσματα ο τα-

ξιδιώτης, 14 μέρες καραντίνας

αν βρεθεί θετικός ο ταξιδιώτης»,

συμπλήρωσε ο υπουργός Του-

ρισμού.

Τεστ και 

αυτοπεριορισμός

Στο πλαίσιο αυτό, στις αφίξεις

μεταξύ 15 και 30 Ιουνίου σε Αθή-

να και Θεσσαλονίκη, σε όσους

εισέρχονται εκτός λίστας EASA,

θα υπάρχουν δειγματοληπτικά

τεστ και αυτοπεριορισμός σε

ξενοδοχείο επιλογής για μία

ημέρα. Σε περίπτωση θετικού

τεστ, ο ασθενής θα τίθεται σε

14ήμερη καραντίνα. Από Ιταλία,

Ισπανία, Ολλανδία, θα υπάρ-

ξουν τεστ για όλους, ενώ μέχρι

την έκδοση του αποτελέσματος

θα τίθενται σε μία ημέρα αυτο-
περιορισμού. Εφόσον το τεστ
είναι θετικό, ο ασθενής θα τί-
θεται σε καραντίνα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ταξι-
διώτες θα συμπληρώνουν ηλεκ-
τρονική φόρμα με στοιχεία επα-
φής τους στην Ελλάδα, δημι-
ουργώντας έτσι μεταξύ άλλων
δικλίδες ασφαλείας σε περί-
πτωση ιχνηλάτησης. «Θα υπάρ-

χουν ξενοδοχεία καραντίνας,

κυρίως σε πρωτεύουσες νομών,

αλλά και σε όλα τα νησιά μας.

Στόχος, όλοι όσοι θέλουν να έρ-

θουν στη χώρα μας, να μπορέ-

σουν να το κάνουν, αλλά και να

μπορέσουν και να επιστρέψουν

ασφαλείς», ανέφερε μεταξύ άλ-
λων ο Χ. Θεοχάρης. 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πώς ανοίγουν ελληνικά 

αεροδρόμια, λιμάνια, σύνορα



Δεν μας έφτανε η πανδημία του κορωνοϊού

(Covid-19) με το lockdown, με τις 50,000 συν

νεκρούς και ακόμα δεν τελειώσαμε. Ακόμα έχουμε

καθημερινά δεκάδες νεκρούς. Τα σχολεία δεν άνοι-

ξαν και όπως λέγεται δεν θα ανοίξουν κανονικά

μέχρι τον Δεκέμβριο! Γονείς αρνούνται να πάνε

τα παιδιά τους στα σχολεία, φοβούμενοι να μην

κολλήσουν κορωνοϊό. Τα καταστήματα μόλις άνοι-

ξαν την περασμένη Δευτέρα (15.6.2020) με επιφυ-

λάξεις και προφυλάξεις και ακόμα δεν είδαμε τα

αποτελέσματα. Η οικονομία πάει κατά βαρβάρων

και ο Πρωθυπουργός πιέζεται να σμικρύνει την

κοινωνική απόσταση από δυο μέτρα στο ένα μέτρο

αλλιώς η ξενοδοχειακή βιομηχανία δεν «αναπνέ-

ει» και τι το ένα, τι το άλλο. Οι δε ηλικιωμένοι ακόμα

βρίσκονται σε lockdown μέχρι νεωτέρας αν όχι

μέχρι να βρεθεί... εμβόλιο!

Και ξαφνικά ήλθε ως κεραμίδα στα κεφάλια μας και
το εξ Αμερικής εισαγόμενο «αντι-ρατσιστικό» μένος
στους δρόμους των πόλεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Όπου εν μέσω lockdown ξεσηκώθηκαν αιφνίδια οι
Βρετανο-Αφρικανοί και άλλοι επί τω πλείστω νεαροί,
να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται για... ρατσισμό,
με το σύνθημα εξ Αμερικής «Black lives matter», να
τους φταίνε τα αγάλματα και η Ιστορία, τα μεν πρώτα
να τα βεβηλώνουν και να τα πετάνε στους ποταμούς
την δε Ιστορία να θέλουν να την ξαναγράψουν στα
μέτρα τους. Σημειώνεται βέβαια ότι η πλειοψηφία δια-
μαρτύρονταν ειρηνικά αλλά, δυστυχώς, πάντοτε
υπάρχουν και οι λιγοστοί που κάνουν τη ζημιά... 'Ετσι,
κάποιοι αποφάσισαν να ασχημονούν με μπογιές στα
αγάλματα και να τα σπάνε και ως λύση να τα πετάνε...
στον ποταμό! Τους έφταιξε μεταξύ άλλων και το άγαλ-
μα του Γουίνστον Τσώρτσιλ! Με αποτέλεσμα να
ξεσηκωθεί και να κατεβεί στο Λονδίνο και μια μερίδα
Άκρας Δεξιάς για να υπερασπίστουν τα αγάλματα! Και
έδωσαν και πήραν οι συγκρούσεις με συλλήψεις πέραν
των 100 διαδηλωτών και τον τραυματισμό 65 αστυ-
νομικών...

Εξ Αμερικής

Εκ προοιμίου να πω όμως, ότι κανένας δεν μπο-
ρεί να συγχωρέσει τον τρόπο θανάτου του 46χρονου
Αφροαμερικανού George Floyd στα χέρια Αμερικα-
νών αστυνομικών, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής
του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την
25η Μαΐου. Ούτε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν
εκεί οι Αρχές τις ευθύνες των αστυνομικών. 

Δεν έπρεπε να περάσουν τρείς ολόκληρες μέρες,
να αγανακτήσουν οι πολίτες και να ξεσηκωθούν στους
δρόμους για να κατηγορηθεί ο αστυνομικός που γονά-
τισε πάνω του με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει ο άνθρω-
πος, ανίκανος να αναπνεύσει. Ούτε έπρεπε να καθυ-
στερήσουν ακόμα περισσότερο να κατηγορηθούν και
οι άλλοι συνάδελφοί του που στέκονταν απαθείς θεα-
τές αντί να τον σταματούσαν και να έσωζαν τον George
Floyd.

Ρατσισμός στο ΗΒ

Διερωτώμαι πραγματικά αν όντως υπάρχει στο ΗΒ
ρατσισμός σε τέτοιο σημείο. Σε μια χώρα όπου δεν
υπάρχει κυβερνητική ή άλλη υπηρεσία που να μην
έχει χιλιάδες υπαλλήλους και υψηλόβαθμούς, Βρετα-
νο-Αφρο-Ασιάτες, Ινδούς, Πακιστανούς, και όλων των
εθνοτήτων, ειδικά από πρώην αποικίες της Βρετανι-
κής Αυτοκρατορίας (περιλαμβανομένων και Κυπρίων).
Από την βρετανική κυβέρνηση (σε όλα της τα τμήμα-
τα), στη Βουλή των Κοινοτήτων, στη Βουλή των Λόρ-
δων, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην Αστυνομία,
στα Δημαρχεία, ακόμα και στις μυστικές της υπηρε-
σίες...

Προκατάληψη όχι ρατσισμός

Σε μια χώρα όπου έχουμε γυναίκα Υπουργό Εσω-
τερικών από το Πακιστάν, την Priti Patel, προηγήθη-
κε ο Sajid Javid επίσης από οικογένεια από το Πακι-
στάν, Υπουργό Οικονομικών τον Rishi Sunak, με
καταγωγή από το Punjabi της Ινδο-Ανατολικής Αφρι-
κής και τόσοι άλλοι στην κυβέρνηση ως υφυπουργοί
και ανώτεροι αξιωματούχοι τώρα και προηγουμένως,
στα διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες. Εκείνο που

προφανώς υπάρχει, όπως επισήμανε και ο Υπουργός
Οικονομικών, και υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου,
είναι προκατάληψη η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί
με δημοκρατικές μεθόδους.

Ακόμα και στις ΗΠΑ πόσοι και πόσοι κατέχουν κυβερ-
νητικές θέσεις και αξιώματα, μάλιστα σε μια χώρα που
ψήφισε Αμερικανο-Αφρικανό πρόεδρο, τον Μπάρακ

Ομπάμα...

Κακή αρχή η πολιτική 
Τόνυ Μπλέαρ

Δυστυχώς όμως, εδώ πρέπει να τονιστούν οι ευθύνες
του Πρωθυπουργού Τόνυ Μπλέαρ, ο οποίος το 2006
εδραίωσε συνταγματικά την διχαστική κουλτούρα της
κοινοτικοποίησης. Ήταν τότε που ίδρυσε το Τμήμα
Κοινοτήτων και Τοπικής Κυβέρνησης με επικεφαλής
Υπουργό με θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν
διχαστική εκείνη η κίνηση του Μπλέαρ, καθώς έδωσε
αφορμή και έμφαση στην αφοσίωση προς συγκεκρι-
μένη πίστη ή εθνική ομάδα παρά αφοσίωση στο κρά-
τος. Μια πολιτική που ούτε λίγο ούτε πολύ θύμισε αποι-
κιοκρατική πολιτική του διαίρει και βασίλευε στις πρώην
αποικίες, που τελικά ζημίωσε την ενότητα του κρά-
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ακριβώς στόχευε
και στις πρώην αποικίες...

Κάποτε η σοφία του λαού βγαίνει σωστή όπως στην
παροιμία « Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, πέ-
φτει και ο ίδιος μέσα». Στα αγγλικά υπάρχει το αντίστοιχο
που λέγει « What goes round comes round».

Στην περίπτωση των πρόσφατων εξάρσεων/δια-
δηλώσεων, δυστυχώς η κυβέρνηση απέτυχε να τις
σταματήσει, παραβιάζοντας η ίδια τον νόμο και την
τάξη, πρωτίστως εν μέσω πανδημίας και lockdown...

Άρθρο του Πρωθυπουργού 
Μπόρις Τζόνσον

Διαφωνώ με πολλές ενέργειες του Μπόρις Τζόν-

σον, αλλά συμφωνώ πλήρως με το άρθρο του στην
«Daily Telegraph» (15.6.2020), το οποίο πρόβαλε
πρωτοσέλιδα η αναπληρώτρια πολιτική συντάκτρια
της εφημερίδας Anna Mikhailova.

Ο Μπόρις Τζόνσον (σε σχέση με τη διαμάχη για
απομάκρυνση μνημείων) προειδοποίησε ότι «η Βρε-

τανία δεν μπορεί να κάνει "photoshop" την μα-

κραίωνη και περίπλοκη πολιτιστική ιστορία της

γιατί αυτό θα σημαίνει “παραποίηση” του παρελ-

θόντος μας”, ο Τσώρτσιλ ήταν ήρωας και πιστεύω

δεν είμαι μόνος που λέω ότι θα αντισταθώ με κάθε

πνοή στο σώμα μου οποιαδήποτε απόπειρα για

απομάκρυνση του αγάλματος του Γουίνστον Τσώρ-

τσιλ από την Πλατεία Συντάγματος», έγραψε στο
άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην σελίδα 4 της εφημε-
ρίδας. Ένα απόσπασμα:

«... Ο Τσώρτσιλ άλλαξε τις απόψεις του για τις

Ινδίες... και ότι και να είπε για το Ισλάμ την δεκα-

ετία του 1890, ήταν αυτός που έκτισε το Τέμενος

στο Regent's Park την δεκαετία του 1940. Και υπε-

ράνω όλων – όπως τόσοι άλλοι ορθώς υπέδειξαν

– είναι το αποκορύφωμα της παραφροσύνης να

τον κατηγορούν για ρατσισμό, όταν στάθηκε μόνος

εναντίον της ρατσιστικής τυραννίας που χωρίς την

αντίδρασή του θα είχε κυριεύσει αυτή τη χώρα και

την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο λάθος να

καταστρέφεται δημόσια περιουσία με τη βία. Είμαι

επίσης τρομερά αμφίβολος για την αυξανόμενη

καμπάνια να ξαναγραφτεί η Ιστορία ή να την κάνου-

με photoshop. Αν αρχίσουμε να καταστρέφουμε

τα αρχεία και να αφαιρούμε ότι δεν μας αρέσει,

ξεκινούμε ένα μεγάλο ψέμα, μια διαστρέβλωση

της Ιστορίας μας... Θα ήταν καλύτερο και πιο τίμιο

να ζητούσαμε από τα παιδιά μας να ξεχωρίσουν

το καλό από το κακό στην καριέρα του Τσώρτσιλ...

Αντί να σχίζουμε το παρελθόν, γιατί να μην προ-

σθέσουμε άνδρες και γυναίκες που βοήθησαν να

κάνουμε την σημερινή Κοινοπολιτεία... Ας πολε-

μήσουμε τον ρατσισμό, αλλά ας αφήσουμε την

κληρονομιά ήσυχη. Υπάρχουν δημοκρατικά μέσα

σ΄αυτή τη χώρα – χάρη παρεμπιπτόντως στον

Γουίνστον Τσώρτσιλ».

Η γνώση των Αρχαίων Ελλήνων
και ο Αριστοφάνης

Εύστοχο και το άρθρο του Tim Stanely στην ίδια
εφημερίδα «Οι περισσότεροι Βρετανοί δεν συμμε-

ρίζονται αυτό τον πόλεμο κουλτούρας».

«Δημοσιογράφοι προωθούν μια θέση στη Βρετανία

που η πλειοψηφία του απλού λαού δεν αναγνωρίζει...

Εν συντομία, το άγαλμα ενός ανθρώπου που νίκησε

τον φασισμό παραμορφώθηκε από αντι-ρατσιστές και

μετά το “υπερασπίστηκαν” μεθυσμένοι φασίστες... Kαι

ένας ρεπόρτερ του ITV βρήκε ότι με αυτό συμφωνεί

όλη η χώρα. Συγγνώμη, όχι», έγραψε για να τονίσει

ότι κάποιοι δημοσιογράφοι παίρνουν τις πιο ακραίες
θέσεις, τις μεγαλοποιούν και τις παρουσιάζουν σαν να
αντιπροσωπεύουν τον λαό, και σαν οι μόνες επιλογές
στη ζωή να είναι η τρέλα και η παραφροσύνη. «Η δου-

λειά του δημοσιογράφου είναι να μεταδίδει τα

γεγονότα και όχι να προβάλει προσωπικές θέσεις,

εκτός τούτου δεν αντιπροσωπεύει την σιωπηρά

πλειοψηφία. ΄Ετσι σπέρνουν τον τρόμο και την

ανησυχία. Γιατί όταν φοβόμαστε να μιλήσουμε,

τότε είναι που ο εξτρεμισμός ανθεί», έγραψε και
τόνισε ότι οι κωμωδίες που τώρα επικρίνονται ως
«ρατσιστικές» είναι τρομερό λάθος.

«Οι Αρχαίοι Έλληνες το αντιλήφθηκαν αυτό.

Ένα έθνος που γελά με τον εαυτό του κινδυνεύει

λιγότερο. Για τους Αρχαίους Έλληνες το θέατρο,

ήταν χώρος κάθαρσης, γι΄αυτό η αρχαία τραγωδία

είναι τόσο μελοδραματική, γιατί η θεωρία λέγει ότι

αν ο κόσμος εκφράσει τα χειρότερα του αισθήμα-

τα στη σκηνή, φεύγει και το δηλητήριο από το

σύστημά του. Και αυτή η ψυχολογική σοφία στη

κωμωδία είναι που εξαερίζει τις προκαταλήψεις

και σπάει τα taboo (...) Στο πάνθεον των Ελλήνων

συγγραφέων, ο Αριστοφάνης ήταν ο πιο αντιδρα-

στικός, που ενέπνεε το ακροατήριο, που έγραψε

για τους απλούς ανθρώπους καθώς και για τους

θεούς, και γνώριζε πώς να εμπνέει το ακροατήρ-

ιο... Υποψιάζομαι ότι ένας λόγος που δεν απαγο-

ρεύθηκε και ο Αριστοφάνης είναι γιατί οι εξεργε-

θέντες δεν μελέτησαν Κλασσικές Σπουδές... Ένας

τρόπος να καταλάβει ένας ελληνική κωμωδία είναι

ως τραγωδία γιατί με ένα ευχάριστο τέλος, όπου

διαμάχη και μίσος λύονται με γέλιο, η ένταση κατα-

λήγει σε χαρά. Το χρειαζόμαστε αυτό», έγραψε ο

αρθρογράφος.
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Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Οι εξάρσεις στο ΗΒ, τα αγάλματα,

η Iστορία και ο Αριστοφάνης...

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Sir Winston Leonard

Spencer Churchill, πολιτικός, στρατιωτικός και

συγγραφέας. Πρωθυπουργός μεταξύ 1940 και 1945,

ο οποίος  οδήγησε τη χώρα στη νίκη τον Δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμο όταν αντικατέστησε τον κατευνα-

στή του Hitler,  Neville Chamberlain. Επανήλθε στην

Πρωθυπουργία μεταξύ  1951 to 1955. Γεννήθηκε το

1874 και πέθανε το 1965. 

(Φωτογραφία από την Express.co.uk)
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ΗΤουρκία, με ψεύτικο άλλοθι το πρωτόκολλο της

Λιβύης, επιχειρεί να αρπάξει την Ελληνική κυ-

ριαρχία. Ενώ η Τουρκία δεν διαθέτει κοιτάσματα πε-

τρελαίου και φυσικού αερίου, φιλοδοξεί να καταστεί

ο ισχυρός παίκτης στον τομέα της ενέργειας και ενερ-

γειακός κόμβος με καταλήστευση και σφετερισμό

των ενεργειακών πόρων άλλων χωρών. Στεκόμα-

στε στη φάση πριν μια κρίση. Τα περιθώρια στε-

νεύουν όταν τουρκικό ερευνητικό σκάφος, με τη

συνοδεία τουρκικών πολεμικών βρεθεί (πιθανόν νο-

τιοδυτικά Κρήτης ή Καρπάθου) στην ελληνική υφα-

λοκρηπίδα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα

νέο Μοντέλο Καινοτομίας, το οποίο μπορεί να εν-

δυναμώσει και τις δύο βασικές συνιστώσες της ισχύος

στις οποίες εδράζεται η εθνική στρατηγική: την ισχυρή

οικονομία και την στρατιωτική δύναμη. Καινοτομία

σημαίνει απτά αποτελέσματα εδώ και τώρα: γρή-

γορη ανάκαμψη από την ύφεση και ανάσχεση του

καλπάζοντα τουρκικού αναθεωρητισμού.

Του Γ. Σύκα
Συμβούλου

Στρατηγικής

& Καινοτομίας

Το φτερούγισμα της νυχτερίδας στην Κίνα ήταν αρ-
κετό για να: α) Προκαλέσει την ανατροπή (disruption)
του παγκόσμιου οικοσυστήματος καινοτομίας, β) Κατα-
δείξει την ευθραυστότητα των οργανισμών, των επιχει-
ρηματικών μοντέλων και των σχεδίων διαχείρισης κιν-
δύνων και γ) αναδείξει την ανάγκη αναθεώρησης του 
τρόπου που καινοτομούμε. 

Στο σημερινό δυναμικό, μη γραμμικό περιβάλλον, οι
οργανισμοί αδυνατούν να διαχειριστούν τις ασύμμε-
τρες απειλές με τις παραδοσιακές τεχνικές, τα στατικά
εργαλεία και τα γραμμικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν
για τα οικοσυστήματα περασμένων δεκαετιών. Στην
εποχή των μαύρων κύκνων, των ασυμμετριών, των εκρη-
κτικών ρίσκων και των πολύ-κρίσεων χρειάζονται νέα,
διεπιστημονικά εργαλεία, πολυπαραμετρικές μέθοδοι
και ολιστικές / πολυτομεακές προσεγγίσεις. 

Με βάση το πρωτοπόρο “Καινοτομικό Πρωτόκολ-

λο” που έχω ετοιμάσει, οι κανόνες που πρέπει να τη-
ρούνται στη διαδικασία της καινοτομίας στην μετά Covid-
19 εποχή μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

1. Διεύρυνση της δημιουργικότητας μέσα από τον
συνδυασμό παραγόντων, χαρακτηριστικών και διακρι-
τών ικανοτήτων (distinctive capabilities) από τους τέσ-
σερις βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊό-
ντος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία
και επικοινωνιακή καινοτομία. Οι βασικοί στόχοι της
συνδυαστικής αυτής στρατηγικής είναι: α) Η αύξησητης
πιθανότητας επίτευξης καινοτομικών αποτελεσμάτων
και β) η ανακάλυψη και αξιοποίηση θετικών ασυμμε-
τριών (convexities) με στόχο τη δημιουργία μετασχημα-
τιστικών, ανατρεπτικών καινοτομιών οι οποίες αποφέ-
ρουν εκθετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη και πλεονεκτή-
ματα.

2. Αξιοποίηση της Εννοιολογικής Μεταφοράς ως ερ-
γαλείο για την επέκταση του νοήματος, της σημασίας,
της αναπαραγωγής της γνώσης και της μετάδοσης της
καινοτομίας σε νέες καταστάσεις και σε διαφορετικούς
τομείς (transferability). Όπως σημειώνει ο Mihaly Csik-

szentmihalyi: «Ορισμένες από τις πιο δημιουργικές

εξελίξεις προκύπτουν όταν μια ιδέα που δουλεύει καλά

σε έναν τομέα μεταφυτεύεται σε άλλον τομέα».

3. Μείωση της ευθραυστότητας και ενσωμάτωση της
ιδιότητας Antifragility –μιας έννοιας που ανέπτυξε ο Nas-

sim Taleb – στη διαδικασία της καινοτομίας. Η ανθε-
κτικότητα εξαρτάται από την ικανότητα μιας καινοτομίας
να τιθασεύσει την ιδιότητα Antifragility. Ένας οργανισμός
γίνεται “antifragile” όταν έχει την ικανότητα να: α) Τρο-
ποποιήσει την έκθεση του ανάλογα (modify its exposure)
ώστε να αξιοποιήσει τις θετικές ασυμμετρίες (ευκαιρίες)
και να αποφύγει τις αρνητικές ασυμμετρίες (κινδύνους)
και β) χρησιμοποιήσει την αβεβαιότητα, το άγνωστο, το
χάος, τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, την εντροπία,
τις διαταράξεις, την τυχαιότητα και τον παράγοντα χρό-
νο ως πρώτη ύλη για την ανάπτυξη νέων καινοτομιών. 

4. Υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Η ανθρώπινη διαίσθηση είναι ανεπαρκής σε καταστά-
σεις όπου υπεισέρχεται η αβεβαιότητα. Ο νομπελίστας
Daniel Kahneman μελέτησε και αποσαφήνισε τα είδη
των παρερμηνειών της αβεβαιότητας που τροφοδοτούν
πολλές από τις συνηθισμένες πλάνες καθώς και τις συνέ-
πειες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

5. Έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων. Το κλειδί είναι να
διακρίνουμε τα πρώτα σημάδια του φαινομένου από
νωρίς και να μετατρέψουμε έναν “μαύρο κύκνο” σε “γκρίζο
κύκνο”, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Στόχος η απο-
φυγή του κινδύνου ή/και η μείωση του ρίσκου και η ελαχι-
στοποίηση των επιπτώσεων.

Το “Καινοτομικό Πρωτόκολλο” μπορεί να βοηθήσει το-
υς οργανισμούς να: α) Καινοτομούν κάτω από συνθήκες
εξαιρετικής αβεβαιότητας β)είναι καλύτερα προετοιμα-

σμένοι να αντιμετωπίσουν τις πολύμορφες προκλήσεις
της σύγχρονης εποχής: πανδημίες, περιβαλλοντικές κα-
ταστροφές, οικονομικές κρίσεις, μεταναστευτικές κρίσεις,
σοβαρές γεωπολιτικές αναταραχές κ.ά.

Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε του-
λάχιστον 11 μεγάλες περιόδους ύφεσης. Ενόσω οι ασύμμε-
τροι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται με γραμμικά μοντέλα –
όπως έγινε στην κρίση του κορωνοϊού – ο καταστροφι-
κός φαύλος κύκλος “από κρίση σε κρίση” θα συνεχιστεί
και το επόμενο χτύπημα του μαύρου κύκνου θα “θερίσει”
τα πάντα για άλλη μια φορά. 

Το “Καινοτομικό Πρωτόκολλο” αποτελεί αναπό-

σπαστο κομμάτι του νέου Μοντέλου Καινοτομίας

που έχω αναπτύξει το οποίο μπορεί να:

1. Μεγιστοποιήσει τον επιστημονικό, οικονομικό και
κοινωνικό αντίκτυπο της καινοτομίας.

2. Ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την απασχόλ-
ηση και να επιταχύνει την ανάκαμψη από την κρίση του
κορωνοϊού. 

3. Εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και σε όλα τα
επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη: Δημόσιες Υπηρεσίες,
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις (startups και
μεγάλες εταιρείες), Τράπεζες, αποφυγή μη ενδεδειγμέ-
νων επενδύσεων, Fintech και Regtech, Διαχείριση Ποι-
ότητας, Standardization, Ψηφιακός Μετασχηματισμός,
Κυκλική Οικονομία, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, βιώσιμη χρηματοδότηση, δημιουργική και πολιτι-
στική οικονομία, κοινωνική καινοτομία και κοινωνική
επιχειρηματικότητα, τουριστική βιομηχανία, προϊόντα και
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση, επιστημονική έρευνα (με-
τατροπή των δεδομένων σε έξυπνη πληροφόρηση), Πρ-
όγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφ-
ωνία, Οικονομική Διπλωματία, Εθνική Στρατηγική Ασφ-
άλειας, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων, NationBranding,
Πολιτικό Μάρκετινγκ κ.ά. 

4. Ενισχύσει τη διεπιστημονική δημιουργικότητα και
την ικανότητα καινοτομίας (innovation capability) των
στελεχών της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων,
των ενόπλων δυνάμεων, των εκπαιδευτικών και των
φοιτητών / μαθητών.

Το νέο μοντέλο, με την ονομασία ©Μετα–καινοτομία,

παρουσιάζεται αναλυτικά – θεωρητικό πλαίσιο και εφαρ-
μογές – σε ένα πρακτικό Οδηγό 185 σελίδων που έχω
ετοιμάσει. Ακολουθεί πιο κάτω ο τρόπος εφαρμογήςτου
σύγχρονου αυτού εργαλείου στο δόγμα της Έξυπνης
Άμυνας, με κύριο στόχο την ανάσχεση του τουρκικού
επεκτατισμού.

Η αρχιτεκτονική της Εθνικής Στρατηγικής Ασφά-

λειας είναι συνάρτηση πολλών διαφορετικών συντελε-
στών ισχύος από τα τέσσερα κύρια είδη καινοτομίας –
καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργα-
νωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ – και μπο-
ρούν ναταξινομηθούν ως ακολούθως:

1. Ο συνδυασμός οικονομικών, εμπορικών, ενε-

ργειακών, πολιτικών, νομικών, διπλωματικών και

στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων (product in-

novation). Οικονομική Διπλωματία. Σύγχρονα οπλικά
συστήματα και νέες μέθοδοι τακτικής. Έξυπνες λύσεις
που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Επαύξηση της δια-
λειτουργικότητας μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων. Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου. Πε-
ριφερειακή πολιτική, στρατηγικές συμμαχίες και πολυε-
θνικές συνεργασίες. Ενεργειακή Ασφάλεια. Αξιοποίηση
της ιδιαίτερης γεωπολιτικής προστιθέμενης αξίας. Συλλο-
γή και επεξεργασία πληροφοριών για την ανίχνευση και
αναγνώριση υβριδικών απειλών. Η πληροφορία είναι η
τέταρτη έκφανση της ισχύος μετά την στρατιωτική, οι-
κονομική και τη διπλωματική. 

2. Οι νέες διαδικασίες για τη διαχείριση των αμυ-

ντικών πόρων: ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, εκ-
παίδευση, δεξιότητες, ειδίκευση, συνέργειες, οικονομίες
κλίμακας. Μέγιστη αποτελεσματικότητα κάθε ευρώ που
δαπανάται για την άμυνα και την ασφάλεια. Αξιοποίηση
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέν-
τρων και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της Αμυντι-
κής Βιομηχανίας (π.χ. σχεδιασμό και κατασκευή μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών “Drones”). Τα κύρια χαρακτη-
ριστικά της καινοτομίας διαδικασιών (process innovation)
είναι ο συντονισμός, η συνεργασία, η ετοιμότητα, η ευε-
λιξία και η “μορφικότητα” – η συνεχής προσαρμογή στην
πραγματικότητα. 

3. Η νέα οργανωσιακή και στρατηγική κουλτούρα

(organizational innovation and strategic culture) και
η δημιουργία συμμαχιών στη βάση της σύγκλισης συμ-
φερόντων για αποτροπή των εξωτερικών απειλών. Τα-
λέντο, ηθικό, εκπαίδευση και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Μέγιστη προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Εφαρμογή της
περίφημης θεωρίας του Συνταγματάρχη John Boyed

που είναι γνωστή ως “βρόγχος” Παρατήρησης, Προσα-
νατολισμού, Απόφασης και Ενέργειας (Observe, Orient,
Decide, and Act, OODA loop), όπου η ευελιξία και οι γρή-
γορες αντιδράσεις (agility) υπερνικούν την ωμή δύναμη
(raw power). 

4. Στρατηγική επικοινωνία (communication inno-

vation). Ελλάδα και Κύπρος να βρίσκονται σε διαρκή
«κόκκινο συναγερμό» ενημερώνοντας και οργανώνο-
ντας συνεχώς τους πολίτες και ευαισθητοποιώντας τη
διεθνή κοινή γνώμη για τις παράνομες επεκτατικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας που θέτουν σε κίνδυνο την περιφε-
ρειακή σταθερότητα. Ανάκτηση της ηθικής υπεροχής,
διάβρωση της εικόνας της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή,
προβολή αποτρεπτικής ισχύος.

Η αποτρεπτική στρατηγική κάθε αμυνόμενου κρά-
τους είναι ένα άθλημα εσωτερικής και εξωτερικής εξι-
σορρόπησης – οικείοι συντελεστές ισχύος και ουσια-
στικές συμμαχίες θεμελιωμένες σε συμφέροντα – του
αναθεωρητικού, απειλητικού και επιτιθέμενου κράτους.

Η Στρατιωτική Στρατηγική Ελλάδας – Κύπρου πρέ-
πει να εστιάζεται, μεταξύ άλλων στην: α) Δημιουργία ενός
“δυναμικού” φάσματος στρατιωτικών ικανοτήτων που
να χαρακτηρίζονται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα,
οικονομική βιωσιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής για
πολλές και διαφορετικές αποστολές (multi-mission) και
για ένα ευρύ φάσμα πιθανών σεναρίων και β) ανάπτυξη
εξειδικευμένων (niche) στρατιωτικών ικανοτήτων και και-
νοτομιών λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Ο
στόχος είναι διττός: πρώτον η αποφυγή των αρνητικών
ασυμμετριών (κινδύνων) ή/και η ελαχιστοποίηση των
ευάλωτων / τρωτών σημείων και δεύτερον η αξιοποίηση
των θετικών ασυμμετριών (ευκαιριών).

Οι ασυμμετρικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε όλα τα
επίπεδα πολέμου –στρατηγικό, επιχειρησιακό και τα-
κτικό– και σε όλο το φάσμα των στρατιωτικών επιχειρή-
σεων. Υπάρχει πολιτικό-στρατηγική ασυμμετρία, τεχνο-
λογική ασυμμετρία, οργανωσιακή ασυμμετρία και ασυμμε-
τρία θέλησης, αποφασιστικότητας και ηθικού. Η υπε-
ροχή στην εκπαίδευση ή/και την ηγεσία επίσης αποτε-
λούν είδη ασυμμετρίας.

Θετικές ασυμμετρίες έχουμε όταν υπάρχει ασυμμε-
τρία μέσων που χρησιμοποιούνται και οφελών και πλεο-
νεκτημάτων που προκύπτουν. Αντίθετα, ασύμμετρη απει-
λή έχουμε όταν υπάρχει ασυμμετρία μέσων που χρησι-
μοποιούνται και αποτελεσμάτων (αρνητικών επιπτώσεων,
ζημιών) που προκαλούνται. 

Ο ρόλος του στρατού πρέπει να ενισχυθεί, όχι μόνο
στον τομέα της άμυνας αλλά κυρίως στο ερευνητικό κομ-
μάτι. Ο στρατός μπορεί να γίνει πολύτιμη πηγή για έρευ-
να και δημιουργία πρωτότυπων υπηρεσιών και προϊόν-
των. Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να έχουν μεγάλα οφέ-
λη από μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης έντασης και σημασίας
επενδύσεις.

Τα όνειρα του τουρκικού αναθεωρητισμού είναι όνει-
ρα πυρός και σιδήρου. Η κυβέρνηση της Τουρκίας, με
Πράξη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης της γειτονικής χώρας (30 Μαΐου), αναθέτει στην
Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (ΤΡΑΟ), να διεξάγει γεω-
λογικές έρευνες σε διάφορες περιοχές. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στις περιοχές των ερευνών, συμπεριλαμβά-
νονται και αυτές που βρίσκονται από έξι μίλια και πλέον
ανατολικά της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και
της Ρόδου, περιοχές που επικαλύπτονται σαφώς από
την ελληνική υφαλοκρηπίδα, βάσει του Δικαίου της Θά-
λασσας (1982).

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας γε-
νικευμένης σύρραξης Ελλάδας – Τουρκίας. Στο κομβικό
αυτό σημείο η πλευρά μας πρέπει να εντοπίσει τους
κρίσιμους συντελεστές ισχύος, ο συνδυασμός των οποίων
θα έχει εκθετικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Πρέπει
να εστιάσουμε στους λίγους εκείνους παράγοντες και
διακριτές ικανότητες – τις μεγάλες ασυμμετρίες – που
θα αποτελέσουν την ασπίδα και το δόρυ του Ελληνι-
σμού.

Μετατρέποντας τον μαύρο κύκνο σε γκρίζο κύκνο,
πρέπει να αναμένεται ότι η επιθετική ενέργεια της Τουρ-
κίας πρώτον θα είναι πολυμέτωπη εκμεταλλευόμενη την
αριθμητική / ποσοτική της υπεροχή και δεύτερο θα εκ-
δηλωθεί το ερχόμενο φθινόπωρο, όπως το έχει προα-
ναγγέλλει η ίδια η τουρκική πλευρά.

Για να μπορέσει ένας οργανισμός –ένα κράτος, μια
επιχείρηση–να αξιοποιήσει τις ασυμμετρίες πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να: α) Ανακαλύψει τις ασυμμετρίες
και να διακρίνει την προοπτική μεταξύ τους, β) μετατρέ-
ψει τις ασυμμετρίες σε ικανότητες και να τις ενσωματώσει
στρατηγικά στη διαμόρφωση ενός οργανωσιακού σχε-
διασμού ώστε να τις αξιοποιήσει με ένα βιώσιμο τρόπο
και γ) συνταιριάξει τις δυνατότητες που πηγάζουν από
τις ασυμμετρίες με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Παρουσιάζονται πολύ επιγραμματικά πιο κάτω οι με-
γάλες ασυμμετρίες που μπορεί να αποτελέσουν την
ασπίδα και το δόρυ του Ελληνισμού έναντι της απέραν-
της απειλής εξ Ανατολών, της ατζέντας των παράλογων
και παρανόμων διεκδικήσεων της Τουρκίας.

Η ασπίδα είναι ένα ισχυρό πλέγμα που συνθέτουν
οι στρατηγικές συμμαχίες, συμφωνίες και συνεργασίες
με χώρες που έχουν κοινά συμφέροντα με την Ελλάδα
και την Κύπρο, η διεθνής νομιμοποίηση, η οικονομική
δι-πλωματία, η πρόκληση κόστους από την ΕΕ προς την
Άγκυρα, η στρατηγική επικοινωνία και η ανάκτηση της
ηθικής υπεροχής (moral high ground).

Το δόρυ – ο κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος –
είναι ο Κλάδος της Πολεμικής Αεροπορίας και η επαύξηση
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Με την απόκτηση ξεκάθαρης αερο-
πορικής υπεροχής η Ελλάδα θα αυξήσει τις στρατηγι-
κές της δυνατότητες έναντι της Τουρκίας και θα ακυρώνει
την τουρκική υπεροχή των χερσαίων και ναυτικών της
δυνάμεων. Η Πολεμική Αεροπορία παρέχει ευελιξία, με-
γαλύτερη δυνατότητα για ελιγμούς, ταχύτητα, στοχε-
υμένη εμπλοκή, ακρίβεια (precision), εμβέλεια δράσης,
αποτελεσματικότητα και μπορεί να αποτελέσει τον κύ-
ριο «εξισωτή» στο θέατρο επιχειρήσεων. Η υπεροχή
στους αιθέρες θα αποτελέσει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεο-
νέκτημα της Ελληνικής πλευράς σε μια πολυμέτωπη
επίθεση της Τουρκίας.

Τα σμήνη των “μαύρων κύκνων”, των μαχητικών αε-
ροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (θε-
τικών μαύρων κύκνων για την ελληνική πλευρά, αρν-
ητικών μαύρων κύκνων για την τουρκική πλευρά) θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένα – μόλις η Τουρκία ξε-
περάσει τις κόκκινες γραμμές – να πετύχουν ένα συν-
τριπτικό πλήγμα και να βυθίσουν το όραμα της “Γαλά-
ζιας Πατρίδας” στο Κρητικό πέλαγος – το κύκνειο άσμα
του μεγαλομανή Σουλτάνου.

Όταν αναθεωρητικές αξιώσεις και απειλές διαταράσ-
σουν την διεθνή τάξη όπως ορίζεται από τις Συνθήκες,
ισχύει η ρήση του πρωτοκλασάτου Θουκυδίδειου Ken-

neth Waltz – “το κύριο νόμισμα στη διεθνή πολιτική είναι

η ισχύς”. Επίσης και του ταγού της σύγχρονης πολιτι-
κής σκέψης περί την διεθνή πολιτική Hanz Morgenthau

– “βιώσιμο είναι εκείνο το κράτος που διαθέτει επαρκή

ισχύ για να εφαρμόσει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου

για την Επικράτειά του”.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από μια ορθή στρατηγική εξαρτάται η επιτυχής χρή-
ση των στοιχείων ισχύος που διαθέτει ένα κράτος. Η ορ-
θή ή η εσφαλμένη στρατηγική εξαρτάται από την ικανό-
τητα της ηγεσίας σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.
Μια υπαρκτή και όχι υποθετική αποτρεπτική στρατηγι-
κή θέτει κόκκινες απαραβίαστες γραμμές όσον αφορά
την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που κα-
τοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο. Hεφαρμογή του δι-
καίου της θάλασσας σχεδόν διπλασιάζει την κυριαρχία
της Ελληνικής Επικράτειας.

Σε μια περίοδο στρατηγικής αβεβαιότητας και ασ-

συμετρίας, η καινοτομία και η ταχύτητα δίνουν ένα

αποφασιστικό πλεονέκτημα. Η ανακάλυψη και αξιο-

ποίηση των θετικών ασυμμετριών με στόχο τη δημι-

ουργία μετασχηματιστικών ανατρεπτικών καινοτο-

μιών, που επιφέρουν εκθετικά πολλαπλασιαστικά

οφέλη και πλεονεκτήματα, αποτελεί μονόδρομο για

την Ελλάδα και την Κύπρο. Χρειάζονται σύγχρονα

εργαλεία στρατηγικής και ένα πρόγραμμα καινο-

τομίας το οποίο θα προωθήσει σημαντικά τους στρα-

τιωτικούς, διπλωματικούς και αναπτυξιακούς στό-

χους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το νέο δυναμικό μοντέλο της ©Μετα–καινοτομίας

μπορεί να ενισχύσει και τους δύο βασικούς πυλώνες

στους οποίους εδράζεται η εθνική στρατηγική: την

ισχυρή οικονομία και την στρατιωτική δύναμη. Η οι-

κονομία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της στρα-

τιωτικής ισχύος ενός κράτους.

Η Ασπίδα και το Δόρυ
του Ελληνισμού

Στη μνήμη του αείμνηστου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη



COVERING THE M25 AND

SURROUNDING AREAS

SAME DAY SITE 

INSPECTION

STEEL SECURITY 

LOCKS

7 DAYS

INSTALLATION

10 YEAR

GUARANTEE

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ 

ΑΤΣΑΛΙNΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
INSURANCE

APPROVED

Click on the links below for more information on Security Gates 'R Us
https://www.checkatrade.com/trades/SecurityGatesRUs/

https://www.trustatrader.com/traders/security-gates-r-us-security-grilles-security-gates-security-bars-barnet

Residential and Commercial

Enquiries from the Trade, Landlords and Managing Agents, welcome!

Το ταξίδι ήταν διάρκειας είκοσι εννέα ημερών.
Eίκοσι οκτώ διανυκτερεύσεις. Οι έντονες, ξεχω-
ριστές βραδιές ήταν δύο. Ήταν όμως έντονες,
γεμάτες συγκινησιακή φόρτιση και ανακάλυψη
έντονων συναισθημάτων. Η καθημερινότητα
στον τόπο που διαμένεις είναι πολύ δύσκολο
να σου προσφέρει αυτή την ανατριχίλα και αυ-
τή την ηθική επιβεβαίωση. Σε απόσταση χιλιά-
δων χιλιομέτρων ανακαλύπτεις πως κάποιοι
άνθρωποι σε αναγνωρίζουν και σε υπολείπτονται
βαθιά. Μέσα σε μισή ώρα βλέπεις μέσα από
την κουλτούρα τους πόσο έντονα έχουν επη-
ρεαστεί από την δική σου ζωή, ιστορία και φι-
λοσοφία. Δεν το κρύβουν, το δείχνουν χωρίς
προσποίηση με μεγάλη τους ευχαρίστηση, ίσως
και με υπερηφάνεια. Είναι υπερήφανοι γιατί
ψυχανεμίζονται πως η γλώσσα τους και η πο-
ρεία της φυλής τους είναι ακόλουθη του δικού
σου παρελθόντος, πατήσαν στα ίχνη των δικών
σου προγόνων.

Να μη σας κουράζω. Η βραδιά ήταν ζεστή αν
και προχωρημένος Οκτώβριος και η Μπογκο-
τά απέπνεε μια ζέστη και ένα Λατινοαμερικάνι-
κο ταπεραμέντο. Ζητήσαμε την διεύθυνση ενός

κλασικού Κολομβιάνικου κέντρου διασκέδασης
και σε λίγο δρασκελίζαμε την είσοδό του. Το κέν-
τρο ήταν καθαρά τουριστικό και πάνω στα τρα-
πέζια ήταν η σημαία προέλευσης της κάθε πα-
ρέας. Σε λίγο, και παρά την αμφιβολία μου ότι
θα υπήρχε Ελληνική σημαία, ο σερβιτόρος κα-
τέφθασε και εγκατέστησε στο τραπέζι μας μία
πανέμορφη Γαλανόλευκη. Το μουσικό χορευ-
τικό πρόγραμμα συνεχιζόταν, όταν διαπίστωσα
το βλέμμα του κονφερανσιέ να πέφτει απάνω
μας και αμέσως να γυρίζει και κάτι να λέει 
προς την ορχήστρα. Η μουσική και οι χορευτές
σταμάτησαν τελείως ξαφνικά. Όλοι μας αναρ-
ωτηθήκαμε αν υπήρχε διάλειμμα στο πρόγρ-
αμμα. Ο κονφερανσιέ τότε γύρισε προς την αί-
θουσα και δείχνοντας προς την παρέα μας είπε
“Damas y caballeros, dennos un caluroso aplau-
so a nuestros amigos que vienen de la lejana
Grecia, la cuna de la civilización” - “Κυρίες και

κύριοι, ας δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα
για τους φίλους μας που έρχονται από την μα-
κρινή Ελλάδα, την κοιτίδα του πολιτισμού”. Ο
κόσμος χειροκροτούσε κι εμείς κλαίγαμε. Δεν
χειροκροτούσαν για μας, δεν χειροκροτούσαν
για τον Παπανδρέου και τον Καραμανλή, χειρο-
κροτούσαν για τα Ελληνικά θέατρα, τους Έλληνες
φιλοσόφους, για τον Πίνδαρο και τον Αριστο-
τέλη. Ναι, εκεί μακριά, στη Νότιο Αμερική.

Η επόμενη τιμητική μας βραδιά ήταν στο
Cusco του Περού. Ήταν βράδυ και τρώγαμε στο
εστιατόριο ενός αποικιακού ξενοδοχείου. Ήμα-
σταν περίπου 20 Έλληνες και απέναντί μας 
έτρωγαν ίσα με σαράντα Αμερικάνοι. Σε λίγο
μπήκαν στην αίθουσα τέσσερα παιδιά  ντυμέ-
να με τα χαρακτηριστικά πόντσο, την γνωστή
πολύχρωμη κουβέρτα με την σχισμή στη μέση. 

Πήγαν στην άκρη, έβγαλαν τα όργανά τους,
δύο κιθάρες, ένα ταμπούρλο και μία τοπική φλο-

γέρα.  Το πρώτο τραγούδι που έπαιξαν ήταν ''Το
πέταγμα του Αετού'',  El condor pasa, πολύ γνω-
στή Περουβιάνικη μελωδία, γνωστή ανά τον κό-
σμο ακόμη και στα μικρά παιδιά. Μετά το πρώτο
μισό λεπτό της μουσικής, κανένας από μας δεν
έτρωγε, είχαμε όλοι σταματήσει, είχαμε ανοίξει
τα πουκάμισά μας και αφήναμε την μουσική
ευωχία να γεμίζει τις αρτηρίες της καρδιάς μας.
Ούτε ένας μας δεν κρατούσε  πιρούνι στο χέρι.
Απέναντι, οι Αμερικάνοι, την ίδια ώρα συνέχι-
ζαν να καταβροχθίζουν ακαταμάχητοι τις νό-
στιμες μπριζόλες.

Σε λίγο, τα μελαχρινά αυτά παιδιά μας πλησία-
σαν και έπαιζαν μόνον για μας. Οι Αμερικάνοι
είχαν χαθεί, είχαν μείνει στην θέση τους σαν 
χορτάτοι λεπροί. Σε τέτοιες στιγμές ξεχωρίζουν
οι λαοί και ανακαλύπτουν διαφορετικούς δρό-
μους ο καθένας. Είναι της αδέκαστης μοίρας  το
σταυροδρόμι του έφιππου πολιτισμού και της
πεζής καθημερινότητας. Εκεί, ναι, εκεί, θα απο-
μακρυνθούν ο ένας από τον άλλον.  

Τι μ’ έπιασε και τα θυμήθηκα πάλι...

Φοίβος Ιωσήφ
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Δυό βράδια στο ίδιο ταξίδι
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from Nicosia, Cyprus

11/10/1953-31/05/2020

It is with great sadness that the family of Eleni Zemenides

announces her passing on May 31st 2020, at the age of 66

years.

Eleni peacefully departedat her home in North London

and will lovingly be remembered by her daughter Sophia,

her son Michael, along with the families of her sister Maria

and brother Nearchos.

Eleni took great pride in her role as Head of Education

and Training at the Fetal Medicine Foundation and her open-

hearted approach to life mean that she has many friends

and family with whom she enjoyed close relationships.

Unfortunately, given that we are in the midst of a pan-

demic a closed funeral service will be held.We believe in

the current circumstances she would have loved for her

friends to celebrate her life and remember the good times

they shared together in small gatherings.  We would like to

suggest this takes place on the 40th day of her passing: the

9th July 2020. We invite those wishing to send flowers to

please make a charitable donation in lieu to the Fetal Med-

icine Foundation.

https://www.justgiving.com/fundraising/Eleni-Zemenides 

To contact the family, call 07831-300-200.

An ode to thee
As you fly free

Beloved Mother

For whom we now gather

Never forgetting

Your large sparkling eyes, exquisitely begetting

Long-lasting friendships 

with a warm hug of closeness

And measured astuteness

Ever present with a veil of calmness

Flashing your brilliant smile, exuding kindness

Always going that extra mile

As you continue to beguile

Remembering you dancing and merry

Hosting parties that were visionary

With an attention to detail and beauty

Reflective of your sense of diligent duty

How you revelled in exploring

Arts, travel, music, faith all alluring

Playing bridge was your penchant

As in growing roses you were triumphant

When you played the piano you would enchant

Our Graceful mother, 

who will forever blossom in our hearts.

Eleni (Lenia) Zemenides
+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ + DΕΑΤΗ ANNOUNCEMENT +
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