
    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

∞ ¡ ∂ • ∞ ƒ ∆ ∏ ∆ ∏   ∂ µ ¢ √ ª ∞ ¢ π ∞ π ∞   ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∏   ∂ º ∏ ª ∂ ƒ π ¢ ∞   ∆ √ À   § √ ¡ ¢ π ¡ √ À
e m a i l :  m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

∞ƒ.  ºÀ§§√À  991 ¶∂ª¶∆∏ 12 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2019 ∆πª∏: í1,00

√    
  

    
 

     

      
           

   

  
     

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1034(E) ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΙΜΗ: £0,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Καλό χειμώνα, μακριά
από τους διάφορους

κορωνοϊούς...
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

Κυρώσεις στην Τουρκία εκεί
που πονάει τον Ερντογάν

(στο πορτοφόλι)
l ΒΕΜΠΕΡ: «ΔΕΝ ΘΑ

ΕΚΒΙΑΣΤΟΥΜΕ, 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ»

l ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΞ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου

Θυατείρων Νικήτα

l Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Νικήτα, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Bayswater

και ακολούθως ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί τις ευχετήριες ευχές

κλήρου και λαού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΣΕΛ. 9

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (17-29 ΕΤΩΝ)

Απαγόρευση συγκεντρώσεων πάνω
από 6 άτομα στην Αγγλία

l ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΝΕΟ LOCKDOWN

ΣΕΛΙΔΑ 5

l ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ...
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Φρεγάτες και Ραφάλ παραχωρεί
άμεσα στην Ελλάδα η Γαλλία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Υπό τη σκιά της 

πανδημίας ανοίγουν και

τα ελληνικά σχολεία

l ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ ΚΑΙ ΦΙΝΣΛΕΫ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 10-11

n Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ 

- Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 10th September 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

ΗΓαλλία προβαίνει άμεσα σε ενίσχυση των
Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας με υπερ-

σύγχρονες φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη
Ραφάλ προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτε-
λεσματικά η τουρκική επεκτατικότητα και οι ιαχές
Ερντογάν για στρατιωτική επίθεση κατά της Ελλά-
δος.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο γαλλικές φρε-
γάτες τύπου Φρεμ που ναυπηγήθηκαν το 2019 στην
Αλσατία και την Λωρένη, όπως τις έχουν ονομάσει οι
Γάλλοι, που βρίσκονται αυτή την στιγμή σε τελικό στά-
διο δοκιμών και διαθέτουν υπερσύχρονα συστήμα-
τα αεράμυνας περιοχής για την οποία ενδιάφερεται
το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αλλά είναι εξαιρετικές
και στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, έχουν μεγάλη
ταχύτητα που φτάνουν τους 27 κόμβους, ενώ μπορ-
ούν να φέρουν συστήματα που θέλει το Πολεμικό
Ναυτικό. Οι πληροφορίες λένε ότι δανεισμός των 
φρεγατών και η παραχώρηση των Ραφάλ είναι μια
ενδιάμεση λύση μέχρι η Αθήνα να καταλήξει σε συζητή-
σεις για την ενίσχυση των Δυνάμεών της.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία είχε τη Δευτέρα ο Υ-
πουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος με τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Πα-
ρλί, συζητήθηκαν τα εξοπλιστικά και η τουρκική πρ-
οκλητικότητα στη Μεσόγειο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν πέραν των πολε-
μικών πλοίωνκαι για τα 18 Ραφάλ για τα οποία εν-
διαφέρεται η Αθήνα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη
η αναλογία νέων προς μεταχειρισμένα. Η Γαλλία
φαίνεται πως θα παραχωρήσει δωρεάν 8 μαχητικά
αεροσκάφη Rafale στην ελληνική Πολεμική Αερο-
πορία, πέραν των 20 που αναμένεται να αγοράσει η
Ελλάδα.

Οι εξελίξεις αυτές είναι αποτέλεσμα της θέλησης
του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ενισχύσει
αμυντικά Ελλάδα και Κύπρο, κίνηση που θα συμβά-
λει στην ανάδειξη του δόγματος του προεδρικού με-
γάρου για μια Ευρώπη με ισχυρή και ανεξάρτητη
Άμυνα.

ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ 
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Με τον Ταγίπ Ερντογάν επικεφαλής, οι αξιωμα-

τούχοι της τουρκικής κυβέρνησης μοιράζουν κα-
θημερινώς απειλές από το Αιγαίο μέχρι και την κυπρ-
ιακή ΑΟΖ. Σε μια προσπάθεια η Άγκυρα να διατηρεί
την ένταση στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου,
ασκώντας πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση, οι τουρ-
κικές απειλές και οι προκλητικές δηλώσεις έχουν γίνει
καθημερινό φαινόμενο, με τον Τούρκο Πρόεδρο να
δίνει το σύνθημα και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρ-
νησης του να ακολουθούν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε προχθές δηλώνο-
ντας προκλητικά, με αποδέκτη ασφαλώς Αθήνα και
Λευκωσία, πως όποιος σηκώσει ανάστημα κατά της
Τουρκίας θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Μετά τη συνε-
δρίαση του υπουργικού του συμβουλίου, ισχυρίστηκε
ότι, “όταν χάλασαν τα παιγνίδια εκείνων που προ-

σπαθούν να εγκλωβίσουν μια χώρα 780 χιλιάδων τε-

τραγωνικών χιλιομέτρων στις ακτές της στην ανατο-

λική Μεσόγειο, εξαιτίας νησιών 10 τετραγωνικών χι-

λιομέτρων, δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα κοντά το-

υς. Και τόνισε ότι η Τουρκία από το 2016 έκανε τέσ-

σερις πολέμους…Αυτοί, που δεν υπολογίζουν κάθε

είδους διπλωματικά και νομικά έγγραφα, θα δουν μια

εντελώς άλλη Τουρκία, έχοντας άλλα αποτελέσματα

στις επιδείξεις δύναμης τους”. 

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην ανα-
τολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ο Ερντογάν δήλωσε
ότι όσοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμέ-
να τελευταίως στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αι-
γαίο, αψηφώντας τα δικαιώματα και το δίκαιο της Τ
ουρκίας, χωρίς να πάρουν μαθήματα από την ιστο-
ρία, αργά ή γρήγορα θα αποδεχτούν αυτή την πρ-
αγματικότητα. «Το δηλώνω ανοιχτά, ότι εκείνοι που

σηκώνουν το ανάστημά τους κατά της Τουρκίας διακ-

υβεύοντας την ασφάλεια και την ευημερία των δικών

τους πολιτών, όταν έλθει η ώρα, φοβάμαι ότι θα

πληρώσουν βαρύ το τίμημα. Με κάθε ευκαιρία, λέμε

ότι είμαστε υπέρ της λύσης των διαφωνιών με συνο-

μιλίες και διαπραγματεύσεις. Βάζω κατά μέρους την

ιστορία για όσους προκαλούν με τη διαλυμένη στρα-

τιωτική τους δύναμη αντί να κάθονται στο τραπέζι των

διαπραγματεύσεων μαζί μας, και τους συμβουλεύω

να μελετήσουν καλά τις διπλωματικές και στρατιωτι-

κές μας κινήσεις, τουλάχιστον για τα τελευταία τέσ-

σερα χρόνια. Προσκαλώ τις χώρες, προπάντων την

Ευρωπαϊκή Ένωση, που εθελοτυφλούν προς την

χώρα μας χωρίς να κάνουν διάκριση ανάμεσα στο

δίκαιο και στο άδικο, να είναι πιο δίκαιες και να συμπε-

ριφέρονται με κοινή λογική», σημείωσε.
«Προσμένουμε από τις ευρωπαϊκές χώρες», 

πρόσθεσε, «οι οποίες αν και απέτυχαν στις εξετάσεις

για την Κύπρο, τη Συρία και τη Λιβύη, να ακολουθή-

σουν τουλάχιστο μια συνεπή γραμμή στην ανατολική

Μεσόγειο. Η Τουρκία, όπως και στο θέμα της ασφά-

λειας των συνόρων, έτσι και στο θέμα των δικαιωμά-

των της στην ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει να

ακολου-θεί μια αποφασιστική και ενεργητική πολιτι-

κή μέχρι το τέλος», επισήμανε ο Ερντογάν.

ΕΛΛΑΔΑ: ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερα-
σπιστεί με κάθε τρόπο και με σεβασμό προς το Διεθ-
νές Δίκαιο την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχι-
κά της δικαιώματα, εξέφρασε η Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κα-
τά τη διάρκεια συνάντησης της με τον Υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Δένδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Δένδιας εν-
ημέρωσε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
για τις εξελίξεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής
της χώρας. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός
Εξωτερικών, η τρέχουσα περίοδος παρουσιάζει σο-
βαρές δυσκολίες για την Ελλάδα, καθώς βρίσκεται
αντιμέτωπη με την κλιμάκωση της έντασης από την

πλευρά της Τουρκίας.
«Έχουμε την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικό-

τητα, η οποία οφείλω να πω προσεγγίζει και σημεία

παραλογισμού. Είναι κρίμα διότι η Ελλάδα είναι μια

χώρα η οποία εκπέμπει παντού λογική, σοβαρότητα,

σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, σεβασμό στην ανάγκη

για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Είναι κρίμα να έχουμε έναν γείτονα ο οποίος δεν 

προσλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο την πραγματικότ-

ητα», ανέφερε ο κ. Δένδιας.
Ταυτόχρονα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών

υπογράμμισε τη σημασία των συμφωνιών που έχουν
συναφθεί με την Αίγυπτο και την Ιταλία, «οι οποίες

αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα

σταθερότητας στην περιοχή και έρχονται να προστε-

θούν και στην αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες

Πολιτείες», όπως είπε.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα

Σακελλαροπούλου υπογράμμισε σχετικά με την κλι-
μάκωση της έντασης ότι «η τουρκική ηγεσία, παρα-

γνωρίζοντας τους κανόνες διεθνούς δικαίου και των

σχέσεων καλής γειτονίας, δυναμιτίζει την κατάσταση

στην Ανατολική Μεσόγειο με συνεχείς προκλήσεις κι

ένα κύμα εμπρηστικών δηλώσεων».

«Η Ελλάδα είναι απολύτως αποφασισμένη να υπε-

ρασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχι-

κά μας δικαιώματα», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Φρεγάτες και Ραφάλ παραχωρεί

άμεσα στην Ελλάδα η Γαλλία

Κοινή επιστολή προς τον Βρετανό
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ανα-
φορικά με τις αποσταθεροποιητικές
τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική
Μεσόγειο έχουν απευθύνει οι επικε-
φαλής των οργανωμένων παροικιών
των Κυπρίων, των Αρμενίων, των
Κούρδων και των Αιγυπτίων στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.

Η επιστολή καλεί τον κ. Τζόνσον να
αξιοποιήσει τις συνομιλίες για μια νέα
εμπορική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου
και Άγκυρας ώστε να συμβάλει στον
τερματισμό αυτών των τουρκικών ενε-
ργειών. 

«Αυτές οι εμπορικές συνομιλίες αν-
τιπροσωπεύουν μία μοναδική ευκαι-
ρία να ισχυροποιηθεί η θετική ατζέν-
τα εξωτερικής πολιτικής (της βρετα-
νικής κυβέρνησης), ενθαρρύνοντας
και δίνοντας κίνητρα στην Τουρκία να
τερματίσει τις ενέργειές της που αποσ-
κοπούν στην αποσταθεροποίηση της
Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτε-
ρης περιοχής», αναφέρει συγκεκρι-
μένα η επιστολή.

Οι υπογράφοντες σημειώνουν ότι
ενώ οι συνομιλίες προχωρούν, η Το-
υρκία γίνεται ολοένα και πιο «κατα-
στροφική δύναμη» στην περιοχή, που
συστηματικά παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο. Επισημαίνουν ότι μεταξύ άλ-
λων αυτό υπονομεύει τα βρετανικά
συμφέροντα στην περιοχή και αν-
τίκειται στις αξίες της Παγκόσμιας Βρ-
ετανίας.

Ενδεικτικά επισημαίνονται οι «συχνές
παράνομες θαλάσσιες και χερσαίες
εισβολές» της Τουρκίας σε γειτονικές
χώρες, η «εσκεμμένα επιθετική και
εμπρηστική ρητορική» του Προέδρ-
ου Ερντογάν με στόχο την πρόκληση

φυλετικών, θρησκευτικών και πολι-
τικών εντάσεων, οι «εκτεταμένες φυ-
λακίσεις δημοσιογράφων και περιο-
ρισμοί της ελευθερίας της έκφρασης»,
καθώς και οι αναδυόμενες αλλά και
παλαιότερες αποδείξεις περί σύμπρ-
αξης με τους ισλαμιστές της Daesh,
διευκολύνοντας τις κινήσεις ξένων τρ-
ομοκρατών μέσω Τουρκίας και με εκ-
μετάλλευση των παράνομων μετα-
ναστευτικών ροών μέσω τουρκικού
εδάφους.

Η επιστολή προς τον κ. Τζόνσον
προσθέτει ότι όλα τα παραπάνω πρ-
οκαλούν ανησυχία και έχουν οδηγή-
σει στην απόφαση του Βρετανού Υπο-

υργού Εξωτερικών να μη χορηγήσει
νέες άδειες εξαγωγής όπλων προς
την Τουρκία που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στη Συρία.

Στη συνέχεια χαιρετίζονται τα «ξε-
κάθαρα βήματα» που έχει κάνει η βρ-
ετανική κυβέρνηση για να δείξει τη φι-
λοδοξία της να παίξει έναν θετικό και
εποικοδομητικό ρόλο στον κόσμο, εκ-
τός ΕΕ πλέον. Αναφέρεται ενδεικτικά
η επιβολή κυρώσεων από το Λονδίνο
κατά ατόμων που ευθύνονται για πα-
ραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι όλα αυ-
τά «κάνουν την τρέχουσα απουσία
του Ηνωμένου Βασιλείου από την

Ανατολική Μεσόγειο, όπου ιστορικά
είχε έναν πολύ σημαίνοντα ρόλο, ακό-
μα πιο εμφανή».

Καλώντας λοιπόν, τέλος, τον Βρε-
τανό πρωθυπουργό να αξιοποιήσει
τις εμπορικές συνομιλίες με την το-
υρκική κυβέρνηση, οι υπογράφοντες
σημειώνουν: «Το Ηνωμένο Βασίλειο
μπορεί να παίξει έναν κρίσιμο ρόλο
στο να καταστεί η τουρκική κυβέρν-
ηση υπόλογη με ξεκάθαρες δεσμεύσεις
και όρους ως μέρος της εμπορικής
συμφωνίας. Προτρέπουμε την κυβέρν-
ησή μας να αξιοποιήσει αυτή την ευ-
καιρία να ισχυροποιήσει τους στόχο-
υς εξωτερικής πολιτικής».

Η επιστολή συνυπογράφεται από
τον Χρήστο Καραολή, Πρόεδρο της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
ΗΒ, την Ανέτ Μοσκοφιάν, Πρόεδρο
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής
ΗΒ, τον Τουρκάν Οζκάν, Πρόεδρο της
Δημοκρατικής Συνέλευσης του Κο-
υρδικού Λαού στη Βρετανία και τον
Μοσταφά Ραγκάμπ, Πρόεδρο του Αιγ-
υπτιακού Συμβουλίου στο ΗΒ. 

Κοινή επιστολή προς Τζόνσον για την «καταστροφική

Τουρκία» από οργανώσεις Κυπρίων, Αρμενίων, 

Κούρδων και Αιγυπτίων του ΗΒ



Το άνοιγμα του τουρισμού, τα
μέτρα που δεν τηρήθηκαν με

τους συνωστισμούς στα μπαρ και
στα μπιτς μπαρ, η απόκρυψη των
κρουσμάτων στις τοπικές κοινωνίες
για να μην μπουν στη λίστα του
ΕΟΔΥ, είναι οι βασικές αιτίες που
οδήγησαν στην ένταξη επτά νησιών
στην «κόκκινη λίστα» της Βρετα-
νικής κυβέρνησης, υποχρεώνον-
τας τους ταξιδιώτες σε 14ημερη κα-
ραντίνα αμέσως μετά την επι-
στροφή τους.

Τήνος, Μύκονος,Σαντορίνη, Σέρι-
φος από τις Κυκλάδες, Κρήτη, Ζά-
κυνθος από τα Ιόνια νησιά και Λέσβος
εντάσσονται πλέον για τους Βρετα-
νούς σε “ζώνη υψηλού κινδύνου” και
οι Άγγλοι τουρίστες δίνουν ήδη από
τη Δευτέρα αγώνα δρόμου για να επι-
στρέψουν στην πατρίδα τους.

Στα παραπάνω νησιά προστίθεται
η Πάρος και η Αντίπαρος, που μαζί
με τη Μύκονο αποτέλεσαν βασικές
εστίες μετάδοσης του κορωνοϊού στις
Κυκλάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού, καθώς οι τοπικοί πα-
ράγοντες μέσα στην αγωνία τους να
σώσουν ότι περισωζόταν από τη φε-
τινή κακή χρονιά για τον τουρισμό,
δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη δημό-
σια υγεία σε βάρος της πλειονότητας
των κατοίκων και δη εκείνων που ανή-
κουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομά-
δες.

Στην τελική, το μόνο που κατάφε-
ραν ήταν να αναγκάσουν την Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να

επιβάλει ακόμη πιο σκληρά περιορ-
ιστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων την
υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρους, την
απαγόρευση συνάθροισης πάνω από
εννέα άτομα και την απαγόρευση όλων
των κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στους παραπάνω τουριστικούς 
προορισμούς, πράγματι η κατάστα-
ση ήταν απογοητευτική όσον αφορά
την τήρηση των μέτρων. Στα μπιτς
μπαρ γινόταν «πατείς με πατώ σε»,
όπως άλλωστε σε αρκετά μπαρ και
κλαμπ. Η έννοια της ατομικής ευθύνης
πήγε «περίπατο» με τους νεότερους
να μην καταλαβαίνουν ούτε από συστά-
σεις, ούτε από πρόστιμα, προκαλώντας
συχνά πυκνά το φαινόμενο του συγ-
χρωτισμού στα μαγαζιά, στα σοκά-
κια αλλά και στις βίλες, όπου μαζεύ-
ονταν για να διασκεδάσουν χωρίς πε-
ριορισμούς .

Σε κάποιους προορισμούς δε, για
παράδειγμα στη Ζάκυνθο, η κατά-
σταση ξέφυγε εκτός ελέγχου διότι απ-
λούστατα οι τοπικές αρχές αδυνα-
τούσαν να κάνουν το αυτονόητο. Να
διαλύσουν τα πλήθη των Βρετανών

τουριστών που συνωστίζονταν στα
μπαρ και στους δρόμους χωρίς καν
να φοράνε τις προστατευτικές μά-
σκες, κάτι που εξακολουθεί να συμβαίνει
μέχρι και σήμερα στη περιοχή του Λα-
γανά. Τα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ πε-
ριορίζονται σε…συμβουλές ζητώντας
από το κόσμο να μην συγχρωτίζεται,
όμως ποιος τους ακούει.

Οι καταγγελίες περί απόκρυψης
κρουσμάτων αν όχι σε όλα, σε μερι-
κά απ’ αυτά τα νησιά «για να μην μπει
ο τόπος τους στη λίστα του ΕΟΔΥ και
επιβληθούν πρόσθετα μέτρα» έπε-
φταν «βροχή» μέσα στο κατακαλό-
καιρο, όμως ουδείς έδωσε σημασία,
«για να βγει η χρονιά».

Οπότε κάποια στιγμή ήταν λογικό
να εμφανιστούν διψήφιοι αριθμοί 
κρουσμάτων όχι σε ολόκληρα νησιά
αλλά σε συγκεκριμένα μαγαζιά με
αποτέλεσμα οι εν λόγω προορισμοί
να μπουν στην «μαύρη λίστα» του
ΕΟΔΥ. Και όχι μόνο.

Η απόφαση της Βρετανικής
κυβέρνησης

Η Βρετανία αποφάσισε να θέσει το-

υς ταξιδιώτες από τα επτά παραπά-
νω ελληνικά νησιά σε καραντίνα 14
ημερών λόγω της αύξησης των 
κρουσμάτων που έχει παρατηρηθεί.
Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την Τε-
τάρτη στις 4 τα ξημερώματα.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών
ανακοίνωσε ότι Λέσβος, Τήνος, Σέρι-
φος, Μύκονος, Κρήτη, Σαντορίνη και
Ζάκυνθος καταργούνται από τη λίστα
των ταξιδιωτικών εξαιρέσεων και
μπαίνουν στην «κόκκινη λίστα».

Όσοι επιστρέψουν από την έναρξη
ισχύος του μέτρου θα τίθενται σε κα-
ραντίνα 14 ημερών. Χωρίς την υπο-
χρέωση καραντίνας θα επιστρέφουν
οι ταξιδιώτες από την ηπειρωτική
Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση προ-
κάλεσε χάος στους επισκέπτες από
τη Βρετανία που βρίσκονται στα συγκε-
κριμένα νησιά, καθώς δίνουν μάχη
με τον χρόνο για να επιστρέψουν έγ-
καιρα, πριν το μέτρο τεθεί σε ισχύ και
να αποφύγουν την περίοδο καραν-
τίνας. 

Σύμφωνα με την Daily Mail είναι
περίπου 60.000 οι Βρετανοί τουρίστες

που δίνουν μάχη για να επιστρέφουν
έγκαιρα.

Ο υπουργός Μεταφορών αποκάλ-
υψε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι
το σύστημα καραντίνας αναθεωρείται,
ενώ λαμβάνεται υπ’ όψιν το διαφορ-
ετικό προφίλ κινδύνου που παρου-
σιάζουν ορισμένα νησιά. Όπως διευ-
κρίνισε, η Ελλάδα «παραμένει στο

πρόγραμμα ταξιδιωτικών εξαιρέσεων,

αλλά η καινούρια ανάλυση που έχου-

με δείχνει ότι κάποια από τα νησιά»

δεν πληρούν τις παραμέτρους που
έχουν τεθεί.

Επιπλέον, το Φόρεϊν Όφις ανα-
νέωσε τις ταξιδιωτικές του οδηγίες για
τα συγκεκριμένα επτά νησιά, ζητώντας
να γίνονται μόνο ουσιώδη ταξίδια. Η
οδηγία δεν αφορά το σύνολο της Ελλά-
δας.

Παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί το
τελευταίο διάστημα, η Βρετανική
κυβέρνηση απορρίπτει τις πιέσεις για
την επιβολή καραντίνας συνολικά στην
Ελλάδα.

«Όταν μία περιοχή έχει φυσικά σύνο-

ρα, όπως ένα νησί, για παράδειγμα,

ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά και

αυτό μας δίνει μια πραγματική ευκαι-

ρία», ανέφερε ο υπουργός Μεταφο-
ρών της Βρετανίας. Μάλιστα, όπως
είπε, η ταξιδιωτική πλατφόρμα, σε
συνδυασμό με τα τεστ κορωνοϊού και
την ιχνηλάτηση, δίνουν καθαρή εικό-
να για την προέλευση των μολύνσεων.
Ως εκ τούτου, η Βρετανία εφαρμόζει
από την Τρίτη νέα πολιτική για τα
νησιά.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 10th September 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Η Βρετανία έβαλε σε καραντίνα 
7 ελληνικά νησιά

Όσοι Βρετανοί επιστρέψουν μετά τις 4 η ώρα χθες Τετάρτη απο Τήνο, Μύκονο,
Σαντορίνη, Σέριφο, Κρήτη, Ζάκυνθο, Λέσβο θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών
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ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλή-

ρωση μιας (1) θέσης Ιδιαίτερου/ Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή για πλήρη απασχόληση, με 

όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2358.35.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση γραφείου και προγράμ-

ματος Ύπατου Αρμοστή, δακτυλογράφηση μηνυμάτων και επιστολών, αρχειοθέτηση, γενικά

γραφειακά καθήκοντα, και οτιδήποτε άλλο ανατεθεί από τον Ύπατο Αρμοστή.

Απαιτούμενα Προσόντα:

- Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

- Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

- Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπο-

ρεί να υποβληθεί στη συνέντευξη.

- Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρό-

σθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτι-

κή επιστολή (στην επιστολή επιβάλλεται να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμε-

να πιστοποιητικά (Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλω-

μα, Λευκό Ποινικό Μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και

δύο συστατικές επιστολές είτε ηλεκτρονικά στο CyprusinUK@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικώς στην

διεύθυνση: (Τίτλος Θέσης – Επιβάλλεται: Ιδιαίτερου/ Ιδιαιτέρας), High Commission for the Re-

public of Cyprus, 13, St James’s Square, London SW1Y 4LB, UK

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/09/2020. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα

γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση κένωσης συναφούς θέσης κατά την διάρκεια της παρούσας

διαδικασίας, δύναται να συμπεριληφθεί. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ανα-

λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/

διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).



Αγαπητοί αναγνώστες,

Μετά από μακρά απουσία λόγω των
πρωτόγνωρων συνθηκών, επα-

ναρχίζουμε σήμερα την έκδοση της ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ, προς το παρόν σε ηλεκτρονι-
κή μορφή. Προγραμματίζουμε την επα-
ναφορά, σύντομα, στην κανονικότητα
και με την έντυπη κυκλοφορία της εφη-
μερίδας.

Ηπανδημία, λόγω αντικειμενικών και
υποκειμενικών περιστάσεων, μας

ανάγκασε, με βαριά καρδιά, να διακό-
ψουμε για ένα διάστημα. Είναι γεγονός
ότι ο κορωνοϊός άλλαξε τη ζωή μας άρ-
δην. Τώρα πρωτεύει η υγεία του κα-
θενός. Πράγματα που κάναμε πριν, ακό-
μα και χωρίς πολλή περίσκεψη, σήμε-
ρα “μετρούμε” τις πράξεις μας, τις κι-
νήσεις μας, δύο και τρεις φορές. Δυ-
στυχώς, αυτή η αποσύνθεση και απο-
σύνδεση θα διαρκέσει. Τουλάχιστον
μέχρις ότου βρεθεί ένα αποτελεσματικό
εμβόλιο, που να θωρακίζει τον κόσμο
από την αόρατη αυτή λαίλαπα. Το θέμα
είναι μέχρι τότε ν’ αντέξουμε, οι οικο-
νομίες των κρατών να μη διαλυθούν και
να κρατηθούν όρθια τα διάφορα “κά-
στρα” της κοινωνίας και της Πολιτείας
σε κάθε χώρα.

Ναι, είναι πολύ πιθανόν να βιώσο-
υμε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Τώρα, όμως, τα κράτη είναι πιο προε-
τοιμασμένα και ο κόσμος στη συντρι-
πτική του πλειοψηφία πιο προσεκτικός.
Αυτή η ασθένεια, κατά το κοινώς λεγό-
μενον, δεν κάνει διακρίσεις. Όποιος κά-
νει “παλικαριές”, απλώς δεν ξέρει τι του
γίνεται.

Στο διάστημα αυτό, μέσα στους τε-
λευταίους δύο-τρεις μήνες, συνέ-

βησαν πολλά, πέραν της ασθένειας. Υπό
άλλη μορφή εμφανίστηκαν πολλοί... κο-
ρωνοϊοί. Τους βλέπαμε, τους αισθανό-
μαστε καθημερινά δίπλα μας, γύρω μας
και ευρύτερα. Δεν μπορούμε, δεν έχου-
με τον χρόνο και τη διάθεση να τα σχο-
λιάσουμε όλα. Σιγά - σιγά, θα καταπια-
στούμε με τα γενικά και τα κύρια.

Στα εθνικά θέματα η κατάσταση δεν
άλλαξε. Ο Τούρκος πρόεδρος εξα-

κολουθεί να απειλεί τον Ελληνισμό, πρ-
ωτίστως την Ελλάδα και την Κύπρο. Ανέ-
καθεν το έκανε. Ιδίως επί Ερντογάν, που
κάποιοι εκ Κύπρου πήγαν να τον... εξι-
δανικεύσουν. Μόνο που τώρα συγκεν-
τρώνει δυνάμεις και απειλεί την Ελλά-
δα με πόλεμο. Ξέρει ότι δεν μπορεί να
τα βγάλει πέρα με τις Ένοπλες Δυνά-
μεις της Ελλάδας. Δεν είναι βλαξ. Ο 
στρατός του είναι αποδεκατισμένος.
Αλλά απειλεί... Φωνασκεί για να τον
ακούουν στο εσωτερικό της χώρας του
και επίσης κάποιοι ψοφοδεείς στην
Ευρώπη. Άνοιξε πολλά μέτωπα. Τώρα
θέλει, είπε, να φτάσει η επιρροή της Το-
υρκίας μέχρι τη Νότια Αμερική. Άφησε
έξω τη βόρεια, διότι εκεί διαφεντεύουν
οι ΗΠΑ. Πιθανόν να νομίζει ότι τους έκα-
νε και χάρη.

Εχει την ανοχή του Πούτιν και βγάζει
τη γλώσσα και τους μισθοφόρους

του “περίπατο”. Νικηφόροι πόλεμοι,
όμως, δεν γίνονται με... μισθοφόρους.
Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί ότι δεν μπο-
ρεί ν’ ανέχεται να εκτρέφεται ένα τέρας.
Το ίδιο έκαναν και με τον Χίτλερ στη δε-
καετία του 1930 και το πλήρωσαν ακρ-
ιβά.

Στη μέχρι τώρα “αναμέτρησή” του με
την Ελλάδα, ο Ερντογάν απέτυχε.

Και δεν αναφερόμαστε μόνο στον Έβρο
και στο Αιγαίο, με την κατευθυνόμενη ει-
σβολή προσφύγων και λαθρομετανα-
στών. Στο διεθνές  πεδίο η Τουρκία είναι
μονάχη. Η Ελλάδα κτίζει ισχυρές συμμα-
χίες και τυγχάνει σεβασμού. Σημαντική
η θέση της στην Ε.Ε., όμως πιο καθορι-
στική είναι η συνεργασία με το Ισραήλ.
Μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν άξο-
να σταθερότητας στην περιοχή. Μπο-
ρεί η Κύπρος να μη διαθέτει τις στρα-
τιωτικές δυνάμεις της Ελλάας, όμως, δεν
είναι και απογυμνωμένη. Και ναι, σε πε-
ρίπτωση ελληνο-τουρκικής σύρραξης,

η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη. Αφελώς διε-
ρωτώνται κάποιοι αν θα έχουμε κανέ-
ναν να συμπολεμήσει μαζί μας. Η συμπα-
ράσταση μπορεί να εκδηλώνεται με διά-
φορους άλλους, εξίσου χρήσιμους, 
τρόπους.

ΟΕρντογάν, βέβαια, προχωρά και σε
έναν άλλο πόλεμο! Η βεβήλωση

της Αγιάς Σοφιάς, ναι, είχε ως πρώτο
στόχο τον... Ατατούρκ, όμως, στην ου-
σία είναι ένας πόλεμος κατά της χρι-
στιανικής Ελλάδας (με την ανοχή, σίγου-
ρα, του Πούτιν που θέλει να τιμωρήσει
τον Βαρθολομαίο για το θέμα της Αυτο-
κεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας).
Κακώς η Αθήνα αντιμετώπισε το θέμα
ως τουρκική ενέργεια πρωτίστως κατά
ενός παγκόσμιου πολιτιστικού μνημείου.
Βεβαίως είναι θέμα παγκόσμιο, αλλά αν
αύριο η ΟΥΝΕΣΚΟ ή κάποια κράτη τα
“βρουν” με τον Ερντογάν σ’ αυτό το θέ-
μα, εκφράζοντας και ικανοποίηση ότι θα
είναι προσβάσιμο το μνημείο χωρίς ει-
σιτήριο, τι θα αντιτάξει η Ελλάδα;

Στην Κύπρο η κατάσταση παραμένει
η ίδια. Ενώ ο τουρκικός πολεμικός

στόλος περιτριγυρίζει το νησί και η Το-
υρκία εισέβαλε στην κυπριακή ΑΟΖ,
εμείς ασχολούμαστε με τις προεδρικές
εκλογές του... 2023 και τις βουλευτικές
σε ένα χρόνο. Αλληλοτρωγόμαστε για
την παραχώρηση διαβατηρίων σε ξέ-
νους, ενώ ο τόπος γέμισε με ξένους
μετανάστες! Και έχεις και τον υπουργό
Παιδείας να δηλώνει ότι η στρατιωτική
θητεία των δύο χρόνων στην ημικα-
τεχόμενη πατρίδα ήταν “χάσιμο χρόνου
από τη ζωή μας”. Τον έκραξαν, αλλά η
διευκρίνιση που έδωσε έκανε τα πράγ-
ματα χειρότερα. Το είπα, τόνισε, γι’ αυ-
τούς που σπούδαζαν!!! Καλά, όσοι δεν
πήγαιναν για σπουδές; Δεν είχε για
εκείνους την ίδια αξία η ζωή; Πώς μπο-
ρεί να τα λέει αυτά ένας υπουργός;

Κατά τα άλλα, δεχτήκαμε μετά βαΐων
και κλάδων τον Ρώσο ΥΠΕΞ Λα-

βρόφ, ο οποίος φρόντισε να μην πει
τίποτα που θα θίξει την Τουρκία. Το υπ’
αριθμόν ένα θέμα, μετά την κατοχή, είναι
η επιθετικότητα της Τουρκίας στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. Τι είπε ο κ. Λαβρόφ; Τίπο-
τα. Αλλά εμείς ευχαριστημένοι...

Δεν λέμε, είναι σημαντικό ένας ΥΠΕΞ
μιας χώρας σαν τη Ρωσία να επι-

σκέπτεται σήμερα την Κυπριακή Δημο-
κρατία, αλλά να μη μας παραμυθιάζει
κανένας.

Το ίδιο λέμε και για την άρση του εμ-
πάργκο πώλησης όπλων από τις

ΗΠΑ στην Κύπρο. Μπορεί η απόφαση
να έχει και κάποιους... όρους. Το σημαν-
τικό, όμως, ποιο είναι; Ότι η υπερδύναμη
ήρε μια άδικη απόφαση εναντίον ενός
νόμιμου κράτους. Έστω κι αν δεν αγο-
ράσαμε ούτε φυσίγγιο, σημασία έχει ότι
η Κύπρος δεν τελεί υπό απαγόρευση.
Γι’ αυτό οργίστηκε η Τουρκία και ο Ακιν-
τζί και... κάποιοι δικοί μας, δυστυχώς!!!

Στην Αγγλία τα πράγματα με τον κο-
ρωνοϊό άρχισαν να παίρνουν πάλι

τη μορφή σοβαρής απειλής. Αυξάνον-
ται τα κρούσματα, επιβάλλονται νέα
μέτρα. Ξύπνησαν, βλέπετε, τώρα... Με
το Βrexit η κατάσταση άρχισε πάλι την
κωμικοτραγική της πορεία. Ο Μπόρις
ετοιμάζεται να αθετήσει την υπογραφή
του με την Ε.Ε., αναγκάζοντας ακόμα και
την Τερέζα Μέι να τον προειδοποιήσει
να μην “ατιμάσει” την υπογραφή του σε
διεθνή συμφωνία, διότι ατιμάζει τη χώρα.

Στο επίπεδο της Παροικίας πολλά
και... διασκεδαστικά συμβαίνουν.

Βγήκαν παγανιά να φέρουν την... άνοιξη.
Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά  προ-
σεχώς, με υπομονή και σοβαρότητα. 
Προς το παρόν, παρατηρούμε ότι το
κτήριο της Αδελφότητας, που έδινε ζωή
στην Παροικία και στέγη στις Οργανώσεις,
αρχίζει να ερημώνει... Το Κοινοτικό στο
Wood Green “μεταβιβάστηκε”, δυστυχώς,
σε κομματικές Αρχές, εν αγνοία του Δημα-
ρχείου. Θα επανέλθουμε...  

“Ε”
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Καλό χειμώνα, μακριά από
τους διάφορους κορωνοϊούς...
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Ηκατακόρυφη μείωση της εμπιστοσύνης
των Βρυξελλών προς τον Μπόρις Τζόν-

σον γίνεται εμφανής στα διπλωματικά τηλε-
γραφήματα που διέρρευσαν και τα οποία
βρίσκονται στη διάθεση της “Guardian”. Την
ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις για το Brexit
ξεκινούν ξανά στο Λονδίνο, με μια προειδο-
ποίηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής ότι η Βρετανία οφείλει να σεβαστεί το
διεθνές δίκαιο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχώρησε σε
αυτή την ασυνήθιστη δήλωση τη Δευτέρα, ενώ η
βρετανική συγκέντρωση πάλευε να περιορίσει τις

επιπτώσεις των στοιχείων που βγήκαν στο φως
και τα οποία τη δείχνουν να υποχωρεί από τις δε-
σμεύσεις στις οποίες προχώρησε την περσινή χρ-
ονιά προκειμένου να αποφύγει τα αυστηρά σύνο-
ρα στο νησί της Ιρλανδίας. 

Η ανησυχητική ανάρτηση

«Εμπιστεύομαι τη βρετανική κυβέρνηση στην

εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης, μια

υποχρέωσή της απέναντι στο διεθνές δίκαιο αλλά

και προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε μελλοντική

συνεργασία», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στο Twitter.
«Η διατήρηση του πρωτοκόλλου της Ιρλανδίας/

Βόρειας Ιρλανδίας είναι αναγκαία προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στο νησί

και η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς».

Η διένεξη για τα σχέδια που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τη νομική ισχύ τμημάτων του πρ-
ωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία, έρχεται τη στιγ-
μή της διαρροής διπλωματικών τηλεγραφημάτων
που δείχνουν την αυξανόμενη καχυποψία των 
Βρυξελλών για τα κίνητρα και τη στρατηγική της
Βρετανίας, που όπως λένε πηγές έχει επιδεινω-
θεί περαιτέρω από τις τελευταίες εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που εστάλ-
ησαν από τις Βρυξέλλες προς τις πρωτεύουσες
της ΕΕ τις τελευταίες ημέρες:

• Υπάρχουν υποψίες ότι ο Τζόνσον επιχειρεί
να μην βρεθεί συμβιβασμός σε ζητήματα-κλειδιά
όπως η αλιεία, η κρατική βοήθεια και η επίλυση
διαμαχών μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμέ-
νου να διεκδικήσει μια «ανταλλαγή» της τελευ-
ταίας στιγμής. Η στρατηγική περιγράφεται από
τους αξιωματούχους της ομάδας του επικεφαλής
των διαπραγματεύσεων, Μισέλ Μπαρνιέ, ως «α-
νησυχητική» δεδομένης της πολυπλοκότητας των
ζητημάτων. «Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να

επιλυθούν εύκολα, απλώς με ένα τηλέφωνο μετα-

ξύ ηγετών», δήλωσε αξιωματούχος της επιτρο-
πής στους Ευρωπαίους διπλωμάτες. «Δεν πρέ-

πει να αφεθούν μέχρι να είναι πολύ αργά».

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβάται ότι η υ-
πουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, θα επιχειρή-
σει να παρακάμψει τις Βρυξέλλες και να ξεκινήσει
παράλληλες διαπραγματεύσεις για την εσωτερι-
κή ασφάλεια, αφού κάλεσε υπουργούς των πέν-
τε μεγαλύτερων κρατών-μελών της ΕΕ σε σύσκεψη
στο Λονδίνο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αξιωματούχοι
της Κομισιόν έχουν ζητήσει από τις πρωτεύουσες
να αποφύγουν τη συμφωνία με οποιαδήποτε πρό-

ταση για το Brexit διατυπωθεί εκεί.
• Η Βρετανία κατηγορείται ότι «εισήγαγε» 

πρόσφατα ένα νέο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις,
σε σχέση με την πρόσβαση των ευρωπαϊκών
αλιευτικών στόλων σε βρετανικά νερά, το 80%
των κοινών αποθεμάτων των οποίων έχει οριστεί
ως «απόθεμα προτεραιότητας», επί του οποίου
έχουν περισσότερα δικαιώματα οι Βρετανοί αλιείς.

• Η Κομισιόν φοβάται ότι η βρετανική κυβέρ-
νηση βρίσκεται πίσω από ένα μπαράζ ευρωσκε-
πτικιστικών άρθρων στον βρετανικό Τύπο. Ανα-
φέρεται σε ρεπορτάζ που κατηγορούν τις Βρυ-

ξέλλες για αδιαλλαξία, ακριβώς πριν τον τελευ-
ταίο γύρο συζητήσεων. Οι πρόσφατες συνομιλίες
του Μπαρνιέ και του επικεφαλής των διαπραγ-
ματεύσεων για τη Βρετανία, Ντέιβιντ Φροστ, πε-
ριγράφονται από την Κομισιόν ως «απογοητευ-

τικές».

Κίνδυνος αποτυχίας 
των διαπραγματεύσεων

Οι αποκαλύψεις δημιουργούν το χειρότερο πι-
θανό φόντο για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών, οι
οποίες ξεκινούν στο Λονδίνο την Τρίτη, με τον 
Φροστ να επαναλαμβάνει το βράδυ της Δευτέ-
ρας ότι οι δύο πλευρές «πρέπει να σημειώσουν

πρόοδο αυτή την εβδομάδα, αν πρόκειται να επι-

τευχθεί εγκαίρως η συμφωνία».

Αν και ο Φροστ έχει παροτρύνει την ΕΕ να δείξει
«περισσότερο ρεαλισμό γύρω από το στάτους μας

ως ανεξάρτητο κράτος», η παραμονή των συνο-
μιλιών κυριαρχήθηκε από τις συνέπειες των 
προτάσεων του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για
την εσωτερική αγορά, που αναμένεται να δημο-
σιευθεί την Τετάρτη.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο
αμφισβητεί σημεία-κλειδιά της συμφωνίας αποχώ-
ρησης από την ΕΕ.

Ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης, Ντέιβιντ
Γκοκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παίρνει «τεράστιο
ρίσκο» με την προσπάθεια μονομερούς αλλαγής
του πρωτοκόλλου μέσα από το νομοσχέδιο που
αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη.

«Κάθε προσπάθεια υποχώρησης από τις

δεσμεύσεις στις οποίες προχωρήσαμε με το

πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας θα αντι-

μετωπιστούν ως πράξη κακής πίστης από την

ΕΕ και τον υπόλοιπο πλανήτη», εξήγησε. «Θα

υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και πιθανώς

θα οδηγήσει όχι απλώς στο να μην υπάρξει

συμφωνία, αλλά σε μια εχθρική μη-συμφωνία».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των Συντηρη-
τικών, Φίλιπ Χάμοντ, έγραψε στο Twitter ότι η
κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει ένα «εξαιρετικά
επικίνδυνο βήμα», το οποίο όπως υποστηρίζει
«θα βλάψει τρομερά τη θέση μας στην παγκόσμια

σκηνή».

Τι φοβούνται οι επιχειρηματίες

Επιχειρηματικοί ηγέτες προειδοποιούν επίσης
ότι η συμφωνία του Brexit είναι απαραίτητη για τη

διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης της Βρ-
ετανίας από την ύφεση του κορωνοϊού και την
αποφυγή υψηλότερων τιμών στα καταστήματα
για τους Βρετανούς καταναλωτές, τη στιγμή που
οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δέχονται αυξανό-
μενες πιέσεις.

Τη Δευτέρα, η τιμή της λίρας έπεσε, καθώς οι
επενδυτές του City πόνταραν στην αυξανόμενη
πιθανότητα ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Η στερ-
λίνα έπεσε περίπου κατά 1% σε σχέση με το αμε-
ρικανικό δολάριο τη Δευτέρα, ενώ αντίστοιχη μείω-
ση σημείωσε και σε σχέση με το ευρώ.

Σχέδιο της κυβέρνησης 
η κατάρρευση των συνομιλιών,

καταγγέλλουν οι επικριτές

Με τους επικριτές να κατηγορούν την κυβέρν-
ηση ότι προσπαθεί να δυναμιτίσει τις συζητήσεις
με σκοπό την μονομερή μετατροπή του πρω-
τοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο προ-
έκυψε μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις,
κυβερνητικές πηγές διαψεύδουν με πάθος ότι μια
τέτοια κίνηση είναι μέρος της στρατηγικής τους,
πράγμα που αποδεικνύει, σύμφωνα με την
“Guardian”, έναν σχετικό πανικό για το μέγεθος
των αντιδράσεων.

«Δεν έχουμε εξετάσει ποτέ το ζήτημα με τέτοι-

ους όρους», δήλωσε μια κυβερνητική πηγή.
Βρετανοί αξιωματούχοι τόνισαν επανειλημμέ-

νως πόσο μικρές θα είναι οι αλλαγές στα τρία ζητή-
ματα-κλειδιά. Το νομοσχέδιο για την εσωτερική
αγορά θα δίνει στους υπουργούς την εξουσία να
αποφασίζουν αν οι πιθανές κρατικές επιχορηγή-
σεις θα πρέπει να ανακοινώνονται στην ΕΕ ή όχι,
τι θεωρείται αγαθό «σε κίνδυνο» που θα πρέπει
να ελέγχεται πριν διασχίσει την ιρλανδική θάλασ-
σα και αν οι δηλώσεις εξαγωγών θα πρέπει να
συμπληρώνονται.

Αν δεν μπορέσει να βρεθεί κοινή συμφωνία της
επιτροπής με την ΕΕ, τότε οι υπουργοί είναι πι-
θανό να προχωρήσουν σε έναν πολύ στενό ορι-
σμό αυτών των όρων, προς όφελος των βρετα-
νικών συμφερόντων.

Η συμφωνία αποχώρησης ορίζει αντιθέτως
μέχρι στιγμής ότι όλα τα αγαθά θα πρέπει να θεω-
ρείται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο δασμών, στην
απουσία συμφωνίας εντός της επιτροπής.

«Αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται με καλή πίστη»,

δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Όμως θα

δούμε τι θα κάνουμε εντέλει».

Αξιωματούχος της Βρετανίας, όμως, που ενη-
μερώθηκε για τις νέες εξουσίες, επιμένει ότι αυτές
δεν υπονομεύουν το πρωτόκολλο που ψηφίστηκε
τον Δεκέμβριο.

«Η κυβέρνηση είναι απολύτως δεσμευμένη,

όπως ήταν πάντα, στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου

με καλή πίστη», δήλωσε στην “Guardian”. «Αν

δεν κάνουμε αυτά τα βήματα, αντιμετωπίζουμε τον

κίνδυνο νομικής σύγχυσης στο τέλος της χρονιάς

με δυνητικά καταστροφικά αποτελέσματα, μεταξύ

των οποίων και οι δασμοί σε αγαθά που μετα-

φέρονται από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Βό-

ρεια Ιρλανδία».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης επέμεινε ότι τα
μέτρα ήταν «περιορισμένα και λογικά» και ότι η
Βρετανία θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται
με το πρωτόκολλο. Άλλος αξιωματούχος τις πε-
ριγράφει ως «διευκρινίσεις ήσσονος σημασίας σε

μια εξαιρετικά συγκεκριμένη περιοχή της συμ-

φωνίας» – σχόλια που επιχειρούν να καθησυχά-
σουν τις Βρυξέλλες και το Δουβλίνο.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές του σκληρού
Brexit είναι δυσαρεστημένοι με την επιμονή της
κυβέρνησης ότι οι αλλαγές είναι μικρές, αφού είχαν
πιστέψει στην υπόσχεση ότι η συμφωνία μπορεί
να τροποποιηθεί, όπως τους είχαν υποσχεθεί κα-
τά την ψήφισή της.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Μπόρις προσπαθεί να αποφύγει

την…υπογραφή του για το Brexit

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

πάνω από 6 άτομα στην Αγγλία 
Νομική απαγόρευση στις συναθροίσεις άνω των έξι ατόμων σε

σπίτια, πάρκα, μπυραρίες και εστιατόρια επιβάλλει από την ερχό-
μενη Δευτέρα (14/9) στην Αγγλία η βρετανική κυβέρνηση, ως απο-
τέλεσμα της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού
του τελευταίου διαστήματος.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν αρχικό πρόστιμο 100 λιρών, το
οποίο θα διπλασιάζεται με κάθε νέα παραβίαση της απαγόρευσης
έως το ποσό των 3.200 λιρών.

Σε προαναγγελία των δηλώσεων του κ. Τζόνσον που δόθηκε
στη δημοσιότητα αναφέρεται: «Πρέπει να δράσουμε τώρα για να

σταματήσουμε τη διασπορά του ιού. Γι’ αυτό απλοποιούμε και ενισχύο-

υμε τους κανόνες περί κοινωνικών επαφών, κάνοντάς τους πιο εύκο-

λους να κατανοηθούν και για την Aστυνομία να τους εφαρμόσει.

»Είναι απολύτως κρίσιμο ο κόσμος να τηρεί τώρα αυτούς τους

κανόνες και να θυμάται τα βασικά – να πλένει τα χέρια, να καλύπτει

το πρόσωπο, να κρατά απόσταση από τους άλλους και να κάνει τε-

στ αν έχει συμπτώματα».

Η αυστηροποίηση των μέτρων ακολουθεί τις προειδοποιήσεις
των λοιμωξιολόγων ότι οι πολίτες και ιδίως οι νέοι έχουν «χαλα-
ρώσει» υπερβολικά. Συνολικά το τελευταίο τριήμερο έχουν κατα-
γραφεί περίπου 8.500 νέα κρούσματα του κορωνοϊού στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο.

Της απαγόρευσης θα εξαιρούνται τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού
ή μιας «φούσκας υποστήριξης», όπως και οι συναθροίσεις άνω των
έξι ατόμων για λόγους εργασίας ή εκπαίδευσης.

Εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για γάμους, κηδείες και οργα-
νωμένα ομαδικά αθλήματα που διεξάγονται με τρόπο που προφυ-
λάσσει τη δημόσια υγεία από την COVID.

Η πλήρης λίστα εξαιρέσεων θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα.
Παράλληλα η βρετανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει νέα εκστρατεία

ενημέρωσης με κεντρικό σύνθημα «Χέρια. Πρόσωπο. Απόσταση»,
που θα περιλαμβάνει και βίντεο που θα δείχνει πώς μεταδίδεται ο
ιός στους κλειστούς χώρους.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ο Βρετανός
υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, και αφερόμενος στη γενικότερη
αύξηση των κρουσμάτων, που το προηγούμενο 48ωρο πλησίασαν
τις 9.000 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι
ανησυχεί μεν, αλλά τόνισε ότι μια δεύτερη έξαρση του ιού δεν είναι
αναπότρεπτη.

Ο αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι, την ίδια ώρα,
κάλεσε ιδιαίτερα τους νέους ηλικίας 17-29, από τους οποίους 
προκύπτει κυρίως η αύξηση των κρουσμάτων, να τηρούν τους κανό-
νες κοινωνικών αποστάσεων.

Η διευθύντρια του προγράμματος ιχνηλάτησης επαφών επιβε-
βαιωμένων φορέων του κορωνοϊού Σάρα-Τζέιν Μαρς απολογήθη-
κε προς πολίτες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε διαγνωστικό
τεστ αυτή την περίοδο. Όπως είπε, αυτό οφείλεται στο ότι πολλά 
διαθέσιμα εργαστήρια έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού λόγω του
μεγάλου αριθμού των τεστ που έχουν λάβει προς ανάλυση.

Ο υπουργός κ. Χάνκοκ είπε ότι το πρόβλημα αναμένεται να λυ-
θεί σε περίπου δύο εβδομάδες.

Βυθίζεται η βρετανική λίρα λόγω τορπιλισμού 

της συμφωνίας για το Brexit
Η στερλίνα βυθίζεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων

δύο εβδομάδων έναντι του αμερικανικού δολαρίου την Τρίτη (8 Σε-

πτεμβρίου), επεκτείνοντας τις απώλειές της, καθώς αυξάνονται οι

φόβοι ότι η Βρετανία ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την συμφωνία για

ένα ομαλό Brexit και ενδεχομένως να τορπιλίσει τις εμπορικές της

συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα,

αλλά η ΕΕ έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα υπάρξει εμπορική συμφ-

ωνία, εάν η Βρετανία προσπαθήσει να παρακάμψει τμήματα της

Συμφωνίας Απόσυρσης που υπέγραψε τον Ιανουάριο, θέτοντας

σε κίνδυνο ολόκληρη τη συνθήκη και δημιουργώντας τριβές σε σχέ-

ση με την Βόρεια Ιρλανδία. 

Οι εντάσεις έχουν αρχίσει εκ νέου, καθώς ο χρόνος μετρά αν-

τίστροφα μέχρι την προθεσμία του Οκτωβρίου για μια εμπορική

συμφωνία και στη συνέχεια για τη μετάβαση στο νέο status-quo

ΕΕ-Βρετανίας, στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο κορυφαίος διαπραγματευ-

τής της Βρετανίας Ντέιβιντ Φροστ δήλωσε ότι η χώρα επιταχύνει

τις προετοιμασίες για αποχώρηση χωρίς συμφωνία.

Η λίρα υποχώρησε περισσότερο από 0,5% - στα 1,3105 δο-

λάρια το πρωί της Τρίτης, ενώ έναντι του ευρώ έφτασε τις 90,11

πένες, που αποτελεί επίσης χαμηλό δύο εβδομάδων.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ...
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Η δύσκολη «ΔΕΘ»
Ηεφετινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσο-

τάκη στη Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο
δύσκολη από όλες τις προηγούμενες. Το
στοίχημά του δεν είναι να διαμορφώσει
ένα ρεύμα πολιτικής υπεροχής, αλλά να
διατηρήσει κατά το δυνατόν ανέπαφη τη
σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργή-
σει με τους πολίτες όλο το προηγούμενο
διάστημα. Η συγκυρία δεν τον ευνοεί. 

Το ρευστό περιβάλλον των ελληνοτουρ-

κικών σχέσεων και η οικονομική ανασφάλεια

όσο δεν είναι ορατό το τέλος της πανδημίας,

αποστεώνουν τον πανηγυρικό χαρακτήρα των

ΔΕΘ αλλοτινών εποχών. Ωστόσο, ο Έλληνας

πρωθυπουργός έχει ένα μεγάλο ατού. Ο 

τρόπος που διαχειρίστηκε τις συνεχείς κρίσεις

στον περίπου έναν χρόνο που κυβερνά τη

χώρα, συναντά την αποδοχή της πλειονό-

τητας των πολιτών και μάλιστα σε πρωτοφα-

νή ποσοστά, που ξεπερνούν το 60%.

Συμμέτοχος η κοινωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε έναν 

τρόπο να κάνει την κοινωνία συμμέτοχο στη

διακυβέρνηση. Τον βοηθά το γεγονός ότι τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν τα δημιούρ-

γησε η κυβέρνησή του, αλλά προέρχονται από

εξωγενείς παράγοντες και επίσης ότι πολιτι-

κά δεν πιέζεται ούτε από την αντιπολίτευση

ούτε από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να μιλάει ανοιχτά

για δυσάρεστα θέματα.

«Έχουμε κατ’ ελάχιστον έξι δύσκολους μή-

νες μπροστά μας και γι’ αυτό είμαστε εδώ, για

να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, τον κά-

θε Έλληνα πολίτη, να ξεπεράσουμε και αυτή

τη δυσκολία, και το 2021 ελπίζω ότι θα έχουμε

αφήσει οριστικά πίσω μας αυτήν την κρίση»,

δήλωσε την Πέμπτη 3/9 στη Θεσσαλονίκη, κα-

τά τη διάρκεια των επαφών του με φορείς της

πόλης.

Ακροατήριο 50 ατόμων

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12-13 Σε-

πτεμβρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα 

πραγματοποιήσει τον καθιερωμένη ομιλία του

στη Θεσσαλονίκη και θα παραχωρήσει Συνέν-

τευξη Τύπου στα μέσα ενημέρωσης, όλα όμως

θα είναι διαφορετικά. Ούτε συνωστισμό κρα-

τικών αξιωματούχων, ούτε μετακίνηση όλων

των υπουργών και των βουλευτών περιλαμ-

βάνει το τελετουργικό. Η Διεθνής Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης, άλλωστε, ακυρώθηκε. 

Η ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του

Σαββάτου 12/9 θα γίνει σε ακροατήριο 50 ατό-

μων, ακολουθώντας κατά γράμμα τα υγειο-

νομικά πρωτόκολλα για τις συγκεντρώσεις.

Ανάμεσά τους θα βρίσκονται μόνο οι υπουρ-

γοί που σχετίζονται άμεσα με θέματα οικο-

νομίας και ανάπτυξης και οι υπόλοιποι πρ-

οσκεκλημένοι θα είναι εκπρόσωποι παραγω-

γικών φορέων και εκπρόσωποι της κοινωνίας

των πολιτών. Η αίθουσα στο «Βελλίδειο» θα

είναι και αυτή προ-σαρμοσμένη στις ανάγκες

του περιορισμένου ακροατηρίου.

Και η ίδια η ομιλία θα έχει μικρότερη διάρ-

κεια και πιο πρακτικό χαρακτήρα. Στις δεδο-

μένες συνθήκες κρίθηκε πιο επιτακτικό από

το πρωθυπουργικό επιτελείο να απαντήσει ο

Έλληνας πρωθυπουργός στις ανάγκες και

στις αγωνίες των πολιτών από τις συνέπειες

της πανδημίας, με συγκεκριμένα μέτρα ανα-

κούφισης, παρά να επικεντρωθεί στην αλλα-

γή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέ-

σω 72 δις ευρώ που θα εισρεύσουν από την

ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Το εξάμηνο ως το τέ-

λος του έτους θα είναι δύσκολο, όπως παρα-

δέχθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Το ουσιαστικό μήνυμα του Τραμπ προς
τον Ν. Αναστασιάδη: Άρση του 
εμπάργκο όπλων από ΗΠΑ, με 
αντάλλαγμα τις ψήφους των Κυπρίων
που ζουν στην Αμερική!

Ξάφνιασε –και μην το αμφισβητήσει κανείς– η απροσδόκητη
απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άρση
του εμπάργκο πώλησης μη φονικών όπλων από τις ΗΠΑ στην
Κύπρο, μετά από 33 ολόκληρα χρόνια (είχε επιβληθεί το 1987).
Απόφαση για την οποία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ
Πομπέο ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Αυτονόητη η ερμηνεία πως η άρση του
εμπάργκο είναι ένα μήνυμα με παραλήπτη την Τουρκία και ασφ-
αλώς τον Πρόεδρό της Ταγίπ Ερντογάν. Και το μήνυμα είναι: «Είμαι
εκεί, στην καυτή περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Τον πρώτο λόγο τον έχω εγώ, ως πλανητάρχης». Είναι ένα μήνυμα
όμως και προς την Ελλάδα, ότι η Αμερική δεν είναι μακριά της. Και
«κινήσεις» χωρίς το αμερικανικό ok, δεν είναι ανεκτές… Η αιφνι-
διαστική άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο στέλ-
νει ένα μήνυμα καις ε όλη την Ευρώπη. Ότι τον πρώτο λόγο τον έχει
η Ουάσινγκτον. «Παιχνίδια» χωρίς τη στήριξη του Λευκού Οίκου
δεν επιτρέπονται… Και οι άνθρωποι, όποιοι κι αν είναι στην κα-
ρέκλα κάθε χώρας, είναι υποτακτική της… Ό,τι αποφασίσεις, Πρ-
όεδρε… Αφεντικό!

Ο «καυτός» Αύγουστος 
του Υπουργού Άμυνας

Ο Αύγουστος βρήκε τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπου-
λο στην κυριολεξία υπό τα όπλα. Όλη μέρα και όλη νύχτα βρίσκε-
ται σε κατάσταση επιφυλακής, επικοινωνεί σταθερά με τον Αρχηγό
ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των τριών Όπλων, παρακολουθεί στε-
νά τι ανάγκες των πληρωμάτων του Στόλου και της Αεροπορίας,
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έντασης και έχει βέβαια
πάντα στο νου του τον Έβρο, όπου εκδηλώθηκε η πρώτη απόπει-
ρα δοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων από τους επιθετικούς γείτο-
νες. Αναγνωρίζει ότι η δοκιμασία είναι μεγάλη, χωρίς να κρύβει μά-
λιστα πως η τρέχουσα κινητοποίηση είναι μεγαλύτερη και εκείνης
στην κρίση των Ιμίων, τον Ιανουάριο του 1996. Σημειώνει ότι το έρ-
γο είναι διακλαδικό και γι’ αυτό εκθειάζει την πολύ καλή συνεργασία
και την άριστη επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο. Όπως εκμυστηρ-
εύεται ο ίδιος, πασχίζει τούτες τις μέρες να προσφέρει τις απαι-
τούμενες βοήθειες, να δώσει «ανάσες» στα πληρώματα των πο-
λεμικών πλοίων που θαλασσοδέρνονται τόσες μέρες στα επικίνδυνα
νερά του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ιδιαιτέρως
νοιάζεται για τα πληρώματα των υποβρυχίων, που είναι αναγκα-
σμένα να μένουν επί πολλές ημέρες στο βυθό, να κινούνται σε πε-
ριορισμένους χώρους, μόνο με πόσιμο νερό. Μπορεί να αντιληφ-
θεί πόσο βασανιστικό είναι να μη δύνασαι να κάνεις μπάνιο επί 20-
30 ημέρες, όπως και γνωρίζει, από τα αναγνώσματά του και τις αφη-
γήσεις στρατιωτικών που βρέθηκαν σε πολεμικά μέτωπα, ότι η έλ-
λειψη νερού είναι ο χειρότερος εχθρός. 

Προηγείται με 6,2% οι Μπάιντεν
Όπως δείχνουν τα γκάλοπ, κάθε άλλο παρά περίπατος θα είναι

η πορεία του Αμερικανού Προέδρου προς τις κάλπες που θα στηθ-
ούν τον προσεχή Νοέμβριο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων
που έγιναν μέχρι την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, φέρνει πρώτο τον υπο-
ψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν με 49,6% έναντι 43,4% του
Ντόναλντ Τραμπ, με τη διαφορά στο 6,2%. Αξίζει να επισημανθεί
ο τίτλος σε πρόσφατο ρεπορτάζ των «New York Times»: «Σενάρ-
ιο Αποκάλυψης για τη νύχτα των εκλογών». Που σημαίνει ότι ο δρ-
όμος είναι μακρύς. 

Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κράτος
Τόσο καλά και… οργανωμένα λειτουργεί το κράτος μας, το Ελληνικό

Δημόσιο, που μόλις προχθές αποκαλύφθηκε ότι αγροτεμάχια αξίας
100 δις ευρώ δεν έχουν δηλωθεί. Δεν βάζετε λουκέτο, κύριοι πολι-
τικοί, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μια και σ’ εσάς είχε εμπιστευ-
τεί ο λαός τα τελευταία 10 χρόνια τα κλειδιά της χώρας κι εσείς,
μηδενός εξαιρουμένου, φροντίζατε μόνο για την πάρτη σας και για
τίποτε άλλο; Δεν φταίνε όμως όλοι αυτοί οι κύριοι. Φταίνε οι πολίτες
που τους ψηφίζουν, ελπίζοντας ότι θα διοριστούν τα παιδιά τους
στο Δημόσιο ή ότι θα πάρουν καμιά «δουλίτσα»…

Ο Σωτήρης Τσιόδρας 
καθησυχάζει τα παιδιά…

Κατά της τακτικής του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», ο Σω-
τήρης Τσιόδρας που λόγω κορωνοϊού στα σπίτια όλων μας και κά-
θε βράδυ ακούγαμε τις συμβουλές του, χάρη στις οποίες ο ιός δεν
βρήκε πρόσφορο έδαφος. Απόδειξη το ότι η Ελλάδα είχε τους λιγό-
τερους νεκρούς και τα κρούσματα ήταν σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Παρών και πάλι στο βραδινό ραντεβού εν όψει του ανοίγματος των
σχολείων την Δευτέρα 14/9, όπου θα είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας, την οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούν τα πρ-
ωτάκια. Τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Και είπε τα αυτονόητα ο
καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ότι η μάσκα έχει εκπαιδευτικό και
όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Και επισήμανε ότι η μάσκα δεν πρέπει
να οδηγήσει σε «κοινωνικό αποκλεισμό ή κοινωνικό στιγματισμό».
Απευθυνόμενος μάλιστα ο καθηγητής στους γονείς, συνέστησε να
μην προβάλλουν τη μικροβιοφοβία τους ή τον πανικό τους στα παι-
διά τους. 

Φ. Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Φωτιά έβαλαν ανεγκέφαλοι «φι-
λοξενούμενοι» στον καταυλισμό
Μόρια της Μυτιλήνης γύρω στις
τα μεσάνυχτα Τρίτης, όταν πρό-
σφυγες και μετανάστες που είχαν
βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό ή
είχαν ιχνηλατηθεί ως επαφές των
κρουσμάτων, αρνήθηκαν να μπουν
σε απομόνωση.

Ακολούθησαν συγκρούσεις με
άλλους πρόσφυγες και μετανά-
στες, που τους ωθούσαν έξω από
τον καταυλισμό. Η σύγκρουση αυ-
τή κάποια στιγμή πήρε φυλετικό
χαρακτήρα με αποτέλεσμα να
μπουν φωτιές οι οποίες σύντομα
και λόγω του δυνατού ανέμου πήρ-
αν διαστάσεις.

Λόγω των ενισχυμένων ανέ-
μων, οι φλόγες μεταφέρθηκαν
πολύ γρήγορα εντός των εγκα-
ταστάσεων, με συνέπεια ολόκ-
ληρη η περιοχή να μετατραπεί σε
μία τεράστια εστία φωτιάς, κατα-
καίοντας τα πάντα και ειδικότερα
τα κοντέινερ και τις σκηνές, όπου
διέμεναν πάνω από 12.000 πρ-
όσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις,

καταστράφηκε το 90% του κα-
ταυλισμού. Κάηκεολοσχερώς η
Υπηρεσία Ασύλου και ο εξοπλι-
σμός της. Επίσης, ζημιές υπήρ-
ξαν στον χώρο της Μονάδας Εντα-
τικής Θεραπείας και της Μονά-
δας Αυξημένης Φροντίδας και
στον κλιματισμό της υγειονομικής
μονάδας που φτιάχτηκε με δωρ-
εά της ολλανδικής Κυβέρνησης.

Μεγάλος αριθμός προσφύγων
και λαθρομεταναστών κινήθηκε
προς την πόλη, περνώντας μά-
λιστα μέσα από το χωριό της Μόρ-
ιας, ενώ διμοιρίες ΜΑΤ με κλούβες
δημιούργησαν φραγμό στο ύψος
του Καρά Τεπέ.

Οι φωτιές, μετά και την έγκαι-
ρη παρέμβαση της Πυροσβεστι-
κής, έσβησαν τα ξημερώματα. Το

νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκ-
τακτης ανάγκης και απαγορεύτηκε
η απομάκρυνση από το νησί όσων
διέμεναν στη Μόρια για την απο-
φυγή διασποράς του κορωνοϊού
στον πληθυσμό.

Ενισχύσεις από την Αθήνα έστει-
λε η Αστυνομία στη Λέσβο, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί το πρ-
όβλημα. 

ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟ COVID19 ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Μετανάστες στη Μόρια (Λέσβος) έβαλαν φωτιά

στον καταυλισμό τους λόγω κορωνοϊού!!!

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ-
ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ



Σε μια κρίσιμη πολιτική συγ-

κυρία, με την τουρκική προκ-

λητικότητα να είναι σε εξαιρετικά

υψηλά επίπεδα και με τη Μόσχα

να διαμηνύει πως είναι έτοιμη να

βοηθήσει για την εκτόνωση της

κρίσης, έφθασε το βράδυ της Δευ-

τέρας στη Λευκωσία ο Υπουργός

Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι

Λαβρόφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής δι-

πλωματίας, που πήγε στο νησί με

την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 χρ-

όνων από τη σύναψη διπλωματικών

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών,

έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο στις

9:00 το πρωί και έγινε δεκτός από

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο

οποίος τον παρασημοφόρησε με τον

Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μα-
καρίου Γ' σε ειδική τελετή.

Στη διάσκεψη Τύπου που ακο-
λούθησε των υπογραφών στο Υπο-
υργείο Εξωτερικών, ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης καλωσόρισε θερμά
τον Σεργκέι Λαβρόφ, ευχαριστώντας
τη ρωσική αντιπροσωπεία για το
ταξίδι στη Λευκωσία. Όπως είπε, οι
σημερινές επαφές επανεπιβεβαίω-
σαν τις διπλωματικές σχέσεις των
δύο χωρών, ενώ οι δύο συμφωνίες
που υπεγράφησαν αποτυπώνουν
την πρόθεση των δύο χωρών να ερ-
γαστούν από κοινού για την αναβάθ-
μιση των σχέσεων.

Κατά τις επαφές, όπως είπε ο
ΥΠΕΞ, εξετάστηκαν οι διμερείς σχέ-
σεις σε πολλούς τομείς, ανταλλά-
γησαν απόψεις για την πανδημία
στις δύο χώρες και συμφωνήθηκε
όπως επανέλθει η συνδεσιμότητα
μεταξύ των δύο χωρών, μόλις το επι-
τρέψουν οι συνθήκες. Προς τον σκοπό
αυτό, θα ξεκινήσουν άμεσα οι συζητή-
σεις.

Για το Κυπριακό, είπε ο κύριος
Χριστοδουλίδης, ο Σεργκέι Λαβρόφ
είναι βαθύτατος γνώστης, ενώ ο ίδιος
εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη Ρωσία
για τη στήριξη στις προσπάθειες για
βιώσιμη λύση, αλλά και κατά των
προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας
στην περίκλειστη πόλη της Αμμο-
χώστου. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν
σε επανεκκίνηση των διαπραγμα-
τεύσεων από εκεί που έμειναν στο
Κραν Μοντανά και μετά τις παρά-
νομες εκλογές στα κατεχόμενα, στη
βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας. Προϋπόθεση, είπε, είναι
να υπάρχει ένα κατάλληλο περι-
βάλλον, κάτι που δεν διαφαίνεται λό-
γω των αποσταθεροποιητικών πρά-
ξεων της Τουρκίας σε ξηρά και θά-
λασσα. Είναι σημαντικό, επεσήμα-
νε, να υπάρξουν παρεμβάσεις από
τη διεθνή κοινότητα προς την Το-
υρκία, αναφερόμενος συγκεκριμέ-
να στη Ρωσία που είναι μόνιμο μέ-
λος του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών.

Λαβρόφ και Χριστοδουλίδης αν-
τάλλαξαν απόψεις και για άλλα πε-
ριφερειακά ζητήματα, όπως τη Συρία
και τη Λιβύη, η κρίση στις οποίες επη-
ρεάζει την ασφάλεια και τη σταθερ-
ότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέ-
λος, είχαν συζήτηση για τις σχέσεις
ΕΕ-Ρωσίας. Καταλήγοντας, ο ΥΠΕΞ
ευχαρίστησε ξανά τον Σεργκέι Λα-
βρόφ για την επίσκεψή του.

Από την πλευρά του, ο επικεφα-
λής της ρωσικής διπλωματίας, Σερ-
γκέι Λαβρόφ, εξέφρασε την ευγνω-
μοσύνη του προς τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη για τη φιλοξενία, μιλώντας
για συνομιλίες σε φιλικό και εμπι-
στευτικό κλίμα. 

Όπως είπε, αυτό καταδείχθηκε
και στη συνάντηση με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, αλλά και με τον πρό-
εδρο της Βουλής, Δημήτρη Συλ-
λούρη, αναφερόμενος στη διπλω-
ματική σχέση που συμπληρώνει σή-

μερα 60 χρόνια. Ο κ. Λαβρόφ, επε-
σήμανε με τη σειρά του, πως συζή-
τησε με τον κ. Χριστοδουλίδης τις
επιπτώσεις της πανδημίας στις δύο
χώρες, συμφώνησαν να ληφθούν

συγκεκριμένα μέτρα που άπτονται
κρατικών συναλλαγών.

Συμπληρωματικά, σημείωσε πως
οι δύο τους δεσμεύτηκαν στα Πρ-
ωτόκολλα που υπεγράφησαν και
στον εκσυγχρονισμό της Τροπο-
ποίησης για αποφυγή Διπλής Φορ-
ολογίας. Ο κ. Λαβρόφ αναφέρθηκε
σε ανταλλαγές στον τομέα του πο-
λιτισμού και του αθλητισμού την επό-
μενη τριετία.

Υπάρχει, όπως είπε, κοινή συναίνε-
ση για τα περιφερειακά ζητήματα,
αναφερόμενος στο Πρωτόκολλο για
τις σχέσεις Μόσχας - Λευκωσίας για
τα έτη 2021 - 2022. Επανέλαβε, όπως
δήλωσε, τη θέση για δίκαιη λύση του
Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Επεσήμανε ότι η συνθήκη εγγυή-
σεων δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρ-
ονες συνθήκες, δηλώνοντας πως
μπορεί να υπάρξει εγγύηση μέσω
του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Ο κ. Λαβρόφ εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι η επανεκκίνηση των
συνομιλιών μπορεί να φέρει τη διε-
υθέτηση και για το θέμα ανοίγματος
της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου. Χαρακτήρισε δε απα-
ράδεκτα οποιαδήποτε βήματα συμ-
βάλλουν στην κλιμάκωση της έντα-
σης στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφ-
ράζοντας εκ νέου ετοιμότητα να βο-
ηθήσει στον διάλογο μεταξύ των εμ-
πλεκόμενων μερών, αν αυτά το ζητή-
σουν, χωρίς να κατονομάζει την Το-
υρκία.

Στο πλαίσιο των επίσημων συναν-
τήσεων, υπογράφηκε το Πρόγραμ-
μα Διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο
Υπουργείων για τα έτη 2021 – 2022,
καθώς και το Πρωτόκολλο που τρ-
οποποιεί τη Συμφωνία για αποφυ-
γή Διπλής Φορολογίας.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, εξέφρασε μεγάλη
χαρά που υποδέχθηκε τον κ. Λαβρ-
όφ στην Κύπρο, σημειώνοντας τη
διαπίστωση πως η διακρατική συνε-
ργασία αναβαθμίστηκε τα τελευταία
χρόνια και Ρωσία και Κύπρος συνε-
ργάζονται βάσει πολιτικού διαλόγου.

Στην ομιλία του, κατά την τελετή
παρασημοφόρησης, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης εξέφρασε εκ νέου
ιδιαίτερη χαρά για το ότι η επίσκεψη
του Σεργκέι Λαβρόφ γίνεται με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών
διπλωματικών σχέσεων.

Όπως είπε, η ΕΣΣΔ ήταν από τις

πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τη
νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία,
ενώ διαχρονική είναι η στήριξη της
Μόσχας στην επίλυση του Κυπρια-
κού, μέσω μιας δίκαιης και βιώσιμ-
ης λύσης βασισμένης στον χάρτη
του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στον ίδιο τον Σερ-
γκέι Λαβρόφ, ανέφερε πως και η δι-
κή του προσφορά είναι ανεκτίμητη
στα 16 χρόνια που υπηρετεί το Υ-
πουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Για αυτό και επί τη ευκαιρία των 60

ετών, λήφθηκε, όπως είπε ο Πρόε-
δρος, η απόφαση να απονεμηθεί το
παράσημο.

«Ως ένδειξη», πρόσθεσε, «ευ-

γνωμοσύνης για όσα προσέφερε η

Ρωσική Ομοσπονδία στην Κυπρια-

κή Δημοκρατία». Μετέφερε, τέλος,
ευχές για συνεχή ευημερία στον λαό
της Ρωσίας και στον Πρόεδρο Βλαν-
τιμίρ Πούτιν.

Με τη σειρά του, ο Ρώσος ΥΠΕΞ,
Σεργκέι Λαβρόφ, ευχαρίστησε ειλι-
κρινά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για
το παράσημο, το οποίο αντιλαμβά-
νεται ως τεκμήριο ευγνωμοσύνης
προς τη ρωσική διπλωματία και τις
σχέσεις των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπ-
λωματίας, σημειώνοντας πως οι διπ-
λωματικές σχέσεις ξεκίνησαν μόλις
δύο μέρες μετά την εγκαθίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέφρασε
την ρωσική τάση για αναβάθμιση
των σχέσεων Μόσχας-Λευκωσίας,
που επιβεβαιώθηκε, όπως είπε, σε
πρόσφατη συνομιλία του Προέ-
δρου Αναστασιάδη με τον Ρώσο ομό-
λογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που
είχαν Πρόεδρος Αναστασιάδης και
Σεργκέι Λαβρόφ, επεσήμαναν τον
αλληλοσεβασμό, αλληλοϋποστή-
ριξη και αλληλεγγύη που διακρίνουν
τις σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και
Ρωσία. 

Ο επικεφαλής της ρωσικής δι-
πλωματίας επεσήμανε τη θέση της
Μόσχας για λύση του Κυπριακού
που «πρέπει να βασίζεται στα σχε-

τικά ψηφίσματα του ΟΗΕ», εκφρά-
ζοντας την ελπίδα για γρηγορότερη
επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ
των δύο κοινοτήτων. Εξέφρασε επίσης
την ετοιμότητα της Ρωσίας για συν-
δρομή στην ανάπτυξη διαλόγου όσον
αφορά στην κατάσταση που στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έφθασε στις
11:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών,
όπου τον υποδέχθηκε ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης. 

Ακολούθησαν διευρυμένες συνο-
μιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών
Κύπρου – Ρωσίας, μετά την κατ' ιδίαν
συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ.

Εξάλλου, ο Ρώσος Υπουργός
επισκέφθηκε και τη Βουλή των Αντι-
προσώπων και είχε κατ' ιδίαν συνάν-
τηση με τον πρόεδρο της Βουλής,
Δημήτρη Συλλούρη.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΟΥ ΥΠΕΞ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Παρασημοφορήθηκε ο Λαβρόφ στην

Κύπρο αλλά δεν είπε τίποτα για την ΑΟΖ...
ΤΑΧΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗE, -ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
ΑΛΛΑ… ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
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Σαφέστατο μήνυμα προς την Άγκυρα, ότι «η
Αυστρία θα συνεχίσει να μιλά τελείως ξε-

κάθαρα, όταν η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα,
την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις
αρχές του κράτους δικαίου ή εργαλειοποιεί πρ-
όσφυγες και μετανάστες ως μέσο πίεσης»,
στέλνει σήμερα ο Αυστριακός υπουργός Εξω-
τερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Με συνέντευξή του στο Αυστριακό Πρακτορείο
Ειδήσεων (ΑΡΑ), ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ αν-
τικρούει την επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτε-
ρα ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, εναντίον του ομοσπονδιακού καγ-
κελάριου της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, στήνον-
τας στον τοίχο τον Τσαβούσογλου, τονίζει πως οι
θέσεις του καγκελάριου αποτελούν «μία συνεπή

υπεράσπιση των αξιών στις οποίες βασίζεται η ΕΕ

και οι οποίες εγγυώνται τη σταθερότητα και την ευ-

ημερία μας», και δεν έχουν καμία σχέση με «ρα-
τσισμό ή ισλαμοφοβία» όπως ισχυρίζεται ο Τσα-
βούσογλου.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (φωτό),
το γεγονός ότι ορισμένοι Τούρκοι πολιτικοί προφ-
ανώς δεν μπορούν να δουν τη διαφορά, «δείχνει

για άλλη μια φορά πόσο μακριά έχει απομακρυ-

νθεί η Τουρκία τα τελευταία χρόνια από την Ευρώπη».

Κουρτς: «Ανεπίτρεπτη» 
η εργαλειοποίηση προσφύγων

Στις συνεντεύξεις του ο Αυστριακός καγκελάρ-
ιος είχε καταγγείλει ως «απολύτως ανεπίτρεπτη»
τη χρησιμοποίηση από την Τουρκία των μετανα-
στών ως όπλο κατά της Ευρώπης και την παρ-
αβίαση, από μέρους της, του διεθνούς δικαίου απέ-
ναντι στην Ελλάδα με γεωτρήσεις σε ελληνικό έδα-
φος.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος καλούσε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, «να αποκτήσει επιτέλους το θάρρος να

αντισταθεί στον Ερντογάν και να μην επιτρέψει στο

εξής ούτε την εκμετάλλευση των προσφύγων ως

όπλο, ούτε τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

από τον Τούρκο πρόεδρο».

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς προειδοποιούσε ότι, «εάν

τα δεχόμαστε όλα, εάν δεν είμαστε αλληλέγγυοι με

την Ελλάδα, τότε αυτό θα επιτρέψει σε κάποιον

σαν τον Ερντογάν να συνεχίζει, και να υπερβαίνει

διαρκώς τα όρια, και κάτι τέτοιο είναι σε μεσοπρό-

θεσμη βάση επικίνδυνο».

Σε σχέση με τα μελλοντικά προσφυγικά ρεύμα-
τα, ο Αυστριακός καγκελάριος παρατηρούσε ότι
«ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης κάνει εξαιρετική δουλειά, οι Έλληνες προ-

στατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και προστατεύουν και τα δικά μας σύνο-

ρα, και η Αυστρία διαθέτει αστυνομικούς και αξιω-

ματικούς της ομάδας Cobra για την υποστήριξη

της Ελλάδας».

«Αλλά, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρ-

κος πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποιεί

τους πρόσφυγες ως όπλο και προτρέπει μετανά-

στες να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη για να

μας ασκήσει πίεση», προσέθετε ο Αυστριακός καγ-
κελάριος.

Στις συνεντεύξεις του, ο Σεμπάστιαν Κουρτς είχε
επισημάνει ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν
ακόμη μία ενιαία στάση απέναντι στον Τούρκο πρ-
όεδρο Ερντογάν, και είχε ζητήσει περισσότερη
ενότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «θα ήθε-

λα μία ενωμένη ΕΕ που θα ενεργήσει αποφασι-

στικά, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμβαίνει αυ-

τό».
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Η Αυστρία καλεί την Ευρώπη να 

αντισταθεί τώρα στον Ερντογάν

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

Κυρώσεις στην Τουρκία εκεί που πονάει

τον Ερντογάν (στο πορτοφόλι...)
Το μήνυμα πως θα σταθεί στο πλευρό της Ελλά-

δας και της Κύπρου ως προς την υπεράσπι-
ση των συνόρων και των χωρικών υδάτων τους,
έστειλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) κατά την
διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του προεδρείου του
με συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού.

Με σειρά αναρτήσεων-δηλώσεων στον επίσημο
λογαριασμό στο twitter του ΕΛΚ κατήγγειλε την «επε-
κτατική πολιτική της Τουρκίας», θέτοντας παράλληλα
το ζήτημα της επανατοποθέτησης των ευρωτουρκικών
σχέσεων προκειμένου η ΕΕ να μην είναι «όμηρος» -
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της έκφρασης αλληλεγγύης στα δύο
κράτη-μέλη της ΕΕ το ΕΛΚ τονίζει ότι «στεκόμαστε

σταθερά με την Ελλάδα και την Κύπρο στην υπε-

ράσπιση των συνόρων και των χωρικών υδάτων

τους».

Παράλληλα καταγγέλλεται η εργαλειοποίηση του
προσφυγικού από την Τουρκία με την παράλληλη επι-
σήμανση ότι είναι «είναι ανεπίτρεπτο για την Ευρώπη

να υποχωρεί κάθε φορά που ο Ερντογάν απειλεί

να ανοίξει τα σύνορα της Τουρκίας και να παρα-

βιάσει τις μεταναστευτικές μας συμφωνίες. Πρέπει

να αλλάξουμε το παιχνίδι. Δεν θα εκβιαστούμε!»

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΕΛΚ, Μάνφερντ Βέμπερ, τόνισε ότι η κοινοβουλευτι-
κή ομάδα του ΕΛΚ «υποστηρίζει πλήρως το έργο

της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία των

συνόρων της Ευρώπης και για την αντιμετώπιση

της τουρκικής στρατιωτικής επιθετικότητας στη θά-

λασσα. Δεν θα εκβιαστούμε».

Ο κ. Weber εξέφρασε προσωπικά στον Κυριάκο

Μητσοτάκη την αμέριστη στήριξή του στις ενέργειες
της Ελλάδας που αποσκοπούν στη φύλαξη των ευρω-
παϊκών-ελληνικών συνόρων και την αντιμετώπιση της
τουρκικής επιθετικότητας στη Μεσόγειο.

Η ΚΟ του ΕΛΚ σημείωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής
της Εθρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέσει σαφείς 
όρους βάσει των οποίων θα ενεργοποιηθούν οικονο-
μικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι
εφόσον οι προκλήσεις της τουρκικής πλευράς συνεχι-
στούν η Άγκυρα πρέπει να πληγεί στο σημείο όπου
είναι περισσότερο ευάλωτη, δηλαδή στο οικονομικό
πεδίο.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΙ
ΑΔΥΝΑΜΗ Η ΕΥΡΩΠΗ»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έλα-
βε σήμερα μέρος στην σύσκεψη του Προεδρείου του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τους επικεφαλής
των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, παρουσίασε με τεκμήρια τις προκλητικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε με τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Manfred Weber,
την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη
ούτε διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικό-
τητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σταθε-
ρά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη
στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νο-
είται υπό το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελ-
ληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
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Ένα άτακτο Brexit θα ήταν καταστροφή για τη
Βρετανία και τους πολίτες της, δήλωσε ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτς, προσθέ-
τοντας ότι τα τελευταία μηνύματα από το Λονδίνο
«δεν δημιουργούν υπερβολικές ελπίδες για μια

συμφωνία».

«Ένα πράγμα είναι σαφές: ένα άτακτο Brexit

δεν θα ήταν καλό για την Ευρώπη, θα ήταν πρ-

αγματική καταστροφή για τη Βρετανία και τους

πολίτες της», δήλωσε ο Σολτς (φωτό) σε συνέν-
τευξή του ενόψει των εμπορικών συνομιλιών για
το Brexit.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποίησε στη Βρε-
τανία ότι δεν θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, εάν
προσπαθήσει να πειράξει τη συμφωνία διαζυγίου
του Brexit, αυξάνοντας τις προοπτικές για ένα τα-
ραχώδες τέλος σε αυτό το έπος.

Η προειδοποίηση της ΕΕ ήρθε ύστερα από
δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με

το οποίο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπό-
ρις Τζόνσον ίσως απλώς παρακάμψει βασικά
μέρη της Συμφωνίας Αποχώρησης που υπεγρά-
φη τον Ιανουάριο.

Η Βρετανία αντέτεινε ότι θα τηρήσει τη συμ-
φωνία και ότι απλώς προχωρά σε αποσαφηνίσεις,
για να αποφευχθούν οι όποιες μελλοντικές νομι-
κές δυσκολίες.

«Όποιος διαπραγματεύεται θα πρέπει πάντα

να έχει ως στόχο ένα καλό αποτέλεσμα», δήλωσε
ο Σολτς.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η θέση της Ευρ-

ωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα, και γι’ αυτόν

το λόγο δεν ασχολούμαι καν με εικασίες ως προς

το εάν θα επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία ή όχι».

«Φυσικά, τα τελευταία μηνύματα από το Λον-

δίνο δεν δημιουργούν υπερβολικές ελπίδες για μια

συμφωνία, αλλά και αυτό μπορεί να είναι μια 

στρατηγική», πρόσθεσε.

Γερμανός ΥΠΟΙΚ : Ένα άτακτο Brexit θα ήταν 

καταστροφή για τη Βρετανία και τους πολίτες της

Η Τουρκία δεν έχει

θέση στο ΝΑΤΟ
Το ΝΑΤΟ συγκροτήθηκε το 1949 εν μέσω του Ψυχρού

Πολέμου, για να υπερασπίζεται τους θεσμούς και τις αξίες
του Δυτικού Κόσμου, όπως τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Να διασφαλίζει την ασφάλεια των μελών του, να
προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία και να αποτρέπει επιθ-
έσεις εναντίον τους.

Διερωτάται κανείς εάν αυτά ισχύουν στην περίπτωση της
Τουρκίας. Η Τουρκία δεν συμμερίζεται τις δυτικές αξίες. Απο-
τελεί ένα τριτοκοσμικό αυταρχικό κράτος, στο οποίο δεκάδες
ή εκατοντάδες χιλιάδες αντιφρονούντες βρίσκονται στις
φυλακές. Η επίσημη ιδεολογία της στηρίζεται στην ηθική και
πολιτική αποστροφή προς τη Δύση, τη νεοϊσλαμική ιδεο-
λογία και τη μη αποκρυπτόμενη βούληση επιβολής του νεο-
οθωμανικού οράματος στην Ανατολική Μεσόγειο, την Εγγύς
Ανατολή, τη βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια. Η Τουρκία επο-
μένως μετέχει ενός συνασπισμού που εκφράζει αξίες και
επιδιώκει σκοπούς αντίθετους από αυτούς των μελών του.

Η Τουρκία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952 ταυτόχρονα με
την Ελλάδα, που πολέμησε στο πλευρό της Δύσης σε δύο
παγκοσμίους πολέμους, ενώ η Τουρκία ήταν στον αντίπαλο
συνασπισμό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ουδέτερη
στον Δεύτερο. Στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, η γεωστρ-
ατηγική θέση της Τουρκίας και η γειτνίασή της με τη Σοβιετι-
κή Ενωση την καθιστούσαν αναγκαία στον στρατηγικό σχε-
διασμό ανάσχεσης του κομμουνισμού. Αυτά σήμερα πλέον
και προ πολλού δεν ισχύουν, αφού ο Ψυχρός Πόλεμος έληξε
το 1989, η Σοβιετική Ενωση καταλύθηκε το 1991 και το κομ-
μουνιστικό σύστημα αποτελεί αντικείμενο των ιστορικών. Οι
αντιρωσικές εμμονές της γραφειοκρατίας του ΝΑΤΟ οφείλον-
ται αποκλειστικά σε ιδεολογικές αγκυλώσεις και εμμονές. Η
γεωπολιτική αξία της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ (δηλαδή ως
πιόνι εναντίον της Ρωσίας) δεν υφίσταται, αφού δεν υπάρχει
πλέον Ψυχρός Πόλεμος.

Εξάλλου δεν είναι αντιληπτό γιατί η Τουρκία πρέπει να
θεωρείται εγγύτερα στη Δύση από τη Ρωσία, τη στιγμή που
η τελευταία πολιτιστικά είναι αδιαμφισβήτητα μέρος του ευρ-
ωπαϊκού κόσμου. Διερωτάται κανείς ποια πραγματικά είναι η
αξία της Τουρκίας για τη Δύση, ιδίως αφού η νεο-οθωμανική
πολιτική της προσκρούει ευθέως στα δυτικά (τόσο αμερικα-
νικά όσο και ευρωπαϊκά) γεωπολιτικά συμφέροντα.

Η ρήτρα της ασφάλειας των μελών του ΝΑΤΟ από εξωτε-
ρική επίθεση και η έννοια της συμμαχίας και συνεργασίας
μεταξύ των κρατών που τη συναπαρτίζουν, έχουν καταστεί
κενό γράμμα λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας.
Ακυρώνεται, απαξιώνεται αν δεν γελοιοποιείται το κύρος της
συμμαχίας, κάτι που αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από τη
φαντασιακή ρωσική απειλή.

Η Τουρκία στην πραγματικότητα δεν έχει καμία θέση στο
ΝΑΤΟ, από τη στιγμή που απειλεί και υβρίζει μέλη του όπως
η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμμαχία πρέπει να αποβάλει την
Τουρκία και να ανασυγκροτήσει τον στρατηγικό της σχεδια-
σμό στη βάση όχι πλέον του ανύπαρκτου ρωσικού κινδύνου
αλλά της νεοοθωμανικής αποσταθεροποίησης.

Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι διδάκτωρ Οικονο-

μικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Γενεύης. Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το

βιβλίο του Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Υπό τη σκιά της πανδημίας ανοίγουν και τα ελληνικά σχολεία
Ακολουθώντας τις οδηγίες των Βρετανικών Αρχών για

επαναλειτουργία όλων των εκπαιδευτηρίων στη χώρα,
άρχισαν τη λειτουργία τους το περασμένο Σάββατο και
αυτή τη βδομάδα και τα ελληνικά σχολεία της Παροικίας.
Η εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό
είναι κανόνας απαράβατος και για τα ελληνικά σχολεία,
στα οποία η φοίτηση είναι εθελοντική.

Είναι φυσικό μερικοί γονείς να έχουν επιφυλάξεις για
τη φοίτηση του παιδιού τους και στο ελληνικό σχολείο,
θέλοντας να μειώσουν τις πιθανότητες προσβολής από
τον κορωνοϊό. Όμως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
οι γονείς συνειδητοποιούν ότι δεν μπορεί να σταματή-
σει η ελληνική εκπαίδευση των παιδιών τους, η οποία
προσφέρεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη φυ-
σική παρουσία δασκάλου-μαθητή στην τάξη. Οι κίνδυνοι
από την πανδημία ελλοχεύουν παντού. Στο σχολείο, από
τη στιγμή που λαμβάνονται και τηρούνται τα κατάλληλα
μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, οι κίνδυνοι
ελαχιστοποιούνται.

Πληθώρα μαθητών στο Μάνορ Χιλλ

Το ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο Μάνορ Χιλλ άρχισε τη λει-
τουργία του το περασμένο Σάββατο το πρωί, 5 Σεπτεμβρίου,
εφαρμόζοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα που καθορίστηκαν
από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας. Η προσέλευση μαθη-
τών κατά την πρώτη μέρα ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
της περυσινής χρονιάς, οι δε εγγραφές νέων μαθητών πολύ
περισσότερες από πέρυσι. Τα παιδιά προσήλθαν στο σχολείο
σε διαφορετικές κατά τάξεις ώρες, επιδεικνύοντας αξιοθαύμα-
στη προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Στους γονείς επετράπη
μόνο την πρώτη μέρα να εισέλθουν με μάσκες στο σχολικό
κτήριο για να γνωρίσουν το δάσκαλο του παιδιού τους και
αποχώρησαν.

Το τακτικό πλύσιμο των χεριών σε διάφορα στάδια, οι απο-
στάσεις κατά τα διαλείμματα είναι εκ των ουκ άνευ. Τα μεγάλα
παιδιά, από την Δ’ Τάξη μέχρι το Α. Level (που αποτελούν ξεχωρ-
ιστή ομάδα/bubble και βγαίνουν διαφορετικό διάλειμμα) καθώς
και όλοι οι δάσκαλοι κατά το διάλειμμα φορούν υποχρεωτικά
μάσκα. Ο χορός και η μουσική διδάσκονται σύμφωνα με τους
κανόνες που έχουν θεσπιστεί. Μέσα στην τάξη δεν φορεί μάσ-
κα κανένα παιδί και κανένας εκπαιδευτικός αλλά τηρούνται οι

προβλεπόμενες αποστάσεις και οδηγίες διδασκαλίας.
Γονείς δεν επιτρέπεται να εισέρχονται και να παραμένουν

στο σχολικό κτήριο. Το Μάνορ Χιλλ έχει αποστείλει σε όλους
τους γονείς λεπτομερείς οδηγίες για τη λειτουργία του σχο-
λείου.

Το Μάνορ Χιλλ λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 6-8μμ και κά-
θε Σάββατο από τις 10πμ έως τη 1μμ.

Με προοπτικές άρχισε και το σχολείο Φίνσλεϋ

Το περασμένο Σάββατο το απόγευμα άνοιξε, επίσης, και το
ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο Φίνσλεϋ. Η προσέλευση των μαθη-
τών και οι νέες εγγραφές κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια με τα
περσινά επίπεδα. Και εδώ ίσχυσαν και ισχύουν τα ίδια μέτρα
όπως και στο Μάνορ Χιλλ.

Το Φίνσλεϋ λειτουργεί κάθε Παρασκευή από τις 6-8μμ και κά-
θε Σάββατο από τις 2-5 μμ.

Αμφότερα τα σχολικά κτήρια, πριν δεχθούν τους μαθητές των
ελληνικών σχολείων απολυμαίνονται και τηρούνται όλοι οι
κανόνες καθαριότητας.

Οι μαθητές και στα δύο σχολεία έλαβαν τα κατάλληλα βιβλία
και τετράδια και άρχισαν μάθημα από την πρώτη μέρα.
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Η Άγκυρα κρατά 
τα ηνία στην 

κατεχόμενη Κύπρο
Κύριε Διευθυντά,

Μία λύση στο ζήτημα της Κύπρου είναι πιθ-

ανή. Όμως, το βασικό πρόβλημα δεν είναι

μεταξύ «κοινοτήτων», αλλά η συνεχιζόμενη

κατοχή από την Τουρκία – και εφ’ όσον η Άγκυρα

επιβάλλει το δικό της κάνοντας τον εκφοβιστή

– δεν μπορεί να υπάρξει καμία δίκαιη και λει-

τουργική λύση. 

Αυτές τις μέρες παρουσιάστηκε στην επι-

καιρότητα το θέμα του Julian Assange, ιδρυ-

τή της Wikileaks, η οποία δημοσίευσε μυστι-

κές πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει από

επίσημα έγγραφα – συμπεριλαμβανομένων

και βίντεο, που μαρτυρούν εγκληματικές ενέρ-

γειες των ΗΠΑ εναντίον αμάχων, ακόμα και

παιδιών. 

Χαρακτηριστικά, για την Κύπρο η Wikileaks

αποκάλυψε σχόλια από Τουρκοκύπριους συνε-

ργάτες του κατοχικού καθεστώτος, που δήλω-

σαν ότι μέσω των προσπαθειών τους για μια

διζωνική λύση, «η Τουρκία επιθυμεί την τουρ-

κοκυπριακή συνιστώσα πολιτεία να είναι όσο

το δυνατόν εθνικά καθαρότερη!»

Από τη μία πλευρά, η Άγκυρα δεν αναγ-

νωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και υπο-

στηρίζει ότι η κατεχόμενη περιοχή είναι ανε-

ξάρτητη. Από την άλλη πλευρά όμως, η Τουρκία

επιβάλλει τη θέλησή της στους Τουρκοκύπρ-

ιους σε κάθε στάδιο των συνομιλιών με τους

Ελληνοκύπριους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό

της διπροσωπείας και ψευδομανίας που δείχνει

η τουρκική κυβέρνηση. 

Ας μη ξεχνάμε ότι το 1974 η Τουρκία εισέ-

βαλε και έκανε εθνοκάθαρση στη βόρεια Κύπρο,

αναγκάζοντας σχεδόν ολόκληρο τον αυτόχθ-

ονα πληθυσμό των Ελλήνων, Αρμενίων και

Μαρωνιτών Κυπρίων πολιτών να εγκατα-

λείψουν τις κατεχόμενες περιοχές, τους οποίο-

υς η Άγκυρα αντικατέστησε με εποίκους από

την Τουρκία και με Τουρκοκύπριους από άλλες

περιοχές του νησιού. 

Μετά από 46 χρόνια κατοχής, η Τουρκία θα

πρέπει, επιτέλους, να σεβαστεί τα ψηφίσμα-

τα του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο ώστε να

αποσύρει τον κατοχικό στρατό της, για να μπο-

ρέσουν οι Κύπριοι να αποφασίσουν ελεύθε-

ρα το μέλλον τους, χωρίς τον κίνδυνο τουρκι-

κής εισβολής/κατοχής και εποικισμού – μια

λύση που δεν θα βασίζεται σε φυλετικό διαχωρ-

ισμό.

Κοιτάζοντα3ς το μέλλον, η διζωνικότητα δεν

πρέπει να έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διζωνικότητα ισοδυναμεί με χωρισμό, που

οδηγεί σε διαίρεση/διχοτόμηση.

Με εκτίμηση
Ανδρέας Γαβριηλίδης

Εκδίκηση της φύσης ο κορωνοϊός, 

οι Αφροαμερικανοί και ο χριστιανός Τραμπ
Κύριε Διευθυντά, 
«Δεν υπάρχει κακό που έχει τα καλά του»,

έλεγαν οι αρχαίοι. Έτσι, η πανδημία του κορ-
ωνοϊού έφερε στην επιφάνεια πολλά ενδιαφ-
έροντα πράγματα, τα οποία είχαν είτε ξεχαστεί
η δεν ήταν γνωστά σε πολλούς και σε μια εποχή
όπου, υποτίθεται, ότι υπάρχει μεγάλη επι-
στημονική πρόοδος. 

Στις μεγάλες χώρες του κόσμου υπάρχουν
πολλά εργαστήρια όπου επιστήμονες ασχο-
λούνται με το πώς θα εφεύρουν καλύτερους και
πιο αποτελεσματικούς για την εξόντωση περ-
ισσοτέρων συνανθρώπων τους!!! Φαίνεται ότι
ζούμε σε μια πολύ τραγική εποχή, αφού οι λαοί
εκλέγουν ηγέτες «τρελούς», οι οποίοι τους
οδηγούν αναμφίβολα στην καταστροφή. Ο μεγά-
λος φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν επιβεβαιώθηκε
για ακόμα μία φορά, αφού πρόβλεψε ότι ο
κόσμος οδηγείται ταχέως στην πνευματική
φτώχεια και φυσικά στον ολοκληρωτικό όλεθ-
ρο. Το φυσικό περιβάλλον συνεχώς κακοποι-
είται και ρυπαίνεται από τους ανθρώπους και
αυτό με τη σειρά του αντιδρά και μας τιμωρεί. 

Αφού κακοποιήσαμε βάναυσα τη φύση, αυτή
με τη σειρά της μας έστειλε τον κορωνοίό για
να μας τιμωρήσει. Έτσι, ένας απλός και μικρ-
οσκοπικός οργανισμός μάς έκανε άνω κάτω
και μας αναγκάζει να σκεφτούμε λιγάκι. Ο ιός
δεν πρόκειται να νουθετήσει τους κακούς και
να τους κάνει καλύτερους. Τουναντίον, φαίνε-

ται ότι τους κάνει χειρότερους, όπως βλέπουμε
όλοι μας. «Φύσιν πονηράν μεταβαλείν ου ράδιον»,
έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι δύσκολο (αν
όχι αδύνατον) ν’ αλλάξει η πονηρή φύση. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
συνεχίζουν να δολοφονούν μαύρους, οι οποίοι
δεν φταίνε σε τίποτε αν έχουν αυτό το χρώμα.
Οι καημένοι οι μαύροι, οι Αφροαμερικανοί, δεν
ήθελαν να έρθουν στην Αμερική ούτε ως τουρίστες
ούτε ως μετανάστες. Οι... καλοί χριστιανοί της
Δυτικής Ευρώπης τούς κουβάλησαν κατά εκα-
τομμύρια σιδεροδέσμιους, κάτω από απάνθρ-
ωπες συνθήκες, και τους πούλησαν σκλάβους
στην Αμερική για να κάνουν όλες τις βαριές και
εξαντλητικές δουλειές παντού. Αυτοί είναι που
έκαναν τις ΗΠΑ υπερδύναμη και κάνουν όλες
τις βαριές δουλειές στη χώρα. Έπρεπε να τους
σέβονται και να τους εκτιμούν για την τεράστια
προσφορά τους στην αμερικανική ήπειρο και
ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής. Αντ’ αυτού, τους θεωρούν υποδεέστερο-
υς και χειρότερους από τα ζώα οι καλοί λευκοί
χριστιανοί. 

Δεν ξέρω αν οι Έλληνες ηγέτες, πριν και
τώρα, γνωρίζουν ιστορία όταν λένε και δακρύζουν
από συγκίνηση πως «Ανήκουμε στη Δύση». Η
Δύση και οι συγγενείς της Αμερικανοί, με τη
σειρά τους ανταμείβουν τους Έλληνες υπο-
στηρίζοντας την Τουρκία. 

Το πιο ενδιαφέρον όσον αφορά την πανδημία

του κορωνοϊού είναι η χώρα όπου υπήρξαν τα

περισσότερα κρούσματα και οι περισσότεροι

θάνατοι. Η χώρα αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολι-

τείες της Αμερικής, η οποία έχει τα καλύτερα

νοσοκομεία, τους καλύτερους γιατρούς του

κόσμου! Το πώς συμβαίνει ό,τι γίνεται εκεί, το

ακούσαμε από το στόμα του Προέδρου τραμπ.

Ο καλός αυτός χριστιανός, κρατώντας ψηλά

την Αγία Γραφή, είπε λίγο-πολύ ότι στη χώρα

του οι χριστιανικές αρχές δεν έχουν καμία αξία

και ότι το μόνο που κυριαρχεί στον τόπο όπου

κυβερνά είναι το χρήμα και ο πλούτος. Όσοι

μπορούν να πληρώσουν, παίρνουν ιατρική

περίθαλψη. Όσοι δεν ήσαν για κάποιο λόγο

τόσο τυχεροί και δεν έχουν λεφτά, αφήνονται

στο έλεος του Θεού... Αυτή είναι η «ωραία»

χώρα που θαυμάζουν και υπηρετούν για χρό-

νια αμνημόνευτα οι Έλληνες. 

Πριν μερικά χρόνια, σε μια συνέντευξή του

στην ΕΡΤ, ο διεθνούς φήμης καθηγητής της

Νομικής Ε. Μαρκεζίνης ρωτήθηκε πότε η Ελλά-

δα θα ορθοποδήσει και θα γίνει ξανά ισχυρή.

Ο καθηγητής απάντησε ευθέως ότι αυτό θα

γίνει όταν η Ελλάδα σταματήσει να ακολουθεί

τους Αμερικανούς και πάψει να τους υπηρετεί.

Μόνον τότε...

Διατελώ,
Ζαννέττος Χριστοφόρου
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Δημιουργία
«Θεέ μου, σε ευκαριστώ, που έπλασες τα νειάτα,

μα έκαμες τζιαι βάσανα, αρρώστιες τζιαι γεράματα

τζιαι τά’καμες σαλάτα!»

Τούν’την κουβέντα είπεν την ένας Αραδιππιώτης,

ο ταβερνιάρης Αντωνής – ο μάστροΛύτρας, μερακλής

ο μεζετζιής τζιαι πότης!

Έτσι εν’ Μάστρε Αντωνή, τροχός ζωής γυρίζει,

γεννιέσαι φκιόρο στην αρχή – σαν δέντρο που καρποφορεί,

μουσκοβολά – μυρίζει!

Μα ύστερα μαραίνεσαι – ο κύκλος συμπληρώνεται, 

σαπίζει τζιαι βρωμίζει!

Έτσ’ εν’ ο νόμος του Θεού – της φύσης και της πλάσης,

χαίρου τα νειάτα της ζωής – όσο κινήσαι και μπορείς,

σύντομα θα γεράσεις!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Φεβρουάριος 2020

Δίχως τη δική σου αγάπη
Όταν θα φέρει η θάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά το αγέρι, 
θα σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. 
Χάρτινο το φεγγάρι, ψεύτικη η ακρογιαλιά,
αν με πίστευες λιγάκι, θά’ταν όλα αληθινά. 
Τα άστρα μου το είπαν του ουρανού, 
τα λουλουδάκια του βουνού, 
οι παπαρούνες που είναι κόκκινες σαν αίμα,
με των ματιών σου το κάθε βλέμμα. 
Σαν την αγάπη μας δεν βρίσκεται άλλη, 
σαν την αγάπη μας σ’ όλη τη γη. 
Μου τό’χε πει και μια τσιγγάνα, 
που χαρτορίχτρα είναι, μάνα, 
πως τέτοια αγάπη δεν μπορών μέσ’ τη ζωή κανείς να βρει.
Σαν την αγάπη μας δεν βρίσκεται
άλλη τέτοια αγάπη σε όλη τη γη.
Δίχως τη δική σου αγάπη είναι όλα αληθινά
και την άνοιξη θα φέρει και θα είμαστε όλοι μια χαρά.

Εύη Λυσάνδρου
(Άγιος Ανδρόνικος)

INTERNATIONAL CLAIRVOYANT 
MEDIUM AND SPIRITUAL HEALER

MR CAMARA - Specialist in unhappy marriages or relationships – Business
Difficulties – Court Cases – Sexual Problems – Exams – Games – Remove all bad
luck, black magic and all bad evil spirits from yourself and your home – Protect

against them – Tobacco / Alcohol Abuse.

(No matter what your problems are, 100% Guaranteed)

In a period of a few days or hours – DON’T suffer in silence.

Destroy your problems before your problems destroy you.

WhatsApp and call +447399663303



Ο έλεγχος της Ανατολικής
Μεσογείου και 
ο Ελληνισμός  

Καθώς η Αν. Μεσόγειος «δηλητηριάζεται» από την
νεο-οθωμανική επεκτατικότητα της Τουρκίας, στην κυπρ-
ιακή κοινωνία παρατηρείται μια εσωτερική διάσταση.
Από την μια,  η γνωστή ακραία και περιθωριακή μερίδα,
που θεωρεί οτιδήποτε υποστηρικτικό προς την Κύπρο
και Ελλάδα, ως μάταιο, διότι «επιδίωξή μας πρέπει να
είναι να λύσουμε το Κυπριακό», χωρίς όμως να λένε
πώς! Πρόκειται για οπαδούς της «όποιας λύσης», οι
οποίοι αποδέχτηκαν ήδη στο μυαλό τους την επικυρ-
ιαρχία της Τουρκίας. Εξού και εναντιώνονται στην ενδυνά-
μωση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και χλευάζουν
οτιδήποτε λειτουργεί ενάντια στην τουρκική επεκτα-
τικότητα. Δυσανασχετούν που καταρρέει η τουρκική
οικονομία και …αποσιωπούν τα εγκλήματα του ισλα-
μοφασισμού, αφού με αυτό το καθεστώς προσδοκούν
συνεργασία. Για αυτό, μια ξοφλημένη και αποκαμω-
μένη Κυπριακή Δημοκρατία θα αποδεκτεί αναπόφευ-
κτα την όποια «τουρκολύση». Απέναντι στην μιζέρια
τους όμως, υπάρχει η μεγάλη πλειοψηφία των σκε-
πτόμενων πολιτών, που παρακολουθεί με σύνεση και
αντιλαμβάνεται τις επιλογές και τις δυνατότητες Κύπρ-
ου και Ελλάδας, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των
μεγάλων συμφερόντων στην Αν. Μεσόγειο.

Γράφει ο

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)
Πρόεδρος Πολιτικής 
Επιτροπής για τη Μεσόγειο

costas.mavrides@europarl.europa.eu

Στο «μεγάλο παιγνίδι» που θα καθορίσει το μέλλον
της Αν. Μεσογείου, η Γαλλία και μέσω αυτής η ΕΕ, επι-
διώκει ηγετικό ρόλο ενάντια στην επιδίωξη της Τουρκίας
να καθυποτάξει τους λαούς της περιοχής. Φυσικά η
Γαλλία έχει συμφέροντα. Όμως είναι άσκοπο να επα-
ναλάβουμε  το πού θα ήμασταν σήμερα, αν η Κύπρος
έμενε προσηλωμένη στην  πολιτική αμυντικής συνερ-
γασίας με την Γαλλία, που επεδίωξε να εδραιώσει από
το 2004-2005 ο Πρόεδρος Τ. Παπαδόπουλος. Ούτε θα
παρελθοντολογήσουμε με επίρριψη ευθυνών για όσους
κατόπιν εκτροχίασαν εκείνη την διορατική πολιτική, επει-
δή …βρίσκονταν κοντά σε λύση. Απλά, δεν μπορούμε
να αλλάξουμε το παρελθόν, αλλά μπορούμε να αντλή-
σουμε διδάγματα για το πώς να διαμορφώσουμε το
παρόν και το μέλλον.  

Σήμερα, επικρατεί ένας ισχυρός γεωπολιτικός αντα-
γωνισμός στην περιοχή μας, από τον οποίο θα προκύψουν
κερδισμένοι και χαμένοι. Τα συμφέροντα και ο  πολιτι-
σμός μας ευθυγραμμίζονται μακροπρόθεσμα με τον
ρόλο και τα συμφέροντα της Γαλλίας. Οι μίζεροι θα επι-
κεντρώνονται στον ... «ιμπεριαλισμό του Μακρόν», στις
«πολεμοκάπηλες βιομηχανίες που πωλούν όπλα» και
άλλα τέτοια. Οι νοήμονες πολίτες όμως κατανοούν ότι
η στάση της Γαλλίας αποτελεί για τον Ελληνισμό ανάχω-
μα στην τουρκική επεκτατικότητα και ταυτοχρόνως εμπό-
διο στην όποια «τουρκολύση» στην Κύπρο. Επιπλέον,
η Γαλλία ανταγωνίζεται την Γερμανική ηγεμονία, που
προωθείται μέσω της ευρωζώνης στην ΕΕ. Οι συνθή-
κες λοιπόν καθιστούν αναγκαία την συγκρότηση δομ-
ημένης άμυνας για προάσπιση της «ευρωπαϊκής κυρ-
ιαρχίας» με ηγετικό ρόλο στην Γαλλία, πράγμα που
αντιστρατεύονται Γερμανία και κυρίως Βρετανία και
ΝΑΤΟ. 

Το κύκνειο άσμα της Άνγκελα Μέρκελ
Μπαίνοντας στο φθινόπωρο ενός πολύ

ιδιαίτερου έτους πρέπει να εξεταστούν διά-
φορες παράμετροι για το πώς επηρεάζον-
ται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από εξωγε-
νείς παραμέτρους. Συγκεκριμένα θα αναλ-
υθεί η επερχόμενη λήξη της θητείας της Καγ-
κελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, που ετοιμάζεται
να παραδώσει τα ηνία της ηγεσίας της Γερ-
μανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ύστερα από 15 χρόνια.

Του Μιχάλη 
Αράπη* 

– LLB, LLM, MA
Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 
Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 
Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Η Γερμανία είναι εδώ και πολλά χρόνια
η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της ΕΕ
και παίζει εξέχοντα ρόλο στη δημοσιονομι-
κή πολιτική της Ευρωζώνης και της ΕΕ
γενικότερα. Το πρόσωπο που εκφράζει αυτή
την ηγεμονική θέση είναι η Καγκελάριος
(Πρωθυπουργός) Άνγκελα Μέρκελ (Angela
Merkel – 17/07/1954). Όντας η πρώτη γυναίκα
Καγκελάριος στην ιστορία της χώρας, εξε-
λέγη 4 φορές και ανέλαβε τη διακυβέρνηση
στις 22/11/2005. Η Καγκελάριος ηγήθηκε
του κεντροδεξιού Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος (CDU/CSU) επί 18,5 χρόνια
(10/04/2000 - 07/12/2018). Η διάδοχος της,
Annegret Kramp-Karrenbauer, δήλωσε στις
10/02/2020 ότι θα παραιτηθεί και δεν θα
ηγηθεί του κόμματος στις επερχόμενες εκλο-
γές θα διεξαχθούν το αργότερο μέχρι τις
24/10/2021. Λόγω της πανδημίας του νέου
κορωνοϊού - Covid-19, η ανάδειξη του νέου

ηγέτη του κόμματος μετατέθηκε από τον
Απρίλιο στον Δεκέμβριο του 2020. Επομέ-
νως η κα Μέρκελ, η de facto ηγέτιδα της
Ευρώπης και η πιο ισχυρή γυναίκα παγκο-
σμίως επί σειρά ετών, διάγει τους τελευ-
ταίους μήνες της θητείας της. 

Μέχρι το τέλος ενός έτους που θα μείνει
στην ιστορία λόγω της πανδημίας υπάρχουν
δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη
Γερμανία και χρήζουν ευρύτερου ενδιαφ-
έροντος. Πρώτον στις 03/10 συμπληρώνον-
ται 30 χρόνια από την ένωση των δύο Γερ-
μανιών – Δυτικής και Ανατολικής (03/10/1990).
Αυτό το γεγονός, λίγο μετά την πτώση του
τείχους του Βερολίνου (που ξεκίνησε το
1989 και ολοκληρώθηκε το 1991) έχει τερά-
στια σημασία αφού οδήγησε στην επανέ-
νωση της χώρας που είχε διχοτομηθεί μετά
το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου το 1945. Το γεγονός ότι μια ολόκληρη
χώρα, η Ανατολική Γερμανία, προσαρτήθηκε
και ενσωματώθηκε στην ΕΕ (τότε Ε.Ο.Κ.)
αυτόματα και χωρίς καμία ενταξιακή διαδι-
κασία, μέσω της Γερμανίας, είναι απόδειξη
του ηγεμονικού ρόλου της χώρας στην ΕΕ.
Για την Καγκελάριο αυτό το γεγονός απο-
τελεί προσωπικό σταθμό ζωής αφού γεν-
νήθηκε στη Δυτική αλλά μεγάλωσε στην
Ανατολική Γερμανία.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Γερμανία
από τις 01/07 – 31/12/2020 έχει την εξάμ-
ηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβου-
λίου της ΕΕ. Αυτό ακριβώς το γεγονός αναγ-
κάζει την Γερμανική πλευρά να προβεί σε
δηλώσεις εναντίον της Τουρκικής προκ-
λητικότητας που δεν θα έκανε σε άλλη
περίπτωση. Οι ισχυροί οικονομικοί, στρα-
τιωτικοί και πολιτικοί δεσμοί μεταξύ Γερ-
μανίας –Τουρκίας είναι κάτι δεδομένο για

πάνω από έναν αιώνα. Επομένως πρέπει
να σημειωθεί ότι οι όποιες δηλώσεις της κας
Μέρκελ δεν θέτουν σε κίνδυνο τους άρρη-
κτους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών αφού
όλες οι πλευρές γνωρίζουν ότι είναι υποχρ-
εωμένη ως Πρόεδρος να υπερασπιστεί
(έστω τυπικά) κράτη μέλη της ΕΕ όπως η
Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπ-
λέον το γεγονός ότι σύντομα θα αποχωρή-
σει από την ηγεσία δίνει τη δυνατότητα στους
διαδόχους της να κινηθούν άνετα χωρίς να
εγκλωβίζονται ή να δεσμεύονται από τυχόν
δυσάρεστες προς την Τουρκία δηλώσεις
της. Στον αντίποδα το γεγονός ότι οδεύει
προς το τέλος της πολιτικής της σταδιοδρ-
ομίας δίνει και στην ίδια τη δυνατότητα να
κινηθεί και να εκφραστεί πιο άνετα και πιο
δίκαια χωρίς να τηρεί την πολιτική των ίσων
αποστάσεων υπό το φόβο του πολιτικού
κόστους.

Με βάση τις παραπάνω αναφερθείσες
συγκυρίες, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει
να συνεχίσουν την άψογη συνεργασία τους
και να ασκήσουν θεσμικές πιέσεις προς τη
Γερμανία μέσα από τους μηχανισμούς της
ΕΕ ώστε να αρθεί ως προεδρεύουσα δύναμη
στο ύψος των περιστάσεων. Σπάνιες
συγκυρίες όπως αυτή πρέπει να αξιοποι-
ούνται στο έπακρο για την προάσπιση των
εθνικών μας συμφερόντων.

*Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές
Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του ηλεκ-
τρονικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
στον Κυβερνοχώρο.

Πηγή: Geopolitics & Daily News
(03/09/2020)

https://geopolitics.iisca.eu/?p=23286
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Πώς να ακυρώσετε επιτυχώς το πρόστιμο των 10,500

ευρώ της ανασφάλιστης εργασίας στην Ελλάδα
Όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμε-

νους γνωρίζουν τις κυρώσεις για την ανασφάλιστη εργασία
και τον τρόπο που γίνεται ο έλεγχος από τα αρμόδια όργανα
ώστε να επιβληθεί το πρόστιμο των 10.500 ευρώ. 

Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών 
Αναστασία Χρ. Μήλιου*

Δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που το πρόστιμο ουσιαστικά επι-
βάλλεται, χωρίς να γίνεται έλεγχος των πραγματικών συνθηκών και
αν πράγματι υφίσταται εξαρτημένη εργασία. 

Εχει τύχει να απειλούν τους υποτιθέμενους υπαλλήλους, με
αυτόφωρη διαδικασία και άλλα παρόμοια που δεν ισχύουν, για να
υπογράψουν στο δελτίο ελέγχου, ενώ όλα τα στοιχεία τους και η
ημερομηνία πρόσληψης καθώς και οι αποδοχές συμπληρώνονται
στο περίπου από τα ίδια τα ελεγκτικά όργανα. 

Φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που πράγματι
υπάρχουν στο χώρο εργαζόμενοι που δεν είναι ασφαλισμένοι και
καλώς επιβάλλεται το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή. 

Εμείς θα εξετάσουμε τι μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που το
πρόστιμο επιβάλλεται πραγματικά χωρίς να υπάρχει η σχέση
εργασίας ή για περιπτώσεις που είναι δυσχερής η απόδειξη της
εργασιακής σχέσης. 

Πρακτικά ο μόνος τρόπος που μπορεί να ακυρωθεί το πρόστι-
μο απαξ και επιβληθεί, είναι μόνο μέσω προσφυγής στο Διοικητικό
Δικαστήριο. Δεν αρκεί μόνο αυτό, διότι η προσφυγή από μόνη της
δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου από το ΚΕΑΟ, οπότε
ταυτόχρονα πρέπει να ασκηθεί και αίτηση αναστολής, η οποία εκδι-
κάζεται σχετικά σύντομα και συνήθως γίνεται δεκτή αν υπάρχουν
οι οικονομικές προϋποθέσεις (αδυναμία καταβολής προστίμου,

χαμηλά εισοδήματα, ζημιογόνα ή οριακά επικερδής επιχείρηση). Η
δεκτή αναστολή εξασφαλίζει ότι μέχρι την έκδοση απόφασης επί
της προσφυγής για την ακυρωση του προστίμου δεν θα γίνει κατάσχε-
ση κυρίως τραπεζικών λογαριασμών του εργοδότη.

Το δικαστήριο  για να ακυρώσει το πρόστιμο εξετάζει τα πραγ-
ματικά περιστατικά της υπόθεσης. Σημαντικό ρόλο παίζει το τι έχει
γραφτεί στο δελτίο ελέγχου. Επίσης αν το δελτίο ελέγχου φέρει υπο-
γραφή είτε του εργοδότη είτε του δήθεν υπαλλήλου. Η υπογραφή
μπορεί να σημαίνει και αποδοχή των καταχωρημένων σε αυτό
στοιχείων. Συνεπώς ένα ανυπόγραφο δελτίο ελέγχου απο-
δεικνύει αυτομάτως μια αντίδραση στην επιβολή του προ-
στίμου και μη αποδοχή του. 

Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό διότι όπως λέχθηκε και ανωτέρω, οι
ελεγκτές πιέζουν για την υπογραφή απειλώντας τους εργαζόμε-
νους ότι θα μπλέξουν με το νόμο αν δεν υπογράψουν. 

Επίσης οι ελεγκτές μπορεί να πουν ότι αν γίνει άμεση πρόσληψη
του προσώπου, τότε το πρόστιμο δεν επιβάλλεται. Αυτό δεν ισχύει.
Αν συνταχθεί το δελτίο ελέγχου, τότε είναι βεβαιο ότι θα επιβληθεί
άμεσα και το πρόστιμο. Με την άμεση πρόσληψη του δήθεν εργα-
ζόμενου, το μόνο που πετυχαίνει ο εργοδότης είναι να βγάλει εκτός
το μοναδικό του επιχείρημα δηλαδή τη μην ύπαρξη  σχέσης εξα-
ρτημένης εργασίας. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μια τυπική προσφυγή  σε  τέτοιες
περιπτώσεις δεν έχει μέλλον και πιθανότητες να γίνει δεκτή. Η προσ-
φυγή πρέπει να είναι ορθά στοιχειοθετημένη και να περιέχει όλα
εκείνα τα στοιχεία που θα της προσδώσουν αληθοφάνεια. Οι προσ-
φυγές αυτές προσδιορίζονται περίπου μέσα σε δύο χρόνια από την
ημέρα κατάθεσής τους και εφόσον γίνουν δεκτές το πρόστιμο
ακυρώνεται στο σύνολό του.



Στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 ο αγα-
πητός Πάνος Ιωαννίδης (Νομικός,

Ανεξάρτητος υπερκομματικός Πολι-
τευτής) δημοσιοποίησε μια απάν-
τηση σε ένα σχόλιο της κας Ανδρού-
λας Βασιλείου, η οποία διερωτάτο
γιατί «δεν έχουν τέλος οι κατηγορίες
εναντίον μας. Πώς τα καταφέραμε
και αποκτήσαμε τόσους αντιπα-
θούντες;...» Έκτοτε, όπως πληρο-
φορούμαι, αφαιρέθηκε από το Τουίτερ
το εν λόγω σχόλιο της κας Βασιλείου.

Η κα Βασιλείου φαίνεται ούτε προ-
βληματίστηκε ούτε κατάλαβε ακόμα γιατί
τόσοι πολλοί αντιπαθούν αυτά που έχουν
πράξει αυτή αλλά κυρίως ο σύζυγός
της. Ούτε προφανώς οι βρετανικές απο-
καλύψεις, που δεν αμφισβητούνται, για
τα όσα καταστροφικά για το τόπο δέχθη-
κε ο Γ. Βασιλείου. Έχουν μια ιδέα για
τους εαυτούς των οι άνθρωποι που δεν
ξέρει τι να την χαρακτηρίσει κανείς, θρά-
σος, ναρκισσισμός, εγωισμός, υπε-
ροψία, ασχετοσύνη...

Με τρείς διαδοχικές δημοσιεύσεις μας
(12/1, 19/1 και 26/1 2020), καλύψαμε
στην «Σημερινή» τα βρετανικά έγγρα-
φα του Φόρεϊν Όφις για το 1990 (Υπ.
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας) που
αποδεσμεύθηκαν το τελευταίο τρίμηνο
του 2019. Είχαν προηγηθεί οι καλύψεις
μας για έγγραφα του 1989 που δημο-
σιεύσαμε στις 11/8 και 18/8 2019. Τα
κυριότερα σημεία για την Προεδρία Γ.
Βασιλείου πιο κάτω.

Παρότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
παρασκηνιακώς το 1975 δέχθηκε την
διζωνικότητα, αλλά στις 4 κατευθυντήριες
γραμμές στις 12/2/1977 δεν αναφερό-
ταν η λέξη διζωνική και αυτό κατόπιν
συνεννόησης του με τον Ρ. Ντενκτάς για
να προετοίμαζε όπως είπε τον λαό του,
εντούτοις γραπτώς δεν υπήρξε τίποτα
δεσμευτικό. Εκτός του περιβόητου διζω-
νικού χάρτη που κανένας ακόμα δεν
πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων
καθώς και οι 4 κατευθυντήριες ΔΕΝ
ΗΣΑΝ «Συμφωνίες» παρά οδηγίες για
τους διαπραγματευτές για επανέναρξη
του ενδοκοινοτικού διαλόγου. Ούτε ο μ.
Σπ. Κυπριανού την δέχθηκε, όπως επι-
σήμως και ενυπογράφως επιβεβαίωσε
την βρετανική κυβέρνηση την 1/11/1983
η αξιωματούχος του Φόρεϊν Όφις κα
Angela Gillon. (Βιβλίο Φ.Α «Διζωνική vs
Δημοκρατία» 2019).

Την Διζωνική είναι ο Γ. Βασιλείου που
την δέχθηκε επισήμως και δίχως εξου-
σιοδότηση ή διαβούλευση με το λαό
υπακούοντας στις βρετανο-τουρκικές
απαιτήσεις. Ο ΓΓ του ΟΗΕ ενημέρωσε
σχετικά την Βρετανίδα Πρωθυπουργό
Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ο δε Γ. Βασιλείου όταν ενημερώθη-
κε στις 22/5/1989 από τον Βρετ. ΄Υπ.
Αρμοστή στη Λευκωσία ότι ο Τούρκος
Πρωθυπουργός (μ. Τ. Οζάλ) δεν ήταν
πεπεισμένος για τη θέση του (Γ. Βασι-
λείου) για τη Διζωνικότητα και την Πολι-

τική Ισότητα αντέδρασε και απάντησε

πως «δεν είχε δυσκολία με τη λέξη που

χρησιμοποιείτο στις συζητήσεις για τις

δύο ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές,

με την καθεμία να έχει καθαρή πλειοψ-

ηφία της μιας κοινότητας. Εκείνο που

δεν είχε ακόμα διευκρινιστεί ήταν ο καθ-

ορισμός του τι σήμαινε καθαρή πλει-

οψηφία...». Αυτό δεν άργησαν να του

το εξηγήσουν (αναφορά πιο κάτω).

Παρότι ο Γ. Βασιλείου στη συνάντηση

του με την κα Θάτσερ την 1/3/1989, της

είπε πως δεν ήθελε να χρησιμοποιεί τη

λέξη διζωνική, γιατί ο Ντενκτάς την ερμή-

νευε ως να δικαιολογεί ένα είδος απα-

ρτχάιντ, εντούτοις την δέχθηκε και όχι

μόνον.

«Ο Γ.Γ. και ο Γ. Βασιλείου δέχθη-

καν το 99% των τουρκικών απαιτή-

σεων, αν όχι το 100% των τουρκο-

κυπριακών απαιτήσεων», αποκάλ-

υψε ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ

Gustav Feissel. 

Η βιασύνη για το 649/90 -
«νομιμότητα» στις 
κατευθυντήριες!

Ο Gustav Feissel (6.3.1990) επίσης

αποκάλυψε ότι η βιασύνη για το ψήφι-

σμα 649 ήταν για να διδόταν νομιμό-

τητα (legitimacy) στις κατευθυντήριες

γραμμές και έτσι να δέσμευαν αμφότε-

ρες τις πλευρές στη διαδικασία λύσης.

Δηλαδή, γνώριζαν πολύ καλά ότι οι

κατευθυντήριες δεν είχαν καμία νομιμότ-

ητα εφόσον δεν ήσαν «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ».

Οι Βρετανοί έπαιξαν το πλέον σημαν-

τικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας,

κατάφεραν να εκδώσουν το ψήφισμα

όπως ήθελαν με τον τότε Υπουργό Εξω-

τερικών και Κοινοπολιτείας Douglas

Hurd, να προτρέπει όπως κάνουν σίγου-

ρο ότι η λέξη ΔΙΖΩΝΙΚΗ θα ενσωμα-

τωνόταν στο ψήφισμα ικανοποιώντας

τους Τούρκους.

Έγραψε μεταξύ άλλων ο Hurd: «...Στους

Τούρκους μπορεί να μην αρέσει η προ-

σέγγιση όμως το draft resolution (προσχέ-

διο ψηφίσματος) όπως έχει, είναι προ-

σεκτικά γραμμένο για να λαμβάνει υπόψη

τις ευαισθησίες τους... Είμαστε γενικά

ικανοποιημένοι από το προτεινόμενο

λεκτικό του κειμένου που μας στείλατε.

Το κύριο πρόβλημα που θα προκύψει

είναι με τη διζωνικότητα... Θέλουμε να

τη δούμε να περιλαμβάνεται: Θα βοηθ-

ήσει να καθησυχάσουν οι Τουρκοκύπριοι.

΄Όμως η διζωνική δεν αναφέρεται στις

Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977 και

1979, και η αναφορά της (που σίγουρα

θα χρειαστεί κάποιο δούλεμα στο λεκ-

τικό) δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο...» 

«Ο Βασιλείου έχει ουσιαστικά δεχ-

θεί Συνομοσπονδία, τι άλλο αναμέ-

νετε από αυτόν; Ο Βασιλείου έκανε

ό,τι του εισηγηθήκατε, τώρα δεν μπο-

ρεί να πάει πιο πέρα», είπε αποκαλ-

υπτικά στις 11/6/1990 σε αξιωματούχο

του το Φόρεϊν Όφις ο μ. Τ. Παναγίδης,

΄Υπατος Αρμοστής τότε της Κύπρου

στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπερήφανος ο Βασιλείου 
για την Διζωνική – «Πολύτιμο

κεφάλαιο» για 
τους Βρετανούς

Στις 10 Ιουλίου 1990 o νέος Υπ. Αρμο-

στής στη Λευκωσία κ. David Dain (Ντέ-

ιβιντ Ντέιν) έγραψε: «Ο Βασιλείου πιστεύει

ότι έγινε πρόοδος. Αν όχι για τίποτα άλλο,

στον βαθμό που η ελληνοκυπριακή κοινή

γνώμη τώρα είναι έτοιμη να δεχθεί μια

ομοσπονδιακή, διζωνική λύση, βασι-

σμένη σε ξεχωριστά κομμάτια εδά-

φους, ένα να κατοικείται πρωτίστως αν

όχι εξ ολοκλήρου από Τουρκοκύ-

πριους και το άλλο από Ελληνοκύπρ-

ιους. Ο Βασιλείου πιστώνει τον εαυτό

του για αυτή την αποδοχή (διζωνικής

από τους Ε/κ) επί τω πλείστον από την

δική του ηγεσία»...

Ποιος τού είπε άραγε ότι ο λαός την

είχε δεχθεί; Μέχρι σήμερα ο λαός σε

όλες τις δημοσκοπήσεις την απορρίπτει.

Ο δε αποχωρών Βρετανός ́ Υπ. Αρμο-

στής έγραψε ότι αντιπροσώπευε γί αυτούς

ένα πολύ πολύτιμο κεφάλαιο (precious

asset for us) τόσο με την ανεκτικότητά

του για την ανενόχλητη χρήση των

Βάσεών τους... Αδιαμφισβήτητη μαρ-

τυρία για το πόσο «χρήσιμο κεφάλαιο»

υπήρξε ο Γ. Βασιλείου για τους Βρετα-

νούς (μετά τον «ανένδοτο» μ. Σπ. Κυ-

πριανού) είναι οι πιο κάτω αναφορές

στα έγγραφα του ΟΗΕ που αν και βρίσκον-

ται στα αποδεσμευμένα νέα έγγραφα,

αντιγράφω απευθείας από τις πηγές

του ΟΗΕ.

Στη σελίδα 8 του εγγράφου της 'Εκθ-

εσης του ΓΓ του Συμβουλίου Ασφαλείας

του ΟΗΕ  S/11183 ημερ. 8 Μαρτίου 1990,

τέσσερις ημέρες πριν την έκδοση του

ψηφίσματος 649/90 στις 12.3.1990 γρά-

φει:

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας

πρέπει να προβάλλεται καθαρά από το

γεγονός ότι κάθε ομόσπονδο Κράτος

(State) θα διοικείται από μια κοινότητα

η οποία θα έχει σταθερά εγγυημένη κα-

θαρή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιο-

κτησία γης σ΄αυτήν την περιοχή» («The

bi-zonality of the federation should be

clearly brought out by the fact that each

federated State will be administered by

one community which will be firmly guar-

anteed a clear majority of the popula-

tion and of the land ownership in its

area»).  https://digitallibrary.un.org/

record/87130?ln=en

Παράγραφος 20 του εγγράφου του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/23780

3.4.1992 που περιλαμβάνεται και στο

ψήφισμα 750/92 10.4.1992:

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας

αντανακλάται στο γεγονός ότι κάθε ομό-

σπονδο κράτος θα διοικείται από μια

κοινότητα η οποία θα έχει εγγυημένη

καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και

ιδιοκτησία γης στην περιοχή της». («The

bi-zonality of the federation is reflected

in the fact that each federated state

would be administered by one com-

munity which would be guaranteed a

clear majority of the population and of

land ownership in its area»). https://dig-

itallibrary.un.org/record/141467?ln=en

Με τον Γιώργο Βασιλείου, έλεγαν,

«είμαστε εντάξει». (Υπενθυμίζω ότι στην

πρώτη συνάντησή του με την Βρετανίδα

πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ ο

νεοεκλεγείς πρόεδρος Γιώργος Βασι-

λείου, την είχε διαβεβαιώσει ότι ενόσω

ήταν πρόεδρος δεν θα είχαν κανένα

πρόβλημα με τις Βάσεις. («Σημερινή»

21.7. 2016, «Η Προεδρία Γιώργου Βασι-

λείου»).

«Δύο ανεξάρτητα 
ομόσπονδα κράτη με μια 

κατ' όνομα κεντρική 
κυβέρνηση»

Το 1990 είναι σταθμός στην ιστορία

του Κυπριακού, εφόσον οι Βρετανοί τελι-

κά κατάφεραν, με τον «ευέλικτο» Γιώρ-

γο Βασιλείου, τον οποίο βοήθησαν να

εκλεγεί για να ξεφορτωθούν τον «ανέν-

δοτο», γι' αυτούς, μ. Σπ. Κυπριανού και

να περάσουν τη ΔΔΟ στο ψήφισμα
649/90. Και έτσι να προχωρήσουν στην
προετοιμασία των συνομόσπονδων
«Ιδεών Γκάλι» και στη συνέχεια του
«Σχεδίου Ανάν»...

Στις 9 Αυγούστου 1990 ο τότε αξιω-
ματούχος στη βρετανική Υπ. Αρμοστεία
στη Λευκωσία, D. G. H. Frost (σημε-
ρινός Διαπραγματευτής για το Brexit),
έστειλε στο Λονδίνο εισηγήσεις/προτά-
σεις για λύση του Κυπριακού. Έβρισκε
ότι η μόνη αποτελεσματική λύση που
ανταποκρινόταν στα βρετανικά κριτήρ-
ια ήταν μια εικονική νομιμοποίηση του
στάτους κβο που μπορούσε να πάρει
τη μορφή δύο σχεδόν ανεξαρτήτων 
ομόσπονδων κρατών με μία τίποτα πε-
ρισσότερο από κατ' όνομα κεντρική
κυβέρνηση (παρά μια πραγματική αναγ-
νώριση της «ΤΔΒΚ»). «Αυτή η πολιτική

συνοψίζεται στο να τεθούν περισσότε-

ρες πιέσεις πάνω στους Ελληνοκύ-

πριους να δεχθούν μια λύση που θεω-

ρούν απαράδεκτη», έγραψε ο κ. Frost
(Φροστ).

Το σχέδιο παρουσιάστηκε δύο χρό-
νια αργότερα μέσω του τότε ΓΓ του ΟΗΕ,
Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι. Αμφότε-
ροι τότε μ. Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης
(ΔΗΣΥ) είχαν δηλώσει ότι ήταν αγγλι-
κής προελεύσεως...

«Precious asset»; Not for Cyprus...

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ, ΓΚ. ΦΕΪΖΕΛ ΚΑΙ Τ. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η βιασύνη για το 649/90 - 

«νομιμότητα» στις κατευθυντήριες!
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Διεθνώς ρεζίλι 
για τις Μυκήνες

Κύριε Διευθυντά,

Η απραξία, η λούφα και ο στρουθοκαμηλισμός οδηγούν σε

τραγωδίες, ατυχήματα και διασυρμό της χώρας διεθνώς.

Εδώ και δεκαετίες Δήμαρχος και ΥΠΠΟ (ευρισκόμενοι σε

βαθύ ανατολίτικο λήθαργο) παρέλειψαν να εκπονήσουν

σχέδιο σύνδεσης οικισμού με υδροδότηση για προστασία

του ιερού χώρου.

Κανένας σεβασμός στην πολιτιστική μας κληρονομιά (13ος

αι. π.Χ). Οι αρμόδιοι, σαν επιμηθείς, αφυπνίσθηκαν  μετά

την ζημιά, που δείχνει πως δεν διδάχτηκαν τίποτε από τη

φωτιά της Ολυμπίας το 2007. Έστω και τώρα είναι επιτακτι-

κή η ανάγκη να προστατευθεί και η Επίδαυρος.

Δυστυχώς οι εικόνες της πυρκαγιάς μέχρι και την Πύλη των

Λεόντων έκαναν τον γύρο του κόσμου. Όταν κάποιοι ταγοί

ρεζιλεύουν διεθνώς μια χώρα, είναι αυτονόητο ότι θα πρέ-

πει να υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Αναμένω με ενδιαφ-

έρον την ανακοίνωση των κυρώσεων από τους υψηλότερα

ισταμένους.

Γεώργιος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς



Μέρος 10oν

Τι εννοούμε όταν λέμε «Δημοτικά Τραγούδια»; Πό-
τε αρχίζουν και από πού μπορούμε να εξακρι-

βώσουμε την προέλευση τους; Στα ερωτήματα αυ-
τά οι ιστορικοί της λογοτεχνίας μας δεν είναι ομό-
φωνοι. Μερικοί πιστεύουν πως οι ρίζες των δημο-
τικών τραγουδιών αρχίζουν από τα αρχαία χρόνια,
και άλλοι από τη Βυζαντινή περίοδο. Για τα Δημοτι-
κά μας τραγούδια ασχολήθηκαν πρώτοι απ’ όλους
ο Γάλλος συγγραφέας Φωριέλ, ο Ζαμπέλιος, ο Αρα-
βαντινός, ο Νικόλαος Πολίτης, ο Κ. Παπαρρηγό-
πουλος, ο Κ. Σάθας, ο Στίλπων Κυριακίδης και άλ-
λοι.

Τα Δημοτικά τραγούδια εκφράζουν τους πόθους, 
τους καημούς, τις χαρές και τις λύπες της ελληνικής ψυχής.
Από τα πανάρχαια χρόνια, οι φωνές της δουλειάς, του
φόβου, της χαράς, της λύπης, αποτελούν το πρώτο έμ-
βρυο του ρυθμού και της μετρικής. Ήταν φυσικό οι φο-
βέρες των πρωτόγονων, οι ευχαριστίες τους στους θε-
ούς και στα πνεύματα, οι πολεμικές κραυγές τους να
παίρνουν διαφορετικούς τόνους, τόνους τέτοιους που
ταίριαζαν στο περιεχόμενο της ομαδικής τους εκδήλω-
σης και ενέργειας. 

Ήταν κλαψιάρικος και σερνάμενος άμα παρακαλούσαν
και ζητούσαν βοήθεια και προστασία. Ήταν χαρούμενος
και φουριόζικος όταν φανέρωναν την ευχαρίστηση και
αυτοπεποίθησή τους. Γινόταν αψύς, αργητός και φω-
νακλάδικος, άμα φοβέριζαν ή φανέρωναν κάποια επιτ-
υχία τους, χαρά ή αλαλαγμό. Έτσι το εξάμετρο ήταν το
κατ’ εξοχήν ηρωικό μέτρο που ταίριαζε στην εξύμνηση
και εξιστόρηση κατορθωμάτων.

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι «το δε μέτρον το ηρωικόν

από της πείρας ήρμοκεν... το γαρ ηρωικόν στασιμώτα-

τον και ογκωδέστατον των μέτρων εστίν». (Βλ. Αριστο-
τέλη: Ποιητική, 1259 β 24, 8).

Είναι αλήθεια ότι ο έμμετρος λόγος προηγήθηκε από
τον πεζό, κλασικό παράδειγμα, τα έπη «Ιλιάδα» και
«Οδύσσεια», που τραγουδήθηκαν από τον Όμηρο που
υποτίθεται ότι ήταν τυφλός. Αυτό ώθησε τον Κ. Παπα-
ρρηγόπουλο να ισχυριστεί ότι «τα Δημοτικά τραγούδια

εποίηθησαν παρά κλεφτών, τα πλείστα όμως τούτων ήσαν

έργα τυφλών ραψωδών...» (Βλ. Κ. Παπαρρηγόπουλου:
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. Ε΄ σελ. 167).

Φυσικά η γνώμη του Παπαρρηγόπουλου δεν είναι
ολότελα ορθή ότι τάχα «πλείστα ήταν έργα τυφλών». Πως
υπήρχαν τυφλοί ραψωδοί δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί
μέχρι και πρόσφατα υπήρχαν μερικοί τυφλοί ποιητάρ-
ηδες που γυρνούσαν στα πανηγύρια τραγουδώντας.

Ο Ν. Πολίτης αναφέρει ότι «αν εξαιρέσουμε τα ιστο-

ρικά άσματα, ο χρονικός προσδιορισμός της γενέσεως

των δημοτικών ασμάτων είναι κατά το πλείστον ασταθής

και αβέβαιος». (Βλ. Ν. Πολίτη: Γνωστοί ποιηταί δημο-

τικών ασμάτων» σ. 4 και «Λαογραφία» τ. Ε΄ σ. 490).
Πιστεύει επίσης ότι ο λαός δεν είναι δημιουργός των δημο-
τικών τραγουδιών αλλά μόνον «απεργάζεται την οριστι-

κήν μορφήν των». 

Ο Γιάννης Κορδάτος λέει ότι «ο Ν. Πολίτης δεν δίνει

ολοκληρωμένη απάντηση στο πώς γεννήθηκε η δημοτι-

κή ποίηση στην ύπαιθρο Ελλάδα κατά τον 17ο και 18ο

αιώνα». Ο Κορδάτος πιστεύει ότι στα μαύρα χρόνια της
τούρκικης σκλαβιάς, τότε που επικρατούσε η κλειστή
(σπιτική) οικονομία «την οικονομική απαθλίωση του λα-

ού την ακολούθησε και ο πνευματικός σκοταδισμός. Στα

χρόνια αυτά όχι μόνο δεν έσβησε η στοματική (προφορ-

ική) ποιητική παράδοση αλλά και αναζωογονήθηκε. Η

απομόνωση μεγάλων αγροτικών περιοχών, το σταμάτ-

ημα των ανταλλαγών και η τουρκική καταπίεση, έδωσαν

μεγαλύτερο βάρος στη στοματική παράδοση, γιατί αυτή

ήταν το μόνο μέσο ψυχαγωγίας. Έτσι τα παλιά τραγούδια

για τον έρωτα, τα κάλαντα, τα τραγούδια της δουλειάς, τα

τραγούδια του ακριτικού κύκλου και άλλα τραγουδιόνταν

τώρα με περισσότερο πάθος από ότι στα περασμένα χρ-

όνια» (Βλ. Γ.Κορδάτου: Ιστορία Νεοελλην. Λογοτεχνίας,

τ. Α΄ σελ. 86-7).
Όταν λέμε «Δημοτικά τραγούδια» συνήθως εννο-

ούμε τα τραγούδια της εποχής της Τουρκοκρατίας (1453
– 1821) που δεν ξέρουμε ποιοι τα έφτιαξαν και γι αυτό
χαρακτηρίζονται δημιουργήματα άγνωστων λαϊκών ποιη-
τών.

Τόσο ο Πολίτης, ο Τρυπάνης και μερικοί άλλοι χώρι-
σαν τα Δημοτικά τραγούδια σε κατηγορίες, δηλαδή ανά-
λογα με το περιεχόμενο τους τα κατάταξαν σε κύκλους
κι έδωσαν σ’ αυτά τις πιο κάτω ονομασίες: 

1. Ιστορικά 2. Κλέφτικα 3. Παραλογές 4. Ερωτικά
5. Νανουρίσματα 6. Της Ξενιτιάς 7. Γνωμικά 8. Της
Δουλειάς 9. Επετείου 10. Μοιρολόγια.

1. Ιστορικά
Δημοτικά Τρα-

γούδια
Τα τραγούδια αυτά σχετίζονται με κάποιο ιστορικό γε-

γονός. Το Δημοτικό τραγούδι «Της Αγιάς Σοφιάς» αναφ-
έρεται στην πτώση της Κωνσταντινούπολης τον Μάιο
του 1453.

Της Αγιάς Σοφιάς
Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επο-

υράνια,

σημαίνει κ’ η αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,

με τετρακόσια σήμαντρα κ’ εξηνταδυό καμπάνες,

κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.

.............

Παπάδες πάρτε τα γ’ ιερά, και σεις κεριά σβηστήτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη.

Το Δημοτικό τραγούδι «Σουλιώτικο» αναφέρεται στην
ηρωική αντίσταση του Λάμπρου Τζαβέλα και των Σου-
λιωτών ενάντια στον Αλή Πασά, στις 20 Ιουλίου 1792:

Σουλιώτικο
Τρία μπαϊράκια φαίνονται ποκάτω από το Σούλι.

Το ‘να ναι του Μουχτάρ πασά, τ’ άλλο του Σελιχτάρη,

το τρίτο το καλύτερο είναι του Μιτσομπόνου.

Μια παπαδιά τ’ αγνάντεψε ν’ από ψηλή ραχούλα.

«Πού ‘στε του Λάμπρου τα παιδιά, πού ‘στε νοι Μπο-

τσαραίοι;

Αρβανιτιά μας πλάκωσε, θέλει να μας σκλαβώση».

«Ας έρτουν οι παλιότουρκοι, τίποτε δεν μας κάνουν.

Ας έρτουν πόλεμο να ιδούν και Σουλιωτών τουφέ-

κια,

να μάθουν Λάμπρου το σπαθί, Μπότσαρη το τουφέ-

κι

τ’ άρματα των Σουλιώτισσων, της ξακουσμένης Χάϊ-

δως».

Ένα άλλο Δημοτικό τραγούδι, «Της Κυρά Φροσύνης»,

αναφέρεται στον πνιγμό της πανέμορφης Κυρά Φρο-
σύνης μαζί με 17 άλλες γυναίκες από τον Αλή Πασά,
στη Λίμνη των Ιωαννίνων στις 11 Ιανουαρίου 1801. Η
Φροσύνη ήταν παντρεμένη με τον έμπορα Δημήτρη Βα-
σιλείου, αλλά όταν αυτός βρισκόταν στη Βενετία, είχε
συνάψει ερωτικές σχέσεις με τον γιο του Αλή, Μουχτάρ.
Η σύζυγος του Τούρκου εραστή, ζήτησε την τιμωρία της
Φροσύνης και ο Αλή πασάς της ορκίσθηκε ότι θα εκτε-
λέσει το αίτημά της. Το πτώμα της Φροσύνης τάφηκε στο
Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Ο λαός θεώρησε τις
πνιγμένες γυναίκες θύματα του τυράννου και η Εκκλησία
τις απεκάλεσε «καλλιμάρτυρες».

Της Κυρά Φροσύνης
Τ’ ακούσατε τι γίνηκε στα Γιάννενα τη λίμνη,

Που πνίξανε τις δεκαφτά με την κυρά Φροσύνη;

Αχ, Φροσύνη παινεμένη,

Τι κακό παθες, καημένη!

......................

Φροσύν’, σε κλαίει το σπίτι σου, 

σε κλαίνε τα παιδιά σου,

Σε κλαιν΄ όλα τα Γιάννενα, 

κλαίνε την ομορφιά σου.

Το Δημοτικό τραγούδι «Της Δέσπως» αναφέρεται
στην ηρωική αντίσταση της Δέσπως, γυναίκας του Γεωρ-
γάκη Μπότση προς τους Αλβανούς τον Δεκέμβριο του
1803:

Της Δέσπως
Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια.

Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο.

«Γιώργαινα, ρήξε τ’ άρματα, δεν είν’ εδώ το Σούλι.

Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων.

«Το Σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν τούρκεψε η Κιά-

φα,

Η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει».

Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει.

«Σκλάβες Τουρκών μη ζήσωμε, παιδιά μ’ μαζί μου

ελάτε».

Και τα φυσέκια ανάψανε, κι όλοι φωτιά γενήκαν.

Το Δημοτικό τραγούδι «Του Διάκου» αναφέρεται στην
ηρωική μάχη της Αλαμάνας ενάντια στα στρατεύματα του
Ομέρ Βρυόνη και στη σύλληψη και τα βασανιστήρια του
Αθανάσιου Διάκου τον Απρίλη του 1821:

Του Διάκου 
Κι ο Ομέρ Βρυόνης μυστικά στο δρόμο τον ερώτα.

«Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου, την πίστη σου ν’ αλ-

λάξεις,

να προσκυνήσεις στο τζαμί, την εκκλησιά ν ‘αφή-

σεις;»

Κ’ εκείνος αποκρίθηκε και στρίφτει το μουστάκι.

«Πάτε και σεις κ’ η πίστη σας, μουρτάτες να χαθήτε!

Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε ν’ αποθάνω».

2. Τα Κλέφτικα Δημοτικά 
Τραγούδια

Μερικά από τα Κλέφτικα Δημοτικά τραγούδια έχουν
και αυτά κάποιο ιστορικό περιεχόμενο αλλά οι ιστορικοί
τα έχουν κατατάξει σε ξεχωριστή κατηγορία γιατί ο επι-
κο-λυρικός και πανηγυρικός τους χαρακτήρας διαφέρει
από εκείνων των Ιστορικών Δημοτικών τραγουδιών. 

Τα τραγούδια αυτά πήραν την ονομασία τους από το-
υς «Κλέφτες» της προ-επαναστατικής Ελλάδας τους αγω-
νιστές που δεν άντεχαν την τουρκική σκλαβιά και έφευ-
γαν στα βουνά, σκότωναν Τούρκους και έκλεβαν για αυ-
τό πήραν και την ονομασία «Κλέφτες». Οι Τούρκοι για ν’
αντιμετωπίσουν τους Κλέφτες διόρισαν χριστιανούς «Αρ-
ματωλούς», δηλαδή άντρες που έφεραν άρματα (οπλι-
σμό) αλλά και αυτοί οι Αρματωλοί που είχαν διαφορές με
τα αφεντικά τους, τις πιο πολλές φορές έφευγαν και αυ-
τοί και συνεργάζονταν με τους Κλέφτες.

Σ’ ένα από τα Κλέφτικα Δημοτικά τραγούδια, σαράν-
τα παλλικάρια από τη Λεβαδειά, αρματωμένα πάνε για
κλεψιά, ζητούν από έναν γερο-«έμπειρο» Κλέφτη να 
τους συνοδεύσει για να τους καθοδηγά. Ο γέρος τους
προτείνει τον μικρότερο γιο του, γιατί έχει «λαγού ποδάρι

και δράκου δύναμη, ξέρει τα μονοπάτια και τα λημέρια».

Ένα άλλο Κλέφτικο ποίημα αναφέρεται σε ένα νεαρό
κλεφτόπουλο:

Χορέυουν τα κλεφτόπουλα, γλεντάνε τα καημένα,

Κ’ ένα μικρό κλεφτόπουλο δεν παίζει δεν χορεύει.

Μον’ τ’ άρματα συγύραγε και το σπαθί τροχάει.

«Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο,

πολλές φορές με γλύτωσες, βόηθα και τούτ’ την ώρα,

να σ’ ασημώσω μάλαμα να σε σμαλτώσω ασήμι.»

Σε μερικά Κλέφτικα ποιήματα γίνεται αναφορά και σε
αιχμάλωτη γυναίκα σε μερικά ανώνυμη και σ’ άλλα ονο-
μαζόμενη (όπως η Γκόλφω). Σ’ ένα τέτοιο τραγούδι κά-
ποιος Κλεφτης ερωτεύεται την αιχμάλωτη γυναίκα:

«Κέρνα μας, σκλάβα, κέρνα μας γεμάτα τα ποτήρια,

και κείνονε οπού αγαπάς για διπλοκέρασέ τον,

και στο δικό μου το γυαλί ρίξε σπειρί φαρμάκι,

για να το πίνω βράδυ αυγή, αυγή και μεσημέρι

να κατακάτση ο σεβντάς, σεβντάς που ‘χω για σέ-

να».

Σ’ ένα άλλο Κλέφτικο τραγούδι τσακώνονται δυο βου-
νά, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος που περηφανεύονται για
το ποιο βουνό φιλοξενεί τους Κλέφτες.:

Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν,

το ποιο να ρίξει τη βροχή, το ποιο να ρίξει χιόνι,

Ο Κίσαβος ρίχνει βροχή κι ο Όλυμπος το χιόνι.

Γυρίζει τότ’ ο Όλυμπος και λέγει του Κισάβου.

«Μη με μαλώνεις, Κίσαβε, μπρε τουρκοπατημένε,

που σε πατάει η Κονιαριά κ’ οι Λαρσινοί αγάδες.

Εγώ ειμ’ ο γέρος Όλυμπος στον κόσμο ξακουσμέ-

νος,

Έχω σαράντα δυο κορφές κι εξήντα δυο βρυσούλες,

Κάθε κορφή και φλάμπουρο κάθε κλαδί και κλέφτης.

Στο ποίημα «Των Κολοκοτρωναίων», ο Σουλτάνος
είχε βγάλει ένα φιρμάνι τον Ιανουάριο του 1806 που
ζητούσε από τους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς
της Πελοποννήσου την καταδίωξη και εξοντωμό των Κο-
λοκοτρωναίων. Επίσης ο Πατριάρχης είχε βγάλει μια εγ-
κύκλιο που τους αφόριζε.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συναντήθηκε με τους
150 Κλέφτες οπαδούς του και τους πρότεινε να φύγουν
για την Ζάκυνθο αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Δίνουμε μερι-
κούς στίχους:

Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά κι ο ήλιος στα λαγκά-

δια,

λάμπουν και τ’ αλαφρά σπαθιά των Κολοκοτρωναίων,

πο’ χουν τ’ ασήμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες,

τις πέντε αράδες τα κουμπιά, τις έξι τα τσαπράζια

οπού δεν καταδέχονται τη γης να την πατήσουν.
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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∞§§∏
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Τα Δημοτικά Τραγούδια (A’ Μέρος)

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ



COVERING THE M25 AND
SURROUNDING AREAS

SAME DAY SITE 
INSPECTION

STEEL SECURITY 
LOCKS

7 DAYS
INSTALLATION

10 YEAR
GUARANTEE

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ 

ΑΤΣΑΛΙNΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

INSURANCE
APPROVED

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

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

Residential and Commercial

Enquiries from the Trade, Landlords and Managing Agents, welcome!
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Ο σοσιαλιστικός καπιταλισμός είναι ένα κοι-
νωνικό σύστημα που εφαρμόσθηκε μόνον
στην Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία. Πέντε στα
πέντε. Ξεκινάς από τις κρατικοποιήσεις θε-
σμών και ανθρώπων και καταλήγεις σε έναν
πανίσχυρο καπιταλισμό. Στα μαθηματικά αυ-
τή η μέθοδος ονομάζεται «η δια της εις άτο-
πον απαγωγή». Μοιάζει με την απαγωγή της
ωραίας Ελένης, αλλά με στοιχεία σύγχρονου
Μαρξισμού. Είμαι βέβαιος ότι δεν σας δια-
φώτισα και πολύ. Ούτε εγώ διατηρώ τις καλ-
λίτερες ιδέες για τις απόψεις μου.

Ξεκινάει κάποιος την καριέρα του με έναν
καλό διορισμό στο Ελληνικό δημόσιο και πρ-
οϊόντος του χρόνου αντιλαμβάνεται ότι ο κα-
πιταλισμός είναι περισσότερο προσοδο-
φόρος από τον σοσιαλισμό του διορισμού.
Στρέφεται λοιπόν κατά εκατόν ογδόντα μοί-
ρες προς την ελεύθερη οικονομία χωρίς να
απεμπολεί την σπουδαιότητα του δημοσίου
τομέα, τον οποίον αρμέγει καθ’ εκάστην πρώτην
του μηνός ανελλιπώς. Εδώ θα πρέπει να
τονίσουμε ότι δεν μπορεί να σταθεί η ελεύ-

θερη αγορά χωρίς ένα στιβαρό κράτος. Εμείς

τώρα ως πραγματικοί ιδεολόγοι της παρα-

γωγικότητας και του εμπορίου στηρίζουμε το

εμπόριο από την σταθερή θέση μας στο Δημό-

σιο. 

Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, να με ρωτάτε. 

Βλέπετε τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες

της Δεξιάς να κόπτονται υπέρ της παραγω-

γής και του ελεύθερου ανταγωνισμού, όντας

οι ίδιες κατακαλόκαιρο στην δροσερή σκιά

του κράτους. Προτιμάνε την κρατική σκιά από

τον καύσωνα και το λιοπύρι του Αυγουστιά-

τικου Δεκαπενταύγουστου. Τουταυτό συμβαίνει

και με κατώτερους υπαλλήλους του κρά-

τους. Σου λέει, ψηφίζω καπιταλιστικά για να

ενισχύσει η δεξιά κυβέρνηση τους μισθούς

του κρατικού κουρβανά. Και με τον χωρο-

φύλαξ και με τον αστυφύλαξ που παλιά κα-

τείχε την περίοπτη θέση της Αστυνομίας Πό-

λεων. Εμείς, σου λέει, να περνάμε καλά, όχι

και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αυτοί έτσι κι αλ-

λιώς κορόϊδα είναι. 

Βλέπω και εξανίσταμαι κυρίες Στρατηγών,

ανωτέρων Τελωνειακών και Τηλεπικοινωνιών

να ψηφίζουν μετά μανίας υπέρ της ελεύθερ-

ης οικονομίας με την προϋπόθεση πάντα να

υπάρχει η μονιμότητα στο Δημόσιο, οι νόμι-

μες άδειες, τα νόμιμα κρατικά θέρετρα, τα νό-

μιμα πρατήρια τροφίμων, η κατοχύρωση των

ομολογουμένως ανομολόγητων προνομίων

με στόχο την ενίσχυση της ελεύθερης καπι-

ταλιστικής αγοράς. Δηλαδή, δύο έως πέντε

καρπούζια στην μία μασχάλη και άλλα τόσα

στην άλλη, κινητό οπωροπωλείο. Νέες μό-

δες, νέα ήθη, νέες κονόμες. Μακάρ Παναϊ-

τσαμ.

Έχω φίλους από τον στρατό ακόμη, εδώ

και πενήντα χρόνια, ισχυροί υποστηρικτές

της Δεξιάς παράταξης και μόλις τώρα αντι-

λαμβάνονται τα αγαθά αισθήματα της Αρι-

στεράς και στρέφονται με ροπή δύο χιλιάδων

στροφών προς τον σοσιαλιστικό παράδεισο.

Πιστεύουν μέσα τους πως η Αριστερά είναι

απλοχέρα μάνα, είναι ευαίσθητη, μοιράζει

χρήμα με φορτωτές Caterpillar. Βέβαια, εκείνη

η εκμεταλλεύτρια, η Μάργκαρετ Θάτσερ, έλε-

γε πως ο σοσιαλισμός είναι καλός μέχρι να

τελειώσουν τα λεφτά, και μάλλον τώρα με-

τράμε τα τελευταία κέρματα.

Ζούμε στην επικράτεια της πολλαπλής πα-

ράνοιας, άνθρωποι που μπήκαν στο Δημό-

σιο, λόγω της παντελούς και ολοσχερούς ανι-

κανότητας να επιβιώσουν έστω και ως διαχει-

ριστές περιπτέρου, να ψηφίζουν Δεξιά από

άγνοια ή από παράδοση του προσπάππου

που ψήφιζε Παπάγο και παλιότερα Δεληγιάννη.

Να παίξουνε τα όργανα, ν’ αρχίσουν τα ντα-

ούλια!! Εμείς γι’ αλλού πηγαίναμε κι αλλού η

ζωή μας πάει.

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Σοσιαλιστικός Καπιταλισμός
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Στην Φιγαλεία, στα σύνορα μεταξύ Αρκαδίας και
Μεσσηνίας, υψώνεται σε υψόμετρο 1130 μέτρ-
ων ο επιβλητικός ναός του Επικούριου Απόλ-
λωνα, ο οποίος χτίστηκε τον… 5ο π.Χ αιώνα
και ως αρχιτέκτονας του ναού αναφέρεται από
τον Παυσανία ο Ικτίνος.
Είναι ένα απ΄τα καλύτερα διατηρημένα στον
χρόνο μνημεία της αρχαίας Ελλάδας και είναι
θεμελιωμένος πάνω στο βράχο του όρους
Κωτιλίου, όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Βάσ-
σες. Όλα καλά ως εδώ, αλλά ο ναός περιστρέφ-
εται και αυτό ελάχιστα το διδάσκουν, για να μην
πω καθόλου, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Γράφει: Βικτωρία 
Κρυστάλλη Δάρα

Περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του κατά
50,2 δευτερόλεπτα της μοίρας, όση είναι και η
ετήσια μετάπτωση των ισημεριών με στόχο να
βλέπει συνεχώς το ίδιο αστρικό σημείο και τα
μυστήρια δεν τελειώνουν εκεί, καθώς η πλαγιά
είναι διαμορφωμένη τεχνητά και ο ναός τοποθε-
τήθηκε πάνω σε αυτή ακολουθώντας τον άξονα
Βορρά προς Νότο σε αντίθεση με τους υπόλοι-
πους ναούς. Για να πετύχουν την ολίσθηση του
ναού τοποθέτησαν πάνω στην πλάκα και ένα
στρώμα αργίλου και βότσαλα θαλάσσης και
πάνω σε αυτά τα στρώματα τοποθετήθηκαν τα
θεμέλια του ναού.
Για να μην σας αφήσω με την απορία για το
ποιο ποιο αστρικό σημείο στοχεύει συνεχώς ο
ναός εις τους αιώνες των αιώνων και θα
συνεχίσει να στοχεύει, (εκτός κι αν οι πρόσφα-
τες παρεμβάσεις για την συντήρηση του διαμο-
ρφώσουν νέες καταστάσεις).. το αστρικό σημείο
λοιπόν είναι οΣείριος, το άστρο του Κυνός, από
το οποίο κατάγεται σύμφωνα με τη “μυθολογία”
ο Θεός Απόλλων.
Ερωτηματικό παραμένει πως μπορούσαν οι
αρχαίοι Έλληνες να χτίζουν Παρθενώνες και

περιστρεφόμενους ναούς.. αλλά και το πως
υπολόγισαν ότι για να στοχεύει ο ναός του Επι-
κούριου Απόλλωνα τον Σείριο πρέπει να γυρνά-
ει κατά 50,2 δευτερόλεπτα της μοίρας ίση με
την ετήσια μετάπτωση των ισημεριών.. Με τα
σημερινά τεχνολογικά δεδομένα δεν είναι απίθ-
ανο.. με τα τότε δεδομένα όμως; Πως οι αρχαίοι
Έλληνες είχαν την τεχνολογία και την τεχνογ-
νωσία; Την κατείχαν; Τους δόθηκε; Άλλο ένα
σημείο αντιπαράθεσης…. Ίσως όχι για εμάς..
“Το 652 π.χ. οι Σπαρτιάτες κυριεύουν τη Φιγά-
λεια και οι κάτοικοί της την εγκαταλείπουν. Απε-
υθύνονται στο μαντείο των Δελφών για να μάθ-
ουν πώς θα ανακτήσουν τη πόλη τους. Οι
Φιγαλείς επιστρέφοντας στη πατρίδα τους για
να ευχαριστήσουν το θεό Απόλλωνα αφιέρω-

σαν ναό που έχτισαν σε ένα φυσικό πλάτωμα
στη πλαγιά του Κωτίλιου και τον ονόμασαν Επι-
κούριο. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο
ναός δεν ήταν απλά ένα λατρευτικό κτίσμα
αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Αν εξετάσουμε
τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του, θα δούμε ότι αν
και εξωτερικά είναι ΔΩΡΙΚΟΥ ρυθμού, στο εσω-
τερικό του είναι ΙΩΝΙΚΟΥ ρυθμού, αλλά οι κίο-
νες του κοσμούνται με ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ρυθμού
κιονόκρανα.
Είναι το μοναδικό αρχαίο οικοδόμημα που
συνδιάζει και τους 3 αρχιτεκτονικούς ρυθμούς.
Κατασκευάστηκε το τελευταίο τέταρτο του 5ου
αιώνα π.Χ., πιθανότατα από τον αρχιτέκτονα
του Παρθενώνα, Ικτίνο, μετά από υπόδειξη των
ιερέων του Απόλλωνα από τους Δελφούς. Η

πλαγιά που είναι χτισμένος ο ναός έχει διαμορ-
φωθεί τεχνητά σε οριζόντιο επίπεδο και ο ναός
τοποθετήθηκε έκκεντρα πάνω σε αυτή με προ-
σανατολισμό που και πάλι θεωρείται παράξενος
διότι δεν ακολουθεί τον συνήθη προσανατολι-
σμό του άξονα ανατολής - δύσης αλλά βορρά -
νότου. Δημιουργήθηκε τεχνητά μία πέτρινη ειδι-
κή βάση που πάνω σε αυτή τοποθετήθηκε ο
ναός.
Η βάση αυτή είναι μοναδική στον κόσμο, διότι
λόγω της μελετημένης κλίσης της, επιτρέπει
στον ναό να ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ πάνω σε αυτή κατά
50.2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ κάθε
χρόνο, με σκοπό να ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΟ
ΙΔΙΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. Για να κατορθώσει ο
ναός να ολισθαίνει πάνω στην βάση του,
τοποθετήθηκε πάνω σε αυτή ένα στρώμα άργι-
λου και ένα στρώμα από βότσαλα θαλάσσης.
Πάνω σε αυτά, τοποθετήθηκαν οι πλάκες των
θεμελίων του ναού. Κάτω από τη βάση έχουν
βρεθεί τούνελ που κρατούσαν τον άξονα του
ναού.
Πάνω στη βάση του ναού τοποθετήθηκαν πολ-
λές στρώσεις από πλάκες που ενώνοντας
μεταξύ τους με ανοξείδωτους σιδερένιους
συνδετήρες και στο άνοιγμα τους έχυσαν μόλ-
υβδο για να κρατά τους κραδασμούς. Στη
συνέχεια έχτισαν το ναό, ο οποίος λόγω της
ιδιαίτερης βάσης του και της σοφά μελετημένης
κλίσης της, ολίσθαινε πάνω σε αυτή
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΙΣΗΜΕΡΙΩΝ.
Ο δεύτερος ναός στην κορυφή του βουνού
Κωτύλιο έπαιζε τον ρόλο του δείκτη. Δηλαδή αν
κάποιος στεκόταν στην είσοδο του μεγάλου
ναού σε πλήρη στοίχιση με τον μικρό ναό της
κορυφής, τότε έβλεπε το σημείο 0 του βορρά!
Μία τεράστια πυξίδα, δηλαδή κατασκευασμένη
από γρανίτη και μάρμαρο! Ο ναός κατατάσσεται
στο κατάλογο της UNESCO ως παγκόσμιο
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.”

ΝΑΟΣ - ΠΥΞΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ναός Πυξίδα – Το θαύμα των αρχαίων επιστημών. Περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του

κατά 50,2 δευτερόλεπτα της μοίρας.



Where do grassroots footballers who finish
youth football at Under 18 go if they want to con-
tinue to play?

With an abundance of adult leagues, there is
a wealth of choice. Certainly, in our communi-
ty KOPA has been the league of choice for many
young footballers, eager to move into adult foot-
ball. Established KOPA teams have for years
sought out youth football teams for new play-
ers and it is no surprise that Omonia Youth FC
are the most represented team in KOPA, with
many ex-Omonia Youth FC players currently
turning out for many KOPA teams.

That task may have just got a little more dif-
ficult for KOPA teams, as the predominant grass-
roots youth football club in our community, Omo-
nia Youth FC, will this season take the plunge
by launching a men's team.

It is certainly an exciting venture. Omonia
Youth Chairman Michael Pieri said: "...the gen-
esis of the idea came from the players from one
our Under 18 sides. With last season unfortu-
nately cut short due to the Covid-19 pandemic,
there was a clear message from many of these
players that they wanted to continue to play foot-
ball and they wanted to continue to play for the
club. We've never had an adult team but there
was such a drive from the players, the manag-
er Chris and with the incredible support from
the club's trustees, the idea grew and grew. It
is extremely exciting and for me this is the next
evolution of the club as we continue to aspire
to the club's ethos of 'football for all'"

Indeed, over the past few years the club has
shown tremendous growth and has never had
so many teams. This season the club will have

over 30 teams including three all-girl squads
and disability football sessions.

Where the team will play is still unknown but
there is a clear desire to stay in the communi-
ty.

Manager Chris Gregoriou, whose company
Crown Mobile Tyres, will be sponsoring the team
along with Athletic Development Club, CJAZ
Consulting, Ramek Asset Management and The
Master Locksmith said: "We have been delighted
by the response of KOPA to our interest and are
excited to be making this progressive step for
our youth looking to continue their football with
club".

Chair of Trustees Andy Charalambous was
equally delighted with the new venture. He said:

"It is with great pride that we announce the
launch of our first OYFC men's team. The idea
has been discussed over the last few seasons
that we need to provide a platform for our play-
ers who start their OYFC journey at a very young
age and finish at U18s. We saw this as the per-
fect opportunity have a men's team to provide
a long overdue platform for our youth players
to enter men's football under the OYFC club en-
vironment that they have grown up with."

If you would like to attend a training session
for the new men's team, please contact Chris
Gregoriou on 07794 51729.

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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Omonia Youth FC
launch a men's team

News of Olympiacos
Youth FC

Olympiacos Youth Football Club

formed in 2005, have made their mark on

local Youth Football for the past seasons,

serving Barnet and Enfield and surround-

ing areas.

The club runs a number of Youth

Teams in the Watford Friendly League.

Ages  U7s, U8s, U9s (Yr 2 through to Yr 4

at school).

We are looking to recruit new players –

do not miss this opportunity to improve

your football skills whilst having fun at the

same time.

Club promotes sportsmanship and fair

play -enjoyment of the sport is as impor-

tant as winning .

Training at Southgate /Palmers green

Fully qualified /CRB Coaches /managers 

Fantastic opportunity to improve

your football skills, whilst having fun. 

Free Session for confirmed bookings.

Ages : U7s. U8s. U9s (School Yr 2 to Yr 5). 

Contact : Nicholas on  : 07834 184 126 -
07964432362
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