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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Πατριώτες και 

ψοφοδεείς
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

Ηχηρό ευρωπαϊκό μήνυμα
στην Τουρκία από τον Έβρο
l ΜΠΟΡΕΛ: «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τέσσερις νέους υπουργούς διόρισε

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΤΑΞΙΔΙ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΥΠΕΞ

Συντονισμός Ισραήλ-Κύπρου «για να μην 
εξελιχθούν οι τουρκικές ενέργειες στην περιοχή»
l «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» 

l ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΕΑ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΥΠΕΞ 

ΙΣΡΑΗΛ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΑΡΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΟΜΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

Χαλάρωση αλλά με το χέρι στο
χειρόφρενο και την όπισθεν…

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Νέος Γενικός Εισαγγελέας ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως &

Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης
lΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ο 49ΧΡΟΝΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

lΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

lΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5

Έφυγε 
ο Ανδρέας

Τσιαλούφας
ΣΕΛΙΔΑ 12

n ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
“ΕΝΑ ΣΥΝ”

n ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΟΥΡΕΙΑ,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΕΛΙΔΑ 3



Δεν μπορεί πραγματικά να παρακολουθήσει κα-

νείς τον ορυμαγδό δηλώσεων των ηγετών της

Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου,

αλλά, θα λέγαμε, και των κρατών της Ανατολικής

Μεσογείου. Στόχος της Τουρκίας να σφετεριστεί

υποθαλάσσιους πόρους που δεν της ανήκουν και

να εκβιάσει για τη διέλευση του αγωγού φυσικού

αερίου της περιοχής προς την Ευρώπη μέσω των

τουρκικών εδαφών. Έτσι, τελικά, όλοι οι αγωγοί

τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περ-

νούν από τουρκικές περιοχές και η Άγκυρα καθίστα-

ται ο πιο σημαντικός για την Ευρώπη ενεργειακός

κόμβος. Αντιλαμβάνεται ένας τι θα γίνει σε μια τέ-

τοια περίπτωση. Περίπου «ομηρία» των Βρυξελ-

λών στην Άγκυρα.

Οσατράπης της Τουρκίας και οι αυλικοί του

ανοίγουν ένα σωρό μέτωπα στην περιοχή, με

την ανοχή δυστυχώς της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Κατ'

αρχάς, πατούν πάνω σε δύο παράνομες συμφω-

νίες – τη μια με το ψευδοκράτος και την άλλη με το

καθεστώς της Λιβύης. Καταπατούν το διεθνές δίκαιο

κατάφωρα, αλλά προσδίδουν στις πράξεις τους...

νομιμοφάνεια και εγκυρότητα. Ξεκινούν, λοιπόν,

από εκεί. Την Κυπριακή Δημοκρατία δεν την ανα-

γνωρίζουν και κάνουν απ' ευθείας εισβολή στην

ΑΟΖ της. Όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει,

ό,τι και να λένε. Μπορεί να μη διαθέτει στρατιωτι-

κή ισχύ, διαθέτει όμως ισχυρό οπλοστάσιο νομικών

και πολιτικών επιχειρημάτων.

Με το Ισραήλ, ο Ερντογάν έχει τεταμένες σχέ-

σεις από το 2010. Δεν μπορεί όμως να το αγ-

γίξει ούτε στρατιωτικά ούτε πολιτικά. Με την Αίγυπτο

του Αλ Σίσι υφίσταται μεγάλη έχθρα. Ίσως να υπάρ-

ξει και απ' ευθείας σύγκρουση στη Λιβύη, αν και

πολύ το αμφιβάλλουμε, διότι ο αιγυπτιακός στρα-

τός έτριξε ήδη τα δόντια του. Και όταν οι Τούρκοι

καταλαβαίνουν ότι οι αντίπαλοι δεν αστειεύονται,

κάνουν πίσω. Με τη Γαλλία η Άγκυρα βρίσκεται σε

εμπόλεμη ζώνη δηλώσεων. Ο Πρόεδρος Μακρόν

είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που τα βάζει φα-

νερά με την Τουρκία. «Γαβγίζουν» οι Τούρκοι ηγέ-

τες, αλλά ως εκεί. Οι Γάλλοι έχουν συντριπτική 

στρατιωτική υπεροχή.

Ηεπιθετικότητα της Τουρκίας, εκτός από την

Κύπρο, στρέφεται μετ' εντάσεως και εναντίον

της Ελλάδας, σχεδόν σε καθημερινή βάση και σε

πολλές μορφές. Στη θάλασσα, στα νησιά, στον

Έβρο, στην Αγιά Σοφιά, παντού. Η Αθήνα, με ψυ-

χραιμία, υπομονή και μεθοδικότητα κινείται επι-

τυχώς στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο. Ισχυ-

ροποιεί τις τριμερείς συμμαχίες στην περιοχή, συνά-

πτει συμφωνίες με γειτονικά κράτη (Ιταλία, Σκόπια)

και γενικά συμπεριφέρεται ως ένα πολιτισμένο αλ-

λά υπερήφανο κράτος. Την ίδια ώρα αντιμετωπίζει

με αποτελεσματικότητα την προσπάθεια της Τουρ-

κίας για «εισβολή» με παράνομους μετανάστες

στον Έβρο και στα νησιά, ώστε να πλήξει τη χώρα

με έναν ιδιότυπο δόλιο τρόπο και να την απο-

σταθεροποιήσει.

Ολα αυτά καλώς γίνονται και πολύ σωστά χει-

ρίζονται τα πράγματα οι σημερινοί κυβερνώντες

στην Ελλάδα. Υπάρχει, όμως, και ένας λαός στη

χώρα, ο Ελληνικός Λαός, που δεν μπορεί καθημε-

ρινά να υπόκειται αυτόν τον «βιασμό» δηλώσεων,

απειλών και τρομοκρατίας από την Τουρκία. Στο

τέλος θα χάσει και τον αυτοσεβασμό του και σιγά –

σιγά θα «εθιστεί» σε μια ηττοπάθεια. Γι' αυτό ήταν

πολύ εύστοχη η δήλωση τού Στρατηγού Φλώρου

για υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας με στρα-

τιωτικά μέσα. Προπάντων, ο τρόπος με τον οποίο

εξεδήλωσε αυτή την αποφασιστικότητα των Ενό-

πλων Δυνάμεων, αναπτερώνει το ηθικό του λαού

και του δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και σιγου-

ριάς. Το ίδιο πατριωτική ήταν και η δήλωση του

ναύαρχου Αποστολάκη, επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι, αν κατα-

λάβουν ελληνική βραχονησίδα, ο Ελληνικός Στρα-

τός θα την ισοπεδώσει.

Υπάρχουν, βεβαίως, και κάποιοι της αντιπολίτευσης

στην Ελλάδα που δεν τους... άρεσε η δήλωση

Φλώρου. Ακόμα και κάποιοι «νουνεχείς» στη Νέα

Δημοκρατία προσπάθησαν να πουν ότι ήταν... ατυ-

χής η δήλωση. Ακόμα, κάποιοι «αναλυτές» της πλά-

κας σε κανάλια και μερικοί ψοφοδεείς δημοσιο-

γράφοι βρίσκουν... λανθασμένη τη δήλωση Φλώ-

ρου, όπως και του Αποστολάκη παλαιότερα, και

προσπαθούν να υποδείξουν ότι δεν πρέπει να μι-

λούν οι στρατιωτικοί, αλλά μόνον οι πολιτικοί! Δεν

αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικοί αυτό διακήρυξαν,

ότι δεν θα επιτρέψουν συρρίκνωση της κυριαρχίας

της χώρας και οι στρατιωτικοί – που είναι η δου-

λειά τους – εξειδίκευσαν την αντίδραση. Με αυτόν

τον συνδυασμό δηλώσεων και αποφασιστικότητας,

και οι πολίτες νοιώθουν σιγουριά και η ειρήνη δια-

σφαλίζεται.
«Ε»
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ΤΑΞΙΔΙ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΥΠΕΞ

Συντονισμός Ισραήλ - Κύπρου 
«για να μην εξελιχθούν οι 

τουρκικές ενέργειες στην περιοχή»

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

Πατριώτες και ψοφοδεείς

Ταξίδι-αστραπή πραγματοποίησε στο Ισραήλ ο
υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από πρόσκληση του
νέου επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Gabi

Ashkenazi. (Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας στο Ισραήλ ακυρώθηκε λόγω των εξελίξεων
που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα).
Λόγω των μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του κορω-
νοϊού οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο αερο-
δρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, όπου ο κ. Χρι-
στοδουλίδης πέταξε με ελικόπτερο της κυπριακής
Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι κ.κ. Χριστοδουλίδης και Ασκενάζι συζήτησαν,
μεταξύ άλλων, τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης

Ανατολής, με έμφαση στις συνεχιζόμενες έκνομες
και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας, το
Μεσανατολικό, την ανησυχητική κατάσταση στη Λιβύη,
τις εξελίξεις στη Συρία και άλλα περιφερειακά ζητή-
ματα. Τόσο στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν οι
δύο Υπουργοί, όσο και στο πλαίσιο των διευρυμέ-
νων συνομιλιών που ακολούθησαν με τη συμμετοχή
υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων Εξωτε-
ρικών, ανασκοπήθηκε ολόκληρο το φάσμα των σχέ-
σεων των δύο χωρών, καθώς και η περαιτέρω ανά-
πτυξη και διεύρυνση της τριμερούς συνεργασίας
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Η νέα Τριμερής των 

τριών χωρών σε επίπεδο ΥΠΕΞ συμφωνήθηκε

να γίνει στη Λευκωσία.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέ-
ρει πως κατά τις διαβουλεύσεις, διαπιστώθηκε με ικα-
νοποίηση το εξαίρετο επίπεδο των διμερών σχέσεων
Κύπρου και Ισραήλ, 60 χρόνια μετά τη σύναψη δι-
πλωματικών σχέσεων, και επαναβεβαιώθηκε η κοι-
νή προσήλωση των δύο χωρών και των κυβερνή-
σεων τους να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προ-
σπάθειες για περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση της
διμερούς συνεργασίας και των δεσμών, με έμφαση,
μεταξύ άλλων, στους τομείς του πολιτικού διαλόγου,
της ασφάλειας, της ενέργειας, του τουρισμού, της έ-
ρευνας και καινοτομίας και των επενδύσεων.

«Υπό το πρίσμα αυτό, συζητήθηκαν και οι επι-

πτώσεις της πανδημίας στις δύο χώρες και την ευρύτε-

ρη περιοχή, όπως και η συνεργασία Κύπρου – Ισ-

ραήλ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση το-

υς, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις για την ασφαλή επα-

νεκκίνηση του τουρισμού, μόλις οι συνθήκες το επι-

τρέψουν», προστίθεται.
Αναφέρεται πως «συζητήθηκαν, επίσης, οι τελευ-

ταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με έμφαση στις

συνεχιζόμενες έκνομες και αποσταθεροποιητικές ενέρ-

γειες της Τουρκίας, το Μεσανατολικό, την  ανησυχητική

κατάσταση στη Λιβύη, τις εξελίξεις στη Συρία και άλ-

λα περιφερειακά ζητήματα».

Περαιτέρω, οι κύριοι Χριστοδουλίδης και Ασκενά-
ζι ανασκόπησαν με ικανοποίηση την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί σε συγκεκριμένους τομείς στο πλαίσιο
του μηχανισμού τριμερούς συνεργασίας Κύπρου –
Ισραήλ – Ελλάδας.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις σχέσεις

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ισραήλ, συμφωνώντας ως
προς τη σημασία ενίσχυσης και προώθησης τους,
αναγνωρίζοντας τον θετικό ρόλο που η Κύπρος μπο-
ρεί να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις
του ανέφερε ότι «εκείνο που έχει προκύψει από τη

συζήτηση είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι όποι-

ες αποσταθεροποιητικές ενέργειες, οι οποίες αν αφή-

σουμε να εξελιχθούν σίγουρα θα επηρεάσουν πολ-

λά κράτη της περιοχής και κατ' επέκταση θα λειτουρ-

γήσουν αρνητικά στα συμφέροντα πολλών κρατών

της περιοχής».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν, σύμφωνα με τον 
Υπουργό Εξωτερικών, πλειάδα θεμάτων και επιβε-
βαίωσαν την πολιτική βούληση για ενίσχυση των δι-
μερών σχέσεων.

Η ανάγνωση των όσων τεκταίνονται είναι κοινή,
σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, ο κος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε
πως, «η συμπεριφορά της Τουρκίας είτε στην ΑΟΖ

της Κύπρου, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Λιβύη, είτε

στο Ιράκ όπως εκδηλώνεται τις τελευταίες μέρες, αν-

τιλαμβάνεστε ότι γενικότερα προκαλεί ανησυχία 

αφού οι όποιες εξελίξεις σε γειτονικά κράτη, αναπό-

φευκτα επηρεάζουν γενικότερα την περιοχή μας».

ΔΕΞΙΑ¨Με ελικόπτερο AW139 της κυπριακής Πολε-

μικής Αεροπορίας μετέβη στο αεροδρόμιο Μπεν

Γκουριόν του Τελ Αβίβ, ο Υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον

πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο Σάμι Ρέβελ (αρι-

στερά).

Είχαμε την εντύπωση ότι, μετά και από την επίσημη

ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

για τις κηδείες που τελέσθηκαν για συμπατριώτες

μας που πέθαναν εξ αιτίας της πανδημίας, δόθηκε

μια πειστική εικόνα του πραγματικού αριθμού των

τεθνεόντων, την οποία δεν θα αμφισβητούσε κα-

νείς. Η έρευνα της Αρχιεπισκοπής, της προϊστα-

μένης Αρχής, κατέδειξε με στοιχεία των επισήμων

πιστοποιητικών θανάτου ότι έγιναν ή θα γίνουν σε

όλους σε όλους τους ιερούς ορθόδοξους Ναούς στη

Βρετανία 109 κηδείες Ομογενών (102 Ε/κ και 7

Ελλαδίτες), των οποίων άμεση ή έμμεση αιτία ήταν

ο Covid-19. Τους ίδιους αριθμούς παρουσίασε και

η έρευνα της εφημερίδας μας που είχε προηγηθεί,

αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία από κάθε εκ-

κλησία και ονόματα υπευθύνων που έδωσαν τα

στοιχεία αυτά.

Προσθέσαμε, μάλιστα, εμείς και τρεις συν έναν

θανάτους όπου δεν έγινε κηδεία αλλά τρισά-

γιο στο νεκροταφείο. Επιπλέον δύο τεθνεότες οι

οποίοι θα μεταφερθούν στην Κύπρο και στην Ελλά-

δα για ταφή. Δηλαδή, μιλάμε για έναν συνολικό 

αριθμό 115 ατόμων.

Οπως τονίσαμε, η έρευνα αυτή στις εκκλησίες

μπορεί να αποσιωπήσει σχεδόν με ακρίβεια

την εικόνα των θανάτων ομογενών λόγω κορωνο-

ϊού στην Παροικία μας. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί ότι

οι νεκροί Ελληνοκύπριοι είναι 210 και πλέον, είναι

παραπλανητικός. Το να λέγεται  αόριστα ότι έγιναν

αποτεφρώσεις 100 νεκρών Ελληνοκυπρίων(!!!) ή

τρισάγια σε τόσους πολλούς θανόντες, είναι εξω-

πραγματικό. Μπορεί ελάχιστοι να επιλέγουν την

αποτέφρωση, αλλά αυτός ο τρόπος ταφής δεν είναι

στις συνήθειες των οικογενειών των συμπατριωτών

μας, ιδίως όταν είναι χριστιανοί.

Στους αριθμούς που εμείς παραθέτουμε συνηγο-

ρούν και οι αγγελίες θανάτου που δημοσιεύθη-

καν στην «Παροικιακή». Συγκεκριμένα, κατά την

περίοδο εμφάνισης του κορωνοϊού, η «Παροικια-

κή» δημοσίευσε – από τις 19 Μαρτίου έως και τις

18 Ιουνίου – 132 αγγελίες θανάτου, εκ των οποίων

μόνον στις 14 αναφερόταν ως αιτία θανάτου ο κο-

ρωνοϊός και μόνο μία περίπτωση αποτέφρωσης.

Ακόμα και αν όλοι οι θάνατοι είχαν επέλθει λόγω

Covid-19 (πράγμα αδύνατον), θα είχαμε 134 νε-

κρούς. Αλλά και αν ένα 5% δεν βάζει αγγελία θα-

νάτου, όπως υπήρξε ισχυρισμός, τότε μόλις ξεπερ-

νούμε τους 140 θανάτους.

Φυσικά, εκτός από την επιδημία του κορωνο-

ϊού, συμπατριώτες μας δεν έπαψαν να πε-

θαίνουν και από άλλες αιτίες...

Πιστεύουμε ότι σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα

θα πρέπει να λέγεται η αλήθεια και προς την

Παροικία, αλλά κυρίως και προς τις αγγλικές Αρχές.

Η παραπλάνηση για άλλους λόγους δεν ωφελεί

ούτε τιμά κανέναν. 

«Ε»

Η αλήθεια για τους θανάτους 
από Covid-19 στην Παροικία
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Ευρεία άρση των περιοριστικών μέτρων που

επεβλήθηκαν στην Αγγλία ανακοίνωσε την

Τρίτη ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον λόγω της ύφεσης των κρουσμάτων από

τον κορωνοϊό και της μείωσης του αριθμού των

θανάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, προειδοποίησε

ότι αν παρατηρηθεί έξαρση των συμπτωμάτων

και ο δείκτης μεταδοτικότητας R0 αυξηθεί, δεν

θα διστάσει να πάρει ξανά μέτρα εγκλεισμού

(Lockdown) σε τοπικό ή ακόμα και σε εθνικό

επίπεδο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «χαλα-

ρώνουμε από τη χειμερία νάρκη αλλά έχω το

χέρι στο χειρόφρενο και την όπισθεν αν τα επι-

δημιολογικά δεδομένα χειροτερεύσουν».

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατά την
καθημερινή δημόσια ενημέρωση την Τρίτη από την
Downing Street μαζί με τους δύο ανώτατους επι-
στημονικούς Συμβούλους της κυβέρνησής του,  υπο-
γράμμισε ότι μετά τους σκληρότερους περιορισμούς
που τέθηκαν σε περίοδο ειρήνης, η κυβέρνηση ανα-
κοινώνει την περαιτέρω χαλάρωση των περιορι-
σμών, καθιστώντας ευκολότερο στους πολίτες να
συναντήσουν τους φίλους και τις οικογένειές τους
και να επιστρέψουν στην δουλειά τους. «Σήμερα

μπορούμε να πούμε ότι η χειμερία νάρκη του έθ-

νους φτάνει στο τέλος», είπε χαρακτηριστικά και
εξήγησε ότι κάθε αλλαγή που ανακοινώνεται εξε-
τάζεται προσεκτικά.

Από τις 4 Ιουλίου, η πρόβλεψη για τήρηση από-
στασης δύο μέτρων θα μειωθεί σε τήρηση από-
στασης μεγαλύτερης του ενός  μέτρου. Επικαλέ-
στηκε  τη γνώμη των ειδικών ότι ο κίνδυνος που δια-
τρέχει κανείς τηρώντας κοινωνική απόσταση ενός
μέτρου είναι παρόμοιος με αυτόν που διατρέχει αν
τηρεί κοινωνική απόσταση δύο μέτρων και ότι η
μόνη βεβαιότητα είναι πως όσο λιγότερες είναι οι
επαφές με άλλους, τόσο το καλύτερο, εφιστώντας
την προσοχή των πολιτών στην τήρηση των οδη-
γιών και στα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, όπως οι
μάσκες και τα προστατευτικά προσώπου.

Θα επαναλειτουργήσει η εστίαση με τα εστιατόρ-
ια και τις μπυραρίες να ανοίγουν εκ νέου τις πόρ-
τες τους. Ανοίγουν επίσης τα κομμωτήρια και οι χώ-
ροι λατρείας, όπου θα μπορούν να γίνονται οι λει-
τουργίες και οι γάμοι, με συγκέντρωση μέχρι 30 ατό-
μων, τηρουμένων των απαιτούμενων αποστάσεων.

Επιπλέον, από τις 4 Ιουλίου, δύο νοικοκυριά θα
μπορούν να συναντώνται και να διαμένουν σε ένα
σπίτι.

Τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα
κάμπινγκ θα μπορούν να δέχονται επισκέπτες, όπως
επίσης τα μουσεία, οι γκαλερί και τα σινεμά.

Κλειστά θα παραμείνουν προς το παρόν τα

γυμναστήρια και οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας

και ομορφιάς, ενώ τα θέατρα, οι χορωδίες και οι

ορχήστρες θα λειτουργούν, αλλά όχι για παρα-

στάσεις. 

Οπρωθυπουργός επανέλαβε ότι τα σχολεία θα
λειτουργήσουν πλήρως για τις τάξεις του δημοτικού
και του γυμνασίου από τον Σεπτέμβριο.

Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Κιέρ Στάρ-

μερ καλωσόρισε τις ανακοινώσεις του πρωθυπο-
υργού και τόνισε ότι συνολικά υποστηρίζει τις
αποφάσεις, ενώ ζήτησε διαβεβαιώσεις ότι οι απο-
φάσεις έχουν την αποδοχή της συμβουλευτικής επι-
στημονικής επιτροπής.

«Θα πρέπει να ζήσουμε μαζί με τον ιό»

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της
κυβέρνησης, Πάτρικ Βάλανς, ανέφερε ότι το πο-
σοστό του πληθυσμού με επιβεβαιωμένο θετικό

αποτέλεσμα στον ιό είναι συνεχώς μειούμενο (από
τις 26 Απριλίου), αλλά δεν έχει εξαλειφθεί ολοκλη-
ρωτικά, ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης αναπαραγω-
γής R0  βρίσκεται στο 0,7-0,9 σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά του ο ιατρικός επικεφαλής Αγγλίας,
Κρις Γουίτι, επεσήμανε ότι οι νέες αποφάσεις σχε-
διάστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα
μπορούν να συνυπάρχουν με ασφαλή τρόπο.

«Θα πρέπει να ζήσουμε μαζί με τον ιό για μεγά-

λο χρονικό διάστημα», είπε και πρόσθεσε ότι εν-
δεχομένως τον χειμώνα να χρειαστεί να επανέλ-
θουν τα περιοριστικά μέτρα, αν και μέχρι τότε μπο-
ρεί να υπάρξουν αλλαγές στα διαθέσιμα φάρμακα.

Εξήγησε ότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται χωρίς
κινδύνους, αλλά οι κυβερνήσεις εξετάζουν την διαχείρι-
ση των κινδύνων αυτών.

Προειδοποίηση επιστημόνων για σοβαρό

κίνδυνο να ξεσπάσει νέο κύμα  κορωνοϊού

Επικεφαλής ιατρικών συλλόγων της Βρετανίας

προειδοποίησαν τα πολιτικά κόμματα της χώρας

ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν τοπικές εστίες του

νέου  κορωνοϊού και ότι υπάρχει πραγματικά ο

κίνδυνος για ένα δεύτερο κύμα.

«Αν και η μελλοντική μορφή της πανδημίας στην

Βρετανία είναι κάτι δύσκολο να προβλεφθεί, τα δι-

αθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά πιθ-

ανόν να υπάρξουν τοπικά ξεσπάσματα και ότι υπάρχει

πραγματικός κίνδυνος για ένα δεύτερο κύμα»,

σημειώνουν.

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την ανοιχτή επι-

στολή στη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση με την

προειδοποίηση αυτή βρίσκονται ο Ντέρεκ Άλντερ-

σον, που είναι πρόεδρος του Βασιλικού Κολλεγίου

Χειρουργών, ο Άντριου Γκόνταρντ, πρόεδρος του

Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών και η Κάθριν Χέντερ-

σον, η οποία είναι πρόεδρος του Βασιλικού Κολ-

λεγίου Εντατικολόγων.

«Πολλά στοιχεία της υποδομής που χρειάζεται

για την αναχαίτιση του ιού αρχίζουν να τίθενται σε

εφαρμογή, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ου-

σιαστικές προκλήσεις», σημειώνουν.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΑΡΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΟΜΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

Χαλάρωση αλλά με το χέρι στο
χειρόφρενο και την όπισθεν…

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «Κανείς δεν θα τολμήσει
να σταματήσει τα γεωτρύπανά μας»

Η Τουρκία, σε όλα τα επίπεδα, απειλεί συνεχως την
Ελλάδα ότι θα προχωρήσει σε έρευνες εντός της θα-
λάσσιας περιοχής της Ελλάδας και ότι κανείς δεν έχει
τη δύναμη να την εμποδίσει. Έλαβε όμως κατάλληλη
απάντηση από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων
της Ελλάδας Στρατηγό Φλώρο.

Ο  Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη
γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung,  στην
παρατήρηση του Γερμανού δημοσιογράφου, ότι ο
Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απο-
καλεί την Τουρκία «ταραχοποιό» στη Μεσόγειο, ο Τσα-
βούσογλου απάντησε ως εξής: «Ας ρίξει το βλέμμα στο

καθρέφτη ο Έλληνας πρωθυπουργός κι ας αναρωτηθεί

πού έκανε ο ίδιος λάθη. Από τότε που ανέλαβε την εξου-

σία, του πρότεινε ο πρόεδρος Ερντογάν συνεργασία

στη Μεσόγειο. Μπορούμε να λύσουμε τα υπάρχοντα

προβλήματα με τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Ο Ερντο-

γάν ήθελε διάλογο, αλλά η Αθήνα δεν ήταν διατεθειμένη.

Τώρα η Ελλάδα κάνει συμφωνίες με μεσογειακές γει-

τονικές χώρες. Αντί να εργάζεται με τη Γαλλία και την

ΕΕ εναντίον μας, θα έπρεπε επιτέλους να μιλήσει με

μας. Οι προσπάθειες της Αθήνας να μας αποκλείσει

είναι μάταιες. Θα υπερασπιστούμε να συμφέροντά μας

κι αυτά της Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου»

Ο Γερμανός δημοσιογράφος, με αφορμή την εξαγ-
γελία της Τουρκίας ότι θα ξεκινήσει γεωτρήσεις στην
ανατολική Μεσόγειο από τον Σεπτέμβριο, τον ρώτησε,
τι θα κάνει η χώρα του, εάν το ελληνικό Πολεμικό Ναυ-
τικό τις εμποδίσει. «Ας προσπαθήσει», τονίζει. «Κανείς

δεν θα τολμήσει να σταματήσει τα γεωτρύπανά μας.

Πρόκειται για κυριαρχικά δικαιώματά μας που θα

υπερασπιστούμε. Εάν θέλουν τη κλιμάκωση, θα

πάρουν την απάντηση».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο  αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Φλώρος μιλώντας

σε στρατιωτικούς συντάκτες σχετικά με τις απροκάλυ-
πτες τουρκικές απειλές, δήλωσε απερίφραστα «Όποι-

ος τολμήσει να πατήσει τα πόδια του σε ελληνικό

έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτή-

σουμε ποιος είναι».

Είναι η δεύτερη φορά, μετά από εκείνη του πρώην
υπουργού Αμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη (ο οποίος
είχε πει ότι αν ανέβουν οι Τούρκοι σε βραχονησίδα, αυ-
τή θα ισοπεδωθεί), που η Ελλάδα χρησιμοποιεί σκλη-
ρούς, πολεμικούς όρους.

Η ελληνική διπλωματία, πολιτικοί και στρατιωτικοί,
ποτέ δεν θέλησαν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να
απαντούν με σκληρότητα στις τουρκικές προκλήσεις.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτέ-
νι και τα όρια έχουν ξεπεραστεί. Το μήνυμα του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, όπως αυτό διατυπώθηκε δεν απευθύνεται μό-
νο στην Αγκυρα. Εχει αποδέκτες και τις Βρυξέλλες, και
τη Μόσχα, αλλά και την Ουάσιγκτον και όλους όσοι
έχουν συμφέροντα στην περιοχή.

Και είναι ένα μήνυμα ότι ο κίνδυνος θερμού επει-
σοδίου έχει αυξηθεί σημαντικά, εξαιτίας της πίεσης που
ασκεί η Τουρκία.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ: «Όποιος
πατήσει τα πόδια του στο έδαφος

μας, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά
θα ρωτήσουμε ποιος είναι»...



Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία και την επιθετι-

κή τακτική της, ότι τα ελληνικά σύνορα, είναι

σύνορα της ΕΕ,  στέλνει η επίσκεψη χθες στον

Έβρο, του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια

και του Υπάτου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξω-

τερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζο-

ζέπ Μπορέλ.

Οι δύο άνδρες έφτασαν στο Στρατιωτικό Φυλάκιο
1 στις Καστανιές του Έβρου και περπάτησαν μέχρι
την «αλυσίδα» στη συνοριακή διάβαση, όπου βρίσκο-
νται οι τελευταίοι Έλληνες στρατιώτες πριν από τα
σύνορα. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν από εκπρό-
σωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επίσκεψή τους, έρχεται ως συνέχεια της κοινής
επίσκεψης που είχαν κάνει στις 3 Μαρτίου στις Κα-
στανιές, μετά τα γεγονότα στα ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί
με τους επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι), τον 
πρωθυπουργό της Κροατίας, που έχει την προεδρία
της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2020, Αντρέι Πλέν-

κοβιτς, και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργα-

ρίτη Σχοινά.

Στις κοινές του δηλώσεις με τον κ. Μπορέλ, ο Νίκος

Δένδιας, αναφέρθηκε στην εργαλειοποίηση του πρ-
οσφυγικού από την Τουρκία, στις ενέργειές της κατά
της Ελλάδας και άλλων χωρών, που οδηγούν σε
«υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας»
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε χαρακτηριστι-
κά ότι «η μεταμφίεση, σήμερα, των κανονιοφόρ-

ων του 19ου και 20ου αιώνα σε κόκκινα και άσπρα

γεωτρητικά πλοία, δεν μπορεί να ξεγελάσει τη διε-

θνή κοινότητα».

«Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε αποφασισμένοι να

προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και

να στηρίξουμε σθεναρά την κυριαρχία της Ελλά-

δας», τόνισε ο  Ζοζέπ Μπορέλ.
Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Άγκυρα, εμμένει

στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότη-
τας, καθώς και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο,
ενώ έχει προκαλέσει προβλήματα σε όλους τους γείτο-
νές της.

«Παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία της Λιβύης,

της Συρίας, του Ιράκ και του ευρωπαϊκού μας εταίρ-

ου, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παραβιάζει σχεδόν καθημερινά τον εθνικό εναέ-

ριο χώρο της Ελλάδας και τα χωρικά της ύδατα, 

πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, υπερπτήσεις πά-

νω από κατοικημένες περιοχές εδώ στον Έβρο και το

Αιγαίο με οπλισμένα πολεμικά αεροσκάφη.

Στην Κύπρο, για έκτη συνεχή φορά στο διάστημα

ενός έτους, πραγματοποιεί παράνομες γεωτρήσεις

στην κυπριακή ΑΟΖ.

Στη Λιβύη, περιφρονώντας και πάλι τη διεθνή νο-

μιμότητα, παραβιάζει κατάφωρα το εμπάργκο όπλων

των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να επιτύχει τις νέο-

οθωμανικές της βλέψεις.

Βασιζόμενη σε ένα παράνομο μνημόνιο που υπέγρ-

αψε μαζί με τη διοίκηση της Τρίπολης, αποσκοπεί στο

να αποστερήσει την Ευρώπη από τις θαλάσσιες ζώνες

της, σφετεριζόμενη περιοχές που βρίσκονται εντός

της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε απόσταση 6 ναυ-

τικών μιλίων από νησιά όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

Αγνοεί κατάφωρα τις επανειλημμένες εκκλήσεις της

Ευρώπης για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας»,

υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. 
Παράλληλα επανέλαβε ότι «η Ελλάδα έχει επιδείξει

έμπρακτα τη βούλησή της και την ικανότητά της να

επιλύει μακροχρόνιες διαφορές με τους γείτονές της,

με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και

τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας».

Προϋποθέσεις sine qua non για κάθε μέλος

της ΕΕ, αλλά και για τις χώρες που 

επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή

«Είμαστε πάντα ανοικτοί στο διάλογο, αλλά δεν

είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε υπό καθεστώς

απειλών ή να βοηθήσουμε στη νομιμοποίηση των

συνεχών παραβιάσεων της νομιμότητας εκ μέρους

της Τουρκίας.

Ο διάλογος μεταξύ γειτονικών χωρών με αντικείμενες

ακτές για την οριοθέτηση των ΑΟΖ και της υφαλο-

κρηπίδας είναι η μόνη ενδεδειγμένη οδός, σύμφωνα

με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει στο

υψηλότερο επίπεδο τη βούλησή της να συζητήσει κα-

λή τη πίστει το ζήτημα αυτό με την Τουρκία και παρα-

μένει έτοιμη να το κάνει.

Όμως, αυστηρά εντός πλαισίου του διεθνούς δι-

καίου και τους δικαίου της θάλασσας.

Κάτι τέτοιο όμως, μπορεί να εξεταστεί μόνον αν η

Άγκυρα ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της διεθνούς

κοινότητας και της ΕΕ για αποκλιμάκωση των εντά-

σεων, αποχή από μονομερείς ενέργειες και επιστρο-

φή στη νομιμότητα.

Η μεταμφίεση, σήμερα,  των κανονιοφόρων του

19ου και 20ου αιώνα σε κόκκινα και άσπρα γεωτρη-

τικά πλοία, δεν μπορεί να ξεγελάσει τη διεθνή κοινό-

τητα.

Οι πρόσφατες παρατηρήσεις του Προέδρου Em-

manuel Macron αναφορικά με την Τουρκία ήταν οι

πλέον εύστοχες και επίκαιρες.

Η Άγκυρα πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό

παράδειγμα και να αποστεί από την άσκηση της διπ-

λωματίας των κανονιοφόρων, όπως εκδηλώθηκε με

το πρόσφατο περιστατικό όπου τουρκικές φρεγάτες

δεν δίστασαν να βάλουν στο σκόπευτρο πλοίο του

Γαλλικού Ναυτικού που συμμετείχε σε αποστολή του

ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο», κατέληξε στις δηλώσεις του ο
κ. Δένδιας.

Μπορέλ: Είμαστε αποφασισμένοι να 

προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της

ΕΕ – Στηρίζουμε σθεναρά 

την κυριαρχία της Ελλάδας

«Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε αποφασισμένοι να πρ-

οστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να

στηρίξουμε σθεναρά την κυριαρχία της Ελλάδας», τό-
νισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτε-
ρική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπο-
ρέλ.

Ο κ. Μπορέλ ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για την 
πρόσκληση, τη θερμή υποδοχή και για το γεγονός ότι
τον συνόδευσε στη σημερινή επίσκεψη στην περιοχή,
στα «σύνορα της Ελλάδας κι επίσης τα σύνορα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως χαρακτηριστικά
είπε, αλλά και τους διοικητές του Στρατού και της
Αστυνομίας για την ενημέρωση για όλα όσα έγιναν
στην περιοχή πριν από μερικούς μήνες.

«Ήθελα να έρθω εδώ και να διαπιστώσω ιδίοις

όμμασι την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της

ΕΕ», σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτό σε συνδυα-
σμό με την πληροφόρηση που έλαβε από τον κ. Δέν-
δια, τον Στρατό και την Αστυνομία τού επέτρεψαν,
όπως τόνισε, να καταλάβει καλύτερα την κατάσταση
που αντιμετώπισε η Ελλάδα και ενδέχεται να αντιμε-
τωπίσει και στο μέλλον.

Ο κ. Μπορέλ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία
της Frontex στην περιοχή, τα «περίπου 100 στελέχη

από 20 διαφορετικά κράτη, που θα παραμείνουν εδώ

καταδεικνύοντας τη στήριξη της ΕΕ», όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε.

Στην Κύπρο σήμερα ο Μπορέλ

Ο Josep Borrell πραγματοποιεί επίσκεψη στην
Κύπρο σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου και μέχρι αύριο
Παρασκευή 26 Ιουνίου, μετά την επίσκεψή του στην
Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Ύπατος
Εκπρόσωπος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη, τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστο-

δουλίδη και τον Υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη.

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και ζητή-
ματα σχετικά με την συνεργασία στους τομείς της 
ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα
συζητηθούν κατά τις συναντήσεις που θα έχει ο κ.
Borrell στην Κύπρο.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η Κομι-
σιόν, γράφει η ισπανική «Ελ Παΐς» που έχει και τις
σχετικές πληροφορίες, είναι αυτό της κρίσης του πε-
ρασμένου Μαρτίου στον Εβρο όταν η Τουρκία προ-
ώθησε χιλιάδες μετανάστες στα σύνορά της με την
Ελλάδα προκειμένου εκείνοι να περάσουν στην
Ευρώπη. Και αυτό που προέκυψε για να τεθεί ως 
πρόταση στους «27» είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για
το Μεταναστευτικό που προβλέπει περισσότερες και

πιο ταχείες απελάσεις παράτυπων μεταναστών, κα-
τάργηση των ποσοστώσεων και ενίσχυση της Frontex
με έμψυχο και άψυχο υλικό που θυμίζει στρατιωτικό
σώμα.

Αρχιτέκτονες αυτής της σαφώς πιο σκληρής πρό-
τασης είναι ο Έλληνας Επίτροπος, αρμόδιος για την
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαρ-

γαρίτης Σχοινάς και η συνάδελφός του, αρμόδια για
τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Ιλβα Γιόχανσον. Ο στόχος,
σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, είναι να προ-
κύψουν όσο το δυνατόν λιγότερες διαφωνίες ανάμε-
σα στα κράτη – μέλη ώστε το νέο σύμφωνο για το
άσυλο και τη μετανάστευση να γίνει πραγματικότητα.
Είναι κάτι που εξηγεί γιατί στο σχέδιο δεν προβλέ-
πονται ποσοστώσεις, δηλαδή ο διαμερισμός των πρ-
οσφύγων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, για τις οποίες
αντιδρούσαν σφόδρα οι χώρες του Βίσεγκραντ. Ο
στόχος, με άλλα λόγια, είναι να συμφιλιωθούν τα δυο
«άκρα», έτσι όπως αποτυπώνονται στην αποδοχή
των αιτήσεων ασύλου: Της Ισπανίας που το 2019
ενέκρινε 820 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους και
της Ουγγαρίας που ενέκρινε μόλις πέντε.

Το νέο σύμφωνο

Αν λοιπόν συγκεραστούν οι διαφορετικές απόψεις,
ή μάλλον καμφθούν οι αντιστάσεις των σκληροπ-
υρηνικών, τότε το νέο σύμφωνο θα γίνει εγκριθεί μέ-
σα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό που μένει να φα-
νεί είναι εάν θα μετατρέψει και την Ευρώπη στο φρ-
ούριο που φιλοδοξούν οι εμπνευστές της πρότασης.
Είναι γεγονός πάντως πως κανένα σύμφωνο στο πα-
ρελθόν δεν προέβλεπε την ενίσχυση της επιτήρησης
των συνόρων στον βαθμό που προβλέπει αυτό το
σχέδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, o Οργανισμός Ευρωπαϊ-
κής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλάκης (Frontex) πρό-
κειται να ενισχυθεί με μια δική του συνοριοφυλακή
10.000 μελών, η οποία θα διαθέτει τα δικά της μέσα
επίγειας, θαλάσσιας και εναέριας επιτήρησης. Προ-
βλέπεται ακόμη η δημιουργία δυνάμεων ταχείας αν-
τίδρασης, αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών
επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών.

Στην ΕΕ, λένε τα στοιχεία, εκτελούνται μόνο το 36%
των εντολών επαναπατρισμού, με δεκάδες χιλιάδες
άλλους μετανάστες να παραμένουν στο κοινοτικό έδα-
φος. Γι’ αυτό επιδιώκεται από τις Βρυξέλλες η σύναψη
συμφωνιών με περισσότερες τρίτες χώρες, κάτι που
θα ανοίξει τον δρόμο σε περισσότερες πτήσεις charter
για τον επαναπατρισμό. 

Τον περασμένο χρόνο, λένε ακόμη τα στοιχεία που
παραθέτει η Frontex, πραγματοποιήθηκαν 330 πτή-
σεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό των μετανα-
στών, δηλαδή σχεδόν μία κάθε μέρα, ενώ χρησιμο-
ποιήθηκαν και εμπορικές πτήσεις περίπου για το 10%
των επαναπατρισθέντων.

Αυτό που για τις Βρυξέλλες πρέπει πάση θυσία να
αποφευχθεί είναι η επανάληψη μιας κρίσης όπως
εκείνης του 2015. Η φιλοδοξία, παράλληλα, είναι να
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις χώρες
του Σένγκεν ώστε να επιστρέψει ο κοινός αυτός χώρ-
ος στην παλιά του κανονικότητα. 

Χρειάστηκε ως προς αυτό μια σειρά από επαφές
του Σχοινά και της Γιόχανσον με τις ευρωπαϊκές πρ-
ωτεύουσες, αλλά και διεργασίες τόσο εντός του γαλ-
λογερμανικού άξονα όσο και μεταξύ των άλλων εταί-
ρων – είναι χαρακτηριστικό πως για αύριο έχει προ-
γραμματιστεί συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών
της Ισπανίας και της Ουγγαρίας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

Ηχηρό ευρωπαϊκό μήνυμα στην
Τουρκία από τον Έβρο

ΜΠΟΡΕΛ: «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ»

Τέσσερις νέους υπουργούς διόρισε 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Δύο γυναίκες και δύο άνδρες περιλαμβάνει η ανακοίνωση για τα νέα μέλη του Υπουργικού

Συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποφάσισε να διορίσει στη θέση του Υπουργού Άμυνας τον

μέχρι σήμερα δήμαρχο Αγλαντζιάς, Χαράλαμπο Πετρίδη. Διόρισε, επίσης, στη θέση του

Υπουργού Εμπορίου, τη μέχρι πρότινος Υφυπουργό Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου και στη

θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, τη νομικό Έμιλυ Γιολίτη (σύντροφο του διευθυντή της

τηλεόρασης του SIGMA Χρύσανθου Τσουρούλη). Αντικαταστάτης της κ. Πηλείδου στο Υφυ-

πουργείο Ναυτιλίας, διορίστηκε ο κ. Βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος είναι Εθνικός Εμπει-

ρογνώμονας για θέματα ναυτιλιακής πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κι-

νητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και η μέρα

ανάληψης των καθηκόντων τους, θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.



ΟΠρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος

Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που

του παρέχει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας αποφάσισε τον διορισμό του Στέλιου Πα-

παθεοδώρου ως Αρχηγού της Αστυνομικής Δύναμ-

ης Κύπρου και του Χρήστου Μαυρή ως Υπαρχηγού

της Δύναμης.

Η σχετική τελετή διαβεβαίωσης και η ανάληψη των
νέων καθηκόντων του Αρχηγού και Υπαρχηγού της
Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου θα λάβουν χώρα την
1η Ιουλίου 2020.

Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός

Ο Στυλιανός Παπαθεοδώρου γεννήθηκε το 1971
και μεγάλωσε σε μία πολυμελή οικογένεια ιερωμένου.
Κατάγεται από τα κατεχόμενα χωριά, Κυρά και Μάσ-
σαρι της επαρχίας Μόρφου, ενώ τα παιδικά του χρ-
όνια τα πέρασε σε ένα χωριό κοντά στη Λευκωσία, το
Μένοικο.

Από την πρόσληψη του στην Αστυνομία το 1990,
υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, με-
ταξύ των οποίων, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημά-
των, στην Εισαγγελία Λευκωσίας, στην Αστυνομική
Ακαδημία, στο Γραφείο του Αρχηγού Αστυνομίας,
στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, καθώς και
στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Διε-
τέλεσε, επίσης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ευρω-
παϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ-
γασίας. Από το 2016 μέχρι το 2018 κατείχε τη θέση
του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης, ενώ από τον Μάρ-
τιο του 2018 ασκούσε καθήκοντα Βοηθού Αρχηγού
Επιχειρήσεων.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει επιτύχει στις
Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Κατέχει
επίσης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου και είναι απόφοιτος της Ακαδ-
ημίας του FBI.

Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει αρκετές εκπαι-
δεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αφορούν
θέματα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, ασφάλειας,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, τρομοκρατίας,
οργάνωσης κ.α. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία
σε αρκετά συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημο-
κρατία, είχε τον γενικό συντονιστικό ρόλο για την πρ-
οετοιμασία και την υλοποίηση των δράσεων και δρ-
αστηριοτήτων της Αστυνομίας. Ανέπτυξε ποικίλες πρ-
ωτοβουλίες και δραστηριότητες με απώτερο στόχο
την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την Αστυνομία Κύπρου.

Είχε επίσης τον συντονισμό όσον αφορά στην ετοι-
μασία μελετών για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων
στην Αστυνομία Κύπρου - αντιλήψεις αντρών και
γυναικών αστυνομικών, για το όριο αφυπηρέτησης
στην Αστυνομία, για την τροποποίηση Νόμων και Κα-
νονισμών για την Αστυνομία και εισηγήσεων για αναθ-
εώρηση του Ποινικού Κώδικα.

Καταλυτικός ήταν επίσης ο ρόλος και η συμβολή
του στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανα-
διοργάνωση της Αστυνομίας Κύπρου.

Όραμα του η δημιουργία ενός Οργανισμού που θα
εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον κάθε πολίτη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, προασπίζοντας τα ανθ-
ρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση
του καθενός ξεχωριστά.

Με σκληρή και συλλογική δουλειά, σε συνεργασία
με όλα τα μέλη της Αστυνομίας, και αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που παρέχει η εκπαίδευση/επιμόρφω-
ση, καθώς και η τεχνολογία οραματίζεται μία Αστυνομία
σύγχρονη, αποτελεσματική με ανθρωποκεντρικό πρ-
οσανατολισμό.

Προς τον σκοπό αυτό αναμένει από το κάθε μέλος
όπως αναλώσει το σύνολο των δυνάμεων του ερ-
γαζόμενος με τον ίδιο ζήλο έτσι ώστε να υλοποιηθεί
η αποστολή της Αστυνομίας απέναντι στην Πολιτεία,
την κοινωνία και τους πολίτες.

Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.

Ποιος είναι ο νέος Υπαρχηγός

O Χριστάκης

Κ. Μαυρής γεν-
νήθηκε το 1959
στην Άσσια Αμμο-
χώστου, όπου και
κατοικούσε μέχρι
το 1974. Μετά την
εκπλήρωση της
στρατιωτικής του
θητείας σπούδα-
σε Νομικά στην
Ελλάδα (πλήρης
φοίτηση) και στη
συνέχεια προσ-
λήφθηκε στην Α-
στυνομία το 1984.

Αφού συμπλήρωσε την εκπαίδευση των Δόκιμων
Αστυφυλάκων στην Σχολή Αστυνομικών πρώτευσε
μεταξύ των 96 Δόκιμων Αστυνομικών και του απονε-
μήθηκε τιμητική ράβδος και δίπλωμα από τον τότε
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι επίσης
κάτοχος πτυχίου της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της
Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό «Άριστα».

Παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις
στην Αστυνομική Ακαδημία και σε άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Έχει πετύχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβου-
λίου, κατέχει πιστοποιητικό του Συμβουλίου Νομικών
Σπουδών (1986-1987), Πιστοποιητικό Διαχείρισης
Κρίσεων (Σύμπραξη Πανεπιστημίων Νεάπολης, Αι-
γαίου, Πάντειου Πανεπιστημίου), Πιστοποιητικό Στρα-
τηγικής (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της
Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων, στον Κλάδο Επιχει-
ρήσεων, στη θέση του Δημόσιου Κατήγορου, ως
Υπεύθυνος Εισαγγελίας, στο Επιτελικό Γραφείο του
Αρχηγού Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος Πόλεως / Προ-
αστίων Λευκωσίας, ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυ-
ντής στη Λευκωσία, ως Υποδιευθυντής Αστυνομικής
Ακαδημίας και από το 2009 υπηρέτησε ως Διευθυ-
ντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος
Αρχηγείου μέχρι το 2016 που προήχθηκε σε Βοηθό
Αρχηγό. Επίσης σε δύο περιπτώσεις του ανατέθη-
καν καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή των Κεντρι-
κών Φυλακών.

Είναι διορισμένος από το Υπουργικό Συμβούλιο
ως Μέλος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας (τρίτη
θητεία) και του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλείας (δεύτερη θητεία).

Ο Χρ. Μαυρής προήχθηκε σε Βοηθό Αρχηγό την
01/03/2016 και τοποθετήθηκε ως Βοηθός Αρχηγός
Εκπαίδευσης. Ακολούθως του ανατέθηκαν τα καθή-
κοντα του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων και από
τις 06/03/2018 ανέλαβε τα καθήκοντα του Βοηθού
Αρχηγού Διοίκησης.

Όραμα του η εξέλιξη της Αστυνομίας, σε μία Υπηρ-
εσία που να προσφέρει στους πολίτες μια πιο ασφα-
λή κοινωνία.
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ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αρχηγός ο 49χρονος
Στέλιος Παπαθεοδώρου

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

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.

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-

στασιάδης με μια απρόσμενη κίνηση και ασ-

κώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγ-

μα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απεφάσισε τον

διορισμό του κ. Γεώργιου Σαββίδη, νυν Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως Γενικού

Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας απεφάσισε τον διορισμό του κ. Σάββα

Αγγελίδη, νυν Υπουργού Άμυνας, ως Βοηθού Γενι-
κού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Γενικού Εισαγ-
γελέα και του νέου Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα θα
λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου 2020.

Δεν απεδεχθη διορισμό ο Ιωνάς Νικολάου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να εκφρά-
σει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρώην Υ-
πουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νι-

κολάου, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις παντελώς
αστήριχτες και αδικαιολόγητες ενστάσεις που εκφρά-
στηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης και προκει-
μένου να διαφυλάξει το κύρος του θεσμού του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, δεν απεδέχθη την πρόταση
να αναλάβει την θέση του Γενικού Εισαγγελέα. (Αυτό

αναφέρει η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκ-

προσώπου…)

Ποιοι είναι οι δύο διορισθέντες

Ο Γιώργος Λ. Σαββίδης γεννήθηκε το 1959. Κα-
τάγεται από την Αμμόχωστο όπου κατοικούσε μέχρι

την τουρκική εισβολή το 1974. Έκτοτε διαμένει στη
Λεμεσό. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο κ.Σαβ-
βίδης είναι διακριθείς και αριστούχος απόφοιτος του
Λανιτείου Γυμνασίου, συμπλήρωσε τη στρατιωτική
του θητεία και σπούδασε Νομική στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Πανεπιστήμιο του Exeter), όπου έλαβε τον τίτλο του
Bachelor of Laws (LL.B. Hons.). Στη συνέχεια συνέχι-

σε τις σπουδές του στο Λονδίνο όπου αναγορεύτηκε
σε Barrister σαν μέλος του Middle Temple.

Άσκησε ενεργά τη δικηγορία για 35 χρόνια σαν
ιδρυτής και διευθύνων συνέταιρος Δικηγορικού Γρα-
φείου με γραφεία στη Λεμεσό και Λευκωσία και είναι
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου και
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι μέλος
του International Bar Association (IBA) και διετέλεσε
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος διαφόρων υπoεπιτρο-
πών του διεθνούς αυτού Σώματος.

Ο Σάββας Αγγελίδης, είναι απόφοιτος από το
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Λευκωσίας το
1991 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου του Birmingham με πτυχίο Νομικής (Ba-
chelor of Law-LLB). Το 1996 συνέχισε τις σπουδές
του στο Λονδίνο όπου και απέκτησε τον τίτλο Barri-
ster at Law στο Gray’s Inn. 

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, πρώτευσε στις εξε-
τάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, απο-
κτώντας την άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγ-
γέλματος. Το 1999 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο -
LLPO Law Firm και από το 2010 μέχρι και σήμερα
είναι Ιδρυτικός Συνέταιρος - Διευθυντής και Δικηγό-
ρος του Δικηγορικού Γραφείου Αγγελίδης, Ιωαννίδης,
Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Γιώργος Σαββίδης νέος Γενικός
Εισαγγελέας της Κύπρου
ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο Γ. Σαββίδης Ο Σ. Αγγελίδης
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ΔΕΝ… ΜΑΣΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την 
επιθετικότητα της εναντίον των Ελλήνων και Κυπρίων εταίρων μας»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
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™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Με εκτενή επιστολή προς τον Υπο-

υργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ

Πομπέο, ο επικεφαλής των Δημοκρα-

τικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέ-

σεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέ-

ντεζ καταγγέλλει την κλιμάκωση της

τουρκικής επιθετικότητας στην Ανατο-

λική Μεσόγειο κατά τρόπο που απει-

λεί τα αμερικανικά συμφέροντα, τις προ-

κλήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δι-

καιωμάτων της Ελλάδας και της Κύ-

πρου και άλλων χωρών, ενώ παράλ-

ληλα ζητά να της επιβληθούν αμέσως

κυρώσεις CAATSA για την αγορά και

εγκατάσταση των ρωσικών πυραύλων

S-400.

«Σας παροτρύνω να εφαρμόσετε πλήρ-

ως τις κατάλληλες κυρώσεις CAATSA και

τα βασικά στοιχεία του νόμου για την ενέρ-

γεια και την ασφάλεια της Ανατολικής Με-

σογείου, μια κρίσιμη σημαντική έκφραση

δέσμευσης για τη σχέση μας με την Κύπρο,

την Ελλάδα και το Ισραήλ», τονίζει στον
Μάικ Πομπέο ο γερουσιαστής Μενέντεζ.

Ταυτόχρονα ζητά από τον Αμερικανό Υ-
πουργό Εξωτερικών να προγραμματίσει
εκ νέου την αναβληθείσα στις αρχές Ια-
νουαρίου επίσκεψή του στην Κύπρο.

Αναλυτικότερα, ο κ. Μενέντεζ αναφέ-
ρει στον Υπουργό Εξωτερικών ότι απευ-
θύνεται προς αυτόν για του εκφράσει τη
βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες 
τουρκικές ενέργειες που σηματοδοτούν
μια κλιμάκωση της επιθετικότητας της στην
ανατολική Μεσόγειο κατά τρόπο που απει-
λεί τα αμερικανικά συμφέροντα.

Επισημαίνει ότι οι δεσμοί των ΗΠΑ με
την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ είναι
ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο και ο νόμος για την
ενέργεια και την ασφάλεια της Ανατολικής
Μεσογείου του 2019, τον οποίο ο Πρόε-
δρος Τραμπ υπέγραψε στο πλαίσιο του
νομοσχεδίου για τις πιστώσεις FY20, προ-
σπάθησε να τις ενισχύσει. Ο γερουσια-
στής ευχαριστεί τον κ. Πομπέο για την 
προσωπική του δέσμευση στην ενίσχυση
αυτών των σημαντικών σχέσεων μέσω
της εμπλοκής του σε συνόδους κορυφής
«3+1».

Ωστόσο, γράφει, «τους τελευταίους

μήνες ο Πρόεδρος Ερντογάν απειλεί

την περιφερειακή σταθερότητα και τα

αμερικανικά πολιτικά συμφέροντα, αυξά-

νοντας την επιθετικότητα εναντίον των

Ελλήνων και Κυπρίων εταίρων μας».

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξηγεί στην

επιστολή του εξηγεί γιατί πρέπει να ακο-
λουθηθεί στην περίπτωση της Τουρκίας
ό,τι εφαρμόστηκε για την Κίνα και τονίζει
ότι «η εφαρμογή διαφορετικού προτύπου

στην Τουρκία με βάση την προσωπική

“έλξη” που ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνε-

ται προφανώς να αισθάνεται για τον

Πρόεδρο Ερντογάν, δεν είναι τρόπος

να ασκήσει κανείς εξωτερική πολιτική.

Η αποτυχία της κυβέρνησης να επι-

βάλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας

γι’ αυτήν την αγορά θα μειώσει δρα-

στικά το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των

κυρώσεων CAATSA για άλλες χώρες,

λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές αγο-

ρές ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού».

Αναφερόμενος στην τουρκική προκλη-
τική συμπεριφορά σε βάρος της Ελλάδας
και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο,
γράφει ότι από τον Ιανουάριο, η Τουρκία
έχει γίνει η χώρα που παραβιάζει το εμ-
πάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών
στη Λιβύη και έχει αξιοποιήσει τη στρα-
τιωτική υποστήριξη στην Κυβέρνηση Εθ-
νικής Συμφωνίας της Λιβύης για να προ-
ωθήσει μια παράνομη συμφωνία θαλάσ-
σιων συνόρων που αγνοεί όχι μόνο τους
νόμιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και
της Κύπρου, αλλά επίσης το βασικό διεθ-
νές δίκαιο.

«Τέτοιες πράξεις έρχονται σε αντίθεση

με τις προσπάθειες για την προώθηση της

σταθερότητας στην περιοχή», υπογραμ-
μίζει ο κ. Μενέντεζ, επισημαίνοντας στον
Υπουργό Εξωτερικών και τις πρόσφατες
επιθετικές ενέργειες της Άγκυρας στο Βό-
ρειο Ιράκ και την πρόθεσή της να δημιο-
υργήσει εκεί προσωρινές στρατιωτικές βά-
σεις στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβου-
λίας, για να χτυπήσει τους Κούρδους
μαχητές κατά μήκος της παραμεθόριας

περιοχής του Ιράκ και της Τουρκίας.
Σχετικά με της τουρκικές παραβιάσεις

στην κυπριακή ΑΟΖ, γράφει πως τις τε-
λευταίες εβδομάδες, τα τουρκικά πλοία
έχουν αυξήσει τις δραστηριότητες εξερεύ-
νησης στην ΑΟΖ της Κύπρου, επιδιώκοντας
να αξιοποιήσουν την αναστολή των δρα-
στηριοτήτων έρευνας των διεθνών ενερ-
γειακών εταιρειών κατά τη διάρκεια της
κρίσης του COVID-19.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει ευ-

πρόσδεκτα μέτρα για την επιβολή

κυρώσεων σε Τούρκους που εμπλέ-

κονται στην παραβίαση της κυπριακής

ΑΟΖ. Σε αλληλεγγύη με τους συμμά-

χους και τους φίλους μας στην Ευρώπη,

οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να

ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και

να επιβάλουν αμέσως κυρώσεις σε αυ-

τά τα ίδια άτομα», προσθέτει.
Αναφορές υπάρχουν και στις παρα-

βιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και
τους κινδύνους που εγκυμονούν.

«Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις

της κυπριακής και ελληνικής κυριαρχίας

από την Τουρκία», γράφει ο Ρόμπερτ Με-
νέντεζ, «υπογραμμίζουν την έλλειψη δέ-

σμευσης του Προέδρου Ερντογάν στο κρά-

τος δικαίου, την οποία η τουρκική κυβέρν-

ηση απέδειξε και πάλι την περασμένη εβδο-

μάδα, καταδικάζοντας τον υπάλληλο του

αμερικανικού προξενείου Metin Topuz σε

σχεδόν εννέα χρόνια φυλάκισης χωρίς

αξιόπιστα στοιχεία για να υποστηρίξει τις

κατηγορίες κατά αυτού. Η μεταχείριση της

Τουρκίας για τον κ. Τοπούζ αντιπροσω-

πεύει μια σοβαρή παραβίαση της δικαιο-

σύνης και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέ-

πει να επιτρέψουν αυτήν την μεταχείριση

του προσωπικού της τοπικής πρεσβείας

μας».

Τέλος, αφού του ζητά την επιβολή
κυρώσεων CAATSA, o γερουσιαστής Με-
νέντεζ καλεί τον Υπουργό Εξωτερικών και
τον Πρόεδρο Τραμπ να ενισχύσουν τις
προσπάθειές τους για να υπερασπιστούν
το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ
στην Άγκυρα και σε όλο τον κόσμο, από
καταχρήσεις όπως αυτές που αντιμε-
τωπίζουν σήμερα ο Metin Topuz και δύο
άλλα μέλη του τοπικού προσωπικού της
πρεσβείας στην Τουρκία.

Ο Κ. Μητσοτάκης κηρύσσει

σήμερα την έναρξη ενός πολύ

διαφορετικού Συνεδρίου
Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης κηρύσσει την έναρξη ενός πολύ διαφορετικού

συνεδρίου. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικτυακή

ημερίδα, αφιερωμένη στα «Ανθρώπινα Δικαιώματα

στο εργασιακό περιβάλλον», με διοργανωτή το

Enterprise Greece και στόχο να βάλει την Ελλάδα στον

χάρτη των χωρών που προωθούν τη διαφορετικό-

τητα στους χώρους εργασίας. 

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα της

ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τοποθετήσεις στην έναρξη θα

κάνουν επίσης η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Έρνα

Σόλμπεργκ, η Ύπατη Αρμοστής για τα Ανθρώπινα

Δικαιώματα στον ΟΗΕ Μισέλ Μπατσελέτ, ο αντι-

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης

Σχοινάς, ο Ρόμπερτ Ολιφαντ, υφυπουργός Εξωτε-

ρικών του Καναδά, και η Ντούνια Μιγιάτοβιτς, Επί-

τροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της

Ευρώπης.

Το συνέδριο είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες,

κυβέρνηση, επιχειρήσεις, κοινωνία. 

Στο πρώτο πάνελ το θέμα συζήτησης θα αφορά τη

«Δημόσια Διοίκηση: Οικοδομώντας κοινωνίες δια-

φορετικότητας χωρίς αποκλεισμούς». Σε αυτό θα

συμμετάσχει ο Αλέξης Πατέλης, οικονομικός σύμβου-

λος του Έλληνα πρωθυπουργού, και μεταξύ άλλων η

αναπληρώτρια διευθύντρια του τομέα Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων στο υπουργείο Εξωτερικών της Φιν-

λανδίας Γιανίνα Χάσενσον και ο Διοικητής της Τρά-

πεζας Ανάκαμψης, Ρολφ Βενζέλ. 

Το δεύτερο πάνελ αφορά το «Εργασιακό περι-

βάλλον: Εταιρική κοινωνική ευθύνη και ευκαιρίες

για την προώθηση της διαφορετικότητας και των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Στο τρίτο πάνελ το θέμα συζήτησης είναι «Κοινωνία:

Εξασφαλίζοντας μια ασφαλή και ενεργοποιημένη

Κοινωνία των Πολιτών για την προώθηση και προ-

στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Εκεί θα

συμμετάσχουν: Ο Μάρκους Μπέγιερερ, Γενικός Δι-

ευθυντής του Business Europe, η συμμετοχή του

οποίου θεωρείται επιτυχία των διοργανωτών, καθώς

ο οργανισμός αυτός αποφεύγει τέτοιες εκδηλώσεις

επειδή δεν θέλει περιορισμούς στη δραστηριότητα του

ιδιωτικού τομέα. Επίσης, η Κριστίν Γκαρίνα από το

European Pride, o Ευάγγελος Χουλιάρας από το

Thessaloniki Pride και ο πρόεδρος του Copenhagen

Pride Λαρς Χένρικσεν.

ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΞΗ 

ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ»



Τα σχέδια για τον Ανασχηματισμό
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης χειρίστηκε

με πρωτοφανή τρόπο το θέμα του

ανασχηματισμού. Οι συνεργάτες του

μεταδίδουν ότι με το λογοπαίγνιο για

το βουνό και τη θάλασσα – είπε ότι

συνηθίζει να παίρνει τις αποφάσεις του

στο βουνό, και όχι στη θάλασσα – ήθε-

λε να σταματήσει τη σεναριολογία. Την

οποία, κατόπιν, ενίσχυσε μιλώντας για

διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση

και έπειτα από λίγες ώρες επιχείρησε

να «παγώσει» διαμηνύοντας ότι ανα-

σχηματισμός τις επόμενες εβδομάδες

δεν θα γίνει, αφήνοντας ανοιχτό το θέ-

μα του ανασχηματισμού. Ξόδεψε ά-

σκοπα ένα κομμάτι της προσωπικής

αξιοπιστίας του, του πλεονεκτήματος

που ενίσχυε συστηματικά και μεθοδι-

κά όλο το προηγούμενο διάστημα, και

που θα χρειαστεί περισσότερο από

οποιοδήποτε άλλο στους μήνες που

έρχονται.

Ποιοι θα διαχειριστούν 

τα ευρωκονδύλια

Ο ανασχηματισμός αργά ή γρήγορα θα
γίνει. Για όλους τους λόγους που έχουν ει-
πωθεί, για να διορθωθούν δυσλειτουργίες,
για να γίνει πιο αποτελεσματικό το κυβε-
ρνητικό σχήμα, για να αξιοποιηθούν πε-
ρισσότερες γυναίκες. Και για έναν ακόμα,
τον πιο σημαντικό. Τα χρήματα από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ είναι
πολλά και χρειάζεται να δημιουργηθεί μια
διαφορετική δομή, η οποία να διασφαλίζει
την απορρόφησή τους. Τα υπάρχοντα σχή-
ματα δεν αρκούν, με δυσκολίες απορρο-
φάται το παλιό ΕΣΠΑ. Τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν
στη χώρα περί τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ
μόνο από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανά-
καμψης. Οι συνθήκες σε αυτή τη συγκυρία
δημιουργούν μια πραγματικά μεγάλη ευ-
καιρία για τη χώρα, εφόσον αξιοποιηθεί
σωστά.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει απο-
φασίσει δύο πράγματα. Πρώτον, η διαχεί-
ριση κονδυλίων που μπορούν να αλλά-
ξουν την Ελλάδα δεν γίνεται να αφεθεί 
στους αργοκίνητους και γραφειοκρατικούς
μηχανισμούς των υπουργείων. 

Και δεύτερον, προκειμένου να υπάρξει
αποτέλεσμα και έργο χρειάζεται μια νέα
δομή, από πάνω προς τα κάτω, με διευρυ-
μένες δικαιοδοσίες και συντονιστικό ρόλο.

Τα πρόσωπα στο 

συντονιστικό σχήμα

Το συντονιστικό σχήμα δεν έχει ακόμη
οριστικοποιηθεί, αλλά φαίνεται ότι θα συμμε-
τάσχουν σε αυτό ο Γιώργος Γεραπε-

τρίτης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο
Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Δημο-
σιονομικής Πολιτικής Θόδωρος Σκυλα-

κάκης, ενδεχομένως σε αναβαθμισμένη
θέση, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος. Ο οικονομικός
σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης

Πατέλης θα έχει επίσης διακριτό ρόλο σε
αυτό το σχήμα και δεν αναμένεται να αξιο-
ποιηθεί σε κυβερνητικό πόστο. 

Στους «επτά φρουρούς» της αναπτυξιακής
επανάστασης πρέπει να προστεθεί και ο
πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), Μιχάλης Αρ-

γυρού, οι μετοχές του οποίου είναι ανε-
βασμένες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Δημή-

τρης Σκάλκος ήταν σύμβουλος του κ.
Μητσοτάκη όταν ήταν αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, σε θέματα οικο-
νομικών της ανάπτυξης και ο Μιχάλης Αρ-
γυρού ήταν αναπληρωτής Γραμματέας
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
στη Νέα Δημοκρατία.

Το σχέδιο ανάκαμψης

και ο ανασχηματισμός

Πρόκειται για έναν κύκλο έμπιστων πρ-
οσώπων, με καλές προσωπικές σχέσεις,
οι περισσότεροι εκ των οποίων δούλεψαν
ξανά μαζί στο παρελθόν και έχει αξιολογη-
θεί η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά

τους στις κυβερνητικές θέσεις που ανέ-
λαβαν. Για να οριστικοποιηθεί αυτό το σχή-
μα χρειάζεται να προηγηθεί η οριστική
απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης από
τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης, ώστε κάθε χώρα να
ξέρει ακριβώς το ποσό που της αναλογεί,
η οποία προς το παρόν καθυστερεί. Ο
ανασχηματισμός θα πρέπει, σύμφωνα με
πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, να υπηρε-
τεί το σχέδιο ανάκαμψης της χώρας, και
οι καθυστερήσεις δεν βοηθούν, γιατί σύμ-
φωνα με το καλό σενάριο όλα θα κλείσουν
μέσα στον Ιούλιο, όταν η Γερμανία ανα-
λάβει την εκ περιτροπής προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως και
το κακό σενάριο, να τραβήξει η διαπραγ-
μάτευση μέχρι το φθινόπωρο – μια κατα-
στροφική εξέλιξη για πολλές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρ’ όλες τις αβεβαιότητες, η βασική
ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου έχει πραγ-
ματοποιήσει πολλές συσκέψεις για τη στρα-
τηγική και την επιχειρησιακή ετοιμότητα
της κυβέρνησης. Οι συσκέψεις δεν δημο-
σιοποιούνται γιατί οι δυσκολίες είναι με-
γάλες, δυσεπίλυτες, αλλά και επειδή ο
Έλληνας πρωθυπουργός δεν θέλει να
δοθεί το λάθος μήνυμα ότι η κυβέρνησή
του «ξοδεύει τα χρήματα προτού τα πά-
ρει». 

Η ομάδα του Χριστόφορου Πισσα-

ρίδη αναμένεται να παραδώσει στις αρχές
Ιουλίου τις μακροοικονομικές παραμέ-
τρους του σχεδίου, που θα αποτελέσουν
τη βάση για την πιο οργανωμένη και πο-
σοτικοποιημένη προσέγγιση των παρα-
μέτρων του.

Ο ανασχηματισμός και 

η τετράδα του Μαξίμου

Ο ανασχηματισμός, παρά το προσωρινό σιωπητήριο που επέβα-
λε το Μέγαρο Μαξίμου, συνεχίζει να απασχολεί τους περισσότερους
των υπουργών και υφυπουργών. Η ονοματολογία και η σεναριολογία
κυριαρχούν, όπως και η αγωνία βεβαίως. Ωστόσο οι πιο υποψια-
σμένοι εκτιμούν ότι οι όποιες «διορθωτικές» κυβερνητικές αλλαγές
συνδέονται κυρίως με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επόμενης
περιόδου και ιδιαιτέρως με τη διαχείριση των υψηλών ευρωπαϊκών
πόρων της ανάκαμψης στη μετά κορωνοϊό εποχή. Οπως μεταφέ-
ρουν οι γνωρίζοντες, ο Πρωθυπουργός θέλει να «δέσει» την ομάδα
των στελεχών που θα σχεδιάσουν και θα εποπτεύσουν την εφαρμο-
γή του σχεδίου επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης της οικονομίας.
Θέλει λοιπόν συνεκτική ομάδα, με επάρκεια τεχνοκρατική και πολιτι-
κή, ώστε να δρα απερίσπαστη χωρίς τις συνήθεις κομματικές ή άλ-
λες επιρροές. Επιπλέον, επιδιώκει να συγκεντρώσει πρόσωπα που
να πιστεύουν πραγματικά στη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα
και να είναι σε θέση να την υπερασπίσουν στην πράξη, χωρίς ενδοι-
ασμούς και επιφυλάξεις. Για την ώρα πάντως, το όλο θέμα χειρίζεται
η τετράδα του Μαξίμου, ήτοι οι κ.κ. Γεραπετρίτης, Σκέρτσος, Πατέλ-
ης και Δημητριάδης, και στη βάση των αναγκών αυτής της ομάδας θα
προκύψουν σε μεγάλο βαθμό οι όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχή-
μα. Όπως χαρακτηριστικά λέει ένας εξ αυτών «οι απαιτήσεις είναι με-
γάλες και πρέπει να φθάσουμε σε ένα επίπεδο ώστε να αποφασίζου-
με γρήγορα, αν είναι δυνατόν να συνεννοούμαστε με τα μάτια».

Δείπνο στους Νετανιάχου

Υπερφορτωμένο ήταν το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και
των υπουργών που τον συνόδευσαν στο Ισραήλ. Το βράδυ της Τρίτης
(16/6), όμως, ο Βενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα, πα-
ρέθεσαν δείπνο στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στο ζεύγος
Μητσοτάκη. Η συζήτηση ελάχιστα περιεστράφη γύρω από την πολι-
τική. Αφορούσε κυρίως τις επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή της
συνεχούς παρουσίας των γονέων στη δημόσια σφαίρα. Αφορμή ήταν
η παρουσία των δύο υιών, Κωνσταντίνου και Άβνερ, στο δείπνο, οι
οποίοι είχαν γνωριστεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο, όταν υπεγράφη η
διακρατική συμφωνία για τον ενεργειακό αγωγό EastMed. Τότε, η
επίσκεψη του Νετανιάχου διεκόπη απότομα εξαιτίας της δολοφονίας
του Ιρανού στρατηγού Κασέμ ΣουλεΪμανί από τις ΗΠΑ και τώρα το
πρωθυπουργικό ζεύγος του Ισραήλ περιέλαβε στην πρόσκληση και
τον υιό του Έλληνα πρωθυπουργού. Το μεσημέρι της Τρίτης (16/6),
Μητσοτάκης και Νετανιάχου έφαγαν ξανά μαζί στο επίσημο γεύμα
που παρέθεσε η κυβέρνηση του Ισραήλ στην ελληνική αντιπροσω-
πεία. Οι υπουργοί των δύο χωρών κάθισαν σε κυκλική διάταξη, 
κρατώντας τις αποστάσεις, θέλοντας και μη, καθώς ο Νετανιάχου 
τους το υπενθύμιζε διαρκώς, λέγοντας ότι αν δεν τηρήσουν τα μέτρα,
δύο κυβερνήσεις θα μπουν ταυτόχρονα σε καραντίνα. 

Δεν είμαστε ουραγός!

Να μην εφησυχάζουμε, όμως, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη
μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω! «Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σο-
βαρές αδυναμίες. Σε σχέση με το ΑΕΠ της έχει το υψηλότερο χρέος
στην Ευρωζώνη και μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως. Τον Δε-
κέμβριο τα επισφαλή δάνεια στις ελληνικές τράπεζες ανέρχονταν στο
40,6% των συνολικών δανείων. Όμως αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν
είναι μόνη. Το χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αυξηθούν
σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Πάνω απ’ όλα όμως, η αίσθηση της
Ελλάδας ότι είναι ουραγός της Ευρωζώνης εξαφανίστηκε», γράφει σε
ανάλυσή του το Bloomberg. 

ΡΟΖΑΚΗΣ: Η Ελλάδα και η Κύπρος 

είναι σε αδιέξοδο…

Χρήστος Ροζάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών: «Αν αυτή τη στιγμή μπορούσαμε να πούμε ότι το Κυπριακό
οδεύει σε λύση, θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Διότι το
Κυπριακό επηρεάζει τρομερά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι το Κυπριακό βρίσκεται στην οδό της επίλυσης και
επανένωσης. Η Τουρκία θέλει να παίξει τον ρόλο της υπερδύναμης
στην περιοχή και κάνει ό,τι μπορεί για να το πετύχει. Η Ελλάδα και η
Κύπρος βρίσκονται σε αδιέξοδο. Με βεβαιότητα οι Ελληνοκύπριοι και
οι Τουρκοκύπριοι μπορούν να βρουν μια κοινή γλώσσα. Γιατί και ο
Μουσταφά Ακιντζί και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι πολύ κοντά
από πλευράς νοοτροπίας και θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνούν. Έχετε χάσει το timing και χάθηκαν και πολλές ευκαι-
ρίες αδίκως». 

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

Δύο πράγματα έκαναν εντύπωση στο κυβερνητικό κλιμάκιο που

συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Το ένα ήταν η χα-

λαρότητα στην τήρηση των μέτρων κατά της μετάδοσης του κορ-

ωνοϊού, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται στη χώρα. Το δεύτερο ήταν

ο επαγγελματισμός της κυβέρνησης του Βενιαμίν Νετανιάχου και

το δαιμόνιο των, κυρίως αυτοδημιούργητων, επιχειρηματιών που

συνάντησαν. 

Στη διάρκεια της επίσκεψης υπογράφηκαν συμφωνίες και εξεδόθη

μια κοινή δήλωση, απολύτως υποστηρικτική για την Ελλάδα, σε

ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική μεσόγειο. Το με-

γάλο κέρδος όμως, ήταν η άυλη σχέση που έφερε ακόμα πιο κο-

ντά τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, παρά τη φημολογία ότι το Τελ

Αβίβ είχε προσεγγίσει τελευταία την Άγκυρα. 

Η Τουρκία και ο αγωγός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καλή προσωπική σχέση με

τον Ισραηλινό όμολογό του. Ωστόσο, δεν απέφυγε να συναντήσει
και τον κυβερνητικό εταίρο, αναπληρωτή πρωθυπουργό και υ-
πουργό Άμυνας Βενιαμίν Γκατζ, ο οποίος θα αναλάβει σε 18 μή-
νες την πρωθυπουργία. Μαζί του συζήτησε τις εξελίξεις στη Μέση
Ανατολή και την αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ και σύμ-
φωνα με συνεργάτες του, δεν διαπίστωσε διαφορά απόψεων με
τον Β. Νετανιάχου, σε θέματα πολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας.
Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο χώρες θεωρούν ότι η Τουρκία παίζει
αποσταθεροποιητικό ρόλο και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια
στην περιοχή. 

Ο αγωγός EastMed έχει στρατηγική σημασία για τους Ισραηλι-
νούς, οι οποίοι θέλουν να ασκήσει πίεση η Ελλάδα, ώστε να υπο-
γράψει τη συμφωνία και η Ιταλία, καθώς εκτιμούν ότι τα κοιτάσμα-
τα που έχουν βρεθεί, καθιστούν εμπορικά βιώσιμο το project. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στρατηγική τη σχέση Ελλά-
δας–Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «είναι μια σχέση με βάθος και πε-

ριεχόμενο. Επιδιώκουμε να τη διευρύνουμε και σε νέα πεδία». 

Τα κέρδη από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ
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Για πρώτη φορά ‘Ελληνες Ομογενείς Γιατροί και

Επιστήμονες απο 25 κράτη συζήτησαν και αν-

τάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και πρακτικές για τον

COVID-19 και για τα εμβόλια.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αγκαλιά-
ζοντας αυτήν την προσπάθεια, που γίνεται για πρώτη φο-
ρά, στο τηλεοπτικό μήνυμα του προς τους ομογενείς για-
τρούς τόνισε μεταξύ άλλων ότι η τηλεδιάσκεψη αυτή ανα-
δεικνύει το τεράστιο εθνικό κεφάλαιο που διαθέτει η Ελλά-
δα εκτός συνόρων και υπογράμμισε τη δύναμη και την
ικανότητα του Έλληνα που προκόβει όπου κι αν βρεθεί,
αλλά και που προσφέρει στην επιστήμη και στην πατρίδα
μας. Συνέχισε λέγοντας πως αυτή η διεθνής συνάντηση,
με συμμετέχοντες πάνω από 100 γιατρούς από 25 χώ-
ρες αποτελεί ένα πρώτο βήμα συντονισμού και πρόπλα-
σμα για τη συγκρότηση ενός παγκόσμιου δικτύου ομο-
γενών γιατρών, ερευνητών.

«Ένας τέτοιος θεσμός», πρόσθεσε, «θα ενίσχυε τις

επιδόσεις τους ως επιστημονικών μονάδων, θα πολ-

λαπλασίαζε όμως και την εμβέλειά τους αν τις οργάνωνε

σε κοινούς στόχους. Θα διεύρυνε επίσης το κύρος της

χώρας μας και, βέβαια, θα τη βοηθούσε να δημιουργή-

σει κίνητρα σε κάποια στιγμή να επαναπατρίσει αυτά τα

πολύτιμα μυαλά της Ελλάδας».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα
συμπεράσματα που η ίδια η πολιτική μπορεί να αντλή-
σει από την περιπέτεια της πανδημίας και, κυρίως, «την

ανάγκη οι κυβερνητικές αποφάσεις να στηρίζονται στη

γνώση, να ακούν την επιστήμη κι όταν χρειάζεται, να υπηρ-

ετούν και δύσκολες επιλογές, έστω κι αν, αρχικά, αυτές

μπορεί να φαίνονται αντιδημοφιλείς, ή, ακόμα κι ανεφ-

άρμοστες. Η εμπειρία της Ελλάδας έδειξε πως, όταν η Πο-

λιτεία άκουσε τους γιατρούς και πήρε τολμηρά μέτρα, κα-

τέκτησε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έτσι αύξησε

την ατομική ευθύνη και την κοινωνική πειθαρχία και κα-

τά συνέπεια όλη η χώρα μπόρεσε να αντιμετωπίσει με

επιτυχία το πρώτο κύμα του ιού». Υπογράμμισε επίσης
πως η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστατεί στον αγώνα
ώστε κάθε χρήσιμο φάρμακο και, κυρίως, το πολυπόθη-
το εμβόλιο να γίνουν προσιτά σε κάθε κάτοικο του πλα-
νήτη και διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα είναι ασφαλής: οι
γιατροί και το κράτος έχουν λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο
για την προστασία των πολιτών, αλλά και των επισκε-
πτών της χώρας μας. Η οικονομία της Ελλάδας έχει ξε-
κινήσει, ο τουρισμός κάνει τα πρώτα του οργανωμένα
βήματα και ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προ-
στασίας επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης σε όλη την
επικράτεια, μαζί με ειδικά σχέδια που εξυπηρετούν την
κατάλληλη και γρήγορη αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου
κρούσματος.

Ακολούθησε τηλεοπτικό μήνυμα του Υφυπουργού Εξω-
τερικών αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού
Κ.Βλάση, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε «...Η πρώτη αυ-

τή τηλεδιασκεψη σηματοδοτεί τη δημιουργία παγκοσμίου

δικτύου ομογενών Γιατρών και Επιστημόνων. Η συνάν-

της αυτή γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την

παγκόσμια υγεία. Το κοινωνικό μήνυμα που προκύπτει

από την πανδημίαείναι ότι χρειαζόμαστε ένα συμπαγές

και αξιόπιστο σύστημα δημόσιας υγείας που να αντιμε-

τωπίζει τις προκλήσεις στην υγεία τις μέρες αυτές...» Ως
Καθηγητής Ιατρικής τόνισε δε την εξαιρετική συμμετοχή
των υπηρεσιών υγείας και την τεράστια ανταπόκριση 
τους, στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Επεσήμανε δε
την ανάγκη δημιουργίας παγκόσμιας πλατφόρμας συνερ-
γασίας των ομογενών γιατρών. Τέλος ευχαρίστησε τον
Γεν. Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κ. Χρυσουλάκη

για την εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία.
Την οργάνωση και τον συντονισμό είχε ο Γεν.Γραμ-

ματέας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, κ.Γιάννης Χρυσουλάκης, ενώ την επιστημονική
επιμέλεια των εισηγήσεων και ομιλιών είχε ο καθηγητής
Παθολογίας και Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου Cornell και Νοσοκομείου Lenox Hill της Νέας
Υόρκης και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιατρικών Συλλό-

γων Αμερικής και Καναδά, Δρ.Σπύρος Μεζίτης.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Από-
δημου Ελληνισμού, Ιωάννης Χρυσουλάκης, τόνισε πως
πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά συναντήσεων με-
ταξύ των ομογενών γιατρών όλου του κόσμου, αλλά και
την πρώτη από τις δράσεις και εκδηλώσεις που σκοπό
έχουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό δίκτυο Ελλήνων
ομογενών ιατρών. Αυτές οι πρωτοβουλίες και δράσεις
θα συνεισφέρουν στο ελληνικό brain gain και brain
circulation. Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας ανα-
φέρθηκε και στη σημαντική θέση που κατέχει το Ιππο-
κρατικό Ιδεώδες στο όραμα για τη δημιουργία του δι-
κτύου των Ελλήνων γιατρών όλου του κόσμου, οι οποίοι,
όπως τόνισε, ξεπερνούν τις 15.000. Είπε επίσης ότι με
τον Υφυπουργό κ. Βλάση συνεργάζεται στενά για να
ενώσουν όλους τους Έλληνες Ομογενείς γιατρούς σε ένα
αξιοπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο. Έκλεισε τον χαι-
ρετισμό του με την προτροπή η μάχη κατά του Covid-19
να γίνει η ευκαιρία να ενωθούν οι ελληνικές δυνάμεις
απανταχού της γης και αφού αναφέρθηκε στις εξέχου-
σες προσωπικότητες των ομιλητών, καλωσόρισε ένθερ-
μα τον ομογενή ιατρό και ερευνητή, Γιώργο Γιανκό-

πουλο, με την ευχή, αφού νίκησε τον Έμπολα, να είναι
εκείνος ο πρώτος που θα νικήσει και τον κορωνοϊό.

Συμμετείχαν 100 πολύ προβεβλημένοι γιατροί και 
ερευνητές, ενώ κύριοι εισηγητές ήταν οι κ. Σωτήρης Τσιό-

δρας, ο κ. Emmanuel Kogevinas από Ισπανία, ο πολύ
γνωστός από το εμβόλιο του Έμπολα πρωτοπόρος κ.
Γιώργος Γιανκόπουλος της Regeneron, και ο Καθη-
γητής του Harvard, κ. Stephanos Kales. Ακολούθησε
Παρέμβαση απο τον Καθηγητή Πνευμονολογίας και Εντα-
τικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού, κ. Ζακυνθινό.

Παρεμβάσεις έκαναν 9 Πρόεδροι/Αντιπρόεδροι Ιατρ-
ικών Συλλόγων Ομογενων από Καναδά, 2 απο ΗΠΑ,
Αυστρία, Γερμανία, Παναμά, Αγγλία, Ρουμανία και Αυστρ-
αλία. Επίσης παρεμβάσεις έγιναν από ομογενείς γιατρ-
ούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του convid-
19 και μετέφεραν τις τοπικές εμπειρίες. Συμμετείχαν με-
γάλος αριθμός Καθηγητών Πανεπιστημίων, Εκπρόσω-
ποι ή Διευθύνοντες πολλών Νοσοκομείων, εκπρόσωποι
της Φαρμακοβιομηχανίας και κορυφαίοι ερευνητές και
επιστήμονες.

Παρών στην τηλεδιάσκεψη ήταν και ο Περιφερειάρχης
Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ.
Γιώργος Πατούλης, ο οποίος απηύθυνε εγκάρδιο χαι-
ρετισμό στους συναδέλφους ομογενείς τονίζοντας πως
θεωρεί την τηλεδιάσκεψη αυτή ως ένα θεμελιώδες κεφά-
λαιο για την πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας της διασύνδε-
σης των αρίστων ιατρικών προσωπικοτήτων Ελλήνων
της γης, καθώς κατορθώθηκε να συγκεντρωθεί ό,τι πιο
πολύτιμο γέννησε η Ελλάδα στο σήμερα, στην υπηρεσία
της χώρας και της Ιατρικής, της Υγείας και του Ανθρώπου.

Η Πρώτη αυτή Παγκόσμια Τηλεδιάσκεψη Ελλήνων Για-
τρών για το COVID-19 είχε τεράστια επιστημονική και
ομογενειακή επιτυχία, όπως φάνηκε απο τα ενθουσιώδη
μηνύματα όλων των συμμετεχοντων. Μάλιστα δε, μετά
την πρόσκληση του Πρωθυπουργού ότι τους περιμένει
την επόμενη φορά στην Αθήνα, άμεσα ξεκίνησαν οι διερ-
γασίες για την οργάνωση Πανομογενειακού Ιατρικού Συνε-
δρίου το 2021 στην Αθήνα με χιλιάδες ομογενείς για-
τρούς αυτή τη φορά. Η διαδικασία της δημιουργίας του
Παγκοσμίου Δικτύου ομογενών γιατρών μόλις ξεκίνησε.

Οι ομιλητές παγκόσμιας εμβέλειας και οι παρεμβάσεις
ήταν εξαιρετικές και επιδεικνύουν τη παγκόσμια ισχυρή
αντιπροσώπευση των Ελλήνων και Ελληνίδων στην Ια-
τρική Επιστήμη.

Ο Δρ. Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής Λοιμωδών
Νόσων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κυβερνητικός Ια-
τρικός Διευθυντής Αντιμετώπισης Κορωνοιού στην Ελλά-
δα επέδειξε τη πετυχημένη αντιμετώπιση εξάπλωσης του
Κορωνοϊού στην Ελλάδα με γρήγορο κλείσιμο (lockdown),
προστατευτικά μέτρα με μάσκες, γάντια, εντατικό πλύσι-
μο χεριών με σαπούνι, κοινωνική αποστασιοποίηση,
ιχνηλάτηση και αύξηση κλινών εντατικής θεραπείας στα
Ελληνικά νοσοκομεία. Πιστεύει οτι ο ελεγχόμενος του-
ρισμός είναι εφικτός με τα προστατευτικά μέτρα που ελή-
φθησαν.

Ο Δρ. Γιώργος Γιανκόπουλος, Πρόεδρος της κο-
λοσσιαίας φαρμακευτικής εταιρείας Regeneron μίλησε
για τις εξελίξεις στή θεραπεία Κορωνοϊού με εμβόλια και
Κοκτέιλ Αντισωμάτων. Η εταιρεία του είναι πρώτη στη
παραγωγή Κοκτέιλ Αντισωμάτων απο ποντίκια που αν-
τιδρούν στον άνθρωπο και καταστέλλουν τη δέσμευση
του Κορωνοιού στον υποδοχέα ACE 2 του πνευμονικού
ιστού. Παρουσίασε την καινοτόμα μέθοδο που χρησιμο-
ποιεί η εταιρεία του στην ανάπτυξη αντι-ικών φαρμάκων
χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές γενετικής μηχα-
νικής. Η Regeneron πρωτοπορεί σε αυτό τον τομέα έχον-
τας αναπτύξει φαρμακευτικό σκεύασμα για τον Ebola που
έχει υπερδιπλασιάσει το ποσοστό βιωσιμότητας βαριά
νοσούντων ασθενών. Ο κ. Γιανκόπουλος μετάφερε την
αισιοδοξία του ότι χρησιμοποιώντας ανάλογες μεθό-
δους σύντομα θα αναπτύξει αποτελεσματικά σκευά-
σματα για την καταπολέμηση του COVID-19

Ο Δρ. Στέφανος Κάλης, Καθηγητής Ιατρικής Χάρβα-
ρντ μίλησε για την επιδημιολογία αντιμετώπισης Κορω-
νοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα στους οίκους ευ-
γηρίας που καλυτέρευσε με τη λήψη αυστηρών προ-
στατευτικών μέτρων και ειναι κύριος συγγραφέας ιατρι-
κής μελέτης που δείχνει ότι οι θερμές θερμοκρασίες βοη-
θάνε στη καταστολή του Κορωνοϊού.Τέλος, παρουσιά-
στηκε αισιόδοξος για τη σταδιακή αποκλιμάκωση της
πανδημίας και για τη μείωση του ποσοστού θνησιμό-
τητας του COVID-19.

Ο Δρ. Μανώλης Κογιεβίνας, Πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Παγκόσμιας Επιδημίας στη Βαρκελώνη, Ισπανίας
έδειξε την αρχικά δύσκολη κατάσταση στην Ισπανία και
πώς με τα προστατευτικά μέτρα καλυτέρευσε. Η Αφρική
έχει τεράστια αύξηση κρουσμάτων αλλά λογω της νέας
ηλικίας του πληθυσμού θα έχει λιγότερη θνησιμότητα
συγκρινόμενη με την Ευρώπη.Τέλος, επεσήμανε ότι η
προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει του φυσικού
περιβάλλοντος, συνιστά κρίσιμο παράγοντα για την απο-
φυγή νέας πανδημίας στο μέλλον.

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θερα-
πείας στον Ευαγγελισμό κ. Ζακυνθινός έδειξε με δια-
φάνειες μελέτη όπου λιγότεροι κατά 39% των ασθενών
COVID-19 στη ΜΕΘ πέθαναν σε σύγκριση με τον υπό-
λοιπο κόσμο και αυτό μάλλον οφείλεται στη γρήγορη 
εφαρμογή των μέτρων.

Ο Δρ. Χάρης Θεοχαρίδης, Καθηγητής Φαρμακο-
λογίας/Ανοσοβιολογίας στην Ιατρική Σχολή TUFTS της

Βοστώνης έκανε παρέμβαση για την αντιμετώπιση του
κυτταροτοξικού συνδρόμου σε σοβαρούς ασθενείς COVID-
19 με καινούργιες θεραπείες.

Ο επεμβατικός καρδιολόγος Δρ. Γιώργος Ντάγγας,

Πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας
Υόρκης ανέφερε αποτελέσματα σε σύγχρονες μελέτες
Κορωνοϊού και καρδιοπαθειών.

Ο νευροχειρούργος Δρ. Δημήτριος Σιγκούνας στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο George Washington University
σημείωσε ότι θα δούμε περισσότερα εγκεφαλικά επεισό-
δια σε ασθενείς που έχουν η πέρασαν το COVID-19.

Ο επεμβατικός καρδιολόγος Δρ. Ηλίας Ηλιάδης, Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας 
Υερσέης, ΗΠΑ μίλησε για τη συνεργασία των Ελλήνων
Γιατρών παγκόσμια και την επιτυχή αντιμετώπιση της
Πανδημίας Κορωνοϊού απο την Ελλάδα.

Ο χειρουργός Δρ. Παναγιώτης Μανώλας, Πρόε-
δρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης
μίλησε για τη προσφορά των γιατρών του Συλλόγου στην
Ελληνοαμερικανική κοινότητα και τη δημιουργία ηλεκτρ-
ονικής πλατφόρμας για όλους τους Ομογενειακούς επαγ-
γελματικιούς συλλόγους για περισσότερη και αμεσότερη
ιατρική βοήθεια, επικοινωνία και συνεργασία.

Η Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου, Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Αυστρίας Επιστημόνων και Επιχειρημα-
τιών και Αντιπρόεδρος του Ελληνικοϋ Ιατρικού Συλλόγου
Αυστρίας συνεχάρη τον κ. Χρυσουλάκη, Γενικό Γραμ-
ματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερ-
ικών και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιας Ελληνικών Ια-
τρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής Δρα Σπύρο Μεζίτη
για την σημαντική αυτη πρωτοβουλία που φέρνει κοντά
Ελληνες επιστήμονες της υφηλίου να γνωριστούν, να
συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις με σκοπό να
βοηθήσουν την Ελλάδα. Δήλωσε οτι αυτή η πρώτη προ-
σπάθεια σε παγκόσμια εμβέλεια θα πρέπει να συνεχι-
στεί και θα πρέπει οι Ελληνες επιστήμονες του εξωτερι-
κού να συμπεριληφθούν στη χάραξη της μελλοντικής πο-
ρείας της Ελλάδας.

Συμπεράσματα της Πρώτης 
Παγκόσμιας Τηλεδιάσκεψης

Ελλήνων Γιατρών 
για το COVID-19

1. Οι Ελληνες γιατροί και βιοεπιστήμονες βρίσκονται
στη πρώτη γραμμή θεραπείας του Κορωνοϊού.

2. Υπάρχει μεγάλη δύναμη με Ελληνες γιατρούς και
βιοεπιστήμονες παγκόσμια που μπορούν να βοηθήσουν
την Ελλάδα.

3. Ολοι οι εισηγητές και συμμετέχοντες συμφωνούν
με τα μέτρα ποοστασίας για την αντιμετώπιση του Κορ-
ωνοϊού και έχουν κοινές εμπειρίες.

4. Η Ελληνική Ιατρική Κοινότητα πέτυχε παγκόσμια
επικοινωνια με σκοπό τη συνεργασία για τη σωτηρία ανθ-
ρωπίνων ζωών.

5. Γίνεται τεράστια προσπάθεια απο την Ελλάδα να
δεχτεί τους Απόδημους και Ξένους με ασφάλεια.

Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί οτι τα μηνύμα-
τα που καταφθάνουν ακριβώς μετά τη λήξη της τηλε-
διάσκεψης, ομιλούν για μιά συγκλονιστική τηλεδιάσκεψη
και πρωτόγνωρη διαδικασία ένωσης των ομογενειακών
δυνάμεων. Επίσης αναφέρουν ότι τώρα γίνεται κατανοητό
το γιατί όλοι οι Έλληνες ομογενείς γιατροί και επιστήμο-
νες πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πανομογενειακό
δίκτυο.

Η κατά γενική ομολογία πολύ εποικοδομητική επικοι-
νωνία ολοκληρώθηκε με τον ομογενειακό Ιατρικό Σύλλο-
γο Νέας Υόρκης να καλεί σε νεώτερη συνάντηση όλους
τους συμμετέχοντες στις αρχές του Ιουλίου. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.Ε.) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Πανομογενειακή τηλεδιάσκεψη
Ελλήνων Ομογενών Γιατρών 

για τον κορωνοϊό

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, χαιρέτισε την πρώτη τηλεδιάσκεψη των ομογενών γιατρών

Ο Γεν. Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού 
Ιωάννης Χρυσουλάκης



Κατά την διάρκεια της πανδημίας είδαμε και ακούσα-

με πολλές αξιέπαινες ενέργειες ευγνωμοσύνης

προς το νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό

νοσοκομείων που βρέθηκαν και βρίσκονται στη

πρώτη γραμμή της κρίσης. Όχι μόνο στο Ηνωμένο

Βασίλειο αλλά σε πολλές χώρες του κόσμου που

είχαν την ατυχία να τους προσβάλει ο θανατηφό-

ρος κορωνοϊός Covid-19.

Το χειροκράτημα

Ένας άνθρωπος χρειάστηκε να το εισηγηθεί και υιο-
θετήθηκε παγκοσμίως. Να χειροκροτούμε κάθε Πέμπτη
στις 8 το βράδυ έξω από το κατώφλι του σπιτιού μας εις
ευγνωμοσύνη προς τα μέλη του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και όχι μόνο. Και το οποίο κράτησε 10 εβδομά-
δες. Πέραν τούτου όμως, κάποιοι άλλοι συνάνθρωποί
μας, των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, κάποιοι
μάλιστα με σοβαρές ειδικές ανάγκες, ανέλαβαν και προ-
σέφεραν με κάποιες άλλες πρωτοβουλίες για να εξασφα-
λίσουν με την προσφορά τους χρηματοδότηση για τις
ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των περιφερ-
ειακών τους Κέντρων Υγείας και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Την αρχή εξ όσων γνωρίζω έκανε ο Captain Tom

Moore, ο οποίος στις 6 Απριλίου 2020, σε ηλικία 99 χρό-
νων ξεκίνησε να περπατά κάθε μέρα με την βοήθεια της
περπατούσας του στην αυλή του σπιτιού του, με στόχο
να εξασφαλίσει από δωρεές £1,000 λίρες μέχρι τα γενέθ-
λιά του στις 30 Απριλίου. Με αποτέλεσμα όχι £1,000 αλλά
την ημέρα των γενεθλίων του ξεπέρασε κάθε προσδοκία
εξασφαλίζοντας από το κοινό, και όχι μόνο εντός του
Ηνωμένου Βασιλείου αλλά παγκοσμίως, το εκπληκτικό
κορυφαίο ποσό των £32,796,436!

Ο 100χρονος Captain Tom Moore είναι πρώην αξιω-
ματικός του Βρετανικού Στρατού, υπηρετήσας στις Ινδίες
και Σουμάτρα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι μόνο.
Την προσπάθεια του Captain Tom Moore, τίμησαν η
Βασίλισσα και ο Πρωθυπουργός με τον τίτλο του "Sir".

Η ενέργεια αυτή του Captain Tom Moore ενέπνευσε,
όμως, πολλούς άλλους να τον μιμηθούν ανεξάρτητα με
τις ταλαιπωρίες που συνεπαγόταν και η δική τους προ-
σπάθεια.

Ο 6χρονος Frank Mills, από το Bristol με

spina bifida

Ο 6χρονος Frank Mills μόλις πριν σχεδόν 20 μήνες
είχε αρχίσει με μεγάλες δυσκολίες να κάνει κάποια βήμα-
τα πριν την απόφασή του να προσφέρει. Παρόλα αυτά
εμπνευσμένος από τον Captain Moore ξεκίνησε και εκείνος
την δική τη επώδυνη προσφορά να περπατά έξω από
το σπίτι του με τη δική του περπατούρα, με στόχο να εξα-
σφάλιζε χρηματική βοήθεια για το δικό του ίδρυμα
προτίμησης. Με αποτέλεσμα ο μικρός Frank να εξασφα-
λίσει το ποσό των £35,000 από τις προσφορές του κόσμου.

«Ο κόσμος υπήρξε τόσο γενναιόδωρος, ειδικά σε μια

χρονική στιγμή που όλοι παλεύουν οικονομικά. Αυτό απο-

καθιστά τη πίστη σου στην ανθρωπότητα», είπε ο πατέρ-
ας του (Tony Mills). 

O 8χρονος Jayden Henderson

Και υπήρξε και μικρότερος «εθελοντής», και πάλιν
παιδάκι με ειδικές ανάγκες, ο 8χρονος Jayden Henderson

από το Norfolk. O Jayden Henderson είχε κάνει τα πρώτα
του βήματα μόλις πριν τρείς μήνες, όταν ξεκίνησε και ο
ίδιος την δική του προσφορά τον Μάιο του 2020. Το παι-
δάκι υποφέρει από νευρολογική πάθηση και υπερτονία
και η μητέρα του είπε ότι η ίδια, η οποία είναι η νοσηλεύ-
τρια του μικρού, εμπνεύστηκε εν μέρει από τον Captain
Moore και ήθελε να δώσει πίσω κάτι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας που βοήθησε τόσο πολύ τον γιό της. Αρχικά στό-
χευαν για £500 στις 4 Μαΐου όταν ξεκίνησαν την προ-
σπάθεια, αλλά μέχρι τις 12 Μαΐου εξασφάλισαν πέραν
των £1,700.

Η 10χρονη Maisie Catt

Έχουμε και την προσφορά της 10χρονης με ειδικές
ανάγκες, Maisie Catt, από το Mirfield, η οποία επίσης
εμπνεύστηκε από την προσπάθεια του Captain Tom
Moore και έβαλε στόχο και εκείνη να εξασφάλιζε £260
περπατώντας 26 μίλια στον κήπο του σπιτιού της. Τελι-
κά κατάφερε και εξασφάλισε το ποσό των £10,000 για
το ίδρυμα LimbPower – μια φιλανθρωπική οργάνωση
που την βοήθησε και την υποστήριξε και υποστηρίζει όλα

τα χρόνια της ζωής της.

Το τι κάνει ιδιαίτερη την προσφορά της Maisie Catt,

όμως είναι το γεγονός ότι το κοριτσάκι όταν ήταν μωρό

προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, με αποτέλεσμα να τις

ακρωτηριάσουν αμφότερα τα πόδια για να σωθεί, αφού

η μηνιγγίτιδα τής προκάλεσε σηψαιμία που της δηλητηρία-

ζε το αίμα. 

«Το κίνητρο μου να βοηθήσω την LimbPower είναι

επειδή με βοήθησαν πάρα πολύ γι΄αυτό ήθελα να τους

βοηθήσω και εγώ, ήταν δύσκολο για μένα αλλά γνωρίζω

ότι και εγώ θα βοηθήσω κάποιον άλλο και έτσι κοιμάμαι

ήσυχη», δήλωσε η 10χρονη Maisie μετά την δεκαήμερη

προσπάθειά της.

Ο 9χρονος Tobias Weller

Ο 9χρονος Tobias Weller από το Sheffield είναι ένα

ακόμα νεαρό αγόρι με ειδικές ανάγκες, το οποίο υπο-

φέρει από cerebral palsy και ο οποίος περπατά με την

βοήθεια περπατούρας.

Και όμως, ενθαρρυμένος και αυτός από τον Captain

Moore, και οπλισμένος με αισιοδοξία και θέληση, έβαλε

σκοπό του να περπατήσει στο κατώφλι του σπιτιού του

26 μίλια για να εξασφαλίσει £10,000 για τις δύο φιλανθ-

ρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζει, το Sheffield

Children's Hospital (Νοσοκομείο Παίδων στο Sheffield)

και το σχολείο του το Paces School. Ο μικρός Tobias

Weller τελικά και εν μέσω (όπως και οι άλλοι) lockdown

εξασφάλισε με την μαραθώνια προσπάθειά του £100,000.

Υπήρξαν και άλλοι που μιμήθηκαν τον Captain Moore,

όπως ο Ουαλλός συνταξιούχος αγρότης Rhythwyn

Evans, και ο Joseph Ashitey Hammond, 95 ετών, βετε-

ράνος του Στρατού, ο οποίος εξασφάλισε £28,000 για

τους βετεράνους και νοσηλευτές της πανδημίας στην

Αφρική, και ο οποίος εντός Ιουνίου 2020 θα τιμηθεί από

την Βασίλισσα με το Commonwealth Points of Light award.

Ο 8χρονος Lucas Tuck από το Peterborough, που

ήταν τόσο ευχαριστημένος από το προσωπικό που έσωσε

την γιαγιά του Patricia Lenton, που πήρε την πρωτο-

βουλία να ζητήσει από τους συμμαθητές του στο σχο-

λείο του, το Hargate Primary School, να προσφέρουν

από £1 για να ντυθούν ως γιατροί, νοσοκόμοι, αστυνο-

μικοί και πυροσβέστες για μια μέρα. Με αποτέλεσμα να

εξασφαλίσει το ποσό των £800 το οποίο παρέδωσε στο

Νοσοκομείο Peterborough City Hospital.

«Δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να πούν

ότι κατάφεραν να εξασφαλίσουν πάνω από £700 για φιλα-

νθρωπικούς σκοπούς. Είναι ένα θαυμάσιο κατόρθωμα

και είμαστε ευγνώμονες στον Lucas... Τα χρήματα θα

πάνε για την βελτίωση του περιβάλλοντος στο νοσοκο-

μείο για τους ασθενείς και τους συγγενείς των», δήλωσε

ο γιατρός κ. Hardy παραλαμβάνοντας την επιταγή.

Η Margaret Payne από τη Σκωτία

Τέλος, έχω επιλέξει να κλείσω με την δοκιμασία/προσ-

φορά της μεγάλης γιαγιάς από τη Σκωτία, Margaret

Payne, ηλικίας 90 χρόνων. Η οποία κατάφερε ανεβοκα-

τεβαίνοντας τη σκάλα του σπιτιού της να εξασφαλίσει

από δωρεές μέχρι σήμερα που γράφεται το κείμενο αυτό

(22.6.2020) το ποσό των £419,000.

Σήμερα, επέλεξα να αφιερώσω το κείμενό μου, όχι

σε οτιδήποτε άλλο πολιτικού περιεχομένου, αλλά

για να προβάλω αυτούς τους μικρούς και μεγάλους

ήρωες ανθρωπισμού. Τους οποίους είδαμε, εν μέσω

της πανδημίας του κορωνοιού, διαβάσαμε και συγχαίρ-

ουμε για τις αποφάσεις τους και τους στόχους των.

Υποδείγματα ψυχικής δύναμης, θέλησης και αυτοθυ-

σίας. Γιατί για όσους και ειδικά -για παιδάκια με τόσες

σοβαρές ειδικές ανάγκες- είναι όντως μια δοκιμασία

και αυτοθυσία που αξίζει να προβάλλεται, να γνω-

στοποιείται ευρύτερα και να επαινείται γιατί τέτοιες

ενέργειες δεν έχουν σύνορα.

Και ενόσω υπάρχουν ακόμα τέτοιοι συνάνθρω-

ποι μας μικροί και μεγάλοι , με τέτοια μεγάλη ψυχή,

ανθρωπισμό και θέληση, που αγγίζουν καρδιές, και

άλλοι τόσοι που τους υποστηρίζουν, ίσως να υπάρχει

ακόμα ελπίδα. Σ΄αυτό τον επικίνδυνο κόσμο που

φθάσαμε να ζούμε σήμερα, για ένα καλύτερο μέλλον

(κόσμο) για τα παιδιά και εγγόνια μας...

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η δύναμη της 
ανθρώπινης ψυχής...

Ο 100χρονος

Λοχαγός 

Τομ Μουρ

Η Maisie Catt με τον

αδελφό της Finlay

αφού ολοκλήρωσε

το στόχο της των 26

μιλιών στο κήπο

του σπιτιού της.

Φωτογραφία του

Simon Hulme.

Η Margaret Payne

Ο 8χρονος Jayden Henderson Ο 9χρονος Tobias Weller 
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Η ιστορία που αγνοούμε, και τα παθήματα
που δεν μας γίνονται μαθήματαΑναίρεση 

ταυτότητος
Πάνω στις ταυτότητές μας αναγράφεται το όνομά

μας και η εθνικότητά μας. Ε, εμείς δεν θέλουμε να
αναγράφεται το αληθές, θέλουμε να αναγράφεται το
ψευδές και το εσφαλμένο. Σε λένε τώρα εσένα Γεω-
ργία, σφοδρή επιθυμία σου είναι να λέγεσαι Τζίτζι.
Δεν είναι κι άσχημο όσο κι αν είναι βλακώδες. Η βλα-
κεία είναι στις μέρες μας ένα είδος Κατοχής, όπως
ήταν επί Γερμανών το ’41. Δεν παιρνάγαμε κι άσχημα
και αναζητούμε εσπευσμένως την επανάληψη.

Βρέθηκα στην Κηφισιά για δύο βράδια και διαπίστω-
σα ότι σχεδόν κανένας δεν ήθελε ούτε το όνομά του
ούτε το είδος που πουλούσε να αναγράφεται στην
Ελληνική γλώσσα. Απάνω τους και τους φάγαμε παι-
διά, λίγο ακόμα και θα χτυπήσει η σάλπιγγα της
υποχώρησης, κουράγιο. Στα καταστήματα ρούχων
είχαμε πολύ προχωρημένες επιγραφές. Θυμάμαι
κάποιες: American Vintage, προχωρημένες κατα-
στάσεις. Ο άλλος ακόμη πιο έξυπνος έγραφε Dedroit
- Athens, τώρα τι σχέση μπορούν να έχουν τα βλαχα-
δερά με την αριστοκρατία των Αθηναίων πολιτών δεν
έχω καταφέρει να το καταλάβω. Ο κύριος λίγο παρά
πάνω έγραφε στην επιγραφή του Hugo Boss,για να
μην γράψει το όνομα του ναύαρχου Θεμιστοκλή και
εκτεθεί ο καημένος. Ο άλλος πιο κεί είχε την ιστορι-
κή επιγραφή Regent, διότι άλλο regent (αντιβαιλιάς)
και άλλο Βασιλιάς Λεωνίδας. Ο δικός μας δεν έκανε
και κάτι σπουδαίο, με δυόμισι εκατομμύρια Πέρσες
τα έβαλε, ούτε κάν τρία δεν ήταν, δεν είχε το θάρρος
του Φίλιππου που τον μπαμπά του για να μην το εκτε-
λέσουν τον τιμώρησαν με ισόβιον ‘’υπερορίαν’’. Δεν
είχε υποστεί ο Βασιλιάς Αναξανδρίδας, πατέρας του
Λεωνίδα τέτοιον εξεφτελισμό. Εμείς επιμένουμε να
τους τιμούμε στα μαγαζιά μας.

Προχωρώντας είδα ένα μαγαζί υποδημάτων με το
όνομα Fratelli Petridis. Ο καημένος ο μαγαζάτορας
δεν γνώριζε πως και το fratelli είναι Ελληνική λέξη εκ
βαθέων και αειμνήστων χρόνων. Προέρχεται από
την λέξη ‘’φρατήρ’’ που σημαίνει αδελφός, εξ ου και
η φατρία, όπως ακριβώς και το δήθεν αγγλικό Brother.
Τι να κάνουμε με τον καημένο τον αγράμματο τον
μαγαζάτορα, ας τον λυπηθούμε, τον αξίζει τον οίκτο
μας. Άντε λίγο παρακάτω και αντικρύζω ένα πολύ
προχωρημένο μαγαζί, το έλεγαν Flat and Heel - ίσο
και φτέρνα. Εδώ μιλάμε περί υψηλής υποδηματικής
ποιότητος, μόλις αφήσαμε το άρμεγμα στην Ουαλία
και κατεβήκαμε για καφέ στην καφετηρία. Τέτοιο επίπε-
δο, τέτοια μόρφωση και επιστημονική κατάρτιση. Κι
εσείς να ήσασταν, θα τα χάνατε. 

Εκεί όμως που έκανα πίσω και έμεινα μουγγός
από θαυμασμό ήταν σε ένα κατάστημα με οπτικά
είδη. Έγραφε επί λέξει: Panaidis eyewear Boutique.
Για να μπείς στο βαθύ νόημα του νοήματος, θα πρέ-
πει να ξέρεις την νοηματική γλώσσα, αλλιώς κάτσε
σπίτι σου να διαβάσεις Όμηρο, αυτό είναι το επίπεδό
σου. Ο καλός αυτός ανθρωπάκος πουλάει γυαλιά
ηλίου και οράσεως, αλλά με μια τέτοια έκφραση θα
νομίσουν πως είναι από τα Ζαγοροχώρια, κρίμα, δεν
είναι; Εξαίρεση των καταστημάτων της Κηφισιάς απο-
τελεί το εξαιρετικό παλιό ζαχαροπλαστείο Βάρσος!!!

Όλοι οι πιο πάνω μορφωμένοι μέχρι παραμορ-
φώσεως άνθρωποι αυτοθαυμάζονται και αγνοούν
την καταγωγή τους από τον Σταγειρίτη Αριστοτέλη,
τον Αθηναίο Πλάτωνα και τον Αβδηρίτη Δημόκριτο.
Οι γενιές που αγνοούν τους τεράστιους προγόνους
τους και μιμούνται τους σπιθαμιαίους σύγχρονους,
είναι κοινωνικά και ιστορικά προγεγραμμένο να μοι-
άσουν στους ελάχιστους και όχι στους μείζονες. Τους
ελάχιστους η Ιστορία δεν τους αναγράφει, τους προ-
γράφει και τελικά τους διαγράφει.

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ ΑΧ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Πολλά λέγονται και πολλά περισσότερα γρά-

φονται για την τελευταία συμφωνία μεταξύ

της χώρας μας και της Ιταλίας για την οριοθέτηση

Θαλασσίων Ζωνών. Κάποιοι αναφέρονται σε

ελληνικές υποχωρήσεις τις οποίες προσωπικά

δεν σχολιάζω, αφού δεν γνωρίζω τα «ψιλά γράμ-

ματα» της Συμφωνίας.

Δρ Αυγουστίνος

(Ντίνος)

Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη θέλω να θυμηθούμε

μαζί σήμερα, μια παλιά μαύρη σελίδα στις σχέσεις

των δύο χωρών. Αναφερόμαστε στο έτος 1923, όταν

η πατρίδα μας, μετά την Μικρασιατική εκστρατεία και

την καταστροφή που επακολούθησε, περνούσε μια

από τις τραγικότερες φάσεις της σύγχρονης Ιστορίας

της. Μετά τον Θρίαμβο των Βαλκανικών Πολέμων,

λόγω της αιώνιας διχόνοιας, η Τουρκία παίρνει το αίμα

της πίσω….

Κέρκυρα, απομεσήμερο της 31ης Αυγούστου του

1923. Ο ήλιος ζεστός, ο ουρανός καθαρός, η θάλασ-

σα ήρεμη. Ξαφνικά στο λιμάνι του νησιού εισέρχεται

ένα ιταλικό αντιτορπιλικό το οποίο ακολουθεί ολό-

κληρη ναυτική μοίρα! Ιταλικά υδροπλάνα υπερίπτα-

νται της πόλης. Οι κάτοικοι δεν ανησυχούν. Άλλωστε

δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας.

Πίστευαν πως επρόκειτο για συνήθη επίσκεψη ξένου

στόλου.

Μια ατμάκατος πλευρίζει την προκυμαία και απο-

βιβάζεται ο πλοίαρχοςφοσκίνι, συνοδευόμενος υπό

κατωτέρων αξιωματικών. Ζητά να δει τον Νομάρχη

Ευριπαίο, για να του επιδώσει έγγραφο του αρχηγού

της μοίρας, αντιναύαρχου Σολάρι. «Κατά διαταγή της

κυβερνήσεως της Α.Μ. του βασιλέως της Ιταλίας»,

έλεγε το έγγραφο, «θα προβώ εις την ειρηνικήν κατά-

ληψιν της νήσου Κερκύρας»! Καμία προθεσμία δεν

δίνεται για οποιαδήποτε διαβούλευση με την κεντρι-

κή κυβέρνηση. Στην Κέρκυρα δεν υπάρχει καμία

σχεδόν στρατιωτική δύναμη, πλην εκατόν περίπου

ανδρών. 

Ο Ευριπαίος (επικαλούμενος και την Συνθήκη της

29ης Μαρτίου 1864, διά της οποίας η Κέρκυ-ρα κηρύχθη-

κε ουδέτερη ζώνη), απαντά στον Φοσκίνι: «Δεν σας

παραδίδω την νήσον διά πρωτοκόλλου, αλλά και δεν

προβάλλω αντίστασιν, διότι στερούμαι δυνάμεων».

Οι Άγγλοι, όταν έφυγαν το 1864, κατέστρεψαν κάθε

έργον αμυντικής σημασίας των φρουρίων και ολό-

κληρον τον οπλισμό τους! Ο Σολάρι τα εγνώριζε όλα

αυτά. Εν τούτοις, όταν εξέπνευσε η προθεσμία που

ζήτη-σε και η ελληνική σημαία δεν υπεστάλη, διέτα-

ξε βομβαρδισμό, διότι – όπως είπε στον Μητροπολίτη

Κέρκυρας και μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Αθη-

ναγόρα – εκτελούσε διαταγές της κυβερνήσεώς του.

Στόχοι τα δύο φρούρια, δηλαδή οι εντός αυτών εγκα-

τεστημένοι πρόσφυγες! Ο πληθυσμός καταλήφθηκε

από πανικό. Οι πρόσφυγες έτρεξαν να κρυφτούν στις

υπόγειες στοές των δύο φρουρίων. Τα θύματα ήσαν

16 νεκροί και 34 τραυματίες, μεταξύ τους μια παι-

δούλα, η κόρη του λοχαγού Βρυώνη που μόλις άνοι-

γαν τα πέταλά της! Τα θύματα περιορίσθηκαν μόνο

όταν ο Νομάρχης, βλέποντας ότι ο Ιταλός ναύαρχος

δεν ωχριούσε μπροστά σε τίποτε, διέταξε να υψω-

θεί λευκή σημαία.

Ο βομβαρδισμός και η κατάληψη της Κέρκυρας

είχε παγκόσμια απήχηση, γιατί δεν στηριζόταν σε

καμιά δικαιολογία και στερείτο κάθε νομιμότητας. Τα

πιο έγκυρα μέσα καταφέρθηκαν με σφοδρότητα κατά

της Ιταλίας και του Μπενίτο Μουσολίνι. Δεν συνέβη,

όμως, το ίδιο με τις «μεγάλες δυνάμεις» της εποχής,

που υιοθέτησαν την προκλητική δόλια ενέργεια (προ-

βοκάτσια) του Μουσολίνι, για δήθεν δολοφονία, με ελ-

ληνική συνέργεια, του αρχηγού Τελλίνι και της ακο-

λουθίας του, που αποτελούσαν την ιταλική αντιπρο-

σωπεία στην Διεθνή Διάσκεψη της διαχαράξεως των

ελληνοαλβανικών συνόρων (τίποτε δεν είναι τυχαίο

τελικά). Η Ελληνική Κυβέρνηση, καταδίκασε μετά βδε-

λυγμίας την αποτρόπαια πράξη, διαβίβασε τα

συλλυπητήρια της και ζήτησε συγγνώμη από την ιτα-

λική κυβέρνηση, διέταξε δε άμεσες ανακρίσεις, και

διαβεβαίωνε ότι θα γίνονταν όλες οι δέουσες ενέρ-

γειες για την ανεύρεση των δολοφόνων. Συγχρόνως,

ο Έλληνας ΥΠΕΞ απέστειλε προσωπικό τηλεγράφ-

ημα στον Μουσολίνι, διά του οποίου τον διαβεβαίω-

νε ότι οι δολοφόνοι δεν ήταν Έλληνες, αλλά ληστές

αλβανικής καταγωγής. Ο Μουσολίνι συμπεριφέρθη-

κε στην πατρίδα μας όπως συμπεριφέρθηκε η Αυστρο-

ουγγαρία απέναντι στην Σερβία μετά τη δολοφονία

στο Σεράγεβο. Ο Μουσολίνι (και με τη βούλα ψυχο-

παθής, που από σοσιαλιστής έγινε φασίστας), ήθελε

να στείλε μήνυμα ισχύος, και δυστυχώς οι τότε ισχυ-

ροί τον ανέχτηκαν και τον ενίσχυσαν στο έπακρον (η

ιστορία επαναλαμβάνεται σήμερα με τον Ερντογάν)!

Είναι οι ίδιοι που το 1940, υμνούσαν την ελληνική

λεβεντιά που έδωσε πληρωμένη απάντηση στους

Μουσολίνι, Κράτσι και Ντούτσε..

Την 31ην Αυγούστου 1923, η Ελληνική Κυβέρ-νηση

έλαβε ρηματική διακοίνωση από την Πρεσβευτική

Διάσκεψη, συνταγμένη σε αυστηρό ύφος, που την

καλούσε να ενεργήσει να αποκαλυφθούν, χωρίς καμιά

καθυστέρηση οι δολοφόνοι. Τί ήταν η Πρεσβευτική

Διάσκεψη; Μετά την υπογραφή της Συνθήκης των

Βερσαλλιών, αποφασίσθηκε όπως, η εφαρμογή της

τήρησης των όρων της Συνθήκης ανατεθεί σε ειδική

επιτροπή, περιλαμβάνουσα τους αντιπροσώπους

των 5 «Μεγάλων Δυνάμεων» – Μ. Βρετανίας, Γαλ-

λίας, Η.Π.Α. (από το 1921, όταν αρνήθηκαν να υπο-

γράψουν την Συνθήκη των Βερσαλλιών, οι Η.Π.Α.

συμμετείχαν ως παρατηρητής, άνευ ψήφου), Ιταλίας

και Ιαπωνίας.

Η ανακριτική επιτροπή της Πρεσβευτικής υπέβα-

λε έκθεση, με την οποία απέκλειε κάθε ευθύνη της

Ελλάδας για το έγκλημα. Τις δολοφονίες διέπραξε,

κατά διαταγή του επίσημου αλβανικού κράτους, στον

δρόμο Αργυροκάστρου-Ιωαννίνων, στη θέση Ζέπι, σε

ελάχιστη απόσταση από το αλβανικό έδαφος, ο λήσταρ-

χος Κώτσο Μέμος, που εβαρύνετο απέναντι των Ελ-

ληνικών Αρχών με δεκάδες φόνους και ισάριθμες

ληστείες. Αλβανός λιποτάκτης βεβαίωσε ότι με άνω-

θεν διαταγή διευκόλυνε τον Μέμο να δραπετεύσει από

τις φυλακές Αργυροκάστρου κατά διαταγή του διε-

υθυντή της Αλβανικής Αστυνομίας Αργυροκάστρου!

Η Πρεσβευτική, χωρίς να περιμένει την τελική έκ-

θεση της Ανακριτικής και τη λήξη της προθεσμίας που

η ίδια έθεσε, εξέδωσε την απόφαση της η οποία

επιδόθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση από τον πρέ-

σβη της Γαλλίας στην Αθήνα την 27ην Σεπτεμβρίου.

Με την απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί δείγμα πρω-

τοφανούς κυνισμού των «Μεγάλων», η Ελλάδα κατα-

δικαζόταν να πληρώσει αποζημίωση 50 εκ. ιταλικών

λιρετών, υπό μορφή ποινικής αποζημίωσης, στην

Ιταλία. Αναγνωριζόταν ακόμα στην Ιταλία το δικαίω-

μα να ζητήσει αποζημίωση για τα έξοδα κατοχής της

Κέρκυρας!

Ηθικό δίδαγμα: Οι «μεγάλοι» μπορεί να βιαιοπρα-

γούν σε βάρος των «μικρών» και τελικώς να καταδι-

κάζονται οι «μικροί»! Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί

ότι η απόφαση αυτή απετέλεσε την αιτία των μετέ-

πειτα ιταμών αξιώσεων της Ιταλίας του Μουσολίνι και

της Γερμανίας του Χίτλερ, που μας οδήγησαν στον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο… Κι ύστερα οι μεγάλοι κλαψούριζαν

επί των ερειπίων που άφησε πίσω του ο φασισμός

και παρακαλούσαν την Ελλάδα να αντισταθεί μέχρι

εσχάτων γι΄αυτήν την άτιμη φάρα!
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Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία βρίσκεται σε
ανοδική πορεία προκλήσεων που δεν έχει όρια.
Μόλις, προχθές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

απαντώντας με χάρτες για τα βυθοτεμάχια στα
οποία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει γεωτρή-
σεις εντός της ελληνικής Α.Ο.Ζ. (Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη), προχώρησε σε νέα πρωτο-
φανή πρό-κληση κατά της χώρας μας. Μάλιστα
έφτασε σε σημείο να συστήσει στην Ελλάδα «να
μαζευτεί»!

Ο Τούρκος πρόεδρος έφερε ως παραδείγματα
τα περιστατικά με τα τζαμιά στην Κύπρο (το ένα
πριν γίνει μουσουλμανικό τέμενος ήταν εκκλησία
και πρόσφατα συντηρήθηκε από τις υπηρεσίες
της Κυπριακής Δημοκρατίας). «Στη νότια Κύπρο

προσπάθησαν να κάνουν σαμποτάζ σε δύο τζα-

μιά μας και να τα κάψουν με μολότοφ. Μετά, από

τη μια κρεμάνε μία ελληνική σημαία και από την

άλλη κουρέλια(τη σημαία του Βυζαντίου εννο-

ούσε). Όταν εσείς κάνετε τέτοια, θα μείνουν χωρίς

απάντηση; Εσείς κάνετε ότι δεν ακούτε τις προ-

ειδοποιήσεις… Η Ελλάδα δεν μένει ήσυχη και

πετάει διάφορα… Ποια είναι αυτή η χώρα που

μιλάει έτσι; Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς; Για μαζέ-

ψου λίγο. Για μάθε τα όριά σου… Εάν η Ελλά-

δα δεν ξέρει τη θέση της, η Τουρκία ξέρει πώς

να απαντήσει….», είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέν-
τευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο Ταγίπ
Ερντογάν.

Σε ποιά όρια της Ελλάδας άραγε αναφέρεται
ο νεοσουλτάνος; Στις Στέπες και στη Μογγολία
γεννήθηκαν οι πρόγονοί του!  Όσο για τα περι-
στατικά που περιγράφει με τα τζαμιά στην Κύπρο,
κανέναν δεν πείθει: η μαύρη προπαγάνδα και
οι προκλητικές δόλιες ενέργειες (προβοκάτσιες)
αποτελούσαν και αποτελούν το «βαρύ πυρο-
βολικό» της Τουρκίας! Τον Αυγούστου του 1955,
ανατίναξαν το υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη

Θεσσαλονίκη, για να ακολουθήσουν λίγες μέρες

μετά τα Σεπτεμβριανά στην Πόλη, με τα γνω-

στά τραγικά αποτελέσματα, με τις σφαγές και

τους εξανδραποδισμούς των Ελλήνων και την

ολοκληρωτική καταστροφή των περιουσιών τους

από τον κατευθυνόμενο από το βαθύ τουρκικό

κράτος μαινόμενο τουρκικό όχλο! Παραμονές

των Χριστουγέννων του 1963, η τουρκική προ-

παγάνδα εκμεταλλεύθηκε στο έπακρον τη φρι-

κιαστική ιστορία της περιβόητης «μπανιέρας».

Ένα έγκλημα που είχε διαπράξει – όπως εκ των

υστέρων αποδείχθηκε – σε κατάσταση αμόκ ο

Τούρκος ταγματάρχης Νιχάτ Ιλχάν, που υπηρ-

ετούσε στην ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ., (Τουρκική Δύναμη

Κύπρου), με θύματα την σύζυγο του και τα παι-

διά του. Το σπίτι του (όπου έγινε το έγκλημα)

βρισκόταν στο κέντρο της τουρκικής συνοικίας,

όπου ποτέ δεν έφτασε οποιοδήποτε τμήμα των

ελληνοκυπριακών δυνάμεων. Οι δολοφονημέ-

νοι απετέλεσαν τους «χρήσιμους νεκρούς» για

να προπαγανδίσουν, μέσω του βρετανικού Τύπου

(άτιμοι Εγγλέζοι) σε όλο τον κόσμο, «τη βαρβα-

ρότητα των Ελληνοκυπρίων του αιμοβόρου

Μακάριου σε πράξεις γενοκτονίας των Τουρ-

κοκυπρίων»! 

Έτσι μάντρωσε ο Ντενκτάς τους Τούρκους

της Κύπρου στα κάτεργα των θυλάκων!

Εμείς, όμως, παρ΄ όλα αυτά το χαβά μας!

Μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού (που κατά

τα άλλα διαμαρτύρεται και έχει άποψη για τα

πάντα) παρακολουθεί στην «ελληνική» τηλεόρ-

αση, «αθώες», δήθεν, τουρκοσειρές, που εκ-

θειάζουν τη δήθεν τουρκική προσφορά στον άνθ-

ρωπο! Στις σειρές αυτές χρυσοί χορηγοί είναι

τεράστιες τοπικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις,

μεταξύ τους και η Εθνική μας (καθόλου δική μας

δεν είναι, αλλά έτσι διαφημίζεται) Τράπεζα της

Ελλάδος μας (ναι η Ελλάδα είναι «μας» και μάνα

μας). Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την

Τουρκία και την υποβοηθούμε στην προσπά-

θειά της για πολιτιστικό εκτουρκισμό της ελληνι-

κής κοινωνίας. Στον βωμό του κέρδους κάποιοι

πωλούν τα πάντα, ακόμα και την πατρίδα τους.

Φέρνω στη μνήμη μου τον μεγάλο γνώστη

και βαθύ μελετητή της τουρκικής πολιτικής,

αείμνηστο Καθηγητή της Κοινωνιολογίας της

Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  με εξειδίκευ-

ση κυρίως στην Οθωμανική περίοδο, Νεοκλή

Σαρρή (ήταν απόφοιτος της Μεγάλης του Γέ-

νους Σχολής και σε ηλικία 20 ετών υπήρξε πολι-

τικός σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριάρχη

Αθηναγόρα), που εν ευθέτω χρόνω είχε πει

πολύ σωστά: «Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα

κάνουν τους Έλληνες να σκέφτονται σαν

Τούρκοι». Και δυστυχώς ήρθε η ώρα της επα-
λήθευσης! Φαίνεται πως τελικά, οι πιο επικίνδυνοι
εχθροί βρίσκονται εντός των τειχών. Διότι για να
προβάλλονται και να διαφημίζονται τόσο πολύ
τα τουρκικά τηλεοπτικά σήριαλ από την ελληνι-
κή τηλεόραση, παρακαλώ, την  ώρα που η Άγκυρα
μας απειλεί με εξαφάνιση, είναι σίγουρο πως
έχουν και την ανάλογη τηλεθέαση από τους
νεοέλληνες (αυτό λένε τα νούμερα). Εξέλιπε
δυστυχώς κάθε ίχνος πατριωτισμού στις συνει-
δήσεις πολλών νεοελλήνων! Αλήθεια, πού είναι
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να
εξετάσει την εθνική ζημιά από τέτοιες προβο-
λές;

Ερώτηση: Για τις πεντακόσιες και πλέον
Εκκλησίες και Μοναστήρια στα κατεχόμενα της
Κύπρου που το τουρκικό κράτος, οργανωμένα
και συντεταγμένα, μετέτρεψε σε τεμένη, στάβ-
λους, αποχωρητήρια, στρατόπεδα, κινηματο-
γράφους, γκαλερί, κ.τλ., κ.τλ…. τι έχει να πει ο
νεοσουλτάνος;Μόλις προχθές η τουρκοκυπρ-
ιακή εφημερίδα «Αφρίκα», έγραψε ότι ιστορική
εκκλησία και χριστιανικό κοιμητήριο στην κατεχό-
μενη Λάπηθο μετατράπηκαν σε στάβλο!

Υστερόγραφο: Η Συμφωνία οριοθέτησης
Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας
είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής των τελευταίων ετών. Οι δυο
χώρες απέδειξαν, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός, πώς μπορούν να μετατρέψουν τη
θάλασσα που τους περιβάλλει σε ήρεμα νερά
προόδου…. Με την Κύπρο, γιατί τόσα χρόνια
δεν κάναμε το ίδιο άραγε; Ποιόν και τι φοβόμα-
στε αλήθεια;

Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής Παν/μιο Θεσσαλίας

Να το μαζέψουν πάραυτα!
Είναι για δέσιμο...

Τουρκικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση από την
μια και ιταμές τουρκικές προκλήσεις από την άλλη…
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Ο Ανδρέας Τσιαλούφας 
(1930 – 2020)

Συλλυπητήρια Εθνικής Ομοσπονδίας
για τον θάνατο του Τάκη Μάντη

Ο Πρόεδρος και η Γραμ-
ματεία της Εθνικής Κυπρ-
ιακής Ομοσπονδίας Ηνω-
μένου Βασιλείου εκφράζουν
θερμά και ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στη Σωτηρούλα

Μάντη, για τον θάνατο του
αγαπημένου της συζύγου
Τάκη, που επήλθε στις 8
Ιουνίου, στο χωριό Τίμη
Πάφου. 

Ο αείμνηστος Τάκης

Μάντης ήταν ένας μεγάλος
πατριώτης και αγνός αγω-
νιστής του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου. Συνελήφ-
θη πολλές φορές από τους Άγγλους στρατιώτες, οι οποίοι τον
υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία του δημιούρ-
γησαν προβλήματα υγείας στην κατοπινή του ζωή .

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, ήρθε στο Λονδίνο και
με τη βοήθεια της συζύγου του Σωτηρούλας εργάστηκαν
σκληρά και δημιούργησαν το δικό τους εργοστάσιο φορεμά-
των, το Melba Fashions, όπου απασχολούνταν δεκάδες συμπα-
τριώτες μας. 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της ΕΔΕΚ Αγγλίας
για πολλά χρόνια, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Συμβουλίου
του Συνδέσμου Μορφιτών Αγγλίας όπως και του Συνδέσμου
Κυπρίων Εργοστασιαρχών Αγγλίας.

Ήταν αφοσιωμένος σύζυγος και στοργικός πατέρας και
πάντοτε φιλόξενος . Αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε από την πα-
ροικία μας γιατί ήταν γενναιόδωρος ενισχύοντας πολλές φιλαν-
θρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Η τουρκική εισβολή και κατοχή τον πλήγωσε πολύ και
αγωνίστηκε σκληρά και βοηθούσε κάθε εκδήλωση που είχε
στόχο τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την επιστροφή
των προσφύγων στις πατρογονικές του εστίες, την ελευθερία
και επανένωση της Κύπρου. 

Τα προβλήματα υγείας τον ώθησαν στον επαναπατρισμό
το 1992 στο χωριό Τίμη της Πάφου, όπου και απέθανε μα-
κριά από την αγαπημένη του Μόρφου.

Εκφράζουμε επίσης θερμά συλλυπητήρια στις θυγατέρες
του  Λάιδα και Σίλβια, στα αδέλφια του Κλείτο, Νίτσα, Τότα,

Λευτέρη και Φώτη και όλα τα μέλη των οικογενειών τους. 
Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον

σκεπάσει
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ανδρέας Χριστοφίδης - 
22 χρόνια από τον θάνατό του

(1937-21/6/1998)
Ο Ανδρέας Χριστοφίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1937. Απε-

φοίτησε με άριστα από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και στη συνέχεια

σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευ-

ση ως καθηγητής Φιλολογίας (1958-1963).

Μετά από υποτροφία ενός έτους στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια

της Νέας Υόρκης, διορίστηκε διευθυντής Προγραμμάτων και στη

συνέχεια Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ.

Το 1983 ανέλαβε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην κυβέρνηση

Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος τον διόρισε το 1985 ως υπουργό Παι-

δείας.

Ως ειδικός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, οργανώνει το 1990

τον Ραδιοσταθμό/Τηλεόραση ΛΟΓΟΣ, το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην

Κύπρο, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας. Παρέμεινε Γενικός Διευθυντής

του ΛΟΓΟΥ μέχρι το 1993.  Τα επόμενα χρόνια μέχρι τον θάνατό του,

ήταν Διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Από νωρίς ασχολήθηκε με το δοκίμιο, την ποίηση και την πεζο-

γραφία. Τιμήθηκε τόσο για τα βιβλία του όσο και για την προσφορά

του στον τόπο και γενικότερα στον Ελληνισμό.. Του απονεμήθηκε ο

τίτλος του επίτιμου διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών.

Αιωνία του η μνήμη,

Ανδρέας Γαβριηλίδης

Ο πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής

Ομοσπονδίας Η.Β. εκφράζουν θερμά και εγκάρδια

συλλυπητήρια για τον θάνατο του αείμνηστου Ανδρέα

Τσιαλούφα, τέως προέδρου της Επιτροπής Επαναπα-

τριζομένων Κυπρίων, που επήλθε στην Κύπρο, όπου διέ-

μενε τα τελευταία χρόνια, την Παρασκευή 19 Ιουνίου σε

ηλικία 90 ετών.

Ο αείμνηστος Ανδρέας Τσιαλούφας βοήθησε χιλιάδες

συμπατριώτες μας και εργάστηκε ακούραστα για την

πρόοδο, την προκοπή και τη διατήρηση της ταυτότητας

της παροικίας μας.

Υπήρξε επίσης Γενικός Διαχειριστής της εφημερίδας

«Παροικιακή», ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνι-

κού σχολείου Kingsbury, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

ΑΚΕΛ Αγγλίας, μέλος της ΟΕΣΕΚΑ,και πολύ δραστήριο

στέλεχος της παροικίας μας.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Χρυστάλλα,

όπως και στα παιδιά του Τζένη, Στέλλα και Μιχάλη, και

σε όλα τα μέλη των οικογενειών τους.

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που

θα τον σκεπάσει.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο Ανδρέας Τσιαλούφας, 90 ετών, ο
οποίος απεβίωσε πριν λίγες μέρες στο
Ζακάκι της Λεμεσού, όπου διέμενε αφού
είχε επαναπατριστεί πριν δύο δεκαετίες,
ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα της
Παροικίας μας. Αριστερός, ενταγμένος στο
ΑΚΕΛ, αλλά από τα πολύ λίγα στελέχη
που δεν τους έδινε το κόμμα να… «φάνε».
Κι όταν ανέλαβε οικονομικός διαχειριστής
της κομματικής εφημερίδας, πήγε σε αυτή
τη θέση για να προσφέρει στο κίνημα κι
όχι για να βρει… δουλειά. Δεν είχε ανά-
γκη, διότι φρόντισε στη ζωή του να δου-
λέψει σκληρά, ώστε να μην είναι υποχεί-
ριο κανενός. Γι’ αυτό και ήταν ελεύθερος
να εκφράζει την άποψή του όπως πί-
στευε και ένοιωθε χωρίς να… «φοβάται
στιγματισμό και «ταμπελοποίηση»… 

Όταν επέστρεψε στην Κύπρο ανέπτυξε
πλούσια δράση βοηθώντας επαναπατρι-
σθέντες να λύσουν προβλήματα που συνα-
ντούσαν. Βοηθούσε όλο τον κόσμο αφι-
λοκερδώς και με πραγματικό ενδιαφέρον.

Ο Ανδρέας Τσιαλούφας, παρότι δεν ήταν
σπουδαγμένος, είχε κοινωνική μόρφωση
και ανοικτό μυαλό. Ήταν από τους λίγους
Αριστερούς (μετρημένους στα δάκτυλα)
που έβαζε την εθνική καταγωγή πάνω από
την ιδεολογία και το κόμμα. Συχνά έλεγε
ότι πάνω από όλα είμαστε Έλληνες, ανή-
κουμε στο Ελληνικό Έθνος και πατρίδα
μας ο τόπος που έτυχε να γεννηθούμε, η
Κύπρος.

Απόρροια της ελεύθερης σκέψης και
των ανοικτών νοητικών οριζόντων του
μακαριστού Ανδρέα Τσιαλούφα ήταν και η
στάση που κράτησε ο ίδιος στο… μέγα
«πρόβλημα» που είχε η Παροικία μεταξύ
1980-85 στην υπόθεση του ανεξάρτητου
ελληνικού σχολείου Moss Hall. Σήμερα
λίγοι θυμούνται την περίοδο εκείνη. Οι πε-
ρισσότεροι πρωταγωνιστές ή γνώστες του
θέματος έχουν πεθάνει. Δεν θα υπεισέ-
λθω σε λεπτομέρειες. Εξάλλου, όλα τα
στοιχεία υπάρχουν γραπτώς και μερικοί
τα διατηρούν στα αρχεία τους. Απλώς ανα-
φέρω ότι λειτουργούσαν δύο ελληνικά σχο-
λεία στο ίδιο αγγλικό σχολικό κτήριο, τις
ίδιες μέρες και ώρες διότι οι τότε υπεύθυ-

νοι του ΣΕΓ και της ΟΕΣΕΚΑ δεν δέχτηκαν

την απόφαση της συντριπτικής πλειο-

ψηφίας των γονιών να μην «καθοδηγούνται»

κεντρικά, αλλά να λειτουργούν μόνοι τους

το σχολείο βοηθούμενοι από την Κυπρια-

κή Εκπαιδευτική Αποστολή. Έτσι, παράλ-

ληλα με το ανεξάρτητο Moss Hall, ο ΣΕΓ

διατήρησε σχολείο στον ίδιο τόπο με λίγα

παιδιά. Το θέμα λύθηκε μετά το 1985 με

την αναγκαστική μετακίνηση των δύο σχο-

λείων. Το ανεξάρτητο Moss Hall συνέχισε

επιτυχώς τη λειτουργία του σε άλλο κτή-

ριο, μεγάλωσε ως σχολείο και η συνέχειά

του είναι σήμερα το Ανεξάρτητο Ελληνικό

Σχολείο Φίνσλεϋ.

Τότε, λοιπόν, ο Ανδρέας Τσιαλούφας,

που ήταν πρόεδρος του ελληνικού σχο-

λείου Kingsbury και μέλος της Επιτροπής
της ΟΕΣΕΚΑ, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ
του Moss Hall, έβλεπε ότι είχαν δίκαιο οι
γονείς και δεν δίσταζε να εκφράζει τη δια-
φωνία του. 

Παρίστατο, μάλιστα, σε γιορτές και άλλες
σχολικές εκδηλώσεις του Moss Hall. Υπέ-
στη προσωπικές πιέσεις και κομματικές
«υποδείξεις» αλλά δεν υπέκυψε.

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Τσιαλούφας. Ένας
ιδεολόγος της Αριστεράς, μια σεβαστή
προσωπικότητα με ανοικτό μυαλό, δημο-
κράτης, γνήσιος Έλληνας, αληθινός Κύ-
πριος πατριώτης και πάνω απ’ όλα ελεύ-
θερος άνθρωπος.

Αιωνία του η μνήμη,

Μιχάλης Έλληνας

Συλλυπητήρια Εθνικής Ομοσπονδίας 
για τον θάνατο του Ανδρέα Τσιαλούφα
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