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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

«Μαθητούδι» μπροστά στον
Τσαβούσογλου ο Μπορέλ...

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΑΙ ΤΗ BRETANIKH ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Διαδικτυακή συγκέντρωση
για τη μαύρη επέτειο 

της τουρκικής εισβολής
l ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΣΕΛΙΔΑ 10

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΕΑ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΥΜΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

«Η εξ αποστάσεως

διδασκαλία εμπλουτίζει

την επαφή των παιδιών

με την Ελληνική Γλώσσα»
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ… ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ!!!

Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 

η αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ
ΣΕΛΙΔΑ 7

Innovation in the eye of the Perfect Storm 
Γράφει ο Νίκος Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας

 ΣΕΛΙΔΑ 11

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θα υπερασπιστούμε τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα με κατάλληλο τρόπο»

l «Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ»

l «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ» ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ… ΧΑΔΙΑ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Να αναλογιστεί
η ΕΕ τι εκτρέφει με την ανοχή της
έναντι της Τουρκίας»

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΑ κ.λπ., ΑΛΛΑ…

«Super Saturday» και στο

έλεος του κορωνοϊού…
l ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΜΠ

l REUTERS: 55.398 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

l ΧΑΘΗΚΑΝ 200 ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 4

n ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΛ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 2
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ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ… ΧΑΔΙΑ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Να αναλογιστεί η ΕΕ 

τι εκτρέφει με την ανοχή της έναντι της Τουρκίας»
Θρασύτατες χαρακτήρισε τις νέες

δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξω-

τερικών Μαλβούτ Τσαβούσογλου ο Πρόε-

δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης σχετικά με την προειδο-

ποίησή του ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση

πάρει αποφάσεις εναντίον της χώρας του

για τις παράνομες γεωτρήσεις που κάνει

στην Ανατολική Μεσόγειο και για όσες σχε-

διάζει, τότε «η Τουρκία θα πρέπει να απαν-

τήσει».

Ο κ. Αναστασιάδης κάλεσε την ΕΕ να εγ-

καταλείψει την πολιτική ανοχής έναντι της Το-

υρκίας, αναλογιζόμενη τι μπορεί να εκθρέψει

αυτή η ανοχή.

«Μιλάμε, δυστυχώς, για μια χώρα ταραξία

η οποία διεκδικεί να θέσει υπό την κυριαρχία

της όλη την Ανατολική Μεσόγειο και υπό τον

έλεγχο της ένα σύνολο χωρών που διαβρέχονται

από την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι και αδιανόη-

το και απαράδεκτο, όχι μόνο με βάση το διεθ-

νές δίκαιο, αλλά και με βάση την πάγια πρακ-

τική των φιλικών σχέσεων, της φιλίας που θα

έπρεπε να διακρίνει γειτονικές χώρες», πρό-

σθεσε ο κ. Αναστασιάδης χαρακτηρίζοντας 

«θρασείες» τις  αναφορές του Τούρκου ΥΠΕΞ,

Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρουσία του Ύπα-

του Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερ-

ικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Ζο-

ζέπ Μπορέλ (φωτό).

Όσον αφορά τις θέσεις που θα εκφράσει η

κυπριακή αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Εξω-

τερικών Υποθέσεων της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο, ο Κύπριος πρόεδρος είπε:

«Νομίζω ότι μέχρι στιγμής γίνεστε μάρτυρ-

ες των πολλαπλών προσπαθειών που κατα-

βάλλονται σε συντονισμό με την Ελλάδα, σε

συντονισμό με τη Γαλλία και όχι μόνο, αλλά και

με άλλους εταίρους, και η προσπάθεια είναι να

πετύχουμε ανάσχεση αυτής της ακατάσχετης

αξίωσης της Τουρκίας να επιβάλει το δικό της

διεθνές δίκαιο, δηλαδή την επεκτατική πολιτι-

κή που καταγράφεται μέσα από τις ενέργειες

της».

Κληθείς να πει τι εννοούσε ο κ. Μπορέλ όταν

είπε πως είναι η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ

ΕΕ και Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

είπε ότι «θα ενημερωθούμε σε λεπτομέρεια όταν

θα βρίσκεται εκτός της τουρκικής επικράτειας.

Μια πρώτη ενημέρωση έγινε προς τον Υπουρ-

γό Εξωτερικών, αλλά για λεπτομέρειες θα έχου-

με την ευκαιρία να ενημερωθούμε εν συνεχεία».

Για τις δηλώσεις Μπορέλ ο Κύπριος ΥΠΕΞ

Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Ύπατος

Εκπρόσωπος της ΕΕ θα μπορούσε να ήταν

πιο ξεκάθαρος, τονίζοντας, όμως, ότι εκείνο

που έχει σημασία είναι τι λέχθηκε στην κατ’

ιδίαν συνάντηση Μπορέλ-Τσαβούσογλου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι στο Συμβούλιο

Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα γίνει

την Δευτέρα, αποκλειστικό αντικείμενο θα είναι

το κατά πόσον θα κράτη-μέλη θα εξουσιοδο-

τήσουν τον κ. Μπορέλ να αρχίσει τις συζητή-

σεις με την Άγκυρα στο πλαίσιο της ενταξιακής

της πορείας. 

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο άσκησης βέ-

το, ο κύριος Χριστοδουλίδης αφού διευκρίνισε

ότι δεν είναι αυτοσκοπός, πρόσθεσε ότι σημα-

ντική είναι η επίκληση του, ώστε να επιτευχ-

θούν οι στόχοι που επιδιώκονται. 

Είπε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας

υπουργός Εξωτερικών, βρίσκονται σε συνεχή

επαφή με Ευρωπαίους ομολόγους τους ενό-

ψει της συνεδρίασης. 

Τι είπαν Τσαβούσογλου-Μπορέλ

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου  στις κοινές

δηλώσεις του με τον Ζόσεπ Μπορέλ, αμέσως

μετά τη μεταξύ τους συνάντηση έβαλε στο

στόχαστρό του κυρίως τη Γαλλία, αλλά επίσης

την Ελλάδα και την Κύπρο. Δήλωσε χαρακτη-

ριστικά πως, αν η Ευρωπαϊκή Ενωση πάρει

μία οποιαδήποτε απόφαση που θα στρέφεται

εναντίον της Τουρκίας, τότε «θα πρέπει να

απαντήσουμε»...

«Περιμένουμε να τηρηθεί η ευρωπαϊκή υπόσχε-

ση για το θέμα της βίζας των Τούρκων πολιτών.

Η Γαλλία, η Κύπρος και η Ελλάδα εκλαμβά-

νουν τη σχέση Τουρκίας-ΕΕ ως μία σχέση 

κρατούμενου με τις αρχές», ανέφερε.

Η Τουρκία θα απαντήσει σε οποιαδήπο-

τε εις βάρος της ενέργεια από τη μεριά της

Ευρώπης, τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξω-

τερικών, απειλώντας μάλιστα πως η Τουρκία

δεν θα υλοποιήσει τους όρους της συμφωνίας

για το προσφυγικό.

«Χρειαζόμαστε την εκπλήρωση των δε-

σμεύσεων που λήφθηκαν προς την Τουρκία.

Ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας τελωνεια-

κής ένωσης είναι σημαντικός. Της ΕΕ δεν της

αρέσει πολύ, αλλά η απελευθέρωση των θεω-

ρήσεων είναι μια κουβέντα της ΕΕ. Είτε σας

αρέσει είτε όχι, πρέπει να εκπληρώσετε την

υπόσχεσή σας. Εκπληρώσαμε 67 από αυτές.

Πρέπει να εκπληρώσετε την υπόσχεση», είπε

ο Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι «αν και πιστεύω

στις ειλικρινείς προθέσεις της Ευρώπης ως 

προς το θέμα της Τουρκίας, υπάρχουν μέλη

των οποίων η δράση πρέπει να περιορι-

στεί, άμα θέλουμε να πετύχουμε ομόνοια».

Διάλογο με την Ελλάδα όπως κάναμε 
το 1976 για το Αιγαίο!

Για την Κύπρο είπε: «Στην Κύπρο, όπως και

στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, βλέπου-

με ότι τα πράγματα μπλοκάρουν. Δεν είμαστε

υπεύθυνοι γι’αυτό. Έχουμε όμως υποχρέωση

να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Τουρ-

κοκυπρίων. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε

έναν διάλογο. Ας είμαστε ειλικρινείς, ας μην ξε-

γελάει ο ένας τον άλλον, τότε μπορούμε να 

προσφέρουμε περισσότερες λύσεις».

Ο Μεβλούτ Τσασβούσογλου αναφερόμενος

στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο δήλω-

σε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για διάλογο και

προκάλεσε εντύπωση πως έδωσε ως παρά-

δειγμα το... πάγωμα των γεωτρήσεων στο Αι-

γαίο το 1976 με το σύμφωνο της Βέρνης.

«Έχουμε και τα δικαιώματα γεώτρησης μας

στην υφαλοκρηπίδα μας αυτό είναι κυριαρχικό

μας δικαίωμα. Όμως είμαστε έτοιμοι για διάλο-

γο και με την Eλλάδα και με όλες τις χώρες της

ανατολικής Μεσογείου εκτός από τους

Ελληνοκύπριους. Όπως ξέρετε, με την Ελλά-

δα με διαπραγματεύσεις είχαν παρθεί αποφά-

σεις για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο σας μιλάω

για το 1976», δήλωσε ο Τσαβούσογλου.

Ο ίδιος στη συνάντηση του με τον Ζοζέπ

Μπορέλ ανέφερε πως «Είμαστε έτοιμοι να δεί-

ξουμε ευελιξία για να μην αυξηθεί η ένταση. Το

έχουμε πει και ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει

πει στον Μητσοτάκη στη συνάντηση τους. Και

με την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία είμα-

στε έτοιμοι να συνεχιστεί ο διάλογος».

Ο Τσαβούσογλου επανέλαβε δε για μία ακόμη

φορά ότι η Γαλλία θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη

για τους ισχυρισμούς Μακρόν ότι τουρκικά

πλοία δημιούργησαν προβλήματα στην ΝΑΤΟϊκή

άσκηση και συγκεκριμένα σε γαλλική φρεγά-

τα στα ανοιχτά της Λιβύης.

Μπορέλ: Διαμοιρασμός…

Ο Μπορέλ από την πλευρά του εξέφρασε

την υποστήριξη της Ε.Ε στην Λευκωσία λέ-

γοντας: «H Κύπρος δεν αναγνωρίζεται από την

Τουρκία  όμως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι

μέλος της Ε.Ε και έχει πλήρη στήριξη και αλ-

ληλεγγύη. Ψάχνουμε τρόπο επίλυσης που θα

ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Κι εμείς αυτό συζη-

τήσαμε, να ξεκινήσουν συνομιλίες  μεταξύ Ελλά-

δας και Τουρκίας και η Ε.Ε θα προσπαθήσει

να βοηθήσει στη διανομή των εσόδων από τον

πλούτο των υδρογονονανθάκων ανάμεσα στις

δυο πλευρές».

Πάντως, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής δι-

πλωματίας προανήγγειλε διαπραγματεύσεις

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Βρίσκομαι εδώ για να βρω μία λύση σ’

αυτή τη σύγκρουση, σκοπεύουμε να ορ-

γανώσουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ των

δύο πλευρών», τόνισε χαρακτηριστικά. Υπο-

γράμμισε ακόμη πως η προσφυγική κρίση και

η διαχείριση της από την Τουρκία θα παίξει

σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις.

Όσον αφορά την τελωνειακή ένωση με την

Τουρκία είπε ότι «η ΕΕ σκοπεύει να συνάψει

νέα συμφωνία με την Τουρκία αλλά και να επι-

καιροποιήσει τους διμερείς δεσμούς για όλα τα

ακανθώδη θέματα, όπως το Λιβυκό, το Συρια-

κό και άλλα».

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 
«Δεν επιλέγουμε λύση με
στρατιωτικά μέσα αλλά

διαθέτουμε ισχυρή 
αποτρεπτική δύναμη»

«Η συνεργασία μας με την

ελληνική κυβέρνηση είναι

άριστη και πολυεπίπεδη.

Υπάρχει συντονισμός μέσα

από την επιλογή του διαλό-

γου για επίλυση των όποι-

ων διαφορών προκύπτουν

σαν αποτέλεσμα της τουρ-

κικής επιθετικότητας», δήλω-

σε ο Πρόεδρος της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθη-

μερινή» και απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με φόβους για

ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο, λόγω και των τουρκικών δια-

κηρύξεων για γεώτρηση ανοικτά της Κρήτης, ο κ. Αναστασιάδης

ήταν κατηγορηματικός: «Οι έντονες διπλωματικές προσπά-

θειες που καταβάλλονται τόσο από πλευράς ελληνικής κυβέρ-

νησης, όσο και κυπριακής έχουν κινητοποιήσει τόσο το ενδια-

φέρον, όσο και τις ανησυχίες και της ίδιας της Ευρώπης και των

ΗΠΑ. Οι επόμενες των ημερών είναι κρίσιμες όσον αφορά την

ανάδειξη πρωτοβουλιών από πλευράς ΕΕ και ΗΠΑ έτσι ώστε

να αποτραπεί μια ενδεχόμενη κρίση».

Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρεται στις διεργασίες και τις πρω-

τοβουλίες ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και αμερικα-

νικών παραγόντων που όπως εκτιμά θα διαδραματίσουν καθ-

οριστικό ρόλο τις προσεχείς ημέρες προς την πλευρά της

Τουρκίας, για αποτροπή ενδεχόμενης κρίσης.

Στο ερώτημα ποιος θα είναι ο μοχλός πίεσης για να καθίσει

στο τραπέζι των συνομιλιών η Άγκυρα, απαντά ότι «δεν υπάρχει

άλλος τρόπος από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου μέσα

από μια ποικιλία κυρώσεων που να αυξάνει το κόστος των προκ-

λητικών ενεργειών της Τουρκίας».

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή του προ ημερών ότι αν θεω-

ρήσουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύση μέσα από την στρα-

τικοποίηση, αυτό θα είναι το τέλος του Κυπριακού Ελληνισμού,

που συνιστά άνευ όρων παράδοση, τόνισε ότι ο πατριωτικός

ρεαλισμός υπαγορεύει λύση διά της διπλωματίας και όχι των

όπλων.

«Αυτό που εξέφρασα ήταν μια αποτίμηση των επιλογών που

προσφέρονται σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, προκειμέ-

νου αποτελεσματικά να αντιμετωπισθεί η τουρκική επιθετικότ-

ητα και οι εξ αυτής κίνδυνοι. Και τούτο όχι μόνο δεν συνιστά

“παράδοση” όπως κάποια τουρκικά ΜΜΕ αυθαιρέτως απέδω-

σαν, αλλά αντιθέτως υποδηλούν την αποφασιστικότητα αντίστα-

σης, με επιλογή αντί ενός καταστροφικού σεναρίου, την επιλο-

γή της διπλωματίας και των όπλων που το διεθνές δίκαιο προ-

σφέρει και η ιδιότητα της χώρας ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Αυτό υπαγορεύει ο πατριωτικός ρεαλισμός και ορθολογισμός

και όχι μια ρητορική κενών συνθημάτων. Εξάλλου από της τουρ-

κικής εισβολής και εντεύθεν, ομόφωνη ήταν η θέση των εκά-

στοτε κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδος, αλλά και του συνό-

λου των πολιτικών δυνάμεων πως η επίλυση του κυπριακού

προβλήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικά μέσα,

αλλά με επιλογή τον διάλογο στην βάση του διεθνούς δικαίου.

Είναι ακριβώς μέσα από την συνετή πολιτική που ακολουθ-

ήθηκε που η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην ΕΕ, παρά

τις απειλές της Τουρκίας, και αποτελεί σήμερα ευρωπαϊκό έδα-

φος. Την ίδια ώρα μπορεί και ορθά δεν επιλέγουμε την στρα-

τικοποίηση, αλλά ουδέποτε εγκαταλείψαμε την ενίσχυση της

αμυντικής μας θωράκισης, αντίθετα σήμερα διαθέτουμε

μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη η οποία συνεχώς ισχυρ-

οποιείται και εκσυγχρονίζεται».



Απογοήτευση και λύπη μόνο προκαλεί η
στάση, δημόσια τουλάχιστον, του Επι-

τρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλει-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανού Ζοζέπ
Μπορέλ, κατά τη συνάντησή του στην Άγκυρα
με τον υπουργό Εξωτερικών της  Τουρκίας, 
Μελβούτ Τσαβούσογλου. Οι δηλώσεις του
κυρίου Μπορέλ σχετικά με τις παράνομες 
τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας ήταν απαράδεκτες. Η δε σιωπή
του μπροστά στις απειλές Τσαβούσογλου κα-
τά της Ευρώπης, ότι αν τολμήσει η Ένωση να
πάρει αποφάσεις που δεν θ'... αρέσουν στους
Τούρκους, η Τουρκία «θα πρέπει ν' απαντή-
σει», αποδεικνύουν ότι ο κ. Μπορέλ δεν... γεμίζει
την ύπατη θέση που κατέχει στην Κομισιόν.
Στάθηκε ενώπιον του Τσαβούσογλου ως ένα...
μαθητούδι, που άκουγε τις... επιπλήξεις του
δασκάλου του και το μόνο που δεν ζήτησε ήταν...
συγγνώμη!

ΟΤσαβούσογλου επιτέθηκε σε τρία μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – τη Γαλλία, την

Ελλάδα και την  Κύπρο – και απείλησε ανοιχτά
την Ε.Ε. Παρουσίασε την εισβολή στην κυ-
πριακή ΑΟΖ ως υποχρέωση, τάχα, της Τουρκίας
να προστατεύει τα «δικαιώματα» των Τουρ-
κοκυπρίων (ενώ στην ουσία δεν της καίγεται
καρφί για τους Τ/κ) και κάλεσε την Ελλάδα να
μην... τολμήσει να κάνει γεωτρήσεις στην ΑΟΖ
της και να υπάρξει ένα «πάγωμα» των γεω-
τρήσεων στο Αιγαίο! Θεωρεί ως δικαίωμα της
Τουρκίας να κάνει έρευνες στις ελληνικές θά-
λασσες με βάση το ανυπόστατο τουρκο-λιβυ-
κό Σύμφωνο, που επέβαλε στο ανδρείκελό της,
τον Σάρατζ της Τρίπολης, και θεωρεί ότι ο
έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου ανήκει στην
Άγκυρα.

Ενώπιον του... τραυλίζοντος Μπορέλ, ο Τσα-
βούσογλου πρόσβαλε την Ευρωπαϊκή

Ένωση, λέγοντας ότι είναι... «όμηρος των Ελλη-
νοκυπρίων, της Ελλάδας και της Γαλλίας» και
απαίτησε από τις Βρυξέλλες να... εκσυγ-
χρονίσουν τη συμφωνία για την Τελωνειακή
Ένωση με την Τουρκία και να απελευθερώσει
τις θεωρήσεις τουρκικών διαβατηρίων, ώστε
να γεμίσει η Ευρώπη με Τούρκους (ίσως και
τζιχαντιστές, που θα τους δοθούν τουρκικά δια-
βατήρια), διότι – είπε – η Τουρκία εκπλήρωσε
67 (από τα 72) κριτήρια που τέθηκαν! Φυσικά,
παρέλειψε να πει ότι αυτά τα 5 κριτήρια που
έμειναν είναι τα πλέον σημαντικά και τα οποία
ο Ερντογάν αρνείται να υλοποιήσει.

Οκ. Μπορέλ άκουσε για την τελωνειακή ένω-
ση και... έρραψε το στόμα του.  Δεν του

απάντησε ότι ο λόγος που σταμάτησαν οι ευρω-
τουρκικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπε-
δα είναι γιατί η Τουρκία δεν εφαρμόζει και δεν
υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι
της Ευρώπης. Θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση
να... προσαρμοστεί σε τουρκικούς όρους και
μέτρα! Με άλλα λόγια, να εκτουρκιστεί η Ευρώπη,
αντί να εξευρωπαϊστεί η Τουρκία! Αυτές είναι
οι τουρκικές απαιτήσεις. Δεν το γνωρίζει ο κ.
Μπορέλ; Ασφαλώς και το ξέρει. Σιώπησε διό-
τι είναι κατώτερος της θέσης που κατέχει.

Οκ. Μπορέλ πριν πάει στην Άγκυρα επι-
σκέφθηκε την Ελλάδα και την Κύπρο. Στον

Έβρο «βίωσε» την προσπάθεια της Τουρκίας
να εισβάλει σε ελληνικό έδαφος χρησιμο-

ποιώντας παράνομους μετανάστες, ώστε να
αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να δημιουρ-
γήσει τεράστια προβλήματα σ' ολόκληρη την
Ευρώπη. 

Στη Λευκωσία άκουσε από τους Αναστασιάδη
– Χριστοδουλίδη τις νόμιμες απαιτήσεις

ενός κράτους – μέλους να προστατευθούν τα
κυριαρχικά του δικαιώματα. Του εξηγήθηκε η
πρόταση για απόλυτη διασφάλιση και των δι-
καιωμάτων των Τουρκοκυπρίων στον φυσικό
πλούτο της Κύπρου.

Ηδήλωση Μπορέλ ότι πρέπει Ελλάδα και
Τουρκία να παρακαθήσουν σε συνομιλίες

για... διαμοιρασμό του φυσικού αερίου της
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ωρολογιακή
βόμβα στα θεμέλια της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από πότε ένας Επίτροπος της Ε.Ε.
αποφασίζει να... καταργήσει ένα κράτος – μέ-
λος, επειδή μια τρίτη χώρα δεν το αναγνωρίζει;
Μα είναι σοβαρός ο άνθρωπος; Και θεώρησε
«ικανοποιητική» την τουρκική στάση ότι, δή-
θεν, η Τουρκία θέλει μείωση της έντασης! 
Ποιος δημιουργεί την ένταση; Ποιος είναι ο τα-
ραξίας στην περιοχή; Η Τουρκία είναι απομο-
νωμένη από όλες τις χώρες της Ανατολικής
Μεσογείου. Μόνο με το ανδρείκελό της, τον Σα-
ράτζ, τα βρίσκει (ο οποίος ελέγχει ένα μικρό
μέρος της Λιβύης) και με την παλαιστινιακή Χα-
μάς. Μπορεί οι Παλαιστίνιοι να συνάψουν με
την Τουρκία συμφωνίες για ΑΟΖ, αλλά δεν έχουν
τέτοιο δικαίωμα. Οι δηλώσεις του Παλαιστίνιου
πρέσβη στην Άγκυρα δεν διαψεύστηκαν κα-
τηγορηματικά. Ίσως να επιβεβαιώθηκαν κιό-
λας, αν δει ένας προσεκτικά την επίσημη θέ-
ση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ηστάση Μπορέλ, όσες δικαιολογίες κι αν
δοθούν, ήταν απαράδεκτη. Η αυστηρή

επίκριση Αναστασιάδη στις δηλώσεις Τσα-
βούσογλου ότι η Τουρκία θέλει να επιβάλει το
δικό της «διεθνές δίκαιο» στην περιοχή, δεν
είχε ως στόχο μόνο τον Τούρκο ΥΠΕΞ. Ήταν
και μια έμμεση, αλλά σαφέστατη, επίκριση και
προς τον Μπορέλ, ότι δεν στάθηκε στο ύψος
του αξιώματός του να υπερασπιστεί το διεθ-
νές δίκαιο και να απαντήσει όπως πρέπει στις
απειλές Τσαβούσογλου κατά της Ευρώπης.

ΟΜπορέλ δεν αποφασίζει μόνος του. Υπάρχει
Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και

Σύνοδος Κορυφής. Κύπρος και Ελλάδα, συνε-
πικουρούμενες από τη Γαλλία, υποχρεούνται
να υπερασπιστούν τη νομιμότητα και την ευ-
ρωπαϊκή πολιτική όπως καθορίστηκε έναντι
της Τουρκίας και, αν χρειαστεί, να θέσουν ένα
μεγαλοπρεπέστατο βέτο. Η Τουρκία εμφανώς
υποσκάπτει την Ευρώπη. Στόχος της να ακυ-
ρώσει τον αγωγό EastMed και να δημιουργή-
σει προτεκτοράτο στη Λιβύη. Να θέσει υπό τον
έλεγχό της τον ενεργειακό πλούτο της πε-
ριοχής εις βάρος όλων των υπολοίπων κρα-
τών.

Ορθά είπε ο Ν. Αναστασιάδης ότι η Ε.Ε. πρέ-
πει να αναλογιστεί τι εκτρέφει με την ανοχή

της. Πριν το 1940 και άλλες χώρες επέδειξαν
ανοχή έναντι του Χίτλερ και υπέγραψαν σύμ-
φωνα μαζί του. Γνωστό το τι εξέθρεψαν και πώς
πλήρωσαν σε αίμα αυτή την ανοχή τους. Να
μην επαναληφθεί το ίδιο.

«Ε»
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«Μαθητούδι» μπροστά στον 
Τσαβούσογλου ο Μπορέλ...

ΟΕρντογάν παίζει πολλά παιχνίδια με πολλαπλές
στοχεύσεις. Σίγουρα η εξαγγελία της πρόθεσής

του για μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί έχει ως
κύριο αποδέκτη το εσωτερικό της χώρας του και τον
ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο. Θέλει να βεβηλώσει
έναν καθαρά χριστιανικό ναό και να συγκριθεί με τον
Μωάμεθ τον Πορθητή, όχι με τον... «μικρό» Κεμάλ Ατα-
τούρκ, που έκανε την Αγιά Σοφιά μουσείο.

Σίγουρα, όμως, θέλει να πλήξει τον ελληνικό κόσμο
και τους Ορθόδοξους χριστιανούς ανά το παγκόσμιο,
που απαίτησαν με υπομνήματα να λειτουργήσει ξανά
η Αγιά Σοφιά ως εκκλησία, όπως χτίστηκε και λει-
τούργησε για 1000 περίπου χρόνια.

Ως «αντιστάθμισμα» και αυτής της  πίεσης, ο Ερντο-
γάν προβάλλει τον μπαμπούλα του τζαμιού και διαμη-
νύει σε όλους να... κάτσουν φρόνιμα. Ξέρει πως η πο-
ρεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη, αν ποτέ αναβιώ-
σει, θα βρει μπροστά της και την Αγιά Σοφιά. Δεν γίνε-
ται ένα σύμβολο του Χριστιανισμού να βεβηλώνεται
από το κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται.

Ο Ερντογάν προσπαθεί να δώσει στις ενέργειές
του... νομιμότητα, ισχυριζόμενος ότι στη χώρα του
υπάρχουν νόμοι, είναι κράτος δικαίου και αυτό... υπη-
ρετεί! Ανεξάρτητα αν αυτός «υπαγορεύει» τις δικαστι-
κές αποφάσεις και αν κανένας δικαστής  ή εισαγγε-
λέας έχει διαφοροποιημένη γνώμη (όχι αντίθετη) αμέ-
σως διώκεται ως... πραξικοπηματίας Γκιουλενιστής.

Όποια απόφαση κι αν πάρει ο Ερντογάν, θα φρο-

ντίσει να της δώσει νομιμοφάνεια και να κατηγορήσει
τους διαμαρτυρόμενους ως... εκτός νόμου. Δεν ξέρει
κανείς τι τελικά θα... γεννήσει ο νους του Τούρκου
προέδρου. Εικάζουμε ότι το πιο πιθανό είναι να μετα-
τρέψει εν μέρει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, να λειτουργεί
δηλαδή ως μουσουλμανικός τόπος προσευχής για
μερικές μέρες τον μήνα, τον χρόνο – και τις υπόλοιπες
να είναι μουσείο. Έτσι θα εμφανιστεί και ως... υποχωρη-
τικός και με... ευαισθησίες.

Φυσικά, υπήρξαν αντιδράσεις πανταχόθεν για τις
προθέσεις Ερντογάν. Προβλήθηκε δημόσια το επιχεί-
ρημα ότι η Αγιά Σοφιά πρέπει να διαφυλαχθεί διότι
είναι προστατευμένο από την ΟΥΝΕΣΚΟ μνημείο.
Σωστά. Καταλαβαίνουμε τους λόγους. Ειπώθηκε ότι
αυτό δεν είναι «διαφορά» της Ελλάδας  με την Τουρκία,
αλλά διαφορά με την ΟΥΝΕΣΚΟ. Ναι, είναι. Όμως,
πρώτα απ' όλα η Αγιά Σοφιά είναι Ορθόδοξος Χρι-
στιανικός ναός και ως τέτοιος είναι μνημείο της παγ-
κόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι πάει να πει δεν
είναι διαφορά με την Ελλάδα; Είναι και παραείναι.

Πολύ λίγοι έθεσαν το πρόβλημα αυτό στη σωστή
του διάσταση. Ανάμεσά τους ο Πατριάρχης Μόσχας
και ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Καλά είναι, λοιπόν, να μην
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η πρόθεση
Ερντογάν (άσχετα πού θα καταλήξει) είναι εχθρική ενέρ-
γεια έναντι της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, αλλά και
έναντι της χριστιανικής Ευρώπης.

«Ε»

Η Αγιά Σοφιά είναι πάνω απ’ όλα ορθόδοξο χριστιανικό μνημείο

Είναι γνωστό ότι το δικαίωμα της απεργίας, της δια-
δήλωσης και των ανοικτών συγκεντρώσεων είναι

αρχές που ισχύουν σε κάθε δημοκρατικό πολίτευμα.
Οι ελευθερίες αυτές των πολιτών στις περισσότερες
χώρες είναι κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα. Η διεκ-
δίκηση αιτημάτων εργαζομένων μπορεί να φτάσει στην
απεργία, όταν όλες οι άλλες προσφερόμενες μορφές
διεκδίκησης αποτύχουν (διαπραγμάτευση, διάλογος,
διαιτησία κ.λπ.). Η απεργία γίνεται όταν λαμβάνεται
απόφαση δημοκρατικά και ισχύει η αρχή της πλειοψη-
φίας. Όχι όταν μια μικρή μειοψη-φία, όπως έγινε 
πρόσφατα στο Μετρό της Αθήνας, πήρε απόφαση
ενάντια στη συντρπτική πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων. Διαδηλώσεις γίνονται είτε για να τιμηθεί μια επέ-
τειος ή για να καταδικαστεί ένα γεγονός. 

Σε κάθε χώρα, όμως, ισχύει και μια άλλη αρχή. Αυτή
της ελευθερίας των πολιτών, του δικαιώματος στην
εργασία, στη διακίνηση, στην επικοινωνία, στον σε-
βασμό της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά και στην προ-
στασία της δημόσιας περιουσίας, που ανήκει σε ολό-
κληρο τον λαό. 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουν συγχιστεί οι έννοι-
ες αυτές. Ορισμένοι θεωρούν ότι στο όνομα της ελεύ-
θερης συνάθροισης και πορείας έχουν δικαίωμα να
παραβιάζουν τις ελευθερίες των υπολοίπων πολιτών
και να καταδυναστεύουν ή να δικτατορεύουν την πλειο-
ψηφία. Μικρές ή και μεγαλύτερες ομάδες ατόμων βά-
ζουν στον «γύψο» τα δημοκρατικά δικαιώματα των
υπολοίπων, κλείνουν δρόμους, καταστρέφουν ιδιω-
τική και δημόσια περιουσία και ταλαιπωρούν την πλειο-

ψηφία του λαού. Κάποιοι, μάλιστα, διοργανώνουν πο-
ρείες (σχεδόν καθημερινό φαινόμενο) και συγκεκα-
λυμμένα «καλούν» τραμπούκους να εμφυλοχωρήσουν
στις εκδηλώσεις τους, για να γίνουν βαρβαρότητες
ώστε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για ικανοποίηση
των αιτημάτων τους. Φυσικά, βγαίνουν μετά και... κα-
ταδικάζουν, υποτίθεται, τα έκτροπα και τους βανδαλι-
σμούς.

Αυτή η νοοτροπία, της επιβολής δηλαδή της θέλη-
σης των ολίγων για περιορισμό των ελευθεριών της
συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, το να τίθενται,
με άλλα λόγια, στον... «γύψο» τα δικαιώματα των πολ-
λών είναι μια καθαρά χουντική νοοτροπία. 

Γι’ αυτό πολύ καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση να
κατοχυρώσει από τη μια το δικαίωμα στη διαδήλωση,
θέτοντας κανόνες για την πραγματοποίησή της, και
από την άλλη προστατεύοντας τις βασικές ελευθερίες
του συνόλου των πολιτών. 

Όσοι θέλουν οι άναρχες πορείες και διαδηλώσεις
μιας μικρής μερίδας πολιτών να παραλύουν την καθ-
ημερινή ζωή και την εργασία των πολλών, όσοι έμμε-
σα αποδέχονται τους βανδαλισμούς και τις καταστρ-
οφές που συνήθως γίνονται, απλώς διακατέχονται
από μια φασιστική νοοτροπία, αυτή της επιβολής διά
της βίας των ολίγων επί των πολλών.   

Μπράβο στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την πρωτο-
βουλία του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη που η δημο-
κρατική τους ευαισθησία ενδυναμώνει το κράτος δι-
καίου και προστατεύει τις ελευθερίες των πολιτών.

«Ε»

Οι διαδηλώσεις και η χουντική νοοτροπία

ΟΓενικός Ελεγκτής της Κύπρου Οδυσσέας Μιχαη-
λίδης έχει διοριστεί από τον Πρόεδρο Νίκο Ανα-

στασιάδη στο σημαντικό αυτό αξίωμα, που προβλέπε-
ται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η
πρόνοια αυτή του Συντάγματος είναι από αυτές που δεν
μπορούν να τροποποιηθούν. Είναι ένα από τα θεμε-
λιώδη άρθρα.

Με τον διορισμό του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέ-
δειξε στην πράξη ότι πράγματι υπηρετεί έναν ανεξάρτη-
το Θεσμό. Δεν δίστασε να ελέγξει το Προεδρικό, υ-
πουργούς, κόμματα, Βουλή, πανίσχυρες συντεχνίες του
δημόσιου τομέα και τη Δημόσια Υπηρεσία. Επικεφαλής
μιας Υπηρεσίας άξιων στελεχών, φάνηκε αδέκαστος
στην κρίση και τις παρεμβάσεις του. Απειλήθηκε, διασύρ-
θηκε αλλά δεν τα έβαλε κάτω. Δεν πτοήθηκε από τις
απειλές και τους εκφοβισμούς. Γι΄αυτό δίκαια κέρδισε
την εκτίμηση, τον θαυμασμό και την εμπιστοσύνη της
συντριπτικής πλειοψηφίας της κυπριακής κοινωνίας.
Αυτή είναι και η πρώτη μεγάλη πηγή της δύναμής του.
Μπορεί κάποιες φορές να υπερβαίνει τα όρια, όμως,
δεν έχει υστεροβουλία στις ενέργειές του.

Η δεύτερη πηγή δύναμής τού Γενικού Ελεγκτή είναι
το ίδιο το Σύνταγμα και οι εξουσίες που του παρέχει.

Αυτή, βέβαια, η αδέκαστη κρίση του Οδυσσέα Μιχαη-
λίδη, σε συνδυασμό με το ότι δεν μπορεί κάποιος να
τον «κρατά στο χέρι» και να τον «εκβιάζει» να κλείνει
μερικές φορές τα μάτια, φαίνεται ότι δεν αρέσει σε κά-
ποιους ταγούς της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Και επει-
δή δεν μπορούν να τον παροπλίσουν, σκέφτηκαν να
τον ξεδοντιάσουν, να τον θέσουν υπό περιορισμό και
να τον...αχρηστεύσουν.

Σκέφτηκαν να αφήσουν μεν τον Οδυσσέα στη θέση
του, αλλά να δημιουργήσουν γύρω του ένα... Ελεγκτικό
Συμβούλιο που να αποφασίζει. Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ σε συνέν-

τευξή του στον ΠΟΛΙΤΗ είπε ότι συζήτησαν στο κόμμα
«την αντικατάσταση του Θεσμού του Γενικού Ελεγκτή
με Ελεγκτικό Συνέδριο», εξηγώντας ότι «η συλλογική
ηγεσία είναι πάντοτε καλύτερη άμα τα άτομα που την
απαρτίζουν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους»
και ότι «η συλλογική σοφία υπερέχει της ατομικής». Ο
δε Αβέρωφ Νεοφύτου του ΔΗΣΥ, στην ίδια (συνεννο-
ημένη;) γραμμή έλεγε ότι «η σοφία των πολλών είναι
καλύτερη από τη σοφία του ενός».

Δεν θα ασχοληθούμε με τη λογική αυτής της πρότα-
σης διότι σε τέτοια περίπτωση θα καταργούσαμε 
όλους τους μονοπρόσωπους κρατικούς Θεσμούς ανά
το παγκόσμιο (Γενικός Εισαγγελέας, Διοικητής Κεντρ-
ικής Τράπεζας, επαρχιακός δικαστής, πρόεδρος Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου και δεκάδες άλλοι). Θα στα-
θούμε στην υποκριτική συμπεριφορά του Άντρου Κυ-
πριανού, η οποία προσβάλλει πρώτα-πρώτα τα μέλη
του κόμματός του, διότι τους κοροϊδεύει ασύστολα. Σε
συνάντηση που είχε προχθές με τον Οδυσσέα Μιχα-
ηλίδη, είπε ότι το ΑΚΕΛ... εκτιμά το έργο του και ότι δεν
μεθοδεύει «φάγωμά» του. Εξέφρασε μάλιστα δυσφορία
για όσα γράφονται. «Λυπούμαι», είπε, «γιατί αποδίδουν
τόσο ευτελή κίνητρα στο ΑΚΕΛ»!!!

Ο δε Οδυσσέας Μιχαηλίδης τόνισε, ενώπιον του κ.
Α. Κυπριανού, ότι «η μετατροπή της Ελεγκτικής Υπηρ-
εσίας από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη ενέχει το
στοιχείο του ξεδοντιάσματος, της υπόσκαψης και του
παροπλισμού τού ίδιου προσωπικά».

Ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ποιος έχει ευτελή
κίνητρα και ποιος θεωρεί τους πολίτες και τα μέλη του
ως αρνιά...

«Ε»

ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ επιδιώκουν αχρήστευση του Θεσμού του Γενικού Ελεγκτή
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Το απόλυτο χάος επικράτησε το περασμένο
Σάββατο στις παμπ της Βρετανίας, οι οποίες

άνοιξαν τις πύλες τους μετά από τρεις μήνες.  Οι
δρόμοι του Λονδίνου πλημμύρισαν με χιλιάδες
νεαρούς ενώ δεν τηρήθηκε καμία απόσταση με-
ταξύ τους όπως φάνηκε και από τις φωτογραφίες
και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν. Η αστυνομία
ήταν παρούσα σε διάφορες περιοχές στο κέντρο
του Λονδίνου, ωστόσο δεν φάνηκε να προσπαθεί
να διαλύσει τα συγκεντρωμένα στους δρόμους
πλήθη.

Βέβαια, παρά την χαλάρωση των περιορισμών,
περίπου το 30% των μπαρ, παμπ και εστιατορίων
έχουν παραμείνει κλειστά, εν μέσω ανησυχίας σχε-
τικά με τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης. 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σε 55.398 υπολογίζονται, με βάση την εβδομαδιαία
καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, οι θάνατοι
λόγω κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο απολογισμός αυτός βασίζεται στα στοιχεία που
εκδίδει κάθε Τρίτη το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής

(ONS) για τους θανάτους από τον ιό σε Αγγλία και
Ουαλία.

Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία στοιχεία από
το ONS έχουν μετρηθεί 50.143 θάνατοι στην Αγγλία
και στην Ουαλία έως και τις 26 Ιουνίου.

Το πρακτορείο προσθέτει στον απολογισμό αυτόν
τα στοιχεία από τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία,
καθώς και μεταγενέστερους θανάτους.

Σημειώνεται ότι τα επίσημα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Υγείας ανέφεραν 44.236 θανάτους. Η απόκλι-
ση περίπου 11.000 θανάτων οφείλεται στη διαφορ-
ετική μέθοδο καταμέτρησης.

Το ONS βασίζεται στα πιστοποιητικά που ανα-
γράφουν ως αιτία θανάτου την COVID-19 ακόμα και
χωρίς να είχε γίνει διαγνωστικό τεστ στον ασθενή,
ενώ το Υπουργείο Υγείας υπολογίζει στη συνολική
καταμέτρηση μόνο τους θανάτους ασθενών που είχαν
διαγνωστεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Το ONS αναφέρει ακόμα ότι οι θάνατοι από κορ-
ωνοϊό στους οίκους ευγηρίας σε Αγγλία και Ουαλία
έως και τις 26 Ιουνίου ήταν 14.843, αν και πιο στο-
χευμένη μελέτη την περασμένη εβδομάδα ανέβαζε
τον αριθμό των ηλικιωμένων που κατέληξαν λόγω
του ιού σε αυτές τις δομές κοινωνικής περίθαλψης
σε 19.394.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο έχουν καταγραφεί πάνω από 65.000 θά-
νατοι από όλα τα αίτια περισσότεροι από το μέσο όρο
θανάτων για την αντίστοιχη περίοδο την προηγούμενη
πενταετία.

Κατά τους περισσότερους ειδικούς, και σύμφωνα
με τη βρετανική Κυβέρνηση, αυτοί οι λεγόμενοι «πλεο-
νάζοντες» θάνατοι είναι η ασφαλέστερη μέθοδος
σύγκρισης του αντικτύπου της πανδημίας ανά χώρα.

ΧΑΘΗΚΑΝ 200.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχεδόν 200.000 θέσεις εργασίας σε γνωστές επιχει-
ρήσεις έχουν χαθεί στη Βρετανία λόγω της πανδημίας,

σύμφωνα με τα στοιχεία από τις σχετικές ανακοινώσεις
του τελευταίου διαστήματος που συγκέντρωσε η Daily

Mail. 

Οι απολύσεις έχουν σημειωθεί κυρίως στους το-
μείς της λιανικής, του τουρισμού και του ταξιδιού και
στον κατασκευαστικό τομέα.

Η βρετανική εφημερίδα έχει μετρήσει 59 εταιρείες
που έχουν ανακοινώσει συνολικά 195.000 απολύσεις
επικαλούμενες τον οικονομικό αντίκτυπο του κορω-
νοϊού.

Μεταξύ αυτών το αεροδρόμιο Χίθροου του Λον-
δίνου που έχει προαναγγείλει απώλειες 25.000 θέ-
σεων εργασίας, οι Βρετανικές Αερογραμμές που κό-
βουν 12.000 εργαζόμενους και η Rolls-Royce με 9.000
απολύσεις.

Μόλις την περασμένη βδομάδα, μέσα σε μία ημέρα,
το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods, ο όμιλος John
Lewis, τα δημοφιλή εστιατόρια Cafe Rouge και ο όμι-
λος καταστημάτων ένδυσης Arcadia ανακοίνωσαν
συνολικά 14.000 απολύσεις.

Επίσης, η διοίκηση της εξαιρετικά δημοφιλούς αλ-
υσίδας έτοιμων γευμάτων Pret A Manger ανακοίνω-
σε πως κλείνει τουλάχιστον 30 καταστήματα λόγω

«σημαντικής οικονομικής ζημιάς», με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν 1.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα υπολογίζεται ότι χιλιάδες μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε περικοπές θέ-
σεων εργασίας. Πλέον 2,8 εκατομμύρια πολίτες διεκ-
δικούν το ενιαίο κοινωνικό επίδομα που καλύπτει και
τους ανέργους.

Η κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ έκτακτο πρόγρ-
αμμα κάλυψης του 80% του μισθού περίπου 9,3 εκα-
τομμυρίων ιδιωτικών υπαλλήλων, ένα πρόγραμμα
που λήγει τον Οκτώβριο.

Επίσης, στηρίζει με έκτακτη χρηματοδότηση πε-
ρίπου 2,6 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενους.

Αναλυτές προειδοποιούν πως όταν αυτή η έκτα-
κτη και πρωτοφανής κυβερνητική στήριξη ολοκλη-
ρωθεί, πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα χάσουν
τη δουλειά τους.

Τα στοιχεία έρχονται δύο ημέρες πριν από τις ανα-
κοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σούνακ
για μέτρα τόνωσης της αγοράς και της οικονομίας,
σε μια ομιλία που έχει χαρακτηριστεί ως «μίνι προϋ-
πολογισμός».

Το Εργατικό Κόμμα  κάλεσε τον κ. Σούνακ να επι-
κεντρωθεί σε «δουλειές, δουλειές και δουλειές» με
τα μέτρα που θα εξαγγείλει.

Το Υπουργείο Οικονομικών, εξάλλου, ανακοίνω-
σε την Κυριακή ένα πακέτο ύψους 1,57 δισεκατομ-
μυρίων λιρών για τη στήριξη των τεχνών και του θεά-
ματος, καθώς τα θέατρα και οι συναυλιακοί χώροι
ακόμα δεν έχει επιτραπεί να ανοίξουν.

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Η  άρνηση κάποιου να φορέσει μάσκα για να βοη-
θήσει στην καταπολέμηση της πανδημίας της Covid-
19 είναι εξίσου αντικοινωνική συμπεριφορά όσο και
η οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα
με τον Νομπελίστα πρόεδρο της Βασιλικής Εταιρείας

του Λονδίνου.
Οι δηλώσεις του Βένκι Ραμακρίσναν έγιναν α-

φότου δύο νέες έρευνες δείχνουν ότι η χρήση μάσ-
κας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάσχεση
της εξάπλωσης ενός ιού, όπως του SARS-CoV-2.

«Παλαιότερα, ήταν απολύτως φυσιολογικό να πίνεις

μερικά ποτηράκια και να επιστρέφεις (με το αυτοκίνητο)

στο σπίτι. Ήταν επίσης φυσιολογικό να οδηγείς χωρίς

να φοράς ζώνη ασφαλείας», υπενθύμισε σε μια ανα-
κοίνωσή του ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας επι-
στήμονας. «Σήμερα, αυτές οι συμπεριφορές θεωρ-

ούνται αντικοινωνικές και το να μην φορά κανείς μάσ-

κα σε δημόσιους χώρους θα έπρεπε να θεωρείται το

ίδιο», πρόσθεσε.
«Αν όλοι μας φορούσαμε μάσκα, θα προστατεύα-

με ο ένας τον άλλο και τον ίδιο τον εαυτό μας», συνέχι-
σε, υπενθυμίζοντας ότι «ο ιός δεν έχει εξαλειφθεί». Η
μάσκα, μαζί με το συχνό πλύσιμο των χεριών και την
τήρηση των αποστάσεων παίζει σημαντικό ρόλο γιατί
«δεν υπάρχει μαγική λύση» που να καταπολεμά τον
νέο κορονοϊό.

Οι υφασμάτινες μάσκες περιορίζουν τη διασπορά
των σωματιδίων σε ποσοστό 50-100% σε σύγκριση
με την αποτελεσματικότητα των ιατρικών μασκών,
αναλόγως αν ισχύουν και ορισμένοι άλλοι παράγον-

τες, σύμφωνα με ερευνητές των πανεπιστημίων της
Πενσιλβάνιας και του Κέμπριτζ, τους συγγραφείς της
μίας από τις δύο μελέτες. «Μάλιστα σήμερα υπάρχουν

αποδείξεις ότι οι μάσκες θα μπορούσαν να είναι ω-

φέλιμες άμεσα και για αυτόν που τις φορά», διαβε-
βαίωσε ο Πολ Εντελστάιν, επίκουρος καθηγητής
Παθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής στο Πανε-
πιστήμιο της Πενσιλβάνιας.

Έρευνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Βα-
σιλική Εταιρεία, αποκαλύπτει τις μεγάλες αποκλίσεις
σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας στις πλούσιες χώρ-
ες: στα τέλη Απριλίου, μόνο το 25% των Βρετανών
φορούσε μάσκα έναντι 83,4% των Ιταλών, 65,8% των
Αμερικανών και 63,8% των Ισπανών.

Σε χώρες όπως η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Ισπανία, ο
κόσμος υιοθέτησε γρήγορα τις μάσκες» κυρίως επει-
δή «οι Αρχές τους παρείχαν σαφές οδηγίες», εκτιμά
η Μελίντα Μιλς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης,
η βασική συγγραφέας αυτής της έρευνας.

Τον περασμένο μήνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας και τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθε-
νειών (CDC) των ΗΠΑ συνέστησαν σε όλους να φο-
ρούν μάσκες σε δημόσιους χώρους, όπου υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος να προσβληθούν από την Covid-
19.

ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,

ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΑ κ.λπ., ΑΛΛΑ…

«Super Saturday» και στο

έλεος του κορωνοϊού…

Ανοίγουν τα αεροδρόμια Ελλάδα και
Κύπρος για τους Βρετανούς 

Επανάληψη των απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, από τις 15 Ιου-
λίου και μετά ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Έλληνας Kυβερνητικός Eκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Παράλληλα, όσον αφορά τη Σουηδία, από την οποία απαγορεύονται επίσης οι απευθείας πτήσεις, ο

Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι θα αξιολογούνται συνεχώς τα επι-δημιολογικά δεδομένα και η απόφαση θα

ληφθεί ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι η απόφαση για τις απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία ελήφθη σε συνεννόη-

ση με τις βρετανικές Αρχές και έπειτα από εισήγηση της επιτροπής των ειδικών. 

Η άρση του περιορισμού ισχύει για όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Από την 1η Αυγούστου «ανοίγουν» τα αεροδρόμια στην
Κύπρο για τους Βρετανούς, εάν…

Εάν εξακολουθήσει η ίδια καλή επιδημιολογική εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την 1η Αυγούστου

μπορεί να τοποθετηθεί στην κατηγορία Β, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου,
μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκεστο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρ-

ατίας, Νίκο Αναστασιάδη, με τη συμμετοχή της επιδημιολογικής συμβουλευτικής ομάδας για τον

κορωνοϊό.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως έχει αποφασιστεί,  με βάση τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου και

την παρουσίαση που έγινε από την επιδημιολογική ομάδα, ότι εάν εξακολουθήσει να παρατηρείται

η ίδια καλή επιδημιολογική εικόνα στη χώρα αυτή από την 1η Αυγούστου μπορεί να τοποθετηθεί

στην κατηγορία Β’

Αυτό όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν με τα ίδια πολύ καλά αποτελέσματα που

δείχνει τις τελευταίες ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή ήταν η άποψη των ειδικών, ανέφερε.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος δήλωσε πως οι επιβάτες από όλες τις χώρες της

κατηγορίας Β, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η Αυγούστου, έχουν

τη δυνατό-τητα να κάνουν τα τεστ στις χώρες τους, και στην Κύπρο θα γίνονται μόνο δειγματολ-

ηπτικοί έλεγχοι.

«Όσοι προέρχονται από χώρες της κατηγορίας Β θα πρέπει να έχουν το τεστ εκ των προ-

τέρων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να κάνουν το τεστ στην Κύπρο», είπε.

Ερωτηθείς ο Υφυπουργός Τουρισμού αν υπάρχει ενδιαφέρον για έλευση τουριστών από τη Βρε-

τανία εφόσον αυτή συμπεριληφθεί την κατηγορία Β, απάντησε πως υπάρχει ενδιαφέρον.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος δήλωσε πως οι επιβάτες από όλες τις χώρες της κατ-

ηγορίας Β, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η Αυγούστου, έχουν τη

δυνατότητα να κάνουν τα τεστ στις χώρες τους, και στην Κύπρο θα γίνονται μόνο δειγματοληπτικοί

έλεγχοι.
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Οι κριτές στα 5α ετήσια Education
Leaders Awards στην Αθήνα, απέ-

νειμαν το Χρυσό Βραβείο Online &
Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στην ηλεκ-
τρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα ελ-
ληνικής γλώσσας «Ellinopoula.com».

Την Κριτική Επιτροπή συνθέτουν εκπαι-
δευτικοί, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί
και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων,
με Πρόεδρο την κα Άννα Διαμαντοπούλου
- Πρόεδρο του Δικτύου για τη Μεταρρύθμι-
ση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, π. Επί-
τροπο Ε.Ε. και π. Υπουργό.

Η κα Άννα Σακκή, Διευθύνουσα Σύμβου-
λος στα Ellinopoula.com δήλωσε σχετι-
κά: «Το 2016 γεννήθηκε το όραμά μας για

την επανεκκίνηση  της ελληνικής  γλώσσας

και του Ελληνισμού για τα παιδιά της Δια-

σποράς μέσω μιας καινοτόμου διαδικτυα-

κής πλατφόρμας και εφαρμογής. Είναι με-

γάλη τιμή για εμάς που κερδίσαμε το χρυ-

σό βραβείο για την καλύτερη πλατφόρμα

διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

για παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά. Είναι

τιμή της οποίας την βαρύτητα  αντιλαμ-

βανόμαστε πλήρως και είμαστε ευγνώμο-

νες στην Κριτική Επιτροπή που έδωσε στα

Ellinopoula την πρώτη θέση. Ευχαριστούμε

όλους τους γονείς, τα σχολεία, τους δασ-

κάλους, τους μαθητές και τους συνεργάτες

ανά τον κόσμο που εμπιστεύονται και υπο-

στηρίζουν τα Ellinopoula. Σε αυτήν την ιδιαίτε-

ρα δύσκολη στιγμή που όλοι μας περνάμε

με το κλείσιμο των σχολείων, μας συγκινεί

η ανταπόκριση των γονέων και των σχο-

λείων που επιλέγουν τα Ελληνοπούλα για

να υποστηρίξουν τα παιδιά που μαθαίνουν

ελληνικά. Αυτοί μας εμπνέουν και μας καθ-

οδηγούν να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε

εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό και υποστή-

ριξη».

Τι είναι η πλατφόρμα 
- τι προσφέρει

Τα Ellinopoula.com είναι μια καινοτό-

μος διαδικτυακή πλατφόρμα εμπνευσμένη
από ένα όραμα για την αναγέννηση της ελ-
ληνικής γλώσσας και του Ελληνισμού μέ-
σω της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η
πλατφόρμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη
λύση εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
για γονείς και καθηγητές της Διασποράς μέ-
σω ενός προγράμματος σπουδών που
δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των.

Τα  Ellinopoula.com ενσωματώνουν μια
πληθώρα πρωτότυπης ύλης ελληνικού πο-
λιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου. Πε-
ριέχει παιχνίδια, βίντεο και χιλιάδες διαδρα-
στικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για
μαθητές καθώς και και μια σειρά εργαλείων
διαχείρισης για σχολεία και εκπαιδευτικούς.

Ιστοσελίδες:
www.ellinopoula.com
www.educationleadersawards.gr

Το Χρυσό Βραβείο για την online Εκπαίδευση στη

διαδικτυακή  πλατφόρμα Ellinopoula.com

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ – 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΥΜΑ, ΓΙΑ

ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

«Η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία εμπλουτίζει
την επαφή των παιδιών

με την Ελληνική Γλώσσα»
Από την Προϊσταμένη της ΚΕΑ

λάβαμε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και προβ-

ληματισμό στέλνω τον χαιρετισμό για

τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-

2020.

Η λήξη της φετινής σχολικής χρο-

νιάς δεν θυμίζει σε τίποτα το εορτα-

στικό κλείσιμο των Ελληνικών Παρ-

οικιακών Σχολείων για τις καλοκαιρι-

νές διακοπές. Όλα προγραμματίζονται και γίνονται εξ αποστάσεως.

Οι συνθήκες που η πανδημία covid-19 μας επιβάλλουν, μας ανα-

γκάζουν να χαιρετήσουμε αυτή τη σχολική χρονιά διαδικτυακά και

να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη, με την ευχή

μέχρι τότε να επανέλθουμε στην κανονική ρουτίνα των σχολείων

μας.

Νοιώθω την ανάγκη να συγχαρώ τις Σχολικές Επιτροπές, τις

Διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Παροικιακών

Σχολείων, για την άμεση ανταπόκρισή τους και για τις ενέργειες με

τις οποίες αντιμετώπισαν τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθή-

κες,  που η πανδημία μας επέβαλε. Το κύριο μέλημά μας ήταν να

κρατήσουμε την επαφή των παιδιών με το Ελληνικό τους Σχολείο.

Εσείς, συλλογικά το πετύχατε, προσφέροντας ταυτόχρονα ποιο-

τική εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Με σκοπό να πληροφορηθούμε για την εμπειρία των σχολικών

επιτροπών και των  εκπαιδευτικών με την εξ αποστάσεως διδασ-

καλία ζητήσαμε τις απόψεις τους, για τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία

της, για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν καθώς και για την αν-

ταπόκριση των μαθητών/μαθητριών σας. Οι απαντήσεις τους

δείχνουν ότι η εμπειρία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ήταν μια

πραγματική πρόκληση για αυτούς. Εκτός από το ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, το ΕΠΣ  δεν χρησιμοποιούσε κάποια ηλεκτρονική

εφαρμογή για επικοινωνία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Για τον λόγο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, χρειάστηκε προ-

σπάθεια και συνεργασία μεταξύ Σχολικών Επιτροπών, Διεύθυνσης

σχολείου και εκπαιδευτικών για να γίνει δυνατή η χρήση κατάλ-

ληλων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εξ αποστάσεως διδα-

σκαλία. Όπως η εμπειρία καταδεικνύει, αρκετά θετικά στοιχεία από

την εμπειρία της χρήσης της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως δι-

δασκαλία, είναι χρήσιμο και ωφέλιμο να εμπλουτίσουν την επαφή

των παιδιών με την ελληνική γλώσσα και στην κανονική λειτουργία

των σχολείων.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι μια λύση ανάγκης λόγω του

αναγκαστικού εγκλεισμού μας. Δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με

τα οφέλη που έχει για το παιδί η φοίτησή του στο σχολείο. Το

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο είναι χώρος συναναστροφής, αλ-

ληλεπίδρασης και γνωριμίας με την πολιτιστική και εθνική μας

κληρονομιά. Η χρήση όμως εφαρμογών που η τεχνολογία μάς 

προσφέρει μπορούν να αναβαθμίσουν την διδασκαλία μας και την

επικοινωνία με τους γονείς και τους μαθητές.

Είχα την χαρά να γνωρίσω από κοντά πολλούς από εσάς και

να διαπιστώσω την αγάπη και αφοσίωση για το σχολείο σας.

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας και του αναγκαστικού εγκλεισμού

δεν πραγματοποίησα όλες τις προγραμματισμένες μου επισκέψεις

στα ΕΠΣ. Εύχομαι με την καινούρια σχολική χρονιά, οι συνθήκες

να το επιτρέπουν και να μπορέσω να σας επισκεφτώ στον χώρο

του σχολείου σας.  Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και δυνατοί, και να

συναντηθούμε σύντομα, πιο σοφοί από τις εμπειρίες που απο-

κομίσαμε αυτή την ιδιαίτερη χρόνια.

Καλό καλοκαίρι!

Δρ Βασιλική Κούμα
Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ)

Ηνωμένου Βασιλείου

Ανακοίνωση της Εστίας Λονδίνου

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε ακόμα έναν

άξιο Κύπριο της Κυπριακής Παροικίας στη Βρ-

ετανία. Τον αείμνηστο Ανδρέα Χριστοδούλου
που απεβίωσε στην Λεμεσό την Κυριακή 28 Ιου-

νίου. Έναν καταξιωμένον και ακούραστο ηγέτη

και καθοδηγητή που έδωσε τον καλύτερο του

εαυτόν όχι μόνο για το καλό της Παροικίας μας

αλλά και της Κύπρου. 

Φιλόπατρις και δραστήριος βοήθησε να κρ-

ατηθεί ζωντανή η φλόγα της αγάπης προς την

ιδιαίτερη μας πατρίδα και η επικοινωνία μαζί της

διάπλατα ανοικτή. 

Ο Ανδρεας Χριστοδούλου γεννήθηκε στην

Μακράσυκα Αμμόχωστου στις 30 του Γενάρη

1932 και μετά το δημοτικό σχολείο του χωριού

του φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου.

Με την συμπλήρωση των Γυμνασιακών του

σπουδών ήρθε στην Βρετανία και σπούδασε

οφθαλμολογία στο Πανεπιστήμιο του Cardiff.

Αφού τελείωσε τις σπουδές του εγκαταστάθηκε

στο Λονδίνο όπου ασκούσε με επιτυχία το επάγ-

γελμα του. 

Στο Λονδίνο μπήκε αμέσως στα κοινά και έγι-

νε μέλος της Κυπριακής Αδελφότητας, του πιο

αξιόλογου σωματείου της Κυπριακής κοινότητας

στη Βρετανία. Μετά την εκλογή του στο Συμβούλιο

ανέλαβε ως Γραμματέας, θέση που κατείχε για

πολλά χρόνια. 

Η άγρια τουρκική εισβολή στην Κύπρο το κα-

λοκαίρι 1974 είχε ως αποτέλεσμα τον ερχομό

χιλιάδων προσφύγων συμπατριωτών μας στην

Βρετανία που είχαν ανάγκη συμπαράραστασης

και φροντίδας. Ο Ανδρέας βρέθηκε πάλι στην

πρώτη γραμμή για την ενσωμάτωση και απο-

κατάσταση των ανθρώπων αυτών όχι μόνο στην

παροικία αλλά και στο Βρετανική κοινωνία. 

Το 1976 ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου

Κυπρίων Μάζουελ Χιλλ που μετονομάστηκε σε

Κυπριακή Εστία Λονδίνου, της οποίας υπήρξε

Πρόεδρος για 30 τόσα χρόνια με πλούσιο πο-

λιτιστικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Ήταν

ένας από τους εμπνευστές και ιδρυτές του Ελληνι-

κού Κέντρου, το στολίδι αυτό της Ελληνικής κουλ-

τούρας, στην καρδιά του Λονδίνου και μέλος του

Συμβουλίου για πολλά χρόνια.

Για όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες είχε

πάντοτε θερμό και ακούραστο συμπαραστάτη

την σύζυγο του Λούλλα, στην οποία εκφράζο-

με τα βαθύτατα μας συλλυπητήρια καθώς επίσης

και στα παιδιά τους, Γιώργο, Άμπη, Δέσπη και

τα εγγόνια Ανδρέα, George, Στέφανη, Φραν-
τζέσκα, Ευφροσύνη και Αναστασία. 

Αιωνία του η μνήμη. Η νεκρώσιμη ακολουθία

εψάλη στις 10 π.μ. την Παρασκευή 3 Ιουλίου

στην εκκλησία του Κοσμά του Αιτωλού στην Λε-

μεσό. 

Ελένη Χατζηφάνη
Πρόεδρος

Συλλυπητήρια 
Αδελφότητας

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, εκφράζουν
θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στην πολύ
καλή φίλη και συνεργάτιδα Λούλα Χριστοδούλου,
πρώην στέλεχος του Συνδέσμου Κυριών της
Αδελφότητας, για τον θάνατο του συζύγου της
Ανδρέα Χριστοδούλου, Γενικού Γραμματέα της
Αδελφότητας, αγνού πατριώτη και δραστήριου
παράγοντα της παροικίας μας, που επήλθε στις
28 Ιουνίου, στη Λεμεσό, όπου έμενε τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Ο αείμνηστος Ανδρέας Χριστοδούλου, από
τη θέση του Γενικού Γραμματέα, πρόσφερε για
πολλά χρόνια σημαντικές υπηρεσίες στο πλούσιο
εθνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και διαφωτι-
στικό έργο της Αδελφότητας. Ήταν o οπτικός της
παροικίας μας με ιατρεία στο Holloway, Haringey
και Finchley και τύγχανε μεγάλης αγάπης και 
εκτίμησης από τις χιλιάδες συμπατριώτες μας
που εξυπηρετούσε για δεκαετίες. 

Την περίοδο της τουρκικής εισβολής (1974-
75) συμπαραστάθηκε και βοήθησε χιλιάδες 
πρόσφυγες συμπατριώτες μας να βρουν στέγη
και περίθαλψη. Ηταν ιδρυτής και πρόεδρος για
πολλά χρόνια της Κυπριακής Εστίας Λονδίνου. 

Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια
στα παιδιά τους Γιώργο, Άμπη και Δέσπη και σε
όλα τα μέλη των οικογενειών τους. 

Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τον σκεπάζει.

Απεβίωσε ο Ανδρέας Χριστοδούλου
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ  
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΣΤΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θα υπερασπιστούμε τα

κυριαρχικά μας δικαιώματα με κατάλληλο τρόπο»
Την αποφασιστικότητα του ιδίου και της

κυβέρνησής του να υπερασπιστούν τα
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας εξέφρα-
σε για ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ με την ευκαιρία
συμπλήρωσης ενός έτους από την ανάλη-
ψη της διακυβέρνησης της χώρας, ο κ.
Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «Η Ελλάδα θα

υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώμα-

τα, που είναι αδιαμφισβήτητα, με όποιο τρ-

όπο κριθεί κατάλληλος».

«Είμαστε γείτονες, έχουμε διαφορές, αλλά

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλάμε. Ο

κ. Ερντογάν δεν ήθελε να μιλάει μαζί μου, με-

τά την επιτυχία στον Έβρο. Είναι σημαντικό να

μπορούμε να μιλάμε». Πλέον έχουν αποκατα-
σταθεί οι θεσμικοί δίαυλοι επικοινωνίας, είπε ο
κ. Μητσοτάκης διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν η
Ελλάδα η χώρα στην ΕΕ που επέμεινε να εξαι-
ρεθεί η Τουρκία από το πρώτο άνοιγμα των
συνόρων.

Στη συνέχεια είπε ότι έχει ορίσει ως πρ-
οϋπόθεση για διάλογο να μην υπάρχει κλιμά-
κωση και ένταση από την πλευρά της Τουρκίας.

Τόνισε, δε, ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο
είναι παράνομο και ότι η Ελλάδα έχει το διεθ-
νές δίκαιο με το μέρος της. «Πρώτη ουσια-

στική σύμμαχος της Ελλάδας είναι η Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση».

Σχετικά με το τηλεφώνημα με τον Ερντογάν
ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως δεν προέκυψε
από την διαμεσολάβηση της Μέρκελ, αλλά
υπήρχε πρόθεση από μέρους του για διάλογο
και επίλυση. «Είχα ενημερώσει την καγκελάρ-

ιο. Δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές, ούτε δι-

αιτητές».

Ωστόσο, όπως είπε, ο διάλογος της ΕΕ με
την Τουρκία είναι διαφορετική υπόθεση.

Σχετικά με την κατάσταση που ξέσπασε στον
Έβρο και τη διαχείρισή της από την κυβέρν-
ηση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η απόφαση
ήταν τελείως αυτονόητη. «Ο Έβρος ήταν στο

δικό μου μυαλό τελείως αυτονόητη απόφαση.

Δεν προβληματίστηκα ιδιαίτερα».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΙ

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η

στήριξη της εργασίας και των πιο αδύνα-

μων», σημείωσε ο πρωθυπουργός, κατα τη
διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του
Σκάι.

«Μέσα σε ένα χρόνο, έγιναν όσα δεν είχαν

προχωρήσει για δεκαετίες», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην μείωση φόρ-
ων,  στην ψηφιοποίηση του κράτους και την
πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες

χωρίς ουρές, αλλά και στην αντιμετώπιση δύο
μεγάλων κρίσεων.

Στο εξής, «η προσοχή μου είναι εστιασμένη

στα ζητήματα που αφορούν στην  οικονομία»,

σημείωσε, προσθέτοντας ότι στις προτεραιό-
τητες της κυβέρνησης είναι η απορρόφηση των
μεγάλων κραδασμών από της οικονομικής
κρίσης και η επιτάχυνση, με την αίσθηση του
κατεπείγοντος του πλαισίου αλλαγών. «Θα

υποστηρίξουμε ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό

πρόγραμμα, για να αλλάξουμε με ακόμη με-

γαλύτερη ταχύτητα», είπε, προσθέτοντας πως
η κυβέρνηση θα κριθεί και απο την ικανότητα
της να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.

Παραδέχτηκε ότι ο ερχόμενος χειμώνας θα
είναι δύσκολος, σημειώνοντας ωστόσο ότι η
κυβέρνηση απέδειξε ότι το κράτος σκύβει πά-
νω από τους εργαζόμενους. «Υποστηρίξαμε

την οικονομία με ένα συνολικό πακέτο 24 δις.

Θα υποστηρίξουμε την  οικονομία μέχρι να έλ-

θουν τα νέα χρήματα από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ»,

είπε ο πρωθυπουργός.
Στους 12 μήνες που είμαστε κυβέρνηση, αν-

τιμετωπίσαμε κρίσεις και παρουσιάσαμε έργο,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε

παράγει σημαντικό νομοθετικό έργο, μέχρι τέ-

λος της εβδομάδας θα έχουν ψηφιστεί 85 νο-

μοσχέδια», είπε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά
στη συνέπεια λόγων και έργων που όπως είπε
επέδειξε η κυβέρνηση.

Αποδείξαμε ως χώρα και κράτος ότι μπο-
ρούμε να φέρουμε εις πέρας δύσκολες ασκή-
σεις όπως αυτή με τον κορωνοϊό, σημείωσε,
προσθέτοντας ότι η «δυσκολότερη απόφαση

ήταν να κλείσουμε τη χώρα με πολύ δραστικό

τρόπο. Ήταν δύσκολο ότι έπρεπε να προστα-

τεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών και γνώρ-

ιζα ότι θα οδηγούσα την οικονομία σε βαθιά ύφ-

εση. Ελπίζω να δικαιωθώ. Κερδίζουμε την πρώτη

μάχη. Η δυνατότητα ανάκαμψης αναμένεται να

επιβεβαιωθεί, ωστόσο η χώρα είναι πιο ισχυρή

από ό,τι ήταν πριν παρά την ύφεση», ανέφερε.

Έτοιμοι για πιθανό δεύτερο κύμα
COVID19

Στο ερώτημα αν ανησυχεί από τα φαινόμε-

να χαλάρωσης των Ελλήνων στον κορωνοϊό

και τι θα κάνει με τα πανηγύρια του Αυγούστου

και αν φοβάται δεύτερο κύμα είπε: «Είμαστε

έτοιμοι για το δεύτερο κύμα κορωνοϊού, πιο έτοι-

μοι από την πρώτη φορά». 

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση

κλινών εντατικής θεραπείας έτσι ώστε μέχρι το

τέλος του χρόνου να φτάσουμε τον μέσο ευρω-

παϊκό όρο.

Είπε ακόμα ότι ελπίζει πως θα υπάρχουν θε-

ραπευτικά πρωτόκολλα για τα πιο δύσκολα πε-

ριστατικά και έως το τέλος του χρόνου θα υπάρχει

και το πολυπόθητο, όπως είπε εμβόλιο.

«Τα πανηγύρια μας έχουν προβληματίσει και

το έχω συζητήσει. Δεν κινούμαστε στην κα-

τεύθυνση της απαγόρευσης και θα υπάρχει

αυξημένη επιτήρηση... Ανησυχώ από την κοι-

νωνική χαλάρωση που υπάρχει και την θεω-

ρώ αναμενόμενη. Όμως έχουμε μια υποχρέω-

ση προς τους εαυτούς μας να είμαστε πιο υπεύθυ-

νοι να φοράμε μάσκες και τα ζητήματα των κοι-

νωνικών αποστάσεων είναι πιο δύσκολο να το

εφαρμόσει κανείς αυτό».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει ζητήσει από

την επιτροπή των λοιμωξιολόγων την κατάρ-

γηση του ορίου των έξι ατόμων στα τραπέζια

στην εστίαση.

Για τα εισαγόμενα κρούσματα είπε ότι τα

διαχειρίζονται με επαγγελματισμό.

Για το αν θα ξαναζήσουμε γενική καραντίνα

είπε ότι εκτιμά πως δεν θα χρειαστεί ξανά. Όλοι

έχουν καταλάβει ότι το κόστος δεν το αντέχει

καμία οικονομία και έτσι αν χρειαστεί θα πηγαί-

νουμε σε στοχευμένες καραντίνες.

Η Αγία Σοφία είναι ορθόδοξος ναός, 

δεν είναι μουσείο, ούτε τζαμί
Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται το θρη-

σκευτικό αίσθημα των Τούρκων και των εκατομμυρίων σου-
νιτών μουσουλμάνων σε όλη τη Μέση Ανατολή και γι’αυτό
παρατείνει το ερωτηματικό για το μέλλον της Αγίας Σοφίας.
Στην Τουρκία χρειάζεται την ψήφο των θρησκευόμενων και
επιπλέον ενδιαφέρεται να αναδειχθεί νέος πατέρας των
Τούρκων, ανώτερος του Κεμάλ. Για να ξεχωρίσει, κάνει τα
αντίθετα από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Κεμάλ μετέτρεψε το
1934 την Αγία Σοφία από τζαμί σε μουσείο, διότι ήταν οπαδός
του κοσμικού – μη θρησκευτικού κράτους. Ο Ερντογάν
δηλώνει ότι θέλει να δει ισλαμικό τέμενος (τζαμί) την Αγία
Σοφία. Στον ευρύτερο ισλαμικό κόσμο, ο Τούρκος Πρόε-
δρος ενδιαφέρεται να καθιερωθεί ως ο ηγέτης του σουνι-
τικού Ισλάμ. Σουνίτες είναι οι περισσότεροι Άραβες, ενώ
σιίτες είναι οι Ιρανοί και μεγάλο ποσοστό ιρακινών. Ο Ερν-
τογάν πιστεύει ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες θα κερδίσει τον
θαυμασμό εκατομμυρίων Σαουδαράβων, Καταριανών, Αιγ-
υπτίων και άλλων. Η ελληνική επίσημη θέση είναι λανθα-
σμένη. Δεν πρέπει να ζητούμε να παραμείνει μουσείο ο πιο
διάσημος και πιο ιστορικός ναός της Ορθοδοξίας. Η Αγία
Σοφία πρέπει να ξαναγίνει ορθόδοξος ναός και να απο-
δοθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Να λειτουργείται κα-
νονικά και μάλιστα την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, όταν
ακριβώς πανηγύριζε και η Αγία Σοφία των ενδόξων βυζαν-
τινών χρόνων. 

Ναι στο ξεχωριστό κουταλάκι !

Εδώ και έναν μήνα, με εντολή του Αρχιεπισκόπου Αμε-
ρικής Ελπιδοφόρου στους ιερείς της άμεσης περιφέρειάς
του (περιοχές της Νέας Υόρκης, της Ουάσινγκτον και του
Κονέκτικατ), οι πιστοί μεταλαμβάνουν χρησιμοποιώντας
ξεχωριστά κουταλάκια (πλαστικά). «Δεν είναι ο τρόπος που
λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, αλλά είναι η Θεία Κοινωνία
καθ’ εαυτήν που μας σώζει και μας χαρίζει αιώνια ζωή»,
δήλωσε ο Ελπιδοφόρος στο Associated Press. Η απόφα-
ση είναι προσωρινό μέτρο, χωρίς την έγκριση του Οικο-
υμενικού Πατριαρχείου και προκάλεσε έντονες συζητήσεις
παγκοσμίως, με σκληρές απόψεις κατά του Αρχιεπισκό-
που, στον δε ομογενειακό Τύπο υπήρξαν χαρακτηρισμοί,
όπως «Ελπιδοκτόνος». 

Κλειδί το Καστελλόριζο…

Δεν το πήραν χαμπάρι, παρότι ήταν σαφέστατη η προ-
ειδοποίηση προς την Άγκυρα από τον ίδιο τον Αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Το μήνυμα, ξε-
κάθαρο: «Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι στο Καστελλόρι-
ζο και να μην εξαπλωθεί παντού»! Και όπως επισημαίνει
ο πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφο Γιώργος Μαλούχος:
«Αυτό δεν το κατανόησαν οι ρομφαιοφόροι των πεπαλαι-
ωμένων μετεμφυλιακών συνδρόμων. Λόγω άγνοιας δεν
του απέδωσαν την παραμικρή σημασία, ενώ εκεί βρίσκε-
ται όλη η ουσία. Εκεί υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Όχι
στο… κάψιμο».

Στα 12 τρις δολάρια το κόστος 

του κορωνοϊού

Μαύρα τα μαντάτα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο:
Ο τίτλος της έκθεσής του για την πορεία της παγκόσμιας
οικονομίας, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, τα λέει όλα
σε τέσσερις μόνο λέξεις: «Πρωτόγνωρη κρίση, αβέβαιη
ανάκαμψη»! Το ΔΝΤ κοστολογεί την απώλεια παραγωγής
και πλούτου από την πανδημία σε 12 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια. Αφήνει, όμως, και μια χαραμάδα, προβλέποντας για
το 2021 ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και αύξηση
του ΑΕΠ κατά 5,4%. Με την.. προϋπόθεση ότι θα επαλ-
ηθευθεί το καλό σενάριο και θα αντιμετωπιστεί η Covid-19
μέσα στον χρόνο που τρέχει. Το ΔΝΤ όμως, έχει εκπονή-
σει και ένα άλλο σενάριο, το κακό, που προβλέπει ότι η
πανδημία θα επανέλθει μέσα στους πρώτους μήνες του
2021.

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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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Παρά τα τεστ και τους ελέγχους που γίνονται στους τουρίστες που θέλουν

να έρθουν στην Ελλάδα από χώρες της Ευρώπης, αλλά και από την Ασία

και την Αυστραλία, η τουριστική αγορά είναι στα μαύρα της… 

Γιατί ο φόβος κυριαρχεί και πολύ δύσκολα θα αποφασίσει να κάνει του-

ρισμό ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Άγγλος, ο Σουηδός, διακινδυνεύοντας την

υγεία του.

Όταν, μάλιστα, κάθε άλλο παρά διασφαλισμένο είναι ότι όλοι οι τουρίστες

που έρχονται στην Ελλάδα δεν έχουν τον ιό. Ήδη ένας σημαντικός αριθμός

επιβατών πέρασε από εξετάσεις και κάποιοι έμειναν σε καραντίνα για κά-

ποιες μέρες. Το καλό είναι ότι τα κρουαζιερόπλοια σηκώνουν άγκυρες και

ανοίγουν πανιά. Το πρώτο θα ξεκινήσει στις 2 Αυγούστου από το Μπάρι, με

ρότα Μαυροβούνιο – Κέρκυρα – Κατάκολο. Υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέ-

πει να αρθεί το «απαγορευτικό» από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής που έχει εκδοθεί.

Προς το παρόν, ακόμη και σε ζηλευτούς προορισμούς, όπως στη Μύκο-

νο και στη Σαντορίνη, μέχρι την περασμένη εβδομάδα τα μισά ξενοδοχεία

ήταν κλειστά, οι δε κρατήσεις του Ιουλίου είναι λιγότερες από πέρσι. Ο με-

γαλύτερος τουριστικός όμιλος της Ευρώπης, η γερμανική TUI, το 2019 είχε

κύκλο εργασιών 18,9 δις ευρώ και κέρδη 893 εκατομμύρια ευρώ, αλλά φέ-

τος υπολογίζει ότι τα έσοδα θα είναι τα μισά μιας κανονικής χρονιάς. 

Να σημειωθεί ότι η βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη έχει έσοδα

800 δις ευρώ και απασχολεί εκατομμύρια εργαζόμενους, που αγωνίζονται

να επιβιώσουν. Το 10% της οικονομικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης εξαρτάται από τον τουρισμό. 

Ανοίγουν πανιά τον Αύγουστο τα κρουαζιερόπλοια



Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, κα-
τά πλειοψηφία, το σχέδιο νόμου

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του
Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
για την προμήθεια Εξοπλισμού και
Υπηρεσιών Άμυνας».

Υπέρ της συμφωνίας τάχθηκαν η ΝΔ,
το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση.
«Παρών», δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλήρη αν-
τίθεση δήλωσαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 που κα-
ταψήφισαν.

Η κύρωση αυτής της συμφωνίας είναι
μια επωφελής υπόθεση, είπε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, και τόνισε ότι αντικατοπτρίζει τις πολύ
καλές σχέσεις των δύο χωρών σε διμερές
επίπεδο.

Επισήμανε δε, ότι με την υπογραφή της
συμφωνίας για τον East-Med, άνοιξε ένας
δρόμος κοινών γεωπολιτικών συμφερόν-
των, ιδίως στο πεδίο της εκμετάλλευσης
ενεργειακών κοιτασμάτων στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο.

«Αυτό έχει αντίκτυπο και στο πεδίο της

αμυντικής συνεργασίας», είπε ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος και πρόσθεσε ότι πρόσ-
φατα έγινε το ταξίδι του πρωθυπουργού
και της κυβερνητικής αποστολής στο Ισρα-
ήλ, όπου εκεί επιβεβαιώθηκαν τα μεγάλα
περιθώρια συνεργασίας στο πεδίο της 
άμυνας και της ασφάλειας.

Συμπαραγωγή 
στρατιωτικού υλικού

«Θα έλεγα, δώσαμε διαβεβαιώσεις για

εντατικοποίηση των επαφών με ισραηλι-

νές εταιρείες στον χώρο της παραγωγής

αμυντικού υλικού, οι οποίες ενδιαφέρον-

ται για συνέργειες και συνεργασία, ακόμα

και με όρους συμπαραγωγής στην Ελλά-

δα, με ελληνικές εταιρείες της αμυντικής

βιομηχανίας, σε μια πλειάδα αμυντικού

υλικού», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
και πρόσθεσε πως αν δεν ήταν οι περιο-
ρισμοί λόγω του κορωνοϊού, θα είχαν ήδη
αρχίσει οι επισκέψεις των Ισραηλινών
αξιωματούχων και των στελεχών των εται-
ρειών, στην Ελλάδα.

«Θεωρώ δεδομένο ότι από τον επόμε-

νο μήνα θα έχουμε μεγάλη κινητικότητα

και συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέ-

ζι», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Παράδοξη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ 
που ετοίμασε τη συμφωνία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, που τό-
νισε ότι κακώς η συζήτηση αυτής της συμφ-
ωνίας εκτρέπεται σε μια εφ’ όλης της ύλης
συζήτηση για το παλαιστινιακό, ενώ σχολία-
σε και τη στάση που είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή,
όταν ζήτησε την αναβολή της συζήτησης.

Χαρακτήρισε παράδοξη τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ, διότι «είναι το κόμμα που ως

κυβέρνηση είχε υπογράψει αυτή τη

συμφωνία, το 2016».

«Η προσπάθεια της χώρας είναι να εν-

τείνει τις διεθνείς συμμαχίες για να προα-

σπίσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα και

τον δικό της ρόλο στο γεωπολιτικό γίγνε-

σθαι», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Νωρίτερα, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ

Ολυμπία Τελιγιορίδου, είχε πει ότι το
κόμμα της, με αίσθημα ευθύνης, δηλώνει

«παρών» στη συμφωνία διότι γίνονται, εκ

μέρους του Ισραήλ, μονομερείς ενέρ-

γειες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο.

Είχε πάντως επισημάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ,

ως κυβέρνηση, είχε ακολουθήσει μια ενερ-

γητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολι-

τική και στο πλαίσιο αυτής, είχε προετοι-

μάσει τη σύναψη της συμφωνίας αυτής.

Οι …αντιρρησίες

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νικόλας
Παπαναστάσης, που ανέφερε ότι η συμ-

φωνία σηματοδοτεί την εμβάθυνση της

στρατηγικής διμερούς συνεργασίας, με

έμφαση στην άμυνα και την ενέργεια, με

το κράτος του Ισραήλ που «για 53 χρόνια

διατηρεί καθεστώς κατοχής επί των πα-

λαιστινιακών εδαφών, ένα κράτος που φυ-

λακίζει και δολοφονεί ακόμα και μικρά παι-

διά, που ετοιμάζεται, με τις πλάτες των

ΗΠΑ, να προσαρτήσει την κατεχόμενη πα-

λαιστινιακή γη, κάνοντας κουρέλι ακόμη

και ψηφίσματα του ΟΗΕ».

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Σο-
φία Σακοράφα,  υπογράμμισε ότι το Ισρα-

ήλ έχει καταλάβει παράνομα εδάφη της

Παλαιστίνης και ετοιμάζεται να τα προ-

σαρτήσει, «είναι ένα κράτος που λειτουρ-

γεί χωρίς Σύνταγμα και η πολιτική εξου-

σία, διαχρονικά, δεν δέχθηκε συνταγματι-

κά όρια στην άσκηση της εξουσίας της,

ένα κράτος που έχει πυρηνικά και δεν δέχε-

ται έλεγχο γι΄αυτά, ένα κράτος που χρη-

σιμοποιεί βόμβες φωσφόρου κατά αμάχων,

ένα κράτος που για συγκεκριμένους λό-

γους δεν οριοθέτησε τα σύνορά του».
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, 

ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ… ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ!!!

Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 

η αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ: 
«Απειλή για το Χριστιανικό

πολιτισμό η μετατροπή Αγίας
Σοφίας σε τζαμί»

Έκκληση να μην μετατρ-
απεί η Αγία Σοφία σε τζαμί
απηύθυνε ο Πατριάρχης
Μόσχας και πάσης Ρωσίας
Κύριλλος, κάνοντας λόγο
για «απειλή» ολόκληρου του
χριστιανικού πολιτισμού.

Ο Πατριάρχης Μόσχας
και πάσης Ρωσίας Κύριλ-
λος κάλεσε να μην μετατρ-
απεί σε τζαμί η Αγία Σοφία,
τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο
αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον χριστιανικό πολιτισμό.

«Η απειλή για την Αγία Σοφία είναι απειλή για ολό-

κληρο τον χριστιανικό πολιτισμό, και συνεπώς την πνευ-

ματικότητα και την ιστορία μας», δήλωσε ο Πατριάρχης
Κύριλλος.

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέ-
φρασε την ελπίδα ότι η τουρκική ηγεσία θα δείξει σύνεση.

«Ελπίζω για τη σύνεση της τουρκικής ηγεσίας. Η δια-

τήρηση της τρέχουσας, ουδέτερης κατάστασης της Αγίας

Σοφίας, ενός από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του χρι-

στιανικού πολιτισμού, έναν ναό - σύμβολο για εκατομμύρια

Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, θα αναπτύξει περαιτέρω τις

σχέσεις μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Τουρκίας, θα

ενισχύσει τη διαθρησκευτική ειρήνη και αρμονία», πρόσθε-
σε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: «Οι Τούρκοι
έχουν ξανακρεμάσει 

πρωθυπουργό τους»…

Μια τοποθέτηση που προκά-
λεσε αίσθηση και αντιδράσεις
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έκανε ο Θεόδωρος Πάγκαλος,
πρώην υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα με αφορμή το
ζήτημα της μετατροπής της Αγίας
Σοφίας σε Τζαμί έγραψε «Η Αγία

Σοφία είναι χριστιανικός ναός και ένα αρχιτεκτονικό

μνημείο (ο θόλος της είναι απορίας άξιον πώς στηρίζε-

ται). Έτσι έμεινε για περίπου 1000 χρόνια μέ-χρις ότου

βεβηλώθηκε από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Ουδείς αμφ-

ισβήτησε τη στρατιωτική νίκη των Τούρκων»

Ακολούθως είπε κάτι που προκάλεσε την οργή των Τούρ-
κων χρηστών του Twitter:

«Η λογική τους είναι αμφισβητήσιμη και η ευαισθη-

σία τους. Καλό είναι να το ξανασκεφτούν.  Όσο για τον

Ερντογάν, έχουν ξανακρεμάσει οι Τούρκοι Πρωθυπο-

υργό. Θυμάμαι κάποιον Μεντερές που δεν τον ξέρει πια

κανείς στη χώρα του»...

ΥΠΕΡ: ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΚΑΤΑ: ΚΚΕ, ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, «ΠΑΡΩΝ»: ΣΥΡΙΖΑ

¡¤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
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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∆∏™

Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων

των πολιτών της, σημείωσε σε δήλωσή της η Υφυπουργός Εξωτερ-

ικών του Ηνωμένου Βασιλείου Γουέντι Μόρτον, απαντώντας σε κοι-

νοβουλευτική ερώτηση για την καταπάτηση της ελευθεροτυπίας από

την κυβέρνηση Ερντογάν.

Η Συντηρητική βουλευτής βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς υπέ-

βαλε γραπτή ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ

Ράαμπ, ζητώντας να πληροφορηθεί αν προτίθεται να κάνει διάβημα

προς τον Τούρκο ομόλογό του για την προστασία της ελευθεροτ-

υπίας στην Τουρκία.

Είχε προηγηθεί επιστολή της κ. Βίλιερς και του επίσης Συντηρη-

τικού βουλευτή βορείου Λονδίνου Μάθιου Όφορντ προς τον κ.

Ράαμπ, στην οποία επισημαίνονταν συγκεκριμένες περιπτώσεις

δημοσιογράφων που υφίστανται διώξεις από τις τουρκικές Αρχές.

Αναλαμβάνοντας να απαντήσει, η αρμόδια για τις ευρωπαϊκές

υποθέσεις Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η βρετανική 

πλευρά «εγείρει τακτικά» σε συζητήσεις με τις τουρκικές Αρχές «στο

υψηλότερο επίπεδο» τις ανησυχίες της για τον σεβασμό των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκ-

φρασης.

«Θα συνεχίσουμε να συζητούμε με την τουρκική κυβέρνηση για

αυτά τα σημαντικά θέματα και να προτρέπουμε σε σεβασμό της ελευ-

θερίας και σε προστασία των μέσων ενημέρωσης. Είμαστε ξεκάθα-

ροι στην προσδοκία μας ότι η Τουρκία, όπως όλες οι χώρες, θα πρέ-

πει να τηρεί τις υποχρεώσεις της αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα προς όλους τους τομείς της κοινωνίας», ανέφερε στην απάντησή

της η κα Μόρτον.

Ανησυχίες της Βρετανίας για τον σεβασμό 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία



Τον τελευταίο καιρό διαβάσαμε πολλά και διάφ-
ορα σχετικά με την ΑΟΖ. Τις φοβέρες, και εισβο-

λές της Τουρκίας. Αλλά και για την «ατολμία, αδρά-
νεια και εγκληματική απρονοησία και τουρκοφοβία
της Ελλάδας και της Κύπρου». Είναι αναπάντητο
το δικαιολογημένο ερώτημα: Γιατί η Ελλάδα δεν
προχωρεί στην οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο.
Γιατί δεν χαράζει ευθείες γραμμές βάσης, γιατί δεν
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, γιατί δεν
διεκδικεί τα δικαιώματά της...

Δύο σχετικά κείμενα είναι α) Κύριο άρθρο 5.7.2020
«Μια προσευχή στον Αλλάχ...» και Σάββα Ιακωβίδη
28.6.2020 «Ταγκό εθνικού ακρωτηριασμού, αν η

Ελλάδα υποκύψει στην Τουρκία», αμφότερα στην
«Σημερινή».

Μια ολόκληρη ζωή Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν
βασισμένη σε ξένες υποδείξεις, σχέδια και συμφέρον-
τα, παρά τα δικά της πατρίδας μας. Με ανύπαρκτες
στρατηγικές για τα εθνικά μας συμφέροντα με αποτέ-
λεσμα τα σημερινά αδιέξοδα.

Ας πάμε λίγο στο παρελθόν προτού φθάσω στην
επιστολή Ρεβέλ.

«Η επίσκεψη Αραφάτ»

Για δεκαετίες ολόκληρες, μια πολιτική μερίδα Αθη-
νών και Λευκωσίας δεν «επέτρεπε» κανονικές σχέσεις
με το γειτονικό κράτος του Ισραήλ και αυτό ενόσω κά-
ποιοι είχαν άριστες σχέσεις με τον ηγέτη των Παλαι-
στινίων Γιάσερ Αράρατ. Στις 30 Ιανουαρίου 1989
δημοσίευσα στη «Σημερινή» το άρθρο «Η επίσκεψη

Αραφάτ», όταν στις 22.1.1989 η εφημερίδα «Τα Νέα»

ανακοίνωσε ότι ο κ. Γιώργος Βασιλείου (ο τότε νέο-
εκλεγείς Πρόεδρος της ΚΔ με την βοήθεια του ΑΚΕΛ
και την υποστήριξη του Λονδίνου – με στόχο να ξεφο-
ρτώνονταν τον μ. Σπύρο Κυπριανού) είχε στείλει πρόσ-
κληση στον Γ. Αραφάτ να επισκεφθεί την Κύπρο και
ταυτόχρονα λέχθηκε ότι θα του ανέθεταν το ρόλο του
μεσολαβητού για το Κυπριακό!

Και έγραψα τότε μεταξύ άλλων, «...Δέον να προ-

στεθεί ότι η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που ο Αρα-

φάτ επισκέφθηκε αρχές Νοεμβρίου 1988 προτού βάλει

σε εφαρμογή τα τελευταία σχέδια του, εξασφαλίζοντας

την επιφυλακτική αλλά σίγουρη τουρκική υποστήριξη.

Κατά την εγκάρδια εκείνη συνάντηση του με τον “φίλο”

του Ελληνισμού κ. Οζάλ, ο Αραφάτ είπε χαρακτηριστι-

κά τα εξής: “Η Τουρκία έχει εθνικο-κοινωνικές και ιστο-

ρικές ευθύνες στη Μέση Ανατολή. Με το βάρος της πα-

ρουσίας της, την ενεργό συμμετοχή της στη διάσκεψη

των Ισλαμικών χωρών την τοποθέτησή της μεταξύ

Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, και την πολιτική, στρα-

τιωτική και οικονομική δύναμή της, η Τουρκία έχει ένα

αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει”. Και είχα θέσει

τον προβληματισμό “Το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν η

πρώτη “Ευρωπαϊκή” χώρα που ανεγνώρισε το Παλαι-

στινιακό κράτος, για ποίων πράγματι τα συμφέροντα

θα μεσολαβήσει ο κ. Αραφάτ;». 

2020 – Παλαιστινιακή Αρχή 
για συμφωνία ΑΟΖ με Τουρκία!

Πριν λίγες μέρες μας ήλθε η παλαιστινιακή κεραμίδα
όταν ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην 'Αγκυρα
Φάεντ Μουστάφα, δήλωσε στην εφημερίδα «Aydinlik»

(που είχε εμπλακεί στο παρελθόν στην υπόθεση Ergen-
ekon) σε απάντηση δημοσιογράφου εάν η Παλαιστι-
νιακή Αρχή προτίθεται να υπογράψει με την Τουρκία
μια συμφωνία καθορισμού θαλασσίων ζωνών κατά τα
πρότυπα του αντίστοιχου τουρκο-λιβυκού συμφώνου,
απάντησε επί λέξει τα εξής: «Εμείς, ως Παλαιστίνη,

προσδίδουμε μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας με την

Τουρκία. Εργαζόμαστε για την ενίσχυση των σχέσεων

σε όλους τους τομείς. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ιδέες

για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Αυτό ισχύει και

για το θέμα της συμφωνίας ΑΟΖ με την Τουρκία. Έχου-

με και εμείς δικαιώματα στη Μεσόγειο. Έχει και η Παλαι-

στίνη μερίδιο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο στην

Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε έτοιμοι να συμφωνή-

σουμε με την Τουρκία όσον αφορά το φυσικό αέριο.

Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με την Τουρκία. Θέλου-

με ανάπτυξη των σχέσεών μας σε όλους τους τομείς.

Είμαστε ανοιχτοί σε όλα». 

Τελικά, και λόγω ακριβώς των αντιδράσεων στην
Κύπρο και Ελλάδα εναντίον του Ισραήλ, η Κυπριακή
Δημοκρατία τελικά κατάφερε να εγκαθιδρύσει Πρεσβεία
στο Ισραήλ το 1994 επί προεδρίας μ. Γλαύκου Κληρίδη.
Και έκτοτε ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεργασίας και
ανάπτυξης σύσφιξης σχέσεων με το Ισραήλ για τις
οποίες προσπάθειες και στόχους, πρέπει να λεχθεί δια-
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο και οι ηγεσίες των ομο-
γενών στις ΗΠΑ. Και έτσι σταδιακά φθάσαμε στο σήμε-
ρα με τις συνεργασίες στις ΑΟΖ των δύο χωρών και όχι
μόνον...

Λιβύη – Μ. Καντάφι

Το ίδιο ίσχυσε, δυστυχώς, και με τον Συνταγματάρχη
σοσιαλιστή Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης. Και τι έκανε
ο εν λόγω σοσιαλιστής Καντάφι;  Βοήθησε τον εισβο-
λέα Τουρκία κατά τις δύο τουρκικές της εισβολές το
1974. Εναντίον του Κυπριακού Ελληνισμού! 

Στις 19.6.2018, λοιπόν, το «Sigmalive» ανάρτησε
την είδηση ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (o ηγέτης
της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης) σε συνέν-
τευξη του στο κανάλι ΤV5, επέκρινε το κυβερνών κόμμα
της Τουρκίας επειδή είχαν χειροκροτήσει το λιντσάρι-
σμα του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μ. Καντάφι ο οποίος
«στήριξε τη Τουρκία στις δύσκολες στιγμές της». Και
αποκάλυψε ότι «ο Καντάφι ήταν ο μόνος που το 1974

παρείχε στην Τουρκία στρατιωτικό εξοπλισμό για να

εισβάλει στην Κύπρο». «Ο Αλλάχ να αναπαύσει την

ψυχή του. Ο Καντάφι μάς έδωσε και αεροπλάνα και

καύσιμα για τα αεροσκάφη, και ό,τι χρειαζόμασταν...»

(Sigmalive – Πηγή: ΚΥΠΕ).
Και εδώ: «Ο πρόεδρος του Επαναστατικού Συμβου-

λίου της Λιβύης, συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάφι,

τηλεφώνησε στον επιτετραμμένο της Τουρκίας στην

Τρίπολη και τον διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να στείλει

στην Τουρκία ανταλλακτικά και κάθε άλλη βοήθεια.11

Μετά από αυτό η Λιβύη όντως προμήθευσε με τα απα-

ραίτητα ανταλλακτικά την Τουρκία.12». 11. Birand, 1984

12. Εφ. Hürriyet, 9/9/1974, σ. 3», «Για να ξέρουμε τι

ζητάει το Πακιστάν στην Κύπρο και το Αιγαίο».

Το Ισραήλ αρνήθηκε συμπαράσταση

Σύμφωνα, δε, με αποδεσμευμένο βρετανικό έγγρα-
φο, ημερ. 20.7.1974, ο τότε Ισραηλινός Πρέσβης στο
Λονδίνο ενημέρωσε το Φόρεϊν Όφις ότι η τουρκική
κυβέρνηση είχε ζητήσει από την κυβέρνηση του Ισρα-
ήλ να εκδηλώσει την υποστήριξή του στην τουρκική
εισβολή, αλλά η κυβέρνησή του δεν ανταποκρίθηκε.

Εδώ και 46 χρόνια, δυστυχώς, όλες οι διαδοχικές
κυπριακές κυβερνήσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Μακά-
ριο μέχρι τον Νίκο Αναστασιάδη, απέτυχαν και απέφυ-
γαν να θέσουν προ των ευθυνών τους όλες εκείνες τις
ξένες κυβερνήσεις για τη συνενοχή και συνεργασία τους
στις δύο βάρβαρες τουρκικές εισβολές στην Κύπρο
που περιλαμβάνουν και το Πακιστάν.

(Βλέπε άρθρο Φ.Α. «1974: To Πακιστάν στο πλε-

υρό των Τούρκων Αττίλων», «Σημερινή», 3.2.2018).
https://simerini.sigmalive.com/article/2018/2/3/1974-
to-pakistan-sto-pleuro-ton-tourkon-attilon/

Και τώρα στο σήμερα.

Στις 5.6.2020 το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση για την
«53η επέτειο του επιθετικού πολέμου του 1967...», με
αποτέλεσμα να απαντήσει ο Ισραηλινός Πρέσβης.

Στις 3.7.2020 το «Sigmalive» ανάρτησε «Γράμμα

σε ένα Κύπριο φίλο» του Ισραηλινού Πρέσβη Σαμί
Ρεβέλ με μεγάλο νόημα και ελπίδα. 

«Σας γράφω από καρδιάς. Ως ένας αληθινός υπο-

στηρικτής της φιλίας μεταξύ Ισραηλινών και Κυπρίων.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση

μεταξύ του Κύπριου ΥΠΕΞ κ. Χριστοδουλίδη με τον

Ισραηλινό ομόλογο του κ. Ασκενάζι. Η σύντομη πτήση

με ελικόπτερο πάνω από τη Μεσόγειο, κατέδειξε την

εγγύτητα μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Η ειλικρινής σύνδε-

ση μεταξύ τους, κατέδειξε το επίπεδο των σχέσεών μας,

σαν δύο δημοκρατικές χώρες που αντιμετωπίζουν μεγά-

λες προκλήσεις...»

Και κατέληξε : «...Φίλε μου, η συνεργασία μας είναι

ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.

Γι'αυτό απευθύνομαι σε εσάς και σας ζητώ να στείλετε

ένα σαφές μήνυμα στους Παλαιστινίους να σταματή-

σουν τις προσπάθειές υπόσκαψης οποιασδήποτε πι-

θανότητας προόδου. Σας ζητώ να λάβετε ξεκάθαρη

στάση κατά της ασύμφορης επιθετικότητας κατά του

Ισραήλ σε διεθνείς οργανισμούς. Είμαι πεπεισμένος ότι

μαζί θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την θετική αλλαγή

που χρειαζόμαστε.»

(Να τονίσω ότι η μετάβαση του Κύπριου ΥΠΕΞ ακο-
λούθησε τις δηλώσεις του Παλαιστίνιου Πρέσβη...)

Σήμερα, τα επείγοντα για την επιβίωσή του Ελληνι-
σμού, Ελλάδας και Κύπρου, είναι δύο. 1) Η άμεση ανα-
βάθμιση της στρατιωτικής ετοιμότητας Ελλάδας και
Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των επικίνδυνων επι-
θετικών προθέσεων της Τουρκίας, «για λόγους επιβίω-

σης, σε ενιαίο αμυντικό μέτωπο με την Ελλάδα. Σε

τείχος αποτροπής» (άρθρο «Σημερινής» 5.7.2020)
και 2) η άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ Ελλάδας/Κύπρου/Ισρ-
αήλ...

Να δούμε επιτέλους τα ΔΙΚΑ μας άμεσα συμφέρον-
τα. Τις αναγκαίες συμμαχίες που πρέπει να ενισχύσο-
υμε για την ΔΙΚΗ μας ασφάλεια.

Το Γράμμα του Ισραηλινού Πρέσβη προς τον κάθε
Κύπριο πολίτη ας μας αφυπνίσει επιτέλους, ότι έχουμε
τα δικά μας εθνικά συμφέροντα να θέτουμε πρώτα.
Είδαμε πώς μας «πληρώνουν» οι δεύτεροι και τρίτοι
που για δεκαετίες «δίναμε» μάχες γι΄αυτούς...

Ολόκληρο το γράμμα παρακάτω:

Γράμμα σε ένα Κύπριο φίλο

«Σας γράφω από καρδιάς. Ως ένας αληθινός υπο-

στηρικτής της φιλίας μεταξύ Ισραηλινών και Κυπρίων.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση

μεταξύ του Κύπριου ΥΠΕΞ κ. Χριστοδουλίδη με τον Ισρ-

αηλινό ομόλογο του κ. Ασκενάζι. Η σύντομη πτήση με

ελικόπτερο πάνω από τη Μεσόγειο, κατέδειξε την εγγύτητα

μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Η ειλικρινής σύνδεση μεταξύ

τους, κατέδειξε το επίπεδο των σχέσεών μας, σαν δύο

δημοκρατικές χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες προκ-

λήσεις.

Αυτό μου δίνει περαιτέρω κίνητρο να απευθυνθώ σε

εσένα, τον Κύπριο φίλο μου, για να εξηγήσω πώς αισθ-

άνομαι όταν έρχομαι αντιμέτωπος με εσφαλμένες ερμ-

ηνείες γεγονότων σχετικών με τις πρόσφατες εξελίξεις

μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Είναι πολύ σημαντικό

για μένα να κατανοήσετε την ιστορία του Εβραϊκού λαού

και την επιθυμία των Ισραηλινών για ασφάλεια και ειρήνη.

Αρχικά, για να εξηγήσω καλύτερα από που έρχομαι,

επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα σημείο από το κείμε-

νο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας του Κράτους του

Ισραήλ: «Η Γη του Ισραήλ υπήρξε η γενέτειρα του εβρ-

αϊκού λαού. Εδώ διαμορφώθηκε η πνευματική, θρη-

σκευτική και πολιτική του ταυτότητα. Εδώ οικοδόμησε

για πρώτη φορά το κράτος του, δημιούργησε πολιτι-

στικές αξίες εθνικής και παγκόσμιας σπουδαιότηταςκαι

έδωσε στον κόσμο το Βιβλίο των Βιβλίων (Η Βίβλος)».

Το δικαίωμα του εβραϊκού λαού να επαναοικοδομή-

σει μια Εθνική Εστία στην γη του αναγνωρίστηκε στη

Διακήρυξη Μπαλφούρ το 1917 και κατά τη διάρκεια της

βρετανικής εντολής ο ΟΗΕ αποφάσισε κατά πλειοψ-

ηφία τη σύσταση του Εβραϊκου Κράτους το 1947. Η

εβραϊκή ηγεσία, με επικεφαλής τον Δαυίδ Μπεν Γκο-

υριόν, δέχτηκε τον δύσκολο συμβιβασμό και κήρυξε την

ανεξαρτησία του Ισραήλ το 1948. Δυστυχώς, οι Αραβι-

κές χώρες αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το εβραϊκό

κράτος και πέντε στρατοί πέντε αραβικών κρατών επι-

τέθηκαν στο νεοσύστατο Κράτος του Ισραήλ.

Θυμόμαστε καλά πώς, κατά τη διάρκεια αυτής της

περιόδου, οι Κύπριοι βοήθησαν Εβραίους που επέζ-

ησαν από το Ολοκαύτωμα στην Ευρώπη και απελάθη-

καν σε Βρετανικά αποικιακά στρατόπεδα κράτησης στο

νησί. Αυτή ήταν η τελευταία στάση τους πριν τους επι-

τραπεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους για να συμμετάσχουν

στις εθνικές προσπάθειες υπεράσπισης και οικοδόμ-

ησης του Ισραήλ. Κατά την διάρκεια της ύπαρξης του,

το Ισραήλ αντιμετώπισε πολλές επιθέσεις από γειτονι-

κές χώρες και από ακραίες παλαιστινιακές τρομοκρα-

τικές ομάδες. Ο λαός του Ισραήλ υπερασπίστηκε τη

χώρα του, ενώ έχτιζε μια λαμπρή ιστορία επιτυχίας.

Και αυτό με οδηγεί στην πραγματική κατάσταση σήμε-

ρα. Περισσότερα από 70 χρόνια αργότερα, οι Ισραηλι-

νοί που προσδοκούν ειρήνη, περιμένουν ακόμη για μια

παλαιστινιακή ηγεσία που θα αναγνωρίσει το δικαίωμα

ύπαρξης της πατρίδας του εβραϊκού λαού, που θα λάβει

τα απαραίτητα μέτρα για τον αφοπλισμό των παλαιστι-

νιακών τρομοκρατικών οργανώσεων και που θα απο-

δεχτεί διευθετήσεις για σταθερή ασφάλεια.

Δυστυχώς, η παλαιστινιακή ηγεσία συνεχίζει να χάνει

κάθε ευκαιρία. Αντ 'αυτού, προωθεί την υποκίνηση μίσο-

υς και εκμεταλλεύεται διεθνείς οργανισμούς για να προά-

γει την ατζέντα της κατά του Ισραήλ. Το είδαμε αυτό πρό-

σφατα, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19: ενώ

το Ισραήλ απέστειλε βοήθεια στους Παλαιστίνιους για

τη θεραπεία ασθενών, η προκατειλημμένη ούτω καλούμενη

«Παλαιστινιακή Επιτροπή» (CEIRPP) του ΟΗΕ σύγκρ-

ινε την εμπρηστική εκστρατεία της εναντίον του Ισραήλ

με την μάχη κατά του κορωνοϊού.

Είμαι σίγουρος ότι ως φίλος του Ισραήλ, μπορείς να

καταλάβεις τα συναισθήματα ενός Ισραηλινού, απέναντι

σε μια τόσο εξωφρενική προπαγάνδα. Αυτή η ρητορι-

κή είναι εντελώς αντιπαραγωγική και υπονομεύει τις

δυνατότητες συνύπαρξης και ειρήνης. Τώρα, είναι η

στιγμή, η Κύπρος να διαφοροποιηθεί αποφασιστικά

από αυτή την επιτροπή, μοναδικός σκοπός της οποίας

είναι η διάδοση αντι-Ισραηλινών υποκινήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ και η Κύπρος έχτι-

σαν σημαντικούς διμερείς δεσμούς, τριμερείς με την

Ελλάδα, μια σημαντική συνεργασία με τις Ηνωμένες

Πολιτείες και άλλες ομόφρονες ευρωπαϊκές χώρες,

καθώς και με αραβικές χώρες, όπως τους εταίρους μας

για ειρήνη Αίγυπτο και Ιορδανία.

Φίλε μου, η συνεργασία μας είναι ένας πυλώνας

σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας. Γι'αυτό απε-

υθύνομαι σε εσάς και σας ζητώ να στείλετε ένα σαφές

μήνυμα στους Παλαιστινίους να σταματήσουν τις προ-

σπάθειές υπόσκαψης οποιασδήποτε πιθανότητας προ-

όδου. Σας ζητώ να λάβετε ξεκάθαρη στάση κατά της

ασύμφορης επιθετικότητας κατά του Ισραήλ σε διεθνείς

οργανισμούς. Είμαι πεπεισμένος ότι μαζί θα μπορέσο-

υμε να επιτύχουμε την θετική αλλαγή που χρειαζόμα-

στε.

Σάμι Ρεβέλ, 

Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

ΑΟΖ,  γράμμα Σάμι Ρεβέλ,

Παλαιστίνη και εμείς...
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Μέρος 8ο 

Ερωτόκριτος

Συγγραφέας του «Ερωτόκριτου» είναι ο Βιτσέντζος
(ή Βικέντιος) Κορνάρος. Γεννήθηκε στη Σητεία, στα
ανατολικά της Κρήτης το 1553. Ήταν γιος ενός πλούσιου
Βενετού - Κρητικού και αργότερα έζησε στο Ηράκλειο
όπου πέθανε γύρω στα 1617. Θεωρείται ένας από τους
μεγαλύτερους ποιητές της Κρήτης. Το επικό του ποίημα
«Ερωτόκριτος» που αποτελείται από 10,052 δεκαπεν-
τασύλλαβους στίχους και είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη,
είναι βασισμένο στο γαλλικό κείμενο “Paris et Vienne”

του Pierre de la Cypede, που εκδόθηκε το 1478.
Η υπόθεση του ποιήματος περιστρέφεται στον έρω-

τα της Αρετούσας, μοναχοκόρης του βασιλιά Ηράκλη της
Αθήνας με τον Ερωτόκριτο, μοναχογιό του Πεζόστρα-
του που ήταν σύμβουλος του βασιλιά.

Α΄ Μέρος

Το Α’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 2,214
στίχους και περιγράφει τα ερωτικά σκιρτήματα του Ερω-
τόκριτου προς τη νεαρή βασιλοπούλα. Ο Ερωτόκριτος
τραγουδά τα βράδυα κάτω από το παράθυρο της Αρε-
τούσας. Τον συνοδεύει ο φίλος του Πολύδωρος, και είναι
και οι δυο μεταμφιεσμένοι. Τα λόγια του «άγνωστου» τρ-
οβαδούρου αγγίζουν την καρδιά της κόρης και δεν αρ-
γεί να ερωτευτεί τον άγνωστο γι αυτή τραγουδιστή:

Ολονυχτίς ανάπαψη δεν είχε να λογιάζη

ποιος είν’ αυτός που τραγουδεί 

και βαρυαναστενάζει

και μέρα νύχτα η πεθυμιά πληθαίνει να τ’ ακούη

μη γνώθοντας κι ο έρωτας όντε γελά, μας κρούει.

Πέφτει σε βαθειά μελαγχολία και ο πατέρας της για
να τη διασκεδάσει στέλνει να φέρουν τους δυο άγνω-
στους τραγουδιστές για να τραγουδήσουν σε κάποια βα-
σιλική δεξίωση. Αυτοί αρνούνται από φόβο γιατί θα αναγ-
νωριστούν (ο πατέρας του Ερωτόκριτου ήταν Βασιλικός

Σύμβουλος) και στον καυγά που ακολουθεί σκοτώνουν
δύο στρατιώτες του βασιλιά. 

Ο Ερωτόκριτος φεύγει για την Έγριπο και ο γέρο-πα-
τέρας του πέφτει βαριά άρρωστος. Η βασίλισσα με την
Αρετούσα επισκέπτονται τον Πεζόστρατο και η Αρετούσα
βρίσκει στο δωμάτιο του Ερωτόκριτου τα χειρόγραφα -
τραγούδια του «άγνωστου τραγουδιστή», καθώς και τη
ζωγραφιά (το πορτραίτο) της, τα οποία παίρνει μαζί της.
Γνωρίζει τώρα ποιος είναι ο άγνωστος νέος που κέρδι-
σε την καρδιά της. Στο μεταξύ επιστρέφει ο Ερωτόκρι-
τος και όταν βλέπει ότι λείπουν τα ποιήματα του, ρωτά
ποιος μπήκε στο δωμάτιο του και όταν το μαθαίνει προ-
σποιείται τον άρρωστο, στέλνει το φίλο του στο παλάτι
για να εξακριβώσει αν η Αρετούσα τον πρόδωσε στον
πατέρα της. Αντ’ αυτού η Αρετούσα του στέλνει μήλα για
να γίνει καλά. 

Β΄ Μέρος

Το Β’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 2,464
στίχους και περιγράφει τις κονταρομαχίες. Ο βασιλιάς
Ηράκλης για να διασκεδάσει την «πληγωμένη από τον

έρωτα» κόρη του οργανώνει αγώνες κονταρομαχίας, τη
«γιόστρα». Σ’ αυτήν παίρνουν μέρος το Αφεντόπουλο
της Μυτιλήνης, το Ρηγόπουλο τ’ Αναπλιού, ο Αφέντης
της Μοθώνης, της Πάτρας, της Μακεδονίας, της Κο-
ρώνης, της Σκλαβουνιάς, το Ρηγόπουλο του Βυζαντίου,
ο Καραμανίτης, το Ρηγόπουλο της Κύπρου (ο Κυπρίδημος),
το Ρηγόπουλο της Κρήτης και ο Ερωτόκριτος. Στον τε-
λικό αγώνα κρίθηκαν το Ρηγόπουλο της Κύπρου και ο
Ερωτόκριτος. 

Η Αρετούσα αγωνιά για το αποτέλεσμα της κονταρο-
μαχίας:

Ήτρεμ’ αυτή στη μια μεριά κ’ εκείνος εις την άλλη

Μα χώνασι το κάρβουνο κ’ οι δυο τους στην 

αθάλη.

Η χαρά της Αρετούσας ήταν αφάνταστη όταν στε-
φανώνει νικητή της κονταρομαχίας τον Ερωτόκριτο.

Γ΄ Μέρος 

Το Γ’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 1,760
στίχους και περιγράφει τα ερωτικά πάθη των δυο νέων.
Η Φροσύνη, η Νένα της Αρετούσας, που την αγαπάει
σαν μια δεύτερη μητέρα, όταν μαθαίνει για τον έρωτά
της με τον Ερωτόκριτο, έναν «κοινό θνητό», τη συμβου-
λεύει να τον ξεχάσει γιατί, της λέει:

Είσαι Βασίλισσας παιδί και Ρήγα θυγατέρα

κι’ απ’ αφεντάδων προξενειές σου φέρνουν πάσα

μέρα.

Βασίλισσα έχεις να γενείς, Ρήγισσα ν’ αποθάνεις

για τούτο καλολόγιασε ήντα ν’ αυτά που κάνεις;

Η Αρετούσα όμως ούτε να τ’ ακούσει δεν θέλει. Ο Ερω-
τόκριτος το λέει στον πατέρα του, τον ικετεύει να πάει να
μιλήσει στο βασιλιά, ίσως η μακρόχρονη υπηρεσία του
στο παλάτι να έχει κάποια απήχηση. Ο πατέρας του τον
θεωρεί τρελό γιατί επιδιώκει τέτοιο γάμο, αλλά στην επι-
μονή του γιου του δέχεται και πάει στο βασιλιά. Ο βασι-
λιάς γίνεται έξω φρενών και τον διώχνει γιατί τολμά να
πάρει τέτοιο προξενιό για την κόρη του:

Φύγε το γληγορώτερο, και μπλιο σου μην πατή-

σης

εις την αυλή του παλατιού και κακοθανατήσης,

γιατί σε βλέπω ανήμπορο, γιαυτός δε σε ξορίζω,

μα ο γιος σου μην πατήση μπλιο’ς τσι τόπους οπ’

ορίζω.

Στην απόφαση του βασιλιά να στείλει τον Ερωτόκρι-
το στην εξορί,α η Αρετούσα επιμένει και καταφέρνει τη
Φροσύνη να διευθετήσει μια κρυφή συνάντηση της με
τον Ερωτόκριτο. Οι δυο νέοι ανταλλάσουν υποσχέσεις
αφοσίωσης και η Αρετούσα του δίνει το δακτυλίδι της. Ο
ποιητής περιγράφει τις στιγμές του χωρισμού:

Ήστραψεν η ανατολή κι εβρόντηξεν η δύση

όντε τα χείλη ντου’ νοιξε για ν’ αποχαιρετήση,

και το παλάτι σείστηκε ’κ τον πόνο που εγροίκα,

όντε τα χέρια πιάσασι κι’ αποχαιρετιστήκα. 

Δ΄ Μέρος

Το Δ’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 2,022
στίχους και περιγράφει πώς ο βασιλιάς Ηράκλης θέλει
να παντρέψει την Αρετούσα με το Ρηγόπουλο του Βυζαν-
τίου. Η Αρετούσα θρηνεί γιατί θα χάσει τον αγαπημένο

της και θα προτιμούσε να είχε γεννηθεί φτωχή παρά βα-
σιλοπούλα:

Και ας είχα γεννηθεί φτωχή, φτωχό να ‘χα αγαπή-

σει

Κι όχι σε τόσα κίντυνα νάμαι κι εις τόση κρίση.

Φτωχή φτωχόν αγάπησε, και πόνο δεν εγροίκα

Κι αν φτωχικά περάσασι, τον πόθον εχαρήκα.

Ο πατέρας της εξοργίζεται με την άρνηση της και την
κλείνει στη φυλακή. Ακολουθεί η εισβολή και πολιορκία
της Αθήνας από τον Βλαντίστρατο, το ρήγα της Βλαχιάς.
Η Αθήνα και το βασίλειο του Ηράκλη κινδυνεύουν και
επιστρέφει ο Ερωτόκριτος μεταμφιεσμένος σε μαύρο ιπ-
πότη. Στο τέλος οι δυο βασιλιάδες συμφωνούν να γίνει
μια μονομαχία με τα καλύτερα παλικάρια τους για να κρ-
ιθεί η τύχη του πολέμου. Μονομαχούν για το βασίλειο
της Βλαχιάς ο Άριστος, ο ανεψιός του Βλαντίστρατου και
για το βασίλειο της Αθήνας ο Ερωτόκριτος, ο άγνωστος
«μαύρος ιππότης». Ο Ερωτόκριτος σκοτώνει τον αν-
τίπαλο του και σώζει το βασίλειο του Ηράκλη.

Ε΄ Μέρος 

Το Ε’ και τελευταίο μέρος του ποιήματος αποτελείται
από 1,550 στίχους και περιγράφει πώς μεταφέρεται ο
Ερωτόκριτος βαριά λαβωμένος στο παλάτι. Ζητά να παν-
τρευτεί την Αρετούσα αλλά αυτή τον αρνείται, δεν τον
αναγνωρίζει γιατί είναι μεταμφιεσμένος. Την επισκέπτε-
ται στη φυλακή, της λέει πως «γνώρισε τον Ερωτόκριτο
και πως αυτός σκοτώθηκε και της δείχνει το δακτυλίδι.
Μετά με ένα «μαγικό υγρό» αποκτά και πάλι την κανο-
νική του μορφή. Πιο μπροστά της δείχνει το δακτυλίδι
που του είχε δώσει και πανευτυχισμένοι παντρεύονται.

Στο γαλλικό κείμενο η Βιέννα φεύγει με τον αγαπημένο
της, τον Παρίση, χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της.
Στο κείμενο του Κορνάρου η Αρετούσα δεν φεύγει με τον
Ερωτόκριτο, αλλά μένει κοντά στον πατέρα της και ελ-
πίζει. Η επιμονή των δύο νέων παρά τη διαφορετική κοι-
νωνική τους τάξη και όλες τις αντιδράσεις που προέκ-
υψαν, στέφεται στο τέλος με επιτυχία. 

Ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος αναφέρει ότι ο Κο-
ρνάρος όχι μόνο άλλαξε σε πολλά σημεία το πρωτότυ-
πο που είχε υπόψη του, αλλά με το δυνατό λογοτεχνικό
ταλέντο του χάρισε στην Κρητική λογοτεχνία ειδικά και
στη νεοελληνική λογοτεχνία γενικά, ένα έργο μεγάλης
αξίας. Ο Κ. Τρυπάνης πιστεύει ότι ο Κορνάρος επη-
ρεάστηκε από το ιταλικό έπος του Αρίοστο, ο δε Κ. Θ.
Δημαράς λέει ότι «κατέχει καλά τη ζωντανεμένη αρχαία

παράδοση κι αγαπά να στολίζει το έργο του με αρχαίες

μνήμες».

Οι τελευταίοι στίχοι μας επιβεβαιώνουν το όνομα και
την καταγωγή του συγγραφέα:

Βιτζέντζος ειν’ ο ποιητής κι εις την γενιά Κορνάρος

Που να βρεθεί ακριμάτιστος, όντε τον πάρει ο χάρ-

ος.

Στην Στίαν εγεννήθηκε, στην Στίαν ανεθράφη,

Εκει ‘καμε κι ακόπιασεν ετούτα που σας γράφει 

Βασιλεύς Ροδολίνος

Η τραγωδία «Βασιλεύς Ροδολίνος» γράφτηκε από
τον Ανδρέα Ιωάννη Τρώιλο και εκδόθηκε στη Βενετία
το 1647. Το μόνο που γνωρίζουμε για το συγγραφέα είναι
ότι καταγόταν από το Ρέθυμνο και το έργο του είναι διασ-
κευή του ιταλικού κειμένου, της τραγωδίας  Il Re Torris-

mondo του Tasso που εκδόθηκε το 1587. 
Η τραγωδία έχει αρχαία υπόθεση. Ο Ροδολίνος είναι

βασιλιάς της Μέμφιδας ο οποίος βασανίζεται μεταξύ του
«έρωτα» και της «φιλίας» που στο τέλος οδηγεί στον θά-
νατο της Αρετούσας, της βασιλοπούλας που αγαπά, του
ίδιου, της αδερφής του Ροδοδάφνης και του φίλου του
Τρωσίλου, βασιλιά της Περσίας.

Ζήνων

Ο συγγραφέας αυτής της τραγωδίας παραμένει άγ-
νωστος και πρότυπο του είναι το λατινικό κείμενο του
Άγγλου Joseph Simon που εκδόθηκε στα 1648. 

Η τραγωδία περιγράφει τις δολοπλοκίες του Βυζαντι-
νού αυτοκράτορα Ζήνωνα (474 – 91) και του ξαδέλφου
του Λογγίνου για την απόκτηση του θρόνου. Στο τέλος
ο Λογγίνος σκοτώνεται και ο Ζήνων θάβεται ζωντανός...
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ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ-
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂ-
ÚÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ̆ ÂÚ„ËÊ›-
Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤-
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...

∆Ô ∫˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘-
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Úfi‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ̆ ¿Ú-
ÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·-
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·fi˜ ÙË˜...

∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘-
‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆ-
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».

∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ̆ fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
·fi Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·-
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌfiÊˆÓ·
·fi ÙÔÓ √∏∂. 

™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 fiÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. 

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·

ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·-
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ. 

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§  ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤-
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË-
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
™˘Ófi‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».

√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ:
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi» Î·È fiÙÈ «·ÓÙÈ-
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ √∏∂».

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ̆ ¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂ-
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË: 

1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. 
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –

¡ÙÂÓÎÙ¿˜. 
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. 
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì·. 
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜

ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ÌÂ fiÚÔ˘˜. ™’·˘Ùfi ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘». 

™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤-
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·fi ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ 
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.

2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘-
·Ú›Ô˘ 1977.

3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡. 

4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.

5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆ-
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ̆ fi
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ-
ÌÈÏ›ˆÓ.

7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.

8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Ú-
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ô-
ÙÂ ¿ÏÏË ̄ ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·fiÛ¯ÈÛË˜.

9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.

10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ̄ ÚfiÓˆÓ

Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿-
Ï·˜ ̆ fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘-
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘-
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂ-

Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó
ÙfiÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô-
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘-
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤Ú-
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi,
fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁ-
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.

∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·-
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·fi¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›-
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â-
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆ-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ̆ Ô˘ÚÁÈÎfi ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈfiÚÈÛÂ ÙÔÓ
§fiÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘-
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıË-
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ». 

∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ fiÔ˘ ‰ÈÂÎ-
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒ-
ÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·fi
ÙÔ 1571 fiÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ  ̃‰ÈÎ·ÛÙ‹  ̃ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·fiÊ·ÛË
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·fiÊ·ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·-
„Â fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙfiÙÂ «Ë ∞ı‹-
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™fiÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘-
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».

ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡-
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÂÌÔ» fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Â¤‚·Ï-
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË». 

∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆ-
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚfiÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘-
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹-
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó fiÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ-
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÌˆ˜ fiÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Ú-
Ù›Ô˘ 1977 fiÙÈ ·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ̂ ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›-
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ̄ ¿ÚÙË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜

∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ fiÔ˘ ·Ó¿-
ÊÂÚÂ fiÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ̆ Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...». 

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ̇ Ë-
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô-
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

26ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019EÎÏÂÎÙ¤˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

B. Κορνάρου: “Ερωτόκριτος”
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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The All-Party Parliamentary Group (APPG) for
Cyprus and the National Federation of Cypriots in
the UK will be hosting their annual parliamentary
meeting, to mark the anniversary of the Turkey's
illegal invasion and occupation of Cyprus, virtual-
ly this year due to the COVID-19 pandemic. The
event will take place on Tuesday 14 July from
7:30pm and the whole community is invited to watch
the event live, as it happens, by visiting www.cypri-
otfederation.org.uk/parliamentlive

The Foreign Minister of the Republic of Cyprus,
H.E. Mr Nikos Christodoulides, will participate in

the meeting as the Guest Speaker. He will be dis-
cussing the achievements and challenges faced
by the Republic of Cyprus as it celebrates 60 years
of independence later in 2020. Mr Christodoulides
will also give an overview of the latest develop-
ments on the Cyprus issue and Turkey's recent il-
legal actions in Cyprus' Exclusive Economic Zone.

Members of Parliament from across the major
British political parties will be participating and it
will be an opportunity to hear them discuss the
Cyprus issue and the important contribution made
by Cypriots in the UK. The APPG for Cyprus has

long supported a just and viable solution to the

Cyprus issue and continues to work hard to pro-

mote positive relations between the UK and the

Republic of Cyprus. The National Federation of

Cypriots in the UK proudly serves as the Secre-

tariat for the APPG for Cyprus.

Please do tune in at 7:30pm on Tuesday 14

July (via www.cypriotfederation.org.uk/parlia-

mentlive) and encourage your friends and fam-

ily to do the same as we continue the struggle

for a free, united Cyprus.

Cyprus@60: Opportunities,

Challenges, Prospects

for Reunification

VIRTUAL 
PARLIAMENTARY

MEETING 
TUESDAY 14

JULY, 7.30pm
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We live in a world of non-linear change,
black swans and perfect storms, and

still, it seems that we think in a linear mode.
The confluence of uncertainty, ambiguity,
complexity, volatility, asymmetry, hyper-
connectivity, systemic risk, speed and a
pandemic were underestimated. The Covid-
19 crisis is pushing the boundaries of the
public sector in responding to the socio-
economic fallout, of civil society in build-
ing and maintaining solidarity and of the
private sector in transitioning to new busi-
ness models.

By Nicos 
G. Sykas
Strategy & 
Innovation 
Consultant

Uncertainty is different than risk. Risk is
about futures to which probabilities can be
reasonably assigned. Uncertainty is about fu-
tures for which a probability distribution can-
not be determined. Uncertainty is inherent in
the complex ecosystems companies operate
in. It comes from the constant evolution of
customer demand, from new technological
possibilities and designs, from competitive
surprises and from political, economic and
social shifts.

Uncertainty is multi-dimensional. There are
at least three types of uncertainty: probabili-
ty, ambiguity, and complexity. Probability un-
certainty refers to situations in which it is dif-
ficult to ascertain risk levels: Not only do you
not know what will happen, you also don’t
know how likely each outcome is. Ambiguity
uncertainty refers to situations in which we
are faced with imprecise, insufficient, or con-
flicting information. Complexity occurs when
an issue is technically complex and difficult
to understand.

Sources of uncertainty facing the inno-
vation journey include:

1. Technology potential: Invariably, inno-
vation opportunities are distilled from the
emergence of new technologies. At the ear-
ly stage, the underlying potential remains un-
clear. How far technology potential will re-
main amenable to growth often poses risks
to investment. 

2. Customer preferences: Technological in-
novation targets to offer solutions that cus-
tomers have not experienced yet. Despite the
value proposition, until and unless customers
prefer the offered solutions, innovators dot
not succeed in generating revenue. 

3. Response to competition: The third source
of uncertainty facing the innovation journey
is the response of competitors. Once an in-
novation starts showing possibility of unlocking
profitable business opportunities, competi-
tion starts showing up in the form of replica-
tion, imitation, innovation, and also substitu-
tion. 

4. Policy and regulation: Uncertain regula-
tion poses a risk to profit-making opportuni-
ties for innovative ideas.

5. Infrastructure readiness: In the absence
of readiness of infrastructure, often high-val-
ue innovation faces a serious barrier to dif-
fusion. 

When the coronavirus pandemic erupted,
companies had to change. They had to in-
crease the speed of decision making, while
improving productivity, using technology and
data in new ways, and accelerating the scope
and scale of innovation. The key is speed –
getting things done fast, and well. An orga-
nization designed for speed will see power-
ful outcomes, including greater customer re-
sponsiveness, enhanced capabilities, and
better performance, in terms of cost efficien-
cy, revenues, and return on capital. 

As companies adopt new ways of working
at speed, executives are also interested in

moving to flatter, nonhierarchical structures,
taking more radical approaches to decision
making and ways of working: 

1. Step up execution excellence. Because
conditions are so difficult, frontline employ-
ees need to take on more responsibility for
execution, action, and collaboration.  

2. Flatten the structure; A speedy orga-
nization has more people taking action and
fewer people feeding the beast of bureau-
cracy. Rigid hierarchies must give way to lean-
er, flatter structures that allow the system to
respond quickly to emerging challenges and
opportunities.

3. Tactical decisions delegated to cross-
functional teams. A strategic decision comes
with a high degree of uncertainty, a large like-
lihood that things will change, difficulty in as-
sessing costs and benefits, and a result of
several simultaneous outcomes. A tactical
decision comes with a clear objective, a low
degree of uncertainty, and relatively clear
costs and benefits. Tactical decisions are im-
portant – sometimes crucial. Yet they are of-
ten better left to those on the edges of an or-
ganization who can act effectively without
raising issues to higher levels.

One way to ensure that the right people will
be the ones making tactical decisions is to
set up a network of cross-functional teams
with clear mandates connected by a central
team that ensures collaboration and trans-
parency. Cross-functional teams are small,
agile, self-managing and empowered to make
decisions and innovate and deal with rapid-
ly shifting priorities and challenges.

4. Cultivate extraordinary partnerships.
Partners are increasingly important in deal-
ing with the pace of change, complexity, and
disruptions that are becoming the norm. The
rate of technological and business-model in-
novation alone makes it nearly impossible for
any single organization to do everything it-
self. 

5. The next normal will see significant-
ly more people working in a hybrid way –
sometimes in person with colleagues on-
site, sometimes working remotely. This
model can unlock significant value, including
more satisfied employees and lower real-es-
tate costs. There are other benefits to a hy-
brid working model, including access to a
broader range of talent, greater flexibility, and
improved productivity.

6. Field tomorrow’s leaders today. One
of the unexpected consequences of the pan-
demic is that CEOs have seen into a window
that shows who their future leaders are. They
have seen who can make decisions and ex-
ecute rapidly; who is able to take on new chal-
lenges and lead in the face of uncertainty;
and who has the grit to persevere. 

7. Learn how to learn. Consider the US
Navy’s newest, fast, highly maneuverable “lit-
toral combat ship.” These vessels can com-
plete myriad tasks, such as hunting sub-
marines or sweeping mines while operating
in the shallows. One might think they there-
fore have a large crew of highly trained spe-
cialists. Not so. In fact, these ships are run
by just 40 “hybrid sailors,” who have proved
capable of mastering a wide variety of skills
– but their chief skill is the ability to adapt and
learn quickly. They learn continuously, and
are open to new experiences and flexible in
their thinking. And that, Covid-19 has demon-
strated, is what business needs, too. Just as
the US Navy has done with its hybrid sailors,

organizations need to strengthen the skills
related to learning how to learn.

8. Cultivate strategic foresight – the ca-
pacity to sense, shape, and adapt to what
happens; iterative exploration, assess differ-
ent dynamic scenarios.

9. Rethink the role of CEOs and leaders.
Covid-19 has brought a fundamental change
in leadership in many organizations. The lead-
ers that stand out have shifted from directing
a command-and-control crisis response to
building and unleashing winning teams. Sev-
eral CEOs described their role in the last few
months as energizing, empowering, and “un-
blocking” their leadership teams. 

It's time to reinvent the way organizations
innovate. ©Meta–innovation, the new, dy-
namic model I developed can: a)Help orga-
nizations innovate under conditions of ex-
treme uncertainty and b)facilitate real-time or
near real-time innovation.

©Meta–innovation can be defined as the
optimal configuration of factors, features and
distinctive capabilities from the four basic
types of innovation: product, process, orga-
nizational and communication. This combi-
natorial strategy: a)Increases the chances of
achieving innovation results and b)has dual
objectives –to discover and exploit positive
asymmetries (opportunities) and to avoid neg-
ative asymmetries (dangers). The discovery
and exploitation of positive asymmetries can
create transformative, disruptive innovations
and achieve exponential multiplicative results
and benefits. 

This cross-cutting tool can be applied in all

domains and at all levels, scales and sizes:
Public Services, Local Government Organi-
zations, Business (startups and large corpo-
rations), Research & Innovation Centers,
Banks, Fintech and Regtech, Cybersecurity,
Quality Management, Standardization, Digi-
tal Transformation, Creative Industries, Cul-
tural Heritage, Social Innovation and Social
Entrepreneurship, Tourist Industry, Branding,
Education, Health Products and Services,
Circular Economy, Risk Management, Euro-
pean Programs (e.g. Horizon Europe, Euro-
pean Green Deal), Economic Diplomacy, Mil-
itary Innovation etc. 

Furthermore, the polyparametric mod-
el proposed can:

1. Enhance competitiveness and acceler-
ate economic recovery from the coronavirus-
induced recession.  

2. Contribute to the design of the Greek
Armed Forces Multi-Domain Operations Con-
cept and to the formation of agile Cross-Func-
tional Teams in order to counter a Turkish
multi-front invasion in the Aegean. The East
Mediterranean situation is a ticking time bomb;
Turkey’s illegal expansionist plans and mili-
tary preparedness await a perfect storm or
the arrival of a black swan. 

This pioneering method: a)Helps organi-
zations modify their exposure accordingly –
maximize exposure to positive black swans
(opportunities) and minimize exposure to neg-
ative black swans (dangers) and b)uses un-
certainty –an abundant ‘natural resource’ in
today’s asymmetrical environment– as raw
material for innovation. 

More than 180 years ago, Carl von Clause-
witz noted that theories of war and strategy
must evolve as social and political conditions
change. 

The new Innovation Model constitutes the
blueprint for creating more and better inno-
vations and enhancing resilience in today’s
non-linear world. It is presented analytically
–theory, applications, creativity workshop– in
a 200-page Manual. 

Innovation in the eye
of the Perfect Storm 
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The judges at the 5th Annual Education Lead-
ers Awards in Athens, Greece, have awarded
the Greek language e-learning platform for kids,
“Ellinopoula.com,” with the Gold Award for Best
Online & Distance Learning Platform. The
Awards Committee awarding Ellinopoula the
Gold Award is composed of teachers, experts,
academics, and representatives of education-
al institutions and is headed by Ms. Anna Dia-
mantopoulou, Chairperson of the Reform Net-
work in Greece and Europe, former EU Com-
missioner and former Minister of the Hellenic
Republic. 

Ms. Anna Sakkis, CEO of Ellinopoula.com
states “Our vision began in 2016 when we set
out revitalize the Greek language and Hel-
lenism for Diaspora kids through an innovative
online learning platform and app. It is a great
honor for us to win the Gold Award for Best On-
line & Distance Learning Platform for Kids Learn-
ing Greek. It is an honor we do not take light-
ly; we are thankful for the Awards Committee
placing Ellinopoula.com at the top spot and we
are thankful to all parents, schools, teachers,
students, and partners who trust and support
Ellinopoula. In this especially challenging time,
we are all going through with the lockdown and
institutions shutdown, we are humbled by the
response of parents and schools choosing
Ellinopoula to support the kids learning Greek
all over the world. We are inspired by them and
remain committed to supporting them with pre-
mium content and support.”

What Ellinopoula.com 
platform is

Ellinopoula is an innovative online Greek
language and Hellenism education platform in-
spired by a vision for a new Hellenic Renais-
sance through Education Technology. The plat-
form offers a complete Greek language learn-
ing solution for Diaspora parents and teachers
through a syllabus created according to the
standards of the Greek Ministry of Education
and Religious Affairs. 

Ellinopoula incorporates a wealth of original
Greek cultural and historical content through-
out the platform to enhance Heritage Learn-
ing. It contains games, videos, and thousands
of interactive educational activities for students
and a range of management tools for schools
and teachers.     

WEBSITES:

www.ellinopoula.com
www.educationleadersawards.gr
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Gold award for e-learning Greek

to Ellinopoula.com platform

As part of the commitment of NEPOMAK and the

Presidential Commissioner of the Republic of Cyprus,

Mr. Photis Photiou, to connecting young, diaspora

Cypriots with their heritage, history and culture, a

series of short courses are available to NEPOMAK

members during July 2020. There are classes in

Modern Greek language (beginner level), Modern

History of Cyprus, Folkloric Dances and a one-off

webinar on the history of the Cypriot dialect.

These courses are possible thanks to the gen-

erous support of the Presidential Commissioner of

the Republic of Cyprus. The courses will be taught

by the University of Cyprus (language, dialect) and

the University of Nicosia (history, dance).

The Modern Greek language lessons will be taught

live, with teachers running each lesson twice to ac-

commodate for the different time zones across

NEPOMAK's member regions. It will be a valuable

opportunity for diaspora Cypriots who do not speak

any Greek to learn the language. The Modern His-

tory of Cyprus course will cover the entire period

from Ottoman Cyprus to Cyprus' accession to the

European Union. The Folkloric Dances course will

teach syrtos, sousta, zeibekiko and kouza. Finally,

the webinar on the history of the Cypriot dialect will

give a fascinating insight into Cyprus' unique di-

alect.

Every July, NEPOMAK sends young, diaspora

Cypriots from around the world to visit Cyprus, ex-

plore the island and learn about their Cypriot her-

itage. These programmes, known as NDCP (NEPO-

MAK Discover Cyprus Programme) and NCCT

(NEPOMAK Cyprus Culture Tour), are the organi-

sation's flagships annual events. Unfortunately, due

to the COVID-19 pandemic, both programmes have

had to be cancelled. However, these new short

courses provide NEPOMAK members the oppor-

tunity to learn about Cyprus from their homes and

maintain their connection with their homeland.

Commenting on these new courses, Presiden-

tial Commissioner Photiou said, "the top priority in

our strategy is the encouragement and active par-

ticipation of our diaspora youth. There can no di-

aspora in the future without the young generation,

because it is this generation that will be called up-

on to take the reins in continuing the multifaceted

work that our diaspora is accomplishing. We want

them to know their identity, their history, culture and

language."

NEPOMAK President Christos Tuton said, "we

are very grateful to the Presidential Commissioner,

the University of Cyprus and the University of Nicosia

for arranging these courses for NEPOMAK mem-

bers. Usually we would be sending dozens of di-

aspora Cypriots to our beautiful island during July

but we hope these courses can help bring people

a little bit closer to Cyprus during this difficult  time."

It's not too late to sign up for the courses and

NEPOMAK members can sign-up by visiting:

www.nepomak.org/apply

NEPOMAK Short Courses

in July 2020
GREEK LANGUAGE, HISTORY, TRADITIONAL DANCES



On Tuesday 30 June, community football club

Omonia Youth FC, sponsored by PIA Financial

Group, held their Annual General Meeting. Giv-

en the current circumstances, the meeting was

held online. The well-attended meeting heard

from 2019/20 Chairman Michael Pieri give a re-

view of the season but before he gave his speech,

the group had a minute of reflection to remem-

ber those in the community and those connected

to the football club who have sadly passed away

during the Covid-19 pandemic.

In his speech Mr Pieri underlined notable high-

lights from the past season, in particular proud-

ly receiving the 'Respect Award – We Only Do

Positive' award from Middlesex FA at the Grass-

roots Football Awards, the growing number of

girls playing football with the club and the in-

troduction of disability football sessions.  

Mr Pieri thanked the Management Commit-

tee for their efforts during the season and com-

mended the club's community ethos but with an

expectation that through football, the club can

help individuals overcome the difficulties that

will arise because of events these past few

months. He said:

"As a community hub, a place where young

people come and make friends for life and learn

to play the game they love, Omonia Youth FC

has a vital role to play. This will never be more

important than in the current climate, where

mental pressures and anxieties can be eased

through a collective love for our beautiful game.

We all have a role to better the wellbeing of all

connected with the club - children and adults.

And we must do our best to be the best we can

be for everyone."

Treasurer Demi Shiamishis was then asked

to give a financial synopsis that showed the club

in a very healthy financial position.

The committee was then asked to stand down

in order for the process of the new Management

Committee to be elected.

Unopposed, Michael Pieri was again elect-

ed as Chairman for the 2020/21 season for the

fifth year. Evagoras Mandrides (Secretary) and

Demi Shiamishis (Treasurer) also continued

their post. During his acceptance speech Mr.

Pieri informed all in attendance that the 2019/20

committee had agreed in advance to put them-

selves forward to form the 2020/21 committee

apart from a notable exception as Kyri Geor-

giou had decided to call time on his long and

distinguished association with the club. With

more than a decade of service with the club

where he has been Manager, Welfare Officer

and Vice-Chairman, in the year his Under 18

side played their final youth football match it is

a fitting moment to step down. Michael thanked

Kyri for his dedication, energy and unstinting

support of the club, acknowledgement that drew

universal applause.

For the record, the Omonia Youth Football

Club's Management Committee for the 2020/21

season is as follows:

Michae Pieri (Chairman), Evagoras Man-

drides, Mike Koumi, Xenia Acar (Secretary

Team), Myri Demetriou (Vice Chairmen Lead

Welfare Officer), Kyri Eleftheriou (Vice Chair-

men), Demi Shiamishis (Treasurer), Adam

Demetri (Equipment and Venues), David Pon-

cia (Coach Development Officer), Harry Theodor-

ou (Fixtures),  Alex Christofi, George Constan-

tinou and George Sammoutis.

Chair of Trustees Andy Charalambous also

gave a heart-warming speech, commending the

virtues of the club and paying tribute to the en-

deavour and effort that is required to keep the

club at the forefront of youth football in the com-

munity.

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com,

via the contact page on the club's website

www.omoniayouthfc.com as well as following

the club on twitter @OmoniaYouthFC and In-

stagram @omoniayouthfc1994.
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C O M M U N I T Y S P O R T S &  N E W S

Omonia Youth FC
2020 Annual 

General Meeting

Grassroots Football
Award for Young

Referee
Last week the Amateur Football Alliance (AFA)

announced the winners of their Grassroots Foot-

ball Awards for 2020 and one of the winners was

young community referee Alexandros Pieri.

The FA and McDonald's Grassroots Football

Awards are for people who make a positive differ-

ence in the game and as the AFA states o their web-

site, the awards are "...our way to celebrate the fan-

tastic individuals who put their heart and soul into

the grassroots game across England – and say a

huge thank you to the incredible volunteers who in-

spire us all..."

There were plenty of nominations in all of the

categories with the judging panel given a tough time

deciding the winners.

Alexandros, who is 18-years old and a former

Omonia Youth FC footballer, was nominated and

won the "Rising Star of the Year" award. Alexan-

dros received a commemorative certificate and a

£50 voucher.

His nomination included the following write-up:

"As a referee Alexandros is calmness personified.

He has an air of authority that is not dictatorial but

in control. He is pleasant with parents, coaches and

players who regularly praise him for the way he of-

ficiates their matches. Alexandros will go out of his

way to help young footballers understand the Laws

of the Game. There is an education in the way he

officiates, and this is one of his great strengths; he

aims to ensure the participants understand why a

decision was made - making the grassroots envi-

ronment a positive one."

Congratulations and well done to Alexandros.

Young community referee Alexandros
Pieri has been awarded a "Rising Star

Award" from the AFA

Michael Pieri
Chairman: 
After the club's
2020 AGM,
Michael Pieri 
will again be 
club Chairman 
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George Psarias has
been a restauranteur for
almost forty years. He
spent his time and ener-
gy cooking traditional
Greek dishes but also de-
veloping new ones based
on fresh ingredients and
Mediterranean flavours.
He has appeared on nu-

merous radio and television programmes on BBC2
Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food
Live and others. Here he would like to give you a
taste of his recipes.

Psari Plaki
Baked fish with garlic and tomatoes

(Serves 4)

Plaki is the general name given to any fish, pota-

to or vegetable dish baked with tomatoes and lots

of garlic.

The most famous of the plaki dishes is the fish

and also the fasolia gitantes plaki, which is a dish

made form Greek butter beans baked in olive oil,

garlic, tomatoes and herbs.

Fish plaki can be made with plump whole fish

but also fillets or steaks of a firm white fish are ide-

al. Another popular fish to use is gavros which are

fresh silvery flat slim anchovies measuring around

5-8cm long.

The abundant use of garlic and sprigs of herbs

in part add fragrance and flavour to the baking

dish. The other ingredients such as olive oil, wine,

lemon juice and tomatoes bring out those delicious

Mediterranean flavours.

The fish suitable for this dish are lavraki (sea

bass), rofos (grouper) and synagritha (dentex).

Another fish which is equally good to use is hal-

ibut, cod, bream, grey mullet or monkfish.

INGREDIENTS

1kg firm white fish, whole such as sea bass or 4 x
175g slices of fish such as monkfish or halibut
cut from the middle of the fillet.

Juice of 1 lemon
2tbsp extra virgin olive oil, plus extra for greasing

and drizzling
1 large onion, finely sliced
4 cloves garlic, crushed
6 ripe medium tomatoes, sliced or 400g canned

tomatoes, drained
1 celery stick, cut into 1cm slices
2 bay leaves
125ml dry white wine

sea salt and freshly ground black pepper
small handful fresh dill, roughly chopped
small handful flat-leaf parsley, roughly chopped
2 medium tomatoes, thinly sliced
to garnish flat-leaf parsley, finely chopped

METHOD

1. Pre heat the oven to 180'c (170'c fan) gas
mark 4.

2. Clean and rinse the fish in cold water and pat
dry. If using a whole fish make 2-3cm deep paral-
lel diagonal incisions on each side of the fish; this
will ensure the fish cooks in the centre.

3. Put the fish into a large bowl and pour the
lemon juice over it, season with sea salt and fresh-
ly ground black pepper and set aside for 1 hour.

4. Liberally, brush a large baking tray with a coat-
ing of olive oil, on a medium heat in a large frying
pan, heat the olive oil and fry the onions for 5 min-
utes until soft without browning them. Add the gar-
lic and fry for another 2 minutes without browning,
stirring from time to time.

5. Add the tomatoes, celery, bay leaf and wine.
Season well.

6. Break the tomatoes with a fork and on a low
heat simmer for 15-20 minutes until the sauce
thickens. Pour the sauce all over the top and sides
of the fish.

7. Place the sliced tomatoes and herbs on top
of the fish and bake in a pre heated oven for 30-
40 minutes depending on if you are using a whole
fish or fillets of fish as the whole fish takes slight-
ly longer to cook.

8. Arrange the fish on a large platter or 4 serv-
ing plates, spoon the sauce over the fish, sprinkle
with parsley.

9. Serve hot with rice or a Greek salad.

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

Psari plaki 
Baked fish with garlic and tomatoes 
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