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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Κύριε Μητσοτάκη,
μην εγκαταλείψετε

την Κύπρο
ΣΕΛΙΔΑ 5

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΗΤΑΝ ΣΑΦΗΣ ΣΤΗ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ… ΓΟΝΥΠΕΤΗ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο Μακρόν ζήτησε από τον
Ερντογάν να συνομιλήσει και

με την Κύπρο για την ΑΟΖ
ΣΕΛΙΔΑ 4

Όλα τα κόμματα στηρίζουν την τακτική

της κυπριακής κυβέρνησης στην ΕΕ

για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας

εκτός από το ΑΚΕΛ…

l ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΉ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 6

Εμανουέλ Μακρόν – 

Ο νέος ηγέτης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης;
l Γράφει ο Μιχάλης Αράπης 

– LLB, LLM, MA

Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. Επιστημόνων ΗΒ

ΣΕΛΙΔΑ 12

Επιτυχίες στα GCSE και 

A. Level των μαθητών του

ημερήσιου ορθόδοξου

σχολείου Απ. Ανδρέας
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΕΝΝΑΙΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΕΞ

Βέτο Κύπρου στην ΕΕ
l ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

l ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΤΟΥΡΚΙΑΣ… «ΠΡΟΣΕΧΩΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΤΕΙ ΤΟ Β΄ ΚΥΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Αυστηρά μέτρα για «να μη δούμε
εκατοντάδες νεκρούς ημερησίως»

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Χρέος

μνήμης στους ανδρείους 

να αγωνιστούμε για τερματισμό 

της τουρκικής κατοχής»
l «ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ 
ΣΕ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 2 & 6

n ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΠΑΝΤΟΥ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

£200 ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

n ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

ΠΟΙΝΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ

n ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΥ LOCKDOWN ΑΝ ΔΕΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ 3
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Το κοινό και ισχυρό μήνυμα Λευκωσίας και Αθ-

ήνας προς όλους τους εταίρους μας είναι πως

είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο

και στον διάλογο, δεν θα υποκύψουμε, όμως, σε

απειλές, προκλήσεις και εκφοβισμούς που δεν

έχουν καμία σχέση με τη διεθνή διπλωματία και τις

σχέσεις καλής γειτονίας που διατηρούν τα σύγχρο-

να κράτη δικαίου, δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου κα-

τά την αντιφώνησή της, τη Δευτέρα το βράδυ, στο

επίσημο δείπνο που παράθεσε ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, προς τιμήν

της, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Από την πλευρά του, στην προσφώνησή του, ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης είπε πως αμετάθετος στόχος

μας είναι στη βάση ενός δομημένου διαλόγου και χωρίς

παρεκκλίσεις από τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανι-

σμού Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό δίκαιο, να

επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας μας μέσα

από μια συμφωνημένη λύση που θα οδηγεί στον τερ-

ματισμό της απαράδεκτης κρατούσας κατάστασης και

τη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου, κυρία-

ρχου και σύγχρονου κράτους, πλήρως απαλλαγμένου

από ξένα στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις

της όποιας τρίτης χώρας.

Η κ. Σακελλαροπούλου είπε στην προσφώνησή της,

σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ότι "η εμ-

πρηστική ρητορική της τουρκικής πολιτικής και στρα-

τιωτικής ηγεσίας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι

παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έχουν προκαλέσει

πρωτοφανή ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-

γειο. Ένταση που δεν στρέφεται βέβαια μόνο κατά της

Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και κατά της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, καθώς υπονομεύει ανοικτά την ειρήνη

και τη σταθερότητα στην περιοχή", ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "το Κυπριακό συνιστά ένα μείζον διε-

θνές και ευρωπαϊκό θέμα και ο ΟΗΕ είναι το πεδίο, για

την Ελλάδα και την Κύπρο, της διαπραγμάτευσης και

επίλυσής του. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επα-

νέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό θεωρ-

ούμε πως είναι η αποκλιμάκωση της έντασης, με απο-

φυγή νέων τουρκικών παραβιάσεων της κυριαρχίας

και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, και η προσήλωση όλων στον συμφωνημένο

στόχο της επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση της δι-

ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως περιγράφε-

ται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάργηση του πλήρως

αναχρονιστικού συστήματος Εγγυήσεων και επεμβα-

τικών δικαιωμάτων και η απομάκρυνση του κατοχικού

στρατού είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την επίλυση",

υπογράμμισε.

Είπε ακόμη πως "ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπρια-

κή Δημοκρατία πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε και

να νομιμοποιήσουμε τουρκικά τετελεσμένα και να

συναινέσουμε σε διχοτομικές λύσεις αποδοχής και

νομιμοποίησης των συνεπειών της τουρκικής ει-

σβολής και κατοχής στην Κύπρο".

"Αταλάντευτος κοινός μας στόχος παραμένει, μέχρι

τελικής ευοδώσεως, ο τερματισμός της κατοχής και η

επίτευξη συνολικής, συμφωνημένης, βιώσιμης και λει-

τουργικής λύσης του κυπριακού ζητήματος, στη βάση

των δεσμευτικών για όλους σχετικών αποφάσεων του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της

ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης", ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "απέναντι στην τουρκική προκ-

λητικότητα, οι εταίροι μας ήδη έχουν δείξει έμπρακτα

τη συμπαράστασή τους και επιβεβαιώσει τις ισχυρές

στρατηγικές συνέργειες που έχουν οικοδομήσει η Ελλά-

δα και η Κύπρος".

"Παράλληλα, διερευνούμε και αξιοποιούμε στο έπα-

κρον κάθε διαθέσιμη δυνατότητα ενίσχυσης της κοινής

μας προσπάθειας και πέρα από το πλαίσιο της ΕΕ, σε

περιφερειακό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο. Επιδιώκουμε

την ενίσχυση της συνεργασίας μας με φίλες γειτονικές

χώρες, όπως την Αίγυπτο και το Ισραήλ, αλλά και με τα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως υπό το φως της πρ-

όσφατης, πολύ σημαντικής εξέλιξης της εξομάλυνσης

των σχέσεων τους με το Ισραήλ", σημείωσε η κ. Σα-

κελλαροπούλου.

Επεσήμανε πως "η ανάπτυξη των τριμερών και άλ-

λων πολυμερών σχημάτων συνεργασίας μας στην πε-

ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύει τη στενή

σύνδεση των ζητημάτων ενεργειακής ασφάλειας και

συνεργασίας με τα ευρύτερα ζητήματα περιφερειακής

και διεθνούς ασφάλειας. Αυτό, άλλωστε, εξηγεί και το

έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τα σχήματα

αυτά πολλές χώρες".

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ανέφερε

πως "η συνεχώς αναπτυσσόμενη συνεργασία της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας με πολλά κράτη σε διάφορους

τομείς, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Ασφάλει-

ας, δεν είναι τυχαία. Υπογραμμίζει την ευρύτερη διεθ-

νή αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η Κυ-

πριακή Δημοκρατία για την ασφάλεια και σταθερότητα

στην ευρύτερη περιοχή μας. Με άλλα λόγια, ενισχύει

σε καιρούς αστάθειας, το ειδικό βάρος διεθνώς της

Κυπριακής Δημοκρατίας".

Στα Φυλακισμένα Μνήματα και 

στον Τύμβο Μακεδονίτισσας

Την μνήμη όσων έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρ-

ου τίμησε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κα-

τερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία επισκέφθηκε τα

Φυλακισμένα Μνήματα και τον Τύμβο Μακεδονίτισσας,

όπου κατέθεσε στεφάνια.

Σε δήλωσή της, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε

πως "με βαθιά συγκίνηση τιμάμε τους ανδρείους που

έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρου. Ελάχιστο χρέος

στη μνήμη τους είναι να αγωνιστούμε με ακλόνητη πίστη

και επιμονή για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής

και την επανένωση της Κύπρου".

Στα Φυλακισμένα Μνήματα την κ. Σακελλαροπούλου

υποδέχθηκε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας

Τάξης, Έμιλυ Γιολίτη. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε

τιμές και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ακο-

λούθως τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, έγινε κατά-

θεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-

κρατίας και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια

έγινε περιήγησή της Προέδρου της Ελληνικής Δημο-

κρατίας και της συνοδείας της στον χώρο.

Μετά τα Φυλακισμένα Μνήματα, η κ. Σακελλαρο-

πούλου και η συνοδεία της μετέβησαν στον Τύμβο Μα-

κεδονίτισσας όπου η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας έτυχε υποδοχής από τον Υπουργό Άμυνας,

Χαράλαμπο Πετρίδη. Στη συνέχεια έγινε σύντομη εν-

ημέρωση για τον χώρο τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν

εκεί κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ακολούθη-

σαν κατάθεση στεφάνου από την κ. Σακελλαροπούλου

και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, και τηρήθηκε μονό-

λεπτος σιγή.

Έπειτα η κ. Σακελλαροπούλου και η αντιπροσω-

πεία, με τη συνοδεία του Υπουργού Άμυνας και άλλων

αξιωματούχων, επισκέφθηκαν το ομοίωμα του αερο-

σκάφους "ΝΟΡΑΤΛΑΣ" που τοποθετήθηκε στον χώρο

ως ελάχιστος φόρος τιμής στους Ελλαδίτες καταδρο-

μείς που έπεσαν από φίλια πυρά τον Ιούλιο του 1974.

Η Ελληνίδα Πρόεδρος, επίσης, επισκέφθηκε την

οδό Λήδρας και την πράσινη γραμμή καθώς και το 

στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα.

Επίσημη επίσκεψη της Αικ.

Σακελλαροπούλου στην Κύπρο 



Δραστικά μέτρα και αυστηρές

ποινές για αναχαίτιση του δεύτε-

ρου κύματος της πανδημίας ανα-

κοίνωσε την Τρίτη το βράδυ σε ένα

δραματικό τηλεοπτικό διάγγελμά

του προς τον λαό ο πρωθυπουργός

του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις

Τζόνσον. Ο κ. Τζόνσον τόνισε εμ-

φαντικά την ατομική ευθύνη τού κα-

θενός για ανακοπή της εξάπλωσης

του κορωνοϊού και έκανε έκκληση

για πρυτάνευση της κοινής λογικής

και της συλλογικής  υπευθυνότητας.

Την ίδια ώρα επεσήμανε ότι τα μέτρα

που εξαγγέλθηκαν πρέπει να απο-

δώσουν για να μη φθάσει η χώρα

στο σημείο «να μετρά εκατοντάδες

νεκρούς κάθε μέρα».

«Ποτέ πριν το συλλογικό μας πε-

πρωμένο και η συλλογική μας υγεία

δεν εξαρτώνταν τόσο ολοκληρωτικά

από την ατομική συμπεριφορά του κα-

θενός», είπε ο Μπόρις Τζόνσον.   

Έκανε επίκληση στην κοινή λογική

των πολιτών, προσθέτοντας ότι απαι-

τείται πειθαρχία, αποφασιστικότητα

και πνεύμα συλλογικότητας για να ξε-

περαστεί η μεγαλύτερη πρόσκληση

που ο ίδιος έχει δει στον βίο του.

Προειδοποίησε ότι αν κάποιοι δεν

ακολουθήσουν τους κανόνες με απο-

τέλεσμα να μην ανακοπεί η αύξηση

των κρουσμάτων, η Κυβέρνηση επιφυ-

λάσσεται να επιβάλει ακόμα αυστη-

ρότερα μέτρα ώστε να αποτραπούν

θάνατοι και ο κορεσμός του συστήμα-

τος Υγείας.

Ο κ. Τζόνσον είπε επίσης ότι ο ίδιος

είναι «πνευματικά» διστακτικός για την

επιβολή περιορισμών, αλλά τόνισε ότι

υπαγορεύονται από τους προσεχείς

«αναμφισβήτητα δύσκολους» μήνες.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα πράγμα-

τα θα είναι καλύτερα την άνοιξη, όχι

μόνο λόγω πιθανού εμβολίου αλλά και

λόγω της δυνατότητας μαζικότερων

διαγνωστικών τεστ.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Όπως εξαγγέλθηκε, από ΣΗΜΕΡΑ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου:

—Οι παμπ, τα μπαρ και τα εστιατό-

ρια θα κλείνουν στις 10 το βράδυ, ενώ

αναβάλλεται η επιστροφή του κοινού

στις αθλητικές διοργανώσεις, που είχε

οριστεί για την 1η Οκτωβρίου. Απα-

γορεύονται οι όρθιοι στους διάφο-

ρους χώρους εστίασης, ενώ στους ίδι-

ους περιορισμούς υπόκειται και οι χώ-

ροι φιλοξενίας εκδηλώσεων.

—Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε

μαγαζιά και ταξί 

—Μειώνεται ο αριθμός των παρε-

υρισκόμενων σε γάμους και βαφτίσεις

από 30 σε 15 άτομα και σε κηδείες

μέχρι 30 άτομα.

—Πρόστιμο 200 λίρες σε όσους δεν

φορούν μάσκα

—Εργασία από το σπίτι, όπου η

τηλεργασία δεν επηρεάσει αρνητικά

τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

—Ταξίδια μόνο αν είναι για λόγους

υγείας και επαγγελματικούς και δεν

μπορούν να αναβληθούν.

—Σχολεία και πανεπιστήμια παρα-

μένουν ανοικτά. 

ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

Πρόστιμο έως και 10.000 στερ-

λινών  θα επιβάλλεται σε όσους δεν

θα τηρούν τον κανόνα της αυτοα-

πομόνωσης στην περίπτωση που έχουν

προσβληθεί ή έρθει σε επαφή με κά-

ποιον που έχει προσβληθεί από τον

νέο κορωνοϊό.

Η κυβέρνηση εισάγει τη νομική

υποχρέωση για αυτοαπομόνωση από

τις 28 Σεπτεμβρίου για αυτούς που

έχουν διαγνωστεί θετικοί στον νέο κο-

ρωνοϊό, ή έχουν ενημερωθεί από το

Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ότι έχουν

έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα

και τους έχει ζητηθεί να μπουν σε κα-

ραντίνα.

«Κανένας δεν θα πρέπει να υποτι-

μήσει την σημασία αυτών των μέτρων,

αυτούς τους νέους κανόνες έχετε νο-

μική υποχρέωση να τους εφαρμόζετε

από τη στιγμή που έχετε προσβληθεί

ή το NHS σας το ζητεί», προσθέτει ο

Τζόνσον, υπογραμμίζοντας ότι «αυτοί

που θα επιλέξουν να αγνοήσουν τους

κανόνες θα αντιμετωπίσουν σημαντι-

κά πρόστιμα».

Αυτά θα ξεκινούν από τις 1.000 στε-

ρλίνες για την πρώτη παράβαση και

θα αυξάνονται σε 10.000 στερλίνες για

τους υπότροπους παραβάτες ή για τις

περιπτώσεις που εργοδότες απειλούν

να απολύσουν προσωπικό που τίθε-

ται σε αυτοαπομόνωση αντί να πάει

στην εργασία του.

Κάποιοι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι

που πλήττονται από την απώλεια του

εισοδήματός τους λόγω αυτοαπομό-

νωσης,  θα λαμβάνουν ενίσχυση 500

στερλινών, πέραν των άλλων επιδο-

μάτων που μπορεί να δικαιούνται, όπως

το επίδομα ασθενείας.

Η τρέχουσα οδηγία της βρετανικής

κυβέρνησης είναι οι πολίτες να μένουν

στο σπίτι για τουλάχιστον 10 ημέρες

αφότου αρχίσουν να εμφανίζουν

συμπτώματα της Covid-19 και οι άνθ-

ρωποι που μένουν μαζί τους να μην

εγκαταλείπουν το σπίτι για 14 ημέρες.

Επίσης, από οποιονδήποτε εξετά-

ζεται και είναι θετικός στον νέο κορω-

νοϊό ζητείται να αναφέρει με ποιους

άλλους ανθρώπους εκτός του οίκου

του έχει έρθει σε στενή επαφή, στους

οποίους μπορεί επίσης να ζητηθεί να

τεθούν σε αυτοαπομόνωση.

Η Αστυνομία θα εμπλέκεται στον

έλεγχο της συμμόρφωσης με τα νέα

μέτρα στις περιοχές με τα υψηλότερα

ποσοστά κρουσμάτων, όπως το Λον-

δίνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ 50 ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 200 ΝΕΚΡΟΥΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη

Βρετανία διπλασιάζονται σχεδόν κά-

θε επτά ημέρες και, αν συνεχιστεί αυ-

τή η τάση, τότε μέχρι τα μέσα Οκτω-

βρίου θα καταγράφονται περίπου 50.000

νέα κρούσματα ημερησίως, δήλωσε

ο Πάτρικ Βάλανς, ο επικεφαλής επι-

στημονικός σύμβουλος της βρετανι-

κής κυβέρνησης.

«Επί του παρόντος θεωρούμε ότι

τα κρούσματα διπλασιάζονται σχεδόν

κάθε επτά ημέρες», είπε στη διάρκεια

συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε

τηλεοπτικά. «Αν, και αυτό είναι ένα

αρκετά μεγάλο αν, αλλά αν αυτό

συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό… θα

καταλήξουμε με περί τα 50.000 νέα

ημερήσια κρούσματα στα μέσα Οκτω-

βρίου», εξήγησε και πρόσθεσε ότι αυ-

τό θα οδηγήσει, έναν μήνα αργότερα,

σε περισσότερους από 200 θανά-

τους ημερησίως.

Σύμφωνα με τον Βάλανς, δεν πρό-

κειται για πρόβλεψη, αλλά για έναν 

τρόπο να φανεί τι θα συμβεί αν ο ιός

εξακολουθήσει να εξαπλώνεται με αυ-

τόν τον ρυθμό.

«Η πρόκληση, επομένως, είναι να

εξασφαλίσουμε ότι τα κρούσματα δεν

θα διπλασιάζονται κάθε επτά ημέρες

… και ότι δεν θα εισέλθουμε σε αυτή

την αύξηση με γεωμετρική πρόοδο»,

πρόσθεσε.

«Θα υπάρχουν περισσότερες εισα-

γωγές στα νοσοκομεία και περισσότε-

ροι θάνατοι όσο εξαπλώνεται η παν-

δημία», είπε ο Βάλανς.

«Καθώς εξαπλώνεται σε όλες τις

ηλικιακές ομάδες αναμένουμε να

δούμε μια αύξηση στις εισαγωγές

και δυστυχώς αυτές οι αυξήσεις σε

εισαγωγές θα οδηγήσουν σε μια

αύξηση των θανάτων».

Από την πλευρά του, ο Κρις Γουίτι,

ο αρχίατρος της κυβέρνησης, στη διάρ-

κεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου, είπε

ότι η COVID-19 είναι ένα πρόβλημα

με ορίζοντα έξι μηνών το οποίο η 

Βρετανία πρέπει να αντιμετωπίσει

συλλογικά καθώς η χώρα εισέρχεται

σε ψυχρότερες περιόδους που ενισχύον-

ται οι ιοί και πριν η επιστήμη να μπο-

ρεί να «σπεύσει προς τη διάσωσή μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εποχές είναι

εις βάρος μας καθώς το φθινόπωρο

και ο χειμώνας είναι πιθανό να επω-

φεληθούν από τον κορωνοϊό όπως

συμβαίνει και με άλλες νόσους του

αναπνευστικού.

Αν η εξάπλωση του κορωνοϊού στη

χώρα συνεχιστεί με αυτή την πορεία,

οι θάνατοι από τον ιό θα συνεχίσουν

να αυξάνονται, πιθανόν γεωμετρικά,

προειδοποίησε ο Γουίτι λέγοντας ότι

αυτό σημαίνει ότι «θα διπλασιάζον-

ται και θα διπλασιάζονται και θα διπ-

λασιάζονται ξανά και από τους σχε-

τικά μικρούς αριθμούς (θανάτων)

θα πάμε γρήγορα στους πολύ με-

γάλους».

Σύμφωνα με τον Γουίτι μάλιστα, δεν

υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός είναι τώρα

πιο ήπιος σε σχέση με τον Απρίλιο.

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ LOCKDOWN

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Όλο και πιο κοντά στο σενάριο

του lockdown έρχεται το Λονδίνο,

ενώ δεν αποκλείεται να μπει και

ολόκληρη η χώρα σε καραντίνα

ελέω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Ο Μπόρις Τζόνσον δεχόταν όλο και

περισσότερες πιέσεις για την εκ νέου

επιβολή ευρύτερων μέτρων lockdown

για το ευρύ κοινό. Η λέξη «lockdown»

ακούστηκε και από κυβερνητικά χείλη,

αφού ο Ματ Χάνκοκ δεν απέκλεισε αυ-

τό το ενδεχόμενο.

Οι Sunday Times έγραψαν ότι ο Τζόν-

σον απέρριψε τα αιτήματα επιστημο-

νικών συμβούλων για την άμεση επι-

βολή καραντίνας σε πανεθνικό επίπε-

δο για δύο εβδομάδες με στόχο να επι-

βραδυνθεί η εξάπλωση του νέου κορ-

οναϊού. Αντ’αυτού θα εξετάσει το εν-

δεχόμενο αυτό για την περίοδο των

σχολικών διακοπών που αρχίζουν το

τρίτο δεκαήμερο  Οκτωβρίου.

Πάντως, ο δήμαρχος του Λονδίνου

Σαντίκ Καν επιθυμεί να επιβληθεί

lockdown στην πρωτεύουσα της Βρ-

ετανίας από τώρα. Σύμφωνα με εκ-

πρόσωπό του, «ο δήμαρχος ζητεί ταχεία

δράση, αφού δεν μπορούμε να δια-

κινδυνεύσουμε καθυστερήσεις, όπως

έγινε τον Μάρτιο. Είναι καλύτερα τό-

σο για την δημόσια υγεία όσοι και για

την επιχειρηματική δραστηριότητα να

δράσουμε πολύ νωρίς από ό,τι πολύ

αργά».

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας,

Ματ Χάνκοκ δεν απέκλεισε την πιθ-

ανότητα να χρειαστεί ένα δεύτερο

lockdown σε όλη τη χώρα. «Αν όλοι

τηρήσουν τους κανόνες τότε μπορ-

ούμε να αποφύγουμε κι άλλες καραν-

τίνες σε πανεθνικό επίπεδο, αλλά εμείς

βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προε-

τοιμασμένοι να αναλάβουμε δράση αν

αυτό είναι απαραίτητο να γίνει», δή-

λωσε ο Χάνκοκ.

«Δεν το αποκλείω», αλλά «δεν θέ-

λω να το δω» να γίνεται, πρόσθεσε

αναφερόμενος στο lockdown. «Η επι-

λογή αυτή είναι», υπογράμμισε, «είτε

όλοι ακολουθούν τους κανόνες (…)

είτε θα χρειαστεί να λάβουμε άλλα

μέτρα».
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ΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΤΕΙ ΤΟ Β΄ΚΥΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Αυστηρά μέτρα για «να μη

δούμε εκατοντάδες νεκρούς

ημερησίως»...
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Τη σθεναρή στάση της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας για τήρηση

της συμφωνίας περί ταυτόχρονων

κυρώσεων εναντίον της Λευκο-

ρωσίας και της Τουρκίας από την

Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε ο

Κύπριος υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Χριστοδουλίδης στο Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο των ΥΠΕΞ τη Δευ-

τέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλά-
δας κ. Δένδιας είπε πως υπάρχουν
οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας όσον
αφορά τις παραβιάσεις της στην Κύπρο
και μια επιλογή κυρώσεων εάν η 
Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις
έναντι της Ελλάδας. Σημείωσε πως
η Κύπρος έχει πετύχει καθαρά στο
άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξω-
τερικών της ΕΕ, στο Gymnich, μια
συμφωνία ότι οι κυρώσεις στη Λευ-
κορωσία και οι κυρώσεις έναντι προ-
σώπων λόγω της παραβίασης της
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Κύπρου θα πάνε χέρι-
χέρι και αυτό που συνέβη τη Δευτέρα
στις Βρυξέλλες ήταν ότι η Κύπρος
υπενθύμισε αυτή τη συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύ-
πρου Νίκος Χριστοδουλίδης δή-
λωσε ότι οι αποφάσεις και οι αρχές
της ΕΕ δεν πρέπει να εφαρμόζονται
αλά καρτ. Η Κύπρος, είπε, ζητά να
εφαρμοστεί αυτό που ομόφωνα συμ-
φωνήθηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η ΕΕ
θα πρέπει να μείνει στο πλευρό των
κρατών-μελών της, όχι μόνο λόγω
της ιδιότητας του μέλους, αλλά επει-
δή διακυβεύεται το κράτος δικαίου και
ειδικότερα το Διεθνές Δίκαιο. Υπο-
γράμμισε επίσης πως η ΕΕ πρέπει
να κάνει ξεκάθαρο ότι, εάν η Τουρκία
συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά, πρέ-
πει να της επιβληθούν κυρώσεις και
ειδικότερα στην τουρκική οικονομία.

«Η ΕΕ  επιβάλλει κυρώσεις όταν

ένα κράτος αψηφά το διεθνές δίκαιο.

Αυτό θα πρέπει να ισχύει στη Λευκο-

ρωσία και αυτό θα πρέπει να ισχύει

εάν η Τουρκία πιστεύει ότι θα μπο-

ρούσε να ενεργήσει πέρα από το διε-

θνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της

θάλασσας», συμπλήρωσε. Στην πε-
ρίπτωση της Κύπρου, ο κ. Δένδιας
υπογράμμισε πως η παραβίαση
συνεχίζεται, τα τουρκικά πλοία, τα ε-
ρευνητικά και τα γεωτρητικά διεξά-
γουν παράνομες έρευνες όχι μόνο
στην ΑΟΖ της Κύπρου, αλλά και στις
οριοθετημένες ζώνες με το Ισραήλ,
την Αίγυπτο, τον Λίβανο, καθώς και
μέσα στη θαλάσσια κυριαρχία της
Κύπρου. Η προσβολή στην Κύπρο
εξακολουθεί να υπάρχει και οι κυρώ-
σεις θα πρέπει να επιβληθούν σύμ-
φωνα με το συμφωνημένο και ψηφι-
σμένο πλαίσιο της ΕΕ.

Αυστηρή γραμμή, χωρίς εκ-

πτώσεις και υποχωρήσεις, ετοι-

μάζεται να κρατήσει και ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας στην κρίσιμη

από κάθε άποψη Σύνοδο Κορυ-

φής που θα πραγματοποιηθεί τε-

λικά την 1η Οκτωβρίου, όπου και

παραπέμφθηκε  να συζητηθεί το

όλο θέμα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχον-
τας το όπλο της γραπτής δέσμευσης
Μπορέλ, για την πολιτική συμφωνία

ταυτόχρονης προώθησης των κυ-
ρώσεων κατά Τουρκίας και Λευκορ-
ωσίας, θέλει είτε να κλειδώσει την 
πρόσθεση ονομάτων στον κατάλογο
κυρώσεων που πέτυχε τον Ιούνιο η
Κύπρος, είτε – αν άλλα επιλέξουν οι
Ευρωπαίοι – να συνεχίσει να μπλο-
κάρει τις κυρώσεις στο θέμα Λευκο-
ρωσίας.

Η γραμμή άμυνας της Λευκωσίας
είναι αρκετά ισχυρή και στηρίχθηκε
στην πολιτική συμφωνία που είχε επι-
τευχθεί στο Gymnich. Και αυτή η συμ-
φωνία είναι τελικά γραμμένη στο χα-
ρτί, κάτι που θα καταθέσει ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης, αν κάποιοι πά-
νε να το παίξουν ανήξεροι.

Πρόκειται για την εσωτερική απόρρη-
τη σύνοψη της υπηρεσίας Μπορέλ,
αμέσως μετά τη Σύνοδο του Gymnich
την 28η Αυγούστου, στην οποία για
το επίμαχο ζήτημα αναφέρεται επί λέ-
ξει ότι ήταν μια μακρά συζήτηση για

την Τουρκία, με επίκεντρο σε μεγάλο
βαθμό την επέκταση των κυρώσεων.

Κάνοντας απολογισμό της έλλει-
ψης απτής προόδου μέχρι στιγμής
τόσο στον διάλογο υπό την ηγεσία
του Ύπατου Εκπροσώπου όσο και
στις προσπάθειες κατευνασμού της
Γερμανίας, οι Υπουργοί συμφωνούν
να επιταχύνουν τις εργασίες του
Συμβουλίου σχετικά με τις προτάσεις
της Κύπρου (Ιούνιος) σχετικά με τον
πρόσθετο κατάλογο των ατόμων που
εμπλέκονται σε παράνομες γεωτρή-
σεις.

Όπως και για τη Λευκορωσία, η επι-
τάχυνση αυτή θα πρέπει να οδηγή-
σει στην έγκριση των σχετικών απο-
φάσεων από το Συμβούλιο πριν από
την Σύνοδο Κορυφής (το αργότερο
από το FAC).

Μάλιστα στην ίδια σύνοψη αναφε-
ρόταν στην ανάγκη πολιτικής “μα-
στίγιου και καρότου”, λέγοντας πως

η προσέγγιση θα πρέπει να παρα-
μείνει πολυδιάστατη, με θετικές κα-
τευθύνσεις (διάλογος, οικονομική
συνεργασία) όσο και πιθανή κλιμά-
κωση του περιοριστικού μέτρου που
στοχεύει τα χρηματοπιστωτικά και οι-
κονομικά συμφέροντα της Τουρκίας.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ…

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Η Ελλάδα και η Τουρκία συμ-
φώνησαν την διεξαγωγή του 61ου
γύρου Διερευνητικών Επαφών, στην
Κωνσταντινούπολη, προσεχώς, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετι-
κά με την επανέναρξη Διερευνητικών
Επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
τουρκικής προεδρίας, Τουρκία και
Ελλάδα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν

διερευνητικές συνομιλίες. Ο κ. Ερν-

τογάν εκτίμησε πως θα ληφθούν
«εποικοδομητικές αποφάσεις από

μια περιφερειακή διάσκεψη με την

συμμετοχή όλων των μερών, συμπε-

ριλαμβανομένων των Τουρκο-

κυπρίων».

Η Τουρκία επεδίωξε οι διερευνητι-
κές συνομιλίες να αρχίσουν μετά το
Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, ώστε να
πράξει αναλόγως των αποφάσεων
που θα ληφθούν.

Η Αθήνα διαμηνύει πως η ατζέντα
αφορά στη συζήτηση της βασικής δια-
φοράς των ελληνοτουρκικών από το
1974 μέχρι σήμερα, δηλαδή τον κα-
θορισμό θαλασσίων ζωνών υφαλο-
κρηπίδας και ΑΟΖ, και δεν περιλαμ-
βάνει όσα κατά καιρούς ζητά ο Ταγίπ
Ερντογάν. Επί τούτου, οι δύο πλευ-
ρές θα επιδιώξουν να βρουν κοινό
σημείο για τους όρους ενδεχόμενου
διαλόγου.

Μάλιστα, το διευκρινίζει και ο Νίκος
Δένδιας, ο οποίος σε δηλώσεις του
το βράδυ της Τρίτης διαμήνυσε πως
δεν μιλάμε για διαπραγματεύσεις

αλλά για συζητήσεις που θα καθο-

ρίσουν τους κανόνες βάσει των

οποίων θα προκύψουν διαπραγ-

ματεύσεις.

Μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση
που διοργάνωσε το «Ινστιτούτο Δημο-
κρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής»,
ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η διεξαγωγή
συνομιλιών σημαίνει προσπάθεια
εξεύρεσης κανόνων με βάση τους
οποίους θα πραγματοποιήσουμε δια-
πραγματεύσεις. «Γιατί είναι τόσο δύσκο-

λο; Γιατί η Τουρκία δεν αποδέχεται το

Διεθνές Δίκαιο ως κοινό κανόνα», εξήγ-
ησε. «Θα συμμετάσχουμε σε αυτή την

προσπάθεια και θα επιχειρήσουμε να

επανεκκινήσουμε τις διερευνητικές

επαφές», είπε χαρακτηριστικά και εξέφ-
ρασε την ελπίδα να αποτελέσει μια
ευκαιρία, σημειώνοντας πάντως πως
είναι πολύ νωρίς ακόμα.

ΓΕΝΝΑΙΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΕΞ

Βέτο Κύπρου στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, μετά τις ακατονόμα-

στες ύβρεις προς τον Γάλλο πρόεδρο και τις φο-

βέρες κατά της Γαλλίας, αναγκάστηκε να σκύψει

το κεφάλι και να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον

Εμανουέλ Μαακρόν. Όμως, παρουσιάζει τη συνο-

μιλία ως … πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου,

προφανώς για εσωτερική κατανάλωση…

Ο Γάλλος Πρόεδρος στην τηλεφωνική συνομιλία

που είχε την Τρίτη με τον Ερντογάν, «παρότρυ-

νε την Άγκυρα να σέβεται πλήρως την κυρια-

ρχία των κρατών μελών της ΕΕ και το διεθνές

δίκαιο και να αποφύγει οποιαδήποτε περαι-

τέρω μονομερή ενέργεια που μπορεί να προ-

καλέσει εντάσεις», ανέφερε ανακοίνωση του γαλ-

λικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση που εξέ-

δωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο

ηγετών, που διήρκεσε πάνω από μία ώρα, εξέ-

φρασε την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί ένας διάλογος

μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και πως ο Μακρόν

ζήτησε μια παρόμοια προσέγγιση με την Κύπρο.

Πρόσθεσε πως ο Γάλλος και ο Τούρκος Πρόε-

δρος συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή.

Στην ανάγκη λειτουργίας μηχανισμών δια-

βούλευσης και επικοινωνίας μεταξύ Τουρκίας και

Γαλλίας αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ

Ερντογάν κατά την επικοινωνία του με τον Γάλλο

Πρόεδρο, ενώ υποστήριξε ότι «δεν έχει νόημα η

Γαλλία να στηρίζει τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις

και βήματα της Ελλάδας και των Ε/κ που κλι-

μακώνουν την ένταση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προε-

δρίας «στην επικοινωνία η οποία πραγματοποι-

ήθηκε μετά από αίτημα του Εμανουέλ Μακρόν,

συζητήθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Γαλ-

λία, οι ευρωτουρικές σχέσεις και κυρίως η Ανατο-

λική Μεσόγειος».

Στην επικοινωνία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι

«η αιτία της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

είναι η παράβλεψη των νόμιμων δικαιωμάτων

της Τουρκίας και των Τ/κ στην περιοχή και πως

δεν έχει νόημα η Γαλλία να στηρίζει τις μαξι-

μαλιστικές αξιώσεις και βήματα της Ελλάδας

και του ε/κ τομέα που κλιμακώνουν την έντα-

ση».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «η Τουρκία δεν έχει

βλέψεις στα δικαιώματα κανενός, ούτε και επιτρέ-

πει να παραβιάζονται τα δικά της», προσθέτοντας

ότι υποστηρίζουν «και τώρα όπως πάντα την επίλυση

των προβλημάτων με διάλογο και συνεργασία».

Ανέφερε ακόμη ότι «για να μειωθεί η ένταση πρέ-

πει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της διπλωματίας και

να εφαρμοστούν βιώσιμες διαπραγματευτικές δια-

δικασίες», λέγοντας ότι θέλουν «όλα τα προβλή-

ματα να συζητηθούν στο τραπέζι και να επιλυθ-

ούν».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι αναμένουν «από

τη Γαλλία να τηρήσει μια στάση κοινής λογικής και

εποικοδομητική σε αυτή την διαδικασία και πως

είναι ωφέλιμο να λειτουργούν συνεχώς μηχανισμοί

διαβούλευσης και επικοινωνίας μεταξύ της Το-

υρκίας και της Γαλλίας». 

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι είναι σημαντικό για

τις δυνατότητες επίλυσης των περιφερειακών πρ-

οβλημάτων να προκύψει από την Σύνοδο των

Ηγετών της ΕΕ, μια προσέγγιση η οποία να εν-

θαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία με την 

Τουρκία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΗΤΑΝ ΣΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ… ΓΟΝΥΠΕΤΗ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο Εμ. Μακρόν ζήτησε από τον Ερντογάν 

να συνομιλήσει και με την Κύπρο για την ΑΟΖ



Οι διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(και η παρέμβαση των ΗΠΑ) για απο-

κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και στην

Ανατολική Μεσόγειο (δηλαδή, στην ΑΟΖ της

Κύπρου) είναι έντονες, περίπλοκες και σε

διάφορα επίπεδα.

Την ένταση αυτή την προκαλεί αποκλει-

στικά και μόνον η Τουρκία. Ουδείς άλ-

λος. Έχοντας ως... οδηγό της την παραβία-

ση του Διεθνούς Δικαίου, η Άγκυρα με προ-

κλητικό τρόπο και ασύμμετρες απειλές επιχει-

ρεί να επιβάλει τις θέσεις της στην περιοχή

και να υφαρπάξει διά της δύναμης των ό-

πλων όσα περισσότερα μπορεί είτε στη θά-

λασσα είτε σε νησιωτικό ελληνικό έδαφος.

Από μέρους της Ελλάδας, της Κύπρου και

των άλλων γειτονικών κρατών δεν υπήρξε

ποτέ πρόθεση ή ενέργεια που να αποστε-

ρεί δικαιώματα από την Τουρκία. Αντίθετα,

όλοι δέχονται ότι και η Τουρκία έχει «μερ-

τικό» στην περιοχή. Αυτό, όμως, που της

αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο και οι Διεθ-

νείς Συνθήκες που έχουν υπογραφεί.

ΗΤουρκία έχει άλλες απόψεις. Αμφισβητεί

κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

στη θάλασσα, αμφισβητεί την κυριαρχία ελ-

ληνικών νησιών και βραχονησίδων, φτά-

νοντας στο σημείο να ισχυρίζεται ότι ακόμα

και η επίσκεψη της Προέδρου της χώρας ή

υπουργών στο ακριτικό ελληνικό έδαφος

(Καστελλόριζο) είναι... προκλητική ενέργεια!

Στο θέμα της Κύπρου, η Τουρκία εδώ και

καιρό παραβιάζει κατάφωρα όχι μόνο

την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώμα-

τα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και

περιφρονεί κάθε νουθεσία και απόφαση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάψει την απρο-

κάλυπτη εισβολή της στην κυπριακή ΑΟΖ.

Δεν καταλαβαίνει τίποτα η Άγκυρα. Έχει τη

στρατιωτική ισχύ και συμπεριφέρεται ως

νταής. Τα επιχειρήματά της για δήθεν δι-

καιώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας

μόνον ως αστείο μπορούν να εκληφθούν.

Η νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου έχει έμ-

πρακτα κατοχυρώσει τα δικαιώματα όλων

των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων

και των Τουρκοκυπρίων. Με μια διαφορά. Ο

χειρισμός της αξιοποίησης του φυσικού

πλούτου ανήκει στο νόμιμο κράτος και όχι

σε κοινότητες. Οι κοινότητες δεν έχουν...

ΑΟΖ. Η Τουρκία ισχυρίζεται το αντίθετο. Και

για να «βάλει χέρι» στον υποθαλάσσιο πλούτο

της περιοχής έχει ανάγκη ως όργανά της 

τους Τουρκοκύπριους. Γι’ αυτό επιμένει σε

διάλογο «όλων των εμπλεκομένων χωρών

της περιοχής», αποκλείοντας όμως την Κυ-

πριακή Δημοκρατία και επιδιώκοντας τη

συμμετοχή των «δύο κοινοτήτων» σε αυτή

την περιφερειακή διαπραγμάτευση.

ΗΚύπρος είναι πολύ μικρή. Έχει όμως

ένα δυνατό όπλο. Τη νόμιμη κρατική

της υπόσταση με διεθνή αναγνώριση. Είναι

αυτό που βρίσκει συνεχώς μπροστά της η

Τουρκία και δεν μπορεί να το ξεπεράσει, να

το απαλείψει. Μιλά για «εκλιπούσα Κυ-

πριακή Δημοκρατία», όμως, μόνη της τα 

λέει, μόνη της τα ακούει. Το νόμιμο κράτος

είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και σήμερα

ανήκει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια

ως ισότιμος εταίρος.

Ηκυβέρνηση της Κύπρου με έξυπνες και

τολμηρές πρωτοβουλίες και πολιτικές

τακτικές, καθόρισε ΑΟΖ από την εποχή του

Τάσσου Παπαδόπουλου, συνεχίστηκε αυ-

τή η γραμμή επί Χριστόφια και μεγιστοποι-

ήθηκε από τον νυν Πρόεδρο Νίκο Αναστα-

σιάδη. Συνήφθησαν ισχυρές ενεργειακές

συμμαχίες με Ισραήλ και Αίγυπτο, στις οποίες

προσήλθε και η Ελλάδα. Η Λευκωσία κινούσε

τα νήματα.

ΗΤουρκία προσπάθησε να «σπάσει» αυ-

τές τις τριμερείς συμμαχίες, αλλά δεν

τα κατάφερε. Σ’ αυτές προστέθηκαν και η

Γαλλία (με Αίγυπτο) και οι ΗΠΑ (με Ισραήλ).

Καρπός αυτών των συνεργειών είναι η συνεκ-

μετάλλευση του φυσικού αερίου της περ-

ιοχής, με τις ευλογίες και της Ε.Ε. Ο αγωγός

EastMed είναι καρπός αυτής της συνερ-

γασίας, με την Τουρκία να ενίσταται σφό-

δρα. Τα συμφέροντα, όμως, είναι μεγάλα και

δεν μπορεί ο Ερντογάν να τα ακυρώσει. Ο

νεοσουλτάνος προσπάθησε μέσω των συνο-

μιλιών και στο Κραν Μοντάνα να πετύχει εμ-

πλοκή των Τουρκοκυπρίων στις αποφάσεις

μέσω της λεγόμενης «πολιτικής ισότητας»,

αλλά δεν τα κατάφερε, χάρη στη σωστή θέ-

ση του  Νίκου Αναστασιάδη και του Νίκου

Κοτζιά.

Για την Τουρκία, λύση του Κυπριακού

σημαίνει κατάργηση της Κυπριακής

Δημοκρατίας και ισότιμη εμπλοκή των 

Τουρκοκυπρίων σε ένα νέο μόρφωμα, στο

οποίο η Τουρκία να έχει λόγο σε όλα τα θέ-

ματα, ιδίως στο ενεργειακό και σε θέματα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα αν επα-

ναρχίσουν οι συνομιλίες, αυτός είναι ο στόχος.

Ξεκάθαρα το δήλωσε προχθές ο αντιπρόε-

δρος της τουρκικής κυβέρνησης. Συνομιλίες,

είπε, «δύο ανεξάρτητων κρατών» για τα ενερ-

γειακά.

ΗΤουρκία, που άνοιξε πολλά μέτωπα σε

ολόκληρη την περιοχή, θεωρεί ότι οι

διεκδικήσεις της στο Αιγαίο – που προφα-

νώς δεν έχουν καμία νομική και λογική βά-

ση – είναι δυνατόν να της αποφέρουν κέρδη

τόσο στο Αιγαίο, αλλά και στην ευρύτερη

περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ελλά-

δα και Τουρκία περί τα τέλη Ιουλίου – αρχές

Αυγούστου έφτασαν στα όρια πολεμικής

σύρραξης. Και η σύγκρουση απετράπη χάρη

στην επέμβαση ξένων δυνάμεων, ιδίως της

προεδρεύουσας στην Ε.Ε. Γερμανίας, αλλά

και των ΗΠΑ.

Μπορεί να είναι κι αυτός ένας λόγος.

Όμως, εκείνο που έπαιξε καθοριστικό

ρόλο είναι η αποφασιστική στάση της Ελλά-

δας να αμυνθεί στρατιωτικά. Δηλαδή, η ισχύς

των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δύο

άλλοι παράγοντες είναι η αποφασιστική πα-

ρέμβαση Μακρόν υπέρ Ελλάδας και Κύ-

πρου και η διπλωματική επιτυχία της Ελλά-

δας να συμφωνηθούν σκληρές και επώδυνες

για την Τουρκία ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Κυρώσεις που θα πονέσουν τον Ερντογάν

και θα πλήξουν καίρια την βυθιζόμενη τουρ-

κική οικονομία.

Ηαποχώρηση του τουρκικού ερευνητι-

κού σκάφους «Ορούς Ρέις» από το Αι-

γαίο, είχε ως στόχο να αποφευχθούν οι

κυρώσεις. Γι’ αυτό η Τουρκία θέλησε να

αρχίσουν οι διερευνητικές συνομιλίες μετά

τη Σύνοδο Κορυφής της 24ης Σεπτεμβρίου,

που τώρα αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου,

ώστε να δει πρώτα τι θα αποφασιστεί και

μετά να καθορίσει την πορεία της.

Στο τραπέζι, λοιπόν, της Ε.Ε. είναι οι «ε-

πώδυνες κυρώσεις» κατά της Τουρκίας,

λόγω της συμπεριφοράς της στο Αιγαίο.

Υπάρχουν, όμως, και οι κυρώσεις λόγω της

εισβολής της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Και εδώ υπήρξε ομόφωνη απόφαση των

«27» ότι θα επιβληθούν αν η Τουρκία δεν

αποχωρήσει από τα κυπριακά ύδατα. Μά-

λιστα, συμφωνήθηκε ομόφωνα αυτές οι

κυρώσεις να επιβληθούν ταυτόχρονα με

εκείνες της Λευκορωσίας.

ΟΕρντογάν απέσυρε μεν το «Ορούς Ρέ-

ις» από το Αιγαίο, όμως το γεωτρύπα-

νο «Γιαβούζ» και το ερευνητικό «Μπαρ-

μπαρός» εξακολουθούν να βρίσκονται πα-

ράνομα στην κυπριακή ΑΟΖ και στα κυπρ-

ιακά χωρικά ύδατα. Οι Τούρκοι, μάλιστα, εξέ-

δωσαν και νέα NAVTEX για συνέχιση της

δράσης των δύο αυτών τουρκικών πλοίων

στην περιοχή.

Επειδή στο πρόσφατο Συμβούλιο Υ-

πουργών υπήρξε σκέψη για παράκαμ-

ψη της απόφασης για ταυτόχρονες κυρώσεις

σε Λευκορωσία – Τουρκία, ο Κύπριος ΥΠΕΞ

Νίκος Χριστοδουλίδης «υπενθύμισε» την

απόφαση. Ναι, έβαλε βέτο, διότι  η Ε.Ε. πρέ-

πει να τηρεί εκτός από τις αρχές και τις αξίες

της (δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα κράτη)

και τις αποφάσεις της. Για τούτο, το θέμα 

αφέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής.

Κάποιοι «κονδυλοφόροι» στην Ελλάδα,

που αν τους πλήρωνε η Άγκυρα δεν θα

υποστήριζαν με τόση θέρμη τις παράλογες

τουρκικές θέσεις (ακόμα και στο Κυπριακό),

εισηγούνται στην ελληνική κυβέρνηση ν’

αφήσει την Κύπρο ώστε να μη «διαταρα-

χθεί» ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Τόσο

κοντόφθαλμοι και ανίδεοι είναι μερικοί, που

φτάνουν στο εξευτελιστικό σημείο να λένε

ότι «η Κύπρος δεν μας ρώτησε όταν καθό-

ριζε ΑΟΖ». Τόσο άσχετοι είναι.

Ευχόμαστε ο Έλληνας πρωθυπουργός

και ο Νίκος Δένδιας, που ως τώρα αντι-

μετώπισαν άψογα την τουρκική επιθετικό-

τητα, να μην ακούσουν τα όργανα της Τουρ-

κίας στην Αθήνα και στην Κύπρο. Ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος να

σταθεί βράχος σε θέματα αρχών και να δει

τις πραγματικές προθέσεις των Τούρκων.

Αν εγκαταλείψει την Κύπρο, διαπράττει μέ-

γα εθνικό σφάλμα, διότι δεν προστατεύει

ούτε τα συμφέροντα της ίδιας της Ελλάδας.

“Ε”
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Κύριε Μητσοτάκη, 
μην εγκαταλείψετε 

την Κύπρο
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ΟΓ.Γ. του ΑΚΕΛ, σε αυτή

την κρίσιμη και κομβική

στιγμή για την Κύπρο, αντί να

συμπαρασταθεί στην κυπρ-

ιακή κυβέρνηση για τις ορθές

διεκδικητικές θέσεις της στο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξω-

τερικών, επέλεξε να επιτεθεί

κατά της κυβέρνησης της

Κυπριακής Δημοκρατίας κατ-

ηγορώντας την ότι ακολουθ-

εί λανθασμένη τακτική, που

οδηγεί σε…απομόνωνση!!!

Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα

κόμματα επικρότησαν τη στά-

ση της κυβέρνησης.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπρ-

ιανού χαρακτήρισε απογοητευ-

τικά τα αποτελέσματα της Συνό-

δου των ΥΠΕΞ. Όπως ανέφερε,

αποδεικνύεται για ακόμη μια φο-

ρά δυστυχώς, ότι η ΕΕ τοποθε-

τείται στη βάση δύο μέτρων και

σταθμών. «Δεν σας κρύβω ότι

ανησυχούμε πάρα πολύ. Όλο

αυτό το τελευταίο διάστημα, δηλα-

δή από πέρσι τον Αύγουστο που

ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το

θέμα των κυρώσεων σε βάρος

της Τουρκίας, η κυβέρνηση

υποσχόταν πάρα πολλά πράγ-

ματα. Ιδιαίτερα το τελευταίο διά-

στημα, είχε πει ότι θα επιβληθ-

ούν κυρώσεις οι οποίες θα κάμ-

ψουν την τουρκική αδιαλλαξία

και θα υποχρεώσουν την Τουρκία

να συνεργαστεί σε ό,τι αφορά

την προσπάθεια επανέναρξης

ουσιαστικών διαπραγματεύσεων

στο Κυπριακό», σημείωσε. Πρ-

όσθεσε ακόμα ότι «ανησυχούμε

πάρα πολύ για το τι θα γίνει στη

Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και για

το γεγονός ότι έχουμε βρεθεί,

επαναλαμβάνω, για ακόμη μια

φορά απομονωμένοι και σε ένα

αδιέξοδο». 

Αναφορά η οποία προκάλε-

σε την οργή της Κυβέρνησης η

οποία διά του Κυβερνητικού

Εκπροσώπου απάντησε ότι λυπά-

ται, διότι το ΑΚΕΛ επέλεξε για

άλλη μια φορά, την κρίσιμη ώρα

πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου όπου θα συζη-

τηθούν οι έκνομες ενέργειες της

Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου

και οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, να

επιτεθεί με μηδενιστικούς ό-

ρους κατά της Κυβέρνησης.

«Χωρίς να βρίσκει μια αρνητική

λέξη να πει για τη στάση και τη

συμπεριφορά της Τουρκίας, την

ώρα που η Κυπριακή Δημοκρ-

ατία ζητεί από τους εταίρους της

στην ΕΕ να καταδικάσουν με

πράξεις τις έκνομες ενέργειες της

Τουρκίας κατά των κυριαρχικών

δικαιωμάτων της πατρίδας μας»,

σημείωσε.

Ιδιαίτερα δηκτική ήταν και η

απάντηση της Πινδάρου, με τον

εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ

Δημήτρη Δημητρίου να δηλώνει

ότι η Κύπρος «ούτε απομονω-

μένη είναι ούτε και σε αδιέξοδο

βρίσκεται όσο κι αν αυτό θέλει

να πιστεύει ο κ. Κυπριανού. Σει-

ρά χωρών στήριξαν τις θέσεις

της Κύπρου, πέραν της σταθε-

ρής στήριξης της Ελλάδας, μέ-

σα στο πλαίσιο των διαβου-

λεύσεων που λαμβάνουν χώρα

εντός των ευρωπαϊκών οργά-

νων, όσο κι αν τα αποστρέφεται

ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ». Πρόσθεσε ακό-

μα ότι την ίδια ώρα, ο κ. Κυ-

πριανού επιχειρεί ν’ ακυρώσει

τις προσπάθειες της πλευράς

μας για επανέναρξη των συνο-

μιλιών για επίλυση του εθνικού

μας θέματος, αγνοώντας και πά-

λι να αναφερθεί στην Τουρκία. 

Υποστηρικτικά προς τη στά-

ση της Κυβέρνησης ήταν τα κόμ-

ματα του Ενδιάμεσου Χώρου.

Το ΔΗΚΟ εκφράζει τη στήριξη

στη θέση της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, για επιβολή κυρώσεων

κατά της Τουρκίας και καλεί τον

Πρόεδρο Αναστασιάδη να επι-

μείνει σε αυτή τη θέση και στο

Συμβούλιο Κορυφής.

Η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η εξέ-

λιξη στο Συμβούλιο Εξωτερικών

Υποθέσεων απέδειξε πως η αξιο-

ποίηση των διπλωματικών μας

όπλων αποτελεί την καλύτερη

τακτική για να μπορέσουμε να

υλοποιήσουμε τους στόχους μας. 

Η Αλληλεγγύη επισημαίνει

ότι οι προσπάθειες του υπουρ-

γού Εξωτερικών να επιβληθούν

κυρώσεις στην Τουρκία, ικανο-

ποιούν σε σημαντικό βαθμό. 

Η Συμμαχία Πολιτών του Γ.

Λιλλήκα επικροτεί τη στάση του

Υπουργού Εξωτερικών Νίκου

Χριστοδουλίδη και οι Οικολό-

γοι τονίζουν ότι η θέση της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας για

κυρώσεις εναντίον της Λευκο-

ρωσίας και της Τουρκίας κινείται

προς την ορθή κατεύθυνση. 

Όλα τα κόμματα στηρίζουν την τακτική της 

κυπριακής κυβέρνησης στην ΕΕ για κυρώσεις

εναντίον της Τουρκίας εκτός από το ΑΚΕΛ…

Η κ. Σακελλαροπούλου
στις Πλάτρες που μάγεψαν

τον ποιητή Γ. Σεφέρη
Σε ορεινές κοινότητες του Τροόδους βρέθηκε την Τρίτη η Πρό-

εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,

η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να γνωρίσει από κοντά τις Πλά-

τρες, τον χώρο που μάγεψε τον νομπελίστα Έλληνα ποιητή
Γιώργο Σεφέρη.

Την Πρόεδρο Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε, στην παρου-
σία και του Υπουργού Μεταφορών Γιάννη Καρούσου, ο Επί-
τροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Κώστας Χαμπια-

ούρης, με ξενάγηση στον Άγιο Νικόλαο Στέγης, ενώ ακολούθη-
σε περιδιάβαση στις Πλάτρες.

Καλωσορίζοντας την Πρόεδρο Σακελλαροπούλου στις Πλάτρ-
ες «όπου τα αηδόνια δεν σε αφήνουνε να κοιμηθείς τις νύχτες»,

ο Κώστας Χαμπιαούρης είπε πως η επιθυμία της να επισκεφθ-
εί την κοινότητα όπου περπάτησε και εμπνεύστηκε ο μεγάλος
νομπελίστας Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης, «μας συγκι-

νεί και μας τιμά ιδιαίτερα».

Υπενθυμίζοντας τα λόγια του ποιητή, κατά την τελετή απονο-
μής του Νόμπελ λογοτεχνίας, «Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα

στενεύει ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν’

αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται», ο κ. Χαμ-
πιαούρης είπε πως η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κά-
νει, με τον λόγο και το έργο της, πράξη τα λόγια του μεγάλου
Έλληνα ποιητή.

Τέλος, ευχήθηκε στην Πρόεδρο Σακελλαροπούλου και στην
ελληνική αντιπροσωπεία «καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο
έργο σας».

Η περιοδεία στις ορεινές περιοχές ολοκληρώθηκε με ξενά-
γηση στην Παναγιά του Άρακα (φωτό).

Οργή Τουρκίας κατά
Σακελλαροπούλου επειδή

τους είπε... κατακτητές
Επίθεση εναντίον της

Ελληνίδας Προέδρου εξα-
πέλυσε η Αγκυρα, με αφ-
ορμή την αναφορά της
στην Τουρκία, ως εισβο-
λέα.

Ο Τούρκος αντιπρόε-
δρος Φουάτ Οκτάι, δή-
λωσε ότι θα ήταν επωφ-
ελές για την Ελλάδα, την
«Ελληνοκυπριακή διοίκηση», όπως χαρακτήρισε την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, και για ολόκληρη την περιοχή, αν η κυρία Σα-

κελλαροπούλου υιοθετούσε την ρητορική της ειρήνης και της
συμφιλίωσης, αντί του πολέμου.

Οι κατηγορίες της Ελληνίδας προέδρου εναντίον της Τουρκίας
ότι είναι κατοχική χώρα είναι, ισχυρίστηκε, μία γελοία και ανώφ-
ελη προπαγάνδα και ταυτόχρονα, πρόκληση. 

Ο κ. Οκτάι ανέφερε ότι αν η Ελληνική και η Ελληνοκυπριακή
διοίκηση δουν την αλήθεια, και έχουν πρόθεση να αρχίσουν
συνομιλίες στην βάση των δύο κυρίαρχων κρατών στην Κύπρο,
τότε η Τουρκία θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία. 

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
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Αντικυπριακά δημοσιεύματα στην Αθήνα

που βοηθούν την επιθετική Τουρκία...
Μεμονωμένος αριθμός δημοσιευμά-

των-άρθρων γνώμης που κυκλοφο-

ρεί τις τελευταίες μέρες στον αθηναϊκό Τύπο

ψέγουν έμμεσα και άμεσα την Λευκωσία

για την διασύνδεση των κυρώσεων Τουρ-

κίας και Λευκορωσίας κάνοντας λόγο μά-

λιστα για «αντι-ευρωπαϊκή στάση». Στο

στόχαστρο των δημοσιευμάτων είναι μά-

λιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης και ο Υπουργός Εξωτερι-

κών Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Την κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία, Αθή-
να και Λευκωσία φαίνεται να έχουν κοινό μέ-
τωπο, στόχους και επιδιώξεις απέναντι στις
τουρκικές προκλήσεις σε Κυπριακό, Ανατολι-
κή Μεσόγειο και Αιγαίο. Ωστόσο τα δημο-
σιεύματα προκαλούν εύλογους προβληματι-
σμούς στο κατά πόσο εκφράζουν ή και εξυ-
πηρετούν συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη
στα Ελληνο-τουρκικά και μπορούν να επηρ-
εάσουν ανώτερα κλιμάκια λήψης αποφάσεων
της Ελληνικής Κυβέρνησης. Το σίγουρο είναι
ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δείχνει
να αντιλαμβάνεται και να συμμερίζεται πλήρ-
ως τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπρια-
κού Ελληνισμού στο σύνολό του. 

Ακολουθεί δειγματοληπτική ανασκόπηση
του ελλαδικού Τύπου για τα πιο πάνω ζητή-
ματα.

Σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα τα «Νέα»

(22/9/20), ο Ηλίας Κανέλλης στην στήλη
«Ενστάσεις», αναφερόμενος στην στάση της
Λευκωσίας στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ, ανα-
φέρει χαρακτηριστικά «Χθες η Κύπρος κατά-

φερε ένα μεγάλο πλήγμα στο πολιτικό και αν-

θρωπιστικό προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης». Σχετικά με τον Υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνει πως «ου-

σιαστικά μπλόκαρε το σχέδιο επιβολής κυρώ-

σεων στην Λευκορωσία» και η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση «εκτίμησε οπορτουνιστικά ότι πρέπει να

επιμένει στην διασύνδεση των κυρώσεων κα-

τά αξιωματούχων του Λουκασένγκο με την

επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας».

«Συνέδεσε την πολυπλοκότητα της δική της

περίπτωσης μια επείγουσα πολιτική πρωτο-

βουλία της Ευρώπης, που πρωτίστως την υπα-

γορεύει η δημοκρατική αλληλεγγύη σε πληθυ-

σμούς οι οποίοι διαδηλώνουν για τις δημοκρα-

τικές ελευθερίες τις οποίες θεωρούν ότι η

Ευρώπη εκπροσωπεί. Όταν συμψηφίζεις τις

δημοκρατικές ελευθερίες με το δικό σου πρό-

βλημα, μην περιμένεις συμπαράσταση αύριο

στο πρόβλημά σου από πολίτες και λαούς που

πιστεύουν ότι η δημοκρατία και η ελευθερία

δεν μπορεί να είναι προαπαιτούμενο εξωτε-

ρικής πολιτική».

«Η Ελλάδα στήριξε και χθες, παρότι τη

ζημιώνει, την επιλογή της Κύπρου. Η Κύ-

προς αποφασίζει, η Ελλάς συμπαρίσταται: To

δόγμα είναι γνωστό και τις συνέπειές του τις

έχουμε πληρώσει πολλές φορές στο παρελ-

θόν, κυρίως με στασιμότητα στις ελληνοτουρ-

κικές σχέσεις».

Επιπλέον ο αρθρογράφος κάνει λόγο για
αδιαφορία της Κύπρου να μοιραστεί τον υπο-
θαλάσσιο πλούτο με τους Τ/κ και κατηγορεί

την Ε/κ πλευρά ότι φέρει ευθύνη για την απο-

τυχία του Σχεδίου Ανάν το 2004 και το ναυά-

γιο των συνομιλιών το 2017.

Στο άρθρο σημειώνεται επίσης πως «τόσο

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και ο Υ-

πουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,

χρησιμοποιούν το εθνικό ζήτημα ιδιοτελώς».

Ο πρώτος για να αποσπάσει το ενδιαφέρον

από διάφορα θέματα «με οσμή σκανδάλου»

για τα διαβατήρια και ο δεύτερος, σύμφωνα

με τον αρθρογράφο, για να χτίσει το προφίλ

διαδόχου στην εξουσία.

Καταλήγοντας μεταξύ άλλων αναφέρει πως

«αν υπάρξει χρεία και προχωρήσει η ελληνο-

τουρκική προσέγγιση με στόχο την εξομά-

λυνση, η Αθήνα δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει

να ακολουθεί τον δρόμο της Λευκωσίας».

«Όσο για την Ευρώπη, θα θυμάται τη χτε-

σινή αντι-ευρωπαϊκή στάση της Κύπρου», ανα-

φέρει σε μια διατύπωση που παραπέμπει

συνειρμικά στην πρόσφατη δήλωση του πρώην

πρωθυπουργού της Σουηδίας Καρλ Μπίλντ,

η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Στην ίδια εφημερίδα, τα «Νέα», στην στήλη

«Αγιογραφίες» (21/09/20) ο Μιχάλης Μητσός

επικαλείται την αναφορά της «Guardian»,

πως «όλοι είναι εξοργισμένοι και ενοχλημέ-

νοι» για επιμονή της Λευκωσίας με χρήση βέ-

το στο θέμα των κυρώσεων για Λευκορωσία

και η στάση της αυτή «θα έχει συνέπειες για

την Κύπρο».

Στο ίδιο πλαίσιο με τον προηγούμενο αρ-

θρογράφο, αναφέρει πως «η βασική αιτία των

επιθετικών κινήσεων (της Τουρκίας), που 

προκάλεσαν την τελευταία παρατεταμένη κρίση

στο Αιγαίο, είναι η πρόθεση της Κυπριακής

ηγεσίας να εκμεταλλευτεί μονομερώς τους θα-

λάσσιους πόρους».

Ακολούθως σημειώνει και ο ίδιος πως στο

Σχέδιο Ανάν οι Ε/κ είπαν ΟΧΙ και οι Τ/κ ΝΑΙ

και πως στο Κραν Μοντανά «αυτός που έκα-

νε πίσω είναι ο Αναστασιάδης». Στο ίδιο πλαίσιο

σημειώνει πως «η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει

ότι ο Κύπριος Πρόεδρος φλέρταρε για ένα διά-

στημα με την ιδέα των δυο κρατών και ότι η δι-

αιώνιση του αδιεξόδου στο Κυπριακή πλήττει

τον ελληνοτουρκικό διάλογο αλλά δεν μπορεί

να πάρει ανοικτά τις αποστάσεις της από την

Λευκωσία. Όλοι γνωρίζουν ότι όπως, χωρίς

τον Ακιντζί στο τιμόνι των Τ/κ είναι δύσκολο

να υπάρξει λύση, έτσι και με τον Αναστασιάδη

στο τιμόνι των Ελληνοκυπρίων πάλι είναι

δύσκολό να υπάρξει λύση».

Η ιστοσελίδα «Protagon» αναφέρει πως

«Η ενέργεια του Κύπριου υπουργού Εξωτερ-

ικών να μπλοκάρει ένα ενιαίο κείμενο κατά του

Λουκασένκο, επειδή δεν υπήρξε παράλληλη

δράση κατά της Τουρκίας, πανηγυρίστηκε στη

Λευκωσία ως νίκη απέναντι ‘’στους τακτικι-

σμούς της Γερμανίας και του Μπορέλ’’, ωστό-

σο μπορεί να έχει άλλες επιπλοκές». 

Συγκεκριμένα αναφέρει πως η αποτυχία

των υπουργών Εξωτερικών να συμφωνήσουν

σε ένα ενιαίο νομικό κείμενο είναι ένα σοκ,

κυρίως για τους Λευκορώσους διαδηλωτές,

που εδώ και εβδομάδες δίνουν τον δικό τους

αγώνα για δημοκρατία στους δρόμους της πα-

τρίδας τους και τώρα βλέπουν την Ευρώπη

να τους γυρίζει την πλάτη.

Γερμανικός Τύπος

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ως «απερι-

σκεψία της Κύπρου» χαρακτηρίζει η «Frank-

furter Allgemeine Zeitung» την απόφαση

της Λευκωσίας να ασκήσει βέτο στην επιβο-

λή κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας στο

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ,

όσο δεν επιβάλλονται κυρώσεις και στην 

Τουρκία: Το δημοσίευμα της γερμανικής εφ-

ημερίδα υποστηρίζει ότι «η απόφαση πλήττει

τα συμφέροντα και το κύρος της Κύπρου.

Συνδέοντας δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους ανε-

ξάρτητα, η Λευκωσία δίνει την εντύπωση ότι

η εξωτερική πολιτική της ΕΕ έχει παραλύσει». 

«Η Τουρκία θα ερμηνεύσει το γεγονός αυ-

τό ως ενθάρρυνση για να σκληρύνει τη στά-

ση της στη διένεξη για τους υδρογονάνθρα-

κες. Για να μπορέσει η Κύπρος να υπερασπι-

στεί τα συμφέροντά της έναντι της πολύ ισχυρ-

ότερης Τουρκίας χρειάζεται στο πλευρό της

μια ΕΕ με ευχέρεια κινήσεων», τονίζεται. «Ή

μήπως», διερωτάται η FAZ, «η αντίσταση της

Κύπρου στις κυρώσεις έχει πράγματι σχέση

με τη Λευκορωσία;»

Φόβοι για 1.000 κρούσματα τη μέρα 

Μια ανάσα από ένα νέο γενικό lockdown βρίσκεται η Αττικής,
καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται σταδιακά και με αν-
ησυχητικούς ρυθμούς, ενώ οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η κα-
τάσταση θα επιδεινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες λόγω της μεγάλης
διασποράς του κορωνοϊού. 

Στην παρούσα φάση, τα κρούσματα κινούνται σταθερά σε τρι-
ψήφιους (πάνω από 300) αριθμούς, ωστόσο οι λοιμωξιολόγοι δεν
κρύβουν τους φόβους τους ότι προϊόντος του χρόνου, οι αριθμοί
θα ανεβαίνουν. Χωρίς να αποκλείουν το εφιαλτικό σενάριο των 800-
1.000 κρουσμάτων την ημέρα! 

Οι επιστήμονες πάντως, ομολογούν ότι αδυνατούν να προβλέ-
ψουν με ακρίβεια την εξέλιξη που μπορεί να έχει η πανδημία, καθώς
υπάρχει μια συνεχής ανατροπή των δεδομένων. Πριν από το κα-
λοκαίρι, είχαν την εκτίμηση ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα επι-
βράδυνε την εξάπλωση του ιού, ωστόσο τα γεγονότα τους διέψευ-
σαν. Η ελληνική κυβέρνηση, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να απο-
φεύγει ένα νέο σοκ στα 5.000.000 των κατοίκων του Λεκανοπεδίου
με την επιβολή ενός νέου lockdown, επιλέγει την κλιμακωτή εφαρ-
μογή νέων, πιο αυστηρών κάθε φορά μέτρων. Με την ελπίδα ότι
με την πιστή εφαρμογή των μέτρων θα περιοριστεί η διασπορά του
κορωνοϊού και δεν θα υποχρεωθεί να καταφύγει στην έσχατη λύση:
Μια νέα καραντίνα, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε όλα τα επίπε-
δα. 

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και διαχείρισης Κρίσεων
Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο περιοριστικών μέ-
τρων, που θα έχει ισχύ για το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι
4 Οκτωβρίου.

50 δις τζίρο θα χάσουν 

οι επιχειρήσεις το 2020!

Δεν πάμε καθόλου καλά, λένε, στην Ελλάδα. Η κατάρρευση της
αγοράς σε όλα τα μέτωπα δεν έχει προηγούμενο, καθώς μόνο το
τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου χάθηκε τζίρος 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Απώλειες είχαν όλοι οι κλάδοι, με το Χονδρικό και Λιανικό Εμπό-
ριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών να έχει
την πρωτιά, με απώλεια 6 δις ευρώ. Ακολουθούν η Μεταποίηση,
με μείον 3,6 δις ευρώ και οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 2,6 δις ευρώ, σύμφω-
να με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μικρότερες απώλειες είχαν οι Δρα-
στηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική
Μέριμνα με μείον 48 εκατομμυρίων ευρώ, η Γεωργία, η Δασοκομία
και η Αλιεία με μείον 51 εκατ. ευρώ και η Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύμα-
τος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, με μείον 596 εκατ.
ευρώ. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν συνολικά 58.9 δις ευρώ, σημειώνον-
τας πτώση 25,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, που
ήταν 78,8 δις ευρώ. Τον Ιούλιο ο κύκλος εργασιών του συνόλου των
επιχειρήσεων ανήλθε σε 19,8 δις ευρώ, έναντι 24 δις ευρώ τον περ-
σινό Ιούλιο. Και να ήταν μόνο αυτό το… τσουνάμι… Έρχεται και
ένα πιο βροντερό, με την απώλεια του τζίρου το 2020 να ανέρχε-
ται στα 50 δις ευρώ, σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Το έλλειμμα ρευστότητας
που θα δημιουργήσει η μείωση της ζήτησης θα φτάσει στα 33 δις
ευρώ. 

Αυξήθηκε το έλλειμμα, μειώθηκαν 

τα έσοδα, φούσκωσαν οι δαπάνες!

Απ’ όλα έχει ο… μπαξές της Τράπεζας της Ελλάδος, με την κυ-
βέρνηση να είναι σε όλα μείον. Μόνο που τον λογαριασμό τον
πληρώνουν οι Έλληνες, και είναι μάλιστα πάρα πολύ ακριβός. Σύμφ-
ωνα με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2020:

Το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε
έλλειμμα 11.194 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.362 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ήτοι, άνοιγμα 8.832 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού δια-
μορφώθηκαν σε 37.045 εκατ. ευρώ από 33.946 εκατ. ευρώ την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019. Ήτοι, αυξήθηκαν κατά 3.099
εκατ. ευρώ. 

Και ναι και όχι…

«Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού μπορεί να μην είναι απολύτως
αποτελεσματικά για όλες τις ηλικίες. Μπορεί να παρέχουν ανοσία
μόνο για περιορισμένο διάστημα, δηλαδή για 12 ή 18 μήνες. Όμως
τα πρώτα εμβόλια μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αν-
τιμετώπιση της πανδημίας», τονίζει σε συνέντευξή του ο Καθηγητής
Πολιτικής της Υγείας και πρώην υπουργός Ηλίας Μόσιαλος, επι-
σημαίνοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η δίκαιη
και παγκόσμια πρόσβαση στο εμβόλιο». 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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«Τα παιδιά χαίρονται τη φοίτησή τους

στον φυσικό τους χώρο»
Μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινά για τα

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία. Σίγουρα, η έν-

αρξη αυτής της σχολικής χρονιάς είναι ιδιαίτε-

ρα απαιτητική αφού είναι ανάγκη να διασφα-

λίσουμε όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις στο

σχολικό χώρο, λόγω της πανδημίας Covid-

19. Οι Διευθύνσεις των σχολείων και οι Σχο-

λικές Επιτροπές με υπευθυνότητα αξιολό-

γησαν τα δεδομένα της κάθε σχολικής μονά-

δας και κατάρτησαν το δικό τους Σχέδιο Δρά-

σης, για τον τρόπο με τον οποίο θα υπο-

δεχθούν τα παιδιά σε ένα ασφαλές σχολικό

περιβάλλον.

Με χαμόγελο και αισιοδοξία υποδεχόμα-

στε τα παιδιά στο ξεκίνημα αυτής της ιδιαίτε-

ρης και απαιτητικής σχολικής χρονιάς. Όλοι

όσοι εμπλεκόμαστε στην Παροικιακή Εκπαίδευ-

ση συναισθανόμαστε την ευθύνη που έχουμε

για την υγεία των παιδιών και των οικογενειών

τους. Όλες οι ενέργειες και συστάσεις μας

υπογραμμίζουν την έγνοιά μας για την ασφά-

λεια και την υγεία των παιδιών και της ευρύτε-

ρης Παροικίας μας. Η ανταπόκριση των παι-

διών και των οικογενειών τους συγκινητική.

Παράκληση μου είναι όλοι οι γονείς να συνερ-

γάζονται και να σέβονται τις υποδείξεις των

Σχολικών Επιτροπών και των Διευθύνσεων

των σχολείων. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε

την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση από

σχολείο. 

Αρκετά σχολεία στο παρόν στάδιο είναι

αναγκασμένα να ξεκινήσουν τα μαθήματά 

τους διαδικτυακά. Η εμπειρία που αποκτήθηκε

την περσινή χρονιά τους επιτρέπει να ορ-

γανώσουν αποτελεσματικά διαδικτυακά μα-

θήματα. Στόχος μας όμως, είναι να διασφα-

λίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπο-

ρέσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στο φυσικό

χώρο του σχολείου τους.

Εύχομαι η επιδημιολογική εικόνα να βελ-

τιωθεί και να μπορέσουν πάλι τα παιδιά μας

να χαίρονται ξέγνοιαστα τη φοίτησή τους στο

Παροικιακό Σχολείο, χωρίς αποστάσεις και

υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Καλή σχολική χρονιά!

Δρ Βασιλική Κούμα

Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη

Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής (ΚΕΑ)

Ηνωμένου Βασιλείου

Επετειακή τηλεδιάσκεψη για 
τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο

Τύπου: 

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε την Κυριακή, 20 Σε-

πτεμβρίου 2020, η Διεθνής Ομο-

γενειακή Διαδικτυακή Εκδήλωση

που οργανώθηκε από τη Γενική

Γραμματεία Δημόσιας Διπλω-

ματίας και Απόδημου Ελληνισμού

και το Ελληνικό Κέντρο Πολιτι-

σμού των Νοτιοδυτικών Πολι-

τειών (HCC-SW) για την επέτειο

των 2.500 ετών από τη Ναυμαχία

της Σαλαμίνας. Την εκδήλωση

παρακολούθησαν διαδικτυακά

2.000 ομογενείς από όλο τον κό-

σμο.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν

ο Πρέσβης επί τιμή Δημήτριος

Ηλιόπουλος, πρώην εκπρόσω-

πος της ΕΕ στους διεθνείς ορ-

γανισμούς στη Γενεύη (ΟΗΕ) και

τη Χάγη και μέλος του ΔΣ του

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρα-

τηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), και

ο Επίκουρος Καθηγητής Ναυτι-

κής Ιστορίας της Σχολής Ναυ-

τικών Δοκίμων, κ. Ζήσης Φω-

τάκης. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γε-

νικός Γραμματέας Δημόσιας Διπ-

λωματίας και Απόδημου Ελληνι-

σμού, Ομοτ. Καθ. Ιωάννης Χρυ-

σουλάκης, ο Πρόεδρος του HCC-

SW, κ. Γιάννης Ρεμεδιάκης, ο

ομογενής Πολιτειακός Γερου-

σιαστής του Ροντ Άιλαντ, κ. Λου

Ραπτάκης, η ομογενής Πολιτει-

ακή Γερουσιαστής, κα Nicole

Malliotakis, και ο Δήμαρχος Σα-

λαμίνας, κ. Γιώργος Παναγό-

πουλος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά

τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες,

ανέπτυξε τις απόψεις της για τη

σημασία της ιστορικής Ναυμαχίας

της Σαλαμίνας στις μέρες μας και

η 16χρονη Tiffany Mezitis, εκ-

πρόσωπος της νέας γενιάς ομο-

γενών στις ΗΠΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημό-

σιας Διπλωματίας και Απόδημου

Ελληνισμού, Ομότ. Καθ. Ιωάν-

νης Χρυσουλάκης, εξήρε τη

σημασία της Ναυμαχίας της Σα-

λαμίνας, τόσο για την Ελλάδα και

τον απανταχού Ελληνισμό όσο

και για ολόκληρο το δυτικό πολι-

τισμό. Τόνισε ότι Θερμοπύλες και

Σαλαμίνα χάραξαν στη συλλογι-

κή μνήμη της Δύσης την έννοια

και την αξία της αρετής και της

ελευθερίας. Παράλληλα, σφυ-

ρηλάτησαν την ενότητα των Ελλή-

νων με μια ενωτική δύναμη που

ενέπνευσε και εμπνέει όλο τον

κόσμο. Αναφερόμενος στη σύγ-

χρονη Ελλάδα, τόνισε ότι, όπως

τότε, υπερασπίζεται και σήμερα

«τα ιδεώδη της και κρατά ψηλά

το κεφάλι», δείχνοντας στο δυτικό

κόσμο «πού γεννήθηκε η δημο-

κρατία και τι σημαίνει ελευθερία».

Η εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε με τη συνεργασία των ομο-

γενειακών φορέων Federation of

Hellenic Medical Societies of

North America, Hellenic Medical

Society of New York, Hellenic

American Chamber of Commerce

of New York, Federation of Hel-

lenic American Organizations of

Illinois "Enosis", Federation of

Hellenic American Organizations

of New Jersey, Panhellenic Fed-

eration of Florida, Federation of

the Lesvos Island Societies of

America and Canada, Pan Ar-

cadian Federation of America,

Pancretan Association of Amer-

ica, Pan Greek American Teacher's

Federation, Federation of Hel-

lenic Societies of Greater New

York, National Hellenic Society,

International Hellenic Association

και Canadian Hellenic Congress.

Σημειώνεται ότι η διαδικτυακή

αυτή διοργάνωση αποτέλεσε τη

δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση,

με την οποία η Γενική Γραμμα-

τεία Δημόσιας Διπλωματίας και

Απόδημου Ελληνισμού συμμε-

τείχε στους εορτασμούς για το

επετειακό έτος «Θερμοπύλες –

Σαλαμίνα 2020». Η πρώτη εκ-

δήλωση αφορούσε τη Μάχη των

Θερμοπυλών και πραγματοποι-

ήθηκε στις 29 Αυγούστου 2020

με συνδιοργανωτές το Ελληνικό

Κέντρο Πολιτισμού των Νοτιο-

δυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ και

το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

ΤΑ ΚΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Η.Β. ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΩ…

Βρετανικές τράπεζες θα
κλείσουν λογαριασμούς
πελατών τους που ζουν

στην Ευρώπη λόγω

«άτακτου Brexit”!
Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου θα κλείσουν έως το

τέλος του έτους λογαριασμούς χιλιάδων Βρετανών υπηκόων
οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε ορισμένες από τις 27 χώρες
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 η Βρετανία εξέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οικονο-
μικό Χώρο (EOX) και την κοινή αγορά της Ένωσης χωρίς μέχρι
στιγμής να έχει υπάρξει εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο
μερών η οποία να ρυθμίζει ζητήματα τραπεζικής δραστηριό-
τητας.

Τραπεζικά ιδρύματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι
Lloyds και Barclays έχουν αποστείλει ήδη επιστολές σε πε-
λάτες τους, αναφέροντας ότι οι λογαριασμοί τους θα κλείσουν,
όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg. Στην απουσία
κάποιου είδους συμφωνίας με την ΕΕ, οι βρετανικές τράπε-
ζες θα χάσουν το "διαβατήριο" παροχής τραπεζικών υπηρε-
σιών στο έδαφος των 27 χωρών της Ένωσης και των 3 χωρών
της EFTA (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) που συναποτε-
λούν τον ΕΟΧ.

«Οι λογαριασμοί θα κλείσουν, ενώ οι χρεωστικές και

πιστωτικές κάρτες θα ακυρωθούν», ανέφερε ο Nigel Green,

ιδρυτής της deVere Group, σημειώνοντας ότι, χωρίς την ύπα-
ρξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου,
θα ήταν παράνομο για τις βρετανικές τράπεζες να εξυπηρε-
τούν Βρετανούς που ζουν μόνιμα στην ΕΕ, στον βαθμό που
δεν θα έχουν κάνει αίτηση και δεν θα έχουν λάβει νέες άδειες
για άσκηση τραπεζικής δραστηριότητας στην ΕΕ.

Η Lloyds έχει επικοινωνήσει με πελάτες της στην Ολλαν-
δία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία, σημειώνοντας ότι η τρά-
πεζα δεν θα επιτρέπεται πλέον να τους παρέχει υπηρεσίες
και ότι οι ίδιοι θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες λύσεις, όπως
ανέφεραν την Κυριακή οι «Sunday Times».

«Στείλαμε επιστολές σε μικρό αριθμό πελατών μας που ζουν

σε επηρεαζόμενες από τις αλλαγές χώρες της ΕΕ, προκειμέ-

νου να τους ενημερώσουμε ότι λόγω της εξόδου του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς δεν θα

μπορούμε να τους παρέχουμε ορισμένες από τις έχουσες έδρα

στο Η.Β. τραπεζικές μας υπηρεσίες», ανέφερε σε δήλωσή της
η Lloyds.

Εκπρόσωπος της Barclays αρνήθηκε να απαντήσει σε σχε-
τική ερώτηση του Bloomberg.

H Coutts, σε δήλωσή της την Τρίτη, ανέφερε:
«Υπό το φως της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ,

συνεχίζουμε να εξετάζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσ-

φέρουμε στους πελάτες μας εντός του ΕΟΧ και οποιοιδήποτε

επηρεάζονται από τις αλλαγές, λαμβάνουν άμεσα ενημέρωση.

Ο χρόνος του κλεισίματος λογαριασμών εξαρτάται από το είδος

του προϊόντος που κατέχει κάθε πελάτης, ωστόσο πάντα θα

υπάρχει προγενέστερη ενημέρωση. Στην περίπτωση που δεν

υπάρξει εναλλακτικό διάδοχο καθεστώς στο διαβατήριο λει-

τουργίας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με κάποια συμφωνία μεταξύ

Ην. Βασιλείου και ΕΕ, έχουμε λάβει τη δύσκολη απόφαση να

σταματήσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε πελάτες που κα-

τοικούν στις χώρες του ΕΟΧ». 

To Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρ-
λανδίας εξήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουα-
ρίου 2020, ωστόσο κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία ολοκ-
ληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 11 το βράδυ ώρα
Βρετανίας, το Λονδίνο διατηρούσε όλες τις υποχρεώσεις που
απέρρεαν από τη συμμετοχή του στην Ένωση, συμμετέχον-
τας κανονικά στην ενιαία αγορά, τον ΕΟΧ και την τελωνειακή
ένωση της ΕΕ.
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Εντονη κριτική στην πολιτική της Τουρκίας

στην Ανατολική Μεσόγειο άσκησαν από

το βήμα της 75ης συνόδου της Γενικής Συνέ-

λευσης του ΟΗΕ, οι Πρόεδροι της Γαλλίας Εμα-

νουέλ Μακρόν και της Αιγύπτου Αμπντέλ Φα-

τάχ Αλ Σίσι. 

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας δεν δίστασε να κατο-
νομάσει την Τουρκία και να φέρει στην αίθουσα
της Γενικής Συνέλευσης τις πρόσφατες αποφά-
σεις των μεσογειακών χωρών της Ε.Ε. «Στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, πρέπει να ξαναρχίσουμε έναν

αποτελεσματικό και σαφή διάλογο για να απο-

φύγουμε έναν νέο τομέα αντιπαράθεσης και αμφ-

ισβήτησης του διεθνούς δικαίου. Οι χώρες της Με-

σογείου μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφρά-

στηκαν με σαφήνεια προς αυτήν την κατεύθυνση

πριν από λίγες ημέρες στο Αζαξιό. Σεβόμαστε την

Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να για διάλογο με αυτήν,

αλλά περιμένουμε να σεβαστεί την ευρωπαϊκή κυρ-

ιαρχία, το διεθνές δίκαιο και παράσχει διευκρινίσεις

σχετικά με τη δράση της στη Λιβύη όπως και στη

Συρία», είπε.
Ο Εμανουέλ Μακρόν κατέστησε σαφές ότι οι

προσβολές από μέρος της Τουρκίας δεν έχουν κα-
νένα αποτέλεσμα.

«Όλα αυτά τα λόγια και όλες αυτές οι πρά-

ξεις δεν έχουν θέση στις υπεύθυνες σχέσεις

μεταξύ των κρατών. Και η έκκληση για επίδειξη

ευθύνης που η Ευρώπη θα ήθελε να του δώσει

είναι πως εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι

για διάλογο, για την ουσιαστική δημιουργία

μιας Pax Mediterranea, αλλά όχι με αντίτιμο

τον εκφοβισμό και τη λογική του ισχυρότερου,

αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τη συνε-

ργασία και τον σεβασμό μεταξύ συμμάχων.

Αυτές οι αρχές δεν είναι διαπραγματεύσιμες»,

πρόσθεσε.
Σε σχέση με τη Λιβύη, χωρίς να κατονομάσει

την Τουρκία, ο Γάλλος Πρόεδρος είπε πως αρκε-
τές δυνάμεις αποφάσισαν να συνεχίσουν να ει-
σάγουν μαχητές από το συριακό θέατρο, εξάγον-
τας τρομοκρατία σε αυτήν την περιοχή σε αντίθε-
ση με τα συμφέροντα της Λιβύης και των γειτόνων
της.

«Είμαστε συλλογικά πολύ σιωπηλοί για αυτές

τις ενέργειες και πρέπει να είμαστε πολύ πιο σκληρ-

οί τις επόμενες εβδομάδες. Εργαζόμαστε με ό-

λους τους εταίρους μας στις γειτονικές χώρες της

Λιβύης για να επιτύχουμε μια διαρκή εκεχειρία. Η

ενεργοποίηση μιας δυναμικής που θα επιτρέψει

μια πολιτική επίλυση της σύγκρουσης υπό την

αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρωτοβου-

λία, της οποίας η Γαλλία επιθυμεί να ηγηθεί τις επό-

μενες εβδομάδες σε συνεργασία με τον Γενικό Γρ-

αμματέα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο 
πρόεδρος Μαρκόν.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου
Αλ Σίσι, αν και δεν κατονόμασε την Τουρκία, ήταν
σαφές ότι τουλάχιστον σε μία στιγμή της ομιλίας
του, εννοούσε την πολιτική της Άγκυρας στη Λιβύη,
αλλά και τον μη σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

«Ο πρώτος πυλώνας, σε σχέση με τη διατήρη-

ση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, έχει κα-

ταστεί απαραίτητο για όλους μας να υιοθετήσουμε

μια προσέγγιση που να εγγυάται την εφαρμογή

των ψηφισμάτων που εκδίδονται εντός πολυμε-

ρών πλαισίων, δίνοντας προτεραιότητα στην 

εφαρμογή των σταθερών και συνεπών κανόνων

και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και

του Διεθνούς Δικαίου. Ως εκ τούτου, οι χώρες πρέ-

πει να έχουν πολιτική βούληση να εφαρμόσουν

και να συμμορφωθούν με τα ψηφίσματα και να εκ-

πληρώσουν τα καθήκοντα των Ηνωμένων Εθνών

με δύο τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω της

στενής παρακολούθησης της εφαρμογής των συμ-

φωνηθέντων και της λήψης όλων των απαραίτητων

μέτρων για να βοηθηθούν τα κράτη να συμμορ-

φωθούν με τις υποχρεώσεις τους και να αναπτύξουν

τις ικανότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή

της εθνικής ιδιοκτησίας. Ο άλλος, να τηρούνται

υπόλογα κράτη που παραβιάζουν σκόπιμα το διεθ-

νές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ιδίως εκείνα

του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Φωτογραφίζοντας την Τουρκία, ο Πρόεδρος της
Αιγύπτου υπογράμμισε ότι σε αυτό το πλαίσιο, δεν
είναι πλέον αποδεκτό να μην εφαρμόζονται απο-
τελεσματικά τα δεσμευτικά ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας στον τομέα της καταπολέμησης
της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι παρέχουν το
απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση
αυτής της θανατηφόρας επιδημίας. Και ότι ορι-
σμένες χώρες δεν έχουν δεσμευτεί πλήρως, πι-
στεύοντας ότι για πολιτικούς λόγους δεν θα κληθ-
ούν να λογοδοτήσουν.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η διεθνής κοινό-

τητα συνεχίζει να κλείνει τα μάτια στην υποστήρ-

ιξη που παρέχουν λίγες χώρες στους τρομοκρά-

τες είτε παρέχοντάς τους χρήματα και όπλα, είτε

ασφαλείς παραδείσους και μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης και πολιτικές πλατφόρμες. Βοηθούν επίσης

στη διευκόλυνση της μετακίνησης τρομοκρατών

μαχητών σε περιοχές συγκρούσεων, ιδίως στη

Λιβύη και πριν στη Συρία», είπε.
Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς

στη Λιβύη και στην υποστήριξη από μέρους της
χώρας του στις προσπάθειες για διευθέτηση της
σύγκρουσης. «Η Αίγυπτος είναι αποφασισμένη

να υποστηρίξει τους Λίβυους αδελφούς για να

απαλλάξουν τη χώρα τους από τρομοκρατικές

οργανώσεις και πολιτοφυλακές και να θέσουν

τέρμα στην κατάφωρη παρέμβαση ορισμένων

περιφερειακών μερών που φέρνουν ξένους

μαχητές στη Λιβύη για να πραγματοποιήσουν

τις γνωστές φιλοδοξίες και να ξαναζήσουν αποι-

κιακές ψευδαισθήσεις. Επομένως, έχουμε

δηλώσει στο παρελθόν και επαναλαμβάνουμε

εδώ ότι η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει τη συνεχιζό-

μενη μάχη και το πέρασμα της κόκκινης γρ-

αμμής που εκπροσωπείται στη γραμμή Sirte -

Jufra για την υπεράσπιση της εθνικής της ασφ-

άλειας και της ασφάλειας του λαού της», συμπλή-
ρωσε.

ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΜΑΚΡΟΝ: «Η Τουρκία εξάγει την τρομοκρατία στη Λιβύη»

ΑΛ ΣΙΣΙ: «ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Ο Γερμανός υπουργός αρμόδιος για τις ευρ-

ωπαϊκές υποθέσεις Μίχαελ Ροτ, κάλεσε τη

Δευτέρα τη Βρετανία να εγκαταλείψει τα σχέ-

δια για ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει να

παραβιαστούν οι υποχρεώσεις της χώρας πρ-

ος την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της

συνθήκης αποχώρησης καθώς τελειώνει ο 

χρόνος για την επίτευξη μιας εμπορικής συμ-

φωνίας ΕΕ-Βρετανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ενόψει της

συνεδρίασης Ευρωπαίων υπουργών στις Βρυ-

ξέλλες που στόχο έχει να προετοιμάσει τη σύνο-

δο των ηγετών της ΕΕ αργότερα αυτή την εβδο-

μάδα (αργότερα ανακοινώθηκε η αναβολή της

για την επόμενη εβδομάδα), ο Ροτ είπε σε δημο-

σιογράφους πως είναι «εξαιρετικά ανήσυχος»

για τα σχέδια του Λονδίνου να περάσει το νο-

μοσχέδιο για την εσωτερική αγορά που θα επι-

τρέπει να παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο.

«Σας παρακαλώ, αγαπητοί φίλοι στο Λον-

δίνο, σταματήστε τα παιχνίδια, ο χρόνος τε-

λειώνει, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε

είναι μια δίκαιη βάση για περαιτέρω διαπραγ-

ματεύσεις και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό», δήλω-

σε ο Ροτ.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει από

την κάτω Βουλή του βρετανικού Κοινοβουλίου

την επόμενη εβδομάδα και έχει προκαλέσει χά-

ος στις συνομιλίες για μια εμπορική συμ-φωνία

μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ, καθώς υπο-

νομεύει την προθυμία της Βρετανίας να τηρή-

σει τις διεθνείς συμφωνίες.

«Το ονομαζόμενο νομοσχέδιο εσωτερικής

αγοράς μάς ανησυχεί ιδιαιτέρως διότι παρα-

βιάζει τις κατευθυντήριες αρχές της συμφωνίας

αποχώρησης. Και αυτό είναι απολύτως απα-

ράδεκτο για εμάς», δήλωσε ο Ροτ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ΕΕ είναι «πραγ-

ματικά, πραγματικά απογοητευμένη» με τα απο-

τελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων,
που έχουν κολλήσει στο θέμα της πρόσβασης
των Ευρωπαίων αλιέων στα βρετανικά ύδατα,
τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών
και βρετανικών εταιριών και έναν μηχανισμό
για την επίλυση μελλοντικών διαφωνιών της
Βρετανίας με την Ένωση.

Ο Ροτ δήλωσε ότι οι υπουργοί της ΕΕ θα
εκφράσουν την ισχυρή τους στήριξη στον επι-
κεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit
Μισέλ Μπαρνιέ και την ομάδα του και θα επα-
ναβεβαιώσουν την ισχυρή τους δέσμευση σε
μια δίκαιη εμπορική συμφωνία που βασίζεται
στην εμπιστοσύνη.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

«Σταματήστε τα παιχνίδια με το Brexit»



O
ver the Summer, St Andrew the Apostle School Founding stu-

dents received the first set of A Level results in the school’s his-

tory and our Year 11 students were awarded our third set of

GCSE grades. 

All the students in these year groups are special to us and we are incred-
ibly proud of their achievements. Through their time at the school, they have
been true to the values of the school and their hard work and resilience has
been rewarded. 

Year 13 – First Ever A Levels Awarded to Our Founding Students

Our Founding students had faith in our school’s vision when they chose
us in Year 7 and they continued with their belief in us when they became our
first sixth form students. Their faith, dedication and desire to excel has been
borne out in a wonderful set of results. We are very proud of the accom-
plishments of all our students, but some individuals have really shone this
year:

Andrianna C achieved grade A’s in History, Psychology and Philosophy
& Ethics.

Stavros K achieved 2 grade A’s in History and Economics and a grade B
in Mathematics. 

Sevi K achieved grade A’s in History and Philosophy & Ethics, and a Dis-
tinction in BTEC Business. 

Marianna C achieved grade A’s in Psychology and English Literature, a
grade B in Mathematics. 

Yulianna D achieved 2 grade A’s in Biology and Chemistry and a Grade
C in Mathematics. 

These grades and those received by our students reflect just how hard
students and staff members have worked to achieve these outcomes. As
Headteacher, I would like to thank publicly all involved: the students in our
founding year group, their parents, and the staff at our school and the Rus-
sell Education Trust. The collective success demonstrates not only how con-
tinuity in education is so important for successful outcomes but also how our
community embodies our motto: Ever to Excel.

Mike Michael, Senior Deputy Headteacher, stated, “Our staff members

know our learners really well, meaning they get the individual support they

require to be successful. We wish all our students ever success in their next

steps.” 

These Year 13 students have set the standard for future years and we are
incredibly proud of what they have achieved and the young women and men
who have now taken the next steps in their education or careers.

Please see a list of the destinations below where students have been ac-
cepted to study:
Yuliana D Cardiff University Optometry
Marianna C University of Nottingham Finance, 

Accounting
& Management

Demitra E University of Northampton Interior 
Architecture &
Spatial Design

Melanie N University of East London Primary 
Education 
with QTS

Anna-Georgia R Nottingham Trent University Law with 
Psychology

Nadia K Brunel University London Economics and
Mathematics

Zahra B University of Westminster Law
Joanna D University of Reading Psychology with

Professional
Placement

Nicolas M Manchester Metropolitan Philosophy
University

Joanna I Brunel University London Digital Design 
with Placement

Iraklis A Nottingham Trent University Mechanical 
Engineering

Stavros K University of Nottingham Economics
Rachael H University of Bristol Biology
Gabriel A Nottingham Trent University Media and 

Philosophy
Helena P University of Reading Consumer 

Behaviour and
Marketing

Andrianna C University of Nottingham Psychology
Vasiliy M Loughborough University Politics, 

Philosophy 
and Economics

Christina N Nottingham Trent University Psychology
Sevaan K Queen Mary University of London Business 

Management
Maria P University of Essex Business 

Management
Jenai M London South Bank University Criminology with

Psychology
Panayiotis M Nottingham Trent University Sport and 

Exercise Science
Niamh D University of Warwick English and 

History
Stavroulla P University of Reading Psychology
Christopher G University of Reading Philosophy and

English Literature
Maya Jade R University of Leicester Law
Amelio G University of Nottingham American Studies

and History
Rico  G Nottingham Trent University Accounting and

Finance
Maria G City University of London Psychology

Year 11 – Deserved GCSE Awards for a great year group

This has been a very challenging year for all school students and the sig-

nificant disruption to education has been felt most keenly by those who should

have taken their final exams this summer. Our school has a track record of

academic excellence and this year, despite the difficulties faced, is no differ-

ent. Our students have achieved incredibly well across the full range of GCSE

qualifications and will continue to do so next year and beyond I am sure.

Whilst these results have come about in unusual way this year, they are

no less of an achievement and we as a school would like to congratulate all

our students on these outcomes, having navigated an incredibly stressful pe-

riod.

Our staff have worked incredibly hard to ensure that students were in a

position to do well and we have strived to ensure that students have been

given every chance to pursue their chosen next steps.

There were some excellent individual performances with a host of stu-

dents gaining impressive sets of grades, including a good number of the hard-

er to attain grade 9s:

Victoria D: 10 x Grade 9; 1 x Grade 8; 1 x Grade 6

Saihan M: 10 x Grade 9; 1 x Grade 8

Melody S: 5 x Grade 9; 3 x Grade 8; 3 x Grade 7

Elias W: 3 x Grade 9; 5 x Grade 8; 3 x Grade 7

Alex I: 3 x Grade 9; 3 x Grade 8; 4 x Grade 7

Andreas N: 2 x Grade 9; 6 Grade 8; 3 X Grade 7

Dhruti Al: 1 Grade 9; 7 x Grade 8; 2 x Grade 7

The overall results indicate that our students have performed at levels

above national averages in many subjects with outstanding performances in

English, Mathematics and Science. 

I am absolutely delighted that so many of our students have done so well.

The students have worked incredibly hard and I applaud their commitment

and determination. They have achieved high grades across a broad range

of disciplines. I would also like to recognise the dedication of the St Andrew

the Apostle staff who have worked very hard to ensure that our students

achieve excellent results. Please see photos below from GCSE results day.

We are delighted as a school that so many of this year group have cho-

sen to continue their education with us in the sixth form. They form part of our

largest sixth form intake so far and they will continue the excellence set by

our founding students.

Michael Vassiliou

Headteacher – Acting 
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ST. ANDREWS THE APOSTLE SCHOOL:

Wonderful Rewards for Our 

Year 13 and Year 11 students

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

ynkhaT

arT
ndr ASt

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

ahowllaou toy

p Onotisina
Ahetw endr

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

ceerurod ndeett

tsenvEenp
hoSceltspoA

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

tnce

ts
loho

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

ook B

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

th29on
eruceo stwonook 

yha

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

erbemtepSth 30,th
eononeaclpa e

enpO’tneveevil‘
ahoaou toy

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

beoctOst 1dnaer
OluatrVir of oue

.gnienvEen
ceeurod ndeett

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

.rbe
s ngniron MpeO

tce

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

s 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

ww
ouort fouook L

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

ethwerdnat.sww
wrouonk ni lrou

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

k.ugr.oetlsopae
thr fuorfetisbew

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

.slaitedreth

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

unimmocA‘‘A

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 
he wlohocsd elyt

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

sd ilhicyrev eerhe

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

n’wnok

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
       

    

 
       

     
 
 

      
 

 
 
 
 

     
 



Στόχος της εισβολής ήταν η δημιουργία μιας ομο-
σπονδίας στην Κύπρο. Η επιχείρηση ήταν επιτυχής,
όμως η δημιουργία της ομοσπονδίας στο τραπέζι
ακόμα δεν έγινε κατορθωτή. Ο στόχος αυτός παρα-
μένει απραγματοποίητος» (Δήλωση του Στρατηγού
Kenan Evren και πρώην πρωθυπουργού της Το-
υρκίας σε τουρκική καθημερινή εφημερίδα, «Σημερ-
ινή» 12 Φεβρουαρίου 1990).

Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους με άρθρο του
στη «Σημερινή» 6.8.2020 « Η κυπριακή τραγωδία και
ο Μακάριος» έγραψε ότι με την πάροδο του χρόνου
αυξάνονται τα επικριτικά δημοσιεύματα αποδίδοντας
σοβαρές ευθύνες και στον Μακάριο. Αναφέρθηκε στο
βιβλίο «ΜΑΚΑΡΙΟΣ: Τα τρία λάθη» (2009) του κ.
Πολύβιου Πολυβίου ο οποίος αποδίδει στον Μακάρ-
ιο τρία μεγάλα λάθη, την υποβολή των 13 σημείων,
τη μη αξιοποίηση των δεδομένων για επίλυση του
Κυπριακού μετά το 1968 και την αποδοχή ομο-
σπονδιακής λύσης δια της συμφωνίας υψηλού επι-
πέδου και μάλιστα χωρίς ανταλλάγματα, καθώς και
την παραμονή του στην προεδρία ιδίως μετά το 1968
(ως επιπρόσθετο «μέγα λάθος»).

Ο κ. Θεοφάνους παραθέτει και κάποια άλλα λάθη
του Μακαρίου, ότι δεν έλαβε υπόψη τα χαρακτηρι-
στικά του Ψυχρού Πολέμου, ότι οι προεδρικές του
1968 δεν έλαβαν χώρα με δημοκρατικό τρόπο, άργ-
ησε να κηρύξει την ΕΟΚΑ Β και ότι η επιστολή προς
Γκιζίκη στις 2/7/74 έπρεπε να είχε συνοδευθεί με την
αποπομπή των Ελλήνων αξιωματικών.

Αμφότεροι συγγραφείς κατά την γνώμη μου πα-
ρέλειψαν, όμως, να αναφερθούν και σε αρκετά άλλα
θέματα που είναι σημαντικά για να κρίνει κάποιος αν-
τικειμενικά αν ο Μακάριος έκανε σοβαρότατα λάθη
που συνέτειναν στα γεγονότα που ακολούθησαν. Και
αυτά ξεκίνησαν πριν την Ανεξαρτησία και μέχρι το
1977 ολοκληρώθηκαν με την αναγνώριση των τετε-
λεσμένων των εισβολών με τον διζωνικό χάρτη. Ο
οποίος δεν αποσύρθηκε μέχρι σήμερα...

Στο βιβλίο της «Ένας κόσμος που χάθηκε» (2018)
η αγαπητή Τούλα Χατζηκωστή, στις σελ. 101-102
αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του 1958, στην Αθήνα
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τους αποκάλυψε για

πρώτη φορά ότι είχε δεχτεί την πρόταση για Ανεξα-
ρτησία της Κύπρου από την Μπάρμπαρα Κασλ! Έγρ-
αψε: «Έμειναν όλοι αποσβολωμένοι, γιατί μέχρι τό-
τε ο Μακάριος μιλούσε μόνο για ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα. Εκεί ... δέχθηκε την πρώτη αντίδρα-
ση , σε έντονο ύφος από τον «παππού» Μιχαήλη:

--Ακούστε Μακαριώτατε, τούτα τα πράματα έννεν
περιπαίξιμον. Εγώ δεν γίνομαι επίορκος ούτε συμμε-
ρίζομαι αυτά που πρόκειται να δεχτείτε για την Κύπρο!
Εμάς μας έβαλες να γονατίσουμε στη Φανερωμένη
και μας έβαλες να ορκιστούμε «Ενωσιν ή θάνατον»...
Ο Μακάριος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση... προ-
φασίστηκε κάποια συνάντηση και έφυγε στα γρήγο-
ρα...»

Έχασαν τις ζωές των δεκάδες παλληκάρια στο
βωμό της «Ένωσις ή Θάνατον», ο Μακάριος πρ-
οτίμησε να προχωρήσει με τις υποδείξεις του Σερ
Χιού Φούτ, προτίμησε την Προεδρία παρά την εξο-
ρία...

Τα 13 σημεία ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα του
«δικοινοτικού» διαιρετικού χαρακτήρα του Συντάγ-

ματος και της δυσλειτουργίας του με τους «εμπνευ-
στές» του (Βρετανούς) να ανέμεναν κατάρρευσή του
εντός 3-4 χρόνων εξού και τον Ιανουάριο του 1964
άρχισαν στο Φόρεϊν Όφις τα σχέδια για δύο ομό-
σπονδα κράτη παράλληλα με τα τουρκικά παρόμοια
σχέδια, μια συνέχεια των ήδη προηγούμενων διχο-
τομικών σχεδιασμών από το 1956...

Επιστολή Γκιζίκη -

«Μόνον ένας τρελός»

Ο κ. Γιαννάκης Μάτσης, στο βιβλίο του «Μετά Πα-
ρρησίας - Για την Ιστορία και την Αλήθεια», που εκ-
δόθηκε το 2018, δημοσίευσε (σελ. 66/67) μια πολύ
σημαντική πληροφορία. Ότι ο Μακάριος ήθελε την
απομάκρυνση των Ελλήνων αξιωματικών μετά την
άφιξη της Ελληνικής Μεραρχίας, και το 1967 έγραψε
μια επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γεώρ-
γιο Παπαδόπουλο, την έδειξε στον ηγούμενο Κύκκου
Χρυσόστομο και Γεώργιο Χαραλάμπους (πεθερό του
Γ. Μάτση).

Την διάβαζαν και έμειναν έκπληκτοι. Του είπαν ότι
μόνον ένας τρελός θα έστελνε σε στρατιωτικό, που
έχει γίνει με πραξικόπημα πρωθυπουργός, επιστο-
λή με τέτοιο περιεχόμενο. Ο Μακάριος τότε τους άκου-
σε.

»Αργότερα, όταν το κακό με τους εξ Ελλάδος αξιω-
ματικούς παράγινε, ιδιαίτερα με την εμπλοκή και τη
δράση τους στην παράνομη οργάνωση ΕΟΚΑ Β', ο
Μακάριος ετοίμασε μια παρόμοια επιστολή, η οποία
αυτήν τη φορά απευθυνόταν στον πρόεδρο Στρατ-
ηγό Γκιζίκη. Κάλεσε πάλι τον ηγούμενο Κύκκου και
τον Γεώργιο Χαραλάμπους και τους τη διάβασε "Για
όνομα του Θεού, μην την στείλεις!", του είπαν. Αυτήν
τη φορά δεν τους άκουσε, με συνέπεια να επισπευ-
σθεί η πορεία προς το πραξικόπημα...» αποκάλυψε
ο Γ. Μάτσης.

Την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών υπο-
στήριζαν οι Βρετανοί από το 1967, ήταν «πρώτη πρ-
οτεραιότητα» τους η ενθάρρυνση του Αρχιεπισκόπου
να ζητεί πλήρη αποχώρηση όλων των υπολοίπων
ελληνικών δυνάμεων και αξιωματικών στην Εθνική
Φρουρά και πίεση προς τον Μακάριο να ξεφορτωθ-
εί την Εθνική Φρουρά (όπως ζητούσαν οι Τούρκοι)...

Στο νεότερο του άρθρο « Ο ΟΗΕ και η Κύπρος»
(Sigmalive, 29.8.2020), έγραψε ο Καθηγητής Ανδρέας
Θεοφάνους: «Ο ΟΗΕ ουδέποτε καταδίκασε την το-
υρκική εισβολή. Και παρά τις τουρκικές θηριωδίες
στην Κύπρο, καθώς και τις πολλαπλές διαστάσεις
του προβλήματος, το Συμβούλιο Ασφαλείας προέκρινε
τις διακοινοτικές συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης
στο Κυπριακό». 

Ορθώς. Αλλά γιατί;
Καταρχήν να μην ξεχνά κανείς ότι οι συγγραφείς

(penholders) των περί Κύπρου ψηφισμάτων του ΟΗΕ
είναι οι Βρετανοί και την ομιλία Μακαρίου στον ΟΗΕ
19.7.1974 όταν κατηγόρησε 7 φορές την Ελλάδα ότι
έκανε εισβολή στην Κύπρο και είπε ότι «δικαιώθηκε
(ο ίδιος) ο κίνδυνος από την Ελλάδα ήταν μεγαλύτε-
ρος από την Τουρκία». Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
με την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη την παραμονή
της τουρκικής εισβολής (στις 19 Ιουλίου 1974), έκα-
νε εκείνο που υποσχέθηκε στο βρετανό πρωθυπο-
υργό στις 17 Ιουλίου 1974. Κατηγόρησε την Ελλάδα
για εισβολή στην Κύπρο, είπε ότι κινδύνευαν όχι μό-
νο οι Ελληνοκύπριοι αλλά και οι Τουρκοκύπριοι και
έτσι έδωσε ελαφρυντικά στην Τουρκία για την εισβο-
λή, με το λανθασμένο επιχείρημα ότι κινδύνευαν και
οι Τουρκοκύπριοι. [Η ομιλία σε ελληνική μετάφραση

στο βιβλίο του κ. Κώστα Χατζηκωστή, «Έξι Προεδρ-
ικά Πορτραίτα»].

Όμως, ο Βρετ. ΄Υπ. Αρμοστής και ο Αμερικανός
Joseph Sisco είχαν ήδη διαψεύσει τους ισχυρισμούς
Μακαρίου Ο Τουρκοκύπριος «υπουργός Άμυνας» κ.
Orek επιβεβαίωσε την βρετανική πρεσβεία, ότι η ελ-
ληνοκυπριακή κοινότητα και ειδικότερα η Εθνική Φρ-
ουρά, συμπεριφέρονταν με θαυμάσια προσοχή...

Επικίνδυνες ψευδαισθήσεις Μακαρίου - Δεν πίστε-
υε ότι οι Τούρκοι είχαν οποιαδήποτε δικαιολογία για
μονομερή επέμβαση... Μάλιστα, πριν την ομιλία του
ο Μακάριος μίλησε με την τουρκική αντιπροσωπεία
στον ΟΗΕ και την παρακάλεσε να μεταβιβάσει την
ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες του για την συμπαρά-
σταση... Ενώ η προσπάθεια του Ετσεβίτ ήταν να τον
προλάβουν να μην καταφερθεί αρνητικά προς την
Τουρκία και τα κατάφεραν... («Σημερινή» 12/7/1993).

«Τα γεγονότα εις Κύπρον, δεν αποτελούν εσωτε-
ρική υπόθεση των Ελλήνων και οι Τούρκοι της Κύπρ-
ου επηρεάζονται, επίσης, το πραξικόπημα της Χούντας
είναι μια εισβολή...», είπε ο Μακάριος στις 19.7.1974
στον ΟΗΕ. 

«Το χαρακτηριστικό του πραξικοπήματος της
Χούντας ως "εισβολής" θα το χρησιμοποιούσε στη
συνέχεια η Τουρκία ως δικαιολογία για την εισβολή
της 20ής Ιουλίου 1974, επικαλούμενη το χρέος της
ως εγγυήτριας δύναμης να προστατέψει την Κύπρο
από το πραξικόπημα...» («Έξι Προεδρικά Πορτρ-
αίτα»).

Η πρώτη Γενεύη σφραγίστηκε στις 30 Ιουλίου 1974
με νίκη της Τουρκίας με διακήρυξη των τριών ΥΠΕΞ
των εγγυητριών δυνάμεων James Callaghan , Γεώρ-
γιου Μαύρου και Turan Güneş, στην οποία η κυριό-
τερη αναφορά τους ήταν η έμπρακτη ύπαρξη στη
Δημοκρατία της Κύπρου δύο αυτόνομων διοικήσεων,
και ότι στην επόμενή τους συνεδρία, δίχως προκα-
τάληψη, θα συζητούσαν τα προβλήματα που πρ-
οέκυπταν από την ύπαρξη αυτών των αυτόνομων δι-
οικήσεων. Με τον Τούρκο υπ. Εξωτερικών να απαι-
τεί όπως η Τουρκία δεν ονομάζεται ως «εισβολέας»,
η Τουρκία δεν είχε κάνει «εισβολή»!

Γι’ αυτά όμως δεν ακούσαμε καμία διαφωνία από
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο...

Στην δεύτερη Γενεύη ο James Callaghan πρ-
οώθησε την γεωγραφική ομοσπονδία... 

Το ξεκίνημα της υποταγής στα τουρκο-βρετανικά
σχέδια για ομοσπονδιακό διαμελισμό έγινε στις 10
Φεβρουαρίου 1975 όταν ο Γλ. Κληρίδης έδωσε στον
Ρ. Ντενκτάς δι-κοινοτικές ομοσπονδιακές προτάσεις... 

Επιβεβαιώθηκε πλέον ότι ο Μακάριος εντός του
1975 είχε δεχθεί την Δικοινοτική, Διζωνική Ομο-
σπονδία... Στις 12 Φεβρουαρίου 1977 ο Μακάριος
ζήτησε από τον Ρ. Ντενκτάς να μην αναφερόταν η
λέξη δι-ζωνική στις 4 κατευθυντήριες γραμμές για να
προετοίμαζε πρώτα τον λαό του. Στις 31.3.1977 ο .
Τ. Παπαδόπουλος παρέδωσε το διζωνικό χάρτη στο-
υς Τούρκους. Τον οποίο ο Μακάριος είχε έτοιμο στο
συρτάρι του προτού τον επισκεφθεί ο Κλάρκ Κλίφφ-
ορτ μεταξύ 23-26 Φεβρουαρίου 1977 και
στον οποίον τον έδειξε...

Παραπλανητικά κάποιοι επιμένουν να εμπαίζεται
ο λαός ότι οι κατευθυντήριες ήσαν «Συμφωνίες» αλ-
λιώς καταρρέουν τα πάντα...

Έκτοτε εκείνο που παιδεύονται ξένοι και δικοί μας
υποστηρικτές της ΔΔΟ να εξασφαλίσουν είναι να
ολοκληρώσουν με υπογραφή τα τετελεσμένα. Εφό-
σον από τον Αύγουστο του 1974 και μετά εκείνο που
δεν έκαναν οι δικοί μας ήταν να διεκδικήσουν την απε-
λευθέρωση των κατεχομένων... (Από το βιβλίο της
γράφουσας « Διζωνική vs Δημοκρατία», Λεμεσός
2019).

Μετά από 46 ολόκληρα χρόνια από τις δύο αι-
ματηρές τουρκικές εισβολές η «πατριωτική επιταγή»
δεν είναι άλλη από την γνώση των γεγονότων. Η
πλήρης διαφάνεια. Η συνεχής έρευνα για το τι και
πως φθάσαμε από το 1960 – 1974 μέχρι σήμερα.
Απαίτηση για την αλήθεια, όχι με πλαστά έγγραφα,
με δημοκρατική ελευθερία σκέψης και έκφρασης και
επικρίσεις για όλους και όλα αποτελεί «πατριωτική
επιταγή». Η αλήθεια δεν εμποδίζει την «συμφιλίω-
ση» αλλά η επιμονή στη βρετανο-τουρκική ΔΔΟ...

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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«Πατριωτική επιταγή» η γνώση των γεγονότων



Κύριε Διευθυντά, 

“Χάρη στην βασιλιτζιάν πίνει νερό τζι’ η γλάστρα”,

έλεγαν οι παλιοί. Έτσι, επειδή το κυπριακό διαβα-

τήριο έτυχε να είναι και ευρωπαϊκό, απέκτησε αξία

και έγινε περιζήτητο, επειδή μπορούσε να αποκ-

τηθεί με μεγάλη ευκολία. 

Έτσι άρχισε το “επενδυτικό” πρόγραμμα και η

μεγάλη περιπέτεια της πώλησης κυπριακών δια-

βατηρίων. Άρχισε στην Κύπρο μας η πώληση των

“χρυσών” διαβατηρίων. Δεν ήταν, φυσικά, όλα τέτοια,

αφού έπρεπε όλοι να γνωρίζουν πως ό,τι γυαλίζει

δεν είναι χρυσός. Πολλά πράγματα μοιάζουν με

χρυσάφι, αλλά δεν αξίζουν τίποτα... 

Στην Κύπρο για αρκετά χρόνια εγινε της μόδας

να χρησιμοποιούν το κάθε τι για να βγάζουν πολι-

τικά κέρδη, εκτός από τα λεφτά που βγάζουν. Οι

“επενδυτές”, φυσικά, χρησιμοποιούσαν τα κυπρ-

ιακά διαβατήρια για να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή

Ένωση “από το παράθυρο”, αφού ήταν δύσκολα

από την... πόρτα. Οι Κύπριοι μπορεί να έχουν πολ-

λές ελλείψεις σε γνώσεις, αλλά στην πονηριά δεν

τους πιάνει κανένας. ¨Εχουν την πρωτιά σε όλον

τον κόσμο. 

Έτσι, κυβέρνηση και ΔΗΣΥ άρχισαν να διαρρέουν

“βαρυσήμαντες” ειδήσεις. Ότι δηλαδή όλες οι ξένες

δυνάμεις θεωρούν την Κύπρο τη σταθερότερη και

σπουδαιότερη στη Μέση Ανατολή. Από στόματος

της συμπαθεστάτης κυρίας Αννίτας Δημητρίου,

πρώην Εκπροσώπου του Προέδρου και του ΔΗΣΥ,

ακούσαμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη ο

κυριώτερος πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή

και η σημαντικότερη συνάμα χώρα...

Ξέχασαν όλοι ότι δίπλα μας είναι ο τουρκικός

στρατός κατοχής (η “Αϊσέ”) και μερικά χιλιόμετρα

μακρύτερα η Τουρκία. Έτσι, μαζί με τον πλούτο του

φυσικού αερίου, τον οποίο δεν είδαμε, αλλά τον

βλέπουν όσοι βρίσκονται στην Επιτροπή Ενέργει-

ας, η Κύπρος έγινε... σπουδαίο κράτος. 

Και ο κυπριακός λαός, που ακολουθεί το “Πίστε-

υε και μη ερεύνα”, ενθουσιάστηκε ή αδιαφόρησε.

Η αδιαφορία φαίνεται ότι αποτελεί βασικό μέρος

της μοντέρνας παράδοσής μας και τη φέραμε και

εδώ στη Βρετανία. Στις τελευταίες βρετανικές βου-

λευτικές εκλογές ελάχιστοι Ελληνοκύπριοι ψήφι-

σαν. Προσπάθησα να πιέσω μερικούς από αυτούς

τους παραδοσιακά αδιάφορους να πάνε να ψηφίσουν,

αλλά δεν τα κατάφερα. Έτσι είδαμε κάτι το οποίο

συνήθως βλέπουμε, ότι Πακιστανοί, Ινδοί, Αφρι-

κανοί εκλέγονται βουλευτές και γίνονται υπουργοί!

Εμείς οι Ελληνοκύπριοι καταφέραμε, επιτέλους,

να εκλέξουμε έναν δικό μας βουλευτή. Οι Εβραίοι,

οι οποίοι πιθανώς είναι λιγότεροι από εμάς, κυρια-

ρχούν στα μεγαλύτερα κόμματα εδώ, ανεβάζουν

και κατεβάζουν πρωθυπουργούς και στην πραγ-

ματικότητα κυβερνούν τη Βρετανία. 

Ο κ. Κόρμπιν, πρώην ηγέτης των Εργατικών,

παραλίγο να κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές.

Στις τελευταίες εκλογές, ο Μπόρις Τζόνσον κατάφ-

ερε να πάρει με το μέρος του τους Εβραίους, αφού

άρχισε την εκστρατεία για δήθεν αντισημιτισμό στο

Εργατικό Κόμμα, κάτι που έφερε την καταστρεπτι-

κή ήττα των Εργατικών. 

Εμάς, εκτός από το προσωπικό μας συμφέρον,

τίποτα δεν μας ενδιαφέρει ούτε στην Κύπρο ούτε

εδώ. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που δεν

μας λογαριάζει κανένας στη Βρετανία. 

Κατά πάσα πιθανότητα, ο Προέδρος Αναστα-

σιάδης να είχε καλές προθέσεις, αλλά όπως λέει η

Εκκλησία, “Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί”.

Με άλλα λόγια, οι ακκές παρέες και συναναστροφ-

ές καταστρέφουν καλούς ανθρώπους. Αφού ήταν

αρχηγός μεγάλου κόμματος, το κακό είναι οι “ημέ-

τεροι”, που απαιτούν απ’ αυτόν βόλεμα εδώ και

τώρα. Ήταν τόσοι πολλοί, που ο τέως υπουργός

Οικονομικών και η υπουργός Εργασίας κυρία Ζέτα

Αιμιλιανίδου, υποστηρίζουν λίγο-πολύ ότι το βόλε-

μα τείνει να... εξαλείψει την ανεργία στην Κύπρο...

Αυτό το πέτυχε ο Πρόεδρος Αναστασιά-δης με πολ-

λούς τρόπους. 

Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Πούλησαν

τέσσερις και μισή χιλιάδες διαβατήρια. Μερικοί από

αυτούς ήταν πρά-κτορες του Ερντογάν και έδωσαν

τα ονόματά τους στο “Αλ Τζαζίρα”, το οποίο είναι

φιλοτουρκικό και τα δημοσίευσε για να δυσφημιστεί

η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Αφού όλα είναι καλά και ωραία, γιατί οι δικοί μας

φοβούνται να δημοσιεύσουν ονόματα; Αντί να κάνουν

ψευτο-έρευνες, καλύτερα είναι να πάνε σ’ αυτούς

που έδωσαν χωρίς πολλές διαδικασίες διαβατήρ-

ια σε άγνωστα πρόσωπα. 

Θα σας θυμίσω πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδ-

ης στην πρώτη του εκστρατεία για Πρόεδρος, ήρθε

στο Λονδίνο για να κερδίσει υποστήριξη. Έφερε μια

βαλίτσα με νομοσχέδια, που θα διόρθωναν όλα τα

κακά στη Δημοκρατία και δικαιοσύνη παντού. Όταν

εξελέγη, τίποτα δεν έκανε και μερικά έγιναν πολύ

χειρότερα και παντού, εκτός του Γενικού Ελεγκτή,

επικρατούν “ημέτεροι”. 

Δεν ξέρω πώς συμπεριφέρονται οι μαμάδες τους,

αλλά η μαμά του Αναστασιάδη ήταν φτωχή και του

άφησεν έναν αργάκι στο Πέρα Πέδι. Η μητέρα του

Νικόλα Παπαδόπουλου και η οικογένειά της έκα-

ναν μεγάλες δωρεές στην Κύπρο.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου
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Καλώς ήλθατε στην

Κύπρο, Κυρία

Σακελλαροπούλου

Τα κυπριακά 

διαβατήρια και 

οι... φτωχές μαμάδες

Ηεπίσκεψη της Προέδρου της Ελληνι-

κής Δημοκρατίας στην Κύπρο, ιδιαι-

τέρως αυτήν την περίοδο με την τουρκική

προκλητικότητα στα ύψη, και μάλιστα αμέ-

σως μετά την επίσκεψη της στο Καστελ-

λόριζο, ένα ακόμα σημείο που βρίσκεται

στην «καρδιά» της τουρκικής επιθετικό-

τητας, αποκτά ιδιαίτερη αξία και στέλνει τα

σωστά μηνύματα προς κάθε πλευρά… 

Δρ Αυγουστίνος

(Ντίνος)

Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού

a.avgoustis@hotmail.com

Ευχή και προσδοκία μας είναι η επίσκεψη

αυτή, η πρώτη επίσημη της Κυρίας Αικατερίνης

Σακελλαροπούλου, εκτός συνόρων (αν η Κύ-

προς μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται εκτός

συνόρων), να αποτέλεσε αφορμή για έμπρα-

κτη επιβεβαίωση της άρρηκτης συνεργασίας

μεταξύ Αθηνών-Λευκωσίας, μιας συνεργασίας

που επιβάλλεται να είναι απολύτως αγαστή. Η

Αθήνα αποτελούσε πάντα και είναι και σήμε-

ρα το φυσικό και μοναδικό στήριγμα της Κύπρ-

ου και ως εκ τούτου κάθε άλλη προσέγγιση

είναι απολύτως λανθασμένη και μόνο ζημιά

μπορεί να προκαλεί. Έργα και όχι λόγια είναι

που θέλουμε από την Αθήνα. Έμπρακτη στή-

ριξη είναι που έχουμε ανάγκη. Να μας απο-

δείξουν στην πράξη ότι η Κύπρος δεν «κείται

μακράν». 

Με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψης, επα-

ναφέρω στην μνήμη μου ένα κατάπτυστο σχό-

λιο του Στέφανου Κασιμάτη, ο οποίος σε άρθρο

του στην «Καθημερινή» των Αθηνών, που δημο-

σιεύτηκε στη 2η σελίδα του Κυριακάτικου φύλλου,

της 15ης Μαρτίου 2020, έγραψε: «Η νέα Πρόε-

δρος την γλίτωσε προσωρινώς λόγω κορω-

νοϊού, που δεν επιτρέπει ταξίδια. Προσωρινώς,

όμως, διότι αυτή η ιδιότυπη κατάσταση ενός

έθνους με δύο κράτη, εκ των οποίων το μεγαλύτε-

ρο τρέχει μονίμως πίσω από τις αταξίες του

μικρότερου και πληρώνει μονίμως τον λογα-

ριασμό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να φαν-

ταστώ (κανείς δεν μπορεί), πώς θα απαλλα-

γούμε…». 

Τέτοιες ανιστόρητες γραφίδες δυστυχώς

«ευδοκιμούν» πολύ στην Αθήνα. «Δημοσιο-

γράφοι» που φαίνεται να αγνοούν, ότι για να

μπορούν σήμερα να γράφουν ελεύθερα, πνίγηκε

στο αίμα η Κύπρος και διχοτομήθηκε! Θυμίζω

πως το καθεστώς των συνταγματαρχών διελύθη

στα εξ ων συνετέθη μετά το προδοτικό πρα-

ξικόπημα της χούντας κατά της νόμιμης κυβέρ-

νησης της Κύπρου και την τουρκική εισβολή

που ακολούθησε, μια εισβολή που οι συνταγ-

ματάρχες και ο δις αυτοεξόριστος Καραμανλής

άφησαν αναπάντητη. Η επάνοδος της Δημο-

κρατίας στην μητέρα πατρίδα (αυτή η προ-

βληματική όπως λειτουργεί σήμερα δημο-

κρατία) είναι ζυμωμένη με το αίμα των πεσόν-

των ηρώων (Ελλαδιτών Και Κυπρίων) που η

Αθήνα εγκατέλειψε την πιο δύσκολη ώρα στην

πρώτη γραμμή του μετώπου. Η επάνοδος της

Δημοκρατίας στην μητέρα πατρίδα είναι ζυμω-

μένη με το δάκρυ των μανάδων των πεσόντων

Ηρώων μας…

Ναι, κάποιος πληρώνει μονίμως τον λογα-

ριασμό, αυτό είναι γεγονός, κ. Κασιμάτη. Κι

αυτός είναι ο Κυπριακός Ελληνισμός! Είναι ο

λογαριασμός της εθελούσιας προσφοράς της

μαρτυρικής Μεγαλονήσου, στους κοινούς αγώνες

της ελληνικής φυλής από την αρχαιότητα έως

και σήμερα (τιμή μας). Είναι οι αμέτρητοι σκλη-

ροί και αιματηροί αγώνες που ο Κυπριακός

Ελληνισμός έδωσε με αυταπάρνηση προκει-

μένου να ενωθεί με την μάνα Ελλάδα. 

Λυπάμαι ειλικρινά που δεν θα συμφωνήσω

με εκείνους που υποστηρίζουν ότι τέτοιες ανι-

στόρητες, αστήρικτες, εθνικά επικίνδυνες από-

ψεις που κλονίζουν την ενότητα του Ελληνι-

σμού, αντιπροσωπεύουν μόνον τον κ. Κασι-

μάτη… Υπάρχουν δυστυχώς κι άλλοι πολλοί

Κασιμάτηδες στην Αθήνα…. 

Η απάντηση του Γιώργου Σεφέρη

στους κάθε λογής Κασιμάτηδες 

Η Κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε,

κατόπιν δικής της επιθυμίας, τις Πλάτρες, το

ορεινό θέρετρο που ύμνησε ο Νομπελίστας

ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης. 

«Τα αηδόνια δεν σ΄ αφήνουνε να κοιμηθείς

στις Πλάτρες», έγραψε μαγεμένος από το θεσπέ-

σιο κελάηδημα τους ο Σεφέρης, όταν το 1953

επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κύπρο. 

Και για την ελληνικότητα των Κυπρίων σημείω-

νε: «Το να αναγνωρίσει ο κόσμος ο ελεύθερ-

ος, με τον οποίο συνταχθήκαμε (μαζί μ’ αυτόν

και η Βρετανία) ότι οι Κύπριοι είναι Έλληνες

καθαρά και τίμια είναι ένα πράγμα που δεν έχει

σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας, ούτε με αλλα-

γή κυριαρχικών δικαιωμάτων...». 

Σε ένα γράμμα με παραλήπτη την αδελφή

του, τον Οκτώβριο του 1954, σημειώνει για την

Μεγαλόνησο: «Τον έχω αγαπήσει αυτόν τον

τόπο. Ίσως γιατί βρίσκω εκεί πράγματα παλιά

που ζουν ακόμη, ενώ έχουν χαθεί στην άλλη

Ελλάδα… Ίσως γιατί αισθάνομαι πως αυτός ο

λαός έχει ανάγκη από όλη μας την αγάπη και

όλη τη συμπαράστασή μας. Ένας πιστός λαός,

πεισματάρικα και ήπια σταθερός. Για σκέψου

πόσοι και πόσοι πέρασαν από πάνω τους: Στα-

υροφόροι, Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Εγγλέζοι –

900 χρόνια. Είναι αφάνταστο πόσο πιστοί στον

εαυτό τους έμειναν και πόσο ασήμαντα ξέβα-

ψαν οι διάφοροι αφεντάδες πάνω τους. Και

τώρα γράφουν στους τοίχους των χωριών τους:

"Θέλομεν την Ελλάδα μας κι ας τρώγομεν πέτρ-

ες…". Θα ήθελα οι νέοι μας να πήγαιναν στην

Κύπρο. Θα έβλεπαν από εκεί πλατύτερο τον

τόπο μας…».

Κύριε Κασιμάτη, κάντε κάτι άλλο για να βγά-

λετε το ψωμί σας. Γιατί η γραφίδα σας στάζει

όξος και χολή και είναι άκρως επικίνδυνη...

Αυτόφωρο στους καταληψίες σχολείων
Κύριε Διευθυντά,

Με τα δεδομένα των καταλήψεων στα σχολεία, που αποτελούν ποινικό αδίκημα
καθίσταται επιτακτική η παρέμβαση του αξιότιμου κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για
έκδοση κατεπειγούσης εγκυκλίου περί αυτοφώρου στους καταληψίες. 

Οι παραβατικές αυτές ενέργειες που λαμβάνουν κάθε χρόνο χώρα στα σχολεία έπρε-
πε να είχαν εδώ και χρόνια απαγορευτεί εν τη γεννέσει τους, διότι έχουν τρομακτικές
επιπτώσεις στον εθισμό της παραβατικότητας. 

Οι καταληψίες οδηγούν το σχολείο σε απαξία, με τους μαθητές να χάνουν ώρες χρυ-
σάφι για την εκπαίδευση τους. 

Με τιμή,

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος-Πειραιάς



Συνομιλίες όχι για λύση,
αλλά νομιμοποίση 

τουρκικών διεκδικήσεων
Η τουρκική λογική σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο είναι η

πακετοποίηση όλων των θεμάτων, ελληνοτουρκικών και Κυπριακού.
Κι αυτό σε μια λογική ενιαίας αντιμετώπισης του ελληνισμού με απώτε-
ρο στόχο την προώθηση των στρατηγικών της σχεδιασμών. Έχει
πολλές φορές αναφερθεί πως στρατηγική επιδίωξη της Άγκυρας είναι
ο έλεγχος της περιοχής, μέσα από τη φιλανδοποίηση της Ελλάδος
και της Κύπρου. Δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε κατάληψη – κι
άλλων – εδαφών, αλλά θα διαμορφώσει συνθήκες πολιτικού, οικο-
νομικού ελέγχου των δυο κρατών.

Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, στα πλαίσια τακτικών κινήσεων, η
κατοχική Τουρκία, διαχωρίζει Αιγαίο και Κύπρο. Αντιλαμβανόμενη
την ανησυχία της Ε.Ε., των ΗΠΑ, ενδεχομένως και του ΝΑΤΟ για
αποφυγή μιας ενδεχόμενης στρατηγικής σύγκρουσης με την Ελλά-
δα, η Τουρκία επιχειρεί να εξαργυρώσει τούτο. Και στα πλαίσια αυτά
προχώρησε σε προσωρινή αποχώρηση από την ελληνική υφαλο-
κρηπίδα του ερευνητικού σκάφους, «Όρουτς Ρέις». Πρόκειται για
έναν διάλογο- άλλοθι, που θα ξεκινήσει μετά που έχει ολοκληρωθεί
σε μια συγκεκριμένη περιοχή σεισμικών ερευνών.

Την ίδια ώρα, συντηρεί την ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ. Έχει ανα-
νεώσει τις NAVTEX τόσο για το γεωτρύπανο «Γιαβούζ» όσο και το
ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» μέχρι και τον Οκτώβριο. Μια
κίνηση που έγινε λίγες ώρες μετά τη δήλωση Γκουτέρες για νέα πεν-
ταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό και ενώ συζητούνται κυρώσεις σε
βάρος της στην Ε.Ε..

Στο παρασκήνιο γίνονται πολλά στα πλαίσια μιας πεπατημένης
λογικής. Να αρχίσουν οι όποιες συνομιλίες και… βλέπουμε.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για παρά-
δειγμα, παρουσιάζει την ιδέα για σύγκληση μιας περιφερειακής διά-
σκεψης, με τις χώρες της περιοχής, με στόχο «να επιλυθούν οι δια-
φορές».

Μια ιδέα που είναι τουρκικής έμπνευσης και ευρωπαϊκής προώθη-
σης. Μια ιδέα για την οποία η Άγκυρα προβάλλει, τώρα και ενστά-
σεις, για να κερδίσει κάποια ακόμη «βήματα» στο διπλωματικό και
πολιτικό πεδίο. Δεν αποδέχεται, για παράδειγμα, την Κυπριακή Δημο-
κρατία να συμμετάσχει καθώς ως γνωστό τη θεωρεί ως «εκπλι-
πούσα». Ζητά δε να εκπροσωπηθούν και οι Τουρκοκύπριοι ως χω-
ριστή οντότητα. Εάν αυτή η πρόταση για τη σύγκληση της περιφερ-
ειακής διάσκεψης κατατεθεί επίσημα από τον Πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τότε θα αρχίσουν τα ( γνωστά)
όργανα για να μην «κολλήσει» η προσπάθεια αυτή στα «διαδικαστι-
κά». Δηλαδή, να μην επιμένει, δήθεν, η Λευκωσία στον «αποκλει-
σμό» των Τουρκοκυπρίων από τη Διάσκεψη. Βεβαίως, η ουσία είναι
πως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που επιχειρείται να αποκλειστεί.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό κινήσεων απελπισίας, εμφανίστηκε
και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος όλη αυτή
την περίοδο απέφυγε επιμελώς να παρέμβει αφήνοντας την κατοχι-
κή Τουρκία να αλωνίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας σε κίνδυνο
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η παρέμβασή του,
βεβαίως, προκλήθηκε μετά από ερώτηση για το Κυπριακό και η απάν-
τησή του αφορούσε την πρόθεση του να συγκαλέσει – μετά τις ψευ-
δοεκλογές – πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, στα πρότυπα
που πραγματοποιήθηκαν σε Γενεύη και Κραν Μοντάνα.

Βεβαίως, η εξαφάνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το κάδρο,
όπως περιέγραψε την εικόνα ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες, ουδόλως ενόχλησε
τη Λευκωσία. Λεπτομέρειες! Την ίδια ώρα, είναι σαφές πως η όποια
διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει, εάν δεν τερματιστούν οι παρά-
νομες ενέργειες της κατοχικής δύναμης στην κυπριακή ΑΟΖ. Λεπτο-
μέρειες;

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί διαχρονικά τις διαδικασίες των διαπραγ-
ματεύσεων ως άλλοθι για να εδραιώσει τα τετελεσμένα της. Και τώρα
αυτό κάνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην ελληνική υφαλο-
κρηπίδα διενεργούσε για ενάμιση μήνα σεισμικές έρευνες. Στην κυ-
πριακή ΑΟΖ διενεργεί γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές από τον
Μάιο του 2019. Σεισμικές έρευνες εδώ και χρόνια. Όλα αυτά τα θεω-
ρεί δεδομένα και τετελεσμένα. Και στη βάση αυτή, εάν ξεκινήσουν
διάλογοι, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν θέλει η Τουρκία;
Αμφισβητεί, γκριζάρει, τα νομιμοποιεί διά της διαπραγμάτευσης.

Για να αποδώσουν οι διαπραγματεύσεις, τόσο στο Κυπριακό όσο
και στα ελληνοτουρκικά πρέπει να τερματιστούν τόσο οι παράνομες
ενέργειες όσο και οι παράνομες διεκδικήσεις. Λύση του Κυπριακού
είναι ο στόχος και όχι ικανοποίηση του τουρκικού επεκτατισμού. Συμ-
φωνία στο Κυπριακό, που θα αντέξει στον χρόνο και όχι να μετα-
τρέπει την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο.

Ο κ. Γκουτέρες, οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι εταίροι μας στην
Ε.Ε., ενδιαφέρονται να αρχίσει απλά η διαδικασία, μετά τις ψευδο-
εκλογές. Η προοπτική επιτυχίας μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Όπως
και τα όσα διαδραματίζονται στην κυπριακή ΑΟΖ, επειδή σιγά-σιγά
τα θεωρούν μέρος της… διαφοράς.

Κώστας Βενιζέλος 

(Από τον «Φιλελεύθερο») 

Εμανουέλ Μακρόν – Ο νέος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Οι πολιτικές αλλαγές σε ορισμένες πολύ

ισχυρές χώρες αποτελούν θρυαλλίδα

εξελίξεων στην γεωπολιτική σκακιέρα της

Ανατολικής Μεσογείου και επηρεάζουν

αρκετά διεθνή ζητήματα, ανάμεσα τους και

τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πέρα από τις

επερχόμενες Αμερικανικές Προεδρικές

εκλογές στις 03/11, υπάρχουν ανακατατά-

ξεις σε ορισμένες μεγάλες δυνάμεις της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Λόγω του Brexit,

το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται από τις

31/01/2020 εκτός ΕΕ και αναπόφευκτα έχει

τεθεί στο περιθώριο των διπλωματικών

τεκταινομένων. Αυτό το κενό καλύπτεται

από τις δύο πλέον μεγάλες δυνάμεις της

ΕΕ, τη Γερμανία και τη Γαλλία, που έχουν

αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο. Από τη

στιγμή που η Γερμανίδα Καγκελάριος

ΆνγκελαΜέρκελ ετοιμάζεται να παραδώσει

τα ηνία της εξουσίας ύστερα από 15 χρό-

νια, ο Γάλλος ΠρόεδροςΕμανουέλ Μα-

κρόν έχει αναδειχθεί ως ο ισχυρότερος

ηγέτης της ΕΕ.

Του Μιχάλη 

Αράπη* 

– LLB, LLM, MA

Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 
Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 
Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Ο Emmanuel Macron (21/12/1977), είναι ο

νεότερος Πρόεδρος στην ιστορία της Γαλλίας.

Ανέλαβε καθήκοντα στις 14/05/2017 σε ηλικία

39 ετών. Ο φιλέλληνας Πρόεδρος ηγείται της

μοναδικής πλέον πυρηνικής δύναμης στην

ΕΕ. Η Γαλλία που διαθέτει πληθώρα πυρη-

νικών εργοστασίων για πολιτικούς σκοπούς,

υπολογίζεται ότι έχει 300 περίπου πυρηνικές

κεφαλές. Μολονότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλά-

δας και Γαλλίας είναι διαχρονικά καλές, το

τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά στενές. Οι

πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τον γαλ-

λομαθή Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο

Μητσοτάκη, σε συνδυασμό με τα κοινά ενερ-

γειακά και γεωστρατηγικά συμφέροντα στην

περιοχή, συνέβαλαν στη σύναψη εξόχως

σημαντικών συμφωνιών, μεταξύ άλλων την

αγορά 18 πολεμικών αεροσκαφών τύπου

Rafale. 

Επιπλέον, η ελληνική διπλωματία ευνοείται

από ένα τυχαίο γεγονός που αξιοποιείται στο

έπακρο. Πρόκειται για την προσωπική αντι-

πάθεια και αντιπαλότητα μεταξύ των Προέδρ-

ων της Γαλλίας και της Τουρκίας. Το γεγονός

ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν (Recep Tayyip Erdoğan) και άλλοι αξιω-

ματούχοι καταφέρονται προσωπικά με σκαιό-

τατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Γάλλου

Προέδρου, έχει κλονίσει σε πρωτοφανή βαθμό

τις γαλλοτουρκικές σχέσεις. 

Αυτό το μπαράζ εχθρικών και ειρωνικών

δηλώσεων μας ευνοεί εις διπλούν αφού, αφ’

ενός αναγκάζει τον Πρόεδρο Μακρόν να

σκληρύνει περαιτέρω τη στάση του απέναν-

τι στην Τουρκία και, αφ’ ετέρου, να υποστηρίζει

με ιδιαίτερη θέρμη τα ελληνικά δίκαια (Ελληνι-

κής και Κυπριακής Δημοκρατίας). Σε επικοι-

νωνιακό επίπεδο, ο χαρισματικός πρώην Υπο-

υργός Οικονομικών της Γαλλίας προβάλλει

με ευρηματικούς τρόπους τον εαυτό του ως

τον φυσικό ηγέτη της ΕΕ. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι τα τιτιβίσματα (tweets) που

κάνει στα ελληνικά στον επίσημο λογαριασμό

του στο Twitter.

Φυσικά στις διεθνείς σχέσεις δεν πρέπει να

λησμονείται ποτέ η γνωστή ρήση που αποδίδε-

ται στον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Λόρδο

Πάλμερστον: «Τα έθνη δεν έχουν σταθερούς

φίλους ή εχθρούς. Έχουν μόνο σταθερά συμφ-

έροντα».

Επομένως ως πολίτες πρέπει να αντιλαμ-

βανόμαστε ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν

συναισθηματισμοί και ότι κανείς ηγέτης και

καμία χώρα δεν θα μας υπερασπιστεί διπ-

λωματικά ή πόσο μάλλον στρατιωτικά εξαιτίας

κάποιας συμπάθειας ή αλληλεγγύης. Η Γαλ-

λία έχει ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή μας

και θέλει να τα προασπίσει. Επιπλέον παρα-

δοσιακά η Ελλάδα αποτελεί εξαιρετικό πελάτη

για την Γαλλική αμυντική βιομηχανία για πάνω

από έναν αιώνα. Αναφέρεται ως παράδειγμα

ότι η Πατρίδα μας πολέμησε και νίκησε στους

δύο Βαλκανικούς πολέμους την περίοδο 1912-

1913 με γαλλικά οπλικά συστήματα. Στον

αντίποδα η Τουρκία παραδοσιακά εξοπλίζε-

ται και έχει στενές σχέσεις με τη Γερμανία.

Εν κατακλείδι, το γεγονός ότι οι Προεδρι-

κές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν σε 1,5

χρόνο (08/04/2022), μας ευνοεί ιδιαίτερα και

καθιστά τον Πρόεδρο Μακρόν υψίστης σημασίας

εταίρο για την πατρίδα μας αφού, πέρα από

τιςεξαιρετικές διμερείς μας σχέσεις, λόγω των

προαναφερθέντων στοιχείων, οι επιμέρους

σχέσεις Γαλλίας - Τουρκίας δεν αναμένεται να

βελτιωθούν.

*    Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές

Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του

ηλεκτρονικού εγκλήματος και της τρο-

μοκρατίας στον Κυβερνοχώρο.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 24th September 2020Eπιστολές - Γνώμες

Η χαρά των ηλιθίων!
Η χαρά δεν είναι προνόμιο μόνον των εξύπνων, σ’ αυτήν μπο-

ρούν ανενόχλητα να συμμετέχουν και οι ηλί-θιοι, και μάλιστα με πε-
ρισσότερη ένταση γέλωτος και ευτυχίας. Απαραίτητη προϋπόθεση
η πνευματική και ψυχική κατάψυξη. Εδώ και σχεδόν οκτώ μήνες
ζούμε την απειλή του κορωνοϊού, με θανάτους εκατοντάδων χιλιά-
δων ανθρώπων και πολύ περισσότερων μισοπεθαμένων αρρώστων.
Μας είπαν πως ο ιός προήλθε από κάποια ζώα της Κίνας όπως πα-
λιότερα το AIDS τους πίθηκους, τα κοκόρια και τις πέρδικες. Είναι να
μην εμπιστεύεσαι κανένα ζώο, παμπόνηρα και αρρωστιάρικα.

Είναι και κάποιοι πονηρότεροι που βλέπουν πίσω από τον Covid
19 ένα εργαστηριακό παρασκεύασμα στην Κίνα πιθανόν, ίσως στο
Λονδίνο ή το Βανκούβερ, ακόμη ακόμη και στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Εικασίες βέβαια όλα αυτά και μάλλον συνομοσιολογίες των μονίμως
πονηρών και απείθαρχων ανθρώπων.

Ο εχθρός της ανθρωπότητος είναι ολοφάνερο πως προέρχεται
από το ζωϊκό άπλυτο βασίλειο των πτηνών, των ερπετών και των
φυτοφάγων ζώων. Πιο ύποπτες απ’ όλες είναι οι αντιλόπες. Καλά
κάνουν και τις μασουλάνε τα λιοντάρια, αυτά είναι οι σύμμαχοι του
είδους μας.

Τώρα πάλι εμένα γιατί δεν μου βγαίνει από το μυαλό πως ο κορ-
ωνοϊός είναι ανθρώπινο παρασκεύασμα; Και τι, υπάρχει άνθρωπος
που θα σκότωνε συνειδητά μισό εκατομμύριο ομοίους του; Γιατί όχι,
ρέκτες υπάρχουν πάντα, καλή διάθεση να υπάρχει και από πεθα-
μένους να θάψουμε όσους θες.

Μα άνθρωποι να σκοτώνουν ανθρώπους; Πού είναι το περίεργο,
ο μπερντές να πέφτει και η όρεξη πάντα θα υπάρχει. Με την παν-
δημία κατρακύλησαν οι μετοχές σε επίπεδα 1929, τότε αν θυμάστε
με το Κράχ της Αμερικής. Ωραία, πέσαν οι μετοχές, την στήσαν οι
έξυπνοι της πανδημίας και σε δύο μήνες δεκαπλασιάσαν τα λεφτά
τους στο χρηματιστήριο. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, μόνον κέρδος. Θα
μου πείτε πως πέθαναν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, καταστράφηκαν
τόσες χιλιάδες οικογένειες. Μην φοβάστε, η αναπαραγωγή είναι
δημιούργημα της φύσης, τα σπερματοζωάρια θα καλύψουν πολύ

σύντομα τον γδούπο του χώματος κατά την ταφή, μετά εννέα μήνες

θα τον καλύψουν τα κλάματα από τα νεογέννητα. Μπά σε καλό σας,

έτσι θα σας αφήναμε εμείς; Εμείς πρώτοι στον θάνατο πρώτοι και

στα βαφτίσια, αρκεί να είστε φρόνιμοι και να φοράτε τις μάσκες σας,

θα σας τις δίνουμε σε προσιτές τιμές, δεν είμαστε μαυραγορίτες για

να σας εκμεταλλευτούμε! Ακόμα και στους τάφους προβλέψαμε μία

γενναία έκπτωση της τάξεως του 35%. Πεθάνετε εσείς και θα διαπι-

στώσετε πως πουλάμε τάφους με μεγάλες εκπτώσεις και 48 δόσεις.

Τι άλλο θέλετε, την ψυχή μας δεν μπορούμε να σας την δώσουμε,

την δική σας μπορούμε να την πάρουμε, μην είστε τόσο άδικοι και

φαταούλες. Είπαμε, 35%.

Μέσα στις αίθουσες με τις δερμάτινες πολυθρόνες Chitsaster, οι

συναποφασίζοντες περί ζωής και θανάτου χαριεντίζονται σχολιά-

ζοντας την επιτυχία της πανδημίας, κρατώντας στο αριστερό χέρι

ένα κονιάκ Dudognon Heritage και στο άλλο ένα χοντρό πούρο Αβά-

νας. Νομίζουν πως με τα ακριβά ποτά και τα πούρα, και ζώντας στο

πλήρες σκοτάδι της ανωνυμίας των φόνων, κατακτούν τα δισεκα-

τομμύρια και την προσωπική καταξίωση που επιτακτικά έχουν ανάγ-

κη. Αγνοούν το πεπερασμένο της ζωής και δοξάζουν τον εαυτό τους

για τις απρόσωπες εκατόμβες των νεκρών. Αλληλοσυγχαίρονται για

την επι-τυχία του απόλυτου σκότους των ενεργειών τους και φαντά-

ζονται εαυτούς ως νικητές της αιωνιότητος και της απέ-ραντης ευημε-

ρίας. 

Τους διαφεύγει από έλλειψη μόρφωσης η ρήση του Σοφοκλή:

«Μεγάλοι δε λόγοι μεγάλας πληγάς των υπεραύχων αποτίσαντες,

γήρα το φρονείν εδίδαξαν». –Μεγάλοι λόγοι μεγάλες πληγές στους

εγωιστές έφεραν, στα γηρατειά διδάχτηκαν την φρόνηση. Λάθος του

Σοφοκλή, αυτοί οι άνθρωποι δεν διδάχτηκαν τίποτα ούτε στα γη-

ρατειά, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Μέχρι το καλό κονιάκ φτάνει η

δολοφόνος μόρφωσή τους. Η ευτυχία τους περικλείεται μέσα στην

κτηνώδη ηλιθιότητά τους!

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η M A



τις 19/9/2020 η αμερικανική «New

York Times αποκάλυψε ότι «Πι-

θανή τρίτη περίπτωση παρενέρ-

γειας μπορεί να ‘γράψει’ το τέλος

του εμβολίου της AstraZeneca». Το

εμβόλιο ετοιμάζεται από την βρε-

τανική εταιρία AstraZeneca σε συνερ-

γασία με επιστήμονες του Πανεπι-

στημίου της Οξφόρδης. Οι επιστή-

μονες στην Οξφόρδη να πούμε ότι

προ μηνών δήλωναν αισιόδοξοι

μέχρι υπέρ αισιόδοξοι και ότι μέχρι

και τον Σεπτέμβριο (2020) ίσως να

είχαν το εμβόλιο...

Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε ότι ο

Βρετανός Πρωθυπουργός σκέφτεται

νέους περιορισμούς ενόψει δεύτερου

κύματος του κορωνοϊού.

"Mission critical"

Στις 20/9/2020 ο Βρετανός υπ. Υγείας

Matt Hancock από το τηλεοπτικό Sky

χαρακτήρισε ως «κρίσιμη αποστολή»

(«mission critical») την κατάσταση του

Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο και

ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν σε επι-

κίνδυνο σημείο, μη αποκλείοντας

δεύτερο γενικό lockdown...

Στις 21/9/2020 οι δύο Επιστήμονες

της βρετανικής κυβέρνησης, Professor

Chris Whitty και Sir Patrick Vallance,

σε τηλεοπτική τους εμφάνιση προς τον

λαό, είπαν ωμά και ξεκάθαρα ότι, αν

δεν ληφθούν μέτρα, μέχρι τις 13 Οκτω-

βρίου 2020 θα έχουμε 49,000

κρούσματα του Covid-19 και μέχρι

τα μέσα Νοεμβρίου 200 θανάτους

την ημέρα! (Εν τω μεταξύ κάποιοι αμφ-

ισβητούν τους αριθμούς αυτούς και

δημοσιογράφος του Sky σχολίασε πως

άλλα έλεγαν πριν 4-5 μέρες).

Στις 22/9/2020 ο Πρωθυπουργός

ανακοίνωσε νέους περιορισμούς από

το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων

αφού χαρακτήρισε την κατάσταση ως

«επικίνδυνο σημείο καμπής» («per-

ilous turning point») και ότι αυτοί οι

περιορισμοί θα διαρκέσουν για τους

επόμενους έξι μήνες και βλέπουμε.

Και το ίδιο βράδυ απεύθυνε και διάγ-

γελμα προς τον λαό, καλώντας τον να

δουλέψει με λογική και συλλογικότητα.

Τα νέα μέτρα για την Αγγλία είναι:

Από την Πέμπτη 24/9/2020 όλα τα

μπάρ, εστιατόρια και μπυραρίες πε-

ριορίζονται σε καθήμενους δεν επι-

τρέπονται όρθιοι και κλείνουν στις

10.00μ.μ. Επιτρέπονται τα Takeaways.

Εργασία από το σπίτι για όσους μπο-

ρούν (ενώ πριν λίγες εβδομάδες προέ-

τρεπαν τον κόσμο να επιστρέψει στα

γραφεία του!) Υποχρεωτική η μάσκα

για όλους τους πελάτες, επιβάτες,

οδηγούς ταξί και υπάλληλους κατα-

στημάτων, και τους πελάτες εστιατο-

ρίων εκτός της ώρα του φαγητού ή

ποτού, με το πρόστιμο να αυξάνεται

(για πρώτη παραβίαση) για όσους δεν

φορούν μάσκα από £100 σε £200...

Από την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

2020, μόνο 15 άτομα μπορούν να παρ-

ευρίσκονται σε γάμους, ενώ για κηδείες

παραμένει ο αριθμός των 30. Επιχει-

ρήσεις θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα

£10,000 και κλείσιμο αν παραβιάζουν

τους κανονισμούς. Στα σπίτια μόνο έξι

άτομα επιτρέπεται να συναθροίζονται.

Και άλλα...

Όμως, τα σχολεία, κολλέγια και πανε-

πιστήμια τα οποία λειτούργησαν, θα

μείνουν ανοικτά με τις απαιτούμενες

προφυλάξεις. 

Στρατός

Ο Πρωθυπουργός μάλιστα πρόσθ-

εσε ότι η κυβέρνηση θα επιδοτήσει με

επιπρόσθετα ποσά την Αστυνομία και

τοπικές Αρχές στην Αγγλία για να επι-

βάλουν τους κανονισμούς, διατηρώντας

την προοπτική να φέρει μέσα και τον

Στρατό αν χρειαστεί. Και αν αυτά τα

περιοριστικά μέτρα δεν καταφέρουν

να κατεβάσουν το R κάτω από το 1, η

κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να

επιβάλει μεγαλύτερα μέτρα. Η πλη-

ροφορία – καθώς γράφεται το άρθρο

αυτό – είναι ότι το R υπολογίζεται μεταξύ

1.1 και 1.4.

Το βράδυ της Τρίτης στις 8.00μ.μ.

στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός

τον κάλεσε να ανταποκριθεί όπως έκανε

και τους πρώτους μήνες της πανδημίες

με το lockdown για να μην χρειαστούν

αυστηρότερα μέτρα, να βοηθηθεί το

Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάλιν και

ότι πιστεύει όλοι μαζί μπορούμε να

ξεπεράσουμε τους κινδύνους που

ελλοχεύουν με τον χειμώνα που μας

έρχεται.

Όμως ο Πρωθυπουργός Boris

Johnson μάς είπε και δύο άλλα σχε-

τικά:΄Ότι μέχρι τώρα μόνο το 8% του

πληθυσμού απέκτησε αντισώματα

(antibodies) στον κορωνοϊό και ότι

ελπίζει την ερχόμενη άνοιξη να είναι ο

καιρός να προσβλέπουμε για εμβόλιο.

Εν τω μεταξύ η Yπουργός Eσωτε-

ρικών Priti Patel με δηλώσεις της είχε

καλέσει το κοινό να προδώνει τους

γείτονές του στην Αστυνομία αν αντι-

ληφθεί ότι παραβιάζουν τους νόμους

του Covid-19. Και το ίδιο επανέλαβε

στις 20/9/20 και ο Yπουργός Yγείας.

Ήδη είχαν προηγηθεί αντιδράσεις γι’

αυτήν την πρόκληση της Υπ. Εσωτε-

ρικών, με χαρακτηριστικό άρθρο στους

«Times» με τίτλο «Η Πατέλ δεν θα

μας μετατρέπει ποτέ σε έθνος προ-

δοτών».

Ο δε αρχηγός της Εργατικής Αντι-

πολίτευσης, Sir Keir Starmer, επέκρι-

νε τους χειρισμούς της κυβέρνησης με

δικές του δηλώσεις στις 20/9/2020,

όταν είπε ότι «οι υπουργοί έχουν χάσει

τον έλεγχο του συστήματος testing»

και αν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός,

«θα απολογείτο για το γεγονός ότι αυτό

σήμερα το σύστημα ανίχνευσης αντί

να βρίσκεται στην καλύτερη κατάστα-

ση σχεδόν έχει καταρρεύσει».

Πάντως, καθημερινά πολίτες καταγ-

γέλλουν ότι δεν μπορούν να κάνουν

το test, δεν υπάρχουν κέντρα κατά πε-

ριοχές και το κοινό στέλλεται σε σταθ-

μούς 100 μίλια μακριά και όταν φθά-

σουν, κάποτε δεν υπάρχει κανένας και

το σύστημα Ανίχνευσης και Ιχνηλά-

τησης ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα

σε φθορά ή αφθαρσία. 

Η... "Clueless" Βαρώνη 

Dido Harding

Και τώρα η ειρωνία. Επικεφαλής του

σημαντικού αυτού προγράμματος Track

and Trace (Ανίχνευσης και Ιχνηλά-

τησης) είχαν διορίσει τον περασμένο

Μάιο την βαρώνη Dido Harding. 

Στις 18/9/2020 με δύο ολόκληρες

σελίδες η «Daily Mail» την χαρακτήρ-

ισε «Η Ανίδεη Βαρώνη («Baroness

Clueless»), η οποία κρατάει τη τύχη

του έθνους μας στα χέρια της, που όταν

κλήθηκε να απαντήσει σε βουλευτές,

τούς είπε, ‘’μα δεν ζήτησα την θέση’’,

μια δήλωση που φανερώνει ότι το

σύστημα απέτυχε», έγραψε στους τί-

τλους της η εφημερίδα.

Και ξέρετε ποία είναι η Βαρώνη

Harding; Η εγγονή του Στρατάρχη Sir

John Harding, αποικιακού κυβερνήτη

στην Κύπρο 1955-57. Είναι κόρη του

John Charles Harding (γιού του Στρ-

ατάρχη), ο οποίος πέθανε το 2016,

εγγονή του Field Marshal John Harding

ο οποίος πέθανε το 1989.

Και για την οποία ο Βρετανός καθη-

γητής Dr James Ker-Lindsay από τις

17 Ιουλίου 2020 είχε γράψει τα εξής:

«Φαίνεται η βαρώνη Dido Harding δεν

κάνει καθόλου καλά τη δουλειά της για

την ανίχνευση και ιχνηλάτηση εδώ στο

Ηνωμένο Βασίλειο και για όσους παρ-

ακολουθούν στην Κύπρο αξίζει να σημει-

ωθεί ότι είναι η εγγονή του Field Marshal

Harding ο οποίος δεν έκανε καθόλου

καλά τη δουλειά του στην Κύπρο, στην

ανίχνευση και ιχνηλάτηση της ΕΟΚΑ

την δεκαετία του 1950»!

«Δεν παρέχουμε ακόμα

έλεγχο (test) για Covid-19 

στο Αεροδρόμιο Heathrow»

Όπως μου τόνισε φίλος «κάθε φορά

που συγκρίνω την κατάσταση στο Ηνω-

μένο Βασίλειο με την Κύπρο, σοκά-

ρομαι ακόμα περισσότερο. Ενώ η Κύ-

προς εισήγαγε υποχρεωτικά tests στους

επιβάτες που φθάνουν στο αεροδρό-

μιο της Λάρνακας με οδηγίες για αυτό-

απομόνωση μέχρι τα αποτελέσματα,

το αεροδρόμιο Heathrow δεν έχει ακόμα

τέτοιο σύστημα». 

Και η επιβεβαίωση βρίσκεται όντως

στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου

Heathrow! Στην ερώτηση: «Κάνετε test

κατά την άφιξη;», η απάντηση: «Δεν

παρέχουμε ακόμα test για Covid-19

στις αφίξεις στο Heathrow». («Are you

providing testing on arrival?» «We are

not yet providing COVID-19 testing on

arrival into Heathrow. We do have a

dedicated testing facility ready to start

trials at Terminal 2, however we require

Government support in order for pas-

sengers who test negatively to be

released from quarantine early...»)

Και τώρα ενημερωνόμαστε ότι η

Βαρώνη Dido Harding θα ηγηθεί ...

νέου Δημόσιου Οργανισμού Υγείας,

του Institute for Health Protection, το

οποίο αντικαθιστά το Public Health

England. Δεν ξέρουμε αν «ζήτησε»

αυτή τη θέση ή αν και πάλι της την έδω-

σαν... Θα είναι δηλαδή υπεύθυνη για

την Προστασία της Υγείας μας!

Εν κατακλείδι και θυμίζοντας τις

εγκληματικές καθυστερήσεις της βρε-

τανικής κυβέρνησης για μέτρα αντι-

μετώπισης του κορωνοϊού, από τον

Φεβρουάριο του 2020, για τις οποίες

γράψαμε λεπτομερώς στην «Σημερι-

νή», φοβερά λάθη, την προδιάθεσή

τους για «ανοσία αγέλης» παρά για

προστασία του λαού έναντι του Covid-

19. Εξ αιτίας των οποίων χιλιάδες άνθ-

ρωποι έχασαν τη ζωή τους εξού και το

σκάνδαλο των εκατοντάδων θανάτων

στα απροστάτευτα γηροκομεία, δεν θα

είναι μακράν της πραγματικότητας ότι

τελικά κάποιοι στην κυβέρνηση ακόμα

επένδυαν στην «ανοσία αγέλης» και

στο εμβόλιο εντός του τρέχοντος έτους.

Όταν όμως αποκαλύφθηκε ότι σε αμφ-

ότερα απέτυχαν, ο Πρωθυπουργός και

οι «σύμβουλοί» του αναγκάστηκαν να

επιβάλουν εκτάκτως για έξι μήνες απο-

φεύγοντας το γενικό lockdown και αυτά

τα μέτρα, αφενός για διάσωση της οικο-

νομίας που βρίσκεται στο χειρότερο

στάδιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο και αφετέρου τον λαό, η μοίρα

του οποίου βρίσκεται σε τέτοια χέρια...

Ίσως μέχρι την άνοιξη του 2021 να

καταφέρουν να παρέχουν test για Covid-

19 στους εισερχόμενους επιβάτες στο

αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου,

ίσως να φθάσουμε το 10% του πληθυ-

σμού σε αντισώματα και ίσως να έχου-

με κάποια νέα για κανένα ... εμβόλιο.

Και ας ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε

να βγάλουμε τον χειμώνα και να φθά-

σουμε την άνοιξη με βάρκα την ελπίδα...

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Με τον κορωνοϊό, την εγγονή του

Harding και βάρκα την ελπίδα...
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Μέρος 12ον

Οταν στα 1776 οι Αμερικανοί ξεσηκώθηκαν

ενάντια στην Αγγλία για να αποκτήσουν την

ανεξαρτησία τους και όταν λίγα χρόνια πιο ύστε-

ρα, στα 1789, ο Γαλλικός λαός ξεσηκώθηκε διεκ-

δικώντας την Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελ-

φότητα, οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης έμελλαν

να επηρεαστούν. Οι φιλελεύθερες ιδέες της Γαλ-

λικής επανάστασης, οι ιδέες του Βολταίρου και

των άλλων Γάλλων εγκυκλοπαιδιστών και φι-

λοσόφων ξυπνούσαν τους σκλαβωμένους λα-

ούς της Ευρώπης που στέναζαν για αιώνες κά-

τω από το φεουδαρχικό σύστημα και τους κα-

λούσαν να διεκδικήσουν τα δίκαια τους. Τα κηρύγμα-

τα της Γαλλικής επανάστασης επηρέασαν και

πολλούς Έλληνες λογοτέχνες.

Όπου υπήρχαν ελληνικές παροικίες, στη Βιέννη,
στο Παρίσι, στη Βενετία, στην Οδησσό και αλλού,
αναπτύχθηκαν στο εμπόριο και τη βιοτεχνία και σιγά
- σιγά στον ξενιτεμένο Ελληνισμό αναπτύχθηκε και
συνειδητοποιήθηκε ο νεοελληνικός εθνικισμός. Έτσι
το 1790 άρχισε να βγαίνει στη Βιέννη η «Εφημερίς»

που την έβγαζαν οι αδελφοί Πούλιοι. Στην ίδια πόλη
βγήκαν και τα περιοδικά «Ελληνικός Τηλέγραφος»

(1812 – 29) και ο «Λόγιος Ερμής» (1811- 21).

Ρήγας Φερραίος 

1757 – 1798

Ο Ρήγας Φερραίος ή Βελεστινλής γεννήθηκε
στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας το 1757. Το πραγμα-
τικό του όνομα ήταν Αντώνης Κυριαζής. Σπούδασε
στη Ζαγορά και στα Αμπελάκια και για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα εργάστηκε ως δάσκαλος στο Πή-
λιο. 

Έφυγε από το χωριό του όταν ήταν 20 χρόνων
γιατί σκότωσε έναν Τούρκο, κρύφτηκε στα βουνά του
Ολύμπου και στο Άγιο Όρος. Μετά πήγε στη Κων-

σταντινούπολή όπου σπούδασε Γαλλικά και Γερμα-

νικά. Αργότερα πήγε στη Μολδοβλαχία όπου πήρε

ανώτερη μόρφωση και απόχτησε περιουσία στην Κρ-

αϊόβα όπου έκανε τον έμπορο. Υπηρέτησε γραμμα-

τέας του Αλ. Υψηλάντη και του Ν. Μαυρογένη (που

ήταν ηγεμόνας την Βλαχίας). 

Η Γαλλική επανάσταση του 1789 τον επηρέασε

τόσο πολύ που παράτησε το εμπόριο γύρω στα 1790

και ανακατεύτηκε δραστήρια στο απελευθερωτικό

κίνημα. Ήταν πολυτάξιδος και αυτό τον βοήθησε να

καταλάβει ότι ο σκλαβωμένος κάτοικος της Βαλκανι-

κής δεν διέφερε καθόλου από τον σκλαβωμένο  Έλληνα

συμπατριώτη του. 

Ύστερα από τον αποκεφαλισμό του Μαυρογένη,

ο Ρήγας έφυγε για την Βιέννη όπου ήρθε σε επαφή

με πολλούς απόδημους και άλλους πατριώτες στην

Ελλάδα. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή επαναστατι-

κού υλικού, έβγαζε φυλλάδια, χάρτες, θούρια και προ-

κηρύξεις. Εκτός από την πατριωτική του δράση ασχο-

λήθηκε και με τη λογοτεχνία και με μεταφράσεις.

Το 1790 δημοσίευσε το «Σχολείον των ντελικά-

των εραστών, ήτοι βιβλίον ηθικόν, περιέχον τα

περίεργα συμβεβηκόντα των ωραιοτέρων γυναικών

των Παρισίων, ακμαζουσών κατά τον παρόντα

αιώνα». Το βιβλίο αυτό είναι μετάφραση, αλλά όπως

αναφέρει και ο Γ. Κορδάτος, «πλουτίζει τη φτωχή και

αναιμική λογοτεχνία του καιρού». Τον ίδιο χρόνο εξέ-

δωσε το έργο «Φυσικής Απάνθισμα». Δυο χρόνια

αργότερα, το 1792 εξέδωσε το έργο «Έρωτος απο-

τελέσματα», ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τρα-

γούδια. Στο έργο αυτό ο Ρήγας εισαγάγει το νέο είδος

της λογοτεχνικής πεζογραφίας και είναι από τους

πρώτους που μας έδωσε αναγνώσματα – τύπου ρο-

μάντζου – με φιλελεύθερο πνεύμα. Το 1797 εξέδω-

σε τα πιο κάτω έργα: «Νέος Ανάχαρσις», «Η Νέα

Χάρτα της Βλαχίας», «Χάρτα της Ελλάδος» και

«Νέα Πολιτική Διοίκησις». 

Ήταν πολύ επηρεασμένος από τα φιλελεύθερα

κηρύγματα της Γαλλικής επανάστασης.

Ο «Θούριός» του είναι γραμμένος με αυτό το φι-

λελεύθερο και επαναστατικό πνεύμα:

Ως πότε παλικάρια να ζώμεν στα στενά

μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά;

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή

Το μήνυμα του Ρήγα δεν απευθυνόταν μόνο 

στους Έλληνες σκλαβωμένους, αλλά και στους σκλα-

βωμένους λαούς της Βαλκανικής, γιατί τους έβλεπε

όλους σαν καταπιεσμένους που είχαν κοινά συμφέ-

ροντα και κοινό τον εχθρό – την Οθωμανική αυτο-

κρατορία. Ο Γ. Βαλέτας θεωρεί τον Ρήγα ως την «ηγε-

τική μορφή του νεοελληνικού Διαφωτισμού» και σαν

έναν άλλο Τυρταίο, που «καλεί τους ομοεθνείς του

και μαζί όλους τους σκλαβωμένους λαούς της Βαλ-

κανικής, ακόμα και τους Τούρκους, που τους θεωρεί

και αυτούς σκλαβωμένους στον απολυταρχικό ζυγό

του Σουλτάνου, να ξεσηκωθούν για να αποτινάξουν

την επάρατη σκλαβιά, χωρίς να λογαριάζουν εθνικότητα

και θρησκεία, και ν’ αποκτήσουν ενωμένοι την πολ-

υπόθητη λευτεριά τους». (Βλ. Γ. Βαλέτα: Ιστορία Νε-

οελλην. Λογοτεχνίας, σελ. 64-65).

Τα φλογερά, εγερτήρια τραγούδια του Ρήγα, όπως

και το πιο κάτω, ο τοτινός κλήρος και ιδιαίτερα οι Πα-

τριαρχικοί και Φαναριώτικοι κύκλοι της Κωνσταντι-

νούπολής δεν τα έβλεπαν με καλό μάτι.

Όλα τα έθνη πολεμούν

και στους τυράννους τους ορμούν,

εκδίκησιν γυρεύουν, 

και τους εξολοθρεύουν

και τρέχουν για την δόξαν, 

με χαρά στη φωτιά.

Όταν έγινε γνωστό ότι ο Ρήγας συνελήφθη, γιατί

οργάνωσε εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, οι κύκλοι

του Πατριαρχείου φοβήθηκαν και αποφάσισαν όχι

μόνο να διαχωρίσουν τη θέση τους από τον Ρήγα,

αλλά καταδίκασαν και στιγμάτισαν τις δημοκρατικές

και εθνικοαπελευθερωτικές του ιδέες. Με τη συγκα-

τάθεση του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ και με «συγγρα-

φέα» τον Άνθιμο, Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, έκ-

δοσαν ένα φυλλάδιο που έφερε τον τίτλο: «Πατρική

Διδασκαλία». Στην πραγματικότητα, εξυμνούσε το

απολυταρχικό καθεστώς του Σουλτάνου, που έγρα-

ψε ο λόγιος Αθανάσιος Πάριος. Στο φυλλάδιο αυτό

εξυμνείται ο Σουλτάνος ως ο άναξ και κηρύσσει πως

το τουρκικό καθεστώς είναι νόμιμο και αρεστό στο

Θεό! 

Δίνουμε μερικούς στίχους:

Πόσο λοιπόν τα λογικά πράγματα χρεωστώσι

μ’ ευπείθειαν και υποταγήν στον Άνακτα να ζώσι.

Αυτός είναι μετά θεόν ο εξουσιαστής των

ο πρύτανις των αγαθών και φύλαξ της ζωής των.

Προπάντων λέγει η Γραφή να κάμωμεν δεήσεις

υπέρ των βασιλέων μας πάντοτε και επίσης.

Φεύγοντας από τη Βιέννη για να γυρίσει στην Ελλά-

δα το 1797, μετέφερε πολλά επαναστατικά συγγράμ-

ματα του. Συνελήφθη στην Τεργέστη με εφτά συντρ-

όφους του από τους Αυστριακούς που τον παράδω-

σαν στον πασά του Βελιγραδίου. 

Στις 24 Ιουνίου 1798, ύστερα από φριχτά βασανι-

στήρια ο Ρήγας στραγγαλίστηκε στο Βελιγράδι μαζί

με εφτά συντρόφους του και τα πτώματα τους πε-

τάχτηκαν στον Δούναβη. Οι ιδέες του όμως έμελλαν

να γίνουν ένα πολιτικό ηφαίστειο που ξάπλωσαν τη

φιλελεύθερη τους λάβα τόσο στην Ελλάδα το 1821

όσο και στην υπόλοιπη Βαλκανική αργότερα.

Αδαμάντιος Κοραής 

1748 – 1833

Ο Αδαμάντιος Κοραής που θεωρείται «Δάσκα-

λος του Γένους», γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748. Ο

πατέρας του ήταν έμπορος από τη Χίο. Το 1771 πή-
γε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και το 1782 πήγε
στο Μονπελιέ της Γαλλίας για να σπουδάσει για-
τρός. Όταν πέθαναν οι γονείς του, για να τα βγάλει
πέρα, δίδασκε Ελληνικά και μετάφραζε ιατρικά συγ-
γράμματα. Όταν τέλειωσε τις σπουδές του το 1788
εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι. Έζησε από κον-
τά τη Γαλλική επανάσταση και το φιλελεύθερο κλίμα
της Γαλλίας τον επηρέασε πολύ. Παράτησε την ια-
τρική και «έπεσε με τα μούτρα» στο διάβασμα και στη
μετάφραση των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.
Πίστευε ότι οι Έλληνες της εποχής του για να ξε-
σηκωθούν και να λευτερώσουν τη χώρα τους έπρε-
πε να διακατέχονται από εθνική συνείδηση και ο μό-
νος τρόπος για να την αποκτήσουν, έπρεπε πρώτα
να μορφωθούν και να γνωρίσουν την αρχαία τους
κληρονομιά. Για να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και
με τη συμπαράσταση που είχε από πολλούς από-
δημους πλούσιους συμπατριώτες του, ασχολήθηκε
συστηματικά με την μετάφραση και την έκδοση πολ-
λών κλασικών κειμένων.

Ο Κοραής αντιπαθούσε τους Φαναριώτες και 

τους Κοτζαμπάσηδες, γιατί ήταν φιλότουρκοι και με

τη στάση τους στάθηκαν εμπόδιο στον απελευθερ-

ωτικό αγώνα. Πολλές φορές έκανε έμμεση κριτική και

στο Πατριαρχείο. Τα έργα του απευθύνονται στους

Έλληνες και στους Ευρωπαίους όπου συμβουλεύει

τους πρώτους και διαφωτίζει τους δεύτερους.

Το 1798 εξέδωσε το βιβλίο «Αδελφική Διδασ-

καλία» και το 1801 το «Σάλπισμα Πολεμιστήριον».

Όπως και άλλοι διάσημοι συγκαιριανοί του (Βούλγα-

ρης, Ψαλλίδας κ.ά.), ο Κοραής πίστευε πως η σω-

τηρία της Ελλάδας αναμενόταν από την Τσαρική

Ρωσία μα, όταν είδε πως δεν ερχόταν ρωσική βοή-

θεια, το 1805 έγραψε το φυλλάδιο: «Τι πρέπει να κά-

μωσιν οι Γραικοί κατά τας παρούσας περιστά-

σεις. Διάλογος δύο Γραικών όταν ήκουσαν τας

λαμπράς νίκας του Ναπολέοντος». Τον ίδιο χρό-

νο (1805) άρχισε την πολύ σημαντική έκδοση της

«Ελληνικής Βιβλιοθήκης», με έργα αρχαίων συγγρ-

αφέων. 

Όπως ο Ρήγας απελπίστηκε με τη στάση των Με-

γάλων Δυνάμεων της εποχής, το ίδιο ένοιωσε και ο

Κοραής. Στην αρχή πίστεψε πως ο Ναπολέοντας θα

απελευθέρωνε την Ελλάδα μα γρήγορα κατάλαβε

πως και ο ίδιος ο Ναπολέοντας καταπατούσε τα

κηρύγματα και τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστα-

σης. 

Ο Κοραής είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τη

γλωσσολογική του προσφορά. Οι Έλληνες μορφω-

μένοι της εποχής του ήταν διαιρεμένοι στους δημο-

τικιστές και στους αρχαϊστές. Ο Κοραής στάθηκε αν-

τίθετος και στις δύο παρατάξεις. Ήταν ο εισηγητής

της «μέσης οδού», δηλαδή δεν υποστήριζε ούτε την

«αρχαία» ούτε τη «δημοτική». Υποστήριξε μια συμβι-

βαστική λύση – την «Καθαρεύουσα».

Για τις «συμβιβαστικές» του ιδέες στο θέμα της

γλώσσας, ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός έγραψε την

κωμωδία «Κορακίστικα», στην οποία σατίριζε τον

Κοραή, που άρεσε πολύ στους Φαναριώτικους  κύ-

κλους, γιατί αντιπαθούσαν τον Κοραή. 

Οι «Επιστολές» του Κοραή αποτείνονται σε διά-

φορα πρόσωπα και κοινότητες. Αποτελούν ανεξάν-

τλητο ορυχείο σοφίας, και ανθρωπισμού. Στα γερά-

ματα του εξέδωσε διάφορα συγγράμματα του με τίτλο

«Άτακτα», με ποικιλία θεμάτων: γλωσσικά, ηθικά,

πολιτικά, αρχαιολογικά κλπ. Σ ‘ όλη τη ζωή του στά-

θηκε φλογερός πατριώτης και δημοκράτης. 

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 ο Κο-

ραής συνέχισε να απευθύνει συμβουλές στους αγω-

νιστές να παραμείνουν μονοιασμένοι. Κατηγόρησε

ακόμα και το απολυταρχικό σύστημα του Καποδίστρια

και πίστευε στην πολιτική και πνευματική αναγέννηση

της Ελλάδας.  Ο Κοραής πέθανε το 1833.
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∂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
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Ρήγας Φερραίος - Αδαμάντιος Κοραής
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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Turkey is the biggest threat to Europe

today, and the Greeks need our help

LETTER TO THE FOREIGN SECRETARY 

BY THE BRITISH ALL PARTY

PARLIAMENTARY GROUP FOR CYPRUS:

“UK must consider all

measures against the

illegal re-opening of

Varosha”
The Chair of the All Party Parliamentary Group ("APPG") for

Cyprus, Sir Roger Gale MP (Conservative), has written to For-

eign Secretary, Dominic Raab MP, urging the UK Government

to consider all actions and measures to ensure that Varosha is

not re-opened in a way that contravenes UN resolutions follow-

ing representations from the National Federation of Cypriots in

the UK, which is the Secretariat for the APPG. The letter was co-

signed by the Vice-Chairs of the APPG for Cyprus, Bambos

Charalambous MP (Labour), Christine Jardine MP (Liberal De-

mocrat), Caroline Nokes MP (Conservative); and Secretary Jack

Dromey MP (Labour).

The letter highlighted the recent provocative statements from

the illegal regime in the occupied area of Cyprus and the UN

resolutions that the statements contravene. It went on to say

that "we [the UK] cannot underestimate or downplay the state-

ments made, or intentions telegraphed, by senior Turkish offi-

cials". It also warned that "the statements and posturing ema-

nating from Turkey must be of grave concern to the United King-

dom as Guarantor Power of the Republic of Cyprus' indepen-

dence, sovereignty and territorial integrity". UN Security Coun-

cil Resolution 550 (1984) and 789 (1992) explicitly call on Turkey

to give control of Famagusta to the UN so that the town's lawful

residents can return.

The letter also acknowledged President Anastasiades' con-

structive suggestion to establish a 'Technical Committee on the

Reconstruction and Resettlement of the fenced area of Varosha'.

The committee would be tasked with evaluating the properties

in Varosha so that the town's lawful residents can return safely

once technical work has been completed. The APPG for Cyprus

described this as having "the undoubted potential to act as a

substantive confidence building measure."

At the end of the letter, Sir Roger Gale MP and the Officers of

the APPG urged the UK Government "to consider all measures

and pre-emptive actions that it can take to ensure that Varosha

is not re-opened in a manner that contravenes UN resolutions

and that it clearly voices in a strong and unequivocal manner its

public opposition to such a possibility. It is, in our view, incum-

bent on the British Government to do so and to stand firmly on

the side of international law and UN resolutions."

Federation President, Christos Karaolis, commented, "I'm

pleased that our representations have led to this strong and clear

letter to the UK Government by our cross-party friends in Par-

liament. It's time that the UK Government started taking Turkey's

statements and actions seriously, rather than simply appeasing

President Erdogan's unacceptable authoritarianism."

In a statement earlier this year on Varosha, the UK Govern-

ment said that, “We [the UK] fully support all relevant Security

Council resolutions, including Resolutions 550 and 789… The

UK remains convinced that a comprehensive settlement is the

best chance of resolving these issues”.

Later this week EU leaders will meet to

discuss their recovery plan. They will spend

a few minutes on Brexit. EU heads of gov-

ernment look with disbelief at Boris John-

son's announcement that he will break in-

ternational law to appease the Brexit ob-

sessives in his party.

But there is nothing Europe can do to cure

Britain's Brexit virus.

Article by

Denis 

MacShane, 
former British 

Minister for Europe

Russia is back with the confirmation of

the attempted murder via poison of Putin's

chief opponent, Alexei Navalny. And across

the frontier, the democratic uprising in Be-

larus will get an airing.

But today, by far the biggest threat to Eu-

rope from a foreign power which is threat-

ening EU territory and almost everything Eu-

rope says it seeks to project as its values

comes from Turkey.  

Speaking in Athens last week, the former

French socialist president, François Hol-

lande, laid out his concerns about Turkey.

For Hollande, Recep Tayyip Erdogan, now

known in all diplomatic circles as "The Sul-

tan", was a threat to Europe. He has led

Turkey to economic ruin and now has to beat

the nationalist drum and the restoration of

Ottoman empire glory in order to divert peo-

ple's attention from rising economic prob-

lems.

Hollande's charge sheet includes multi-

ple accusations: Sultan Erdogan is seeking

to militarise the Eastern Mediterranean; he

has breached Nato Treaty obligations by

buying Russian missiles; he has imprisoned

hundreds of journalists and political oppo-

nents; he is obsessed with Islamism, pro-

moting Islam in Europe and has converted

two of the finest Byzantine Christian cathe-

drals in Istanbul into mosques; he flagrant-

ly interferes in the politics of European coun-

tries like France and Germany, holding gi-

ant political rallies and insisting that Turkish

EU citizens owe loyalty only to Turkey; his

adventurism in Syria and his war on the Kurds

is dangerous; his alliance with Libya was an

act of aggression.

Hollande's line was music to the ears of

Greek ministers attending the conference.

Nikos Dendias, the Greek foreign minister,

insisted that Greece wanted to work with Er-

dogan, but only once the threats to the ter-

ritorial integrity of the island nations of Greece

was lifted.

Greece and Cyprus have been trying to

get more support from the EU. Britain, with

its pro-Turkish prime minister, is no longer

a player to the disappointment of British Hel-

lenophiles.

The main problem for Greece is the re-

fusal of Germany to take a clear line. After

Hollande, the former Social Democratic Par-

ty leader, Sigmar Gabriel, who was German

Foreign Minister from 2017 to 2018, took a

completely different line. Gabriel insisted

that if Turkey was sanctioned for buying

Russian S-400 air defence missiles in clear

violation of Nato Treaty obligations or was

made to leave Nato, Turkey would quickly

become a nuclear power.

He added that if the EU showed solidari-

ty with Greece and took any measures against

Erdogan, Europe would have to build new

walls on all its frontiers including internal

ones in countries like Hungary, as Erdogan

would send a million or more refugees into

the EU.

For Gabriel, the main problem was that

the United States was not ready to sanction

Turkey and given the US-controlled Nato,

there would be no clear line on Turkish mil-

itarisation of the East Mediterranean.  

For Gabriel, the answer was "strategic pa-

tience" which also should be the policy to-

wards Putin even after the attempt to mur-

der Navalny.

As Gabriel sarcastically put it, "if the EU's

foreign policy is now vegetarian, German

foreign policy is vegan".

German and EU hand-wringing on Turkey

was confirmed in an interview with the main

Greek paper Kathimerini when the director

of the German Council on Foreign Relations,

Daniela Schwarzer, also special adviser to

the EU foreign policy supreme, Josep Bor-

rell, said proposals to put pressure or sanc-

tions on Erdogan were "complex in a num-

ber of ways: whether they should be im-

posed, to what extent, under what terms –

and under what terms they should be lifted".

She added, "We have not yet reached the

point of broad and deep sanctions."

That is precisely the foreign policy veg-

anism from Berlin and Brussels that Sigmar

Gabriel mocked. In many EU capitals, the

Greece-Turkey dispute is complicated, ar-

cane and lost in every sense in many mists

of history.

Recently the Foreign Minister of Malta in

Ankara suggested it was just a matter of talk-

ing it all through.

If a power the size of Turkey was threat-

ening to take over Malta's little island of Go-

zo he would be the first to demand solidar-

ity and support from the EU.

On Tuesday, Angela Merkel, EU Council

president Charles Michel and Erdogan have

a scheduled Zoom discussion ahead of the

EU Council later this week. Greece is the

main talking point. Will the EU foreign poli-

cy vegetarians and vegans let the carnivo-

rous Erdogan help himself to a slice of the

Aegean?

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

As German Foreign Minister Sigmar Gabriel put it, 

'if the EU's foreign policy is now vegetarian, 

German foreign policy is vegan'



UK Cypriot Councillor Stephen

Alambritis has announced he

will step down as Leader of the

London Borough of Merton in No-

vember, ten years after he first

won election to the role.

The council’s longest-serving leader,

Cllr Alambritis will formally leave his

post at the next meeting of the Coun-

cil on November 18, when a new

Leader will also be proposed for elec-

tion.

First elected to the council in 2003,

Aradippou born Cllr Alambritis be-

came the Labour Leader in the 2007

and took the council’s most senior

role in 2010 following the first of three

successive election victories in the

outer South London borough.

He was the first and still the only

Cypriot in the

UK to get to

the most se-

nior position

for councillors

namely Ex-

ecutive Leader under the “strong

leader” model. While there have been

many Cypriot Mayors in England,

their position is purely ceremonial

and without any powers.

With over a decade of service,

Alambritis has led the authority for

longer than any previous Leader in

Merton since the council was formed

in 1965.

In 2013, Merton Council was named

Best Achieving Council at the pres-

tigious MJ Achievement Awards.

Under Cllr Alambritis’s leadership,

a wide range of improvements have

been delivered for the borough:

–Supporting the most vulnerable

–Establishing and maintaining

100% council tax support to those

on low  incomes in the borough

–Ensuring those leaving care don’t

pay council tax until they are aged

25 to help them get started

–Development of the new learn-

ing disability centre at Leyton Rd

–The fight continues against pro-

posals to downgrade  St Helier Hos-

pital

–Improving services for families

–The development of a brand new

leisure centre at Morden, and new

library at Collier’s Wood. The bor-

ough’s seven award–winning libraries

have all been kept open, as other lo-

cal authorities close libraries.

–Significant improvement in school

exam results, with all secondary

schools now rated Good or Out-

standing by Ofsted

–Expansion to more than 20 schools

to create 4,500 new school places

–A brand new secondary school

building, nearing completion in South

Wimbledon

Being more business-like in

how the council operates

Cllr Alambritis used his background

in business – before leading the coun-

cil, he had a successful career at the

Federation of Small Businesses –

to run the council in a more busi-

ness-like way.

–Managing local spending and

maintaining a 0% tax increase for

six years out of ten.

–Delivering best-in-London per-

formance in supporting local busi-

nesses with grants during the pan-

demic.

–Improving resident satisfaction

with the way the council is run

–A football fanatic (and season

ticket holder at Fulham FC), he led

the council’s support for local club

AFC Wimbledon to achieve their goal

of returning home to Plough Lane in

a brand new stadium, which is part

of a development of 800 much-need-

ed homes.

Most recently, Cllr Alambritis has

chaired the council’s Covid-19 task

group, leading the council’s response

to the pandemic, during which time

more than 8,000 vulnerable people

were directly supported by the coun-

cil.

In addition to his role as Council

Leader, Cllr Alambritis has been a

member of the Better Regulation

Task Force at the Cabinet Office,

and a Commissioner at both the Dis-

ability Rights Commission (DRC)

and at the Equality and Human Rights

Commission (EHRC). Cllr Alambri-

tis is also a trustee on the board of

London Sport and a member of the

Leaders’ Committee at London Coun-

cils.

He will remain as a backbench

councillor, representing the Ravens-

bury Ward, which he has served

since 2003.

Cllr Alambritis said: “It has been

an incredible privilege to serve the

borough I love for so long. There

have been great times, and of course

some difficult ones, but it has been

an honour because Merton is my

home, and my family’s home.

“I said back when I started as

Leader that I wanted to improve ser-

vices for families, support the most

vulnerable in the borough, and get

a more business-like focus at the

council. I really believe we’ve done

that.

“We’ve improved and expanded

schools - with better exam results

and more capacity, as well as the

new school in Wimbledon – built the

new leisure centre in Morden and

opened a new library in Colliers Wood,

and delivered six tax freezes in ten

years Despite funding cuts, we’ve

maintained 100% tax support for

those in need, and delivered the new

learning disability centre at Leyton

Road.

“Together, we’ve built one of the

best partnership environments in

London. Our public services, health
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Longest-serving UK Cypriot

Council Leader to step

down after a decade
STEPHEN ALAMBRITIS: 

“IT HAS BEEN A PRIVILAGE 
TO SERVE THE BOROUGH 

OF MERTON”

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση στο

www.eleftheria.co.uk
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Being born Greek is a blessing and a

privilege.  We are born in a nation deep

in history, embed in heroism, immersed

in philosophy, moved by art and tragedy

and nourished with myth and culture.  We

have given the world democracy and we

have contributed more than most, per-

haps the most, in the development of all

aspects of civilisation and culture through-

out the world.

By 

Michael

Papadopoulos

Some of us, living as we do in foreign

lands, face the problem of not being able

to bequeath  this pride that we feel for

our homeland to our children, born as

they are in the countries that we live,

growing in a different culture, schooled

in another language, taught a different

history and surrounded by friends who

have never heard of Greece, except per-

haps that it's a lovely place for a holiday.

Even if we succeed in installing "Greek-

ness" or "Hellenism" to our children, we

still face this problem with our grand-

children, especially if they live far away

from us and we can't see them often

enough to speak to them in Greek and

so help them to learn our language and

steer them into our heritage with myths

and fairy tales.

This is the reason that I have decided

to present very short posts about ten

Greek people that in my opinion con-

tributed to the development of Greek

greatness, tradition and culture.  I will be

writing in English so that the text can be

accessed by those who do not speak/read

Greek.  They will be short posts because

most people just pass by lengthy ones

without reading them.  Hopefully, they

will prod the interest so that people, es-

pecially young people, will explore fur-

ther.

I must say that the choice of the ten is

my personal choice and no one has to

agree with me.  You can choose and in-

vestigate further what you think are the

greatest Greeks to have walked the earth.

You can even post your ten greatest be-

low this post.  You will see mine eventu-

ally.  But I begin with the GREATEST of

them all!  Alexander!  Alexander the Great!

Alexander the Great

Alexander was born in 356 BC, in Pel-

la, Macedonia.  He was the son of King

Philip II of Macedon and Queen Olympia.

Alexander was a great battle tactician and
general. He was never defeated in battle.
He conquered most of the known world and
accomplished far more than many of the
biggest names in history, although he died
at the very young age of 32 and 8 months.
He became king at the age of 20, and he
never lost a battle.  He led some of the bat-
tles from the age of seventeen.  The great-
est empire at the time was that of the Per-
sians but he defeated them in four main bat-
tles:

1. The Battle of the Granicus: May 334

BC

2. The Battle of Issus: 5 November 333

BC

3. The Battle of Gaugamela: 1 October

331 BC

4. The Battle of the Persian Gate: 20 Jan-

uary 330 BC

The defeated Persian King Darius was

killed by one of his satraps (Bessus) and

Alexander killed him for killing his king.  Alexan-

der showed great respect to the king's fam-

ily, calling the king's mother, 'mother'!   He

fell in love with Darius's daughter and mar-

ried her.  Darius's mother refused to go to

her son's funeral, saying that she only had

one son and his name was Alexander, king

of Persia.  After she learned of Alexander's

death, she refused to eat until she died!

Alexander died in June 323 B.C. at age

32. Some historians say Alexander died of

malaria or other natural causes; others be-

lieve he was poisoned. Despite his early

death, he earned the title Great because of

his ability to plan and strategize, adapt and

adjust on the battlefield so that he won every

time, even when outnumbered. He was in-

spiring and courageous, leading from the

front thus motivating his armies.  His Em-

pire stretched from Greece and the Danube

to India, making it the biggest ever up to that

time.

Alexander's legacy is  far reaching and

profound. He united the Greek city-states

and destroyed forever the Persian Empire

(which had itself in the past invaded Greece).

His battlefield tactics are still studied by his

modern-day military counterparts.

But, most importantly, his conquests spread

Greek culture across the world and  this is

evident to this day.

Tidbits:

‒ A Thracian garrison manning some

heights constructed a wall of carts full of

rocks, which they intended to throw upon

the approaching Macedonians. Alexander

ordered his soldiers to march in loose for-

mation and, when the carts and rocks were

thrown, either to open the ranks or lie flat on

the ground with their shields over them.  Thus

the rocks and carts rolled over the shields

and the Macedonians captured the hill.

‒ Once Alexander went to meet one of

the great philosophers of his time, Diogenes.

Alexander stood before him in a public plaza

and asked if there was anything he could do

for him. Diogenes calmly replied: "Yes, you

can step aside a little so as not to keep the

sunshine from me." Alexander was impressed

by the reply and said to his soldiers that if

he wasn't Alexander, he would have been

Diogenes.

‒ When challenged to untie an intricate

knot (the Gordian knot) and realising it was

impossible to untie, he sliced through it with

his sword saying "if it cannot be untied, it

can be cut", thus demonstrating he could

think outside the box.
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The second match day of the new season

brought many positive performances for com-

munity grassroots club Omonia Youth FC who

are sponsored by Spector, Constant & Williams,

Vas Barbers and V Jewellers 

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14

White were dominant as they ran out 12-1 win-

ners in a relatively straight forward and one-

sided match. There were seven different goal

scorers: Kaya (3), Yullian (2), Anthony P (2),

Ioannis (2) Emirhan, Theo and Dimari.  

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under

13 White played their first league of the sea-

son in a match that saw the team start very

slowly. A lack of closing down and poor de-

fending saw them go 2-0 down early in game.

The boys woke up and pulled one back, but

then conceded again to go 3-1 down. The boys

halved the deficit before the half time and then

equalised early on second half. Good football

saw the Under 13 White create many chances

but they couldn't close out win and drew 3-3.

Nick scored two goals, Chris got the other with

Jesiah named Man of the Match for his ex-

cellent fullback play.  

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13

Green had another tough game and playing

the first half uphill on a sloping pitch didn't help

either. However, even though they were miss-

ing some players the squad showed great en-

ergy and great effort which led to some love-

ly passing combinations. They conceded three

unlucky goals in the first 20 minutes but they

managed to fight back and score two goals

themselves and a narrow 3-2 defeat notwith-

standing, the coaches were proud of their team

for their battling display. There were plenty of

positives to take from the game. Angelo and

Christopher V were the scorers.   

Tas Georgiou's Under U14 Green played

without their regular goalkeeper and with Char-

lie stepping in his Man of the Match perfor-

mance earned his team a credible 303 draw.

Alex scored twice with Theo getting the other

goal. 

Mario Yiasemi's Under 14 Gold won 8-5 in

their first game of the season. The boys made

a great start to the game were three up but

conceded twice towards the end of the half.

The second half saw the Under 14 Gold miss

a few chances and their opposition equalised.

This galvanised the Under 14 Gold and they

again went ahead to eventually run out 8-5

winners and take all three points.  

Goals were scored by Man of the Match Ar-

da (4), Jovan (2) and Dhiren (2) 

Nick Georgiou's Under 18 Gold only had 8

fit and available players and were brilliant as

they only lost 3-0. The team are rebuilding

again this season so plenty of work is needed

all around but there were encouraging signs.

Man of the Match was Michael Vassiliou 

Michael Pieri's Under 16 White suffered a

2-1 defeat after conceding a late goal. The

boys were so much better than last week and

deserved at least a draw. Player registration

complications meant they only had two subs

so missing six players was a factor. Never-

theless,having taken the lead and created

chances, defeat was difficult to take. Erdal

scored his second goal in two games with Kyle

L named Man of the Match.  

Finally, Myri Demetriou and Kyri Eleftheri-

ou's Under 12 White put on another sensa-

tional performance and their third game in a

week to run out 4-2 winners. Both coaches

were rightly proud of their team as they showed

heart and bravery to battle back from 1-0 down,

and then 2-1 down. Playing sensible, passing

football, looking for the spaces in behind the

opposition on what was a very big pitch paid

dividends as they restricted the opposition to

two meaningful chances that they scored from.

Excellent performances from every single play-

er. Goals were scored by Andrew Demetriou

(2), Andre Eleftheriou, and Nicholas Polycar-

pou with Andre named Man of the Match for a

strong, disciplined performance at centre back,

and also scoring the crucial third goal with a

stunning free kick. 

The club's new men's team, sponsored by

Crown Mobile Tyres, Athletic Development

Club, The Master Locksmith, CJAZ Consult-

ing and RAMEK asset management, didn't

have a match this week and are back in ac-

tion on Sunday.  

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC,

you can contact the club at omoniay-

outhfootballclub@hotmail.com, via the

contact page on the club's website

www.omoniayouthfc.com as well as

following the club on twitter @Omoni-

aYouthFC and Instagram @omoniay-

outhfc1994.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT

OWNER GEORGE PSARIAS . . .  

COOKS FOR ELEFTHERIA

Fasolada
Haricot bean soup

George Psarias has

been a restauranteur for

almost forty years. He

spent his time and ener-

gy cooking traditional

Greek dishes but also de-

veloping new ones based

on fresh ingredients and

Mediterranean flavours.

He has appeared on numerous radio and television

programmes on BBC2 Food and Drink. ITV, Chan-

nel 4, Sky's Good Food Live and others. Here he

would like to give you a taste of his recipes.

FASOLADA
Haricot bean soup
Tomatoes, olive oil and dried beans – the proud

harvest of many a country family in Greece and

Cyprus. Some people consider fasolada to be the

Greek national dish; it is certainly a staple diet in

many homes and it is economical and healthy.

INGREDIENTS

(serves 4)

500g dried haricot beans
2 ltrs water
2 medium onions, peeled and finely chopped
3 carrots, peeled and finely chopped
2 sticks of celery with their celery tops, finely

chopped
2-3 garlic cloves, peeled and finely sliced

(optional)
2 ripe tomatoes, roughly chopped or 1x400g

canned chopped tomatoes
2 tbsp tomato puree
2 bay leaves
6 tbsp extra virgin olive oil
sea salt and freshly ground black pepper
juice ½ lemon
To garnish a handful of fresh flat-leaf parsley,

roughly chopped
METHOD

1. In a bowl soak the beans with cold water
over night.

2. Rinse them well and place them in a large
saucepan with enough water to cover and
boil for 10 minutes. Drain them and just
cover again with hot water. Bring them to the
boil once more and skim any foam from the
surface with a spoon.

3. Add all the remaining ingredients except the
lemon juice and simmer for around 1 ½
hours or until tender. Add more water if
needed during cooking to make sure that all
the ingredients are just covered. Squeeze
the lemon juice over the beans 5 minutes
before removing from the heat.

4. Pour into soup bowls, garnish with the
chopped parsley and serve with crusty bread
or koulouria (sesame seed bread rings),
olives or salted anchovies.

(c) George Psarias
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