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Συνεχίζονται οι επιδρομές
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Τ
ην Δευτέρα ο Τούρκος 
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν δήλωσε ότι η 
Τουρκία δεν θα κάνει 

βήμα πίσω στην επιχείρηση που 
πραγματοποιεί κατά της κουρ-
δικής πολιτοφυλακής Μονάδες 
Προστασίας του Λαού (YPG) 
στην Αφρίν στη βόρεια Συρία και 
συμπλήρωσε ότι η επιχείρηση 
διεξάγεται «σε συμφωνία» με τη 
Μόσχα
Τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώ-
θηκαν κατά τις τουρκικές επιχει-
ρήσεις στην επαρχία Αφρίν στη 
βορειοδυτική Συρία, μεταξύ αυ-
τών γυναίκες και παιδιά, όπως 
έγινε γνωστό από τον εκπρόσω-
πο τύπου της αραβοκουρδικής 
συμμαχίας των Συριακών Δημο-
κρατικών Δυνάμεων (SDF).
Επιπλέον, 23 άνθρωποι τραυ-
ματίστηκαν κατά τη διάρκεια 
των τουρκικών επιχειρήσεων, 
συμπλήρωσε ο Κίνο Γκάμπριελ, 

ο εκπρόσωπος τύπου των SDF, 
σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε 
στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυ-
μάτων που χρησιμοποιεί η συμ-
μαχία. Οι SDF περιλαμβάνουν 
τους Κούρδους πολιτοφύλακες 
YPG, τους οποίους στοχοθετεί η 
Άγκυρα.
Την ίδια ώρα οι Κούρδοι της 

Συρίας κάλεσαν την Δευτέρα 
τον διεθνή συνασπισμό υπό την 
ηγεσία των ΗΠΑ να «αναλάβει 
τις ευθύνες του» μπροστά στην 
επίθεση της Τουρκίας εναντίον 
της επαρχίας Αφρίν, μια επι-
χείρηση που σύμφωνα με τους 
ίδιους συνιστά «μια ξεκάθαρη 
στήριξη» στην οργάνωση Ισλα-

μικό Κράτος.
«Καλούμε τον διεθνή συνασπι-
σμό να αναλάβει τις ευθύνες του 
ενώπιον των δυνάμεών μας και 
του λαού μας στην Αφρίν» τονίζε-
ται σε ένα δελτίο τύπου των Συρι-
ακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.
«Η διεθνής συνασπισμός, ο σύμ-
μαχός μας στη μάχη εναντίον 
της τρομοκρατίας, μαζί με τον 
οποίο δώσαμε αξιέπαινες μάχες 
για να εξαλείψουμε την τρομο-
κρατία (…) γνωρίζει ότι αυτή η 
τουρκική επέμβαση στοχεύει στο 
να καταστήσει ανούσια την τελι-
κή νίκη» εναντίου του αυτοαπα-
κολούμενου Ισλαμικού Κράτους, 
σημειώνεται στο δελτίο τύπου.
Το κείμενο ανέγνωσε ο εκπρό-
σωπος τύπου των SDF κατά τη 
διάρκεια μιας συνέντευξης τύ-
που που οργανώθηκε στην πόλη 
Άιν Αϊσά, μια πόλη που βρίσκε-
ται υπό τον έλεγχο των Κούρδων 
στη βόρεια Συρία.

Αφρίν: Τουλάχιστον 18 άμαχοι νεκροί 
από το «σφυροκόπημα» της Τουρκίας

Τι σκοτώνει τους φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ
Μπαράζ αυτοκτονιών κλονίζουν τους τε-
λευταίους 18 μήνες το Μπρίστολ, αφού την 
Παρασκευή σημειώθηκε η 8η αυτοκτονία 
φοιτητή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Ο τελευταίος αυτόχειρας που ονομάζεται 
Τζάστιν Τσενγκ, ήταν τριτοετής φοιτητής 
στη νομική σχολή του Μπρίστολ και το Πα-
νεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει τί-
ποτα ύποπτο με τον θάνατο του.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται οι θάνατοι 
προέρχονται από μια «άνευ προηγουμένου 
αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας 
μεταξύ των νέων».
Μετά τα περιστατικά αυτά οι αρχές ερευ-
νούν τις υπηρεσίες υγείας του Πανεπιστη-
μίου το Μπρίστολ, ενώ θα δοθεί 1 εκα-
τομμύριο ευρώ για την καλυτέρευση των 
υπηρεσιών υγείας του.
Μάλιστα πριν από αυτό το διάστημα το 
δωδεκάμηνο από τον Οκτώβριο του 2016 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 άλλοι πέντε 
προπτυχιακοί φοιτητές αφαίρεσαν την ίδια 
τους τη ζωή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας θάνατος 
δεν συνδέεται με τους υπόλοιπους, όπως 
και τα θύματα δεν φαίνεται να είχαν καμία 
σχέση μεταξύ τους. 

Καταλονία: Αποφασισμένος να σχηματίσει 
νέα κυβέρνηση ο Πουτζδεμόντ

Αποφασισμένος να συγκροτήσει νέα τοπική 
διοίκηση στην Καταλονία παρά τις «απειλές» 
της κεντρικής ισπανικής κυβέρνησης, δήλωσε 
ο καθαιρεθείς ηγέτης Κάρλες Πουτζδεμόντ, ο 
οποίος παραμένει αυτοεξόριστος και το πρωί 
της Δευτέρας μετέβη στην Κοπεγχάγη.
«Δεν θα υποταχθούμε στον απολυταρχισμό» 
δήλωσε ο Πουτζδεμόντ, όπως μεταδίδει το 
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγες ώρες 
αφότου η νέα καταλανική Βουλή τον πρότεινε 
ως υποψήφιο πρόεδρο της περιφέρειας.
Η υποψηφιότητα Πουτζδεμόντ ουσιαστικά πε-
ριπλέκει περαιτέρω τις εξελίξεις όσον αφορά 
το τι μέλλει γενέσθαι με την Καταλονία, με 
δεδομένο ότι ερευνάται από την ισπανική Δι-
καιοσύνη για εξέγερση, στάση και διασπάθιση 
δημόσιου χρήματος.
Νωρίτερα, οι ισπανικές εισαγγελικές Αρχές 
ζήτησαν την εκ νέου ενεργοποίηση του ευρω-
παϊκού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκ-
δώσει παλαιότερα σε βάρος του Πουτζδεμόντ, 

αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το Ανώτατο 
Δικαστήριο.
Η απόφαση να τεθεί εκ νέου σε ισχύ το ένταλ-
μα σύλληψης αναβάλλεται μέχρι το καταλανι-
κό κοινοβούλιο να αποκαταστήσει την ομαλή 
δραστηριότητά του, αναφέρεται σε ανακοίνω-
ση του δικαστηρίου.
Ο δικαστής εκτιμά, επίσης, πως η μετακίνηση 
του Πουτζδεμόντ από το Βέλγιο στη Δανία έχει 
ακριβώς στόχο «να προκαλέσει αυτή τη σύλ-
ληψη στο εξωτερικό», στο πλαίσιο μιας στρα-
τηγικής με στόχο να αποκτήσει επιχειρήματα 
για να αναγορευθεί, παρά την απουσία του, 
πρόεδρος της Καταλονίας.
Σημειώνεται πως η Μαδρίτη ήλπιζε πως οι 
εκλογές που προκήρυξε τον Δεκέμβριο στην 
Καταλονία θα έβαζαν τέλος στις τάσεις ανε-
ξαρτητοποίησης, όμως αντίθετα η παράταξη 
του Πουτζδεμόντ και δύο ακόμη αποσχιστικά 
κόμματα απέσπασαν απόλυτη πλειοψηφία 70 
εδρών στην 135μελή Βουλή.


