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Άγιος Νικόλαος
Μπάμπιλον:
Συγκεντρώνουν
τρόφιμα για
τους άπορους
Σελίδα 10

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Ο Μάικ Πομπέο
στο Φανάρι
σνομπάροντας
τους Τούρκους
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι
το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Κωνσταντινούπολη, (Δευτέρα ή Τρίτη) δεν συμπεριλαμβάνει συναντήσεις με Τούρκους επίσημους. Αυτό
προκύπτει από ενημέρωση που έκαναν
μέσω τηλεδιάσκεψης στους δημοσιογράφους, για την δεκαήμερα περιοδεία
Συνέχεια στη σελίδα 9

Μανώλης Κέλλης:
Η χρήση μάσκας
θα καθορίσει
αν θα έχουμε
άλλο lockdown
Σελίδα 14

Ανησυχία για
την παγκόσμια
αμφισβήτηση των
περιοριστικών
μέτρων

Ο Έντι Ζεμενίδης
για τις
επιπτώσεις
της εκλογής
Μπάιντεν στην
Ανατ. Μεσόγειο

Σελίδα 22

Σελίδα 3

Πρόκληση η επίσκεψη
Ερντογάν στο Βαρώσι
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κι ο «Γκρίζος
Λύκος» στα κατεχόμενα για την επέτειο
του ψευδοκράτους, έστειλαν μήνυμα
διχοτόμησης. Διαμαρτυρίες Τουρκοκυπρίων
Photo: EPA
Διαφημίστηκε ως «πορεία ενός εκατομμυρίου», ωστόσο οι συγκεντρωθέντες υπέρ του
προέδρου Τραμπ στην αμερικανική πρωτεύουσα δεν ξεπέρασαν τους 50.000. Ελάχιστοι
φορούσαν μάσκες, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με αντιδιαδηλωτές. (Σελίδα 11)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΟΜΗΤΕΙΑΣ ΝΑΣΟ ΣΤΟΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Την ευγνωμοσύνη της κομητείας του
Nassau για την πρωτοβουλία του να δημιουργήσει το ειδικό Ταμείο Αρωγής
για τον COVID-19 (Covid -19 Relief
Fund) προσφέροντας βοήθεια σε ανθρώπους που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, εξέφρασε στον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο
η πρόεδρος της κομητείας (Nassau
County Executive), Laura Curran.
«Ανάμεσα στους ανθρώπους που ευεργετήθηκαν κατά τη δύσκολη και
απρόβλεπτη αυτή εποχή ήταν και αρκετοί κάτοικοι της κομητείας μας και σας
ευχαριστούμε γι› αυτό», είπε η κ. Curran
και επέδωσε στο Σεβασμιώτατο τιμητική διάκριση, μετά το τέλος της Θείας
Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον
του Λονγκ Αϊλαντ το μεσημέρι της Κυριακής 8 Νοεμβρίου.
«Είναι μεγάλη η χαρά μου και είναι
εξαιρετικά σημαντικό για μένα να βρίσκομαι μαζί σας ειδικά την ημέρα αυτή
Συνέχεια στη σελίδα 7
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Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
Ο καιρός της Κύπρου έδειξε το δόντια του στον Ταγίπ Ερντογάν και την πολυμελή ακολουθία του, που ήλθαν στο ψευδοκράτος για τους εορτασμούς της επετείΣυνέχεια στη σελίδα 20

ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση
κυκλοφορίας,
κλειστά σχολεία
συλλήψεις
και πρόστιμα
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Από την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου
2020, και για δύο εβδομάδες, θα παραμείνουν
κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
«Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο
εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία
των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη
τη χώρα. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα γυμνάσια και τα
λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου.
Ανοιχτές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων», ανέφερε η κ. Κεραμέως.
Συνέχεια στη σελίδα 16
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Το τεστ της υπομονής και η αμερικανική περιπέτεια
Της Κατερίνα Σώκου

την διαδικασία μετάβασης της
εξουσίας. Μαζί με την απόλυση
του υπουργού Άμυνας Μαρκ
Έσπερ και την αντικατάσταση της
ηγεσίας του Πενταγώνου, αυτό
αυξάνει την ανησυχία για τους κινδύνους της μεταβατικής περιόδου.

Λ

ίγες ώρες πριν από τις
εκλογές, Ρεπουμπλικάνοι
και Δημοκρατικοί έδιναν πρόθυμα τις προβλέψεις τους για τις
εκλεκτορικές έδρες: «Τραμπ 305
– Μπάιντεν 233. Ο Τραμπ θα πάρει την Πενσιλβάνια.
Ο Μπάιντεν είναι αδύναμος σε
Νιου Χάμσαϊρ, Μινεσότα, Νεβάδα.
Πιθανές έξτρα απώλειες», μου
έγραφε ένας Ρεπουμπλικάνος αναλυτής. Παρομοίως, ένας βετεράνος του Δημοκρατικού κόμματος
εκτιμούσε ότι ο Μπάιντεν θα κερδίσει γρήγορα πάνω από 300
έδρες: πίστευε ότι θα πάρει εύκολα
τις πολιτείες που έχασε η Χίλαρι
Κλίντον το 2016 – Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια – και έλπιζε
στη συμμετοχή των Αφροαμερικανών για τον έλεγχο της Βόρειας
Καρολίνας, ίσως ακόμη και της
Φλόριντα.
Και οι δύο αποδείχθηκαν πολύ
αισιόδοξοι. Κανείς από τους δύο
υποψηφίους δεν είχε συγκεντρώσει τους απαραίτητους 270 εκλέκτορες μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, όταν το πρακτορείο
Associated Press μετέδωσε ότι ο
Τζο Μπάιντεν κερδίζει τις 20 έδρες
της Πενσιλβάνια. Το ένα μετά το
άλλο, τα αμερικανικά τηλεοπτικά
δίκτυα έσπευσαν να τον ονοματίσουν νικητή των εκλογών. Χρειάστηκαν 3,5 ημέρες αβεβαιότητας,
αλλά αυτό δεν ήταν και το τέλος
της αμερικανικής περιπέτειας.

Το ρόλερ-κόστερ
των εκλογών

Νωρίς το πρωί της ημέρας των
εκλογών, πήρα μία τηλεοπτική συνέντευξη από τη Τζορί Κρεγκ,
σύμβουλο της εκστρατείας Μπάιντεν. Έχοντας εμπειρία από τις εκστρατείες κακόβουλης παραπληροφόρησης στην Ανατολική Ευρώπη, παρακολουθούσε την δράση της Ρωσίας και άλλων αντιπάλων των ΗΠΑ για την επιρροή του
εκλογικού αποτελέσματος. Όπως
εκτίμησε όμως, ο μεγαλύτερος
εχθρός σε αυτές τις εκλογές είναι
εσωτερικός: οι προσπάθειες υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στις
επιστολικές ψήφους και αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των εκλογών από τον πρόεδρο Τραμπ.
Χιλιάδες εθελοντές δικηγόροι
είχαν αναπτυχθεί στις επίμαχες
πολιτείες και από τα δύο κόμματα
για να παρακολουθήσουν την
εκλογική διαδικασία. Νομικοί
προέβλεπαν ότι όσο πιο κοντά είναι οι δύο υποψήφιοι, τόσο πιο
πολλές θα είναι οι δικαστικές προσφυγές. Υπήρχε όμως ένας τρόπος
να αποτραπεί αυτό: Μία άνετη επικράτηση του Μπάιντεν στην Φλόριντα, καθώς αυτή θα σφράγιζε
νωρίς την νίκη του και θα μεγάλωνε την διαφορά των εκλεκτόρων.
Παρά τις δημοσκοπήσεις, όμως, η
Φλόριντα έγειρε νωρίς υπέρ του
προέδρου Τραμπ. Στις δέκα το
βράδυ, και καθώς ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος προηγούταν στη
Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρτζια,

Στην πόλη-στρατηγείο
του Μπάιντεν

μία Δημοκρατική πηγή παραδέχθηκε ότι «η νύχτα θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι ελπίζαμε», αλλά
επέμενε στις προβλέψεις για άνετη
επικράτηση του Δημοκρατικού
υποψηφίου. Λίγο αργότερα γινόταν σαφές ότι η Πενσιλβάνια δεν
θα ξεκαθάριζε μέχρι το μεσημέρι
της επόμενης ημέρας, με τις ελπίδες για ένα εκλογικό αποτέλεσμα
να εστιάζουν πλέον εκεί.
Με αυτά τα δεδομένα, ο Μπάιντεν αποφάσισε να απευθυνθεί
στους Αμερικανούς πρώτος, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα νικήσει αλλά ζητώντας τους να περιμένουν την καταμέτρηση όλων των
ψήφων. Με τις περισσότερες πολιτείες να μετρούν πρώτα τις ψήφους της ημέρας και μετά τις επιστολικές, ήταν σαφές ότι χρειαζόταν προσοχή. Δύο στους τρεις
Αμερικανούς που ψήφισαν – περίπου 100 εκατομμύρια – το είχαν
κάνει πριν ανοίξουν οι κάλπες, οι
περισσότεροι διά αλληλογραφίας.
Με δεδομένο ότι ο πρόεδρος
Τραμπ καταφερόταν εναντίον των
επιστολικών ψήφων επί μήνες,
αποτρέποντας πολλούς ψηφοφόρους του από το να αξιοποιήσουν
αυτή την επιλογή παρά την πανδημία, δεν θα ήταν παράλογο αυτές να γέρνουν προς τους Δημοκρατικούς. Και αν είχε κάποιος αμφιβολίες γι’ αυτό, το επιβεβαίωσε
ο Ντόναλντ Τραμπ στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν ζήτησε να σταματήσει η καταμέτρησή τους.
Την επόμενη ημέρα η διαφορά
στην Πενσιλβάνια, αλλά και στη
Νεβάδα και την Αριζόνα και τη
Τζόρτζια, παρέμενε πολύ μικρή
-και η καταμέτρηση πολύ αργήγια να έχουμε σίγουρες εκτιμήσεις.
Η εκστρατεία του Μπάιντεν παρέτεινε την ενοικίαση του συνεδριακού κέντρου Chase και ανέβαλε τα
εορταστικά πυροτεχνήματα για το
βράδυ της Παρασκευής. Μία πολύπειρη πηγή, όμως, επέμενε ότι
το αποτέλεσμα δεν θα έρθει παρά
το Σαββατοκύριακο. Πράγματι,
την Παρασκευή ο Τζο Μπάιντεν
εμφανίστηκε ενωτικός και προεδρικός, αλλά χωρίς να έχει ακόμη
διασφαλίσει τους 270 εκλέκτορες
δεν διακήρυξε τη νίκη του. Τα πυροτεχνήματα έπρεπε να περιμένουν μία ακόμη ημέρα.

Οι πανηγυρισμοί και ο
μεθεόρτιος πονοκέφαλος

Το Σάββατο το πρωί, ήμουν καλεσμένη για πρωινό στο σπίτι του

Τζον Γκίζι, τον ανταποκριτή του
Λευκού Οίκου του Newsmax, ενός
συντηρητικού διαδικτυακού καναλιού ο ιδιοκτήτης του οποίου διατηρεί στενούς δεσμούς με τον
πρόεδρο Τραμπ. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες στο
Μίσιγκαν, τα προβλήματα στην
καταμέτρηση και τις δικαστικές
προσφυγές της εκστρατείας
Τραμπ.
Φεύγοντας, έλαβα στο κινητό
μου την είδηση ότι το πρακτορείο
Associated Press έδωσε την Πενσιλβάνια στον Μπάιντεν. Καθώς
τα νέα κυκλοφορούσαν, στο δρόμο άρχισαν αυθόρμητοι πανηγυρισμοί – ουρλιαχτά, κόρνες, ο ήχος
από κατσαρολικά. Τηλεφώνησα
αμέσως στον Τζον για να τον ενημερώσω ότι οι εκλογές έχουν κριθεί. «Έχει ακόμη πολύ δρόμο», μου
απάντησε – προϊδεάζοντάς με για
την στάση που θα κρατούσε ο
πρόεδρος Τραμπ.
Στην γειτονιά μου, όμως, ακούγονταν πυροτεχνήματα. Και στους
δρόμους, οι συνήθως κουμπωμένοι κάτοικοι της Ουάσιγκτον
έβγαιναν να γιορτάσουν την επικράτηση του Μπάιντεν με σημαίες
και πανό. Ο κόσμος κατέγραφε
τους πανηγυρισμούς στα κινητά,
τα αυτοκίνητα κορνάριζαν, μία κάβα στο κέντρο πούλησε περισσότερες σαμπάνιες από τις τελευταίες δύο παραμονές Πρωτοχρονιάς
μαζί. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ, με Αμερικανούς κάθε φυλής και ηλικίας να εκφράζουν ανακούφιση και ελπίδα
για το μέλλον.
Αλλά την επόμενη ημέρα, η Ουάσιγκτον είχε επιστρέψει στην
υποτονική πραγματικότητα της
εποχής του κορωνοϊού. Ο πρόεδρος Τραμπ συνέχιζε να τουιτάρει
από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι θα νικήσει. Η καταμέτρηση συνεχιζόταν με αργούς ρυθμούς, πολιτείες με μικρή διαφορά
όπως η Τζόρτζια οδηγούνταν σε
επανακαταμέτρηση «στο χέρι», η
εκστρατεία του προέδρου Τραμπ
κατέθετε τη μία προσφυγή μετά
την άλλη.
Και αν η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων είναι ζήτημα χρόνου,
στο μεταξύ ο πρόεδρος Τραμπ αρνείται να μοιραστεί με τον διάδοχό
του το απόρρητο ημερήσιο προεδρικό μπρίφινγκ, καθυστερώντας

Είχα περάσει δεκάδες φορές από
το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ
με το τρένο, μία ακόμη στάση στην
αργή και απαρχαιωμένη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Νέας Υόρκης, χωρίς να
του ρίξω δεύτερη ματιά. Αυτή την
φορά, όμως, το Γουίλμινγκτον,
όπου βρίσκεται η κατοικία του Τζο
Μπάιντεν και το στρατηγείο της
εκστρατείας του, ήταν ο προορισμός μου.
Φτάνοντας στην πόλη το μεσημέρι των εκλογών, βρήκα έναν μικρόκοσμο της Αμερικής. Μερικά
σύγχρονα κτίρια φιλοξενούν κάποιες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ: Metlife,
Citibank, Chase, την ιστορική
DuPont που ξεκίνησε εδώ από την
ομώνυμη οικογένεια. Δίπλα τους,
γειτονιές με καλοδιατηρημένα
σπίτια από τα πρώτα χρόνια της
«πρώτης πολιτείας», όπως είναι
γνωστό το Ντέλαγουερ, αλλά και
φτωχογειτονιές – η πλειοψηφία
των κατοίκων της πόλης είναι
Αφροαμερικανοί.
Στο κέντρο δεσπόζει το ξενοδοχείο Du Pont – ένα μεγαλειώδες
κτίριο αναγεννησιακού ρυθμού
που εκτείνεται σε ένα οικοδομικό
τετράγωνο. Με ελάχιστο κόστος
900 δολάρια για διαμονή δύο ημερών, εδώ κατέλυσαν πολλοί από
τους προσκεκλημένους της εκστρατείας του Μπάιντεν. Περιμένοντας έναν καφέ που δεν ήρθε
ποτέ, τους έβλεπα να μαζεύονται
στο λόμπι προτού αναχωρήσουν
για την υπαίθρια συγκέντρωση
που είχε προγραμματιστεί έξω από
το συνεδριακό κέντρο Chase – το
στρατηγείο της εκστρατείας του
Μπάιντεν δίπλα στο ποτάμι.
Προτού κλείσουν οι κάλπες,
σταμάτησα για ένα burger σε μία
ζυθοποιία στη Market Street, τον
κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Οι οθόνες πάνω από το μπαρ
έδειχναν αθλητικά, και ρώτησα
τον μπαρμαν πώς πάει η κίνηση.
Μου είπε ότι κάποια καταστήματα
είχαν κλείσει φοβούμενα επεισόδια, όπως αυτά που είχαν συμβεί
στην πόλη μετά τον θάνατο του
Τζορτζ Φλόιντ. Ευχήθηκε η κίνηση
να αυξηθεί σύντομα, καθώς ανησυχούσε για το κόστος του κορονοϊού στην οικονομία. Φεύγοντας
για την ολονύχτια κάλυψη των
εκλογών, κοντοστάθηκα έξω από
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Στο κέντρο της μετόπης του νεοκλασικού κτιρίου, η λέξη Drama προμήνυε την συνέχεια.
*** Η Κατερίνα Σώκου είναι
ανταποκρίτρια της «Καθημερινής» και του «ΣΚΑΪ» στην Ουάσιγκτον. www.kathimerini.gr

Ομογένεια
GreekNews

3
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 16, 2020

Ο Έντι Ζεμενίδης για τις επιπτώσεις της εκλογής Μπάιντεν
και όλοι που κινήθηκαν, οι Αρμένιοι χριστιανοί
και οι Αμερικανοεβραίοι. Αν περάσει η τροπολογία τους πρώτους δύο μήνες θα αναγκαστεί να
βάλει κάποιος κυρώσεις. Το άλλο είναι ότι ο
Μπάιντεν σίγουρα δε θα ασκήσει πίεση στους
εισαγγελείς της Νέας Υόρκης που είχαν την υπόθεση Χάλκμπανκ. Αν προχωρήσει αυτό θα είναι
το ίδιο σαν κυρώσεις γιατί το πρόστιμο που
μπορεί να φάει, θα είναι το μεγαλύτερο στην
ιστορία της Αμερικής για τέτοια τράπεζα.
-Γιώργος Ευγενίδης: Μιας και το λες αυτό να
εξάγουμε το συμπέρασμα ότι σε μία προεδρία Μπάιντεν τελειώνουν οι πολύ στενοί
προσωπικοί δεσμοί με τον Ερντογάν, τελειώνουν και οι προσωπικές χάρες που είχαμε συ-

Αθήνα.ην εκτίμηση ότι η εκλογή του Τζο Μπάιντεν
στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτιειών
Αμερικής θα αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική
Μεσόγειο και θα αποδυναμώσει την Άγκυρα εξέφρασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC) μιλώντας στον
ΣΚΑΪ και τον δημοσιογράφο, Γιώργο Ευγενίδη. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να
επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 ή
ενδεχομένως ένα μεγάλο πρόστιμο για το σκάνδαλο
με την τουρκική τράπεζα Χάλκμπανκ.

Τ

Ο κ. Ζεμενίδης τόνισε ότι μπορείς να φανταστείς ότι
ένας πρόεδρος Μπάιντεν που γνωρίζει και τόσο καλά την
Ανατολική Μεσόγειο θα αφήσει την Τουρκία να παίξει το
ρόλο που έχει παίξει τελευταία σε Ανατολική Μεσόγειο,
-Γιώργος Ευγενίδης: Θα θελα να ξεκινήσω ρωτώντας αφού ξεκαθάρισε το τοπίο τώρα αναφορικά με
το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τους πρώτους
μήνες της προεδρίας Μπάιντεν στο μέτωπο της
εξωτερικής πολιτικής.
Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Δ/ντης Hellenic
American Leaders Council: Πρώτα από όλα πρέπει να
δούμε και αν θα ξεκαθαρίσει και το θέμα της γερουσίας γιατί αν δεν υπάρχουν 200 πρώτα θα αλλάξουν
πολλά πράγματα αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί στη
γερουσία θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής ο κ Μενέντεζ πού είναι ο πιο τρομερός Φιλέλληνας στην
ιστορία της αμερικανικής πολιτικής.Θα είναι σίγουρο
ό,τι και να γίνει στη γερουσία ότι θα δώσει ένα έντονο
μήνυμα ο Τζο Μπάιντεν ότι η Αμερική ξανά θα παίξει
το ρόλο της στον κόσμο ή τον ρόλο που έχουμε συνηθίσει.
-Γιώργος Ευγενίδης:Θα έχει έναν πιο ενεργό ρόλο η
Αμερική και στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου; Διότι αυτό το κενό το οποίο υπήρχαν πολλά αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Ταγίπ Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή μας.
Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Δ/ντης Hellenic
American Leaders Council: Εγώ φυσικά λέω ναι και το
έχω σίγουρο, δεδομένο αυτό. Για παράδειγμα, να δούμε τις τελευταίες δύο μέρες αυτό που έγινε με Αρμενία
-Αζερμπαϊτζάν και το Ναγκόρνο. Οι σύμβουλοι του
Μπάιντεν είπαν ότι αυτό έγινε μόνο επειδή δεν είναι
παρούσα η Αμερική σε αυτή την περιοχή. Δεν μπορείς
να φανταστείς ότι ένας πρόεδρος Μπάιντεν που γνωρίζει και τόσο καλά την Ανατολική Μεσόγειο θα αφήσει την Τουρκία να παίξει το ρόλο που έχει παίξει τελευταία σε Ανατολική Μεσόγειο. Και το άλλο θέμα
επειδή και πριν γίνει και Πρόεδρος ο Μπάιντεν, θα έχει
περάσει το νομοσχέδιο του Πενταγώνου, όπου υπάρχει μία τροπολογία που θα αναγκάσει τον πρόεδρο να
βάλει κυρώσεις στην Τουρκία.
-Γιώργος Ευγενίδης: Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας
για τους s-400;
Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Δ/ντης Hellenic
American Leaders Council: Ναι και εμείς θα κινηθούμε

νηθίσει το προηγούμενο διάστημα;
Έντι Ζεμενίδης- Εκτελεστικός Δ/ντης
Hellenic American Leaders Council: Ναι γιατί
δεν θα έχουμε έναν Τζουλιάνι που είναι και δικηγόρος του προέδρου και που αντιπροσωπεύει τουρκικά συμφέροντα και φυσικά βλέπουμε
έχουμε ήδη μία αντιπάθεια Μπάιντεν-Ερντογάν αν και νομίζω ότι θα προσπαθήσω να τα
φτιάξουμε με την Τουρκία, αλλά θα βάλουν την
πίεση στην Τουρκία να αλλάξει. Για να αποφύγουν τις κυρώσεις για τους S-400, θα πρέπει να
τους δώσουν πίσω.
-Γιώργος Ευγενίδης: Είναι ενδεχομένως η
παραίτηση του Μπεράτ Αλμπαϊράκ του
Υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας και γα-

μπρού του Ερντογάν μια κίνηση προστασίας
του Ερντογάν με δεδομένη τη διπλωματία
των γαμπρών που είχαμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα;
Έντι Ζεμενίδης- Εκτελεστικός Δ/ντης
Hellenic American Leaders Council: Έχει και
μία σχέση με την υπόθεση Χαλκμπανκ. Γιατί
όταν προχωρήσει αυτή θα ονομάσουμε και
ποιοι υπουργοί στην Τουρκία και οι αξιωματούχοι της Τουρκίας έπαιξαν ρόλο αποφεύγει το
Ιράν τις κυρώσεις μέσω της Χάλκμπανκ. Και είναι δεδομένο ότι θα ονομαστεί ο Αλμπαϊράκ.
Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Ερντογάν
να έχει υπουργό Οικονομικών, ιδαίτερα όταν
έχουμε ένα εχθρικό κογκρέσο
Πηγή: www.skai.gr
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Καλήν εσπέραν
Άρχοντες …
Αν και κανονικά έπρεπε να σας πω
καλή νύχτα, γιατί κοιμάστε «τον ύπνο
του δικαίου». Και το χρησιμοποιώ ως
έκφραση, γιατί μόνο δίκιο δεν έχετε.
Στην Αμερική η Αρχιεπισκοπή μας
κατόρθωσε να παραμείνει αρκετά ουδέτερη, παρά το γεγονός ότι οι δισεκατομμυριούχοι λαϊκοί παράγοντες –
αφενός – και κάποιοι υπερσυντηρητικοί ιεράρχες από την άλλη, την τραβούσαν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Ο μακαριστός Ιάκωβος κατόρθωσε
να καλείται κι από τα δύο κόμματα για
να αναπέμπει την προσευχή στα συνέδριά τους κι αυτό ήταν καλό. Έπειτα
ήλθε η αδικία προς τον δικό μας Μιχάλη Δουκάκη που τον έφερε κόντρα
στην συντριπτική πλειοψηφία της
Ομογένειας, αλλά – για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους – οι περισσότεροι συνεργάτες του ήταν εναντίον
του Δουκάκη και υπέρ του Τζορτζ
Μπους. Και όταν τους πίεζε κάποιος,
έλεγαν «έλα μωρέ, αυτόν που έχει γυναίκα Εβραία;».
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, αν και
ανέπτυξε στενή σχέση με τον πρόεδρο
Μπους το νεώτερο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, κράτησε καλά τις ισορροπίες και με τα δύο κόμματα και τους
τρεις προέδρους της ποιμαντορίας
του. Δεν απέφυγε βέβαια τις παγίδες
του πατρός Καρλούτσου, που έφερε
στην Αρχιεπισκοπή μόνο τον Τζον
Μακέιν το 2008, ο οποίος είχε τηρήσει
εχθρική στάση στο νομοσχέδιο για τις
θρησκευτικές ελευθερίες.
Όμως μικρό το κακό, μπροστά στα
όσα κάνουν οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ας μην μιλήσω
για κάτι συνέδρια στις Βρυξέλλες που
τιμούσαν Τούρκους υπουργούς, αδυνατίζοντας την υπόθεσή μας. Ή σχετικά πρόσφατο συνέδριο για τις θρησκευτικές ελευθερίες ανά τον κόσμο,
που οργάνωσαν στην Ουάσιγκτον, απ’
όπου απουσίαζε παντελώς η Κύπρος.
Όλα αυτά τα κανονίζει ο πνευματικός πατήρ των Αρχόντων, πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, που τα πηγαίνει
μια χαρά ο ίδιος προσωπικά με δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς προέδρους – όπως τώρα με Τραμπ και
Μπάιντεν – αλλά χρησιμοποιεί τους
Άρχοντες δεξιόστροφα.
Α.Ζ.

Περίπτωση Μενέντεζ
Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ
είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος
φίλος της Ελλάδας, της Κύπρου και
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην
Ουάσιγκτον. Κι όμως, οι άρχοντες δεν
σκέφτηκαν ποτέ πως έπρεπε όταν αυτός ο γίγαντας πολιτικός είχε την ανάγκη μας, να τον βοηθήσουν. Αντίθετα,
πολλοί από αυτούς τον πολέμησαν. Κι
αν κάποιος αξίζει το Αθηναγόρειο περισσότερο απ’ όλους, αυτός είναι ο
Μενέντεζ. Από τον οποίο και ο τέως
Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος κρατούσε αποστάσεις.
Την περασμένη Τρίτη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε ένα θερμότατο γράμμα στον εκλελεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν και τον συνεχάρη για την
εκλογική του νίκη. Ο Μπάιντεν ως
αντιπρόεδρος παρέθεσε επίσημο δείπνο παρουσία εκατοντάδων ατόμων
στην κατοικία του, το 2009. Επισκέφθηκε το 2011 το Φανάρι και σ’ όλη
του τη σταδιοδρομία υποστήριξε τον
Ελληνισμό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής κι ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος πρόβα-

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο «Σταθάκειο» η κλήρωση του λαχνού
της εθνικής παρελάσεως, απ’ όπου και το στιγμιότυπο.
λαν το μήνυμα. Θα περίμενε κανείς, το
ίδιο να κάνουν κι οι Άρχοντες, στην
ιστοσελίδα τους και στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία χειρίζεται υπάλληλος
καλοπληρωμένος, του οποίου τον μισθό μοιράζονται οι Άρχοντες και η …
Κοινότητα του Σαουθχάμπτον (δηλαδή του πατρός Καρλούτσου). Μέχρι
και το Σάββατο το βράδυ δεν είχε γραφεί τίποτε από τους Αρχοντες. Σιγά
αυτοί οι καλοί ρεπουμπλικάνοι να μην
αναγνωρίσουν τον Μπάιντεν για εκλελεγμένο πρόεδρο! Και τι κι αν το έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τι κι αν
ο ρόλος τους είναι να τον στηρίζουν
και να τον υπερασπίζονται; Ας τους
ρώταγε!
Αυτό το ντροπιαστικό φαινόμενο,
πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει!
Γιατί αν έτσι υπερασπίζονται το Φανάρι, φανταστείτε στα σοβαρότερα τι θα
κάνουν! Κακά τα ψέματα! Κοιτάξτε τις
αναρτήσεις των Αρχόντων στο Twitter
των τελευταίων ημερών και θα δείτε
καθημερινά μία ανάρτηση για τον π.
Καρλούτσο να μιλά για την κοινωνία
με πολλαπλές λαβίδες. Καθημερινά!
Κι όποιος αμφιβάλει, ας επισκεφθεί
τις αναρτήσεις τους. Αναρωτιέμαι αν
χρειαζόμαστε στην Αρχιεπισκοπή μας
ανεξέλεγκτους οργανισμούς, που στο
τέλος βρίσκουν τρόπους να στραφούν εναντίον της.
Α.Ζ.

Τσάμηδες
Ενώ Ελλάδα και Αλβανία συζητάνε
για μια ειρηνική διευθέτηση θαλασσίων ορίων, οι Τσάμηδες ζητάνε καιτα
ρέστα. Αλλά ας δούμε, ξανά, περί
ποίων πρόκειται. Υποθέτω ότι οι τωρινοί απαιτούντες είναι απόγονοι, όχι
οι ίδιοι οι ελληνικής υπηκοότητας
Τσάμηδες (από τον ποταμό της Ηπείρου Θύαμη ή Καλαμά) που έφυγαν
άρον-άρον μόλις έχασαν τον πόλεμο
οι χιτλερικοί, των οποίων κατηγορούνταν ως συνεργάτες και καταδότες.
Έχω την μαρτυρία γνωστού μου που
σε μπλόκο, όπου συγκέντρωναν με
ντουντούκες τον κόσμο μιας γειτονιάς σε κάποιο σημείο, εκεί περιφέρονταν μερικοί από τούς καταδότες με
κουκούλα και έδειχναν στους Γερμανούς ποιους θα εκτελεστούν. Έδειξαν
και τον μεγαλύτερο αδελφό του γνωστού μου ως εχθρό του 3ου Ράιχ. Χωρίς άλλη διαδικασία, τον έβγαλαν
από το σωρό, τον έστησαν στον τοίχο
του χαμόσπιτου όπου έμεναν τέσσερα αδέλφια οι γονείς τουςκαι τέσσερεις κατσίκες,στην Καλογρέζα, και
τον εκτέλεσαν επιτόπου.
Τέτοια ήταν η συμπεριφορά αυτών
των «Ελλήνων» πολιτών μεν αλλά
προδοτών και καταδοτών στους κατακτητές. Γι’ αυτό και έφυγαν μόλις
νικήθηκαν οι Γερμανοί και πήγαν
στην Αλβανία, την πραγματική τους

πατρίδα. Στο τωρινό ξέσπασμα ανθελληνισμού σε αυτήν τη χώρα έχουν
μαζί τους και τον Πρόεδρο, που δεν
είναι Τσάμης αλλά συμπίπτει μ’ εκείνους στα ανθελληνικά αισθήματα, διεκδικήσεις, εκδίωξη των Ελλήνων
που έχουν απομείνει στη Βόρεια
Ήπειρο, κ.ο.κ.. Αυτή που άλλοτε ήταν
μέρος της Ελλάδας, κατοικείτο από
Έλληνες και από τη μια μέρα στην
άλλη βρέθηκε να αποτελεί μέρος μιας
εχθρικής, ξένης χώρας, χάρη στα καμώματα των «μεγάλων δυνάμεων» η
Ελλάδα πλήρωσε και συνεχίζουν να
θέλουν να πληρώνει τώρα με τους
Τσάμηδες όπως και με τους Τούρκους.
Ρ.Κ.

Συνωμοσιολογίες
Από έγκριτους δημοσιογράφους
στην πατρίδας ακούστηκε και το εξής
καταθλιπτικό (για να μη χρησιμοποιήσω άλλον όρο βαρύτερο): η Ελλάδα
είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο,
όπου μια μεγάλη μερίδα του λαού
της, πιστεύει ότι η πανδημία που έχει
αρρωστήσειολόκληρη την Υδρόγειο,
αποτελεί συνωμοσία κάποιων εταιρειών ή πλουτοκρατών για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Μερικοί αναφέρουν ακόμα και ονόματα επιστημόνων ή εκατομμυριούχωνως πειστήριο,
φυσικά χωρίς αποδείξεις. Το γεγονός
ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με
κόσμο που δεν μπορεί να δει την αρρώστια να καταστρέφει τη χώρα καινα
έχει πλημμυρίσει τα νοσοκομεία της με
αρρώστους, αντί να συμμορφωθούν με
τις υποδείξεις των επιστημόνων για να
γλιτώσουμε, αν μπορούμε, αλλά και να
γλιτώσει και η ίδια η χώρα, δεν τιμά
ούτε τη χώρα ούτε, ασφαλώς, και τους
αρνητές. Φυσικά γεννιέται το ερώτημα: είναι δυνατόν οι αρνητές να μη
βλέπουν τις καραντίνες, να μη ακούν
από αρρώστους που γλίτωσαν τις επιπτώσεις και πόσο υπόφεραν, να μην πιστεύουν στις εμπεριστατωμένες ημερήσιες αναφορές, αρρώστων, πεθαμένων, μέτρων αμύνης από την Κυβέρνηση, κ.λπ; Το μόνο ελαφρυντικό που θα
είχαν, αν το γνώριζαν, θα μπορούσε να
είναι ψυχοπαθολογικό: ο τρόμος να
μην αρρωστήσουν κι εκείνοι τους κάνει να δημιουργούν μία επίπλαστη,
φανταστική πραγματικότητα και ζουν
σε αυτή.Εσείς τι λέτε;
Ρ.Κ.

Ολονυχτίες
Μία φίλη μου, γιατρός, που ζει στα
πευκάκια, στο Λυκαβηττό, πιο πάνω
από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου,η οποία έχει πολλά σκαλιά στην
πρόσοψη λόγω της ανηφοριάς του
εδάφους, μου λέει ότι εκεί συγκε-

ντρώνονταν δεκάδες άτομα «πίνοντας το ποτό τους». Έτσι είχα ακούσει
νέο να λέει σε ερώτηση δημοσιογράφου, «διασκεδάζοντας» μέχρι πρωίας;
Γεννιέται, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα: αν πίνεις ολονυχτίς το πιοτόσου,
που δεν είναι ένα και ξενυχτάς, πώς
θα μπορέσεις να αποδώσεις (ή να κάνεις σωστά τη δουλειά σου) αν εργάζεσαι; Αν όχι, υποθέτουμε, αν σπουδάζεις, πώς θα μπορέσεις να διαβάσεις με ένα κεφάλι-καζάνι; Αυτά είναι
μόνο μερικά μόνο από τα καμώματα
αμφισβητιών του κορωνοϊού. Ας μας
δώσει μία λογική εξήγηση κάποιος,
ένας, από το 40% των αμφισβητιών
της αρρώστιαςστην Ελλάδα -δεύτερη
αμφισβητίας μόνο στη Νιγηρία-και
να μας πει γιατί έχουμε άδικο να διαφωνούμε.
Ρ.Κ.

Το «μαγαζί»
Έτσι έβλεπε κι έτσι μεταχειριζόταν
τον προεδρικό θώκο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κύριος Τραμπ. Είχε
κάποιους συμβούλους αλλά για τα
μάτια, που λέμε. Τις αποφάσεις τις
έπαιρνε εκείνος αυτοσχεδιάζοντας
(κατά τον πρώην σύμβουλό του Τζων
Μπόλτον) και, φυσικά, τα κέρδη και
οι ωφέλειες τον αφορούσαν και προσωπικά, ως επιχειρηματία, διευθυντή,
έστω και προσωρινά (τέσσερα χρόνια
δεν είναι λίγα) ενός μαγαζιού του
οποίου εκείνος ήταν ο διαχειριστής
και ιδιοκτήτης. Τόσο για τη χώρα,
λοιπόν, όσο και για τα δικά του, προσωπικά συμφέροντα, οι επαφές του
κάπου μπερδεύονταν, π.χ., με τον φίλο του προεδρο-πατησάχη της Τουρ-

κίας που ήταν και ο «καλύτερός του
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ», ένας άνθρωπος που επιτίθεται σε χώρες-μέλη και
προσπαθεί να το διαλύσει! Κάπως
έτσι λειτουργούσε το «μαγαζί» και η
προσκόλληση του Προέδρου σε αυτό
-ψυχοπαθολογικά- ήταν τέτοια, που
όταν είδε ότι έχανε τις εκλογές ξεκίνησε εκστρατεία δήθεν νοθείας, για
να μην απομακρυνθεί από την θέση
του. Η μπλόφα όμως δεν «έπιασε».
Επίσης ανήκουστο είναι και το ότι αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία
στον νικητή αδιαφορώντας για οτιδήποτε μπορεί να ακολουθήσει. Εννοώ ακόμα και ένοπλη ρήξη αντιπάλων: το μόνο που τον ενδιαφέρει δεν
είναι η χώρα αλλά ο εαυτός του! Ρ.Κ.

Άκρατος
εγωκεντρισμός
Η εγωκεντρική και διχαστική αντίδραση του Προέδρου της Αμερικής
στο αποτέλεσμα των εκλογών τον έχει
στην κυριολεξία τυφλώσει και δεν ξέρει τι κάνει. Γιατί; Μα επειδή διακατέχεται από έναν υπερφίαλο εγωκεντρισμό που, στην κυριολεξία, κρατάει τυφλό σε πολλά πράγματα, π.χ., η εξωτερική πολιτική της Αμερικής που την
έχει καταντήσει ανεμόμυλο, η τύφλωσή του να μη μπορεί να δει τον εαυτό
του να τις χάνει! Γιατί ακόμα και αν
βρεθούν πενήντα ή εκατό ή χίλιοι ψήφοι αβλεψίας ή ακόμα και ηθελημένης
ενέργειας, το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να αλλάξει.Γιατί, λοιπόν, δημιουργοί επιπλέον προβλήματα για τη χώρα;
Ρ.Κ.

(Ένα ποίημα της γαληφιλίας)
ΗΡΑ
Στον συνεπή γαλήφιλο Σπύρο Πάγκαλο
Όταν χιονίζει επιστρέφεις.
Με κοιτάζεις στα μάτια και τρέχεις
στην πόρτα του κήπου
να σου ανοίξω να βγεις μέσα στο χιόνι.
Γυρίζεις, με κοιτάζεις ξανά στα μάτια
και νιαουρίζειςόπως και τότε.
Πάντα ρωτιόμουν τί ήθελες να μου πεις
μ’ εκείνο το νιαούρισμα,
μ’ εκείνο τοβλέμμα.
Τι ήθελες να μου πεις μικρή γατούλα;
Πάνε τόσα χρόνια κι ακόμα ρωτιέμαι.
Όταν χιονίζει επιστρέφεις νιφάδα τη νιφάδα,
παρδαλή μικρή γατούλα με το ολύμπιο όνομά σου.
Πεθαμένη τόσα χρόνια, αλλά επιστρέφεις
με την άβαρη αίσθηση του χιονιού που πέφτει:
ίσκιος ανάλαφρος απότα μέρη του θανάτου
και μου ζητάς να σου ανοίξω.
Μόλις βγεις γυρίζεις και με κοιτάζεις,
μικρή ζωντανή αίσθηση, από τα βάθη του χρόνου.
Μικρή ζεστή θύμηση μέσα στο χιόνι.
					(1976 – 1996)
_____________
Το εξάστιχο ποίημα που ακολουθεί ‘’ήρθε κουτί’’ που λέμε, γιατί ταιριάζει στην
εορταστική περίπτωση της νίκης των δημοκρατικών. Γράφτηκε ως εορταστικό
επινίκιο από τον φίλο ποιητή Ντίνο Σιώτη, ο οποίος παρεπιδημεί, λόγω καραντίνας, στην γενέτειρά του Τήνο. Ντίνο ευχαριστώ. Αφού δε το έγραψε στα Αγγλικά για την περίπτωση, το αφήνουμε αμετάφραστο. Ρ.Κ.
Βiden - Harris
For Carolyn Forché
Everywhere the people celebrate
the eviction of Trump with big
gatherings in many American
cities, church bells in London,
fireworks in Paris, free drinks in
Berlin, strong winds in the Aegean

Tinos, Aegean, Greece, November 8, 2020
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Εκατό χρόνια από τη γέννηση
του Βασίλη Διαμαντόπουλου
Του Χάρη Αναγνωστάκη

Τ

εράστιο υποκριτικό ταλέντο, έντονη προσωπικότητα, ανυποχώρητος, αντισυμβατικός, πάντα μάχιμος, ιδεολόγος και δάσκαλος μέχρι το τέλος, που
ποιούσε ήθος και αυτό το αναγνώρισαν
όσοι τον γνώρισαν, και κυρίως οι νέοι που
υπεραγαπούσε και τους πίστευε. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος είναι ένα από τα
σπάνια παραδείγματα καλλιτέχνη, ένας
από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της
χρυσής μεταπολεμικής γενιάς, που άφησε
το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο και
στον κινηματογράφο, ενώ κατάφερε ακόμη και μέσω της τηλεόρασης να περάσει
κάτι το ξεχωριστό, μακριά από τη συνηθισμένη μιζέρια και τη φαιδρότητα.
Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος δεν υπήρξε
σταρ, δεν ήταν ωραίος, αρνήθηκε να μπει
στον κύκλο της εμπορικότητας, της ευκολίας, προτιμώντας να δίνει μάχες για την
τέχνη και τη ζωή. Όπως έλεγε «εγώ ευτυχώς δεν έχω πάψει να ονειρεύομαι. Δεν έχω
πάψει να θέλω. Βέβαια αυτό κοστίζει κόπους, διαψεύσεις, όμως αυτό δεν με πειράζει. Το να αγωνίζεται κανείς είναι κι αυτό
μια ηδονή».
Αύριο συμπληρώνονται 100 χρόνια από
τη γέννησή του (15 Νοεμβρίου 1920) και
είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε για ποιους
λόγους ο Βασίλης Διαμαντόπουλος παραμένει ένα σύμβολο, ένα πρότυπο για την
τέχνη, αλλά και για τους κοινωνικούς αγώνες.

Από τη Νομική στον Κουν

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Θα εγκαταλείψει τη Νομική Αθηνών για να ακολουθήσει
το όνειρο τής υποκριτικής, μπαίνοντας στη
δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Γρήγορα θα εγκαταλείψει και τη «συμβατική» σχολή του Εθνικού για να μπει στο σύμπαν του Κάρολου Κουν, όταν ο φωτισμένος θεατράνθρωπος ιδρύει τη δική του
δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης το
1942.Την ίδια χρονιά θα παίξει στο Θέατρο
Τέχνης την «Αγριόπαπια» του Ίψεν, ενώ μέχρι το 1949 που θα παραμείνει κοντά στον
Κουν, θα παίξει περισσότερους από 30 ρόλους που τον καθιέρωσαν ως πρωταγωνιστή του θεάτρου.

Ο πρώτος
Μαυρογιαλούρος

Θα συνεργαστεί με τον θίασο της κυρίας
Κατερίνας, ενώ το 1950 προσελήφθη στο
Εθνικό Θέατρο για να πρωταγωνιστήσει
στην αθάνατη κωμωδία «Ανώμαλος Προσγείωσις» των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου, στον ρόλο του Μαυρογιαλούρου, που
γνωρίσαμε όλοι στην κινηματογραφική
επιτυχία «Υπάρχει και Φιλότιμο». Θα ακολουθήσουν μία σειρά από επιτυχίες στο θέατρο, αποδίδοντας με ευφυή τρόπο κλασικά κείμενα, ενώ το 1958 θα είναι μία ιστορική στιγμή για τον ίδιο και το ελληνικό θέατρο, ιδρύοντας το Νέο Θέατρο, μαζί με
την τότε σύντροφό του, Μαρία Αλκαίου.

Μάθε Παιδί μου Γράμματα

Στο ελληνικό σινεμά, ο Διαμαντόπουλος
είναι επιλεκτικός και θα δώσει κάτι διαφορετικό, αφού οι ερμηνείες του πάντα μετρημένες και με βάθος, θα δώσουν άλλη διά-

σταση και ποιότητα, ακόμη και σε μελοδράματα ή κωμωδίες, που χωρίς την παρουσία του θα έμεναν στη μετριότητα.
Στον κινηματογράφο καταφέρνει να κρατήσει τη θεατρική παιδεία του και να αποβάλει το θεατρικό κοστούμι, που τόσο αδίκησε μεγάλους θεατράνθρωπους που μπήκαν στα πλατό. Θα πρωτοεμφανιστεί το
1948 στο «Μαρίνος Κοντάρας» του Γιώργου Τζαβέλλα, θα παίξει έναν χαρακτηριστικό ρόλο στο εξαιρετικό «Αμαξάκι» του
Ντίνου Δημόπουλου, ενώ η πρώτη του επιτυχία θα έρθει δυο χρόνια μετά, το 1959,
στην κομεντί «Να Πεθερός, να Μάλαμα»
σε σενάριο Δημήτρη Ψαθά και σκηνοθεσία
Μάριου Νούσια, ερμηνεύοντας εξαιρετικά
έναν υποκριτή οικογενειάρχη της καλής
κοινωνίας, έναν άπιστο σύζυγο, έναν πανούργο μπαγαπόντη. Το 1962 θα ερμηνεύσει ιδανικά έναν υπερσυντηρητικό αυστηρό καθηγητή στο κοινωνικό δράμα «Νόμος
4000» του Γιάννη Δαλιανίδη, ενώ την ίδια
χρονιά θα κάνει και τη συμπαθέστατη δραματική κωμωδία «Ψηλά Τα Χέρια Χίτλερ»
του Ροβήρου Μανθούλη, έχοντας δίπλα
του τον Θανάση Βέγγο. Με τη διαφαινόμενη παρακμή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Διαμαντόπουλος παίρνει αποστάσεις, παίζοντας σε δυο τρεις μόνο ταινίες για μια δεκαετία, αφοσιώνεται στο θέατρο και επιστρέφει ουσιαστικά στη μεγάλη
οθόνη το 1978 με τους ανατρεπτικούς «Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας» του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Θα ακολουθήσουν
κι άλλες εμφανίσεις του, ενώ είναι συγκλονιστικός στη δραματική κωμωδία του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε Παιδί μου Γράμματα» (1981), στο ρόλο και πάλι ενός συντηρητικού καθηγητή που βλέπει τα παιδιά
του να επαναστατούν.

Εκείνος και οι Άλλοι

Όταν η χώρα μπήκε στον γύψο από τους
δικτάτορες, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι. Άλλωστε,
ήταν γνωστός κομμουνιστής, μαχητικός

συνδικαλιστής, ενώ είχε συμμετάσχει και
στην Εθνική Αντίσταση. Θα επιστρέψει
στην Ελλάδα το 1970 για να μας χαρίσει,
δυο χρόνια μετά, την αξέχαστη σουρεαλιστική σειρά, δικής του έμπνευσης, «Εκείνος
κι Εκείνος», ένα σπάνιο δείγμα πραγματικά
καλής τηλεόρασης. Έπαιζε μαζί με τον φίλο
του Γιώργο Μιχαλακόπουλο, σε εμπνευσμένα κείμενα του Μουρσελά. Στην τηλεόραση θα παίξει σε αρκετές ακόμη σειρές,
χρηματοδοτώντας την αγάπη του για τη
θεατρική σκηνή (το 1993 θα ιδρύσει το
Σύγχρονο Θέατρο). Ανάμεσα στις αξιόλογες εμφανίσεις του, που συνάμα ήταν και
αξιοπρεπείς παραγωγές, συγκαταλέγονται
οι σειρές «Συμβολαιογράφος», «Κίτρινος
Φάκελος», «Τα Λαυρεωτικά», «Χατζηεμμανουήλ», «Χαίρε Τάσο Καρατάσο».

Δάσκαλος
για Πάντα

Μέχρι το τέλος της ζωής του αντικομφορμιστής, εκτός από τις θεατρικές περιπέτειες, έζησε πολλές φορές την περιφρόνηση των «αρμοδίων», αλλά θα σταθεί δίπλα
στους νέους ως δάσκαλος και κυρίως ως
συμπαραστάτης τους, προσπαθώντας να
μεταδώσει την αρχή του: «Μπροστά ή πίσω
από τα φώτα, στο ημίφως ή στο άπλετο
φως και με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία
ή μ’ έναν απλό προβολέα, ο ηθοποιός είναι
-πρέπει να είναι- ο ίδιος. Το αυτόφωτο σώμα, αλλιώς είναι απλά διάσημος, αλλά όχι
ηθοποιός».
Η ευαίσθητη καρδιά του θα τον αφήσει
στις 5 Μαΐου του 1999, αφήνοντας πίσω
του ένα γιο και μια κόρη, και ακόμη περισσότερα παιδιά που πήραν απ’ αυτόν τη
γνώση για το θέατρο και τις αρχές του για
τη ζωή που ακολούθησε μέχρι τέλους. Η
κηδεία του, παρότι η Πολιτεία αποφάσισε
να τελεστεί δημοσία δαπάνη, τελικά έγινε
όπως είχε αποφασίσει ο ίδιος: Λιτή και απέριττη….
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ευκαιρία, υπό
προϋποθέσεις
Του Γιώργου Κατρούγκαλου
Ο Τζο Μπάιντεν είναι από τους Αμερικανούς πολιτικούς που γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά και έχει εργαστεί θετικά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Δεν θα έχει την προσωπική σχέση που
είχε αναπτύξει ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Πρόεδρο
Ερντογάν. Αντιθέτως, έχει ασκήσει συχνά κριτική στις
πολιτικές του, τον περασμένο Δεκέμβριο μάλιστα τον
χαρακτήρισε «αυταρχικό».
Ενδέχεται συνεπώς μια Προεδρία Μπάιντεν να
στείλει πιο αποφασιστικά μηνύματα σε σχέση με τους
S400, τις τουρκορωσικές σχέσεις ή τον ρόλο της
Τουρκίας στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι
όμως καθόλου δεδομένο ότι θα υιοθετήσει μία πιο δυναμική στάση απέναντι στις παράνομες ενέργειες της
στην Ανατολική Μεσόγειο, πέραν της φραστικής καταδίκης που έχουμε ήδη δει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Και αυτό γιατί χωρίς να είναι χωρίς συνέπειες η
εναλλαγή των Προέδρων στην εξωτερική πολιτική
των ΗΠΑ, είναι ιδιαίτερα σπάνια η αλλαγή παραδείγματος μετά από μια εκλογή. Οι ΗΠΑ, όπως όλες οι
χώρες, προσδιορίζουν τις επιλογές τους σε συνάρτηση με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα τους. Θεωρούν
παγίως την Τουρκία απαραίτητο πυλώνα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η οποία πρέπει να κρατηθεί
όσο μακρύτερα γίνεται από τη ρωσική επιρροή. Έχει
μάλιστα χάσει έδαφος εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ η
άποψη ότι η Τουρκία έχει ανεπίστρεπτα εισέλθει, λόγω των αυξημένων της περιφερειακών φιλοδοξιών, σε
μία πορεία «πακιστανοποίησης», στρατηγικής διατήρησης δηλαδή αποστάσεων από τη Δύση.
Σε επίρρωση των παραπάνω, είχαμε ένα πρώτο
δείγμα γραφής για το πώς σκέφτεται το περιβάλλον
του εκλεγμένου προέδρου σε πρόσφατη εκδήλωση
του ΕΛΙΑΜΕΠ, στην οποία συμμετείχε ο Μάικλ Κάρπεντερ, σύμβουλος του επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Ναι μεν υποστήριξε αυτός ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ανεύθυνα και επιθετικά και όχι ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δήλωσε όμως αντίθετος με την επιβολή κυρώσεων σε αυτήν.
Άσχετη με την εκλογή Μπάιντεν, αλλά σημαντική
ψυχρολουσία, ιδιαίτερα για τους υπεραισιόδοξους,
απετέλεσε και η πρόσφατη έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή συντάχθηκε σύμφωνα
με τις προβλέψεις του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο του 2019, οι εισηγητές του οποίου είχαν ως
σκοπό να αναδειχθεί η τουρκική επιθετικότητα. Αντιθέτως όμως, το αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών
ουσιαστικά αποδέχεται σε αυτήν τουρκικές θέσεις και
μάλιστα όχι απλώς για τη διαφορά εναέριου χώρου
και χωρικών υδάτων (6-10 μίλια) αλλά και για την
υποτιθέμενη έλλειψη σαφήνειας ακόμη και για την
έκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων
στο Αιγαίο.
Γίνεται πλέον σαφές, συνεπώς, πόσο κούφιοι ήταν
οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για την πολυδιαφημισμένη επίσκεψη Πομπέο και πόσο αλυσιτελής για
την πατρίδα μας η πολιτική του «πιστού και προβλέψιμου συμμάχου» του Κ. Μητσοτάκη. Βάσει της τελευταίας παραχωρήσαμε διευκολύνσεις σε ελληνικές
στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς ανταλλάγματα,
και ιδίως χωρίς να εξασφαλίσουμε καμία εγγύηση κατά της κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας σε
Ελλάδα και Κύπρο. Η αντίθεση με την διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να είναι εντονότερη: Το πλαίσιο και η αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας εξασφαλίσθηκε τότε στη βάση της λογικής της σύγκλισης συμφερόντων και αμοιβαιότητας.
Η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει τα κεκτημένα
που εξασφάλισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (τον στρατηγικό διάλογο, το πλαίσιο 3+1 με το Ισραήλ, την
EastMed Act και γενικότερα την υποστήριξη του Κογκρέσου) πολύ καλύτερα απ’ ότι αξιοποίησε την αναθεώρηση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας,
εγκαταλείποντας την αντίληψη της χώρας ως «προκεχωρημένου φυλακίου» της Αμερικής. Μόνον έτσι
μπορεί να αξιοποιηθεί η θετική ευκαιρία της προεδρίας Μπάιντεν.
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Το βιβλίο «Η Λεσβιακή Φάλαγγα» παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη

Νέα Υόρκη.-

Η

Απελευθέρωση της Μυτιλήνης γιορτάστηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από την Ομοσπονδία Συλλόγων Νήσου Λέσβου ΗΠΑ
& Καναδά και τον Σύλλογο Μυτιληναίων Αμερικής.
Ο εορτασμός ξεκίνησε το πρωί με
μνημόσυνο και δοξολογία για τους
Ήρωες του 1912, στο Καθεδρικό του
Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά εκδήλωση, με παρουσίαση του βιβλίου «Η Λεσβιακή Φάλαγγα-Ιστορία των Προγόνων μας»,

που έγραψε η Δρ. Κωνσταντίνα Βάκκα-Κυριαζή και εξέδωσαν οι εκδόσεις
«Μύθος».
Πέραν των κεντρικών προσώπων
του Ά’ Βαλκανικού Πολέμου στο Αιγαίο, του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου και του Ναύαρχου Παύλου
Κουντουριώτη, κεντρικό ρόλο στην
απελευθέρωση της Λέσβου διαδραμάτισαν και απλοί πατριώτες ομογενείς. Ο Ευστράτιος Αθανασιάδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Συνδέσμου Μυτιληναίων Αμερικής
«Πιττακός» και ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κουρκουλής, εκκλησιαστικώς
προϊστάμενος του Αρχιεπισκοπικού
Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος

της Νέας Υόρκης, που οργάνωσαν
στη Νέα Υόρκη έναν λόχο εθελοντών
που ονομάστηκε Λεσβιακή Φάλαγγα.
Στις 6 Δεκεμβρίου 1912 η Λεσβιακή Φάλαγγα, με 210 στρατιώτες, πολέμησε στην πρώτη γραμμή στην
Μάχη του Κλαπάδου για να ελευθερωθούν τα ιερά χώματα της Πατρίδος μας της Μυτιλήνης.
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Ευχαριστίες της Κομητείας Νάσο στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
της γιορτής σ’ αυτόν τον υπέροχο
χώρο λατρείας και είναι πραγματική
η τιμή που αισθάνομαι να συναντώ
τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο για
να τον ευχαριστήσω προσωπικά εκ
μέρους των 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων του Nassau County», πρόσθεσε,
ευχόμενη στον Αρχιεπίσκοπο καλή
δύναμη στη συνέχιση του έργου του.
Αφού ευχαρίστησε τον π. Ιωάννη
Λαρδά για την πρόσκληση, η κ.
Curran -η οποία προσήλθε στον πανηγυρίζοντα Ναό από τον Ορθρο
ακόμα- ανέφερε ότι ήταν η πρώτη
φορά που βρέθηκε σε ελληνορθόδοξη ακολουθία. «Μπορώ να σας πω ότι
είναι ωραία και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή
την ώρα της περισυλλογής, της ησυχίας και της προσευχής», είπε.
Η παρουσία της προέδρου της κομητείας του Nassau -στα όρια της
οποίας βρίσκονται εφτά Ελληνορθό-

δοξες κοινότητες από τις πλέον δυναμικές της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας- λάμπρυνε ακόμα περισσότερο τον εορτασμό των ονομαστηρίων
της κοινότητας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου με τον πανηγυρικό Εσπερινό
χοροστατούντος του Επισκόπου Μηδείας και Αρχιερατικού Επιτρόπου
του Λονγκ Αϊλαντ, κ. Αποστόλου και
τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ιερέων από κοινότητες της Νέας Υόρκης.
Πλήθος πιστών -τηρώντας τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία
από τον κορωνοϊό- συμμετείχαν στις
ακολουθίες του διημέρου για την
εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
χοροστάτησε κατά τον Όρθρο το
πρωί της Κυριακής (Ζ´ Λουκά) και
προέστη της Θείας Λειτουργίας με

συλλειτουργούς τον ιερατικώς προϊστάμενο της κοινότητας, π. Ιωάννη
Λαρδά, τον εορτάζοντα εφημέριο π.
Μιχαήλ Παλαμάρα, τον π. Διονύσιο
Στρούζα και τον επίσης εορτάζοντα
διάκονο Μιχαήλ Γιαβρή.
Μαζί με τον πρωτοψάλτη Πέτρο
Μαλλιάρη στο ιερό αναλόγιο συνέψαλε ο οδοντίατρος Νικόλαος Ράλλης, ενώ περίπου είκοσι ιερόπαιδα
υπηρέτησαν στο Ιερό Βήμα, εντυπωσιάζοντας τον Αρχιεπίσκοπο.
Ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν η
Εισαγγελέας του Nassau County,
Μαντλίν Σίγκα και ο εκ των ευεργετών της κοινότητας, Μερκούριος Αγγελιάδης.
«Στην κομητεία του Nassau τις δύο
υψηλότερες θέσεις τις κατέχουν γυναίκες, η δική μας Μαντλίν Σίγκα και
η Nassau County Executive,Laura
Curran και βρίσκονται σήμερα και οι
δύο κοντά μας», είπε χαρακτηριστικά
ο π. Ιωάννης, παρουσιάζοντας τις
δύο υψηλές παρουσίες που τίμησαν
τη γιορτή της κοινότητας.
Με ανθοδέσμες στα χέρια μια ομάδα μαθητών και μαθητριών του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου,
καλωσόρισαν τον Αρχιεπίσκοπο
στην είσοδο του περικαλλέστατου
Ναού, μαζί με τη νέα διευθύντρια
τους Ρία Γιάννου, τη δασκάλα τους
Αντωνέττα Βαρσάμη, μέλη του κοινοτικού συμβουλίου του οποίου ηγείται ο Νικόλαος Παπαίν και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, καθώς και την
πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, Βίκυ Γιουρουκάκη.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος μίλησε για το έργο των
αγγελικών δυνάμεων και την παρου-

σία τους -ιδιαίτερα του προσωπικού
φύλακα αγγέλου- στη ζωή μας, ενώ
αναφέρθηκε και στην πτώση του Εωσφόρου, του πρώτου στην ιεραρχία
των αγγέλων. «Είναι μεγάλο μάθημα
αυτό να νομίζουμε ότι αυτά που
έχουμε είναι δικά μας, ακόμα και τα
ταλέντα που μας έδωσε ο Θεός, όχι
μόνο η περιουσία μας, τα χρήματά
μας, τα σπίτια μας και τα αυτοκίνητά
μας, αλλά ακόμα και το μυαλό μας, η
εξυπνάδα μας, να νομίζουμε ότι τα
δημιουργήσαμε εμείς. Είναι όλα του
Θεού», τόνισε ο Σεβασμιώτατος και
συνέχισε λέγοντας ότι «αν φύγουμε
από το Θεό, όλα αυτά δεν έχουν κα-

μιά σημασία. Από κει που είναι φως
γίνονται σκοτάδι. Ετσι και ο Εωσφόρος, από τη στιγμή που έφυγε κοντά
από το Θεό, έγινε από άγγελος του
Φωτός, άγγελος του Σκότους».
Κάλεσε δε όλους «να είμαστε πάντοτε κοντά στο Φως, κοντά στο
Χριστό, γιατί μόνο όταν είμαστε κοντά στο Χριστό έχουμε φως».
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο
Αρχιεπίσκοπος απένειμε το Μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου, που
αποτελεί και την ανώτερη τιμητική
διάκριση της Αρχιεπισκοπής για τους
λαϊκούς, στον πρώην πρόεδρο της
κοινότητας Πήτερ Σταυρινό.
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κθεση για «τις «παρεμβολές στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας» από τις 19 Απριλίου 2017
μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020, έδωσε στις επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής
και της Γερουσίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Την
ίδια στιγμή υπέβαλε και έκθεση αναφορικά με
τις τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία.
Και οι δύο εκθέσεις υποβλήθηκαν βάση του
νόμου για την ανατολική Μεσόγειο (East Med
Act) ο οποίος υπογράφηκε το Δεκέμβριο του
2019.
Στην έκθεση – που υποβλήθηκε τον Μάρτιο,
αλλά μόλις πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκε από
απόρρητη - για τις παρεμβολές στην ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας, καταγράφονται 18
περιστατικά που έλαβαν χώρα σε διάστημα των
33 περίπου μηνών. Οι πληροφορίες σε αυτήν
την έκθεση βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε υλικό που παράγεται από την κυβέρνηση της
Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων
κοινοποιήσεων που εκδίδονται από την Τουρκία, γνωστές ως τέλεξ πλοήγησης (NAVTEX).
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι δηλώνει ότι παρόλο που δεν αποτελούν όλα τα παραδείγματα που παρατίθενται παρεμβολή στις
προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να
διερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους, «όλα μαζί, απεικονίζουν αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή».
Σημειώνοντας επίσης ότι ορισμένες από τις
τουρκικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε τμήματα της ΑΟΖ που διεκδικεί η Κυπριακή Δημοκρατία, για τα οποία η Τουρκία
προβάλλει επίσης θαλάσσιες αξιώσεις, το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ τονίζει πως «όταν οι νόμιμες θαλάσσιες αξιώσεις δύο ή περισσότερων χωρών
αλληλεπικαλύπτονται, εναπόκειται σε αυτές τις
χώρες να επιλύσουν τα θαλάσσια σύνορά τους
με συμφωνία βάσει του διεθνούς δικαίου προκειμένου να επιτευχθεί ακριβοδίκαιη λύση»,
αναφέρει χαρακτηριστικά..
Τέλος, δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας
Κύπρου» και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζουν
τυχόν θαλάσσιες διεκδικήσεις που έχει ισχυριστεί ή οποιουσδήποτε ισχυρισμούς από την
Τουρκία για λογαριασμό της.
Στην έκθεση τονίζεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει να επαναλαμβάνει δημόσια και
ιδιωτικά «ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
να αναπτύξει τους πόρους στην ΑΟΖ της και
ότι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να δι-
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Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τουρκικές
παραβιάσεις στην AOZ της Κύπρου

εκδικήσει ναυτικές αξιώσεις εκ μέρους της Κύπρου. Όπου αλληλεπικαλύπτονται οι νόμιμες
θαλάσσιες αξιώσεις δύο ή περισσότερων χωρών, καλούμε αυτές τις χώρες να επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Αναφέρει ότι σε περιπτώσεις όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανησυχίες σχετικά με συγκεκριμένες τουρκικές ενέργειες, ενεπλάκησαν
ιδιωτικά με την Τουρκία, ενώ εξέδωσαν και
ανακοινώσεις τύπου από το Υπουργείο. Για παράδειγμα, στις 6 Μαΐου 2019, το υπουργείο δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθιά με τις ανακοινωμένες
προθέσεις της Τουρκίας να ξεκινήσει υπεράκτιες γεωτρήσεις σε μια περιοχή που διεκδικείται
από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Αυτό το βήμα είναι έντονα προκλητικό και θέτει σε κίνδυνο την αύξηση
των εντάσεων στην περιοχή. Προτρέπουμε τις
τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να
ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση».
Παραθέτει επίσης ανακοίνωση που εξέδωσε
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 9 Ιουλίου 2019, λέγοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν βαθιά για τις επανειλημμένες απόπειρες της Τουρκίας να διεξάγει γεωτρήσεις στα ύδατα ανοικτά της Κύπρου και την
πιο πρόσφατη αποστολή του τρυπανιού Yavuz

ανοιχτά της χερσονήσου της Καρπασίας. Αυτό
το προκλητικό βήμα αυξάνει τις εντάσεις στην
περιοχή. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να
σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να δράσουν με αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από ενέργειες που
αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. «
Τέλος υπογραμμίζεται πως αποτελεί θέση
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η ανάπτυξη των
ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο
θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία, να αυξήσει τον διάλογο μεταξύ της Τουρκοκυπριακής και ελληνοκυπριακής κοινότητας και μεταξύ των περιφερειακών γειτόνων και να αποτελέσει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία. «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενθαρρύνει τη συζήτηση μεταξύ της
τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής
κοινότητας για θέματα που σχετίζονται με την
ανάπτυξη υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της ακριβοδίκαιης κατανομής εσόδων», καταλήγει η σχετική αναφορά της έκθεσης του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Αδυναμία για Ελλάδα

Αδυναμία δηλώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να
προσκομίσει πλήρη κατάλογο με επιβεβαιωμένες τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, από την 1η Ιανουαρίου 2017, γιατί

– όπως αναφέρει έκθεση του αμερικανικού
υπουργείου Εξωτερικών – η Ελλάδα και οι
ΗΠΑ δεν μοιράζονται την ίδια άποψη ως προς
το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου.
Η σχετική έκθεση υποβλήθηκε επίσης τον
περασμένο Μάρτιο, βάση των προνοιών του
Νόμου για την ανατολική Μεσόγειο (East Med
Act).
Οι λόγοι που δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν κατάλογο με τις τουρκικές παραβιάσεις είναι οι εξής:
«Πρώτον, η Ελλάδα διεκδικεί έναν εναέριο
χώρο που εκτείνεται έως και 10 ναυτικά μίλια
από την ακτογραμμή της και χωρικά ύδατα έως
6 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
ο εναέριος χώρος μιας χώρας συμπίπτει με τα
χωρικά ύδατα. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες
αναγνωρίζουν έως και 6 ναυτικά μίλια εναέριου
χώρου της Ελλάδας, σύμφωνα με τα χωρικά
ύδατα της Ελλάδας. Επομένως, η Ελλάδα και οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμερίζονται την ίδια
άποψη σχετικά με την έκταση του εναέριου χώρου της Ελλάδας».
Ο δεύτερος λόγος που προτάσσεται είναι ότι
αν και η Ελλάδα διεκδικεί επί του παρόντος έως
και 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων στο Αιγαίο
Πέλαγος, «η Ελλάδα και οι γείτονές της δεν
συμφώνησαν για οριοθέτηση συνόρων στις περιοχές όπου επικαλύπτονται τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά τους. Η έλλειψη τέτοιας οριοθέτησης σημαίνει ότι δεν υπάρχει σαφήνεια ως
προς την έκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και του αντίστοιχου εναέριου χώρου σε
αυτές τις περιοχές, καθιστώντας αδύνατη
οποιαδήποτε αξιολόγηση των συνολικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Ελλάδας».
Καταλήγοντας, η έκθεση αναφέρει ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα
και την Τουρκία να επιλύσουν εκκρεμή διμερή
θέματα θαλάσσιων συνόρων ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
«Τέτοιες προσπάθειες θα βοηθήσουν στη
σταθεροποίηση της περιοχής και θα διευκολύνουν τη συνεργασία στο ΝΑΤΟ. Ομοίως, οι
Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν τόσο την
Ελλάδα όσο και την Τουρκία να απέχουν από
προκλητικές ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή».

Ραδιοτηλεμαραθώνιος στο Hellas FM υπέρ του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης
Nέα Υόρκη.- Το Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης
(Hellenic
Relief
Foundation, HRF) σε συνεργασία με το
ραδιόφωνο Hellas FM της Νέας Υόρκης
θα παρουσιάσουν ραδιοτηλεμαραθώνιο
με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για
την αγορά και διανομή επισιτιστικής βοήθειας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα,
λίγο πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, 2020
προγραμματίζεται ραδιοτηλεμαραθώνιος που σκοπό έχει, εκτός από τη συγκέντρωση χρημάτων, να προβληθούν οι
δραστηριότητες και οι στόχοι του ομογενειακού οργανισμού. Στη ραδιοφωνική
εκστρατεία θα συμμετέχουν εθελοντές
του ιδρύματος, τόσο από εδώ την Αμερική, όσο και από την Ελλάδα. Μαζί μας
θα είναι συμπατριώτες μας που έχουν βοηθηθεί απο το H.R.F. καθώς και υποστηρικτές και συμπαραστάτες της προσπάθειας του HRF από όλο κοινωνικό-οικονομικό φάσμα της ομογένειας. Ο ραδιό-

τηλεμαραθώνιος θα μεταδοθεί ζωντανά
από το Hellas FM την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 11
το βράδυ. Ο Hellas FM εκπέμπει στους
97,2 mhz στα ειδικά ραδιοφωνα, στα 5
boroughs της Νέας Υόρκης, στο New
Jersey και στο Connecticut, επίσης online
(www.hellasfm.us), σε όλα τα smart
phones (free download application:
Hellasfm), και τηλεοπτικά στην πλατφόρμα του Ellas TV (Channel 4).. (9 μ.μ.
- 3 π.μ. ώρα Ελλάδας). Η μετάδοση θα
είναι επίσης διαθέσιμη μέσω ζωντανής
ροής στις σελίδες Facebook τόσο του
Hellas FM όσο και του Hellenic Relief
Foundation.
Το Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης
(Hellenic Relief Foundation Inc.) είναι
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (501
(c) 3) Ιδρύθηκε το 2012, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων στις Ηνωμένες
Πολιτείες για να χρησιμοποιηθούν για
την αγορά στην Ελλάδα ειδών διατρο-

φής και άλλων βασικών αναγκών για την
αρωγή δεινοπαθούντων στην Ελλάδα.
Oι ανάγκες είναι αυξημένες τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί στην Ελλάδα περίπου $700.000 συμπεριλαμβανομένων
δωρεών στην Ελλάδα καθώς και εθελοντικές κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες
με τη πραγματική αξία της βοήθειας να
ανέρχεται περίπου στο $1,5 εκατομμύρια
δολάρια. Οι δωρεές εκπίπτουν των φορολογικών δηλώσεων.
Οι τηλεφωνικές γραμμές (718
7073120-4) για δωρεές θα είναι προσβάσιμες από την αρχή του ραδιοτηλεμαραθώνιου, θα είναι διαθέσιμες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα ολοκληρωθούν 11 η ώρα το βράδυ. Οι δωρεές δεν σταματούν με τον ραδιοτηλεμαραθώνιο αλλά θα συνεχίζονται και θα είναι αποδεκτές στον ιστότοπο του H.R.F
για όσο διαρκεί η κρίση.
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Ο Μάικ Πομπέο στο Φανάρι
σνομπάροντας τους Τούρκους

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους. Έχουμε απλώς
ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα στην Κωνσταντινούπολη και πιστεύω ότι οι ανώτεροι Τούρκοι
αξιωματούχοι έχουν επίσης προγραμματίσει δικά τους ταξίδια. Είναι απλώς ένα θέμα προγραμματισμού. Ερχόμαστε στην Κωνσταντινούπολη,
όπου εδρεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Το
πρόγραμμα είναι πολύ σφιχτό και καταλαβαίνω
επίσης ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του υπουργού
Εξωτερικών, έχουν το δικό τους ταξιδιωτικό
πρόγραμμα και δεν θα είναι εκεί».
Ο ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι θα
έχουν πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν με
τους Τούρκους συμμάχους σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
έχουμε ανησυχίες όπως είναι το ζήτημα των
S-400 και άλλα θέματα.
«Αυτό το κάνουμε σε τακτική βάση μέσω των
διπλωματικών μας επαφών. Ο υπουργός (Πομπέο) και ο υπουργός Εξωτερικών (της Τουρκίας) θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε λίγες
εβδομάδες στο περιθώριο της τακτικής συνόδου
των υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Έτσι, αυτή η σύντομη επίσκεψη επικεντρώνεται σε θρησκευτικά ζητήματα».
Η Δεκαήμερη περιοδεία του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, σε 7 χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής θα
πραγματοποιηθεί από τις 13 – 23 Νοεμβρίου. Το
πρόγραμμα της περιοδείας – η οποία ξεκινά από
τη Γαλλία – έχει ως δεύτερο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.
«Μετά το Παρίσι, ο υπουργός Πομπέο θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
για να συναντηθεί με τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο Ι, για να συζητήσει θρησκευτικά θέματα στην Τουρκία και την περιοχή και να προωθήσει την ισχυρή στάση μας για τη θρησκευτική
ελευθερία σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Πέραν του Οικουμενικού Πατριάρχη ο κ. Πομπέο θα συναντηθεί με τον Αποστολικό Νούτσιο Αρχιεπίσκοπο Πολ Ράσελ και θα επισκεφθεί το τζαμί Ρουστέμ Πασά.
Στη Γεωργία, που είναι ο τρίτος σταθμός της
περιοδείας, πέραν των συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της χώρας, θα έχει συνάντηση με
τον προκαθήμενο της Γεωργιανής Ορθόδοξης

Εκκλησίας Πατριάρχη Ηλία. Θα επισκεφθεί επίσης το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.
Κάποια τουρκικά δημοσιεύματα συνέδεσαν
την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την
περιοδεία Πομπέο με το συγχαρητήριο μήνυμα
του προέδρου Ερντογάν προς τον εκλελεγμένο
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τα οποία έγιναν την ίδια
μέρα. Ωστόσο εδώ και μέρες ήταν γνωστό ότι η
επίσκεψη είχε στο πρόγραμμα μόνο τις θρησκευτικές ελευθερίες, ενώ μεγαλύτερη πιθανότητα έχει η μη συνάντηση με Τούρκους επισήμους να σχετίζεται με τους S-400 παρά με τα
συγχαρητήρια Ερντογάν προς Μπάιντεν.
Εξάλλου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον οποίο θα επισκεφθεί ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών, έστειλε θερμότατη συγχαρητήρια επιστολή στον κ. Μπάιντεν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΕ ΜΠΑΙΝΤΕΝ

Συγχαρητήριο επιστολή προς τον εκλελεγμένο 46ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απέστειλε την Τρίτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος. Σχετική ανάρτηση έκανε στα
κοινωνικά δίκτυα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος. Ωστόσο, το Τάγμα των Αρχόντων
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που κυριαρχείται από υπερσυντηρητικούς Ρεπουμπλικανούς,
απέφυγε μέχρι στιγμής να αναρτήσει την σχετική είδηση στην ιστοσελίδα του, ή στα κοινωνικά
δίκτυα. Κι αυτό αν και ο κ. Μπάιντεν ήταν το
2015 αποδέκτης του Αθηναγόρειου Βραβείου
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
«Επειδή γνωρίζετε τα αισθήματα ημών απέναντί Σας όλα αυτά τα χρόνια της φιλίας μας,
γράφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον εκλελεγμένο πρόεδρο της Αμερικής, ημπορείτε να
φαντασθήτε το μέγεθος της χαράς και της υπερηφανείας ημών διά την θριαμβευτικήν εκλογήν
Σας ως του 46ου Προέδρου της ηγέτιδος χώρας
Σας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».
Πρόσθεσε ότι «η χαρά και ο ενθουσιασμός διά
την εκλογικήν Σας νίκην δεν είναι μόνον προσωπικά συναισθήματα. Είναι και του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου με τας ανά τον κόσμον
Επαρχίας του, με πρώτην την Ελληνορθόδοξον
Αρχιεπισκοπήν Αμερικής με τον άξιον ποιμενάρχην της Ελπιδοφόρον - και Σας ευχαριστούμεν
διότι τον περιβάλλετε με αγάπην και τιμήν - και
πέραν του Πατριαρχείου ημών, χαιρετίζουν την
επικράτησίν Σας εκατομμύρια Αμερικανών, αλλά και πολιτών όλου του ελευθέρου κόσμου, εις
τους οποίους δίδετε ελπίδα (θα ελέγομεν βεβαιότητα) δι’ ένα καλύτερον κόσμον, όπου θα επικρατούν αι αιώνιαι αξίαι και τα ιδεώδη της πολι-

Ψήφισμα της
Παμποντιακής
Ομοσπονδίας
ΗΠΑ & Καναδά
και της Ενωση
Ποντιακης Νεολαίας

τισμένης ανθρωπότητος».
Ο κ. Βαρθολομαίος υπενθύμισε την μακρά
ενασχόληση του Οικουμενικού Θρόνου με τα
ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αντιμετωπίσεως της κλιματικής αλλαγής κι εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις
πρωτοβουλίες που ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να λάβει για το επείγον αυτό
ζήτημα, όπως άλλωστε έχει ήδη εξαγγείλει, με
την προοπτική της προσχώρησης στη Συμφωνία
των Παρισίων και της εγγύησης για ένα περισσότερο καθαρό περιβάλλον.
«Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κόσμος αναμένει
πάρα πολλά από Υμάς, προσευχόμεθα εδώ εις το
Φανάριον, που το ετιμήσατε με την παρουσίαν
Σας, να Σας χαρίζη ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός δύναμιν, υγείαν, έμπνευσιν και αντοχήν, διά να εκπληρωθούν όλαι αι προσδοκίαι
των ανθρώπων. Αναμένουν πολλά από Υμάς
όσοι διψούν θρησκευτικήν ελευθερίαν, όσοι καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά των,
όσοι ποθούν ελευθερίαν και δικαιοσύνην. Και είναι αυτοί τόσοι πολλοί! Συμπεριλαμβάνονται εις
αυτούς επίσης αι ιστορικαί θρησκευτικαί κοινότητες της Μέσης Ανατολής που οραματίζονται
μίαν ειρηνικήν συνύπαρξιν. Κύριε Πρόεδρε, ο
Θεός μαζί Σας!», σαυμπλήρωσε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης.
Ολοκληρώνοντας, ο Παναγιώτατος υπογράμμισε ότι πάντοτε προσεύχονταν και θα συνεχίσει
να προσεύχεται για τον κ. Μπάιντεν και την σύζυγό του, με πολλή στοργή και εκτίμηση.
Ο Τζο Μπάιντεν είχε επισκεφθεί, το 2011, ως
Αντιπρόεδρος των Η.Π.Α., την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, στις 3 Δεκεμβρίου. Στην συνάντηση ήταν παρών κι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.
Το 2009 όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης
επισκέφθηκε τις ΗΠΑ για το περιβαλλοντικό
συνέδριο που έλαβε χώρα εν πλω στον ποταμό
Μισισιπή, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον τότε
πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο,
ενώ ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν διοργάνωσε
προς τιμή του κ. Βαρθολομαίου επίσημο δείπνο
στην κατοικία του, παρουσία αμερικανών επισήμων και παραγόντων της ελληνοαμερικανικής
κοινότητας.
Στην πρόποσή του ο κ. Μπαίντεν αναφερθεί
με θέρμη στην προσωπικότητα, στη διακονία και
τις πρωτοβουλίες του κ. Βαρολομαίου, για την
προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, για
την ανεκτικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη
στον κόσμο, αλλά και για την ευαισθητοποίηση
της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Νέα Υόρκη.
Κατά την διάρκεια των εργασιών του
25ου συνεδρίου της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας ΗΠΑ και Καναδά την
11η Οκτωβρίου, 2020 οι συμμετέχοντες στις εργασίες του αποφασίζουν τα
ακόλουθα:
Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την
επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν, με τη
βοήθεια της Τουρκίας και του προέδρου Ερντογάν, εναντίον της Δημοκρατίας του Αρτσάχ και της Αρμενίας.
Επιπλέον, καταδικάζουμε την περαιτέρω είσοδο της Τουρκίας στην Κύπρο
και συγκεκριμένα στην Αμμόχωστο,
όπου η τουρκική επέκταση εκτίθεται
ξανά. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία
συμμετέχει ταυτόχρονα και στρατηγικά και στις δύο περιπτώσεις. Η επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα προς την
Ελλάδα, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και η μετατροπή των χριστιανικών
εκκλησιών σε τζαμιά, χρησιμεύει ως
περαιτέρω απόδειξη των προθέσεων
του προέδρου Ερντογάν και της τουρκικής κυβέρνησης.
Από τις 3 Οκτωβρίου του 2020 το
Αζερμπαϊτζάν με εντολή και με τη βοήθεια του Τούρκου προέδρου Ερντογάν,
ξεκίνησε πολεμικές πράξεις εναντίον
της Δημοκρατίας του Αρτσάχ και του
Αρμενικού λαού. Αυτή η απρόκλητη
επίθεση, με τις ευλογίες του Τούρκου
προέδρου Ερντογάν, αποτελεί πραγματική απειλή στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Μεσόγειο
και την Ευρώπη.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν μέσω της ρητορικής του και των δράσεών του έχει
επιδείξει επιθυμία και έχει ομολογουμένως ξεκινήσει μια αποστολή Γενοκτονίας, παρόμοια με αυτή που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
3,500,000 Αρμένιοι, Έλληνες και Ασσύριοι Χριστιανοί δολοφονήθηκαν. Ένας
εξίσου αριθμός απομακρύνθηκε βίαια
από τις προγονικές πατρίδες τους, σε
μια προσπάθεια να διαγράψουν όλα τα
ίχνη του Χριστιανισμού από αυτό που
γνωρίζουμε σήμερα ως Τουρκία.
Εάν δεν έχουμε διδαχθεί από την
ιστορία, τότε έχουμε την πρόθεση να
την επαναλάβουμε. Τα πολιτισμένα
έθνη του κόσμου δεν μπορούν να
αγνοήσουν όλα τα σημάδια και να παραμείνουν αδρανείς, πρέπει να αποτρέψουν την επανάληψη αυτού του φρικτού κεφαλαίου στην ανθρώπινη ιστορία.
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ
& Καναδά, η Ενωσης Ποντιακης Νεολαιας ΗΠΑ και Καναδά, και όλα οι
συλλόγοι μέλη της απαιτούν από τις
κυβερνήσεις όλων των πολιτισμένων
εθνών του κόσμου να ενεργήσουν γρήγορα και αποφασιστικά για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης, η οποία
αποτελεί μια άμεση απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Κωνσταντίνος Τσιλφίδης, Πρόεδρος Παμποντιακής Ομοσπονδίας
ΗΠΑ και Καναδά
Μιροφορα Καλογεριδου, Πρόεδρος
Ενωσης Ποντιακης Νεολαιας ΗΠΑ και
Καναδά
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Στο Μπάμπιλον συγκεντρώνουν τρόφιμα για τους άπορους

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

ια νέα διακονία αγάπης εγκαινιάζει η
κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο West
Babylon του Λονγκ Αϊλαντ με τη δημιουργία του
«Saint Nicholas Food Pantry» το οποίο ανοίγει
τις πόρτες του την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με στόχο
την υποστήριξη των άπορων και οικονομικά αδύνατων συνανθρώπων μας.
Οι ενορίτες του Αγίου Νικολάου, με την εμπνευσμένη καθοδήγηση του ιερέα τους π. Δημητρίου
Καζάκη και χάρη στο δυναμισμό μιας μικρής ομάδας εθελοντών με επικεφαλής την δραστήρια Πάττυ Βορίλα που κατάφεραν μέσα σε σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα να οργανώσουν το εγχείρημα
αυτό, ευελπιστούν ότι θα προσφέρουν -ειδικά κατά
τη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε- μια χείρα
βοηθείας και μια έστω και πρόσκαιρη ανακούφιση
σε άτομα που έχουν ανάγκη.
«Εταν κάτι που θέλαμε να κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια και ανήκει σε ολόκληρη την κοινότητα.
Από τότε που ήταν κοντά μας ο π. Νεκτάριος (σ.σ.
ο προκάτοχος του π. Δημητρίου) το συζητούσαμε,
σχεδόν μια δεκαετία πριν. Πολλές εκκλησίες στην
περιοχή μας έχουν ήδη αυτή την αποθήκη τροφίμων και τώρα ξεκινάμε και εμείς», είπε στη Greek
News η διευθύντρια της Τράπεζας Τροφίμων του
Αγίου Νικολάου, Πάττυ Βορίλα.
«Ολοι είναι ενθουσιασμένοι. Είναι κάτι πολύ
ωραίο. Οταν ξεκινάει κάτι καινούργιο υπάρχει βέβαια πάντα ενθουσιασμός. Είμαστε δέκα άτομα
στην Επιτροπή και μπορούν να έρθουν και άλλοι.
Εχουμε αρκετούς εθελοντές», πρόσθεσε.
Παρέχοντας κυρίως τρόφιμα μακράς διάρκειας
και είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, το
Saint Nicholas Food Pantry» θα λειτουργεί σε χώρο
του πρώτου ορόφου του νεόδμητου κοινοτικού κέντρου του Αγίου Νικολάου στην οδό 200 Great
East Neck Rd στο West Babylon.
Θα είναι ανοιχτό δύο μέρες την εβδομάδα, κάθε
Τρίτη από τις 4-6 το απόγευμα και κάθε Πέμπτη
από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι κάποιος που έχει ανάγκη δε
θα μπορεί να εξυπηρετηθεί τον υπόλοιπο χρόνο.
Αρκεί να επικοινωνήσει με το γραφείο της κοινότη-

τας και να κλείσει ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για
όποιον επιθυμεί να ενισχύσει την ωραία αυτή προσπάθεια των ενοριτών του Αγίου Νικολάου.
«Θα είναι τουλάχιστον δύο άτομα εκεί για να
εξυπηρετήσουν τον κόσμο αλλά δεν θα αρνηθούμε
τη βοήθεια όποιου θέλει να μας βοηθήσει», σημείωσε η κ. Βορίλα και διευκρίνισε πως ειδικά την
εποχή αυτή, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, και λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν θα εισέρχεται κανείς στο κτήριο, αλλά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα δίνουν το όνομά τους στην είσοδο,
θα καλούνται να συμπληρώσουν σε φόρμα που θα

τους δίδεται ποια προϊόντα χρειάζονται και θα τα
παραλαμβάνουν μέσα σε σακούλες στην άλλη
πλευρά του κτηρίου.
Ανέφερε δε ότι χάρη στη γενναιοδωρία αρκετών
φίλων και ενοριτών έχουν ήδη εφοδιάσει την τράπεζα με αρκετά προϊόντα. «Μέσα στην πρώτη κιόλας ώρα από το κάλεσμά μας, συγκεντρώσαμε περίπου δυόμισι χιλιάδες δολάρια και πήγαμε δύο τρία μέλη από την Επιτροπή να ψωνίσουμε. Θέλουμε να είναι γεμάτα τα ράφια του. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα τι θα χρειαστούμε παραπάνω. Θα δούμε τι θα ζητήσει ο κόσμος που θα έρθει εδώ», μας

είπε η κ. Βορίλα. Η ίδια θεωρεί πως το βάρος δεν
πρέπει να πέσει μόνο στο φαγητό, αλλά και στα
άκρως απαραίτητα είδη υγιεινής και προσωπικού
καθαρισμού, τα οποία δεν δύνανται να προμηθευτούν οι άποροι συμπολίτες μας με τα λεγόμενα
κουπόνια σίτισης (food stamps) από την Πολιτεία.
Λίγο πριν την επίσημη έναρξη, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, την Τράπεζα Τροφίμων του
Αγίου Νικολάου επισκέφθηκαν ο βουλευτής του
Suffolk County, Kevin McCaffrey, οι δημοτικοί
σύμβουλοι του Babylon, DuWayne Gregory,
Anthony Manetta, Terence McSweeney καθώς και
ο Gerry Compitello, Babylon Town Clerk, οι οποίοι συνεχάρησαν την κοινότητα για τη νέα της αυτή
πρωτοβουλία.
Ο κ. McCaffrey επέδωσε μάλιστα τιμητική διακήρυξη στον π. Δημήτριο Καζάκη και τα μέλη της
επιτροπής, ενώ ειδική τιμητική διάκριση επιδόθηκε
και εκ μέρους του Δημάρχου του Babylon (Babylon
Town Supervisor), Richard Schaffer, ο οποίος δεν
κατέστη δυνατό να παραστεί, είναι όμως πάντα
στο πλευρό της ελληνικής κοινότητας.
«Οποιος χτυπά την πόρτα μας πρέπει να τον βοηθήσουμε», τόνισε η κ. Βορίλα, η οποία μαζί με τον
σύζυγό της Αθαν που υπηρετεί σήμερα ως πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου του Αγίου Νικολάου, αγκάλιασαν από την αρχή το Saint Nicholas
Food Pantry, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία του
και ενισχύοντάς το και οικονομικά, στη μνήμη του
πατέρα τους Ιορδάνη Σαλωμίδη. «Μας έμαθε από
μικρούς να δίνουμε. Και ο ίδιος ό,τι είχε, ήθελε να
το μοιράζεται με τους άλλους. Βοηθούσε τον συνάνθρωπο. Ετσι μεγαλώσαμε και έτσι τον θυμόμαστε και κάνουμε και εμείς το ίδιο», είπε η κ. Βορίλα,
συγκινημένη αλλά και υπερήφανη για τα όσα της
δίδαξε ο αείμνηστος πατέρας της, ο οποίος ήταν
ποντιακής καταγωγής και ήρθε στην Αμερική σε
ηλικία 18 ετών από το Μπαμπαλιό Αιτωλοακαρνανίας.
«Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη. Ειδικά τώρα με τα
προβλήματα που έχει επιφέρει η πανδημία. Εύχομαι
να μη μας χρειαστούν. Αλλά φοβάμαι πως τις ημέρες που έρχονται πολλοί θα έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Υπάρχουν τριγύρω μας άνθρωποι που πεινάνε», κατέληξε λέγοντας η κ. Βορίλα.
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Διαδηλώσεις υποστηρικτών
του Τραμπ στην Ουάσιγκτον
Ουάσιγκτον.- (GreekNewsOnline)

Δ

ιαφημίστηκε ως διαδήλωση ενός εκατομμυρίου, ωστόσο τελικά οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που έφτασαν
στην αμερικανική πρωτεύουσα από κάθε γωνία της Αμερικής με κάθε μέσο, ήταν περίπου
50.000. Ενώ συγκεντρώθηκαν απέναντί τους
περίπου 2.000 αντιδιαδηλωτές και δεν έλειψαν οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Η συγκέντρωση έλαβε χώρα κοντά στον Λευκό Οίκο, σε διαμαρτυρία για το εκλογικό αποτέλεσμα, που όπως λένε, είναι προϊόν νοθείας
και συνομωσίας.
Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ,
Λένα Αργύρη, Το πλήθος που συγκεντρώθηκε
σε διαφορετικά σημεία της πόλης που είχε μετατραπεί σε φρούριο, κατέληξε στο ανώτατο δικαστήριο όπου και παρέμεινε για μια ώρα ζητώντας την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος.
Κρατώντας τεράστιες σημαίες, οι εξοργισμένοι διαδηλωτές φώναζαν ότι οι εκλογές έχουν
κλαπεί μέσα από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ
και ότι ο εσωτερικός εχθρός του σοσιαλισμού
οδηγεί την Αμερική στην καταστροφή.
Η συγκέντρωση ήταν στο μεγαλύτερο μέρος
της ειρηνική παρότι ξέσπασαν αρκετά επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές του Τραμπ και
αντι-διαδηλωτές.
Οι αρχές είχαν φροντίσει να κρατήσουν μακριά τους υποστηρικτές του Τραμπ από αυτούς
του Μπάιντεν που επίσης είχαν βγει στους δρόμους όμως τις ελάχιστες φορές που συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο η ένταση ήταν εμφανής.
Ένα άτομο μαχαιρώθηκε και μεταφέρθηκε
στο Πρώτων Βοηθειών, ανακοίνωσαν οι ιατρικές υπηρεσίες και η πυροσβεστική της πόλης.
Δεκάδες ακροδεξιοί, μέλη της οργάνωσης
Proud Boys, έκαναν πορεία στους δρόμους, κάποιοι φορώντας κράνη και στρατιωτικά γιλέκα,
ενώ μέλη του αριστερού κινήματος Antifa έκαναν δική τους αντι-διαδήλωση.
Η αστυνομία της πόλης συνέλαβε τουλάχιστον δέκα άτομα, ανάμεσά τους και αρκετά
εναντίον των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση.
Μεταξύ των διαδηλωτών υπήρξαν και Ελληνοαμερικανοί υποστηρικτές του προέδρου, από
τις γειτονικές πολιτείες του Μέριλαντ και της
Βιρτζίνια.
Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος τελικά δεν
πήγε για να μιλήσει, όπως άφηναν να εννοηθεί
οι υποστηρικτές. Ωστόσο η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε δίπλα από τη συγκέντρωση,
μεταφέροντας τον πρόεδρο από το γήπεδο του
γκολφ κι ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε
πίσω από τα τζάμια να χαιρετά τους υποστηρικτές του.
Η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε
μπροστά από τη Freedom Plaza, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν με ενθουσιασμό «Άλλα τέσσερα χρόνια» και «ΗΠΑ, ΗΠΑ».

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα την
Κυριακή παραδέχτηκε εμμέσως για πρώτη φορά δημοσίως την ήττα του στο Twitter επανήλθε στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να αναδιπλωθεί και να γράψει: «O
Μπάιντεν είναι ο νικητής (των εκλογών) μόνο

στα μάτια των μέσων ενημέρωσης των ψευδών
ειδήσεων. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Ο δρόμος
είναι ακόμη μακρύς. Οι εκλογές ήταν ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ!».
Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε σήμερα να αναγνωρίζει για πρώτη φορά
δημοσίως ότι ο Δημοκρατικός αντίπαλός του
Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αλλά επανέλαβε
για μια ακόμη φορά τους ψευδείς ισχυρισμούς
του για ευρεία νοθεία.
‘’Κέρδισε επειδή οι Εκλογές ήταν Πειραγμένες. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ δεν επιτράπηκε, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια Ακροαριστερή ιδιωτική εταιρεία, την Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε να
πληροί καν τις προϋποθέσεις για το Τέξας
(όπου κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα Ψεύτικα και Σιωπηλά ΜΜΕ & άλλα», έγραψε σήμερα
το πρωί στο Twitter ο Τραμπ και η πλατφόρμα
μάρκαρε την ανάρτησή του ως αμφισβητούμενη.
Ο Μπάιντεν νίκησε τον Τραμπ σε μια σειρά
από πολιτείες-κλειδιά τις οποίες ο απερχόμενος
πρόεδρος είχε κερδίσει το 2016. Ο Μπάιντεν
εξάλλου κέρδισε 5.5 εκατομμύρια ψήφους-ή
3,6%-περισσότερες από τον Τραμπ.
Το επιτελείο του Τραμπ έχει καταθέσει αγωγές επιχειρώντας να ανατρέψει το εκλογικό
αποτέλεσμα σε πολλές πολιτείες, ανεπιτυχώς,
και νομικοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν
πολλές πιθανότητες να ανατραπεί με αυτό τον
τρόπο το αποτέλεσμα.
Η άρνηση του Τραμπ να παραδεχτεί την ήττα του δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Μπάιντεν
είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά έχει καθυστερήσει την φυσιολογική διαδικασία της κυβέρνησης για την μετάβαση σε μια νέα προεδρία.
Ο χρόνος θα δείξει ποιος θα αναλάβει την
εξουσία τον ερχόμενο Ιανουάριο, δήλωσε ο
απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ την Παρασκευή.
Στις πρώτες, επίσημες δηλώσεις που έκανε
σχεδόν μία εβδομάδα αφότου όλα τα μεγάλα
τηλεοπτικά δίκτυα προέβλεψαν την ήττα του
στις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η
δική του κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιβάλει
lockdown στις ΗΠΑ, υπό οποιαδήποτε συνθήκη.
Αναφερόμενος στο εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος είπε

πως αναμένει ότι θα είναι διαθέσιμο για όλο
τον πληθυσμό τον Απρίλιο. Εκτίμησε ότι θα δοθεί «πάρα πολύ σύντομα» η έγκριση για τη χρήση του εμβολίου της εταιρείας Pfizer.

Δεν υπάρχει σχέδιο,
μόνο μάχη επιβίωσης

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ πίεσε τους
συμβούλους του να του πουν αν οι τοπικές
Βουλές και Γερουσίες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες-κλειδιά μπορούν
να ορίσουν Ρεπουμπλικανούς εκλέκτορες ώστε
να αλλάξει η σύνθεση του Κολεγίου των Εκλεκτόρων και να εξασφαλίσει την επανεκλογή
του. Πηγές που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συζήτησης είπαν ότι δεν ήταν αναλυτική, ούτε καν σοβαρή. Επίσης, δεν ήταν ενδεικτική κάποιας εμμονής του Τραμπ να παραμείνει στον Λευκό Οίκο. «Το ξέρει ότι τελείωσε»,
είπε ένας σύμβουλος. Αλλά, αντί να το παραδεχθεί, προτιμάει να κυκλοφορεί το ένα απίθανο
σενάριο μετά το άλλο, καθώς σκέφτεται το
αβέβαιο μέλλον του μετά τον Λευκό Οίκο.
Σύμβουλοι και άτομα του περιβάλλοντός του
λένε ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη στρατηγική, ο Τραμπ απλώς προσπαθεί να επιβιώσει από
μέρα σε μέρα και να δει για πόσο μπορεί να συνεχίσει να αρνείται την ήττα, κρατώντας τους
υποστηρικτές του στο πλευρό του, έτοιμους για
τη συνέχεια.
Ο πρόεδρος επιμένει ότι πραγματικά κέρδισε
στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αλλά δεν είναι
σαφές αν το πιστεύει. Αντί να ζητάει νέα καταμέτρηση των ψήφων, διατυπώνει εξωφρενικούς
ισχυρισμούς που βασίζονται σε ιντερνετικές θεωρίες συνωμοσίας. Παραδείγματος χάριν, την
Πέμπτη είπε ότι οι συσκευές καταμέτρησης της
εταιρείας Dominion μετέφεραν εκατοντάδες
χιλιάδες δικές του ψήφους στον Τζο Μπάιντεν,
όπως μετέδωσε το περιθωριακό κανάλι ΟΑΝΝ.
Ακόμη και οι υποστηρικτές του είπαν ότι ο
ισχυρισμός αυτός είναι γελοίος, ενώ η αρμόδια
ομοσπονδιακή υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τίποτα τέτοιο δεν συνέβη.
Όλα αυτά ταιριάζουν με το αγαπημένο χόμπι
του Τραμπ, που δεν είναι άλλο από το να δημιουργεί αναστάτωση και να παρακολουθεί τον
απόηχό της. Το επόμενο βήμα του είναι να ανακοινώσει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος το 2024,
για να κρατήσει σε εγρήγορση τους υποστηρικτές του και να κλείσει κάποιο καλό συμβόλαιο
για τα απομνημονεύματά του.

Η ενημέρωση
του Τζο Μπάιντεν
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ο Τζο Μπάιντεν θα ενημερωθεί από ειδικούς στον τομέα της εθνικής ασφάλειας
την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η
Τζεν Ψάκι, η πρώην εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, επί προεδρίας Μπαράκ
Ομπάμα, η οποία μετέχει στη μεταβατική
ομάδα του Δημοκρατικού εκλεγμένου
προέδρου.
Η έλλειψη ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ θα μπορούσε
να πλήξει τις προετοιμασίες της ομάδας
του Μπάιντεν ενόψει την ανάληψης των
καθηκόντων του, τόνισε.
Η Ψάκι είπε επίσης ότι ο Μπάιντεν συζήτησε αυτήν την εβδομάδα με τους συμβούλους του για το ποιοι θα αναλάβουν τα
υπουργεία της κυβέρνησής του. Θα συνεχίσει, όπως τόνισε, να συνεργάζεται με το
Κογκρέσο για το οικονομικό πακέτο ανάκαμψης που σχεδιάζεται ώστε να δοθεί
ώθηση στην οικονομία λόγω της κρίσης
του νέου κορονοϊού και ανυπομονεί να
συζητήσει με τον Μιτς Μακόνελ, τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία. Στο μεταξύ υψηλόβαθμος σύμβουλος
του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν
δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για
την επιβολή πανεθνικού λοκντάουν τον
επόμενο χρόνο.
«Δεν βρισκόμαστε στο σημείο να πούμε
ότι πρέπει να κλείσει όλη η χώρα», δήλωσε
ο Δρ Βιβέκ Μέρθι, ο επικεφαλής της ομάδας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο μια σειρά περιορισμών
που θα εφαρμόζονται ή θα αίρονται ανάλογα με το πόσο άσχημα εξαπλώνεται (η
πανδημία) σε μια συγκεκριμένη περιοχή»,
πρόσθεσε μιλώντας στην εκπομπή Good
Morning America του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

306 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε
και την Πολιτεία της Τζόρτζια, εξασφαλίζοντας 306 εκλέκτορες, ενώ αντιθέτως νικητής στη Βόρεια Καρολίνα αναδεικνύεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει
παραδεχτεί την ήττα του, ούτε έχει μιλήσει
δημοσίως από το περασμένο Σάββατο.
Σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει
306 εκλέκτορες έναντι 232 του Τραμπ –
κατά ειρωνία της τύχης 306 εκλέκτορες είχε εξασφαλίσει ο Τραμπ το 2016, όταν κέρδισε τη Χίλαρι Κλίντον.
Στην Τζόρτζια πρόκειται να γίνει ανακαταμέτρηση των ψήφων, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των δύο προεδρικών υποψηφίων
ήταν πολύ μικρή, μόλις μερικές χιλιάδες ψηφοδέλτια. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα δεν
θα αλλάξει: ό,τι και αν γίνει σε αυτήν την Πολιτεία που δίνει 16 εκλέκτορες, ο Μπάιντεν
έχει ξεπεράσει το όριο των 270 που του χρειάζονται για να του ανοίξουν τις πύλες του
Λευκού Οίκου.
Οι στενότεροι συνεργάτες, υπουργοί και
σύμβουλοι του προέδρου, κατά τη διάρκεια
της ημέρας, διαβεβαίωναν ότι προετοιμάζονται για τη «δεύτερη θητεία» του. «Πιστεύω
ότι ο πρόεδρος θα παραστεί στην ορκωμοσία
του» τον Ιανουάριο, είπε χαρακτηριστικά στο
Fox News η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
Κέιλι ΜακΕνάνι. «Οι εκλογές τελείωσαν», είπε από την πλευρά της η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι
Πελόζι επισημαίνοντας ότι ο Μπάιντεν κατέρριψε όλα τα ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 78
εκατομμύρια ψήφους σε εθνικό επίπεδο.
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Το τσουνάμι μολύνσεων και θανάτων είναι εδώ
Του Δρα Γιώργου Παυλάκη*

Ε

ίναι καιρός να πούμε τα πράγματα με το
όνομά τους. Το τσουνάμι μολύνσεων και
θανάτων που φοβόμασταν μερικοί την άνοιξη(1) είναι εδώ. Καιρός να το αναγνωρίσουμε
και να δούμε τι θα κάνουμε άμεσα, εδώ και τώρα, για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Ακόμα και οι πολέμιοι της καραντίνας, ή
lockdown, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν
ότι η COVID-19 (η ασθένεια που προκαλείται
από τον κορωνοϊό) είναι μακροχρόνιο πρόβλημα,
αναγνωρίζουν ότι περίοδοι έντασης της επιδημίας
που μοιάζουν με τσουνάμι είναι πολύ επικίνδυνες για τα νοσοκομεία και την κοινωνία. Νομίζω,
λοιπόν, ότι υπάρχει συναίνεση από μια μεγάλη
πλειονότητα των επιστημόνων και της κοινωνίας
σήμερα για να εφαρμοστεί ό,τι επιτάσσει η επιστημονική γνώση. Αυτό κατά τη γνώμη μου, στην
κατάσταση ανάγκης που διαγράφεται, είναι το γενικό lockdown. Τουλάχιστον όσο έντονο και πειθαρχημένο είχαμε την άνοιξη. Αυτό θα επιτρέψει
ύφεση της επιδημίας σε τέσσερις εβδομάδες από
την επιβολή του και μια ανεκτή περίοδο Χριστουγέννων για την Ελλάδα.
Αν δεν περιοριστεί η κινητικότητα του πληθυσμού, αν δεν μειωθούν οι επαφές μεταξύ μας,
όπως έγινε την άνοιξη λόγω του άγιου φόβου που
επικράτησε, δεν θα περιοριστεί η επιδημία, που
έχει πρόσφατα θεριέψει. Εκτιμώ ότι με ανοικτά
σχολεία και με το επίπεδο των τωρινών μέτρων,
περιορισμός επαφών και του ιού θα είναι δύσκολο
να δουλέψει καλά. Η κυβέρνηση έχει ένα γρήγορο
τρόπο να μελετήσει ποσοτικά αυτά τα φαινόμενα,
βασιζόμενη στην κινητικότητα των τηλεφώνων.
Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από την παρακολούθηση των κρουσμάτων ή των διασωληνώσεων και των θανάτων. Αυτά μας δείχνουν τι έγινε
τον περασμένο μήνα, το οποίο δεν μπορεί πια να
αναστραφεί. Αντίθετα, μη περιορισμός της κινητικότητας τηλεφώνων ανιχνεύεται σχεδόν άμεσα,
και είναι σήμα για παραπάνω δράση από την κυβέρνηση.
Η μεγαλύτερη χαρά που είχα την άνοιξη ήταν

Φώφη Γεννηματά
για τον εορτασμό
του Πολυτεχνείου
Αθήνα
Το Κίνημα Αλλαγής , με δήλωση της
προέδρου του, Φώφης Γεννηματά , παρεμβαίνει στην διχόνοια ανάμεσα σ΄όσους θελουν να γιορτάσουν το Πολυτεχνείο σαν
να μην υπάρχει η πανδημία του κορωνοϊού
και της κυβέρνησης που απαγόρευσε τις
συγκεντρώσεις άνω των 4 ατόμων.
Η κ. Γεννηματά δήλωσε συγκεκριμένα
πώς «για να κερδίσουμε τη μάχη με τον
κορωνοϊό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Το
είπα και δεν θα κουραστώ να το λέω».
Πρόσθεσε πως «κάποιοι δεν θέλουν, επιλέγουν τον διχασμό και μάλιστα με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Πρώτη η κυβέρνηση που ρίχνει λάδι
στη φωτιά με απαγορεύσεις που θυμίζουν
τα « Αποφασίζομεν και διατασσομεν».
Επιδιώκει με την στάση της να οδηγήσει
σε μια τεχνητή σύγκρουση για να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη. Δυστυχώς
παγιδεύονται στη μεθόδευση της Κυβέρνησης και άλλες πολιτικές δυνάμεις».
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
ζητάει να επικρατήσει η κοινή λογική, η
οποία , όπως τονίζει «είναι αυτή τη στιγμή
το αντίδοτο απέναντι στον φανατισμό,
στη βία και τις αντιδημοκρατικές πρακτικές.
Το Κίνημα Αλλαγής αυτή τη στάση
κρατά. Σταματήστε τώρα, η χώρα δεν
αντέχει άλλη διχόνοια».

Κόσμος πάνω στην πεζογέφυρα του Αλίμου στην παραλιακή λεωφόρο. Κυριακή 15
Νοεμβρίου 2020. Σε ισχύ παραμένει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας για
τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές
όταν το τσουνάμι του κορωνοϊού αποσοβήθηκε
χάρη στη γρήγορη δράση και συμμόρφωση του
ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης
(και τον άγιο φόβο).
Αλλά τώρα ξέρουμε ότι ο ιός είναι ακόμα εδώ και
ότι έχει επεκταθεί επικίνδυνα στην Ελλάδα. Ολοι
πια ξέρουν συγγενείς και φίλους με κορωνοϊό και
πολλοί ξέρουμε αρκετούς που έφυγαν πριν από
την ώρα τους. Αν θέλουμε να βρούμε φταίχτες,
χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά υπενθυμίζω για
μία ακόμη φορά αυτό που έγραψα την άνοιξη, με
το οποίο νομίζω ότι συμφωνούν ολοένα και περισσότεροι: είμαστε σε πόλεμο με τον κορωνοϊό(2).
Αν η παρομοίωση είναι σωστή, τότε πρέπει να δεχθούμε τις αναγκαιότητες που βάζει ο πόλεμος,
και πρώτα από όλα δεν σταματάμε τη μάχη για
να μαλώσουμε μεταξύ μας, και δεν παίρνουμε τα
μάτια μας από την παρακολούθηση του εχθρού.
Καταλαβαίνω πλήρως ότι επαναλαμβάνω κοινοτοπίες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να
τονίσουμε για μία ακόμα φορά ότι στη μέση της
μάχης χρησιμοποιούμε τα όπλα που έχουμε, όχι
αυτά που ευχόμαστε να είχαμε. Δεν αλλάζουμε
τον στρατηγό και το επιτελείο και, πολύ σημαντικό, δεν σπέρνουμε πανικό και χάος. Δεν ακούμε
ψεκασμένους και πυροβολημένους, δεν ακούμε
κάθε λογής παρανοϊκούς ή πράκτορες, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι συνταγή αποτυχίας.
Η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα, όποιες στατιστικές και να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να δεχθούμε λοιπόν ότι η ηγεσία που έχουμε δεν έχει
αποτύχει σε χειρότερο βαθμό από άλλες στην
Ευρώπη και Αμερική, αντίθετα, έχει να επιδείξει
επιτυχίες. Εγώ θέλω να τη στήριξω να κάνει ακόμα καλύτερες κινήσεις. Μόνο μέσα από αυτό το

πρίσμα θέλω να δω τα πρόσφατα σωστά και λάθη
που έγιναν στους χειρισμούς, ώστε να διορθωθεί
κατά το δυνατόν ό,τι μπορεί να διορθωθεί.
Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τα πήγε εξαιρετικά καλά στην πρώτη φάση της επιδημίας. Αυτό
επέτρεψε ένα ανέμελο καλοκαίρι με διακοπές
για όσους ήθελαν, που ήταν οι περισσότεροι. Οι
διακοπές και ο τουρισμός είναι οικονομικός μονόδρομος για την Ελλάδα, οπότε η αναγκαιότητα
για ανοιχτά σύνορα το καλοκαίρι έφερε κάποιο
παραπάνω ιικό φορτίο, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Αλλά η επέκταση της επιδημίας οφείλεται στα
ντόπια κρούσματα και στις επαφές μεταξύ Ελλήνων, όχι στον τουρισμό. Μερικοί πήγαν τον ιό σε
Μύκονο και Νάξο, σε όλα τα όμορφα μέρη διακοπών, και πολλοί περισσότεροι τον επέστρεψαν το
φθινόπωρο στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Γιατί έγινε αυτή η τεράστια διάδοση του ιού το
καλοκαίρι, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις μας ότι
ο ιός δεν φεύγει, και ότι μεταδίδεται το ίδιο καλά;
Γιατί είναι αδύνατο να έχεις μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων και να μη δώσεις τεράστιες ευκαιρίες στον ιό. Δεν έχει σημασία αν είναι ιερουργία,
πανηγύρι, μπιτσόμπαρο ή συναυλία, πολλά άτομα
οπουδήποτε ή οποτεδήποτε θεριεύουν την επιδημία, γιατί ο ιός προκαλεί περίπου το 80% των μολύνσεων χρησιμοποιώντας τους υπερμεταδότες,
που είναι συνήθως χωρίς συμπτώματα.
Πρέπει να καταλάβουμε μια και καλή ότι ο ιός μεταδίδεται από τον αέρα, καθώς και από μολυσμένες επιφάνειες. Πολλοί ασυμπτωματικοί, υγιείς
άνθρωποι, μπορεί να τον μεταδώσουν σε δεκάδες
ανύποπτους γύρω τους, ιδιαίτερα σε κλειστούς
χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς. Αν μυρίζετε το
σκόρδο στην αναπνοή του συνομιλητή σας, μπορεί να μολυνθείτε.
Το λάθος λοιπόν του καλοκαιριού ήταν η ολι-

γωρία στην παρακολούθηση του ιού με εντατικά
τεστ και ιχνηλάτηση παντού, συμπεριλαμβανομένων και τυχαιοποιημένων τεστ σε όλη την Ελλάδα για να έχουμε καθαρή εικόνα για το πού είναι
και τι κάνει ο ιός. Δυστυχώς δεν έχουμε ποιοτικά
αποτελέσματα ακόμη και σήμερα. Είναι λάθος να
βγαίνουν υπουργοί και να δίνουν την εντύπωση
ότι ο ένας στους τρεις είναι ενεργά μολυσμένος
στη Θεσσαλονίκη, αυτό φυσικά δεν ισχύει. Αλλά
δεν ξέρουμε, δυστυχώς, το πραγματικό νούμερο
και την κατανομή των κρουσμάτων. Η κυβέρνηση
θα πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα των ανακοινώσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Από τη στιγμή που φάνηκε το φθινόπωρο ότι η
επιδημία θα επεκταθεί γρήγορα, η κυβέρνηση
προσπάθησε να ισορροπήσει τη διάσωση της οικονομίας με την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν και καθαρή επιταγή
πολλών, ίσως και της πλειοψηφίας των πολιτών,
που νόμισαν ότι τελειώσαμε με την επιδημία. Μερικοί, χειρότερα, άκουσαν τους πανταχού παρόντες ύποπτους και λαϊκιστές να τους λένε ότι ο ιός
δεν υπάρχει, όλα είναι θέατρο και σκευωρία για να
σας καταστρέψουν.
Αλλά έρχεται μια στιγμή που αυτή η ισορροπία
δεν μπορεί να επιτευχθεί, γιατί προσπαθούμε να
συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Το τσουνάμι μολύνσεων που θα καταστρέψει τα νοσοκομεία και
άλλες υποδομές και θα χτυπήσει καίρια όλη την
κοινωνία και την οικονομία, παραμονεύει πάντα.
Το είδαμε σε μία σειρά από χώρες παγκόσμια.
Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το
τσουνάμι είναι εδώ. Ξαναγύρισε και στη γειτονική
Ιταλία, στη Νάπολη. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να
δεχθούμε την επερχόμενη ήττα για να δούμε πώς
θα τη διαχειριστούμε.
Το παράδειγμα του Ισραήλ είναι καθοριστικό.
Αναγκάστηκαν να επιβάλλουν δεύτερη καραντίνα όταν είδαν το τσουνάμι του δεύτερου κύματος
να τους καταπίνει. Με κάποια έκπληξη, είδαν ότι
τα πήγαν πολύ καλά, και τώρα ξανανοίγουν προσεκτικά την οικονομία τους. Ας δούμε αν αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα για την Ελλάδα.
Η ανάγκη για την προστασία της οικονομίας και
του εισοδήματος ιδίως των ασθενέστερων και των
τάξεων που πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά είναι
φυσικά κατανοητή, ή καλύτερα, επιτακτική. Η
κυβέρνηση είναι αρμόδια για να βρει το σωστό
μείγμα από αντίπαλες προτεραιότητες, αλλά αν
διαλυθούν τα νοσοκομεία και παραταθεί η επιδημία για πολύ, το κόστος πιθανότατα να είναι πολλαπλάσιο από το κόστος της καραντίνας.
[1] Γιώργος Παυλάκης: Τσουνάμι η πανδημία του
κορωνοϊού – «Ναι» σε πιο σκληρά μέτρα της κυβέρνησης
[2] Ο διακεκριμένος Ελληνας επιστήμονας Γιώργος Παυλάκης γράφει στην «Κ»: «Είμαστε σε πόλεμο»
* Ο κ. Γιώργος Παυλάκης είναι γιατρός, ερευνητής
NCI USA.
Από την «Καθημερινή»

Ο κορωνοϊός σκότωσε τον Μητροπολίτη Λαγκαδά
Θεσσαλονίκη.(GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες
της Κυριακής ο μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης.
Ο μακαριστός είχε προσβληθεί από κορωνοϊό και
νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
της Θεσσαλονίκης. Θετικός στον ιό είχε εμφανιστεί την Παρασκευή και έκτοτε δόθηκε μάχη για
να κρατηθεί στη ζωή, αλλά κατέληξε στις 6.36 το
πρωί.
Ο μακαριστός ιεράρχης ήταν μεταξύ με μελών
της ιεραρχίας που με δημόσιες δηλώσεις αμφισβητούσαν ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω
της θείας κοινωνίας και αντιδρούσε στα περιοριστικά μέτρα στους ναούς.
Ο Ιωάννης (Τασσιάς) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Αποφοίτησε από την Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία το 1979 και το
τμήμα της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το

1982. Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος
στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ανέλαβε τη
διεύθυνση του Γραφείου Νεότητος. Το 1983 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και υπηρέτησε στον ιερό ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου μέχρι
το 1994. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε στον ιερό
ναό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου ως ιερατικός προϊστάμενος. Από το 1983 υπηρέτησε ως
ηγουμενοσύμβουλος της ιεράς μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης και από το 1994 υπηρέτησε ως πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης. Τότε πρωτοστάτησε στην διεκδίκηση της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη από την
Εκκλησία ως χώρου λατρείας και πλέον η Ροτόντα δίδεται από το υπουργείο Πολιτισμού για
ορισμένες λειτουργίες κάθε έτος.
Ο μακαριστός εξελέγη στις 10 Μαΐου 2010
από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως Μητροπολίτης Λαγκαδά. Η χειροτονία
του σε επίσκοπο έγινε στις 16 Μαΐου 2010 από

τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στον ιερό ναό Αγίου
Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα και μελέτες θεολογικού περιεχομένου. Έχει λάβει μέρος σε θεολογικά συνέδρια. Έχει διδάξει σε κατηχητικά φροντιστήρια
και στη σχολή Μετεκπαίδευσης Κληρικών της
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Για περίπου
20 χρόνια παρουσίασε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Επιπλέον, έχει διδάξει στην
Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρού
Ιωάννου θα ψαλεί τη Δευτέρα στις 12.00 στον
Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά από τον μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης
Θεολόγο, ο οποίος ορίσθηκε και τοποτηρητής
της χηρεύουσας Μητρόπολης Λαγκαδά, Λητής
και Ρεντίνης, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την προστασία
από τον κορονοϊό.
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Κατακραυγή για την απαγόρευση.
Είναι αντισυνταγματική, λένε δικαστές - εισαγγελείς
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο».
Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει ότι «τόσο ο
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, όσο και η πλειοψηφία του λαού μας δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινωνίας
για μια ζωή με ασφάλεια, δημοκρατία και δικαιοσύνη».

Η

Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων με ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζει αντισυνταγματική την απόφαση του Αρχηγού της
ΕΛΑΣ για απαγόρευση συναθροίσεων 4 ατόμων. Για χουντική απόφαση κατηγορούν την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25. Με ενδιαφέρον αναμένεται το σκέλος της εφαρμογής, καθώς σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ
θα επιχειρήσει να οργανώσει πορείες.

ΜέΡΑ25

Η Εφημερίδα των Συντακτών γράφει πως στην
Καρδίτσα η Αστυνομία καλεί σε ανάκριση άτομα
τα οποία δήλωσαν μέσω των κοινωνικών δικτύων
πρόθεση να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για το
Πολυτεχνείο.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Σφοδρή αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων στην πρωτοφανή τετραήμερη απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.
Η ΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση
είναι αντισυνταγματική και θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα.
Εξηγώντας επισημαίνει τις διατάξεις του άρθρου
11 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι «υπαίθριες
συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής γενικά
αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη
δημόσια ασφάλεια…».
«Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/
14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων
των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων.
Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι
«υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής
αρχής γενικά αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός
κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια…».
Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να
αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει
εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα
ή άλλο περιεχόμενο.
Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική
περιοχή (πχ σε Νομό ή πολύ περισσότερο σε όλη
την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με
αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγματος κάτι που μόνο στις έκτακτες συνθήκες του
άρθρου 48 του Συντάγματος (κατάσταση πολιορκίας) μπορεί να συμβεί (Σβώλου/Βλάχου, Το Σύνταγμα της Ελλάδος , Β’ , 1955, 228 και σε Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδ.
2006, 489). Η δε ερμηνευτική δήλωση του άρθρου
5 του Συντάγματος, την οποία επικαλείται η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
αφορά στη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης (πχ θέση σε καθεστώς καραντίνας συγκεκριμένου πολίτη) και δεν
βρίσκει έδαφος εφαρμογής στις μαζικές υπαίθριες
συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 11. Επιπρόσθετα θα πρέπει
να τονιστεί, ότι για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 73/2020
που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020, δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.
Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια
υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να
υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται
εκτός Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί».

ΤΟ ΚΚΕ

«Η κυβερνητική απαγόρευση συναθροίσεων για
πάνω από 4 άτομα “καθ› άπασαν την επικράτειαν”,
όχι μόνο αποτελεί ένα ακόμη μνημείο αυταρχισμού, πέρα από οποιονδήποτε υγειονομικό κανόνα, αλλά επιβεβαιώνει και την πρόθεση της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί, μόνο ως πρόσχημα, την
πανδημία για να περάσει τον αντιδραστικό της
σχεδιασμό, στην υπηρεσία της στυγνής δικτατορίας των μονοπωλίων» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.
«Αυτές οι απαγορεύσεις θα ακυρωθούν στην
πράξη από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, που ξέρει
και να παλεύει και να τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας, πολύ καλύτερα από την κυβέρνηση και τους
κατασταλτικούς της μηχανισμούς» υπογραμμίζει,
καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωση του
σχετικά με την απαγόρευση των συναθροίσεων,
ενώ σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει τη Δευτέρα επικοινωνία με αρχηγούς
των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η
κυβέρνηση έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο σε πανδημία και οικονομία «και προσπαθεί με αφορμή το
Πολυτεχνείο να στήσει ένα τεχνητό σκηνικό έντασης προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα από τις
εγκληματικές της ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό «να
μην επιμείνει σε έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο». «Είναι αναγκαίο όλοι μας να μπούμε σε καραντίνα. Όχι όμως η δημοκρατία», τονίζει.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο
ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι το κόμμα, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες, από
την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι ο φετινός εορτασμός
της εξέγερσης του Νοέμβρη δεν μπορεί και δε πρέπει να γίνει όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή με τη μαζική συμμετοχή πολιτών και την διεξαγωγή της πορείας προς την πρεσβεία των Η.Π.Α.
«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης μας επιβάλλει να τιμήσουμε την εξέγερση της νεολαίας με διαφορετικούς τρόπους και τηρώντας όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις για τη προστασία της δημόσιας υγείας», επισημαίνει.
Τονίζει ότι «η κυβέρνηση της Ν.Δ. όμως, έχοντας χάσει εντελώς τον έλεγχο τόσο στο ζήτημα
της πανδημίας όσο και σε αυτό της οικονομίας,
προσπαθεί με αφορμή το Πολυτεχνείο να στήσει
ένα τεχνητό σκηνικό έντασης προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα από τις εγκληματικές της ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας».
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «κάνει
μια απέλπιδα προσπάθεια να εμφανίσει ένα ζήτημα
δημόσιας υγείας ως ζήτημα καταστολής πολιτικών
ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμάτων» και
πως «κάνει τεράστιο λάθος». Υπογραμμίζει ότι «ο

αδιανόητος εφησυχασμός της για τη δημόσια
υγεία και η εγκληματική της αδράνεια τους προηγούμενους μήνες δεν αντικαθίστανται με το όψιμο
ενδιαφέρον και τον αυταρχισμό». Κι αυτό, όπως
προσθέτει, «ιδίως όταν έχει αφήσει τα νοσοκομεία
με λιγότερους εργαζόμενους, έχει αρνηθεί τη μαζικής συνταγογράφηση των Τεστ, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους και έχει αφήσει για μήνες χιλιάδες πολίτες να συνωστίζονται καθημερινά στα
ΜΜΜ».
Χαρακτηρίζει «υποκριτικό», μετά από όλα αυτά,
όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση να θυμάται την προστασία της ανθρώπινης ζωής μόνο σε ότι έχει να
κάνει με τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο
του Πολυτεχνείου». «Όπως είναι υποκριτικό να μιλάνε για το Πολυτεχνείο όσοι έχουν στις τάξεις
τους στελέχη που έστησαν πολιτική καριέρα πάνω
στην άρνηση των θυμάτων της εξέγερσης», προσθέτει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «πρωτοφανή και χουντικής έμπνευσης» την απόφαση της κυβέρνησης
για περιστολή των συναθροίσεων άνω των τεσσάρων ατόμων τις μέρες του εορτασμού του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι «δεν απαντά στην αδήριτη
ανάγκη για την τήρηση από όλους των μέτρων
υγειονομικής προστασίας αλλά στη προσπάθεια
του κυρίου Μητσοτάκη να δημιουργήσει τεχνητή
ένταση για να επιρρίψει αλλού τις δικές του ευθύνες. Καθώς και στη στόχευσή του να χαϊδέψει τα
αυτιά ενός συντηρητικού ακροατηρίου καθώς και
της Ακροδεξιάς πτέρυγας στο κόμμα του».
Υπογραμμίζει ότι «καμία κυβέρνηση και με κανένα πρόσχημα δεν δύναται να περιστέλλει άρθρο
του Συντάγματος με μία απόφαση υπουργού ή αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. «Πόσο δε μάλλον», σχολιάζει,
«η κυβέρνηση που πριν δύο μέρες έστελνε βουλευτές της έξω από το Πολυτεχνείο να επιχειρούν’ μαζί με τα ΜΑΤ».
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τα κόμματα, τους φορείς και
τους δημοκρατικού πολίτες να περιφρουρήσουν τα
μέτρα υγειονομικής προστασίας, αλλά και να περιφρουρήσουν τη δημοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα». «Είναι αναγκαίο όλοι μας να μπούμε σε
καραντίνα. Όχι όμως η δημοκρατία», τονίζει. Ο
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι
«δεν θα παραστεί φέτος στο αστυνομοκρατούμενο
Πολυτεχνείο για να καταθέσει στεφάνι», ότι «εορτασμός του Πολυτεχνείου με ραντεβού και άδεια
από την Αστυνομία δεν μπορεί να υπάρχει» και
πως «αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία θα βρεθεί και θα καταθέσει στεφάνι στον χώρο του
ΕΑΤ-ΕΣΑ που μαρτύρησαν αγωνιστές της δημοκρατίας».
«Καμία αντισυνταγματική απαγόρευση δεν θα
μας στερήσει το δικαίωμα να τιμήσουμε τους αγώνες του λαού και της νεολαίας για δημοκρατία, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας», τονίζει και καλεί τον κ. Μητσοτάκη «να
μην επιμείνει στην τεχνητή όξυνση και στην επίδειξη αχρείαστης καταστολής. Να μην επιμείνει σε

«Η απαγόρευση της συμβολικής διαμαρτυρίας
ακόμα και σε ολιγομελείς ομάδες βουλευτών - και
μάλιστα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας - συνιστά ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης στη Δημοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα», τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ 25.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η κυβέρνηση
«διολισθαίνει συνειδητά, υπό την κάλυψη της πανδημίας, σε αντιδημοκρατικές πρακτικές που, πρώτον, απονομιμοποιούν στη συνείδηση δημοκρατών
τα μέτρα προφύλαξης κατά του θανατηφόρου ιού,
και, δεύτερον, προδιαγράφουν μονιμοποίηση της
περιστολής των πολιτικών δικαιωμάτων».
Το ΜέΡΑ 25 εκτιμά ότι «ο κίνδυνος τόσο για
την Δημοκρατία όσο για την δυνατότητα της κοινωνίας να παραμείνει ενωμένη εναντίον της πανδημίας υπονομεύεται από τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΤΣΑ

«Πόσες αντιφάσεις χωράνε σε μια ανάρτηση;
Πολλές, αν διαβάσει κανείς την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που από
τη μια καλεί να «μπούμε σε καραντίνα» για λόγους
δημόσιας υγείας, αλλά από την άλλη προσφέρει
κάλυψη σε όσους εμφανίζονται μονίμως αντιδραστικοί αρνητές της πρωτόγνωρης κατάστασης που
ζούμε, θεωρώντας ότι μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην τήρηση των νόμων», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας και συνέχισε: «Ότι ο ιος
κολλάει παντού αλλά κάνει εξαίρεση στις πορείες,
όποτε κι αυτοί πρέπει να εξαιρεθούν από την τήρηση των νόμων που μονο στοχο έχουν τη διαφύλαξη της δημοσιας υγειας. Υπηρέτης δύο αφεντάδων
ο κ. Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι η εποχή τον ξεπέρασε, καθώς οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι φέτος είναι αλλιώς».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει πως «όπως
δεν παρελάσαμε στις εθνικές μας επετείους, όπως
δεν γιορτάσαμε στις εκκλησιές μας το Πάσχα, έτσι
και η μεγάλη για τη Δημοκρατία μας επέτειος του
Πολυτεχνείου, θα τιμηθεί φέτος χωρίς να γίνει πορεία». «Είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός που τρέφει τον κορονοιό», υπογραμμίζει και καταλήγοντας επισημαίνει: «Ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα, από όλους, ιδίως από
τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα είναι
απαραίτητα συστατικά για να βγούμε όρθιοι, όλοι
μαζί, και από αυτή την κρίση. Ας επιδείξουν όλοι
υπευθυνότητα στην πιο κρίσιμη ώρα αυτής της μάχης. Με τη στάση μας ας βοηθήσουμε γιατρους και
νοσηλευτες που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, για να σώσουν ζωές».

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των τριών
ατόμων σε όλη την επικράτεια δεν είναι μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι προετοιμασία
εκτροπής, ή, καλύτερα, είναι η εκτροπή», δηλώνει
ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Σημειώνει ότι «η αναστολή άρθρων του Συντάγματος με εντολή υπουργού και απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας είναι μια αδιανόητη πραξικοπηματική κίνηση» και πως «ο κ. Μητσοτάκης και ο
κ.Χρυσοχοΐδης, εφαρμόζουν τις μέρες του Πολυτεχνείου ένα χουντικής έμπνευσης μέτρο, που πρέπει
να βρει απέναντι όλους τους δημοκρατικούς πολίτες». Ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρει καταληκτικά:
«Επιστροφή στο παρελθόν ή εικόνα από ένα δυστοπικό μέλλον; ‹Ο,τι και να είναι, δεν πρέπει να
το επιτρέψουμε!».
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Μανώλης Κέλλης: Η χρήση της μάσκας θα καθορίσει αν θα έχουμε άλλο lockdown
Αθήνα.- Της Τάνιας Μαντούβαλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

τα εμβόλια αρχικά στις χώρες που το χρειάζονται
περισσότερο. Και η Ελλάδα προφανώς θα είναι
μέσα σ’ αυτές. Στα χέρια μας βλέπω μετά από κάποιους μήνες να φτάνουν τα εμβόλια, κοντά στον
Απρίλη. Δεν θα εμβολιαστούμε αύριο.

«Η

μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως εμβόλιο κατά κάποιο τρόπο,
γιατί αν κάποιος κολλήσει μικρή δόση κορονοϊού, θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο οργανισμός του να τον καταπολεμήσει. Η ασθένεια θα είναι λιγότερο οδυνηρή. Η μάσκα δεν
μειώνει μόνο τη μετάδοση, αλλά και την ποσότητα του ιικού φορτίου». Στο συμπέρασμα
αυτό καταλήγει ο καθηγητής Πληροφορικής
στον τομέα της γονιδιωματικής και μοριακής
ιατρικής στο ΜΙΤ, Μανώλης Κέλλης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η χρήση της μάσκας θα
καθορίσει αν θα υπάρξει και επόμενο
lockdown τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.
Όσον αφορά το τωρινό lockdown, θεωρεί ότι
αν τα μέτρα τηρηθούν, τότε σε δύο με δυόμιση
εβδομάδες θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα, έως
και μηδενισμό κρουσμάτων. Ο κ. Κέλλης μιλάει
για το πειραματικό εμβόλιο της Pfizer, καθώς
επίσης και για τα υπόλοιπα εμβόλια που βρίσκονται σε τελικά στάδια δοκιμών, και για τα οποία
αναμένονται αποτελέσματα μέσα στις επόμενες
εβδομάδες.
«Μείνετε σπίτι και φορέστε μάσκες όταν βγούμε από το lockdown. Ακούτε τις αρχές. Ακούτε
τους επιστήμονες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί
στην Ελλάδα που έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία
δουλεύει με τους επιστήμονες. Αντιδρά γρήγορα
και με στιβαρότητα. Εμείς ως πολίτες πρέπει να
της συμπαρασταθούμε, όσο περισσότερο μπορούμε» τονίζει χαρακτηριστικά ο καθηγητής του
ΜΙΤ.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης που παραχώρησε ο καθηγητής Μανώλης
Κέλλης στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή
της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ
ΥΓΕΙΑΣ» .

Ερ: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για το εμβόλιο της Pfizer που έφερε έναν αέρα αισιοδοξίας σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Απ: Τα νέα είναι πολύ θετικά και ολόκληρος
ο πλανήτης έχει βασίσει τις ελπίδες του σ’ αυτό
το εμβόλιο. Πρόκειται για μία νέα τεχνολογία
που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, και για πρώτη
φορά ξέρουμε ότι όντως μπορεί να λειτουργήσει.
Υπάρχουν όμως ζητήματα όπως το θέμα συντήρησης στους -80 βαθμούς, κάτι που δεν είναι εφικτό ούτε στα φαρμακεία ούτε στις κλινικές. Αυτό
το εμβόλιο μπορεί να μείνει εκτός ψυγείου μόνο
για πέντε λεπτά. Οπότε θα υπάρξει μία κάποια
δυσκολία στη διανομή του. Για το πώς θα βρούμε
αυτά τα ψυγεία, πρώτον. Είναι ειδικά ψυγεία που
πρέπει να τα παραγγείλουν τα κράτη από ειδικές

εταιρείες. Και ίσως πρέπει να κατασκευαστούν
αυτά τα ψυγεία. Ωστόσο, το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο απ› όλα τα άλλα μέτρα που έχουν
ληφθεί στην πανδημία. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα
είναι ότι χρειάζονται δύο δόσεις με απόσταση
ενός μήνα η μία από την άλλη. Και αυτό σημαίνει
ότι μπορεί να μην υπάρξει συμμόρφωση των πολιτών, αλλά και λογιστικά για το ίδιο το νοσοκομείο ή το κέντρο εμβολιασμού να προκύψουν κάποια ζητήματα.

Ερ: Τι άλλο περιμένουμε από πλευράς εμβολίων τις αμέσως επόμενες εβδομάδες;
Απ: Η Μoderna, η οποία βασίζεται στην ίδια
τεχνολογία με την Pfizer, περιμένει τα αποτελέσματα της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, και
ίσως είναι η επόμενη που θα κάνει ανακοινώσεις.
Η Johnson&Johnson έχει ένα εμβόλιο το οποίο
θα χρειάζεται μία δόση. Είχαν σταματήσει οι δοκιμές στις 12 Οκτωβρίου, γιατί υπήρχε πρόβλημα
με έναν εθελοντή, αλλά 11 μέρες αργότερα συνεχίστηκαν και μέχρι το τέλος της χρονιάς περιμένουμε αποτελέσματα. Όπως, επίσης, και από τη
Novavax, αλλά και την AstraZeneca με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που φαίνεται ότι πηγαίνουν πολύ καλά οι μελέτες.
Ερ: Πότε βλέπετε να εμβολιάζεται ο γενικός
πληθυσμός;
Απ: Η Ευρώπη έχει ήδη αγοράσει πάρα πολλές δόσεις και φρονώ ότι θα πρέπει να διανείμει

Ερ: Οι μεταλλάξεις του ιού είναι ένα ζήτημα
που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα.
Μαθαίνουμε ότι μέχρι τώρα οι περισσότερες
δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των εμβολίων.
Ωστόσο, φαίνεται ανησυχητικό το μεταλλαγμένο στέλεχος που βρέθηκε σε μινκ στη Δανία,
όπου από τον Ιούνιο προσβλήθηκαν 214 άτομα
και έτσι η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε τη
θανάτωση του συνόλου των εκτρεφόμενων
μινκ, δηλαδή 17 εκατ. ζώων. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε κι εδώ το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για μινκ που εκτρέφονται σε μονάδα της Κοζάνης.
Απ: Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν οι καινούργιες
αυτές μεταλλάξεις θα επηρεάζουν δραματικά τον
άνθρωπο ή την ανάπτυξη εμβολίων. Υπήρξε ένα
τεστ σε εργαστήριο όπου φάνηκε ότι μία από αυτές τις μεταλλάξεις μειώνει την αντίδραση που
έχει το εμβόλιο στα αντισώματα. Όμως αυτό δεν
έχει δειχτεί ακόμη στον άνθρωπο.
Ερ: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η επιδημία μέχρι τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα;
Δυστυχώς, χειρότερα. Εκτός αν τηρηθούν τα
μέτρα ευλαβικά. Το κάθε επόμενο κύμα είναι πιο
οδυνηρό και ο λόγος γι› αυτό είναι ότι κάθε φορά υπάρχουν περισσότερες εστίες. Δηλαδή, περισσότερα άνθρωποι που νοσούν. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να φοράμε
τις μάσκες γιατί αν δεν τις φοράμε, τότε ξανακλεινόμαστε μέσα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουν
οι αρχές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πολύ
σωστό, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα
κρούσματα, αλλά και οι θάνατοι. Αν οι θάνατοι
δεν είχαν αυξηθεί, ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να κλείσουμε. Και σίγουρα αν φοράγαμε τις
μάσκες μας, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε
lockdown. Το μήνυμα λοιπόν είναι: Μείνετε σπίτι
και φορέστε μάσκες, όταν βγούμε από το
lockdown. Ακούτε τις Αρχές. Ακούτε τους επιστήμονες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε μία κυβέρνηση η οποία δουλεύει με τους επιστήμονες. Αντιδρά γρήγορα και με
στιβαρότητα. Εμείς ως πολίτες πρέπει να της συμπαρασταθούμε όσο περισσότερο μπορούμε.
Ερ: Υπάρχουν πολλές μελέτες εδώ και πολλούς
μήνες για το «μάσκα παντού» και πόσο βοηθάει στη μείωση της μεταδοτικότητας;
Aπ: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να
φοράμε μάσκα. Ο πρώτος είναι ότι μειώνει το ιι-

κό φορτίο.
Αλλά ακόμη κι αν διαπεράσει αυτό το ιικο
φορτίο τη μάσκα και κάποιος προσβληθεί, η
ασθένεια θα είναι λιγότερο οδυνηρή. Γιατί όλα
εξαρτώνται από το πόσο μόρια του ιού θα εισέλθουν στον οργανισμό κάποιου. Η μάσκα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως εμβόλιο κατά κάποιο τρόπο, γιατί αν κάποιος κολλήσει μικρή δόση κορονοϊού θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο οργανισμός του να τον καταπολεμήσει. Και για αυτό αν
στη συνέχεια ξανακολλήσει μεγαλύτερη δόση, ο
οργανισμός θα είναι έτοιμος να καταπολεμήσει
τον ιό. Οπότε δεν μειώνει μόνο την μετάδοση,
αλλά και την ποσότητα του ιικού φορτίου.

Ερ: Είπατε ότι η επιδημία θα εξελιχθεί επί τα
χείρω. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος;
Πότε θεωρείτε ότι θα δούμε φως;
Απ: Όσο δεν «κλείνουμε» όλες οι χώρες, κι
όσο δεν φοράμε μάσκες, τόσο επιδεινώνεται η
κατάσταση. Δηλαδή το πρώτο κύμα ήταν κάπως
μικρό. Το δεύτερο μεγαλύτερο. Στην Αμερική είμαστε ήδη στο τρίτο κύμα, το οποίο είναι τεράστιο. Στην Ελλάδα όλα θα εξαρτηθούν από το
πόσο θα τηρηθούν τα μέτρα. Αν αυτό επιτευχθεί,
τότε σε δύο, δυόμιση εβδομάδες θα έχουμε πολύ
καλύτερη εικόνα. Ίσως και να μηδενιστούν τα
κρούσματα.
Ερ: Σε τόσο μικρό διάστημα είναι κάτι τέτοιο
εφικτό;
Απ: Αυτά τα τρεις χιλιάδες και πλέον κρούσματα (σ.σ. 3.038 σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση) αν δεν μεταδοθούν, ο ιός πεθαίνει. Δεν
μπορεί να ζήσει μέσα σε έναν άνθρωπο μακροχρόνια. Ή καταπολεμάται από τον οργανισμό, ή
αυτός ο άνθρωπος αρρωσταίνει, πεθαίνει, ή βγαίνει από τον κύκλο της μετάδοσης. Οπότε αν καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτή τη μετάδοση
από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο ιός δεν έχει άλλο
τρόπο να επιζήσει. Σταματώντας τη μετάδοση,
σκοτώνουμε τον ιό.
Ερ: Θα μπαινοβγαίνουμε σε lockdown, πιστεύετε;
Απ: Αναλόγως πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις
μάσκες. Αν μειώσουμε τη μετάδοση, μπορεί να είναι το τελευταίο, πριν έρθει το εμβόλιο. Αν βγαίνοντας από το τωρινό lockdown, δεν φορέσουμε
μάσκες, τότε φοβάμαι ότι θα υπάρξει και άλλο,
ίσως τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.
Ερ: Τις μάσκες πότε λέτε να τις «πετάξουμε»
ως ανθρωπότητα;
Απ: Όταν θα υπάρχει το εμβόλιο, αλλά κυρίως όταν το 60% του πληθυσμού, ή θα έχει περάσει τον ιό ή θα έχει εμβολιαστεί.

Ο Κοντοζαμάνης για το σχέδιο εμβολιασμού για την Covid-19
Αθήνα.Της Έφης Φουσέκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στις αρχές του νέου έτους θα
έχουμε τις πρώτες δόσεις εμβολίου για
την Covid-19 στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ,
διαβεβαιώνει μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζομάνης και εξηγεί ότι ήδη εκπονείται επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη,
«η συμμετοχή της Ελλάδας στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια σε συνδυασμό με την πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαπραγματεύεται
και συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
διασφαλίζει την επάρκεια στην κάλυψη του πληθυσμού».
Όπως σημειώνει «η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει συμφω-

νίες με τις εταιρείες Pfizer και
Biontech, AstraZeneca, Sanofi and
Johnson & Johnson για τα πειραματικά τους εμβόλια και βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Moderna, CureVac και
Novavax για την εξασφάλιση και των
δικών τους πειραματικών εμβολίων».
Η τελευταία συμφωνία αφορά το
εμβόλιο που αναπτύσσουν οι φαρμακευτικές εταιρίες Pfizer και Biontech,
το οποίο σκόρπισε παγκόσμια αισιοδοξία μετά την ανακοίνωση για αποτελεσματικότητα κατά 90%. Πρόκειται για την πρώτη ανάλυση στο μέσον
της Φάσης 3.

Τι προβλέπουν
οι συμφωνίες προαγοράς

Όπως αναφέρει μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοντοζαμάνης ειδικά
για το εμβόλιο των Pfizer και Biontech,

η Συμφωνία Προαγοράς προβλέπει
ότι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια
δόσεις εμβολίου με τη δυνατότητα
επιπλέον προμήθειας 100 εκατομμυρίων δόσεων. «Της έγκρισης της συμφωνίας από την Κομισιόν έπεται η αποδοχή ή μη από τα κράτη μέλη εντός 5
ημερών και στη συνέχεια υπογράφεται
η συμφωνία», διευκρινίζει ο υφυπουργός.
Εξηγεί ότι η διανομή του εμβολίου προς τα κράτη μέλη θα ξεκινήσει
μόλις χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας
από την Κομισιόν κατόπιν έγκρισης
και γνωμοδότησης από την αρμόδια
ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
«Καταρχάς, από τις συμφωνίες προαγοράς προσβλέπουμε στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου από τη μη πα-

ραγωγή ενός εμβολίου και την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών
ποσοτήτων εμβολίων, σε συγκεκριμένο χρόνο. Η κάθε συμφωνία περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό δόσεων. Η
κατανομή στα κράτη-μέλη γίνεται
σύμφωνα με τον πληθυσμό της κάθε
χώρας προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση όλων των κρατών στα εμβόλια.
Για το λόγο αυτό, η ΕΕ έχει αναπτύξει
ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διασφαλίζει ικανές και επαρκείς ποσότητες για κάθε χώρα», τονίζει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας.

Διαπραγμάτευση
για την τιμή των εμβολίων

Ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρει ότι
«η διαπραγμάτευση της ΕΕ αφορά και
την τιμή προμήθειας των εμβολίων. Η
δε τελική τιμή κάθε εμβολίου είναι
ενιαία για όλα τα κράτη μέλη. Η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει στο
κόστος κτήσης των εμβολίων, αφού
χρηματοδοτεί, μέσω του ESI, την ανάπτυξη τους. Η χρηματοδότηση αυτή
θεωρείται προκαταβολή των εμβολίων, που στην ουσία θα αγοράσουν τα
κράτη-μέλη».

Εμβολιαστικό
σχέδιο

Το επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού ήδη εκπονείται,
όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοντοζαμάνης, κατόπιν των οδηγιών της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και
άλλων αρμόδιων φορέων. Περιλαμβάνει τόσο τη διάθεση και διανομή των
εμβολίων στη χώρα μας όσο τον εμβολιασμό του πληθυσμού, την καταχώρηση των δεδομένων εμβολιασμού σε
μητρώο καθώς και τη διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης.
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Τσίπρας: «Δίκαιο αίτημα να ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία»
Αθήνα.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ, GreekNewsOnline)

των εργαζομένων του ΟΑΣΘ και η καραντίνα 350
συναδέλφων τους».
Οι κ.κ. Παππάς και Γιαννούλης κατηγορούν τη
ΝΔ ότι «αδράνησε επί μήνες, ακύρωσε τον διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ για 750 νέα λεωφορεία, απένταξε
πρόγραμμα προμήθειας 92 οχημάτων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής, κρατά
270 λεωφορεία και τρόλεϊ με μικροβλάβες στα αμαξοστάσια και δεκάδες οχήματα χωρίς οδηγούς, καθυστέρησε τις προσλήψεις οδηγών και τεχνιτών και
δεν προχωρά στην άρση των αποσπάσεων οδηγών
από τα υπουργικά και βουλευτικά της γραφεία». Ο
τομεάρχης και ο αναπληρωτής τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζουν λέγοντας ότι «τα ψέματα των
Μητσοτάκη και Καραμανλή δεν τους διασώζουν από
το πολιτικό Βατερλό» και πως «ο εφησυχασμός τους
και στα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτέλεσε πυροκροτητή του δεύτερου κύματος της πανδημίας».

Δ

ίκαιο χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας
το αίτημα για άνοιγμα των βιβλιοπωλείων, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε
χθες με ανθρώπους από το χώρο του βιβλίου,
υπογραμμίζοντας ότι «τις μέρες της καραντίνας, τις μέρες της πανδημίας, τις μέρες της
αποξένωσης, η πρόσβαση στο βιβλίο αποτελεί
μία όαση για την ψυχική ανάταση των ανθρώπων».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφερόμενος στις εικόνες με ουρές έξω από
τα βιβλιοπωλεία λίγο πριν από την έναρξη του
lockdown, σημείωσε ότι αποτελεί «ένα μήνυμα ελπίδας». Μιλώντας για ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο
κόσμο σχετικά με τη λειτουργία των βιβλιοπωλείων, επισήμανε ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη
που ήδη το έχουν επιτρέψει, όπως η Ιταλία και το
Βέλγιο. Έτσι, ανέφερε ότι «είναι ένα αίτημα το
οποίο είναι δίκαιο και θα πρέπει να προωθηθεί». Ο
κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την αξία του βιβλίου «ανεκτίμητη», επισημαίνοντας πως «θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι τροφή πνευματική».
Μιλώντας για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Τσίπρας τόνισε ότι από το πρώτο κύμα της πανδημίας, επιπλέον των ευρύτερων μέτρων του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι» για την οικονομική
ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων,
τα οποία καλύπτουν και το χώρο του πολιτισμού,
ως κόμμα «καταθέσαμε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, ιδιαίτερα του βιβλίου και των
ανθρώπων του βιβλίου». Έκανε λόγο για «δέσμη
προτάσεων η οποία είναι, κατά την άποψή μου, πολύ επίκαιρη και τώρα», παρότι δεν αξιοποιήθηκε
κατά την πρώτη φάση της πανδημίας. Υπογράμμισε τη μεγάλη αγωνία που υπάρχει, όχι απλά μείωσης εσόδων, αλλά και αγωνία υπαρξιακή, «δηλαδή
αν θα μπορέσουνε αυτές οι επιχειρήσεις να κρατηθούνε όρθιες».
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην πρόταση για το
πρόγραμμα στήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού, το «Πολιτισμός Για Όλους» που αφορά δαπάνη 100 εκατ. ευρώ για το 1/3 του πληθυσμού, το
οποίο αντιστοιχεί σε 30 ευρώ σε κάθε πολίτη. Με
το πρόγραμμα αυτό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κάθε πολίτης θα είχε τη δυνατότητα μέσω
παροχής επιταγών ή προπληρωμένων ηλεκτρονι-

κών καρτών ή voucher, για να καταναλώσει αυτά
τα 30 ευρώ σε πολιτιστικά προϊόντα. Επιπλέον,
αναφέρθηκε σε μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε ψηφιακά και ακουστικά βιβλία και για το σύνολο του
κύκλου εργασιών στην παραγωγή του βιβλίου.
Έκανε, ακόμα, αναφορά στη δημιουργία ταμείου
στον πολιτιστικό τομέα, στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
για να υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων
για τα μικρά και ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία.
Ο κ. Τσίπρας μίλησε για προτάσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι οποίες
ίσως εύκολα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με την
προϋπόθεση, όπως είπε, να υπήρχε από την πλευρά
του υπουργείου Πολιτισμού η έγνοια να υπάρξει
πολιτική για το βιβλίο και για την ενίσχυση των νέων συγγραφέων. «Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει», σχολίασε.
Εξέφρασε, τέλος, την άποψη ότι δεν πρέπει κατά
την πανδημία να λειτουργούμε με την αντίληψη ότι
ο πολιτισμός είναι ένα προϊόν πολυτελείας, σημειώνοντας, αντίθετα, ότι ο πολιτισμός «αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, άρα πρέπει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό με όρους λαϊκότητας, με
όρους μαζικούς, κάνοντας πολιτική για τον πολιτισμό, και να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις».

Παππάς – Γιαννούλης
για τα λεωφορεία

«Εφησυχασμό, ανικανότητα, ψέματα» καταλογίζουν στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Μεταφορών, οι Νίκος Παππάς και Χρήστος Γιαννούλης
σε κοινή δήλωση τους για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς με αφορμή το σημερινό
πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αυγή».
Ο τομεάρχης και ο αναπληρωτής τομεάρχης
Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρουν ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και Καραμανλής,
«είναι προφανές ότι δεν μπορούν, και όσο δεν μπορούν, ψεύδονται». Ειδικότερα, παραπέμπουν στο
σημερινό δημοσίευμα της «Αυγής» σύμφωνα με το
οποίο:
«Η Ν.Δ. δεν παρέλαβε μόνο 850 λεωφορεία.
Παρέλαβε 1.050. Την επαναλαμβανόμενη κυβερνητική λαθροχειρία (σ.σ.: βάσει στοιχείων της θερινής
περιόδου του 2019) καταρρίπτει η σύμβαση ΟΑΣΑ-ΚΤΕΛ.
Αυτό που ‹μπόρεσαν› σε 16 μήνες ήταν να αυξήσουν τα διαθέσιμα λεωφορεία και τρόλεϊ στην
Αθήνα μόνο κατά 40, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΑ.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν όντως
εστίες μετάδοσης του κορωνοϊού. Τις - και χθεσινές
- ανερυθρίαστες αναφορές Καραμανλή διαψεύδουν
τόσο οι επόπτες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
Αττικής όσο και τα συνολικά 40 κρούσματα μεταξύ

Για Χρυσαυγητισμό
κατηγορείται
στέλεχος της ΝΔ
Αθήνα.
Την άμεση διαγραφή «προβεβλημένου
στελέχους της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στη Νέα Σμύρνη» ζητά από τη ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι «ο Δημήτρης Κοντζές, προβεβλημένο στέλεχος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Νέα
Σμύρνη, προχώρησε σήμερα σε μια αήθη
επίθεση εν όψει της επετείου του Πολυτεχνείου», προσθέτοντας ότι «εκπροσωπώντας το ‘νέο ήθος’ της ελληνικής δεξιάς
επιδόθηκε σε έναν συνδυασμό χυδαιολογίας και τραμπουκισμού που απέληξε στην
εφιαλτική προσταγή ‘άντε και στα τρένα’».
Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει
ότι «οι νοσταλγοί του Ολοκαυτώματος δεν
έχουν θέση στη Δημοκρατία μας». «Καμία
ανοχή στον χρυσαυγιτισμό!», σημειώνει,
απαιτώντας «την καταδίκη των απόψεων
του Δημήτρη Κοντζέ» και καλώντας τη
ΝΔ «να τον διαγράψει άμεσα».

Συνέντευξη υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη

Ευκαιρία θεωρεί
η νίκη Μπάιντεν
ο Γ. Παπανδρέου

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Δεν έγινε κανένα λάθος. Όλα τα χειριστήκαμε με το σωστό τρόπο. Το ότι ο ιός εξελίχθηκε
γρηγορότερα και οι αρχικές εκτιμήσεις των λοιμωξιολόγων για τη συμπεριφορά του ιού το καλοκαίρι απεδείχθη διαφορετική, ούτε σε αυτούς μπορώ να το χρεώσω γιατί ήταν ένας καινούριος ιός,
ένα καινούριο φαινόμενο». Αυτά ανέφερε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‹Αδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μega, αναφερόμενους στους χειρισμούς για τον περιορισμό του κορωνοϊού.
Όπως σημείωσε ο υπουργός, τον Μάιο οι λοιμωξιολόγοι «μας έλεγαν ότι πάνω από τους 26
βαθμούς Κελσίου ο ιός θα διαλυθεί», αλλά αυτό
δεν συνέβη. «Τι να κάνουμε, να τους πάμε στα δικαστήρια;» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος
στους λοιμωξιολόγους.
Αναφορικά με την ανάρτηση αυτοκριτικής του
πρωθυπουργού στο Twitter για την πανδημία, την
συνέδεσε με την πυθαγόρεια αρχή, πριν κοιμηθεί
κάποιος το βράδυ να σκεφθεί τι θα μπορούσε να
έχει κάνει καλύτερα. «Για όλα υπάρχει το καλύτερο και αυτό λέει ο πρωθυπουργός» είπε ο κ. Γεωργιάδης, για να συνεχίσει: «Βεβαίως - με τη γνώση
του μέλλοντος- αν γυρνάς πίσω τον χρόνο, μπορεί να λαμβάνεις διαφορετικές αποφάσεις. Στον
χρόνο όμως που ελήφθησαν οι αποφάσεις, ελήφθησαν με σωστό τρόπο και σωστή διαδικασία και
αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα παραμένει σε
πολύ καλύτερη θέση από άλλες χώρες». Ωστόσο,
πρόσθεσε, ούτε η Ελλάδα ούτε η ελληνική κυβέρ-

Αθήνα.
Μιλώντας ο Γιώργος A. Παπανδρέου
στο Euronews για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές, σύμφωνα
με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του
Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, τόνισε ότι «τώρα είναι μια νέα ευκαιρία για
να ξαναχτίσουμε και να ξανασκεφτούμε το
πολυμερές σύστημα έτσι ώστε να γίνει πιο
αποτελεσματικό. Η Ευρώπη πρέπει να
αναλάβει τη δική της πρωτοβουλία και όχι
μόνο να περιμένει από τις ΗΠΑ».
Για τη θέση του Τζο Μπάιντεν προς την
Τουρκία, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι
«ο Μπάιντεν και η κυβέρνηση των ΗΠΑ
θα θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της
περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της
Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα
αλλάξει είναι η δέσμευση για μια κανονικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό σημαίνει σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της καλής γειτονίας, οικοδόμηση λύσεων με ειρηνικά μέσα και όχι μέσω της βίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα
προς την Τουρκία και προς τον Πρόεδρο
Ερντογάν. Θα είναι ένα σημαντικό βήμα
που μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση σε μια
ειρηνευτική διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή, επωφελή για όλους μας».

νηση μπορούν να σταματήσουν ένα φυσικό βιολογικό φαινόμενο. «Αν ήταν θέμα κυβερνήσεων
δεν θα κατέρρεε για παράδειγμα το σύστημα της
Γαλλίας που στέλνει ασθενείς στη Γερμανία»,
όπως είπε.
Στο ερώτημα αν υπάρχει ενδεχόμενο να πάμε
σε ακόμη πιο σκληρά μέτρα, σημείωσε ότι ήδη είμαστε σε πιο σκληρά μέτρα από χθες το βράδυ και
«δεν ξέρω, πόσα, πιο σκληρά μέτρα, μπορούμε να
πάρουμε», ενώ για την αυξημένη κυκλοφορία
στους δρόμους την απέδωσε στο ενδεχόμενο οι
εργαζόμενοι που πηγαίνουν στις δουλειές τους να
χρησιμοποιούν περισσότερο τα ΙΧ και όχι τόσο τα
μέσα μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε,
χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής.
Για το πότε εκτιμάται ότι θα έχουμε εικόνα για
τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς απάντησε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να
επικεντρωθεί στο κεντρικό μήνυμα το οποίο είναι
πώς θα νικήσουμε την πανδημία και «δεν είμαστε
στη στιγμή να συζητήσουμε πώς θα ξανανοίξουμε
την οικονομία γιατί αυτό θα θόλωνε το μήνυμα».
«Αν δεν ελεγχθεί η πανδημία δεν μπορεί να ανοίξει η οικονομία» συμπλήρωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι πρέπει όλοι να πάρουμε στα σοβαρά τα μέτρα και να τα τηρήσουμε, για να ελεγχθεί η πανδημία. «Να δώσουμε συγκροτημένα τη μάχη της
τήρησης των μέτρων, ώστε να πέσει η πανδημία
και να κάνουμε γιορτές με χαμόγελο» είπε.
Η κυβέρνηση θα ακούσει για το ζήτημα τους ειδικούς επιστήμονες, όπως έκανε από την πρώτη
μέρα, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Κληθείς να σχολιάσει την εμφάνιση του Παύλου Πολάκη χωρίς μάσκα έξω από την εντατική
του «Σωτηρία» είπε ότι η Ελλάδα έχει κουραστεί
με τον κ. Πολάκη και η παρουσία του έξω από την
εντατική ήταν πολύ χειρότερη από τις φωτογραφίες στο σπίτι του. Ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι
η παρουσία του χωρίς μάσκα κράτησε αρκετή
ώρα, «διασπείροντας παντού τα πάντα και εισπνέοντας από παντού τα πάντα».
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι ο κ. Πολάκης βλάπτει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά βλάπτει και την
Ελλάδα από τη στιγμή που οι πολίτες βλέπουν τον
πρώην αναπληρωτή Υγείας και γιατρό να κάθεται
έξω από μονάδα εντατικής θεραπεία χωρίς μάσκα
και να φωνάζει.
Ο κ. Τσίπρας έχει χάσει παντελώς τον έλεγχο
πάνω στον κ. Πολάκη, είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης για
έκτακτο βοήθημα 300 εκατ. ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα αρμόδια
υπουργεία κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού,
εργάζονται ώστε να υπάρξει ένα σχέδιο στήριξης
για να μην μείνει κανείς μόνος και αβοήθητος.
Τέλος αναφέρθηκε στην αναστολή πληρωμών
στις τράπεζες και στην επέκταση τους που είναι
υπό συζήτηση και τόνισε πως «ο κόσμος που είναι
κλειστός με κρατική εντολή να μην ανησυχεί για
τα χρέη του».
Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήρια
του στην οικογένεια του γιατρού της Βουλής ο
οποίος έφυγε σε ηλικία 51 ετών από τον ιό μετά
από μέρες μάχης στο «Σωτηρία».
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Έκλεισαν και τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Πώς θα λειτουργήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Με δύο τρόπους, συμπληρωματικούς ο ένας
προς τον άλλον, θα συνεχίσουν τα μαθήματά
τους οι μικροί μαθητές: με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.
- Εκπαιδευτική τηλεόραση
Από το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου
2020, στις 9 π.μ. θα αρχίσουν να προβάλλονται
από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές
δημοτικού. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών
θα ανακοινωθούν αύριο, Κυριακή.
- Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Από την ερχόμενη Δευτέρα επίσης, η διεύθυνση του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός
Παιδείας, η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου.
Η τηλεκπαίδευση για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι υποχρεωτική, η
κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30› -μετά
από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής- και θα πραγματοποιείται από τις
14:00 έως τις 17:00 για τα δημοτικά, και 14:00 έως
16:20 για τα νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων μικρών, δεκάλεπτων διαλειμμάτων.
Όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως το μεσημεριανό/
απογευματινό ωράριο επιλέχθηκε για δύο βασικούς λόγους: αφενός, για να διευκολυνθούν οι
οικογένειες, είτε επειδή έχουν μεγαλύτερα παιδιά
που θα έχουν τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες είτε επειδή οι γονείς τηλε-εργάζονται, και επίσης
όλοι κάνουν χρήση συσκευών για την εξ αποστάσεως εργασία ή εκπαίδευση, αφ’ ετέρου για να
περιορίσουμε την ταυτόχρονη χρήση όλων των
δικτύων από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους
κ.ο.κ.
Οδηγίες θα σταλούν σήμερα, Σάββατο, σε
όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας,
ώστε να ακολουθήσουν δύο ημέρες προσαρμογής, πριν την έναρξη των ψηφιακών μαθημάτων
την Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι, εφ› όσον κάποιος συνδέεται στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουρ-

σια και λύκεια της επικράτειας προχώρησαν κανονικά σε πλήρες 6ωρο ή 7ωρο πρόγραμμα - κατά περίπτωση - μέσω τηλεκπαίδευσης.
Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι κατά την
πραγματοποίηση της τηλεκπαίδευσης, λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω από 40.000 διαδικτυακά
τμήματα την ημέρα και 700.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμοστεί άριστα στις νέες αυτές συνθήκες.

γείο για την τηλεκπαίδευση, δεν θα υπάρχει χρέωση δεδομένων (data). Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
και μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση.
Η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε, δε, ότι από τον
Μάρτιο, το υπουργείο Παιδείας στέλνει τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία, μέσα από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές.

Ν. Κεραμέως: «Καθαρά
προληπτικού χαρακτήρα
τα μέτρα»

Η υπουργός Παιδείας κατά την ομιλία της τόνισε ότι τα μέτρα είναι «καθαρά προληπτικού χαρακτήρα».
«Δεν υποδεικνύονται (σ.σ. τα μέτρα) από το
επιδημιολογικό φορτίο στις σχολικές μονάδες
καθ› εαυτές, στις οποίες δεν έχουμε διαπιστώσει
τάση διασποράς του ιού, αλλά στοχεύουν στην
ευρύτερη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων», εξήγησε η κ. Κεραμέως.
Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη εξέλιξη της πανδημίας στη Ελλάδα «είναι τέτοια που καθιστά αυτά
τα μέτρα αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά από κοινού, ο καθένας και η
καθεμία από εμάς με θυσίες και προσωπικό κόστος, τη διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα».
Στόχος, όπως είπε η υπουργός Παιδείας, είναι
«να βρεθούμε γρήγορα και πάλι όλες και όλοι μαζί στις τάξεις των σχολείων μας και στη συντρο-

φιά των αγαπημένων μας ανθρώπων».
«Πρόκειται για μέτρα αναγκαία, για μέτρα
προληπτικά, για μέτρα προσωρινά, που λαμβάνονται προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά
του ιού και να προστατευθούμε όλοι», επεσήμανε.
Όπως και την περασμένη ‹Ανοιξη, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να
κρατηθεί η μαθησιακή διαδικασία ζωντανή, «σε
αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και πρωτόγνωρες
συνθήκες».
«Δυσκολίες ασφαλώς και υπάρχουν και θα
υπάρχουν - εδώ είμαστε για να επιλύουμε όποια
δυσκολία προκύπτει, για να διορθώνουμε όποια
αρρυθμία, για να βελτιώνουμε τις λύσεις», υπογράμμισε η υπουργός. «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Θα κάνουμε ό,τι
είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουμε την
εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανή, για να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν όσο πιο
απρόσκοπτα γίνεται τη μαθησιακή διαδικασία.
Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους, θα τα καταφέρουμε όμως όλοι μαζί. Και μαζί θα βγούμε από
αυτή την κρίση, πιο δυνατοί.», κατέληξε στην
ομιλία της η κ. Κεραμέως.

Πώς λειτούργησε η τηλεκπαίδευση
σε γυμνάσια και λύκεια

Κατά την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη
λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης, όλα τα γυμνά-

«Η καθολική αυτή τηλεκπαίδευση είναι ένα
πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα, το οποίο πιστώνεται στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Και η
χώρα μας είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Δεν είναι
μόνο ένα άλμα της εκπαιδευτικής κοινότητας
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά ένα φωτεινό παράδειγμα προσαρμοστικότητας της κοινωνίας μας στις ακραίες συνθήκες που ζούμε», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την
πορεία της πανδημίας και για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της.
Προσθέτουν ότι κοινή συνισταμένη στις τοποθετήσεις τόσο του πρωθυπουργού, όσο και του αρχιεπισκόπου, ήταν η αδήριτη ανάγκη να συμβάλουμε όλοι, με όλες μας τις δυνάμεις, στην υλοποίηση των μέτρων, τηρώντας πιστά και απαρέγκλιτα τους υγειονομικούς κανόνες, όπως έγινε
από την αρχή της πανδημίας.
Εκφράστηκε επίσης η αισιοδοξία ότι η τήρηση
των υγειονομικών κανόνων και η συνακόλουθη
βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων θα
μας επιτρέψουν να κάνουμε Χριστούγεννα σε ένα
διαφορετικό περιβάλλον.
«Είναι στο χέρι μας να τηρήσουμε τα μέτρα και
να κάνουμε Χριστούγεννα με τις Εκκλησίες μας
ανοιχτές» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, με τον κ. Ιερώνυμο να προσθέτει ότι «έχουμε όλοι ευθύνη να
προστατεύσουμε με τη στάση μας το ανθρώπινο
πρόσωπο και την δημόσια υγεία, ώστε να μπορέσουμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα στους
Ναούς μας».

Πυρ ομαδόν στην κυβερνητική πολιτική από την αντιπολίτευση
Αθήνα.- (GreekNewsOnline,
ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα
της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, για
έλλειψη πολιτικής αντιμετώπισης της
πανδημίας.
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος
Ηλιόπουλος ανέφερε πως «το πρώτο
πράγμα που έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ
όταν ανέλαβε, ήταν να ακυρώσει το διαγωνισμό για 1.000 προσλήψεις γιατρών
που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», επαναλαμβάνοντας ότι με βάση
τα στοιχεία του ΥΠΕΣ «αυτή τη στιγμή
στο δημόσιο σύστημα υγείας, εν μέσω
πανδημίας, εργάζονται 6.000 λιγότεροι
εργαζόμενοι σε σχέση με πέρσι». Είπε ότι
αυτό συμβαίνει, «επειδή η ΝΔ ανέκαθεν
πίστευε ότι η λύση για το σύστημα υγείας
είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή μια μορφή ιδιωτικοποίησης», προσθέτοντας ότι σε ένα τέτοιο
πλαίσιο «είναι ‹φυσιολογικό› να μην κάνεις μόνιμες προσλήψεις, γιατί την επόμενη μέρα αυτοί οι εργαζόμενοι που θα προσλάβεις θα είναι εναντίον σου». Σχετικά
με το νοσοκομείο «Σωτηρία», ο κ. Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι«ο κ. Μητσοτάκης
είπε ψέματα στη Βουλή πως λειτουργούν
50 νέες κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο, γιατί από τις 50 λειτουργούν οι 25 και αυτές,
με προσωπικό που έχει μεταφερθεί από
άλλα δημόσια νοσοκομεία».
Αναφορικά με το κλείσιμο της πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα από
την ερχόμενη Δευτέρα, έκανε λόγο για
«αδιέξοδο με αποκλειστική κυβερνητική
ευθύνη». Ειδικότερα είπε ότι «η κυβέρνηση και η κ. Κεραμέως χρωστά μια μεγάλη
συγγνώμη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, γιατί υποστήριζε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι τα σχολεία δεν είναι εστία μετάδοσης του ιού, άνοιγε τα
σχολεία με περισσότερους μαθητές ανά
τμήμα και δεν συνταγογραφούσε τα τεστ
σε όσους το χρειάζονταν». Επίσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι προχωρά σε
ένα σύστημα τηλεκπαίδευσης «χωρίς να
υπάρχουν οι όροι για να συμμετάσχει σε
αυτό όλος ο μαθητικός πληθυσμός» για
να σχολιάσει: «Σκεφτείτε ένα σπίτι με γονείς σε τηλεργασία και ένα ή περισσότερα
παιδιά να χρειάζεται να παρακολουθούν
ταυτόχρονα τηλεκπαίδευση». Τόνισε ότι
«η κυβέρνηση οφείλει να μας πει και ποιο
είναι το σχέδιό της όταν ξανανοίξουν τα
σχολεία, αν θα ανοίξουν με τις ίδιες συνθήκες».
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι η κυβέρνηση συγκρίνει την Ελλάδα
με τις ευρωπαϊκές χώρες «χρησιμοποιώντας μόνο στοιχεία που τη βολεύουν», τονίζοντας ότι όμως «αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την 6η χειρότερη ύφεση στην
Ευρώπη, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και, εν μέσω πανδημίας, αντί να δίνει
κανονικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις
που κλείνουν όπως στην υπόλοιπη Ευρώ-

πη, δίνει την επιστρεπτέα προκαταβολή
που αποτελεί ένα ακόμα δάνειο». Την κατηγόρησε ακόμη για πολιτικές «που λεηλατούν την κοινωνία, όπως είναι ο νέος
πτωχευτικός, ή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που ετοιμάζει, το οποίο καταργεί
το 8ωρο».

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Τακτική «βλέποντας και κάνοντας»
απέναντι στον κορονοϊό, καταλογίζει το
Κίνημα Αλλαγής στη κυβέρνηση, επισημαίνοντας σε ανακοίνωση του γραφείου
Τύπου ότι «η πανδημία έχει ξεφύγει σε όλη
την Ελλάδα».
Όπως αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής,
«η κυβέρνηση, πάλι με καθυστέρηση,
κλείνει και τα δημοτικά παντού. Ομολογεί
το λάθος της εξαίρεσής τους από τα γενικά περιοριστικά μέτρα», ενώ κατά το ΚΙΝΑΛ, τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν
κλείσει στη Β. Ελλάδα, πολλές ημέρες
πριν. «Όσο για την τηλεκπαίδευση, τώρα
θα γίνουν οι δοκιμές!! Το βλέποντας και
κάνοντας συνεχίζεται με κόστος σε ζωές
και στην οικονομία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ

«Έτσι όπως τα έκανε η κυβέρνηση,
ακόμα και η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, θα είναι ‹μια τρύπα στο νερό› αν
δεν παρθούν έκτακτα μέτρα για την

ασφαλή επαναλειτουργία όλων ανεξαιρέτως των σχολείων. Πάντως οι κυβερνητικές ευθύνες είναι κυριολεκτικά εγκληματικές και φανερώνονται, άλλωστε, και
από την έως τώρα ανεπαρκέστατη και
προβληματική λειτουργία της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των γυμνασίων
και των λυκείων. Ίδια και μεγαλύτερη ανησυχία προκαλείται με τα ανακοινωθέντα
μέτρα για την τηλεκπαίδευση σε παιδιά 4
έως 12 ετών» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την αναστολή λειτουργίας των
δομών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
«‘Αμεσα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία σημαίνει:
n άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
n
αξιοποίηση αιθουσών για άμεση
αραίωση των σχολικών τάξεων με 15 μαθητές ανά τάξη.
n μαζικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Έως τότε και για όσο καιρό είναι κλειστά τα σχολεία, εννοείται ότι ούτε μια διδακτική ώρα δεν πρέπει να χαθεί.
Και αυτό σημαίνει:
n εξοπλισμός όλων των παιδιών με όλα
τα αναγκαία τεχνολογικά μέσα,
n κρατική στήριξη στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση
όλων των δυνατών πρόσφορων μέσων για
τη συνέχιση της μορφωτικής διαδικασίας.
n να μην αφαιρεθεί ούτε μια μέρα κανονικής άδειας από τους εργαζόμενους γο-

νείς» υπογραμμίζει, καταλήγοντας το
ΚΚΕ στο σχόλιό του.

ΜέΡΑ 25

Ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25, Μιχάλης
Κριθαρίδης, παρατηρεί για την υπουργό
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, πως «δύο μόλις
μέρες μετά τα όσα έλεγε πως δεν υπάρχει
εισήγηση για το κλείσιμο των δημοτικών
σχολείων, ανακοίνωσε το κλείσιμο δημοτικών, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών».
Ο κ. Κριθαρίδης επισημαίνει ότι δεν
είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση
αναδιπλώνεται, ούτε όμως και η πρώτη
φορά που η υπουργός Παιδείας αναιρεί
τον εαυτό της, «καθώς ακόμα παλεύουν
μέχρι και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις
διαστάσεις των περιβόητων μασκών των
σχολείων, ενώ επίσης ψάχνουμε και να
βρούμε μία άλλη χώρα της Ε.Ε. που να
αναφέρει έστω και κάτι για το περιβόητο
κρασάρισμα του server της Cisco».
Το πρόβλημα όμως είναι, σύμφωνα με
τον κ. Κριθαρίδη, ότι «και η απόφαση αυτή έρχεται ως απότοκο της έλλειψης προετοιμασίας και της εγκληματικής ολιγωρίας της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη,
που το μόνο που επιτελεί άριστα, είναι η
εξυπηρέτηση της ολιγαρχίας». Αναμένουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον, καταλήγει
στην δήλωσή του ο κ. Κριθαρίδης, «να
δούμε πως θα λειτουργήσουν και αυτά τα
τηλεμαθήματα».

Ελλάδα

17
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 16, 2020

GreekNews

Απαγόρευση συγκεντρώσεων από αρχηγό ΕΛ.ΑΣ
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ευρώ. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το βράδυ της
Παρασκευής ύστερα από κλήσεις περίοικων στην
‹Αμεση Δράση, ενώ ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα της οδού Βελισσαρίου στην περιοχή της
Τριανδρίας. Όπως έγινε γνωστό, στο πάρτι συμμετείχαν, εκτός από τους ενοικιαστές, άλλοι 15 νεαροί, φοιτητές όλοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που ζουν στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας σε
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Η αστυνομία
επέβαλλε και σε αυτούς πρόστιμο 300 ευρώ.

Μ

ε απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη,
που εκδόθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του
Σαββάτου,, απαγορεύονται οι συναθροίσεις
σε όλη την Ελλάδα, ενόψει της επετείου του
Πολυτεχνείου, και προβλέπονται πρόστιμα
μέχρι και 5.000 ευρώ για όσους την παραβιάσουν, ανεξαιρέτως, είτε ως διοργανωτές, είτε
ως συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε συνάθροιση, άνω των τεσσάρων ατόμων.
Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 το πρωί της 15ης
Νοεμβρίου, έως την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 9
το βράδυ.
Σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ που
εκδόθηκε για την απαγόρευση αναφέρεται:
«Λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με
Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι
δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 06:00 ώρα
της 15ης Νοεμβρίου έως και την 21:00 ώρα της
18ης Νοεμβρίου 2020.
Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της
εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν
από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
• διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά
πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα,
που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και
• διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα
που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας
σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ

Αυξημένοι ήταν οι έλεγχοι για την τήρηση των
μέτρων του lockdown κατά την πρώτη ημέρα απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 21:00, σε σχέση με
το προηγούμενο διάστημα.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Παρασκευή διενεργήθηκαν συνολικά 74.230 έλεγχοι και καταγράφηκαν
2.475 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.
Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 237.750
ευρώ και αναστολή λειτουργίας σε τρία καταστήματα για μη τήρηση των μέτρων επιδημιολογικού
συναγερμού. Οι περισσότεροι έλεγχοι διενεργήθηκε από την ΕΛΑΣ (73.536), ενώ καθημερινά συνδράμουν και αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Λιμενικό Σώμα, Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της
Αγοράς, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Δημοτική

Αστυνομία, Περιφέρειες).

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών, επέβαλλε
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
στους δύο ενοικιαστές του διαμερίσματος, στο
οποίο ξένοι φοιτητές συμμετείχαν σε πάρτι, παρά
τα απαγορευτικά μέτρα για τον περιορισμό της
πανδημίας.
Οι δύο κατηγορούμενοι, φοιτητές κι αυτοί, ένας
24χρονος Παλαιστίνιος και μία γυναίκα, 21 ετών,
από τη Γαλλία, δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία, αφού νωρίτερα η εισαγγελέας ποινικής
δίωξης τους απήγγειλε κατηγορίες για παραβίαση
των μέτρων περί μολυσματικών ασθενειών.
Η ποινή ανεστάλη επί 3ετία, ενώ το δικαστήριο
τους τιμώρησε επιπλέον με χρηματική ποινή 200
ευρώ. Εκτός από την χρηματική ποινή τους βεβαιώθηκε από την ΕΛΑΣ διοικητικό πρόστιμο 3.000

Δηλώσεις Στέλιου Πέτσα για την εφαρμογή του lockdown
Αθήνα.- Του Νίκου Αρμένη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Ο λόγος δεν έχει να κάνει με το επιδημιολογικό φορτίο στα σχολεία. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι
η μετάδοση στο σχολικό περιβάλλον δεν φαίνεται να είναι πρόβλημα. Αυτό που είναι πρόβλημα
είναι η κινητικότητα.», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας
σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι περισσότερα από
650.000 παιδιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
και γίνονται αντίστοιχες μετακινήσεις γονέων,
παππούδων, γιαγιάδων. «Θέλουμε να περιορίσουμε την κινητικότητα, γιατί μέσω αυτής τρέφεται ο ιός. Ελπίζουμε ότι και με αυτό το μέτρο και
με την απαγόρευση της κυκλοφορίας το βράδυ,
θα πλησιάσουμε στα νούμερα μετακινήσεων που
είχαμε δει τουλάχιστον τον Απρίλιο, ώστε να περιορίσουμε γρηγορότερα τα κρούσματα», πρόσθεσε.
Είπε επίσης ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι
δύσκολη με δύο αντιφατικά χαρακτηριστικά καθώς από τη μία θα υπάρχει μεγάλη πίεση στο Σύστημα Υγείας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων
των προηγούμενων ημερών και από την άλλη θα
αρχίσει μείωση των κρουσμάτων λόγων του
lockdown. «Δεν πρέπει να μας παρασύρει η μείωση των κρουσμάτων που θα δούμε τις επόμενες
ημέρες και να χαλαρώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε πιστοί στην τήρηση των μέτρων ώστε στις 30
του μηνός να αρχίσουμε να ανοίγουμε οικονομικές δραστηριότητες. Αν είμαστε όλοι συνεπείς
δεν θα χρειαστεί ούτε παράταση του lockdown
ούτε άλλου είδους σκληρότεροι περιορισμοί»,
επισήμανε σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι στις επόμενες 7-10 ημέρες να έχουμε
πολύ πιστή τήρηση των μέτρων, ώστε να αρθεί
το lockdown στην ώρα του και να μην παραταθεί
αναίτια. «Σιγά-σιγά τομείς της οικονομικής δραστηριότητας να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη, να
δουλέψει η αγορά και να μπορέσουμε με αυτήν
τη νέα κανονικότητα να πάμε με ασφάλεια μέχρι
το λιμάνι που είναι στους πρώτους μήνες του ‹21

όταν θα αρχίσει ο εμβολιασμός», συμπλήρωσε.
Ειδικά για τον εμβολιασμό του πληθυσμού δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου
του 2021 θα έχουμε διαθέσιμα περίπου 25 εκατ.
εμβόλια, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να
εμβολιάσουμε το σύνολο του πληθυσμού. «Αν
έχουμε το εμβόλιο στις αρχές του νέου έτους
-που όπως φαίνεται θα το έχουμε- θα ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό πρώτα με το υγειονομικό
προσωπικό και τις πιο ευάλωτες ομάδες. Και σιγά σιγά θα πάμε στον υπόλοιπο πληθυσμό. ‹Αρα,
μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου ένα πολύ
μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί. Θα υπάρχει ένας σχεδιασμός σταδιακού εμβολιασμού. Δεν είναι μόνο το εμβόλιο της Pfizer.
Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν προχωρήσει τις έρευνες. Υπάρχουν συμβόλαια προαγοράς και θα είμαστε σε θέση να εμβολιάσουμε όλο
τον πληθυσμό», συμπλήρωσε.
Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είπε
ότι δεν φαίνεται να ήταν εστίες υπερμετάδοσης
αντίθετα με τη χαλάρωσή μας. «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πάντα είναι αυτό που λέει η λέξη: Έχουν κόσμο, αλλά φροντίζουμε με την τηλεργασία, με το κυλιόμενο ωράριο, με την προσθήκη νέων λεωφορείων να αποφορτίζουμε, όσο
είναι αυτό εφικτό, τον συνωστισμό στις ώρες αιχμής», σημείωσε.
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη για το Πολυτεχνείο επισήμανε ότι κάθε βουλευτής έχει δώσει όρκο να φυλάττει το Σύνταγμα
και τους Νόμους. «‹Αρα, είναι παράταιρο να παραβιάζει κατάφωρα τον όρκο του. Ο Νόμος δεν
ήρθε να απαγορεύσει την πορεία του Πολυτεχνείου για κάποια ιδεολογική ή άλλη τοποθέτηση, αλλά στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να
αποτρέψουμε τη μετάδοση του κορονοϊού. Αντιμετωπίζουμε έναν πόλεμο και απαιτείται υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις», τόνισε.
Είπε επίσης ότι υπήρξαν επικοινωνίες του υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη με τα κόμματα
τις προηγούμενες ημέρες και χθες του υπουργού

Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη με τους
πολιτικούς αρχηγούς. «Να αναλάβουμε όλοι την
ευθύνη που μας αναλογεί και να στείλουμε το
σωστό μήνυμα. Μπορούμε να τιμήσουμε αυτό το
σημαντικό για τη Δημοκρατία μας γεγονός, την
επέτειο του Πολυτεχνείου, καταθέτοντας στεφάνι, αλλά να αποφύγουμε την πορεία. Δεν θα επιτραπεί η πορεία. Η Αστυνομία θα φέρει σε πέρας
την αποστολή της, σύμφωνα με το επιχειρησιακό
της σχέδιο.. Και πουθενά, πουθενά δεν υπάρχει
δικαιολογία για να μαζεύονται εννέα άτομα να
πάνε βόλτα. Το μήνυμα στους πολίτες είναι ότι οι
Νόμοι εφαρμόζονται και όλοι είναι ίσοι απέναντι
στους νόμους», ξεκαθάρισε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ίδια συνέντευξη ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα
υπάρξουν οριστικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την ενίσχυση πριν τα Χριστούγεννα
όσων δεν έχουν τύχει ενίσχυσης μέσω των μέτρων για την πανδημία και βρίσκονται στη βάση
της εισοδηματικής πυραμίδας.
Συμπλήρωσε ότι όλοι οι κλάδοι της αγοράς
έχουν στηριχθεί αλλά αυτός που πλήττεται για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι ο κλάδος
των μεταφορών -ιδίως οι αεροπορικές μεταφορές και η ναυσιπλοΐα- και η εστίαση. «Τώρα βλέπουμε ότι θα χρειαστεί μια παρατεταμένη στήριξη, ενδεχομένως και με μέτρα μονιμότερου χαρακτήρα», ανέφερε διαβεβαιώνοντας ότι «η βασική
αρχή είναι ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω».
Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στο σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τα
άτομα με αναπηρία. «Το έχουμε παρουσιάσει τον
Σεπτέμβριο και το χειρίζεται ο υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης. Αφορά δράσεις σε πάρα
πολλά θέματα της καθημερινότητάς τους, από
τις μετακινήσεις μέχρι την πρόσβασή τους στην
πληροφόρηση. Έχει καταρτιστεί συγκροτημένο
σχέδιο και πολύ σύντομα θα γίνει Νόμος του
Κράτους. Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο γιατί είναι
θέμα πολιτισμού να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», δήλωσε.

Το Σάββατο ανακοινώθηκαν 2.835 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 15
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 72.510, εκ των οποίων το 54.0% άνδρες. Επίσης, 4.622 (6.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 18.812 (25.9%)
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Ακόμα, 366 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 ετών. 112
(30.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To
80.9%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 370
ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 38 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 1.035 θανάτους συνολικά στη χώρα.
Από αυτούς, 416 (40.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 96,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Ξεκίνησε
η διαδικασία
της θανάτωσης
2500 μινκ
Θεσσαλονίκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ξεκίνησε στην περιοχή του Βοΐου η διαδικασία της θανάτωσης, με ευθανασία, των
γουνοφόρων ζώων που προσβλήθηκαν από
covid - 19. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
Κοζάνης, Θεόφιλος Καντζόγλου, θα θανατωθούν συνολικά περίπου 2.500 μινκ, ενώ η
διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και
αύριο. «Στη συνέχεια, η ταφή γίνεται σε μια
υγειονομική τάφρο που έχει ανοιχτεί γι αυτό το σκοπό», δίπλα στο χώρο του εκτροφείου, σημείωσε.
Στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων, Αθανάσιος Λάγγας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Δανίας, ο ιός δεν μεταδίδεται από το ζώο στον
άνθρωπο. Ωστόσο «εφόσον ελήφθη η απόφαση να γίνει η θανάτωση, αυτό δεν είναι
κάτι που αλλάζει άμεσα τα δεδομένα, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα αναμένονται
νέες δειγματοληψίες».
Πάντως η εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κτηνίατρος, Κατερίνα Δαδαμόγια, διευκρίνισε πως «το αν αλλάξουν τα
δεδομένα για την περιοχή, εξαρτάται από
τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».
«Δεν έχει έρθει προς το παρόν στην υπηρεσία μας ή στην Περιφέρεια γενικά κάποια
τέτοια απόφαση. Επιστημονικά δεδομένα
υπάρχουν πολλά, κάθε μέρα δημοσιεύονται
καινούρια και μακάρι να είναι τόσο ισχυρά
τελικά τα επιστημονικά δεδομένα που να
αλλάξουν τα πράγματα. Μέχρι στιγμής
όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως
οι εκτροφείς να έχουν μια πιο πρώιμη πληροφόρηση που τελικά θα εξελιχθεί και αυτό
το ευχόμαστε» σημείωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Π.
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Η κυβέρνηση παραγράφει παρανομίες και χαρίζει εκατομμύρια…
Αθήνα.Γράφει ο Δημήτρης Πνευματικάτος

Γλυφάδας -και πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕΔΓιώργο Παπανικολάου ήταν η διάταξη στο
«αναπτυξιακό» νομοσχέδιο που νομιμοποίησε
τις -παράνομες μέχρι τότε- «διά περιφοράς»
(μέσω τηλεφώνου ή e-mail) συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής του δήμου του, γλιτώνοντάς τον από
τον κίνδυνο έκπτωσης από το αξίωμά του. Για
την υπόθεση είχε ανοίξει δικογραφία, αλλά με
τη διάταξη οι «ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της
τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα
και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς
σχετιζόμενα με τη διά περιφοράς σύγκληση
συλλογικών οργάνων […] παύουν οριστικά».

Ν

ομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να «σηκώσει» κεφάλι; Θεωρείτε
πως υπάρχει περίπτωση να βαδίσει στην οδό
της ανάπτυξης; Ελπίζετε ότι κάποια κυβέρνηση θα τιμωρεί τις παρανομίες; Αν ναι, είστε
στους καλοπροαίρετους. Όπως και νάχει διαβάστε το παρόν κείμενο και θα απογοητευτείτε. Τα γεγονότα που περιγράφονται προκαλούν θλίψη και είναι πρόκληση για κάθε έντιμο πολίτη.
Η πρόκληση προέρχεται από το γεγονός ό,τι,
όχι μόνο δεν τιμωρείται η παρανομία, αλλά προτρέπει κάθε μέλλοντα και παρόντα υψηλόβαθμο, ή χαμηλόβαθμο διοικητικό προσωπικό να
παρανομήσει, με το σκεπτικό κάποιοι πολιτικοί,
«αστέρες» εξυπηρετώντας συμφέροντα, αργά,
ή, γρήγορα, θα βρεθούν πρόθυμοι να διαγράψουν τις παρανομίες τους.
Δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ χάνει το Ελληνικό Δημόσιο, με τη διάταξη (άρθρο 67) του νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την αμνήστευση αξιόποινων πράξεων δημάρχων, περιφερειαρχών και ενός πλήθους αυτοδιοικητικών
στελεχών και υπαλλήλων των ΟΤΑ. (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Η διάταξη προωθήθηκε στη Βουλή-με τη
γνωστή μέθοδο- δηλαδή με τροπολογία, του
βουλευτή και πρώην δημάρχου Αθηναίων, Νικήτα Κακλαμάνη, όταν συζητείτο ο νόμος για την
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας!!! Εντελώς
άσχετος νόμος με την τροπολογία.
Με την κατάθεσή της ως βουλευτική τροπολογία -και όχι υπουργική-, προσπεράστηκαν: η
δημόσια διαβούλευση, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για τη συνταγματικότητά της, αλλά και η ανάλυση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για το πιθανό ύψος
των εσόδων που χάνει το κράτος από παύσεις
καταλογισμών.

Ας δούμε τι γράφτηκε
στις ηλεκτρονικές σελίδες:

Ποια πρόσωπα έχουν ανοιχτές υποθέσεις με
τον νόμο και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες!!!
Η κυβέρνηση, με τη συμπαράσταση-ψήφιση
από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, παραγράφει κάθε ποινική, πειθαρχική και οικονομική ευθύνη οποιουδήποτε αιρετού και υπαλλήλου της αυτοδιοίκησης που ήταν υπόλογος για οικονομικά σκάνδαλα με απευθείας αναθέσεις, παράνομες προσλήψεις και γενικότερα εντάλματα πληρωμής δημόσιου χρήματος. Έτσι, αφενός παραδίδονται
άσπιλοι κι αμόλυντοι στην κοινωνία άνθρωποι
που ενεπλάκησαν σε φαγοπότια εκατομμυρίων
εις βάρος του ελληνικού λαού, αφετέρου χάνονται τεράστια χρηματικά ποσά που διασπαθίστηκαν και πλέον δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ!
Αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των προσώπων που ευνοούνται από τη διάταξη, είναι
πολύ συγκεκριμένη όμως η σκοπιμότητά της,
περιγράφουν αιρετοί από τον πολιτικό χώρο της
Αριστεράς, αλλά και της Δεξιάς. Αναφέρονται
-ή δείχνουν- στον Δήμο Αμαρουσίου, όπου διοίκησε ο σημερινός περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης και συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα
αντιδημάρχου Οικονομικών ο Σπ. Σταθούλης,
γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ.
Παράλληλα, με τη διάταξη «ξεπλένονται» και οι
υποθέσεις των αδελφών Ψωμιάδη στη Θεσσαλονίκη.
Η διάταξη όπως είναι διατυπωμένη παύει
διώξεις και οικονομικούς καταλογισμούς αγνώστου χρονικού βάθους, αρχής γενομένης από 31
Ιουλίου 2019 (οπότε σταμάτησε το Ελεγκτικό
Συνέδριο τους προληπτικούς ελέγχους) έως
από… συστάσεως του ελληνικού κράτους: «Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και

Ανάσα για τους αδελφούς
Ψωμιάδη με τα «45άρια»

Γιώργος Πατούλης
υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι
31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη
βάσει ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές
διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς
και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος
τους» αναφέρει η διάταξη.

Αντισυνταγματική

Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο Τάσο Παυλόπουλο (δρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ), «με τη συγκεκριμένη διάταξη αίρεται το αξιόποινο και
καταργούνται οι ποινικές δίκες συγκεκριμένων
μόνο προσώπων για αδικήματα που έχουν ήδη
τελεστεί, χωρίς να θίγεται η ισχύς και η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας διάταξης με την οποία παρέχεται αμνηστία σε συγκεκριμένα πρόσωπα, κατά παράβαση του άρθρου 47 § 4 του Συντάγματος, το οποίο με σαφήνεια ορίζει ότι: “Αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο”. Η πρόδηλη
αντισυνταγματικότητα της διάταξης, με την
οποία ο νομοθέτης επιχειρεί επιπροσθέτως ανεπίτρεπτη επέμβαση στα έργα της δικαστικής
λειτουργίας, κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, δεν μπορεί παρά να
κριθεί ανεφάρμοστη από τα ποινικά δικαστήρια,
όπως προσφάτως συνέβη με τα βουλεύματα
2165/2020 και 2147/2020 του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών, που αφορούσαν διάταξη με
την οποία είχε επιχειρηθεί η αμνήστευση τραπεζικών στελεχών εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν κατηγορίες κακουργηματικής απιστίας».

Οι πολιτικές «αμαρτίες» Πατούλη

Ένας από τους οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης που ελέγχεται οικονομικά από τις αρμόδιες
Δημοσιονομικές Υπηρεσίες -κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας- είναι η «Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (ΔΕΑΔΑ).
«Μια αμαρτωλή επιχείρηση», τονίζει ο δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου, Λ. Μαγιάκης, επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα, Ανατροπή
και Έργο για το Μαρούσι». Η ΔΕΑΔΑ τέθηκε σε
εκκαθάριση το 2012, επί δημαρχίας Γ. Πατούλη.
Μετέφερε στον δήμο χρέη πολλών εκατομμυρίων, ενώ το 2017 το δημοτικό συμβούλιο διέγραψε χρέη της ΔΕΑΔΑ προς τρίτους, ύψους 21
εκατ. ευρώ, θυμίζει ο κ. Μαγιάκης.
«Όταν μεταφέρθηκαν χρέη της ΔΕΑΔΑ στον
δήμο, η οικονομική υπηρεσία του δήμου δεν τα
έκανε αποδεκτά γιατί δεν τηρήθηκε καμία νόμιμη διαδικασία. Τώρα, έχει στηθεί μια βιομηχανία
έκδοσης διαταγών πληρωμής από τους ενδιαφερόμενους [ιδιώτες]. Πάνε στο ειρηνοδικείο, παρουσιάζουν τιμολόγια και παίρνουν διαταγή
πληρωμής. Στη συνέχεια, ο Δήμος Αμαρουσίου
μέσω της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίζει

Γιώργος Παπανικολάου
να μην προσφύγει και να ακυρώσει τη διαταγή
πληρωμής. Και οι ιδιώτες πληρώνονται όλα αυτά τα τιμολόγια που δεν είχε κάνει αποδεκτά η
οικονομική υπηρεσία του δήμου λόγω έλλειψης
νόμιμων παραστατικών», αποκαλύπτει ο έμπειρος αυτοδιοικητικός.
Η παραπάνω πρακτική εφαρμόστηκε επί θητείας Γ. Πατούλη, αλλά συνεχίζεται και επί θητείας Θ. Αμπατζόγλου, αναφέρει ο αντιπολιτευόμενος δημοτικός σύμβουλος. Για την υπόθεση
της ΔΕΑΔΑ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκριση
κατηγορουμένων, οι οποίοι έλαβαν κλήσεις στις
αρχές του καλοκαιριού, αναφέρει ο κ. Μαγιάκης, σχολιάζοντας: «Προφανώς, με τον νόμο
όλα αυτά μπαίνουν στο αρχείο. Αφορά πρόσωπα που σχεδόν στο σύνολό τους ήταν μέλη της
διοίκησης Γ. Πατούλη».
Προς τον Δήμο Αμαρουσίου «έδειξε» εμμέσως και ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής -με
την παράταξη του Γ. Σγουρού, αν και προσκείμενος στη Ν.Δ.- Σωτ. Μεθενίτης. Έμπειρος αυτοδιοικητικός και ο ίδιος, σκληρός αντίπαλος
του Γ. Πατούλη, σχολίασε το άρθρο 67 σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στηλιτεύοντας τις άρσεις καταλογισμών από εντάλματα πληρωμής «πολλών εκατομμυρίων» που
αφορούσαν «πρώην δημάρχους και νυν περιφερειάρχες» - σαφής αιχμή προς τον Γ. Πατούλη,
χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει.
Για περισσότερο από μια δεκαετία, καθήκοντα αντιδημάρχου Οικονομικών στον Δήμο
Αμαρουσίου ασκεί ο Σπ. Σταθούλης, στενός συνεργάτη του πρώην δημάρχου της πόλης και
γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. το
τελευταίο έτος. «Δεν με αφορά το άρθρο. Δεν
γνωρίζω. Δεν συμμετείχα στη σύνταξη της διάταξης», απάντησε ο κ. Σταθούλης σε σχετικά
ερωτήματα της «Εφ.Συν.».

Γιατί χαμογελούν Γ. Πατούλης
και Γ. Παπανικολάου

Αγαπημένη συνήθεια μοιάζει να αποτελεί για
την κυβέρνηση Ν.Δ. η... άφεση αυτοδιοικητικών
αμαρτιών. Από τους πρώτους μήνες κυβερνητικής θητείας φάνηκαν σαφείς διαθέσεις εξυπηρέτησης προσκείμενων στη Ν.Δ. αυτοδιοικητικών
στελεχών με ανοιχτές με τον νόμο και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες υποθέσεις. Στους ευνοημένους περιλαμβάνεται ο περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, για... χατίρι του οποίου
προωθήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη στο
«αναπτυξιακό» νομοσχέδιο διάταξη με την
οποία «δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται» δαπάνες για έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης κ.ά. που καταβλήθηκαν από συλλογικά αυτοδιοικητικά όργανα όπως η ΚΕΔΕ. Για αντίστοιχες δαπάνες επί θητείας του στην ΚΕΔΕ είχε εγείρει ερωτήματα το Ελεγκτικό Συνέδριο,
έχουν αναφέρει πηγές της «Εφ.Συν.».

Γιώργος Παπανικολάου

Κραυγαλέα «φωτογραφική» για τον δήμαρχο

Η υπόθεση των αδελφών Ψωμιάδη ύστερα
από αρκετές αναβολές έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Θεσσαλονίκης τον προσεχή Μάιο και περιστρέφεται γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς
σε συγκεκριμένους εργολάβους.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 456 τέτοια
έργα, κατά την περίοδο 2005-2010, στη θητεία
δηλαδή του Παναγιώτη Ψωμιάδη στη νομαρχία,
με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ. Κατηγορούμενοι είναι ο
ίδιος, ο αδελφός του Διονύσης ως αντινομάρχης
και άλλα έξι άτομα - υπηρεσιακοί παράγοντες
της νομαρχίας κατά την επίδικη περίοδο. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι για απιστία
στην υπηρεσία, ηθική αυτουργία στην απιστία
και ψευδή βεβαίωση, αδικήματα που διώκονται
σε βαθμό κακουργήματος.
Όμως, με την προκλητική αυτή ρύθμιση του
κ. Κακλαμάνη η δίκη «τινάζεται στον αέρα».
Έγκριτοι ποινικολόγοι μιλούν για πιθανή ανατροπή της υπόθεσης στο δικαστήριο, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τα εντάλματα
πληρωμής.

Στην «αναμπουμπούλα»
του κορωνοϊού…

ΒΟΥΛΗ
Επειδή στην «αναμπουμπούλα ο λύκος» χαίρετε… και ενώ οι Έλληνες αγωνιωδώς περίμεναν να ακούσουν το διάγγελμα του πρωθυπουργού για τα μέτρα στην αντιμετώπιση του
κορωνοιού, την ίδια ημέρα στη Βουλή ψηφιζόταν: Η παραγραφή αδικημάτων λαθρεμπορίας
και φοροδιαφυγής, που τελέσθηκαν πριν την
1.7.2019..! Την άρση της κατάσχεσης μετά την
πάροδο 18 μηνών για αδικήματα που τέλεσαν
εκδότες..! Την κατάργηση της Εισαγγελίας Διαφθοράς
Επίλογος:
Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις ρουσφετολογώντας κραυγαλέα, «φροντίζουν» τα δικά
τους κομματικά όργανα, αδιαφορώντας δια τη
τήρηση των νόμων που οι ίδιες έχουν ψηφίσει,
προκειμένου να εξασφαλίσουν-διατηρήσουν
κομματική πελατεία και ψηφοφόρους. Αντίθετα
στους πολίτες, εφαρμόζουν με ασυστηρότητα
το νόμο για ελαχιστότερες παραβάσεις…
Οι ανεπούλωτες «πληγές» από σύσταση του
ελληνικού κράτους είναι πολλές. Η κομματικοκρατία, η αναξιοκρατία, η μη αξιολόγηση σε
όλες τις κρατικές δομές, το ρουσφέτι, η πληθώρα «άσχετων» με το αντικείμενο Δημοσίων
Υπαλλήλων που βάζοντας εμπόδια στην εξυπηρέτηση των πολιτών δικαιολογούν τη θέση τους
και αναιτιολόγητα εισπράττουν το δημόσιο
χρήμα, και, τέλος, ο κακώς εννοούμενος συνδικαλισμός, είναι οι κύριες αίτιες που στην Ελλάδα κυριαρχεί η στασιμότητα και θα βρίσκεται
ουραγός της Ευρώπης στην ανάπτυξη…
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Κουτσούμπας: To Πολυτεχνείο δεν ήταν κυβερνητική γιορτή
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξη στην
ΕΡΤ1 το Σάββατο τόνισε ότι η λειτουργία
των σχολείων θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας «αν
η κυβέρνηση μας είχε ακούσει, είχε ακούσει,
φορείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς και είχε πάρει έγκαιρα μέτρα πριν
εξελιχθεί η πανδημία ακόμα και πριν κάν
προκύψει πανδημία».

Ο

Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ πολύ προτού ενσκήψει η πανδημία κορονοϊού είχε καταθέσει
προτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται σε οποιοσδήποτε συνθήκες η λειτουργία των σχολείων.
Επισήμανε ότι τον Μάρτιο ο ελληνικός λαός πειθάρχησε, υπάκουσε και συμμορφώθηκε
με τις υποδείξεις της υγειονομικής κοινότητας και των επιστημόνων και η κυβέρνηση
έλεγε ότι θέλει να κερδίσει χρόνο ώστε να
θωρακίσει το δημόσιο σύστημα Υγείας, τα
σχολεία, τους εργασιακούς χώρους και «πέρασαν εννέα μήνες και βρισκόμαστε πάλι
εκεί που ήμασταν πριν και σε ακόμα χειρότερη κατάσταση».
Αναφορικά με την τηλεκπαίδευση είπε χαρακτηριστικά «ας ελπίσουμε να μη ζήσουμε
το θρίλερ των προηγουμένων ημερών» και
πρόσθεσε ότι ο απαραίτητος ηλεκτρονικός
εξοπλισμός πρέπει να εξασφαλιστεί από το
κράτος. Στην παρατήρηση για την δυσκολία
του εγχειρήματος αυτού απάντησε «άρα «για
να μην κάνουμε μια τρύπα στο νερό» έπρεπε
να παίρνονται όλα τα μέτρα για να γίνονται
τα μαθήματα στα σχολεία».
Ερωτηθείς αν το ΚΚΕ διαφωνεί με το κλείσιμο, τώρα, των σχολείων είπε «ποτέ δεν διαφωνήσαμε γενικά με ό,τι αποδεδειγμένα με
επιστημονική μελέτη και στοιχεία είπε η επιστημονική υγειονομική κοινότητα. Εμείς
ακούμε τους επιστήμονες, σεβόμαστε τους
επιστήμονες αυτούς που σέβονται τον όρκο
τους και την επιστημοσύνη τους και όχι αυτούς που γίνονται μερικές φορές φερέφωνα ή
προπαγανδιστές άλλων πολιτικών».
Σχετικά με την συμμετοχή του ΚΚΕ στην
πορεία του Πολυτεχνείου, επισήμανε κατ›
αρχήν, ότι «εδώ και 47 χρόνια, κάθε χρόνο
και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν
ήταν μνημόσυνο ή κατάθεση στεφάνων, αλλά αγωνιστική διεκδίκηση».
«Και φέτος έχει αυτόν τον χαρακτήρα, δεν
μπορούμε να αλλάξουμε περιεχόμενο. Το
Πολυτεχνείο ποτέ δεν υπήρξε κυβερνητική
γιορτή. Τις εκδηλώσεις και την αντιιμπεριαλιστική πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ δεν
την οργάνωνε ποτέ η κυβέρνηση, όποια και
αν ήταν, και δεν ήταν δυνατό να την οργανώσει. Το οργάνωναν πάντα τα εργατικά σωματεία, ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων κατά τη δικτατορία, οι φοιτητικοί
σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές νεολαίες» είπε.
«Αυτό κάνουν και φέτος σε ειδικές συνθήκες. Οι συνθήκες που καθορίζονται από τους
υγειονομικούς είναι ότι πρέπει να τηρούνται
απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα όταν ο κόσμος
περπατά στους δρόμους ή βρίσκεται στις
πλατείες. Με τη χρήση μασκών, με τα αντισηπτικά, με τις αποστάσεις και βεβαίως με
τους ανθρώπους που πρέπει να είναι εκεί και
κάνουμε έκκληση στις ευπαθείς ομάδες ή σε
όσους είναι άρρωστοι να μην είναι, αυτό έχει
γίνει με γενικευμένο lockdown, και έχουμε
ήδη αποδείξει, μάλιστα ως ΚΚΕ δεχθήκαμε
συγχαρητήρια για το πως οργανώθηκαν
αντίστοιχες τέτοιες εκδηλώσεις» τόνισε.
Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το απόγευμα
της Παρασκευής του τηλεφώνησε ο υπουρ-

γός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης του είπε «ξέρω ποιές είναι οι θέσεις σας,
ξέρετε και εσείς τις θέσεις της κυβέρνησης,
υπάρχει απαγόρευση της πορείας» και πρόσθεσε οτι τηλεφώνησε προκειμένου να ρωτήσει τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ πότε θα καταθέσει στεφάνι (στο Πολυτεχνείο). «Τίποτε
άλλο. Δεν μίλησα καθόλου μαζί του, ούτε
άνοιξα τέτοιο ζήτημα» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας ερωτηθείς αν συζήτησε τη διαφωνία
του ΚΚΕ με την απαγόρευση της πορείας.
«Καταρχήν η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν
έχει κανένα δικαίωμα ηθικό, πολιτικό ή συνταγματικό να απαγορεύσει την πορεία. ‹Άλλο να κάνει έκκληση να τηρηθούν τα μέτρα
και οι μορφές πάλη να προσαρμοσθούν στις
συνθήκες της πανδημίας και άλλο να λέει
«αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Ιδιαίτερα
αυτές τις μέρες που έπρεπε να μιλάμε για τις
ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, για την
προστασία του λαού μας, για τις ευθύνες των
κυβερνήσεων και όσων δημιούργησαν αυτήν
την κατάσταση» υπογράμμισε.
Είπε ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
απαγορεύθηκε με κυβερνητική ευθύνη, σημείωσε ότι κατά την άποψη του μπορούσε να
πραγματοποιηθεί με τήρηση των απαραίτητων μέτρων από στρατιωτικά αγήματα και
πρόσθεσε ότι μαζικοί φορείς αλλά και το
ΚΚΕ, όπως κάθε χρόνο, γιόρτασε την 28η
Οκτωβρίου με σειρά εκδηλώσεων και σε αίθουσες και σε πλατείες. Ερωτηθείς για την
πρόταση του ΚΚΕ για επίταξη του ιδιωτικού
τομέα Υγείας, κατέστησε σαφές ότι «επίταξη
δεν σημαίνει ζεστό χρήμα στους ιδιώτες της
Υγείας. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι «δανείζεται τις κλίνες» και δεν κάνει πραγματική επίταξη, αυτό το πληρώνει το κράτος που σημαίνει ότι μετακυλύεται πάλι στον φορολογούμενο».
«Επίταξη σημαίνει να περάσει στον κεντρικό σχεδιασμό της επιστημονικής κοινότητας
και του κράτους όλος ο ιδιωτικός τομέας,
ΜΕΘ, κλίνες, προσωπικό. Αυτό είναι η λύση»
τόνισε. Στην παρατήρηση ότι «αυτές οι επιχειρήσεις θα στραγγαλιστούν», απάντησε
«μα λεν ότι έχουμε πόλεμο. Το Σύνταγμα
προβλέπει επίταξη του ιδιωτικού τομέα όχι
μόνο σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής αλλά
και σε έκτακτες συνθήκες πολέμου για την
υγεία π.χ.».
Είπε ότι ακόμα και με τις νέες ΜΕΘ που
άνοιξαν, πάλι ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ακόμα
και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης έχουν πάνω από τον μέσο όρο, κατ› ανα-

λογία πληθυσμού, ΜΕΘ, όμως τους βαριά
ασθενείς τους στέλνουν σε διπλανές χώρες
διότι αδυνατούν να τους περιθάλψουν. Υπενθύμισε επίσης ότι με πρόσχημα τις «αντοχές
της οικονομίας» έκλεισαν νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και τα Λοιμωδών.
Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «φυσικά θα κάνω το εμβόλιο» εφόσον δοθεί η άδεια και οι
γιατροί πουν ότι είναι ασφαλές και «πρέπει
να το κάνει κι όλος ο πληθυσμός». Τόνισε ότι
πρέπει να εξασφαλιστεί και να τηρηθεί η δωρεάν χορήγηση του εμβολίου προς τον πληθυσμό και σημείωσε ότι ως χώρα δεν πρέπει
να περιοριστούμε στις 3-4 συνεργασίες της
ΕΕ με φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά να διευρύνουμε την συνεργασία και με άλλες χώρες και άλλα εμβόλια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογών. Ερωτηθείς για την αλλαγή προέδρου των ΗΠΑ είπε ότι «η αντιδραστική διακυβέρνηση του Τραμπ φαίνεται
ότι τελείωσε, όμως πραγματική αλλαγή για
τον ίδιο τον αμερικάνικο λαό δεν θα υπάρξει».
Σημείωσε ότι καταστολή και βία σε κεντρικά ζητήματα της ταξικής πάλης ασκήθηκαν
και επί Δημοκρατικών προέδρων. Πρόσθεσε
οτι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε για
αλλαγές στην ιμπεριαλιστική πολιτική των
ΗΠΑ και επισήμανε ότι καλλιεργούνται ψεύτικες ελπίδες. Υπενθύμισε ότι αμέσως μετά
την εκλογή Μπάϊντεν βγήκε έκθεση του
State Department που βάζει επί τάπητος όλα
τα ζητήματα των διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων της τουρκικής άρχουσας τάξης.
«Προτιμώμενος εταίρος, λόγω των συμφερόντων των ΗΠΑ, είναι τελικά η Τουρκία»
είπε ο Δ. Κουτσούμπας προσθέτοντας «γι›
αυτό (οι ΗΠΑ) πιέζουν όλες τις ελληνικές
κυβερνήσεις να κάνουν απαράδεκτες υποχωρήσεις». Δεν απέκρυψε την ανησυχία του για
όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σημείωσε ότι οι «υποτιθέμενοι σύμμαχοι» κινούνται όπως υπαγορεύουν τα συμφέροντά
τους, ενώ ανέφερε ότι «η Χάγη δεν θα λύσει
κανένα πρόβλημα γιατί προϋποθέτει συνυποσχετικό που προβλεπει συζήτηση εφ› όλης
της ύλης των τουρκικών διεκδικήσεων».
«Μπορεί η κυβέρνηση απ› οτι φαίνεται ή απ›
ότι λέει να μην συμφωνήσει σε μερικά, σε άλλα φοβόμαστε ότι έχει ήδη συμφωνήσει»
πρόσθεσε.
Τέλος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ερωτηθείς
για το Κυπριακό, τόνισε ότι «πρέπει να υπάρχει λύση με ενιαίο κράτος με μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς τουρκικά, ελληνικά ή άλλα ξένα στρατεύματα εκεί».

H ΚΝΕ για την είσοδο
της Αστυνομίας
στο Πολυτεχνείο
Αθήνα
«Η κυβέρνηση μετρά ρεκόρ αυταρχισμού, τρομοκρατίας και καταστολής, για να κρύψει τα τραγικά ρεκόρ της πανδημίας για τα οποία έχει τη μόνη
και βασική ευθύνη, την οποία επιχειρεί να μεταθέσει στον λαό και τη νεολαία που αγωνίζονται και
τηρούν με το παραπάνω όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας της υγείας τους. Ο παροξυσμός της
για το Πολυτεχνείο, η εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου και
στην Πολυτεχνειούπολη της Αθήνας, η περικύκλωση του ΑΠΘ ελέγχοντας τις εισόδους των Πανεπιστημίων, η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων
σε γενική συνέλευση οικότροφων φοιτητών επιβεβαιώνουν πως το μόνο που φοβάται είναι η φωνή
του λαού και της νεολαίας και γι› αυτό προσπαθεί
να τη φιμώσει» αναφέρει η ΚΝΕ σε σχόλιό της «για
την ένταση του κρατικού αυταρχισμού μπροστά
στην επέτειο του Πολυτεχνείου»
«Υπήρξαν κι άλλοι πριν από αυτήν την κυβέρνηση που προσπάθησαν να βάλουν το Πολυτεχνείο
σε μουσείο, να σβήσουν το «Έξω οι ΗΠΑ - Έξω το
ΝΑΤΟ» από τις πύλες του και τα συνθήματα του
λαού και της νεολαίας. Κανείς δεν τα κατάφερε και
ούτε θα τα καταφέρει! Γιατί το Πολυτεχνείο είναι
μέρα-σύμβολο για τους αγώνες του λαού και της
νεολαίας, μέρα που σηματοδοτεί τι μπορεί να κάνει
ο γίγαντας λαός, όταν βγει στο προσκήνιο και σηκώσει το αγωνιστικό του ανάστημα ενάντια στη
δικτατορία του κεφαλαίου και τους δολοφόνους
των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ» επισημαίνει η ΚΝΕ και τονίζει καταλήγοντας στο σχόλιό της:
«Η κυβέρνηση αντί να στέλνει ΜΑΤ στους δρόμους και τα Πανεπιστήμια, τρομοκρατώντας τον
λαό, να στείλει γιατρούς στα νοσοκομεία, καθηγητές σε σχολεία και Πανεπιστήμια, ελεγκτές στους
χώρους δουλειάς για να προστατέψει το λαό και τη
νεολαία. Αντί να απαγορεύσει διαδηλώσεις να
απαγορεύσει το τζογάρισμα της υγείας του λαού
στο οποίο πρωταγωνιστεί και να επιτάξει εδώ και
τώρα τον ιδιωτικό τομέα της υγείας».

Ελεύθεροι οι
91 συλληφθέντες
Αθήνα
Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν και
οι 91 συλληφθέντες, μετά από επέμβαση της αστυνομίας χτες στο Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αφού σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Ασφάλεια Αττικής για
σειρά αδικημάτων, και επιβλήθηκαν σε όλους πρόστιμα των 300 ευρώ για Covid-19.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος των 66 που συνελήφθησαν στο
Πολυτεχνείο, σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παραβίαση μέτρων
για πρόληψη ασθενειών και ψευδή κατάθεση (δεν
δέχτηκαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα).
Για τους 25 που συνελήφθησαν στην Πολυτεχνειούπολη, δικογραφία σχηματίστηκε αντίστοιχα για
διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών, εμπρησμό και προσβολή συμβόλων (έκαψαν σημαία), φθορά ξένης
περιουσίας (σύμφωνα με την αστυνομία προξένησαν φθορές στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης, κάτι που αμφισβητούν φοιτητικοί σύλλογοι) και ψευδή κατάθεση καθώς δεν δέχτηκαν να δώσουν αποτυπώματα.

Πέντε συλλήψεις
Θεσσαλονίκη
Πέντε άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι στη
συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Βλάλη, στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τα πέντε
άτομα μοίραζαν φυλλάδια με τα οποία καλούσαν
στην πορεία του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοέμβρη.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε ανυπακοή και παραβίαση των μέτρων
που ισχύουν περί Covid-19.
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Πρόκληση η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ερντογάν στο Βαρώσι
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

ση» και «Nopicknickoverpain» οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση – πορεία προς τη «βουλή» και την τουρκική «πρεσβεία», φώναζαν
συνθήματα όπως «Άγκυρα πάρε τα χέρια σου
από πάνω μας» και «ΑΚΡ υποβολές, ΚΕΕ συνεργάτης». Αυστηρά ήταν τα «αστυνομικά» μέτρα και οι διαμαρτυρόμενοι σταμάτησαν πριν
από τη «βουλή» και την τουρκική «πρεσβεία»,
αφού τους ανέκοψαν την πορεία «αστυνομικοί»
που σχημάτισαν τείχος.

ου της παρανόμου ανακήρυξής του και επισκέφθηκαν το Βαρώσι κάτω από σφοδρή κακοκαιρία.
Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στην περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου ο Τούρκος Πρόεδρος με τη συνοδεία του και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Όπως μετέδωσαν τ/κ ΜΜΕ, ο χώρος
στον οποίο έφτασε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι η
Λεωφόρος Κέννεντι κοντά στην περιοχή όπου
βρίσκονται τα τουριστικά καταλύματα Σερενίσιμα και Joulia house, από τις οροφές των οποίων έχουν κρεμάσει κατά μήκος των κτιρίων σημαίες της Τουρκίας, του ψευδοκράτους, του
«δήμου» Αμμοχώστου,, του τουρκικού Δήμου
Ικονίου και του TOKI.
Ο Τούρκος Πρόεδρος κατευθύνθηκε υπό
βροχή στο λευκό σπίτι – κιόσκι που κατασκευάστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή ενώ δίπλα
είναι ο χώρος του πικνίκ.
Αρκετός κόσμος υπό βροχή τον υποδέχθηκε
στην είσοδο της περιοχής του Βαρωσίου που
άνοιξε, ενώ υπήρχαν πολλοί λειτουργοί του Τύπου.
Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επιτόπου
στο Βαρώσι μετέδωσαν ότι η βροχή ήταν έντονη και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον χώρο. Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν «πρώτα να δούμε
τη θέα και μετά να τα πούμε».
Ο Ταγίπ Ερντογάν έφτασε γύρω στις 12.30
της Κυριακής στα κατεχόμενα, ενώ μία ώρα νωρίτερα, με άλλο αεροπλάνο, είχε φτάσει ο Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης,
Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο κ. Ερντογάν έφτασε με
τη σύζυγό του Εμινέ και σύμφωνα με την «Κίπρις ποστασί», στο ίδιο αεροσκάφος μαζί του
στα κατεχόμενα ήρθαν ο πρώην Πρόεδρος της
τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Ισμαήλ Καχραμάν,
ο πρώην Πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο
ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ και ο Υπουργός Επικοινωνίας, Φαχρετίν Αλτούγ.

Νωρίτερα, στις 13.00, εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε και η νεολαία του ΡΤΚ με
συνθήματα «Να θυμόμαστε – Αυτή η χώρα είναι δική μας» και «Όχι παρέμβαση, ελευθερία».
Η εκδήλωση διαμαρτυρίας άρχισε με συγκέντρωση σε κεντρικό σημείο της κατεχόμενης
Λευκωσίας και οι διαμαρτυρόμενοι πορεύθηκαν προς το «προεδρικό». Στην εκδήλωση της
νεολαίας του ΡΤΚ ήταν παρόντες ο γγ του κόμματος, Ερντογάν Σορακίν και «βουλευτές» του
κόμματος.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα εκ μέρους
της «Αριστερής Κίνησης», ο Αμπντουλάχ
Κορκμαζχάν είχε δημοσιοποιήσει ότι δέχθηκαν
τηλεφωνικώς παρέμβαση από τον «αστυνομικό
διευθυντή» Λευκωσίας για ακύρωση της εκδήλωσης την οποία απαγόρευσαν. Εφόσον όμως
γραπτώς δεν τους δόθηκε κάτι τέτοιο που οι διοργανωτές θεώρησαν ότι αντιβαίνει στο «σύνταγμα» προχώρησαν στην πραγματοποίηση
της εκδήλωσης όπως είχε ανακοινωθεί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

Ο Ερντογάν στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στα κατεχόμενα με τον όρο «το δεύτερο ανεξάρτητο κράτος του τουρκικού έθνους
μετά την Τουρκική Δημοκρατία».
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ερντογάν
έκανε λόγο για δίκαιη, βιώσιμη λύση, η οποία
είναι προτεραιότητα της τουρκικής πλευράς. Ο
Πρόεδρος της Τουρκίας ισχυρίστηκε ότι η
τουρκική πλευρά κατέβαλλε προσπάθειες προς
αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, η στάση της
ε/κ πλευράς, σύμφωνα πάντα με τον κ. Ερντογάν, υπήρξε αρνητική. Το 2017 η ε/κ πλευρά
«τράπηκε σε φυγή από το τραπέζι» δίχως να
επιθυμεί να μοιραστεί την εξουσία, τον πλούτο,
ακόμη και τα νοσοκομεία, ισχυρίζεται ο Ερντογάν.
Ο Ερντογάν θεωρεί υπεύθυνη για το αδιέξοδο στο Κυπριακό και την ΕΕ, με το σκεπτικό ότι
δεν τηρεί τις υποσχέσεις της.
Σύμφωνα με τον Ερντογάν, οι «προεδρικές
εκλογές» έδειξαν ότι η πλειοψηφία των τ/κ ζητά λύση δυο κρατών.
Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμη ότι η ε/κ πλευρά
δεν πρέπει να εμπιστεύεται παράγοντες της τ/κ
πλευράς, οι οποίοι καταγγέλουν τον τ/κ ηγέτη
στην ε/κ πλευρά. «Όλοι γνωρίζουν την κατάληξη αυτής της εξέλιξης», δήλωσε σε απειλητικό
τόνο ο Πρόεδρος της Τουρκίας.
Για το Βαρώσι, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η
νέα κίνηση της τουρκικής πλευράς έρχεται να
εξασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών-παραγόντων.
Σε ότι αφορά το ενεργειακό, ο κ. Ερντογάν
άσκησε κριτική στην ε/κ πλευρά και στην ΕΕ. Ο
κ. Ερντογάν επανέλαβε ότι καμία εξίσωση στην
Α. Μεσόγειο, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει την
Τουρκία και την τ/κ πλευρά δεν πρόκειται να
σημειώσει επιτυχία. Η τουρκική πλευρά τάσσε-

ται υπέρ μιας δίκαιης λύσης σε αυτό το ζήτημα
και αυτήν την ώρα επιχειρεί να εμποδίσει την
παραβίαση των δικαιωμάτων της από την ε/κ
πλευρά. Ο κ. Ερντογάν επανέλαβε ακόμη την
πρόταση του για μια διάσκεψη για την Α. Μεσόγειο. Η Τουρκία εύχεται ότι η ΕΕ δεν θα δυσχεράνει αυτό το εγχείρημα.
Οι ενέργειες της Τουρκίας στην Α. Μεσόγειο
θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί μια «δίκαιη
συμφωνία».
Ο Ερντογάν ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών για την μεταφορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στα κατεχόμενα. Επίσης ανακοίνωσε και την δημιουργία ενός νέου «προεδρικού μεγάρου» στα κατεχόμενα.
Στα πλαίσια της ομιλίας του, ο Ερντογάν
αναφέρθηκε και στην νίκη του Αζερμπαϊτζάν
στον πόλεμο του Καραμπάχ. Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ο Ερσίν Τατάρ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν.
Ο Τατάρ ισχυρίζεται στην ομιλία του ότι η
θέση-στρατηγική της ε/κ πλευράς δεν έχει αλλάξει από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Στόχος
της ε/κ πλευράς είναι η ενσωμάτωση των τ/κ με
ένα είδος αυτονομίας στο «ε/κ κράτος», όπως ο
ίδιος χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο Τατάρ δηλώνει ότι η τ/κ πλευρά είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών.
Ωστόσο στο νέο τραπέζι διαπραγματεύσεων θα
πρέπει να υπάρχουν νέες φόρμουλες λύσεις. Θα
πρέπει να αλλάξουν οι παράμετροι του ΟΗΕ. Ο
Τατάρ αναφέρεται σε «ίση κυριαρχία», στην
φόρμουλα δύο κρατών.

Επίσης, κανείς δεν πρέπει να αναμένει από
την τ/κ πλευρά την κατάργηση των τουρκικών
εγγυήσεων, την αποκοπή των δεσμών με την
Τουρκία.
Ο Τατάρ ευχαριστεί την Τουρκία για το νέο
νοσοκομείο πανδημίας, το οποίο εγκαινιάζει
σήμερα ο Ερντογάν και το νερό που φτάνει στα
κατεχόμενα από την Τουρκία.
Αναφερόμενος στο Βαρώσι, ο Τατάρ ισχυρίζεται ότι η περιοχή είναι γη της «ΤΔΒΚ». Ο
ίδιος αναφέρεται στην προοπτική επιστροφής
των ιδιοκτητών περιουσίας στο Βαρώσι.
Ο Τατάρ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του φυσικού αερίου. Και για αυτό το ζήτημα ο Τατάρ
επιστρατεύει τον όρο «ίση κυριαρχία» και την
ίδια ώρα επαναλαμβάνει την πρόταση του προς
την ε/κ πλευρά για συνεργασία.
«Οι τ/κ δεν θα παραιτηθούν από το ανεξάρτητο κράτος τους, την κυριαρχία τους, τις τουρκικές εγγυήσεις», το τελικό μήνυμα του Τατάρ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, την ώρα, που
ήταν σε εξέλιξη η παρέλαση για την παράνομη
ανακήρυξη του ψευδοκράτους, η πορεία διαμαρτυρίας, που διοργάνωσαν ο «Ανεξάρτητος
δρόμος», η «Αριστερή Κίνηση» και ο πολιτιστικός σύλλογος «Μπαράκα» με τίτλο «Αυτοί στο
μαγκάλι, εμείς στην αλάνα», ενάντια στην επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και της μετάβασής του στο Βαρώσι και υπέρ της στήριξης της
βούλησης των Τ/κ.
Με συνθήματα «Ψωμί, δημοκρατία, βούλη-

Ο κόσμος της Αμμοχώστου πρέπει να μείνει
ενωμένος για να αποτραπούν τα νέα δεδομένα
που προσπαθεί να επιβάλει η Τουρκία, δήλωσε
σήμερα ο Δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης Σίμος Ιωάννου.
Σε δηλώσεις ύστερα από έκτακτη συνεδρία
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου, που
έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου με
αφορμή την παράνομη επίσκεψη του Προέδρου
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, ο κ. Ιωάννου
ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σήμερα ξανά σ’ αυτό
το σημείο, λίγα μέτρα μακριά από την αγαπημένη μας πόλη» και πρόσθεσε πως οι λίγοι που μετέβησαν σήμερα στο οδόφραγμα αντιπροσωπεύουν τις «χιλιάδες Αμμοχωστιανούς και
όλους τους Ε/κ ακόμα και τους Τ/κ, που αντιτίθενται σ’ αυτά τα άνομα σχέδια που ετοιμάζει ο
Ερντογάν με την παρέα του μέσα στην πόλη».
Ο κ. Ιωάννου εξέφρασε – μεταξύ άλλων - την
πεποίθηση ότι «αυτές οι ενέργειες που έχουν ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο έχουν σκοπό,
πρώτον να αλλάξουν την πορεία της λύσης του
Κυπριακού για να επιβάλουν μία λύση δύο κρατών, και δεύτερον για να βάλουν μια τελική ταφόπλακα στο Κυπριακό, να καταλάβουν ή να
εποικίσουν ολόκληρη την περίκλειστη περιοχή,
την οποία είχαν εδώ και 46 χρόνια λεηλατήσει
πλήρως».
Ακολούθησε, με τη συμμετοχή βουλευτών
της Αμμοχώστου, πορεία προς το οδόφραγμα
της Δερύνειας, όπου ο Δήμαρχος επέδωσε σε
εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών ψήφισμα
στο οποίο σημειώνεται πως «με αισθήματα θλίψης, θυμού και οργής παρακολουθούμε μαζί με
στους συμπολίτες μας τις συνεχιζόμενες απαράδεκτες προκλήσεις της Τουρκίας και του παράνομου καθεστώτος του ψευδοκράτους στην
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Η σημερινή ενέργεια του κ. Ερτογάν, να εισέλθει στην
περίκλειστη περιοχή της πόλης μας για να κάνει
πικνίκ, αποτελεί άλλη μια προκλητική ενέργεια
εις βάρος της πατρίδας μας».
Σημειώνεται ότι από το πρωί περιπολούσε
στον κόλπο της κατεχόμενης Αμμοχώστου μία
φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
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Αρμένιοι καίνε τα
σπίτια τους προτού
οι Αζέροι καταλάβουν
τα χωριά τους
Γερεβάν.

Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια σε χωριά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που αναμένεται να περάσουν και πάλι στον έλεγχο του
Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή, καθώς τα πυρπόλησαν οι κάτοικοί τους πριν εγκαταλείψουν την περιοχή και διαφύγουν στην Αρμενία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Είναι η τελευταία ημέρα, αύριο οι Αζέροι στρατιώτες θα είναι εκεί», δήλωσε στρατιώτης στο χωριό Τσαρακτάρ, στην περιοχή
Τσαλμπατσάρ, που θα παραχωρηθεί στο
Μπακού.
Μόνο σε αυτό το χωριό, που σηματοδοτεί
το όριο με την γειτονική περιοχή του Μαρτακέρτ, που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο
των Αρμενίων, τουλάχιστον 6 κατοικίες καίγονταν σήμερα το πρωί. Οι φλόγες έβγαιναν από τα παράθυρα ενώ γκρίζος καπνός
υψωνόταν στον ουρανό πάνω από την κοιλάδα της περιοχής.
«Είναι το σπίτι μου, δεν μπορώ να το
αφήσω στους Τούρκους», όπως συχνά χαρακτηρίζονται οι Αζέροι από τους Αρμένιους, εξήγησε ο ιδιοκτήτης ενός εκ των
σπιτιών, ενώ πετούσε εύφλεκτα υλικά και
προσανάμματα στα οποία είχε περιχύσει
βενζίνη σε μια προσπάθεια να βάλει φωτιά
στο πάτωμα του πρώην καθιστικού, σε ένα
εντελώς πλέον άδειο σπίτι.
«Περιμέναμε να κανονιστεί. Αλλά όταν
άρχισαν να διαλύουν τον υδροηλεκτρικό
σταθμό, καταλάβαμε», πρόσθεσε. «Όλος ο
κόσμος θα πυρπολήσει σήμερα το σπίτι
του… Μας έχουν δώσει έως τα μεσάνυχτα
για να φύγουμε».
«Μεταφέραμε και τον τάφο των γονιών
μας, οι Αζέροι θα θελήσουν να τους βεβηλώσουν, είναι αβάσταχτο», είπε.
Μια ημέρα νωρίτερα, τουλάχιστον 12
σπίτια πυρπολήθηκαν στο ίδιο χωριό και
στη γύρω περιοχή.
Η ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη
μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού υπό
την αιγίδα της Μόσχας έδωσε τέλος σε σχεδόν επτά εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Βάσει της
συμφωνίας, το Αζερμπαϊτζάν ανακτά μεγάλα εδάφη που τελούσαν υπό τον έλεγχο των
Αρμένιων από τις αρχές της δεκαετίας του
1990.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αρμενίας
ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν μια απόπειρα
δολοφονίας του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν από τους πολιτικούς αντιπάλους του.
Από την Τρίτη, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στην Αρμενία κατά του πρωθυπουργού, απογοητευμένοι για την ανακωχή
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις εδαφικές
απώλειες που υπέστη ο θύλακας, προς όφελος του Αζερμπαϊτζάν μετά από μάχες έξι
εβδομάδων.
Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSS)
ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι
για την απόπειρα εναντίον του Πασινιάν ο
πρώην επικεφαλής της, Αρτούρ Βανετσιάν,
ο πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
ομάδας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
Βαχράμ Μπαγντασαριάν και ο εθελοντής
του πολέμου Ασότ Μινασιάν.
«Οι ύποπτοι σχεδίαζαν να σφετεριστούν
την εξουσία δολοφονώντας τον πρωθυπουργό» και συζητούσαν ονόματα πιθανών
υποψηφίων για την αντικατάστασή του,
σύμφωνα πάντα με την NSS.
Ο Πασινιάν δήλωσε στα μέσα της εβδομάδας ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να
υπογράψει τη συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για να μην χαθούν και άλλα εδάφη. Είπε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη,
όμως απέκλεισε την πιθανότητα να παραιτηθεί από το αξίωμά του.
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Παγκόσμια αμφισβήτηση των περιοριστικών μέτρων
Λισαβόνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Δ

ιαδηλώσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού
οργανώθηκαν σε πολλές χώρες της Ευρώπης
το Σάββατο, την ώρα που η εκρηκτική αύξηση
των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ
δημιουργεί πιέσεις μεταξύ άλλων στη Νέα
Υόρκη για να κλείσει ξανά τα σχολεία.
Συνολικά, η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε
τουλάχιστον 1.305.039 ανθρώπους παγκοσμίως
επί συνόλου 53.438.640 μολύνσεων, σύμφωνα με
την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που
βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων, ως προχθές Σάββατο στις 13:00 (ώρα Ελλάδας).
Με 284.000 κρούσματα του νέου κορωνοϊού σε
ημερήσια βάση, η Ευρώπη είναι η περιφέρεια όπου
καταγράφεται η ταχύτερη εξάπλωση της πανδημίας στον πλανήτη.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανέφερε
πως προβλέπει ότι θα εγκρίνει ένα πρώτο εμβόλιο
«ως το τέλος της χρονιάς», ενόψει της διανομής
του «από τον Ιανουάριο», εάν «τα (κλινικά) δεδομένα είναι γερά».
Εάν ο εμβολιασμός αρχίσει τον Ιανουάριο, οι
πρώτες επιπτώσεις του στην εξάπλωση του ιού
«θα είναι ορατές σε πέντε ως έξι μήνες, ουσιαστικά το προσεχές καλοκαίρι», εκτίμησε ο Γκουίντο
Ράζι, ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων.
Όμως η επικεφαλής του τμήματος ανοσοποίησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κάθριν
Ο’ Μπράιεν προειδοποίησε ότι η δυσπιστία μεγάλου μέρους του κοινού έναντι των εμβολίων ενδέχεται να καταστήσει ανώφελα τα πιο αποτελεσματικά από αυτά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που
παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Εξάλλου, μετά την ανακοίνωση των Pfizer και
BioNTech για την πορεία των κλινικών δοκιμών
του υποψηφίου εμβολίου τους, με βάση τις οποίες
είναι «αποτελεσματικό κατά 90%», προκύπτει το
ερώτημα εάν οι φτωχές χώρες θα αποκτήσουν
πρόσβαση σ’ αυτό.
Ο επικεφαλής του ΠΟΫ, ο Τέντρος Αντανόμ
Γκεμπρεέσους, θέλει κάθε «επιστημονική πρόοδος» να ωφελήσει όλες τις χώρες: «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα εμβόλια θα είναι εργαλεία
καίριας σημασίας για να ελεγχθεί η πανδημία»,
εξηγεί.

Διαδηλώσεις εναντίον
των περιοριστικών μέτρων

Εν αναμονή, κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών
απορρίπτουν σχεδόν παντού κάθε ιδέα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων· απεναντίας ορισμένες τα καθιστούν ακόμη πιο αυστηρά.
Έτσι στην Πορτογαλία, μετά την απαγόρευση
νυχτερινής κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ τη
Δευτέρα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας
τα Σαββατοκύριακα από χθες, που αφορά το 70%
του πληθυσμού. Την επόμενη εβδομάδα, θα αφορά το 80% των Πορτογάλων.
Το απόγευμα του Σαββάτου 500 διαδηλωτές
αψήφησαν τα μέτρα στη Λισαβόνα και συμμετείχαν σε «πορεία για την ελευθερία». «Η πανδημία
είναι εδώ και πρέπει να προστατευτούμε, αλλά χω-

ρίς να σκοτώσουμε την οικονομία», έκρινε η Κάρλα Τόρες, 33 ετών, που εργάζεται στον τομέα της
επικοινωνίας κι έχει πελάτες σεφ, εστιατόρια και
ξενοδοχεία. «Οι πελάτες μας δεν μπορούν πια να
μας πληρώσουν και πολλοί θα αναγκαστούν να
απολύσουν εργαζόμενους από τον επόμενο μήνα»,
πρόσθεσε.
Στη Γερμανία, περίπου χίλιοι πολέμιοι της χρήσης μασκών διαδήλωσαν στη Φραγκφούρτη, κατόπιν της παραίνεσης μιας συλλογικότητας «ελεύθερα σκεπτόμενων», 700 άνθρωποι διαδήλωσαν
στη Ρέγκενσμπουργκ, ενώ νέες κινητοποιήσεις
προβλέπεται να γίνουν σήμερα.
Η καγκελάριος της Γερμανίας, η Άγγελα Μέρκελ, προεξοφλεί ότι η πανδημία a minima «θα μας
απασχολεί όλο τον χειμώνα».
Παρόμοιος είναι ο ήχος της καμπάνας στη Γαλλία, από τα επίκεντρα του λεγόμενου δεύτερου
κύματος (+359 θάνατοι την Παρασκευή): θα επιβληθεί να «ζήσουμε με τον ιό μακροπρόθεσμα»,
προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ,
προσθέτοντας πως εργάζεται πάνω σε νέους «κανόνες» ώσπου να είναι διαθέσιμο εμβόλιο.
Και εκεί, έγιναν διαδηλώσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων, με τη συμμετοχή 1.500 στη Νίκαια και αρκετών εκατοντάδων στη Μασσαλία.

«Σκληρό λοκντάουν»
στην Αυστρία

Κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν το
Σάββατο νέα περιοριστικά μέτρα: η Ελλάδα κλείνει δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, η Ουκρανία τα εμπορικά καταστήματα η λειτουργία των
οποίων δεν κρίνεται απολύτως απαραίτητη για
τρία Σαββατοκύριακα.
Στην Αυστρία, ο καγκελάριος Σεμπάστιαν
Κουρτς ανακοίνωσε ότι «από την Τρίτη και ως την
6η Δεκεμβρίου, θα επιβληθεί περιορισμός όπως
αυτός της άνοιξης», με τις εξόδους να περιορίζονται στο μάξιμουμ, κλείσιμο των σχολείων και των
καταστημάτων η λειτουργία των οποίων δεν κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
Στην Ιταλία, όπου καταγράφηκαν 544 θάνατοι
σε 24 ώρες, η κατάσταση επιδεινώνεται. Στην περιφέρεια της Νάπολης, που χαρακτηρίζεται «κόκκινη ζώνη» όπως και η Τοσκάνη, τα νοσοκομεία
ξεχειλίζουν ασθενείς: σε ορισμένες περιπτώσεις

παρέχονται φροντίδες σε ασθενείς μέσα στα αυτοκίνητά τους, ενώ άλλοι ψυχορραγούν μέσα σε
ασθενοφόρα. Οι μισοί και πλέον Ιταλοί τελούν
υπό μερικό περιορισμό.
Στην Ισπανία, μια από τις χώρες που έχουν υποστεί τα πιο βαριά χτυπήματα από την πανδημία
στην Ευρώπη (40.000+ νεκροί), ο ιατρικός σύλλογος απαίτησε να παραιτηθεί ο επικεφαλής επιδημιολόγος της κυβέρνησης Φερνάντο Σιμόν εξαιτίας της «καταφανούς ανικανότητάς του».

Ανησυχία ενόψει της γιορτής
των Ευχαριστιών

Ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2
αυξάνεται σε όλες τις ηπείρους, με μοναδική εξαίρεση την Ωκεανία.
Στον Λίβανο, τέθηκε σε εφαρμογή «απόλυτο»
λοκντάουν το Σάββατο, για να ελεγχθεί η ραγδαία
αύξηση των μολύνσεων, καθώς τα νοσοκομεία
έχουν κορεστεί.
Όμως οι ΗΠΑ είναι η χώρα όπου η κατάσταση
είναι η πιο ανησυχητική: σχεδόν ο ένας θάνατος
στους πέντε εξαιτίας της COVID-19 έχει καταγραφεί εκεί. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία στον πλανήτη, με 244.364 θανάτους επί συνόλου 10.745.524 μολύνσεων.
Η αμερικανική πόλη που χτυπήθηκε περισσότερο από το πρώτο κύμα την άνοιξη (πάνω από
23.000 νεκροί), η Νέα Υόρκη, βιώνει νέα αναζωπύρωση των μολύνσεων. Μπαρ κι εστιατόρια υποχρεούνται πλέον να κλείνουν στις 22:00, ενώ ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλέιζιο προειδοποίησε τους
γονείς να «ετοιμαστούν» για το κλείσιμο των σχολείων από τη Δευτέρα.
«Θα χρειαστεί να κλείσουμε τα πάντα», προειδοποιούσε την Παρασκευή ο Μάικλ Μίνα, επιδημιολόγος στο Χάρβαρντ, διότι σε διαφορετική περίπτωση η γιορτή των Ευχαριστιών «θα οδηγήσει
σε νέα μεγάλη έκρηξη των κρουσμάτων» του νέου
κορονοϊού.
Αλλά στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση
αφότου έγινε γνωστή το Σάββατο η ήττα του στις
προεδρικές εκλογές — την οποία αρνείται να αναγνωρίσει — ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι «αυτή η κυβέρνηση
δεν θα επιβάλλει περιορισμό».

Ήττα των αντιμεταναστευτικών σχεδίων του Τραμπ
Ουάσιγκτον.-ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa
Ομοσπονδιακός δικαστής τάχθηκε το Σάββατο εναντίον της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ να επιβάλλει δραστικούς περιορισμούς
στο πρόγραμμα που προστατεύει ανθρώπους
που μετανάστευσαν παράτυπα στις ΗΠΑ ενώ
ήταν ανήλικοι.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού χορηγούνται άδειες νόμιμης παραμονής σε αρκετές
εκατοντάδες χιλιάδες νέους στις ΗΠΑ, χωρίς
ωστόσο να τους ανοίγεται δρόμος προς την
απόκτηση της υπηκοότητας, με προϋπόθεση ότι

δεν παραβαίνουν τον νόμο.
Η απόφαση διατηρεί σε ισχύ το πρόγραμμα
της εποχής του Μπαράκ Ομπάμα, γνωστό με το
ακρώνυμο DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals), το οποίο τέθηκε σε ισχύ
το 2012 και προστατεύει τους επονομαζόμενους
«Ονειροπόλους» (Dreamers), παράτυπους μετανάστες που μπήκαν στη χώρα όταν ήταν παιδιά. Οι περιορισμοί στο πρόγραμμα που επέβαλε ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τσαντ Γουλφ χαρακτηρίστηκαν άκυροι
από τον δικαστή Νίκολας Γκάραφις της Νέας
Υόρκης, ο οποίος βάσισε την απόφαση αυτή στο

γεγονός ότι Γουλφ παραμένει στο αξίωμα με
έκνομο τρόπο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο των
ΗΠΑ είχε ήδη κρίνει ότι ο Γουλφ βρίσκεται στο
αξίωμα παράτυπα.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προσπαθήσει νωρίτερα φέτος να τερματίσει το πρόγραμμα, αλλά
εμποδίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον
Μάιο.
Έπειτα από την εξέλιξη αυτή ο Γουλφ ανέστειλε την αποδοχή νέων αιτήσεων για την
ένταξη στο πρόγραμμα τον Ιούλιο και ανήγγειλε ότι η ανανέωση των αδειών παραμονής των
δικαιούχων θα διαρκεί έναν χρόνο, αντί για δύο.

Οικονομία

GreekNews

Άνοδος λόγω εμβολίου
στη Γουόλ Στριτ
O Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση
της Παρασκευής με κέρδη 400 μονάδων ή
1,37%, κλείνοντας στις 29.479,81 μονάδες,
διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τα κέρδη
του από το ράλι των αρχών της εβδομάδας
στο 4,1%.
Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,236% και
τερμάτισε στις 3.585,07 μονάδες, επίπεδο που
αποτελεί νέο ρεκόρ, αντλώντας ώθηση από
τις εναλλαγές τοποθετήσεις από τίτλους τεχνολογίας. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης
σημείωσε άνοδο 2,2%.
Τέλος, ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε την ημέρα με κέρδη 1,02% στις 11.829,29
μονάδες, περιορίζοντας τις απώλειές του σε
επίπεδο εβδομάδας στο 0,6%.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια

Άμεση ήταν η
ανταπόκριση της Ελλάδας
στο αίτημα της
κυβέρνησης της Γαλλίας,
το οποίο υπεβλήθη μέσω
του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας rescEU, για
παροχή μέσων ατομικής
προστασίας (ιατρικά γάντια), προς κάλυψη επειγουσών αναγκών σε υγειονομικό υλικό στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του
κορωνοϊού. ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/STR

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε υψηλά κέρδη 11,49% έκλεισε η
χρηματιστηριακή αγορά την περασμένη εβδομάδα, ενώ σημαντικά αυξημένη
ήταν και η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών.

To ευρώ στα $1,1815

Η χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε στη συνεδρίαση της Δευτέρας εκρηκτικό ράλι 11,46%, το
μεγαλύτερο των τελευταίων 111 μηνών (από τον
Σεπτέμβριο του 2011), ακολουθώντας την εκρηκτική ανοδική κίνηση των διεθνών αγορών στον απόηχο των ενθαρρυντικών μηνυμάτων από την κλινική μελέτη της Pfizer για το εμβόλιο και στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.
Το θετικό κλίμα στην εγχώρια χρηματιστηριακή
αγορά υποστηρίχθηκε και από την αναβάθμιση- έκπληξη της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο
Moody΄s, η οποία έχει οδηγήσει σε πρωτοφανές
ράλι και τα ελληνικά ομόλογα.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 655,68 μονάδες, έναντι 588,10 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 11,49%, από τις αρχές Νοεμβρίου σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 15,13%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό 28,47%.
Τεχνικά, στήριξη για την αγορά υπάρχει στις 650
μονάδες και ακολουθούν οι 630 μονάδες και οι 600
μονάδες χαμηλότερα.
Αντιστάσεις εντοπίζονται στις 660 και υψηλότε-

Οικονομικές Ειδήσεις
****H οικονομία της Ευρωζώνης εκτινάχθηκε 12,6% στο τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση
με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η οποία είναι οριακά χαμηλότερη από το 12,7% που είχε ανακοινώσει στις 30 Οκτωβρίου. Σε ετήσια
βάση, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης ήταν κατά
4,4% χαμηλότερο το τρίτο τρίμηνο έναντι
μείωσης 4,3% που είχε ανακοινώσει η Eurostat
με την πρώτη εκτίμησή της.
Η μεγάλη τριμηνιαία αύξηση της δραστηριότητας ήταν το αποτέλεσμα του εκ νέου
ανοίγματος των οικονομιών μετά τα
lockdown στα δύο πρώτα τρίμηνα, τα οποία
επιβλήθηκαν για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Η απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε 0,9% σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, αλλά ήταν
2% χαμηλότερη σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Eurostat, η
Ευρωζώνη κατέγραψε τον Σεπτέμβριο πλεόνασμα 24,5 δισεκ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο έναντι πλεονάσματος 17 δισεκ. ευρώ ένα
έτος πριν. Η βελτίωση προέκυψε επειδή οι
εξαγωγές μειώθηκαν λιγότερο από τις εισαγωγές (3,8% έναντι 8,9% σε ετήσια βάση,
αντίστοιχα).
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Λονδίνο FTSE 100 6.316,39 -22,55 -0,36%
Παρίσι CAC 40 5,380,16 +17,59 +0,33%
Ζυρίχη SMI
10.492,61 -3,59 -0,034%
Φραγκφούρτη DAX30 13.076,72 +23,77 +0,18%
EuroStoxx50
3.432,07 +3,87 +0,11%

Στην αγορά συναλλάγματος, υποχωρεί
ελαφρώς το ευρώ έναντι του δολαρίου. Αρνητικά επηρέασαν το ευρώ τα στοιχεία που
ανακοινώθηκαν για τη βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη. Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,1815 δολ.
Το ευρώ βρίσκεται στα 123,899 γεν, στο
0,8976 με τη στερλίνα και στο 1,0801 με το
ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,23% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 104,696 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
άνοδο 0,39% και διαμορφώνεται στα 1,3167
δολάρια.
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ρα στις 680 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 12,42%,
ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με κέρδη
8,58%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα
με άνοδο σε ποσοστό 26,83%, από τις αρχές Νοεμβρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 30,94%, ενώ
από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 65,07%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 395,312
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών και διαμορφώθηκε στα 79,062 εκατ. ευρώ, από 39,953
εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,663 δισ. ευρώ, ενώ
από τις αρχές του έτους έχει μειωθεί κατά 15,282
δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και
η Alpha Bank διακινώντας 8.537.304 και 5.884.442
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 9,252 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 3,344
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 37 πτωτικά και
18 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
CPI +28,89% και ΣΙΔΜΑ +17,65%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Mermeren -7,26% και Δρομέας -5,02%.

To 80% της απώλειας θέσεων εργασίας
στο β’ τρίμηνο αφορούσε προσωρινές συμβάσεις
Βρυξέλλες.Του Αθανάσιου Αθανασίoυ/ΚΥΠΕ
Το 80% της απώλειας θέσεων εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2020 αφορούσε όσους απασχολούνταν με
προσωρινές συμβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που
έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.
Σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύνολο 19,2 εκατομμύρια άνθρωποι
εκ του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20-64
ετών απασχολούνταν με προσωρινές συμβάσεις σε
σύγκριση με 21,5 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο
του 2020 και 22,2 εκατομμύρια το τέταρτο τρίμηνο
του 2020. Η μείωση του αριθμού σε προσωρινές
συμβάσεις αντιστοιχεί στο 80,5% της συνολικής
μείωσης της απασχόλησης για αυτήν την ηλικιακή
ομάδα.
Η Εurostat καταγράφει ότι η απασχόληση των
νέων επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2019 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το
μερίδιο των προσωρινών συμβάσεων στην απασχόληση άλλαξε από 46,2% σε 42,7% για νέους ηλικίας
15-24 ετών, ενώ μειώθηκε μόνο από 11,6% σε 10,2%
για τον πληθυσμό ηλικίας 20- 64.
Η μείωση της απασχόλησης με προσωρινές συμβάσεις ήταν ορατή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
εκτός από τη Λιθουανία και τη Δανία. Οι σημαντικότερες μειώσεις παρατηρούνται στη Λετονία, τη
Βουλγαρία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Εσθονία,
την Ελλάδα και τη Σλοβακία, όπου η μείωση ξεπέ-

ρασε το 20%. Στην Κύπρο η μείωση ήταν περί το
10%. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται με
μερική απασχόληση μειώθηκε επίσης κατά την ίδια
περίοδο, μειώνοντας από 33,8 σε 31,0 εκατομμύρια,
μείωση 2,8 εκατομμυρίων μεταξύ των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών.
Λιγότερα άτομα που απασχολούνται με μερική
απασχόληση καταγράφηκαν επίσης σε 20 από τα 26
κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, με πτώσεις άνω του 10% στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη
Λετονία. Ωστόσο, η μερική απασχόληση αυξήθηκε
κατά περισσότερο από 10% στην Ουγγαρία (27,7%)
και στη Βουλγαρία (10,9%). Στην Κύπρο η μείωση
ήταν περί το 2,5%.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 195 εκατομμύρια άτομα
απασχολούνταν στην ΕΕ. Οι επαγγελματίες, που
περιλαμβάνουν άτομα με υψηλή ειδίκευση σε τομείς όπως η επιστήμη και η μηχανική, η υγεία, η διδασκαλία, οι επιχειρήσεις και η διοίκηση, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και ο νομικός, κοινωνικός και πολιτιστικός τομέας, είναι η πιο
κοινή επαγγελματική ομάδα μεταξύ των εργαζομένων στην ΕΕ (21% της συνολικής απασχόλησης) ).
Ακολουθούν «τεχνικοί και συνεργάτες» (17%), «εργαζόμενοι σε υπηρεσίες και πωλήσεις» (16%), «εργαζόμενοι στη βιοτεχνία και συναφείς επαγγελματίες» (12%) και «εργαζόμενοι υποστήριξης γραφείου» (10%).

Χρηματιστήριο
Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για τρίτη συνεχόμενη συνεδρία
Ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στο κλείσιμο στις
45,19 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,69%,
ενώ κέρδη σε ποσοστό 0,72% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 26,72
μονάδες. Η εβδομαδιαία απόδοση του Γενικού
Δείκτη ανήλθε στο 4,32%. Ο ημερήσιος τζίρος
ανήλθε την Παρασκευή στις €104.112,29.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Επενδυτικές που αυξήθηκαν κατά 4,03% και ακολούθησαν η Κύρια Αγορά με κέρδη 0,40% και η
Εναλλακτική Αγορά με οριακή αύξηση κατά
0,10%. Μικρή πτώση σε ποσοστό 0,19% κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με
€79.427,03 (άνοδος 1,85% - τιμή κλεισίματος
€0,55). Ακολούθησαν οι τίτλοι της Logicom
Public LTD με €15.450,00 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,03), της C.C.C. Tourist
Enterprises με €2.848,57 (πτώση 2,08% - τιμή
κλεισίματος €0,07), της Petrolina με €1.645 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,82) και της
Ελληνικής Τράπεζας με €1.212, (πτώση 3,90% τιμή κλεισίματος €0,54). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά,
3 πτωτικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 84.

Στο -4,4%
περιορίστηκε
η συρρίκνωση του
ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο
Στο -4.4% περιορίστηκε ο ετήσιος ρυθμός
συρρίκνωσης της κυπριακής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2020, με την οικονομική δραστηριότητα να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης μετά τα lock down που επιβλήθηκαν στην αρχή
της πανδημίας.
Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -4,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις
εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο
ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -4,4% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σε
σύγκριση με ετήσια συρρίκνωση -12,3% το προηγούμενο τρίμηνο, το οποίο περιελάμβανε και
ένα πλήρες μήνα lock down, όπου η οικονομική
δραστηριότητα περιοριζόταν στο ελάχιστο.
Σε σύγκριση με τον δεύτερο τρίμηνο του
2020, ο ρυθμός ανάπτυξης (προσαρμοσμένα
στοιχεία) ανήλθε στο 9,4%.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται
κυρίως στους τομείς: «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Μεταποίηση», «Μεταφορές, Αποθήκευση
και Επικοινωνίες», «Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων «,
«Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία», «Άλλες
Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών».
«Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και
των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της
νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στην
κυπριακή οικονομία η οποία παρουσίασε επιβράδυνση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 και
σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2020», σχολιάζει η Στατιστική Υπηρεσία.
Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν
αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς
στην διακίνηση των πολιτών καθώς και στο
προσωρινό κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του 2ου τριμήνου.
«H άρση των πιο πάνω περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2020», αναφέρει η Cystat.
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Α1 Ανδρών/Basket League
4η Αγωνιστική
Κολοσσός - Λαύριο
Ιωνικός Ν.-Ηρακλής
Περιστέρι-Μεσολόγγι
ΠΑΟΚ-Λάρισα
ΑΕΚ-Προμηθέας Π.
Άρης-Παναθηναϊκός

77-62
67-77
15/11
--ΑΝΑΒΛ---ΑΝΑΒΛ---ΑΝΑΒΛ--

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΕΚ
Μεσολόγγι
Περιστέρι
Ηρακλής
Κολοσσός
Παναθηναϊκός
Ιωνικός
Άρης
ΠΑΟΚ
Λάρισα
Λαύριο
Προμηθέας Π.

6
6
5
5
4
4 -2αγ.
4 -4αγ.
3 -2αγ.
2 -2αγ.
2 -2αγ.
1 -1αγ.
-

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 2- 1
Την πρώτη τους νίκη στο 3ο γκρουπ
της πρώτης ζώνης του Nations League,
πέτυχαν οι Σουηδοί με 2-1 απέναντι στην
Κροατία. Τα γκολ για τους Σκανδιναβούς
ήρθαν προς το φινάλε του πρώτου μέρους, όταν και ουσιαστικά καθάρισαν την
πρώτη τους επικράτηση σε αυτό τον όμιλο. Στο 36ο λεπτό ο Κουλουσέφσκι με το
αριστερό, μετά από μεταβίβαση του Λούστιχ άνοιξε το σκορ, για να έρθει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου
μέρους το 2-0 με δυνατή κεφαλιά του
Ντάνιελσον μετά από εκτέλεση κόρνερ
του Λάρσον. Ο ίδιος παίκτης στο 81’ θα
μειώσει σε 2-1 για την Κροατία με αυτογκόλ.

ΠΗΡΕ ΒΑΘΜΟ
ΤΟ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
Ιστορικές στιγμές ζει το ποδόσφαιρο
του Σαν Μαρίνο. Η εθνική ομάδα του
κρατιδίου κατάφερε να πάρει στην έδρα
της, το βαθμό της ισοπαλίας από το Γιβραλτάρ (0-0), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου D γκρουπ, του
Nations League. Αυτή ήταν η δεύτερη επιτυχία για την ομάδα, καθώς την περασμένη αγωνιστική κατάφερε να πάρει το ίδιο
αποτέλεσμα (0-0) στο Λιχτενσταϊν, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ!

Σπορ

Η

... κουτσουρεμένη λόγω κορωνοϊού 4η
αγωνιστική της Α1 μπάσκετ ξεκίνησε
με τον Κολοσσό να παίρνει την πρώτη του νίκη στην Basket League επικρατώντας με 7762 του «ταλαιπωρημένου» Λαυρίου, που μπήκε... με το αριστερό στη σεζόν 2020/2021.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 38-39 (ημ.), 59-54, 7762
Μετά από δύο σερί ήττες στο ξεκίνημα (από
το Περιστέρι και από το Μεσολόγγι) και το
ματς της 3ης αγωνιστικής με τον Ηρακλή να
αναβάλλεται, οι Ροδίτες ήθελαν πάση θυσία
την πρώτη τους νίκη και τα κατάφεραν απέναντι στο Λαύριο, που έχει «χτυπηθεί» όσο λίγες
ομάδες από πολλαπλά κρούσματα κορωνοϊού
και μέχρι τώρα δεν είχε δώσει επίσημο ματς.
Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη ανακοίνωσε
στις 22 Οκτωβρίου πως 11 μέλη της βρέθηκαν
θετικά στον Covid-19, γεγονός που όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια του ματς την επηρέασε
σημαντικά, καθώς μετά την 3η περίοδο δεν είχε
ρυθμό και οι παίκτες της έμειναν από δυνάμεις.
Παρ΄ όλα αυτά πάλεψε, το ματς ήταν ντέρμπι
μέχρι και τη λήξη του τρίτου 10λεπτου, με τον
Κολοσσό να «πατά το γκάζι» στην τελευταία
περίοδο και με επιμέρους σκορ 18-8 να «ανοίγει
λογαριασμό» στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος των
νικητών ήταν ο Καντέρ με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ οι 19 πόντοι του Ντέιβις δεν αρκούσαν για τους φιλοξενούμενους.
Διαιτητές: Σχινάς, Παναγιώτου, Μαγκλο-
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Πρώτη νίκη για τον Κολοσσό
ΚΟΛΟΣΣΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ 77-62

γιάννης
ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Άρτις 10, Άντριτς
15 (4 τρ.), Αρσενόπουλος, Καντέρ 23 (1 τρ.), Τούμπα 4, Καμαριανός 3, Ξανθόπουλος 4, Λιάπης 2,
Μπιλλής 3 (1 τρ.), Ζάρας 4, Γκόινς 9 (1 τρ.)

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Μουράτος 8 (2 τρ.), Άλστον 11 (3 τρ.), Ντιαλό 4, Ντέιβις 19 (1 τρ.), Γερομιχαλός 9 (1 τρ.), Κάρτες 6 (1 τρ.), Σάβατς,
Λεγκίκας 3 (1 τρ.), Σταματογιάννης, Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 2.

Χάθηκε η πρωτιά για την εθνική Γυναικών
Οδυνηρή ήττα με 77-70 από τη Σλοβενία
γνώρισε η εθνική μπάσκετ των γυναικών στο
Ηράκλειο, στο ντέρμπι κορυφής του Α΄ προκριματικού ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2021. Μετά
το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα έχασε
κάθε ελπίδα για την πρωτιά και πλέον, στο τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών που
θα γίνει τον Φεβρουάριο, θα διεκδικήσει τη
δεύτερη θέση, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να
τη στείλει στα τελικά (θα προκριθούν οι πέντε
καλύτεροι δεύτεροι από τους συνολικά εννέα
προκριματικούς ομίλους).
Μελανό σημείο του αγώνα ήταν ο τραυματισμός στο κεφάλι της Μαριέλλας Φασούλα, η
οποία αποχώρησε με φορείο από το κλειστό
«Δύο Αοράκια». Μακράν κορυφαία της «γαλανόλευκης» ήταν η συγκινητική Άννα Σταμολάμπρου, που σημείωσε 22 πόντους με 4/6 τρίποντα, ενώ 15π. πρόσθεσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η Άρτεμις Σπανού είχε διψήφιο νούμερο ριμπάουντ (12), αλλά μόλις 9 πόντους με
2/13 σουτ. Η Αμερικανίδα Σάντε Έβανς με 22π.
και 9ρ. ήταν η πρωταγωνίστρια για τη Σλοβενία.

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 36-38, 54-64, 70-77
Η εθνική βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ
(10-3 στο 3ο λεπτό, 20-11 στο 7΄), καθώς αμυντικά δεν μπορούσε να βρει λύσεις στο μαρκάρισμα της νατουραλιζέ Σάντε Έβανς, ενώ στην
επίθεση μόνο τα σουτ της Σταμολάμπρου έδιναν «ανάσες». Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 28-20, αλλά στη συνέχεια η ελληνική άμυνα
βελτιώθηκε αισθητά και με ένα σερί 8-0 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πλησίασε στον πόντο (32-31 στο 15΄), για να ολοκληρωθεί το
ημίχρονο 38-36 υπέρ των φιλοξενούμενων.
Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτου η
εθνική πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο
σκορ με 41-38, αλλά ο τραυματισμός της Φασούλα (έπεσε άτσαλα με το κεφάλι στο παρκέ,
αποχώρησε με φορείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις) αποσυντόνισε εντελώς
την ομάδα του Βασίλη Μασλαρινού. Οι Σλοβένες ξαναπήραν τα ηνία του αγώνα με ένα σερί
14-0 (41-52) και έκλεισαν την τρίτη περίοδο
προηγούμενες 64-54. Δύο τρίποντα της Σταμολάμπρου και της Αλεξανδρή κράτησαν «ζωντανή» την εθνική, που πλησίασε σε 71-68 τρία λε-

πτά πριν τη λήξη. Όμως, παρότι η Έβανς είχε
αποβληθεί με πέντε φάουλ. η Σλοβενία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και
κράτησε τη νίκη, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά
το εισιτήριο για την τελική φάση.
ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Σπανού 9 (12ρ.),
Νικολοπούλου 15 (1), Σταμολάμπρου 22 (4),
Φασούλα 3, Χριστινάκη 3 (1), Μποσγανά 8,
Αλεξανδρή 8 (2), Διέλα, Πατεράκη, Βιντσιλαίου 2, Παπαδοπούλου
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γκργκιτς): Ντέμπελιακ 10 (2),
Γκόρσιτς 4, Κρόσελι 10 (2), Πρέζελι 10, Σένιτσαρ 2 (10ρ.), Τσβιγιάνοβιτς, Έβανς 22 (9ρ.),
Λίσετς 12, Όμπλακ 7 (1)
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία
επιβλήθηκε της ουραγού Ισλανδίας με 74-53.

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
(Ηράκλειο)

			
Σλοβενία
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ισλανδία

Ν-Η Β.
4-0 8
2-2 6
2-2 6
0-4 4

Επέστρεψε στις νίκες ο «Γηραιός»

Ματαιώθηκε το
Ρουμανία-Νορβηγία
Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για
τις 15/11 αναμέτρηση της Ρουμανίας με
τη Νορβηγία στο Βουκουρέστι, για τον 1ο
όμιλο της 2ης κατηγορίας του Nations
League. Όπως ενημέρωσε η UEFA, στην
εθνική ομάδα της Νορβηγίας δεν επιτράπηκε από την κυβέρνηση της χώρας να
ταξιδέψει στη Ρουμανία, εξαιτίας του
κρούσματος κορωνοϊού που ανιχνεύθηκε
στις τάξεις της (το οποίο αφορά τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ομάρ Ελαμπντελαουί).
Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει
η πειθαρχική επιτροπή της UEFA, με τις
ενδείξεις να συγκλίνουν στον μηδενισμό
των Σκανδιναβών ως πιθανότερη εκδοχή.
Μάλιστα, κάτι ανάλογο είναι πολύ πιθανό
να συμβεί και με το τελευταίο παιχνίδι
των Νορβηγών στο Nations League, απέναντι στην Αυστρία (18/11 στη Βιένη).
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ΙΩΝΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ 67-77

Μετά την ήττα από τον Άρη, ο Ηρακλής επέστρεψε στις επιτυχίες περνώντας με πολύ καλή

εμφάνιση στο τέταρτο 10λεπτο το εμπόδιο του
Ιωνικού στη Νίκαια με 77-67 στο δεύτερο χρονικά ματς της 4ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 35-34 (ημ.), 49-50, 6777
Οι Νικαιώτες δεν κατάφεραν να συνδυάσουν
με νίκη τον πρώτο τους αγώνα στην φυσική
έδρα της ομάδας στο κλειστό «Ο Πλάτων» από
τότε που επέστρεψαν στην κορυφαία κατηγορία. Μάλιστα, η ήττα αυτή ήταν η 4η σερί σε
ισάριθμα ματς που έχουν δώσει από την έναρξη
της περιόδου και πρώτη μετά την παραίτηση
του Στέργιου Κουφού (στον πάγκο βρέθηκαν οι
Τσίκληρας και Μπατής) πριν από μερικές ημέρες από το «τιμόνι» της τεχνικής ηγεσίας.
Ο «Γηραιός» έφτασε στην δεύτερη εφετινή
του νίκη διότι ευτύχησε να έχει σε εξαιρετική

μέρα τον Σκάιλερ Μπόουλιν, ο οποίος μοίρασε
12 ασίστ, αλλά και τον Βασίλη Βεργίνη που πέτυχε 13 πόντους (3 τρίποντα) και κρίσιμα καλάθια στο δεύτερο μέρος. Πολύ καλός ήταν και ο
Τσαϊρέλης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο χαμηλό ποστ, τελειώνοντας το ματς με 11 πόντους.
Διαιτητές: Αναστόπουλος, Τσαρούχα, Θεωνάς
ΙΩΝΙΚΟΣ (Μπατής - Τσίκληρας): Σμιθ 13
(1), Πρίτζετ 2, Χάμοντς, Φιτζπάτρικ 8, Χουγκάζ
13 (2), Ζάισλοφτ 14 (3), Πετρόπουλος 8 (2),
Χόλογουελ 7, Τζουντζιαράκης 2
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζιάγκος): Σχίζας 2, Καββαδάς
12, Μπόουλιν 7, Μουρ 7 (1), Χάνλαν 6, Τσίλντρες 2, Σαγκς 9, Τσαϊρέλης 11 (1), Βεργίνης 13
(3), Ντάνιελ 8.
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Δόξα τω Θεώ …νίκη μετά 1 χρόνο
Τ

ην πρώτη της νίκη μετά τον
Οκτώβριο του 2019 πανηγύρισε η Κύπρος, νικώντας στο πλαίσιο
της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του
Nations League στο άδειο ΓΣΠ το
Λουξεμβούργο με 2-1.
Καθόλου καλά δεν ξεκίνησε τον
αγώνα η Εθνική Κύπρου, αφού στη
πρώτη ευκαιρία που είχαν οι φιλοξενούμενοι ευτύχισαν να ανοίξουν το
σκορ με αυτογκόλ του Κούσουλου.
Πιο συγκεκριμένα στο πέμπτο λεπτό
της αναμέτρησης ο Μουράτοβιτς σούταρε εντός περιοχής και αφού η μπάλα
κτύπησε πρώτα στα πόδια του Κούσουλου, στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του Δημητρίου.
Η πρώτη τελική για την Κύπροσημειώθηκε στο 11’, όταν ο Νικόλας Ιωάννου έδωσε στον Τζιωνή που μπήκε
περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά η

ΚΥΠΡΟΣ – ΛΟΥΞΕΜΒΡΟΥΡΓΟ 2-0
μπάλα πέρασε πάνω από την αντίπαλη
εστία.
Στο 21’ το Λουξεμβούργο έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Μπαρέιρο εντός
περιοχής έκανε το σουτ και έστειλε τη
μπάλα μόλις έξω. Με την συμπλήρωση
τριάντα λεπτών οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα καλή στιγμή, με δυνατό σουτ
του Ροντρίγκες λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Δημητρίου κατάφερε να
αποκρούσει με διπλή προσπάθεια.
Στο 32’ έμελλε να έχουμε ανατροπή
δεδομένων με τον Σελίμοβιτς να ρίχνει
εντός περιοχής τον Μάριο Ηλία, που
έβγαινε μόνος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σε αυτή τη φάση η ομάδα μας κέρδισε πέναλτι, ενώ
το Λουξεμβούργο έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3-1

Τι κι αν βρέθηκε να χάνει από την Ουκρανία,
η Γερμανία κέρδισε με 3-1 και προσπέρασε τους
Ισπανούς, τους οποίους θα αντιμετωπίσει την
τελευταία αγωνιστική.
Στο 3ο μόλις λεπτό ο Μαξ έστρωσε στον
Γκορέτσκα που έκανε το σουτ από το ύψος της
περιοχής αλλά αστόχησε για λίγο ενώ στο 9’ το
σουτ του Μαλινόβσκι κόντραρε στον Ρίντιγκερ
και στο 12’ ο Ζούμπκοβ έστρωσε στον
Γιάρεμτσουκ που έκανε το 0-1 με σουτ από το
ύψος του πέναλτι.
Ωστόσο στο 23ο λεπτό ο Γκορέτσκα άνοιξε
δεξιά στον Σανέ, εκείνος άδειασε τον αντίπαλό
του και με αριστερό σουτ έκανε το 1-1. Στο 26’
ο Πιάτοβ έβγαλε σε κόρνερ το σουτ του
Γκορέτσκα και από την εκτέλεσή του ο
Ρίντιγκερ αστόχησε με κοντινή κεφαλιά ενώ
στο 33’ ο Κοχ πέρασε κάθετα στον Γκορέτσκα,
εκείνος κατέβασε πανέμορφα στα δεξιά κι έκανε το γύρισμα και ο Βέρνερ με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 2-1.
Στο 52’ ο Κοχ έσωσε στη γραμμή μετά από
σουτ του Ζιντσένκο και στο 60’ όπως και στο
61’, ο Γκνάμπρι έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες.
Τελικά στο 64’ ο Γκίντερ έκανε το γύρισμα από
δεξιά και ο Βέρνερ με όμορφο πλασέ έγραψε το
3-1.
Στο 75ο λεπτό το πανέμορφο σουτ του
Μάρλος, σταμάτησε στο δοκάρι του Νόιερ, ενώ
στο 80’ ο Πιάτοβ έσωσε μετά από σουτ του
Γκορέτσκα.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Κοχ, Ζίλε, Γκίντερ,
Ρίντιγκερ, Μαξ, Γκιντογκάν, Γκορέτσκα,
Γκνάμπρι, Σανέ (86’ Βάλντσμιντ), Βέρνερ (76’

5η αγωνιστική -

Ελβετία

Nations League:
LEAGUE A
3ος Όμιλος

Πορτογαλία-Γαλλία
Σουηδία-Κροατία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γαλλία
Πορτογαλία
Κροατία
Σουηδία

4ος Όμιλος

Γερμανία-Ουκρανία
Ελβετία-Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία
Ισπανία
Ουκρανία

Μπραντ)
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Πιάτοβ, Σομπόλ, Ματβιγένκο,
Ζαμπάρνι, Κονόπλια, Στεπανένκο (69’
Μακαρένκο), Μαλινόβσκι, Ζιντσένκο (86’
Καράτιν), Ζούμπκοβ (75’ Μικχαϊλιτσένκο),
Γιάρεμτσουκ (75’ Μοράες), Μάρλος

Στο 55ο λεπτό ο Ράμος έσωσε στη γραμμή
μετά από σουτ του Σεφέροβιτς και στο 57’ η
Ισπανία κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Ροντρίγκες,
μετά από κεφαλιά του Ράμος.
Ο Ισπανός αμυντικός το εκτέλεσε ο ίδιος,
αλλά ο Ζόμερ έπεσε σωστά και απέκρουσε.

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ 1-1

Στο 64ο λεπτό ο Τόρες έσωσε με προβολή
μετά από σουτ του Εμπολό, ενώ στο 80’ ο
Ελβεντί έκανε κι άλλο πέναλτι και αποβλήθηκε
αλλά ο Ράμος εκτέλεσε πολύ άσχημα και ο
Ζόμερ του είπε και πάλι όχι.
Τελικά στο 89ο λεπτό ο Ρεγκιλόν σέντραρε
από αριστερά και ο Χεράρδ Μορένο πλάσαρε
από κοντά για το 1-1.
Στο 90+4› ο Τραορέ αστόχησε με σουτ μέσα
από την περιοχή.
ΕΛΒΕΤΙΑ: Ζόμερ, Ελβεντί, Φερνάντες, Ροντρίγκες, Ακανζί, Τζάκα, Σακιρί (71’ Στέφεν),
Φρόιλερ, Τσούμπερ (71’ Σο), Εμπολό (90+1’
Μεχμέντι), Σεφέροβιτς (83’ Ομέραγκιτς)
ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πάου Τόρες, Ρεγκιλόν,
Σέρχι Ρομπέρτο, Ράμος, Μερίνο (81’ Χεράρδ
Μορένο), Μπούσκετς (72’ Κόκε), Ρουίθ (56’
Μοράτα), Φεράν Τόρες, Όλμο (72’ Κανάλες),
Ογιαρθάμπαλ (72’ Αντάμα Τραορέ)

Ο Σέρχιο Ράμος έγραψε ιστορία στο ματς της
Ισπανίας μέσα στην Ελβετία αλλά ταυτόχρονα
ήταν και ο μοιραίος για την ομάδα του. Ο
Ισπανός αμυντικός έγινε ο Ευρωπαίος παίκτης
με τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές ever
αλλά έχασε δύο πέναλτι κι έτσι οι «φούριας
ρόχας» κόλλησαν στο 1-1 με την Ελβετία.
Στο 10ο λεπτό, το σουτ του Φεράν πέρασε
ελάχιστα έξω, όπως κι εκείνο του Ρουίθ στο 18’
ενώ στο 19’ ο Σιμόν είπε όχι σε σουτ του Σακιρί.
Στο 20’ η Ελβετία απείλησε ξανά με κεφαλιά
του Σεφέροβιτς και στο 22’ ο Ζόμερ είπε όχι σε
σουτ του Ογιαρθάμπαλ.
Όμως στο 26’ ο Εμπολό έκανε από δεξιά το
γύρισμα και ο Φρόιλερ με πανέμορφο πλασέ
στην κίνηση, έγραψε το 1-0
Μάλιστα στο 29ο λεπτό ο Σιμόν έσωσε την
Ισπανία από το 2ο γκολ, μετά από σουτ του
Ρικάρντο Ροντρίγκες και στο 38’ ήταν η σειρά
του Ζόμερ να αποκρούσει το σουτ του Ρουίθ,
όπως έκανε και στο 45+1’ σε σουτ του
Ογιαρθάμπαλ.

3

Σαν Μαρίνο-Γιβραλτάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αζερμπαϊτζάν-Μαυροβούνιο 0-0
Κύπρος-Λουξεμβούργο
2-1

13
10
3
3
3-1
1-1

9
8
6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μαυροβούνιο
Λουξεμβούργο
Αζερμπαϊτζάν
Κύπρος

LEAGUE D
1ος Όμιλος

Μάλτα-Ανδόρα
Λετονία-Ν. Φερόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν. Φερόε
Μάλτα
Λετονία
Ανδόρα

2ος όμιλος

Οι προσπάθειες της Εθνικής Κύπρου απέδωσαν τελικά καρπούς στο
70’, όταν ο Μάριος Ηλία με μια εξαιρετική κάθετη πάσα έβγαλε μόνο τον

Κάστανο απέναντι από τον Μόρις, με
τον ποδοσφαιριστή της Φροσινόνε να
τελειώνει τη φάση υποδειγματικά.
Κύπρος: Δημητρίου, Σιέλης, N. Ιωάννου, Αντωνίου (82’ Χάρης Κυριάκου), Κούσουλος (62’ Χάμπος Κυριάκου), Αρτυματάς, Λαϊφης, Κάστανος

Ανοιχτοί λογαριασμοί για το φινάλε

LEAGUE C
1ος Όμιλος

0-1
2-1

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε
ο Κάστανος, που έστειλε τη μπάλα
πρώτα στο αριστερό κάθετο δοκάρι
του Μόρις και μετά στα δίκτυα.
Η πρώτη καλή στιγμή στην επανάληψη χάθηκε στο 50’, όταν ο Πίττας
σούταρε εντός περιοχής και ανάγκασε
τον Μόρις να διώξει σε κόρνερ. Στο 61’
είχαμε ένα μακρινό δυνατό σουτ του
Κούσουλου που μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Τέσσερα λεπτά
αργότερα ο Πίττας σούταρε ανενόχλητος εντός περιοχής και να στέλνει τη
μπάλα στον πάνω Μόρις.

10
9
5
4

3-1
1-1

11
8
4
2

Γιβραλτάρ
Λιχτενστάιν
Σαν Μαρίνο

0-0
7
4
2 -4αγ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11
LEAGUE A
1ος Όμιλος

Ολλανδία-Βοσνία
Ιταλία-Πολωνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πολωνία
Ιταλία
Ολλανδία
Βοσνία

2ος Όμιλος
Βέλγιο-Αγγλία
Δανία-Ισλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βέλγιο

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ 0-1

Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που
εξασφάλισε θέση στην τελική φάση του Nations
Αγγλία
Δανία
Ισλανδία

LEAGUE B
1ος Όμιλος
Ρουμανία-Νορβηγία
Αυστρία-Β. Ιρλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
19:00
21:45
7
6
5
2
21:45
21:45
9

7
7
0

Αυστρία
Νορβηγία
Ρουμανία
Β. Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Σλοβακία-Σκωτία
Τσεχία-Ισραήλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σκωτία
Τσεχία
Ισραήλ
Σλοβακία

3ος Όμιλος

21:45
21:45
9
9
4
1
16:00
21:45
10
6
5
1

(82’ Παπαφώτης), Τζιωνής (Θ. Ιωάννου), Πίττας, Ηλία
Λουξεμβούργο: Μόρις, Γιανς, Γκέρσον, Σελίμοβιτς, Κάρλσον, Ροντρίγκες,
Σινάνι, Μπαρέιρο, Πίντο, Μουράτοβιτς (55’ Σκεντέροβιτς), Β. Τιλ (69’
Ντέβιλ)

League, καθώς νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στη
Λισαβόνα και κατέκτησε την πρώτη θέση του
3ου ομίλου.
Η Γαλλία μπήκε δυνατά στο ματς, αλλά
βρήκε απέναντι της στο πρώτο μέρος έναν
εκπληκτικό Ρουί Πατρίσιο και το δοκάρι που
της στέρησαν το γκολ. Στο 12’ ο Γκριζμάν είδε
τον Μαρσιάλ που νικήθηκε από τον Πορτογάλο
πορτιέρε, ενώ στο 15’ ο Ραμπιό αστόχησε από
καλή θέση.
Στο 30ο λεπτό οι Γάλλοι στάθηκαν άτυχοι,
όταν ο συνδυασμός του Γκριζμάν με τον Βαράν
να στρώνει στον Ραμπιό, έφερε τον τελευταίο
να κάνει ένα δύσκολο σουτ, στην πορεία της
μπάλας πετάχτηκε ο Μαρσιάλ που έστειλε την
μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Μια ακόμα σπουδαία επέμβαση από τον
Μαρσιάλ ήρθε στο 41΄με τον Ερνάντεζ να
βγάζει παράλληλη σέντρα από αριστερά και
τον φορ των Γάλλων να κάνει την προβολή, για
μια ακόμα έξοχη επέμβαση του Πορτογάλου
πορτιέρε. Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ήταν για τους Πορτογάλους με την κεφαλιά του
Τελικά ήταν ο Ενγκολό Καντέ στο 54’ εκείνος
που έδωσε τη λύση για τη Γαλλία, αφού μετά
από πάσα του Γκριεζμάν, ο Ραμπιό βρέθηκε
αριστερά μέσα στην περιοχή και σούταρε, ο
Ρουί Πατρίσιο έκανε ασθενή επέμβαση, για να
έρθει από κοντά ο Καντέ και να σπρώξει την
μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στο 60΄ ο Φόντε
είχε δοκάρι, ενώ στο 75’ οι Πορτογάλοι
προσπάθησαν να απαντήσουν με τον Μουτίνιο,
το σουτ του οποίου εξουδετέρωσε εντυπωσιακά ο Γιορίς.

Τουρκία-Ρωσία
Ουγγαρία-Σερβία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ρωσία
Ουγγαρία
Τουρκία
Σερβία

4ος Όμιλος

Βουλγαρία-Φινλανδία
Ουαλία-Ιρλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ουαλία
Φινλανδία
Ιρλανδία
Βουλγαρία

19:00
21:45
8
7
3
2
19:00
19:00
10
9
2
1

Β. Μακεδονία-Εσθονία 16:00
Γεωργία-Αρμενία
19:00
Β. Μακεδονία
Γεωργία

5
2

3ος Όμιλος
Μολδαβία-ΕΛΛΑΔΑ
Σλοβενία-Κόσοβο

21:45
21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

LEAGUE C
2ος Όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αρμενία
Εσθονία

6
6

Σλοβενία
ΕΛΛΑΔΑ
Κόσοβο
Μολδαβία

10
8
2
1

4ος Όμιλος
ΛευκορωσίαΛιθουανία
ΑλβανίαΚαζακστάν

19:00
19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Λευκορωσία
Λιθουανία
Αλβανία
Καζακστάν

7
5
5
4
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Κυριαρχική ισότητα η τ/κ εναλλακτική λύση
Λευκωσία.- Των ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟY
και ΝΙΚΟY ΣΤΕΛΓΙΑ

Τ

ρεις φορές μετά την ανάδειξη του στην
ηγεσία της τ/κ κοινότητας - με το εμφανές σπρώξιμο του καθεστώτος Ερντογάνστις 18/10/20, ο Ερσίν Τατάρ χρησιμοποίησε
αντί του όρου πολιτική ισότητα, ένα νέο όρο,
αυτόν της κυριαρχικής ισότητας, sovereign
equality στην αγγλική ενώ στην τουρκική
αποδίδεται ως e it egemenlik.
Η πιο πρόσφατη φορά που ανέσυρε την κυριαρχική ισότητα ο κ. Τατάρ ήταν την Πέμπτη όταν
συναντήθηκε με τον διοικητή των κατοχικών δυνάμεων υποστράτηγο Σεζάι Όζτουρκ και τον διοικητή των «δυνάμεων ασφαλείας» υποστράτηγο Ζορλού Τοπάλογλου, οπόταν, μεταξύ άλλων,
είπε: «Η κυριαρχική ισότητα και οι εγγυήσεις της
Τουρκίας είναι κόκκινες γραμμές για τους Τουρκοκύπριους. Λόγω της δικής μου εκλογής, διακηρύξαμε αυτά τα μηνύματά μας στον κόσμο, σε
διάφορες αρχές της Ε.Ε. και στους Ελληνοκύπριους γείτονές μας. Συνεχίζουμε αυτή μας την πολιτική με την έγκριση του λαού μας εντός της δικής μας δημοκρατίας και προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλο τον κόσμο ότι απέκτησαν σημασία οι συνθήκες που άλλαξαν στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν είναι η παλιά Κύπρος. Η Ανατολική
Μεσόγειος δεν είναι η παλιά Ανατολική Μεσόγειος».
Πώς όμως εξηγεί η Άγκυρα το ζήτημα κυριαρχική ισότητα; Την περασμένη Δευτέρα
(10/11/20), ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλούσε στο 12ο Συνέδριο Τούρκων
Πρέσβεων στην Άγκυρα και είπε: «Ποιος είναι
αυτός που έχει φράξει τον δρόμο του Κυπριακού;
Είναι γνωστό. Υπάρχει μια προβληματική νοοτροπία στο νησί που δεν βλέπει την τ/κ κοινότητα ίση. Η Ε.Ε. έκανε μέλος αυτή τη νοοτροπία
και έφραξε την ελπίδα για λύση. Τώρα στηρίζει
τις προσπάθειές τους, τουλάχιστον στα λόγια,
για κατάσχεση του κοινού πλούτου. Καλά από
πού πηγάζει η έπαρση και αυταπάτη που βρίσκονται πίσω από τη υπόθεση ότι εμείς θα επιτρέψουμε αυτά; Μέχρι σήμερα δεν αποδέχτηκαν
την πολιτική ισότητα. Εκεί που δεν υπάρχει πολιτική ισότητα πρέπει να υπάρχει ισότητα κυριαρχίας και θα υπάρξει. Οι Τ/κ δεν θα καθίσουν στο
τραπέζι μόνο και μόνο για να κάνουν διαπραγματεύσεις. Και στις τελευταίες εκλογές έδωσαν
καθαρά αυτό το μήνυμα».
Η νέα κατάσταση πραγμάτων στα Κατεχόμε-

να έχει εμπεδώσει ήδη πολύ καλά ότι αυτός είναι
και ο εναλλακτικός στόχος λύσης του Κυπριακού, στον οποίο ο κ. Τατάρ θα επιμείνει. Σε υπόδειξη μας ότι υφίσταται το Πλαίσιο Γκουτιέρες
που αποτελεί οδοδείκτη για τις πλευρές, τ/κ πηγή απάντησε ότι ο κ. Τατάρ μέχρι στιγμής σε τίποτα δεν έχει δεσμευτεί. Παράλληλα, έμπειρος
διπλωμάτης υπέδειξε «να διαβάζονται προσεκτικά τα ανακοινωθέντα», όπως π.χ. εκείνο της 3ης
Νοεμβρίου μετά την πρώτη συνάντηση Αναστασιάδη-Τατάρ. Ανατρέχοντας στα κείμενα προκύπτει ότι στην ανακοίνωση των Η.Ε., μετά τη συνάντηση, αναφέρεται: «Ο κ. Τατάρ και ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασαν την αποφασιστικότητά
τους να ανταποκριθούν θετικά στη δέσμευση
του Γ.Γ των Η.Ε. για διερεύνηση της δυνατότητας σύγκλησης μιας άτυπης πενταμερούς συνάντησης υπό την αιγίδα των Η.Ε., σε ευνοϊκό κλίμα, στο κατάλληλο στάδιο».
Ωστόσο, όταν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επέστρεψε στο Προεδρικό το ίδιο βράδυ δήλωσε:
«Ο κ. Τατάρ είπε ότι είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια άτυπη πενταμερή, αλλά θα πρέπει
στο τραπέζι να τεθούν και άλλες ιδέες». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο κ. Τατάρ όταν
έλαβε το κείμενο της ανακοίνωσης των Η.Ε., το
φωτογράφισε με το κινητό του και το απέστειλε
σε κάποιο σύμβουλό του, ο οποίος έκαμε τις τελικές διορθώσεις. Πρόκειται για τον κατά γενική
ομολογία δεινό διαπραγματευτή, «υφυπουργό
προεδρίας» του Ραούφ Ντενκτάς, τον άνθρωπο
που διαπραγματεύθηκε στην τελική και το Σχέ-

διο Ανάν, όντας εκπρόσωπος του Ντενκτάς στην
ομάδα Ταλάτ στην Ελβετία, και διαπραγματευτή
επί Έρογλου, βετεράνο Εργκιούν Ολγκούν. Πολύπειρος διπλωμάτης μας ενώπιον του οποίου
θέσαμε το ζήτημα, αφού αναφέρθηκε στη σημασία του τουρκικού στόχου της κυριαρχικής ισότητας, σκωπτικά σχολίασε: «Υπάρχει μια συνέπεια από τουρκικής πλευράς στους στόχους της
στο Κυπριακό. Δυστυχώς από πλευράς δικής μας
η μόνη συνέπεια μας είναι ότι είμαστε ασυνεπείς».

Τι λέει η Άγκυρα και τι
στενός συνεργάτης του Τατάρ

Στην Άγκυρα, ενημερωμένες πηγές εξηγούν
στην «Κ» ότι ο άξονας κυριαρχική ισότητα στηρίζει δύο στόχους: «Την ξεκάθαρη κυριαρχία και
πλειοψηφία του τ/κ λαού στο βόρειο τμήμα της
Κύπρου. Επίσης την ξεχωριστή κατοχύρωση των
συμφερόντων της τ/κ πλευράς στο ζήτημα του
φυσικού αερίου-ΑΟΖ, ζήτημα ζωτικής σημασίας
για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς τα
κυριαρχικά δικαιώματα των Τ/κ ουσιαστικά διευρύνουν την ακτίνα δράσης της Τουρκίας στην
Αν. Μεσόγειο». Αν λοιπόν οι εμπλεκόμενες
πλευρές συμφωνήσουν σε αυτά τα δύο κορυφαία
ζητήματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι ανοίγει ο δρόμος για την
διευθέτηση του Κυπριακού βάσει φόρμουλας χαλαρής συνεργασίας των δύο πλευρών σε ορισμένα πεδία και ακόμη την κοινή εκπροσώπηση της
Κύπρου στο διεθνές πεδίο. Επί τούτου ο στενός

συνεργάτης του κ. Τατάρ, Ογουζχάν Χασίπογλου, είχε πει προσφάτως στην «Κ»:
«Ο τελικός στόχος θα μπορούσε να είναι και
πάλι η ομοσπονδία. Υπάρχουν διάφορες φόρμουλες. Λ.χ. και οι Τσέχοι με τους Σλοβάκους
χώρισαν τους δρόμους τους, αλλά δεν έκλεισαν
την πόρτα για την επανένωση. Θα μπορούσαμε
να ξεκινήσουμε με δύο κράτη και στην συνέχεια
να προχωρήσουμε στην διαδικασία της επανένωσης. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και το υφιστάμενο status quo. Εμείς πιστεύουμε ότι ήδη υφίστανται δύο κράτη. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλίες αυτά τα δύο κράτη. Εναλλακτικά, θα
μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια συνομοσπονδιακή δομή ή να οδεύσουμε προς την συνομοσπονδία χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες
παραμέτρους του ΟΗΕ. Στην συνομοσπονδία τα
δεσμά των δύο κρατών μπορεί να μην έχουν συνταγματικό χαρακτήρα, να στηρίζονται περισσότερο σε διμερείς συμφωνίες. Και τα κράτη θα
έχουν ενισχυμένα κυριαρχικά δικαιώματα.
Ωστόσο, προς τα έξω θα μπορούν να έχουν και
πάλι κοινή εκπροσώπηση και ταυτότητα υπό την
σκέπη του ΟΗΕ και της Ε.Ε. Σε αυτό το μοντέλο
η κεντρική δομή θα έχει περιορισμένες εξουσίες,
ενδεχομένως αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την
εξωτερική πολιτική. Για ζητήματα όπως η Ε.Ε. και
ΟΗΕ, οι δύο πλευρές θα αποφασίζουν από κοινού. Έτσι, θα αναφερόμαστε σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία εκ νέου. Άλλωστε, ξεκινώντας από το δύσκολο, την συνομοσπονδία, και
γνωρίζοντας η μια κοινότητα την άλλη καλύτερα μέσα στο χρόνο, θα μπορούσαμε σταδιακά να
καταλήξουμε στην ομοσπονδία».

H κυριαρχική ισότητα

Η κυριαρχική ισότητα είναι η αρχή που διέπει
τις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων ανεξάρτητων κρατών στη βάση του ότι όλα τα κράτη είναι ισότιμα
ενώπιον του νόμου και η εγχώρια συμπεριφορά
απέναντι στους πολίτες και τους κατοίκους, δεν
επιτρέπει σε άλλα κράτη ανάμιξη, πράγμα που
υπήρξε από καιρό το ιερό θεμέλιο του διεθνούς
δικαίου. Η κυριαρχική ισότητα είναι σημαντική
καθότι πρόκειται περί θεμελιώδους αξιωματικής
προϋπόθεσης της διεθνούς έννομης τάξης. Είναι
η πηγή άλλων πολύ σημαντικών αρχών, όπως
της απαγόρευσης της χρήσης βίας και της απαγόρευσης παρέμβασης.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Το Βαρώσι αντίδοτο πανδημίας-κρίσης για τον Ταγίπ
Λευκωσία.- Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ
Η 15η Νοεμβρίου 2020 περνά στη σύγχρονη
ιστορία της Κύπρου ως μια θλιβερή ημέρα, κατά την οποία η τουρκική Προεδρία στήνει στο
περίκλειστο Βαρώσι ένα νέο επικοινωνιακό
show. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, έχοντας στο ένα πλευρό του τον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί
και στο άλλο τον νέο Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ,
μπαίνει στην ερειπωμένη πόλη, για να πραγματοποιήσει αυτό που εξήγγειλε, ένα «πικνίκ». Η
επίσκεψη Ερντογάν «στο λάφυρο πολέμου»
εξαγγέλθηκε με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης της «ΤΔΒΚ» το 1983. Λίγο πριν από την
εξαγγελία περί «πικνίκ», στο εσωτερικό του Βαρωσιού μπήκαν τουρκικά συνεργεία και ασφαλτόστρωσαν τους δύο πλέον εμπορικούς –πριν
μισό αιώνα- δρόμους, έβαλαν κάμποσες γλάστρες ένθεν και ένθεν των δρόμων σημάδι ότι η
περίκλειστη έπεται να ανοίξει και έφτιαξαν κι
ένα μεγάλο «εθνικό» κήπο, προς υποδοχή των
υψηλών επισκεπτών σήμερα. Ταυτόχρονα,
όπως γίνεται γνωστό τουρκικές κρατικές δομές
και εταιρείες, ετοιμάζουν σχέδια για ανοικοδό-

μηση της πόλης.

Η τουρκική ανάγνωση

«Δεν πρέπει να αγνοήσουμε το σύνολο του
Βαρωσιού. Πλέον δεν υπάρχει το κλειστό Βαρώσι. Υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις σε ολόκληρο το Βαρώσι», δήλωσε ο στενός συνεργάτης του Ερσίν Τατάρ, Ογουζχάν Χασίπογλου, ο

οποίος αναμένεται να αναλάβει σημαντική θέση στο νέο σχήμα. Ο Χασίπογλου χαρακτηρίζει
το άνοιγμα του Βαρωσιού υπό τ/κ διοίκηση ως
μια τελειωμένη υπόθεση, δίχως επιστροφή στο
παρελθόν, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα
στο Κυπριακό. Την άποψη του κ. Χασίπογλου
συμμερίζονται οι κύκλοι της τ/κ Δεξιάς και οι
συνεργάτες της Άγκυρας στην τ/κ κοινότητα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επιστολής, την οποία απέστειλε πριν από λίγες ημέρες
στην Ε.Ε., ο «πρόεδρος της Ένωσης τ/κ Δήμων»
στην Ε.Ε., με την οποία η τ/κ πλευρά επιχειρεί
να απαντήσει σε προσφυγή της Ένωσης των
Δήμων της Κύπρου στην Ε.Ε. για το ζήτημα του
Βαρωσιού. Στην επιστολή ξεχωρίζουν τρία σημεία:
Πρώτο: η τουρκική εισβολή έλαβε χώρα με
βάση το 4ο Άρθρο των Συνθηκών Εγγυήσεων
και καμία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
δεν χαρακτηρίζει ως «παραβίαση» ή «εισβολή»
την κίνηση της Τουρκίας στο νησί το 1974.
Δεύτερο: 45 χρόνια μετά, η τ/κ πλευρά και
συγκεκριμένα η «κυβέρνηση» αποφάσισε να
ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των ιδιοκτητών περιουσιών στην κλειστή πόλη του Βαρωσιού. Απόφαση που λήφθηκε με βάση τον
σεβασμό της αρχής της ιδιωτικής ιδιοκτησίας,
και στα κατεχόμενα έπιασε δουλειά η «Επιτροπή Καταγραφής του Βαρωσιού», που καταγράφει την κατάσταση των ακίνητων περιουσιών,
τα ρίσκα και τις δυσκολίες σε ό,τι αφορά την
ανοικοδόμηση της περιοχής.
Τρίτο: Η «κυβέρνηση» προχωρά στην τροπο-
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Στο τραπέζι η χαλαρή μέχρι και ορίων Συνομοσπονδίας
Λευκωσία.- Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως στο κοινό
ανακοινωθέν Αναστασιάδη – Έρογλου, αυτό για
το οποίο δέχτηκε κριτική η κυβέρνηση, είναι το
γεγονός ότι έφυγε από το πλαίσιο η αδιαίρετη
κυριαρχία.

Σ

το τραπέζι της διαπραγμάτευσης μπαίνει
πλέον και το σενάριο της χαλαρής ομοσπονδίας, η οποία ενδέχεται να κινηθεί στα
όρια της συνομοσπονδίας, καθώς μέρος του διεθνούς παράγοντα το θεωρεί ένα ρεαλιστικό
σενάριο, με κλειδί την κυριαρχία του κράτους.
Το πρώτο βήμα που θα καταδείξει πού οδηγούνται τα πράγματα, είναι η έλευση της ειδικής
απεσταλμένης των Η.Ε. Τζέιν Χολ Λουτ, η
οποία έχει την εντολή να διαπιστώσει αν οι συνομιλίες θα συνεχίσουν από εκεί που έμειναν
στο Κραν Μοντάνα. Θα επικεντρωθεί στο ποιοι
είναι οι στόχοι των δύο πλευρών.
Αν δηλαδή συμφωνούν με την ομοσπονδία, το
Πλαίσιο Γκουτιέρες και αν επιβεβαιώνουν τις υφιστάμενες συγκλίσεις, ή αν έχουν άλλες σκέψεις
και νέες ιδέες πλέον να συζητήσουν. Το ζήτημα
των νέων ιδεών βεβαίως δεν αποτελεί μία απλή
συζήτηση. Προκύπτει το ερώτημα ότι αν ανοίξει
το κεφάλαιο των νέων ιδεών, τι θα σημαίνει αυτό
για τα χρονικά περιθώρια των διαπραγματεύσεων και σίγουρα ποια νέα δεδομένα θα βάλει η
Τουρκία στο τραπέζι.
Πάντως, τα μηνύματα που βγαίνουν από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών είναι συγκεχυμένα.
Υπάρχουν οι διπλωματικές πηγές που σημειώνουν
πως ο Αντόνιο Γκουτιέρες θέλει να λάβει διαβεβαιώσεις πως οι δύο πλευρές έχουν τη βούληση
να προχωρήσουν βάσει του πλαισίου του, προτού
συγκαλέσει την άτυπη πενταμερή.
Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν η «Κ»,
το τελευταίο που θέλει ο Αντόνιο Γκουτιέρες είναι μία διάσκεψη που θα καταλήξει σε ναυάγιο, ή
έστω αδιέξοδο με την κάθε πλευρά να θέτει νέα
ζητήματα στο τραπέζι. Υπάρχουν, ωστόσο, και οι
πληροφορίες που προέρχονται από την έδρα των
Η.Ε., ότι η άτυπη πενταμερής θα πρέπει να προχωρήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
ακόμη και μέσα στις επόμενες βδομάδες. Αυτό
φέρεται να ευνοούν μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία
αντιλαμβάνονται πως τον Δεκέμβριο θα επανέλθει το ζήτημα κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Αν
υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό και πλάνο για πενταμερή διάσκεψη, τότε το ενδεχόμενο επιβολής
κυρώσεων κατά της Τουρκίας θα απομακρυνθεί,
κάτι που ευνοούν και θέλουν αρκετά κράτη μέλη
της Ε.Ε., τα οποία έχουν συμφέροντα με την
Τουρκία.

Η ανησυχία της διάσκεψης

Οι θέσεις Τατάρ

Ήδη κατά το πρώτο δείπνο γνωριμίας Αναστασιάδη– Τατάρ, οι δύο ηγέτες έκαναν μία άτυπη
συζήτηση για το Κυπριακό. Σύμφωνα με έγκυρες
διπλωματικές πηγές, ο Ερσίν Τατάρ φέρεται να
ξεκαθάρισε ότι θα ακολουθήσει τις οδηγίες της
Τουρκίας. Διαμήνυσε στον πρόεδρο Αναστασιάδη πως θέλει πενταμερή διάσκεψη, καθώς εκεί
παρών θα είναι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως ο Ερσίν Τατάρ δεν δεσμεύθηκε από το
ανακοινωθέν της διάσκεψης στο Βερολίνο, ξεκαθαρίζοντας πως θέση της Άγκυρας είναι να αναγνωριστεί η κυριαρχία.
Ο Τ/κ ηγέτης υποστηρίζει τη δημιουργία δύο
ισότιμων κυρίαρχων λαών και σε ό,τι αφορά τις
εγγυήσεις και τα στρατεύματα, διαμήνυσε πως θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα στης
Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά πάντως τα δύο κράτη,
έγκυρες πηγές σημειώνουν πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης τον ρώτησε γιατί επιμένει σε δύο κράτη δεδομένου ότι η Ε.Ε. δεν πρόκειται να τα δεχτεί. Ο κ. Τατάρ φέρεται να ανταπάντησε πως δεν
θα υπάρχει Ε.Ε. σε δέκα χρόνια.

Η ουσία στην κυριαρχία

Το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει νέες ιδέες που θα τεθούν στο
τραπέζι. Αυτό που φέρεται να συζητείται στο διπλωματικό παρασκήνιο είναι μία χαλαρή ομοσπονδία που μπορεί και να φτάνει στα όρια της

συνομοσπονδίας. Να υπάρχει μία διεθνής προσωπικότητα και από εκεί και πέρα ο καθένας να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Υπενθυμίζεται πως
κάτι παρόμοιο είχε συζητηθεί το φθινόπωρο του
2018, μεσούσης της φημολογίας περί λύσης δύο
κρατών. Ο πρόεδρος είχε θέσει συγκεκριμένα στο
Εθνικό Συμβούλιο το ενδεχόμενο αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το μοντέλο, το έβλεπε θετικά και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος σε συνέντευξή του στην «Κ» μίλησε για την ανάγκη μίας ομοσπονδίας στην
οποία θα διασφαλίζεται η μία κυριαρχία, η μία διεθνής προσωπικότητα και ιθαγένεια, αλλά δεν θα
πρέπει να είναι φορτωμένη με εξουσίες η κεντρική κυβέρνηση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
ένα τέτοιο σχέδιο φέρεται να βλέπει θετικά και η
Βρετανία. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί, ότι σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Βρετανός ύπατος αρμοστής Στήβεν Λίλι είχε αναφέρει, πως η μόνη λύση
είναι να παρακαθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών και να υπάρξει συμβιβασμός στις επιδιώξεις
των δύο πλευρών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη
αποδοχής της πολιτικής ισότητας, από πλευράς
των Ε/κ. Ο Ερσίν Τατάρ, σήμερα πάντως, μιλάει
για δύο ισότιμους κυρίαρχους λαούς και το παιχνίδι θα παιχτεί όπως όλα δείχνουν στην κυριαρχία του κράτους, αν δηλαδή θα είναι αδιαίρετη ή
όχι. Αν η κυριαρχία εκπηγάζει ισότιμα από τις δύο
κοινότητες, τότε στο μέλλον υπάρχει η ανησυχία
ότι η κάθε πλευρά θα μπορεί να πάρει την κυριαρχία της και να φύγει.

Πάντως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν και
έχει εκφράσει τη βούλησή του να καθίσει στο
τραπέζι ων διαπραγματεύσεων σε μία πενταμερή
διάσκεψη, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου εξέφρασε τις ανησυχίες του για το αποτέλεσμα της διάσκεψης. Όπως ανέφερε στο σενάριο
μιας πενταμερούς, κάποιοι Ευρωπαίοι εταίροι θα
βρουν το «πρόσχημα» να μην προχωρήσουν σε
κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Σημείωσε πως αν η
ε/κ πλευρά αρνηθεί να παραστεί σε πενταμερή,
τότε θα φορτωθεί την ευθύνη, ενώ η Τουρκία θα
φανεί πως είναι έτοιμη να συζητήσει. Η εκτίμηση
που εξέφρασε ο πρόεδρος είναι πως η «βιασύνη»
για πενταμερή, έγκειται στο ότι η Τουρκία προσπαθεί να αποφύγει τις κυρώσεις.

Άλλα ο Αναστασιάδης,
άλλα ο Αβέρωφ

Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε για ακόμα
μία φορά τη διαφωνία του για τα περί πολιτικής
ισότητας. Όπως είπε στο Εθνικό Συμβούλιο, στόχος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος ολόκληρης της
Κύπρου και γι’ αυτό θέλουν τη μία θετική ψήφο
και την ισότιμη συμμετοχή. Ο ίδιος διαμήνυσε
κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου ότι η
πολιτική ισότητα όπως την θέτουν οι Τ/κ δεν περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών. Διαφορετική προσέγγιση
γύρω από τις εξελίξεις, είχε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου κατά τη διάρκεια του
Εθνικού Συμβουλίου. Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση πως η Άγκυρα θα θέσει το θέμα της πολιτικής ισότητας και όχι των δύο κρατών. Δεν παρέλειψε να ψέξει μάλιστα τη στάση πολιτικών αρχηγών που ανησυχούν για αλλαγή βάσης λύσης από
τον Τατάρ σημειώνοντας πως η πλειοψηφία των
πολιτικών αρχηγών συζητά οτιδήποτε άλλο παρά
συμφωνημένη βάση λύσης. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε πως αν βάλουμε ως προϋπόθεση
τον τερματισμό των προκλήσεων στην κυπριακή
ΑΟΖ, τότε δεν θα πάμε σε διαπραγματεύσεις και
ξεκαθάρισε πως δεν θα πετύχουμε ποτέ κυρώσεις
εναντίον της Τουρκίας.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Ερντογάν που επισκέπτεται την περίκλει στη πόλη
ποίηση του καθεστώτος της κλειστής πόλης
από «στρατιωτική» σε «αστική» ζώνη. Παράλληλα, στην πόλη πιάνει δουλειά η «Επιτροπή
Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θα παρέχει «λύσεις» για τις ακίνητες περιουσίες όπως λ.χ. την
αποζημίωση ή την ανταλλαγή. Παρουσιάζοντας ως «τετελεσμένο γεγονός» το άνοιγμα της
κλειστής πόλης υπό τ/κ διοίκηση, η τ/κ «Ένωση
Δήμων» επιχειρεί να εντυπωσιάσει την Ε.Ε.,
ισχυριζόμενη ότι αρκετοί Ε/κ ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στο Βαρώσι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το τουρκικό σχέδιο. Παράλληλα, τονίζει ότι από τις 25 Οκτωβρίου από την
περιοχή έχουν περάσει περίπου 40.000 επισκέπτες.

Κρίση και βέτο

Η επιστολή της τ/κ «Ένωσης Δήμων», είναι
σημαντική καθώς έριξε φως στο σκεπτικό
Άγκυρας-Τατάρ για το Βαρώσι, λίγα εικοσιτετράωρα πριν ο Τούρκος Πρόεδρος εισέλθει
στην κλειστή πόλη. Στην Τουρκία η συγκεκριμένη εξέλιξη, βρίσκει περιορισμένο αντίκτυπο,
παρά την προσπάθεια των ΜΜΕ που ελέγχονται από την τουρκική κυβέρνηση να προβά-

λουν το ζήτημα Βαρώσια ως νέο μέγα επίτευγμα της κυβέρνησης Ερντογάν, μετά τη νίκη του
Αζερμπαϊτζάν στο Καραμπάχ. Τώρα ο Ταγίπ
Ερντογάν, σε συνεργασία με το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα του Μπαχτσελί, επιχειρούν με
λάβαρο το Βαρώσι να αποστρέψουν την προσοχή της τουρκικής κοινής γνώμης από την
πανδημία και την οικονομική κρίση που πλήττουν βαριά την τουρκική κοινωνία. Σε σημείο
που τελευταίες σφυγμομετρήσεις στην Τουρκία

κάνουν λόγο για συρρίκνωση της εκλογικής
βάσης της κυβερνητικής συμμαχίας.
Η μετατροπή του Βαρωσιού σε ένα είδος
«προεκλογικού πυροτεχνήματος» της κυβέρνησης Ερντογάν είναι μια εξέλιξη στην οποία
αντιδρά έντονα η τ/κ αντιπολίτευση που εμμένει στη ΔΔΟ. Η τ/κ Αριστερά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λύσης του Κυπριακού με
βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ, θέτει βέτο στο τουρκικό σχέδιο για το Βαρώσι, πράγμα που ξεκαθά-

ρισε τις τελευταίες μέρες στη «βουλή». Το ίδιο
πράττουν και άλλοι πολιτικοί και κοινωνικοί
φορείς της τ/κ κοινότητας. Ο Τ/κ ακτιβιστής
Χασάν Γικιντζί, μέσω της «Γενί Ντουζέν», τόνισε ότι «46 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή,
όταν από την πόλη εκδιώχθηκαν οι άνθρωποι, η
Άγκυρα και η τ/κ ηγεσία έρχονται σήμερα να
διώξουν και τα «φαντάσματα»! Δηλαδή τις αναμνήσεις και τα σημάδια των πραγματικών ιδιοκτητών από το Βαρώσι!». Ο Γικιντζί τονίζει ότι
η τουρκική πλευρά επιχειρεί να στήσει τη νέα
«άλωση» της περίκλειστης πόλης με την είσοδο
επισκεπτών με σημαίες στα χέρια και της σημειολογίας που αυτό έχει όπως φάνηκε κατά την
πρόσφατη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της
Τουρκίας Φουάτ Οκτάι: «Εκτός από την προσπάθεια του εκτουρκισμού και της αλλοίωσης
της συλλογικής μνήμης, θα πρέπει να επισημανθεί και προσπάθεια εξισλαμοποίησης. Την
ίδια στιγμή, η εισήγηση Ερντογάν για πικνίκ είναι σαφές παράδειγμα για το πώς το κακό μπορεί να καταστεί κάτι κομμάτι της καθημερινότητας».
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Απομακρυσμένο για την Κυπριακή Εκκλησία σχίσμα για το Ουκρανικό
Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

ρακτήρα της κυπριακής Εκκλησίας από επιρροές
άλλων ορθόδοξων εκκλησιών.
Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται έξι συνοδικά
μέλη τα οποία διαφωνούν τόσο επί της διαδικασίας που υιοθέτησε ο Αρχιεπίσκοπος, όσο και επί
της ουσίας του ζητήματος. Οι ιεράρχες που αναμένεται να τοποθετηθούν αρνητικά, εάν η Σύνοδος κληθεί να τοποθετηθεί είναι:
• Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος
• Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας Νικηφόρος
• Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας
• Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος
(βοηθός Λεμεσού)
• Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος •
Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος
(ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά)

Μ

ετά τη θύελλα που ξέσπασε στους κόλπους της Εκκλησίας, με τη μνημόνευση του μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιου από τον
αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β΄ και την
έντονη αντίδραση τεσσάρων Συνοδικών μελών, η Ιερά Σύνοδος που έχει συγκαλέσει για
τις 23 Νοεμβρίου ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, θεωρείται καθοριστικής σημασίας.
Στον απόηχο των όσων ελέχθησαν δημόσια και
από τις δυο πλευρές, τα δεκαεπτά μέλη της Ιεραρχίας θα κληθούν να συζητήσουν το φλέγον θέμα
που έχει προκύψει στους κόλπους της Ορθοδοξίας
και να πάρουν Συνοδική απόφαση για τη μελλοντική στάση της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία
μέχρι σήμερα τηρούσε στάση ουδετερότητας.
Εντός της Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», θα εκφράσει την
δυσαρέσκειά του για τη δημόσια στάση των τεσσάρων (Λεμεσού Αθανάσιου, Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου, Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα,
Αμαθούντος Νικόλαου) και θεωρείται βέβαιο
πως στη συζήτηση που θα διεξαχθεί, οι Συνοδικοί θα τοποθετηθούν επί της ουσίας του ζητήματος που είναι η θέση της Εκκλησίας στο Ουκρανικό. Μια εξέλιξη που, πιστεύεται, ότι θα εκτονώσει το κλίμα έντασης των προηγούμενων ημερών μιας και οι διαφωνούντες, τουλάχιστον δημόσια, έθεσαν ψηλά το διαδικαστικό θέμα και σε
δεύτερη μοίρα την ουσία. Επί του προκειμένου
ενδεικτική είναι η δημόσια τοποθέτηση ενός εκ
των διαφωνούντων Ιεραρχών, του Μητροπολίτη
Λεμεσού. Υπενθυμίζοντας το Συνοδικό σύστημα
με το οποίο διοικείται η Εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα, ο Λεμεσού Αθανάσιος δεν άφησε
περιθώρια παρερμηνείας για τη στάση του ιδίου.
« Σε ό,τι πει η πλειοψηφία εμείς θα υποταχθούμε
έστω κι αν διαφωνήσουμε. Μπορώ να διαφωνώ
αλλά υποτάσσομαι στις αποφάσεις της πλειοψηφίας της Συνόδου».

Το σχίσμα

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των τεσσάρων Συνοδικών με τον Αρχιεπίσκοπο, αρχικά
προκάλεσε φόβους για ενδεχόμενο σχίσμα στην
Εκκλησία της Κύπρου. Εκκλησιαστικοί κύκλοι
ερμήνευσαν τα όσα είπε ο μακαριότατος στη συνέντευξή του στην «Κ» την 1 Νοεμβρίου περί

παρασυναγωγής των τεσσάρων που τιμωρείται
αυστηρά και με καθαίρεση, ως μια ένδειξη του
αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί στους κόλπους
της Ιεραρχίας που ενδεχομένως να οδηγούσε σε
σχίσμα. Ωστόσο, μετά τη γνωστοποίηση πως
του όλου ζητήματος θα επιληφθεί η Ιερά Σύνοδος, οι αρχικοί φόβοι φαίνεται να έχουν υποχωρήσει αισθητά. Ιεράρχης με τον οποίο μίλησε η
«Κ» μας είπε χαρακτηριστικά.
«Οδεύουμε προς εξομάλυνση και πλήρη ειρήνευση εντός της Ιεράς Συνόδου. Ό,τι και αν συμβαίνει εντός της Συνόδου, τα θέματα τελειώνουν
εκεί. Υπακοή στα όσα θα αποφασίσει η Σύνοδος.» Κύκλοι της Αρχιεπισκοπής έλεγαν στην
«Κ» πως ο Αρχιεπίσκοπος με τη σύγκληση της
Ιεράς Συνόδου αποσκοπεί πρώτον να αφαιρέσει
από τη φαρέτρα των τεσσάρων τα διαδικαστικά
ζητήματα, που έχουν προτάξει και δεύτερον να
θέσει την Εκκλησία της Κύπρου στην πλευρά
του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσον αφορά
στη διαμάχη με το Πατριαρχείο Μόσχας και πασών των Ρωσιών για το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Το ισοζύγιο δυνάμεων

Το Ουκρανικό ζήτημα εκ των πραγμάτων θα
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διαφανούν οι
ισορροπίες εντός της Ιεράς Συνόδου, για πρώτη
φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα
ζήτημα, που σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, θα χρησιμοποιηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο μιας και οι συσχετισμοί εντός της

Συνόδου τον ευνοούν. Ακόμα και εντός των διαφωνούντων Ιεραρχών η άποψη που επικρατεί είναι πως τα μέλη της Ιεράς Συνόδου στις 23 Νοεμβρίου, κατά πλειοψηφία θα ανάψουν το πράσινο φως για αναγνώριση του Ουκρανικού αυτοκέφαλου. Με βάση τους συσχετισμούς που
έχουν διαμορφωθεί εντός της Ιεράς Συνόδου μετά την εκλογή του Χρυσοστόμου στον Θρόνο
του Αποστόλου Βαρνάβα, δέκα συνοδικά μέλη
κινούνται πέριξ του Αρχιεπισκόπου:
ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΠΥΡΗΝΑΣ
• Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος • Επίσκοπος
Καρπασίας Χριστοφόρος • Επίσκοπος Αρσινόης
Παγκράτιος (βοηθός Πάφου) • Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος • Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος (βοηθός Αρχιεπισκόπου).
Στη σφαίρα επιρροής του Αρχιεπισκόπου κινείται και ο μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος, ενώ
άγνωστη παραμένει η στάση του άλλου βοηθού
του Αρχιεπισκόπου του επισκόπου Νεαπόλεως
Πορφύριου. Το μπλοκ των Ιεραρχών στο Ουκρανικό αναμένεται να συμπληρώσουν άλλα δύο
μέλη της Συνόδου, οι λεγόμενοι Πατριαρχικοί: Ο
μητροπολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος και ο μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο οποίος πριν ανέλθει στον μητροπολιτικό θρόνο, ανήκε στην αδελφότητα της Μονής
Κύκκου. Άγνωστη παραμένει η στάση του μητροπολίτη Τριμυθούντος και Λευκάρων Βαρνάβα, ο οποίος ως ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνίου είχε ταχθεί κατά της αλλοίωσης του χα-

Σεβασμός στη Σύνοδο

Ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις που καταγράφονται στον χώρο των διαφωνούντων, ειδικά μετά
την απόφαση του Αρχιεπισκόπου να συγκαλέσει
Ιερά Σύνοδο. Αν ληφθούν υπόψη τα όσα διαρρέουν από την πλευρά των τεσσάρων, στη Σύνοδο
θα ακουστούν πολλά. Αυτό το οποίο έχει αξία είναι πως οι διαφωνούντες από τώρα δηλώνουν
πλήρη σεβασμό στην απόφαση της Συνόδου
όποια και αν είναι αυτή. Συνεχίζουν να διαφωνούν με τον τρόπο τον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος
χειρίστηκε το όλο ζήτημα, προτάσσοντας σχετική απόφαση της Συνόδου για ουδετερότητα της
Εκκλησίας στο Ουκρανικό. Παρά το σεβασμό
στην απόφαση της Συνόδου αφήνεται να αιωρείται πως κάποιοι εκ των διαφωνούντων ενδεχομένως δεν πειθαρχήσουν στην απόφαση της Συνόδου σε δραστηριότητες εντός της μητροπολιτικής τους περιφέρειας με το αιτιολογικό ότι η
απόφαση για το Ουκρανικό δεν μπορεί να ληφθεί πλειοψηφικά αλλά με ομοφωνία. Εδώ κάποιοι εξ αυτών προτάσσουν ζητήματα πίστεως,
τα οποία δεν μπορούν να προσπεραστούν, κατά
τους ιδίους, με μια πλειοψηφική απόφαση. Μάλιστα, κάποια άτομα που κινούνται κοντά στους
διαφωνούντες επικαλούνται απόφαση συνοδικού δικαστηρίου, το οποίο κατά πλειοψηφία
αθώωσε κληρικό χωρίς ωστόσο ο οικείος μητροπολίτης, που διαφώνησε με την αθωωτική απόφαση, να την αποδεχθεί και να την εφαρμόσει.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Ναι, μια τρίτη εισβολή
Της ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Η πρώτη το 1571, πήραν την πόλη
με τη δύναμη των κανονιών και μας
έδιωξαν, να πάμε στα περιβόλια μας,
είπαν, στο προάστιο, varos-στα τουρκικά- και εκεί να κτίσουμε μιαν άλλη
πόλη, δική μας, το Βαρώσι. Η δεύτερη το 1974, δεν ήταν στα σχέδιά τους
λένε…την πήραν όμως, την βομβάρδισαν, την λεηλάτησαν, την έκλεισαν
με συρματοπλέγματα. Η τρίτη, είναι
αυτή που βιώνουμε τώρα, 46 χρόνια
μετά…καθημερινά, απελπιστικά…
γιατί κάθε φορά που μας την επέστρεφαν (με όρους, αλλά και με χωρίς όρους) την αρνήθηκαν οι άρχοντες, της γύρισαν τις πλάτες και αποκοιμηθήκαν στο μαξιλάρι των ψηφισμάτων. Εφεύραν όμως, για να καλύψουν την απραξία και τις τύψεις τους,
μια άθλια λέξη «Αμμοχωστοποίηση»,
δηλαδή…η ζωή σου ο θάνατός μου.
Και σήμερα αποκαΐδια, σαράντα
κομμάτια περιφερόμαστε στην πόλη
μας, ο καθείς και οι αναμνήσεις του...
ελάτε να δείτε μας λέει ο σουλτάνος,

ελάτε να θυμηθείτε, ελάτε να αποφασίσετε επιτέλους τι θέλετε…γιατί
εμείς θα προχωρήσουμε με τα δικά
μας σχέδια. Αυτός και οι δικοί του
προφανώς έχουν σχέδια. Εμείς άπραγοι, στην αναμονή, στις κελεύσεις
του μακροχρόνιου ή όλα ή τίποτα,
στις 12 του Νιόβρη είχε κατατεθεί το
Σχέδιο Ανάν. Σε 100 μέρες θα επιστρέφαμε.
Στην αναμονή, λοιπόν, να έρθουν
οι άλλοι να το λύσουν, τα Ηνωμένα
Έθνη, ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, η Ευρώπη, η οποία όμως έχει δύο
αφτιά, ένα για μας και ένα για τους
Τ/κ και σίγουρα παρακολούθησε τι
έγινε το βράδυ της Τρίτης στην κατεχόμενη Λευκωσία. Εμείς δεν καταλάβαμε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι η
ασπίδα προστασίας μας από τον
σουλτάνο και τις ορέξεις του. Μπροστά στον αφανισμό της ύπαρξής τους
κατάφεραν και βροντοφώναξαν ντόμπρα, όχι μισές κουβέντες όπως
εμάς… ζήτησαν Δημοκρατία και
Ελευθερία, όχι καμιά εκατοστή που
μαζεύουμε εμείς με κόπο ασθμαίνο-

ντας και ιδρωμένοι…Δέκα χιλιάδες
μαζεύτηκαν το βράδυ της Τρίτης…
και εμείς βωβοί να αναμένουμε τις
αποφάσεις για την πανδημία και την
απαγόρευση εκδηλώσεων.
Θα πάρουν την πόλη μας μπροστά
στα μάτια μας και εμείς θα καθόμαστε
σπίτι και θα βλέπουμε να μας την παίρνουν από τις τηλεοράσεις…Δεν έχω
πολλά άλλα πράγματα να προσθέσω
στις 600 λέξεις που μου ζητήθηκαν.
Στην απόγνωση σιωπάς, διαβάζεις,
μετράς τις ώρες της ευτυχίας, αναπολείς…την πόλη. Θυμώνεις γιατί δεν
χάνεται μόνο για σένα που την αγάπησες, την έζησες, τη χάρηκες, χάνεται για όλους, που φαίνεται δεν έχουν
εκτιμήσει την αξία και τον ρόλο της.
Ανώφελο πια να ικετεύουμε, ανώφελο πια να περιμένουμε από άλλους.
Αφιερώνω σ’ αυτούς που προτίθενται
ν’ αρπάξουν και να μαγαρίσουν ξανά
την πόλη μου μια επιγραφή από τον
Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου (ΑΚΕΠ Δ
μέρος Α. σελ. 173)
«Αν θελήση κανείς να ρθή στον τάφο βασιλιάς ή δικτάτορας ή στρατη-

γός ή οποιοσδήποτε άντρας ή γυναίκα έλθη ή αφαιρέση κάτι απ’ εκείνα
που θάφτηκαν μαζί τους ή πάρη τα
δώρα νεκρού ή τους μετατοπίση σε
άλλο τόπο, ή τους εκθέση κάτω από
τον έναστρο ουρανό είθε εσείς (νεκροί) να του γίνετε Ερινύες εκδικητικές και μήτε στα πόδια μήτε στα γόνατα, μήτε στα μάτια να ‘ναι ακέραιος να βλέπη το γλυκό το φως και μήτε να’ χη σπιτική ζωή σταθερή μήτε
γάμο μήτε παιδί διόλου να ‘χη, μήτε,
κάνοντας καλό, να’χη ανταπόδοση η
τέρψη, μήτε κάνοντας κακό να ξεφύγει μα να χαθή μέσ’ στα βάσανα και
να πάη ξολοθρεμένος κι όλος χαμένος. Και να του γίνουν τα κατανοητά
ακατανόητα, τα διαβατά αδιάβατα,

τα πρακτά άπρακτα, η επιστροφή
στην πατρίδα ανεπίτρεπτη, τα ταξιδευτά αταξίδευτα, τα καρπερά άκαρπα, τα σπαρμένα άσπορα, τα γόνιμα
άγονα, τα γλυκά πικρά, τα ευτυχισμένα δυστυχισμένα, τα λαμπερά μαύρα,
τα χαρμόσυνα λυπηρά, τα ζωντανά
νεκρά, τα γεννητούρια πένθιμα. Και
μήτε να ΄χει τόπο στη μάνα γη σαν
αποθάνη, μήτε την ψυχή του κάτω
απ’ τη γη να τον δεχτήτε, παρά αμοιρολόγητος, άκλαυτος, άταφος, ελεεινός, τον σκύλο να δαγκώνη και της
οχιάς το φύσημα ν’ αναπνέη».
Η κ. Άννα Μαραγκού είναι αρχαιολόγος.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Αντιδράσεις στα μέτρα περιορισμού σε Λεμεσό – Πάφο
Λευκωσία.- (ΚΥΠΕ, GreekNewsOnline)
λήθος δημοτών της Λεμεσού κατέκλυσαν
απόγευμα του Σαββάτου την οδό Ανεξαρτησίας για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων
παρά την απαγόρευση που υπάρχει από το σχετικό διάταγμα του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με
το διάταγμα απαγορεύεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων, συνελεύσεων και εκδηλώσεων σε παγκύπρια κλίμακα.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, η Αστυνομία δεν προβαίνει σε καταγγελίες σε όσους δεν κατέχουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά διακίνησης στις πιο
πάνω επαρχίες, όμως η είσοδος ή έξοδος από τις εν
λόγω επαρχίες δεν θα επιτρέπεται.

Π

Μετά το τέλος της διαδήλωσης υπήρξαν επεισόδια. Όπως μας αναφέρθηκε άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε καλάθους, ενώ άλλη μερίδα, έριχνε κροτίδες
και πετροβολούσε τους αστυνομικούς.
H Αστυνομία προχώρησε σε 6 συνολικά συλλήψεις μέχρι στιγμής για τα επεισόδια ενώ αναμένεται
ο αριθμός των συλληφθέντων να αυξηθεί.
Σημειώνεται πως υπήρξε καταδίωξη στην Πλατεία Ηρώων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές
γνώριζαν εδώ και τρεις ημέρες ότι θα υπάρξουν
επεισόδια στην διαδήλωση. Πάρα το γεγονός αυτό,
η Αστυνομία δεν κατάφερε να τα αποτρέψει κάτι
που προκάλεσε την έντονη δυσφορία σε ανώτατα
κλιμάκια προς την Αστυνομία Λεμεσού.

198 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το βράδυ του
Σαββάτου 198 νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19, ανεβάζοντας το σύνολο των κρουσμάτων που καταγράφονται από την έναρξη της πανδημίας στην Κύπρο, στα 7,051.
Τα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν από σύνολο
4,157 εργαστηριακών διαγνώσεων.
Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε και επίσημα
τον θάνατο της ασθενούς, ηλικίας 61 ετών, που συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, το βράδυ της
Παρασκευής. Η τελική αιτία θανάτου αποδίδεται,
σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη νόσο COVID-19
και σημειώνεται ότι η ασθενής είχε υποκείμενα νοσήματα. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 39, 24
άντρες και 15 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 74
έτη.
Εξάλλου, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
νοσηλεύονται 47 άτομα θετικά στον ιό SARSCoV-2, εκ των οποίων τα πέντε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Επιπλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται συνολικά οκτώ ασθενείς, εκ των
οποίων οι δύο εκτός αναπνευστήρα. Άλλα εννέα
άτομα νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Αναλυτικά, τα νέα κρούσματα προέκυψαν ως
ακολούθως:
Από 833 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 84 κρούσματα.
Από 1,807 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εντοπίστηκαν 82 κρούσματα.
Από 390 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων,
εντοπίστηκαν 6 κρούσματα.
Από 263 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς

Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 20 κρούσματα.
Από 105 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος ελέγχου μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων, εντοπίστηκε 1 κρούσμα.
πό 143 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργεί η ΚΟΠ σε
Σωματεία που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της,
εντοπίστηκε 1 κρούσμα.
Από 607 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
ελέγχου επιβατών και επαναπατρισθέντων, εντοπίστηκαν 4 κρούσματα.
Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος 9 δειγμάτων που λήφθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος ελέγχου δομών μεταναστών, χωρίς
τον εντοπισμό κρουσμάτων.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα
7,051.

μοριακή εξέταση (PCR) σε όλους τους εργαζόμενους αυτών των χώρων παγκύπρια. Είναι η 3η φορά που εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου σε οίκους
ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές. Παράλληλα,
όπως επίσης ανακοινώθηκε στη χθεσινή διάσκεψη,
τις επόμενες μέρες θα γίνει με τη μέθοδο των rapid
tests αντιγόνου έλεγχος στα γηροκομεία και άλλες
κλειστές δομές για τους εργαζόμενους αλλά και
τους ένοικους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται στοχευμένος έλεγχος στις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που έχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης από
κορωνοϊό. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ Πάμπο Χαριλάου, μετά
τον εντοπισμό κρουσμάτων, οκτώ όπως είπε ερωτηθείς σχετικά, στον οίκο ευγηρίας, ο Οργανισμός
ενεργοποίησε ειδικό σχέδιο δράσης και απέστειλε
επί τόπου έναν γιατρό, όπως και νοσηλευτές, για
κλινική εξέταση των προσώπων αυτών. Ήδη, είπε,
μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αναφοράς δύο εξ
αυτών για νοσηλεία.

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε στα μπλόκα
της Αστυνομίας για τις διακινήσεις οδηγών από και
προς τις Επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση της διέλευσης οδηγών.
Η καθυστέρηση, όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ διερχόμενοι οδηγοί, οφείλεται και στον έλεγχο της
σχετικής βεβαίωσης, από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου μετά το lockdown των δύο πόλεων.
Στο μεταξύ σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται στα σημεία εισόδου και εξόδου στις επαρχίες
Λεμεσού και Πάφου για εφαρμογή των σχετικών
διαταγμάτων του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, η
Αστυνομία κάνει έκκληση προς το κοινό να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες.
Λόγω του ότι στα σημεία αυτά παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση, καλούνται οι οδηγοί και
επιβαίνοντες των οχημάτων να έχουν έτοιμα όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα που θα τους ζητηθούν
από τα μέλη της Αστυνομίας για έλεγχο, ούτως
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής.
Κύριο μέλημα της Αστυνομίας είναι η αποφυγή
της περαιτέρω ταλαιπωρίας του κοινού.

Εξάλλου, το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι στο
κέντρο αποκατάστασης Εκάλη εντοπίστηκαν συνολικά 15 κρούσματα. Το ένα αφορά εργαζόμενη που
εντοπίστηκε τις προηγούμενες μέρες, ενώ τα υπόλοιπα 14 περιλαμβάνονται στα σημερινά κρούσματα. Τα 7 αφορούν εργαζόμενους και τα άλλα 7 ένοικους. Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΚΥπΥ στάλθηκε ιατρός και νοσηλευτές από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για αξιολόγηση της κλινικής κατάστασής τους και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας
χρειάζεται. Επιπλέον εντοπίστηκε κρούσμα σε γηροκομείο στη Λευκωσία (ηλικιωμένη ένοικος) και
διευθετήθηκε να γίνει δειγματοληψία σε όλους
(προσωπικό και ένοικους) αύριο από το Υπουργείο
Υγείας. Ακόμη εντοπίστηκε θετικό άτομο στο Ίδρυμα Στέλιου Ιωάννου στην Λευκωσία και επίσης έγιναν ενέργειες για έλεγχο στο Ίδρυμα, ενώ εφαρμόστηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα.
Επί του προκειμένου, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι λόγω των αυξημένων κρουσμάτων σε
γηροκομεία και άλλες κλειστές δομές, και όπως
ήδη ανακοινώθηκε σε διάσκεψη Τύπου την Παρασκευή, άρχισε από σήμερα, Σάββατο, ο έλεγχος με

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Στη λύση δύο κρατών επέμενε ο Τατάρ σε
«διάγγελμα» για την επέτειο του ψευδοκράτους
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Βιώσιμη είναι η λύση δύο κρατών και
μια συμφωνία είναι δυνατή μόνο στη
βάση της κυρίαρχης ισότητας, το καλύτερο πράγμα είναι να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε σαν «δύο λαοί», που ζουν
κάτω από μία στέγη δύο ξεχωριστών
κρατών, υποστήριξε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν
Τατάρ.
Σε «διάγγελμά» του για την επέτειο
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους που
μεταδόθηκε από τον παράνομο Μπαϊ-

ράκ, ο κ. Τατάρ είπε ακόμα ότι «οι Ε/κ
γείτονές μας θα πρέπει να αφήσουν το
όνειρό τους και να αποδεχθούν το γεγονός ότι η Κύπρος είναι, επίσης, δική μας
πατρίδα και ότι έχουμε επίσης κυριαρχικά δικαιώματα στην Κύπρο. Διαφορετικά όλοι θα συνεχίσουμε τον δικό μας
δρόμο».
Σε άλλο σημείο του «διαγγέλματός
του» ισχυρίστηκε για το θέμα των συνομιλιών ότι οι διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία απέτυχαν και προέταξε ότι

«πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι με νέες ιδέες και μοντέλα».
Εκανε αναφορά στα γεγονότα του 74
και στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους,
επαναλαμβάνοντας τους τουρκικούς
ισχυρισμούς περί «ειρηνευτικής επιχείρησης».
«Είμαστε περήφανοι. Είμαστε ασφαλείς. Γνωρίζουμε την αξία της δημοκρατίας μας και πρέπει να είμαστε σε μια
προσπάθεια να την οδηγήσουμε σε καλύτερες μέρες. Πρέπει να δοξάζουμε την

Ωστόσο, προβλήματα δημιουργούνται για επαγγελματίες οδηγίες. Ο Σωτήρης Ηλία οδηγός βαρέων οχημάτων εδώ και τριάντα χρόνια, σε δηλώσεις
του στο ΚΥΠΕ ανέφερε μιλώντας εκ μέρους μιας
μεγάλης μερίδας οδηγών φορτηγών στην Επαρχία
Πάφου που διακινούνται προς τις άλλες Επαρχίες,
το πρόβλημα τους εστιάζεται στο τεστ COVID- 19
που πρέπει να διενεργούν με ισχύ 7 ημέρες.
Αυτό, όπως εξήγησε, είναι αρκετά δύσκολο, κάθε επτά ημέρες να χρειάζονται οι οδηγοί στον κλάδο του που ταξιδεύουν καθημερινά εκτός Επαρχίας
να πρέπει να υποβάλλονται στη σχετική δειγματοληψία. Οι διαδρομές που κάνουν οι οδηγοί φορτηγών- βαρέων οχημάτων καθημερινά είναι ΠάφοςΛάρνακα, Πάφος - Λεμεσός και Πάφος - Λευκωσία,
συμπλήρωσε.
Αυτό σημείωσε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν, ενώ τα άλλα που έχουν παρατηρηθεί θα ξεπεραστούν.
Εξέφρασε ωστόσο την ικανοποίηση του που η
σχετική δειγματοληψία γίνεται δωρεάν από το
Κράτος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΦΟΥ

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών της
Πάφου και πειθαρχεί και εφαρμόζει πλέον τα μέτρα, ανέφερε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, σημειώνοντας παράλληλα, δύο ακόμα διαστάσεις του θέματος, αφενός την άποψη μικρής μερίδας δημοτών ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην
Πάφο δεν δικαιολογεί το τοπικό lockdown και αφετέρου την ανεργία.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως έχουν σχεδόν όλοι αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε.
Επεσήμανε ωστόσο, πως υπάρχει μια πολύ μικρή
μερίδα πολιτών η αντίδραση των οποίων εστιάζεται
σε κάποιες φήμες που κυκλοφορούν ότι ο αριθμός
των κρουσμάτων που καταγράφονται στην Πάφο
δεν δικαιολογεί το τοπικό lockdown και ουσιαστικά ενδεχομένως αυτό που έγινε στην Πάφο, να έγινε, επειδή είδαν από κοινού την Πάφο με τη Λεμεσό.
Ο Δήμαρχος Πάφου εκτίμησε πως αυτή την άποψη δεν την ασπάζεται η πλειοψηφία, όμως οφείλουμε να πούμε, συμπλήρωσε, ότι καταγράφεται και
αυτή η άποψη από μια μικρή μερίδα δημοτών.
Εκείνο για το οποίο όσο περνούν οι μέρες αυξάνεται η ανησυχία μας, είναι, συνέχισε, η ανεργία και
άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν πλέον να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Ο κ. Φαίδωνος σημείωσε, πως στόχος των μέτρων και διευθετήσεων που αποφασίστηκαν από
τον Δήμο Πάφου είναι αφενός μεν η εξυπηρέτηση
των επειγουσών αναγκών των πολιτών, αφετέρου
δε η προστασία της υγείας των εργαζομένων του
Δήμου και των δημοτών μέσω της αποφυγής αχρείαστου συνωστισμού.
Στόχος μας είναι η αναχαίτιση της διασποράς της
πανδημίας, κατέληξε.

τδβκ», είπε. Ανέφερε ότι η λύση είναι και
δική τους απαίτηση, αλλά, υποστήριξε,
δεν μπορεί να καταστεί δυνατή η επίτευξή της μόνο με τη δική τους αφοσίωση.
«Και είναι γεγονός ότι οι γείτονές μας
δεν εγκατέλειψαν το όνειρό τους για επιστροφή στο 1974 και την υπαγωγής μας
υπό την εξουσία τους», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε σε σημαντικές εξελίξεις στην
περιοχή που αφορούν τα ενεργειακά και
το εμπόριο και είπε ότι πρέπει να αντλούνται διδάγματα από την ιστορία.
«Αν εγκαταλείψουμε το κράτος μας
και δεν συνεχίσουμε τη αδελφική σχέση
και τη σχέση εγγύησης με την μητέρα
Τουρκία, μπορεί να έχουμε δυσκολίες
για να προστατέψουμε τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες μας», συνέχισε, στέλλοντας μήνυμα ενότητας.
Αν διασπαστεί η ενότητα και δημι-

ουργηθεί η εντύπωση ότι μπορούν να
συμβιβάσουν το «κράτος, την κυριαρχία, τα εδάφη και την ασφάλεια, η ε/κ
πλευρά θα συνεχίσει να ονειρεύεται επιστροφή πριν από το 1974», υποστήριξε.
Ο κ Τατάρ εξέφρασε την πεποίθηση
ότι το ψευδοκράτος θα εισέλθει σε πορεία ανόδου μετά την πανδημία και είπε
ότι «ως πρόεδρος θα είμαι σε επαφή με
την κυβέρνηση, την Τουρκία» για επίλυση των προβλημάτων.
Εδωσε ως παράδειγμα της στήριξης
και βοήθειας της Τουρκίας τη μεταφορά
του νερού και ευχαρίστησε τον Ερντογάν.
Εξάλλου, είπε ότι αναμένει τον σχηματισμό «κυβέρνησης» όσο το δυνατό
πιο σύντομα, όπως και την υπογραφή
πρωτοκόλλου συνεργασίας με την
Τουρκία.
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Άντρος: Η τουρκική επιθετικότητα απειλεί ευθέως την Κύπρο
Λευκωσία.- (ΚΥΠΕ, GreekNewsOnline)
τουρκική επιθετικότητα απειλεί ευθέως
την Κύπρο και την επιβίωση του λαού
μας, είπε, σε δήλωση του για την καταδίκη του
ψευδοκράτους, ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, προσθέτοντας ότι
«γι΄αυτό πρέπει να διερωτηθούμε: θα σηκώσουμε
τα χέρια ψηλά και θα παραδώσουμε την πατρίδα
μας στην Τουρκία ή θα παλέψουμε για να τη σώσουμε;»

την τουρκική επιθετικότητα», σημειώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Η

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει χρόνος για άλλες παλινδρομήσεις, δεν θα υπάρχουν άλλα περιθώρια
για να θυσιαστεί η Κύπρος στο βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε, παράλληλα, ότι «η
πανδημία μάς υποχρέωσε να ακυρώσουμε την εκδήλωση μας για καταδίκη του ψευδοκράτους.
Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, έστω και έτσι
νιώθουμε την ανάγκη να στείλουμε ξανά το μήνυμα ότι καταδικάζουμε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους».
«Φωνάζουμε ξανά όχι στη διχοτόμηση. Όχι στις
προκλητικές ενέργειες του Ερντογάν. Όχι στον
εποικισμό της Αμμοχώστου. Διατρανώνουμε τη
θέληση μας να αγωνιστούμε για λύση του Κυπριακού. Για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσοι παλεύουν
όλα αυτά τα χρόνια για τη λύση του Κυπριακού
νιώθουν σήμερα απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Η στασιμότητα στο Κυπριακό όλο αυτό το διάστημα αλλά και η εκλογή Τατάρ στην ηγεσία της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, συρρίκνωσαν την
ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι η Κύπρος
μπορεί να σωθεί. Σε αυτά προστίθεται και η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα», πρόσθεσε.
Ανέφερε, επίσης, ότι «παρόλα τα μεγάλα λόγια
και τις διακηρύξεις ο κ. Αναστασιάδης και η κυβέρνηση του δεν κατάφεραν να φέρουν απτά αποτελέσματα που να δημιουργούν προοπτική για το Κυπριακό».
«Αν το κριτήριο για την επιτυχία μιας πολιτικής
είναι τα αποτελέσματα της, τότε με βεβαιότητα
μπορούμε να πούμε ότι ο κ. Αναστασιάδης και ο
ΔΗΣΥ απέτυχαν. Στα οχτώ περίπου χρόνια που
χειρίζονται το Κυπριακό φάνηκε ότι δεν έχουν σαφή τακτική για το πώς θα φτάσουμε στο συμφωνημένο στόχο. Αυτοσχεδιάζουν, βλέποντας και κάνοντας. Δεν έφεραν το Κυπριακό πιο κοντά σε λύση.
Αντιθέτως. Δεν έπεισαν τη διεθνή κοινότητα πως
δεν έχουμε ευθύνες ως ελληνοκυπριακή πλευρά
για το παρατεταμένο αδιέξοδο. Δεν προστάτευσαν
αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τα δικαιώματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν καταδέχτηκαν
να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις προειδοποιήσεις του
ΑΚΕΛ, που προέβλεψε τις εξελίξεις με μαθηματική
ακρίβεια», πρόσθεσε.
Ο κ. Κυπριανού είπε, επιπρόσθετα, ότι μετά το
ναυάγιο του Κραν Μοντανά «προειδοποιούσαμε
ότι το παρατεταμένο αδιέξοδο εγκυμονούσε κινδύνους για νέα σοβαρά τετελεσμένα σε βάρος της
Κύπρου και του λαού μας».
«Δεν εισακουστήκαμε. Τελικά αυτά για τα
οποία η Τουρκία απειλούσε, υλοποιούνται βήμα-βήμα, αρχής γενομένης από το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου και όχι μόνο της Αμμοχώστου.
Προειδοποιήσαμε ότι το διαπραγματευτικό κενό
θα έδινε χώρο στην τουρκική επιθετικότητα. Δεν
εισακουστήκαμε. Φρόντιζαν μόνο να φλομώνουν
τον κόσμο ότι έχουν θωρακίσει την ΑΟΖ μας. Τελικά έγιναν πλέον ρουτίνα οι παραβιάσεις της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία. Προσπαθούσαμε
να πείσουμε τον κ. Αναστασιάδη να επιδείξει βούληση και εποικοδομητικό πνεύμα για όσο στην
ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας βρισκόταν ο κ. Ακιντζί, ένας ηγέτης που ήθελε να εργαστεί για ομοσπονδιακή λύση», συμπλήρωσε.
Τελικά, συνέχισε ο κ. Κυπριανού, ο χρόνος πέρασε, τις εκλογές τις κέρδισε ο κ. Τατάρ «και μείναμε να διερωτόμαστε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί του».
«Αυτό γιατί ο κ. Αναστασιάδης άφησε να τον
χρόνο να περνά, αμφισβητώντας συγκλίσεις, συζητώντας για το δήθεν πλαίσιο της 4ης Ιουλίου και
πηγαινοφέρνοντας δήθεν νέες ιδέες για το Kυπριακό. Ποιο το αποτέλεσμα όλων αυτών των αψυχο-

ΔΗΣΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επαναλαμβάνοντας, δυστυχώς, τις κατηγορίες του κατά του
Προέδρου της Δημοκρατίας και κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού για το κυπριακό αλλά και
για την ΑΟΖ της χώρας, δίνει άλλη μια φορά άλλοθι στην Τουρκία και στην παραβατική της συμπεριφορά.

Φορτηγά, μπουλντόζες και εκσκαφείς προετοιμάζουν την οδό Ήρας στην περίκλειστη πόλη της
κατεχόμενης Αμμοχώστου με πυρετώδεις ρυθμούς, 2 ημέρες πριν την παράνομη και προκλητική επίσκεψη Ταγίπ Ερντογάν και το πολυδιαφημιζόμενο πικ νικ, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
2020. ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
λόγητων και ανεδαφικών ενεργειών; Κανένα. Σήμερα αποδεικνύεται με το χειρότερο τρόπο ότι το
μοναδικό πραγματικό δίλημμα που έχουμε ενώπιον μας είναι ομοσπονδία ή διχοτόμηση. Αυτό είναι
και μια απάντηση προς όσους θέτουν θέμα εγκατάλειψης της ομοσπονδίας, νέων ιδεών όπως η χαλαρή ομοσπονδία, ή ακόμα και να βάλουμε στο
τραπέζι την πρόταση για ενιαίο κράτος. Μήπως
άκουσε κανείς από όλους αυτούς οποιονδήποτε να
συζητά κάποιο από αυτά τα σενάρια; Αντιθέτως
όποιος δεν συζητά για ομοσπονδία, συζητά για διχοτόμηση, για λύση δύο κρατών», πρόσθεσε.
Ο κ. Κυπριανού διερωτάται αυτό είναι που θέλουμε για την Κύπρο;
«Για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών
μας; Αν αυτό είναι που θέλουν ορισμένοι στην ελληνοκυπριακή πλευρά να βγουν να το πουν ευθαρσώς. Να βγουν να πουν ότι θέλουν δύο κράτη στην
Κύπρο. Να βγουν να πουν ότι μοιράζονται το ίδιο
όραμα με τον Ερντογάν και τον Τατάρ, ότι έχουν
τον ίδιο στόχο που είχε και ο Αττίλας το ΄74: διχοτόμηση, σύνορα με την Τουρκία μες την ίδια την
πατρίδα μας, συνεχή εποικισμό μέχρι να εξαφανιστούν οι Κύπριοι από το νησί. Αυτές θα είναι οι συνέπειες της διχοτόμησης. Γι΄ αυτό επιμένουμε ως
ΑΚΕΛ να λέμε ότι η μόνη εφικτή λύση είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Λύση στην οποία
θα κατοχυρώνονται και θα διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες
όλων των Κυπρίων πολιτών. Λύση βασισμένη στα
Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις Συμφωνίες
Υψηλού Επιπέδου, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο», συμπλήρωσε.
Λύση, συνέχισε ο κ. Κυπριανού, που θα αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο και θα αποκλείει τα
όποια εγγυητικά ή δικαιώματα επέμβασης στα
εσωτερικά ζητήματα της χώρας από ξένες δυνάμεις.
«Λύση που θα επανενώνει το έδαφος, το λαό,
τους θεσμούς και την οικονομία στο πλαίσιο δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με μία κυριαρχία,
ιθαγένεια, διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική
ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα κείμενα των
Ηνωμένων Εθνών. Λύση που θα οδηγεί σε ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πολλοί διερωτώνται δικαιολογημένα πώς θα συζητήσουμε «με αυτή την επιθετική Τουρκία, πώς θα
συζητήσουμε για λύση»; Είτε το θέλουμε, είτε όχι
με την Τουρκία έχουμε το πρόβλημα και με την
Τουρκία πρέπει να το λύσουμε. Η τουρκική επιθετικότητα απειλεί ευθέως την Κύπρο και την επιβίωση του λαού μας. Γι΄ αυτό πρέπει να διερωτηθούμε: θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα παραδώσουμε την πατρίδα μας στην Τουρκία ή θα παλέψουμε για να τη σώσουμε; », πρόσθεσε.
Όπως είπε, τα πράγματα είναι σήμερα ακόμα
πιο δύσκολα.
«Στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας
βρέθηκε ο Ερσίν Τατάρ, ένας άνθρωπος εκφραστής
των επιδιώξεων του Ερντογάν για λύση δύο κρατών. Γι΄αυτό επιβάλλεται η ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει βούληση και να βρεθεί βήματα

μπροστά. Να θυμίσει σε όλους τα συμφωνηθέντα
με την τουρκοκυπριακή και διεθνή κοινότητα, τα
όσα προνοούν τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών, να απαιτήσει τερματισμό των τουρκικών
προκλήσεων και απόσυρση των απαράδεκτων
τουρκικών θέσεων. Να θυμίσει ότι έχουμε μπροστά
μας όσα συμφωνήθηκαν μέχρι το Κρανς Μοντανά
και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Πάνω από
όλα να συνειδητοποιήσουν ο κ. Αναστασιάδης και
ο ΔΗΣΥ ότι είμαστε στο παρά ένα. Δεν υπάρχει
χρόνος για άλλες παλινδρομήσεις, δεν θα υπάρχουν άλλα περιθώρια για να θυσιαστεί η Κύπρος
στο βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων», συμπλήρωσε.
«Ας αναλογιστούμε όλοι τι υπέφερε αυτός ο τόπος. Πόσο πάλεψε για να κρατηθεί όρθιος. Ας
αναλογιστούμε τι διακυβεύεται. Αν η διχοτόμηση
επικρατήσει, δεν θα χαθεί απλώς η μισή Κύπρος.
Θα χαθεί η Κύπρος ολόκληρη. Δέκα χιλιάδες μέλισσες στέλνουν η Μόρφου, η Καρπασία, η Κερύνεια, η Αμμόχωστος, κατά τον ποιητή. Εμείς δεν θα
επιτρέψουμε να ψοφήσουν πάνω στο παχύ δέρμα
όσων αποφάσισαν ότι βολεύονται με Κύπρο μισή.
Εμείς αγωνιζόμαστε γιατί τη θέλουμε ολόκληρη»,
σημείωσε.
Στη δήλωση του για την καταδίκη του ψευδοκράτους, ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ καταδικάζει την εισβολή του Αττίλα που σκόρπισε το θάνατο και έκοψε την Κύπρο στη μέση.
«Καταγγέλλουμε το έγκλημα της συνεχιζόμενης κατοχής και τις συνέπειες της. Τις τουρκικές
προκλήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταγγέλλουμε την
τουρκική πολιτική που επιμένει να ναρκοθετεί το
μέλλον Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στη
γη που τους γέννησε. Που θέλει να επιβάλει τα
συμφέροντα της σε μια γη που δεν της ανήκει. Σε
ένα λαό που πλήρωσε και πληρώνει τα εγκλήματα
του ιμπεριαλισμού και του τουρκικού επεκτατισμού με βαρύ φόρο αίματος, προσφυγιάς και ξεριζωμού», κατέληξε.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΔΗΣΥ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γραπτή απάντηση στον Γενικό Γραμματέα του
ΑΚΕΛ Αντρο Κυπριανού δίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, κάνοντας αναφορά
σε αστήρικτους και ανυπόστατους ισχυρισμούς, με
την επίκληση τουρκικών αφηγημάτων και επιλογή
διχαστικής πολιτικής από πλευράς του κ. Κυπριανού.
«Την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται και ενώ απαιτείται η ομοψυχία όλου του
κυπριακού λαού για αντιμετώπισή της, ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ επιλέγει να επιτίθεται στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας συνεχώς αστήρικτους και ανυπόστατους
ισχυρισμούς, επικαλούμενος, μάλιστα, τουρκικά
αφηγήματα», αναφέρει ο κ. Κούσιος.
«Αντί για συλλογική δράση και ενότητα δυνάμεων, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επιλέγει την υιοθέτηση διχαστικής πολιτικής, που με κανένα τρόπο δεν συνδράμει στη δημιουργία ενός κοινού μετώπου για
αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν από

Ενόψει και της σύγκλησης πενταμερούς διάσκεψης για το κυπριακό, η ενότητα θα έπρεπε να ήταν
στην πρώτη γραμμή εκ μέρους του συνόλου των
πολιτικών δυνάμεων και όχι οι απόπειρες δημιουργίας εντυπώσεων.
Οι οποίες και λάθος μήνυμα στέλνουν και δεν
εξυπηρετούν τον κοινό μας σκοπό.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«Η παρουσία του Προέδρου της Τουρκίας στους
εορτασμούς για την 37η επέτειο της ανακήρυξης
του ψευδοκράτους, αλλά και η επίσκεψη του στην
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, αποτελούν μια
χωρίς προηγούμενο πρόκληση και είναι σε πλήρη
αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 550 και 789», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Προεδρία της Δημοκρατίας.
Ως γνωστόν, ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε
ότι μεταβαίνει αύριο στα κατεχόμενα, συνοδευόμενος από Υπουργούς, για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ενώ εξήγγειλε και πικνίκ στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.
Η Προεδρία της Δημοκρατίας σημειώνει στη
γραπτή της δήλωση ότι η παρουσία και επίσκεψη
Ερντογάν «ταυτόχρονα, υπονομεύουν τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή και δεν συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού, θετικού κλίματος για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού».
Την ίδια ώρα, σημειώνει, οι ενέργειες αυτές προκαλούν το αίσθημα του συνόλου του κυπριακού
λαού, και ειδικότερα των Αμμοχωστιανών.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καταγγείλει
με επιστολές του τις ενέργειες της Τουρκίας και
του παράνομου κατοχικού καθεστώτος, τόσο προς
τον ΓΓ των ΗΕ όσο και προς τους επικεφαλής των
θεσμών της ΕΕ και σε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων χωρών μελών της ΕΕ, ενώ οι προκλήσεις
αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο
επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, όπου η ΕΕ αναμένεται να λάβει αποφάσεις για
το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΕΞ

«Η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα
κατεχόμενα Βαρώσια ανήμερα της “επετείου” της
μονομερούς και παράνομης ανακήρυξης της τουρκοκυπριακής οντότητας στα κατεχόμενα, αποτελεί
μια πρωτοφανή πρόκληση», σημειώνει το ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.
Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι η
ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα
ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προστίθεται στη συνεχή
και αυξανόμενη κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Την καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και αναμένουμε να συζητηθεί ενδελεχώς στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο», σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
«Η Ελλάδα, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα,
τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, προκειμένου να βρεθεί μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και
του Κοινοτικού Κεκτημένου. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, η χώρα μας βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή
κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

ΜικρέςΑγγελίες Classifieds
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

Mason Needed. 10 years experience required. Car
a must. OSHA cards a plus. Call 845-353-0348.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
Άνδρας 50 ετών, ελεύθερος, κάτοικος Νέας Υόρκης, αναζητεί κυρία έως 50 ετών για σοβαρή σχέση. Επικοινωνήστε με τον κ. Μανώλη manolismast1968@gmail.com

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Short Order Cook με πολυετή εμπειρία. Για πληροφορίες (718) 278-6874.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Αγία Παρασκευή Βόλου, 495
τμ, οικοδομήσιμο και εντός σχεδίου πόλεως. Τιμή
100.000 ευρώ. Για πληροφορίες +1-516-437-7485.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Διαμέρισμα 200
τ.μ. απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής. Καθαρό, 2ος
όροφος, υπερπολυτελούς κατασκευής. Επιπλωμένο,
με κλιματισμό και ατομική θέρμανση αερίου. Θέα στο
Θερμαϊκό. Τιμή 500.000 ευρώ. Πληροφορίες: 306974-596992 & 6978-657110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ Οικόπεδο 539
τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός πόλεως, με συντελεστή δόμησης 0,8. 300 μέτρα από τη στάση του ΜΕΤΡΟ. Τιμή 450.000 ευρώ. Πληροφορίες: 30-6974596992 & 6978-657110.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΧΙΟΥ. Περίπου
2,5 στρέμματα, εντός σχεδίου, 130 μέτρα από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ 285.000 ευρώ. Για πληροφορίες +30697-6156-448.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ. Στο μαγευτικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ, πάνω
στη θάλασσα, μικρό διώροφο, 53 τ.μ. με ένα επιπλέον κτήριο 15 τμ. Το σπίτι χτίστηκε το 1927. Από το παράθυρο η θέα σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι σε βάρκα
– Θέα και στους Δελφούς. Τιμή 115.00 ευρώ. Για πληροφορίες +30-6944-504702.
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MARYLAND: PAINTER
& GENERAL MANAGER NEEDED

Absolutely Must speak Greek & English. Must have
Painting & Manager Experience and know how to
read contracts and blueprints. Email resume to
Kelly@jnapainting.com or call 410-285-7350.

WORK FOR AGENCY
PCA/HHA needed to work with client in Astoria, New York. Good pay! Immediate placement if qualified. Please call: 347-240-2026.
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Ελληνίδα με μεγάλη πείρα ως αποκλειστική νοσοκόμα
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνα, ζητά εργασία, να φροντίζει ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου έχει πολυετή εμπειρία. Ευχάριστο, ευαίσθητο και έμπιστο άτομο, δεν καπνίζει. Για πληροφορίες,
Κυρία Ρούλα Καντερέ στο τηλέφωνο (267) 938-1719.

Έλληνας μάγειρας με πολυετή πείρα στην παραδοσιακή μαγειρική και ζαχαροπλαστική, την Μεσογειακή
μοντέρνα κουζίνα και την αμερικανική, ζητά σοβαρή
συνεργασία με εστιατόρια, ταβέρνες ή Diners.
Τηλέφωνο (912) 444-0968

ZHTEITAI: Γυναίκα-Νταντά να ζει με Ελληνική οικογένεια και να φροντίζει ένα αγοράκι πέντε χρονών
και ένα βρέφος, στο Holmdel στο Νew Jersey. Πρέπει
να γνωρίζει Αγγλικά και να μπορεί να οδηγεί. Μισθός
ικανοποιητικός. Τηλεφωνήστε στο 917-246-3649
ΚΥΡΙΑ Υπεύθυνη, με εμπειρία, από την Ελλόόα, με
πολύ καλές συστάσεις αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένη γυναίκα ή παιδιά. Ζητήστε την κ. Ελλη.
Τηλ. (3471168-9450 ή (917) 494-7474.

HOUSEKEEPER: Ελληνίδα κυρία με χρόνια
εμπειρίας ως babysitter ψάχνει να εργαστεί ως
εσωτερική. Άνετη με τα παιδάκια. Ζητείστε την
κυρία Αργυρώ, τηλέφωνα (929) 442-7253, ή
(917) 889-4828.
ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη ζητά
εργασία ως οικιακή βοηθός, babysitter ή για τη
φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου. Διαθέτει εμπειρία
και συστάσεις. Περιοχές Μανχάταν, Αστόρια,
Flushing / Bayside. τηλ. (929) 225-4747

HELP WANTED

LICENSED INSURANCE AGENT/BROKER
In the states of NY, NJ, CT, PA, FL
Insurance specialists
σε όλους τους τύπους ασφαλειών

Προσφέρουμε σε ανταγωνιστικές τιμές: Contractors Surety Bonds, ασφάλειες ακινήτων
(building insurance), ασφάλειες επιχειρήσεων (business Insurance), Ασφάλειες για εργολάβους
(contractors insurance), Ασφάλειες για κατοικ ίες (Homeowners insurance),
Αυτοκινήτων (car insurance), Ασφάλειες Ζωής και Υγίας (Life & Health)

Licensed NYS Mortgage Broker
Specializing in Residential & Commercial loans
695 Hempstead Tpke., Franklin Square, NY 11010
(516) 505-7700, Fax: (516) 483-5821 • info@negrp.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συγκάτοικος για επιπλωμένο
διαμέρισμα (με δικό του τεράστιο
δωμάτιο). Μονοκατοικία 243 street καί
Hillside Ave,( Cross island Parkway)
Bellerose Queens. $750 /μήνα.
Τηλ. 347-447-1833

EXPERIENCED CARETAKER

Mature and experienced lady, with good
references, takes care of old people.
Looking to work as a companion, living
in-house or outside. Please call and ask for
JENNY at (347) 421-8901

HELP WANTED
Ζητείται HOUSEKEEPER εσωτερική, για να
βοηθά στις εργασίες του σπιτιού ηλικιωμένη κυρία.
Στην περιοχή Eaglewood Cliffs New Jersey. Για
πληροφορίες (201) 567-6389.

FOR RENT
FOR RENT. Astoria - 3 1/2 Room Apt. Large
Bedroom, Livingroom, Dinette, Kitchen, and
Bathroom $1,700. AvailableNow. 917-680-6989.
PALLINI, ATHENS GREECE

APARTMENT FOR RENT: New building, 1st
Floor, 5 Rooms, 2 bdrms. Wall to Wall carpet. 5 Ceiling fans, 3 air conditioners. Alarm, Storage Space.
Private Parking. Call George (973) 835-5225.
ENOIKIAZETAI Πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο στο
Upstate NY, 3 ώρες από τη Νέα Υόρκη. Ενοίκιο $1.500/
μήνα χαμηλά έξοδα-Μεγάλη λίστα, Ευκαιρία για οικογένεια που θέλει να μετακομίσει κι έχει γνώσεις εστιατορίου. Υπάρχουν διαμερίσματα. Επίσης πωλούνται 6 new
Deli/Bakery cases. Πληροφορίες: 516-949-6298.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES
ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

HELP WANTED New trendy restaurant on
Long Island is looking to employ full time culinary staff. Please call 516-775-7482.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Για οποιαδήποτε υπόθεση που σας αφορά στην
Θεσσαλία και στην Ελλάδα. Κληρονομικά
καταπατήσεις μεταβιβάσεις πωλήσεις ακινήτων
αντιπροσώπευση σε δημόσιες υπηρεσίες και
οργανισμούς.

HELP WANTED for NJ or from your NY or NJ
home. Looking for Greek Lady who knows Greek
and English to help make a movie on Greek Words.
Must speak Greek Well. Pay would be $10.00 per-

hour. Call Don at 973-789-6408.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.
+306944580309, Fax: +302421031440, email:
kokkinissakis@gmail.com

WANTED
Looking for full time nanny for 2 happy and active toddlers in the Upper East Side. Need for nanny to read and

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

Painter – Designer Specialist In all types
Of Faux Finishes
Wall Paper – Taping and Skimcoat
Venetian Plaster
Free Estimates Call: (347) 818-5875

Personal finance counseling
Corporate and personal taxes
Bookkeeping and bookkeeping training with
QuickBooks for business owners and employees.
Dynamic team with over 30 years experience. Very
reasonable fees.
Contact nina.a.steinberg@gmail.com
or call 646-334-0364

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

For Immediate Help And Advice
On All Matters Of Life
Call Gia (856) 870-6266

For Your Free 2 Minute Reading
My Work Is Guaranteed To Help You.
I Am Able To Help You Through Love.
Family Matters. & Struggling Addiction.
Call For A 24hour Availability For Help & Advice

Θέλετε να φτιάξετε τη σκεπή (roof) του σπιτιού σας και της πολυκατοικίας σας;
Με όμορφους σχεδιασμούς χρωμάτων Εσωτερικά - Εξωτερικά σοβατίσματα
Οτι χρειάζεται ένα σπίτι, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά, σε τιμές ευκαιρίας
ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Τηλεφωνήστε και ζητήστε τον ΑΝΤΩΝΗ
Tel: (718) 445-4417 Fax: (718) 229-2581
Indian Spiritual Healer
and Advisor

REV. YANNI

SHE HAS THE GOD GIVEN POWER TO HEAL BY PRAYER. THERE IS NO PROBLEM ON WHICH SHE CANNOT
ADVISE YOU, SUCH AS LOVE, MARRIAGE, BUSINESS AND DIVORCE. ARE YOU TROUBLED? ARE YOU
UNHAPPY? SHE CAN CHANGE YOUR BAD LUCK INTO GOOD LUCK. SHE CAN KEEP YOU LOVED ONE FROM
BEING UNFAITHFUL AND CAN ADVISE YOU HOW! SHE CAN CALL YOUR FRIENDS AND ENEMIES BY NAME
AND TELL YOU IF THE ONE YOU LOVE IS FAITHFUL AND HONEST. SHE CAN WARN YOU AGAINST
TROUBLE, SUGGEST ALTERNATE PATHS AND ADVISE YOU CONFIDENTIALLY, SEE THIS DIVINE SPRITUAL
HEALER TODAY AND BE HAPPY TOMORROW.

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236

Commentaries
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Evangelist Matthew: from Publican to Herald of Salvation
By John Athanasatos

T

he Evangelist Matthew was one of the
12 Apostles of Christ. He is known as
Levi in the Gospels of Mark and Luke.
Matthew was the brother of the Apostle James
of Alphaeus. He was a Galilean from
Capernaum and worked as a publican of
Rome.Matthew’s life in Christ, as an Apostle,
began like this:As Jesus passed on from there, He
saw a man named Matthew sitting at the tax
office. And He said to him, “Follow Me.” So, he
arose and followed Him. (Mt 9:9)
Publicans were cruel and greedy tax collectors
who collected taxes from their fellow Jews and
gave it to the Roman overlords. They would keep
some of the money as a profit for themselves.
The term publican for the Jews was synonymous
with “public sinner” and “idol-worshipper.” To
even speak to a publican was considered a sin,
never mind to associate with them. In fact,
Christ was criticized by the Pharisees for having
eaten with them: Now it happened, as Jesus sat at
the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with Him
and His disciples. And when the Pharisees saw it,
they said to His disciples, “Why does your Teacher
eat with tax collectors and sinners?” When Jesus
heard that, He said to them, “Those who are well
have no need of a physician, but those who are
sick. But go and learn what this means: ‘I desire
mercy and not sacrifice.’ For I did not come to call
the righteous, but sinners to repentance.” (ibid
9:10-13) There are many examples of repentant
sinners who began a new life in Christ;Zacchaeus, St Paul and St Mary of Egypt are just a few to
mention. Matthew repaid fourfold to all he
cheated and gave his remaining possessions to
the poor, just like Zacchaeus, a fellow tax collector did.
Matthew was an eyewitness to the earthly life
of Jesus all the way to His Ascension and was
present in the upper room at Pentecost. He went
on for several years preaching the Good News in
Palestine. The Gospel of Matthew does not name
him as the author, yet, all the early manuscripts

attribute Matthew as the author. It was written
between 70-80 AD, after the destruction of Jerusalem, while Matthew was living in Antioch. According to Papias, a 2nd Century Christian author, Matthew recorded the sayings of Christ in
Aramaic which was the common language of the
Jews at that time. So, this Gospel was originally
written in Aramaic by Matthew but later translated into Greek by someone else.
The original Aramaic text has not survived,
only the Greek.However, the Greek text has a Judaicstyle to it. This is evident in its Aramaic expressions and forms and references to the Old
Testament, especially the Prophets. Moreover,
Matthew gives details of Jewish religious observances and often uses Judaic style and techniques
of argument. Although numbered first in sequence of the four Gospels, Matthew’s Gospel
was written after Mark and actually drew on
Mark as a source, as well as the Q Source. Q
(Quelle) source or Q Gospel is a compilation of
hypothetical written material of primarily Jesus’
sayings.It is part of the oral tradition of the early
Church. Q source is found in both the Gospels of

Matthew and Luke but not in Mark. Another
source is the M source or “Special Matthew”
which is exclusive to Matthew’s Gospel. The narratives of Christ are presented by Matthew in
three sections, instituting three characteristics of
the service of the Messiah: as Prophet, Priest and
King. As Prophet, He is the Source of revelation,
thus fulfilling the Prophets and the Law.As Priest,
He is the High Priest who is sacrificed for the salvation of mankind. As King, He is “King of kings
and Lord of lords” (Rev 19:16), the One who sits
at the Right Hand of the Father and will come
again to judge the living and the dead; separating
the goats from the sheep. (ibid 25:32)
The Gospel of Matthew being the first book of
the New Testament serves as a transition from
the Old Testament to the New. It is a bridge linking the two Testaments together as one. Moreover, the last book of the Old Testament is the
Book of Daniel. It is considered part of Apocalypticliterature. This type of writing speaks about
the eschaton (last days) and the life to come in
the Kingdom of Heaven. In the Book of Daniel,
we hear about a mountain that grew out of a
small stone which is an image of the Kingdom of
God. Then the stone that struck the image became
a great mountain and filled all the earth…whereas you saw the stone cut out of the mountain without hands, it grounded to powder the clay, the
iron, the copper, the silver, and the gold. Thus, the
great God has made known to the king what must
come to pass after this. The dream is true, and its
interpretation is trustworthy. (Daniel 2:35,45)
Similarly, Matthew’s Gospel has an apocalyptic
style to it. It speaks of the eschatological revelations of the Kingdom in the Second Coming of
Christ within the daily spiritual life of the
Church. As we hear in one of the stichera at the
vespers for the Feast of St Matthew:
In days of old, as the earth lay waste in evil, the
prophet Daniel was endowed with clearness of
sight. He beheld a stone, cut without human hands
from a mountain: a stone which ground the riches
of earthly kingdoms to dust. In the fullness of time
this all-wise Lord came down to earth: passing by
the customs-house, He chose you to be His herald,
He called you, who once served an earthly king-

dom, to serve Him, the light of the world, pray to
Him, blessed Matthew, that He may enlighten and
save our souls.
The Prophet Ezekiel envisioned four living
creatures: this was the likeness of their faces: the
face of a man, the face of a lion on the right side
of the foursome, the face of an ox on the left, and
the face of an eagle. (Ezek 1:10) St Gregory the
Great says:for because he began with Christ’s
human begetting, Matthew by right is signified
by the human. Each creature is a type of Christ
who became a man (Matthew) in the incarnation,
an ox (Luke) on the Cross, a lion (Mark) in the
Resurrection and an eagle (John) in the Ascension. These same living creatures are also mentioned in Revelations 4:6: and in the midst of the
throne, and around the throne, were four living
creatures full of eyes in front and in back. The
first living creature was like a lion, the second
living creature like a calf, the third living creature had a face like a man, and the fourth living
creature was a flying eagle. St Irenaeus says that
the likeness of a man is a symbol of our Saviour’s Incarnation.
The Apostle Matthew preached the
Good News throughout Syria, Media, Persia,
Parthia and eventually Ethiopia is where he was
martyred. He was placed upside down in the
midst of a fire bier. When the fire was ignited, it
flared up but did not harm the Evangelist; his
body remained untouched by the flame. Fulvian,
the pagan ruler, ordered that more wood be added to the fire. He also commanded that twelve
idols be placed around the fire. However, the
flames melted the idols and flared up toward Fulvian. Out of fear and desperation, Fulvian turned
to Matthew for help. By the prayer of the Apostle,
the flame was miraculously extinguished and
Fulvian was saved. Ironically,Matthew’s body remained in the fire and his soul departed to the
Lord. With love and humility, he cared more for
the well-being of his persecutor than himself.
This is exemplary of what it means to be Christlike.
O Apostle and Evangelist Matthew, supplicate
for us before the Lord our God!

The US on the Aegean and SYRIZA’s reaction
Βy Tom Ellis
Several references in the US State Department’s report to Congress concerning the situation in the Aegean are indicative of the challenges that could crop up in the context of any
effort to normalize Greek-Turkish relations.
They are even more critical at a time when one
can’t exactly accuse the foreign policy establishment in Washington of having “pro-Turkish fixations.”
The report states that Greece is claiming airspace that extends 10 nautical miles and territorial waters of up to 6 nm, when international
law stipulates that a country’s airspace corresponds to its territorial waters. Hence, it continues, the US recognizes up to 6 nm airspace. It
adds that although Greece currently claims up
to 6 nm territorial waters in the Aegean, “Greece
and its neighbors have not agreed on boundary
delimitation in those areas where their lawful
maritime entitlements overlap,” hence the US
does not have a clear view on the issue.
The US has consistently urged – most recently in comments by Secretary of State Mike
Pompeo that were repeated in a letter to Greek
Foreign Minister Nikos Dendias – Greece and
Turkey to “resolve outstanding bilateral maritime boundary issues peacefully and in accor-

dance with international law.” America’s support for the principle of peaceful resolution is
always welcome and it is on this that the Greek
side – regardless of who was in power – has relied for decades.
However, if – either under the threat of sanctions or as a result of the mediation efforts of
powerful countries like the US or Germany –
Ankara stops making threats and we move on to

the stage of exploratory talks, the above US positions (by no means new) would not facilitate
the work of any Greek government. For the US,
the absence of a maritime border agreement
means that there is “no clarity” on the extent of
Greece’s territorial waters and corresponding
airspace.
The issue is very sensitive and has to be handled with the appropriate seriousness. In this
context, Greece’s main opposition party would

be well advised to avoid statements accusing the
State Department of “adopting Turkish positions on the sovereignty of Greek islands.” Apart
from being over the top and unfair to the government, such statements are also damaging to
the country.
There is no merit to SYRIZA’s claims that “if,
just a few weeks after Pompeo’s visit to Greece,
these are the US positions, then New Democracy managed in a very short time to cancel important steps in Greek-American relations that
were taken during the years of SYRIZA’s administration in the interest of the country.” Such
comments are unconscionable.
Sure, important steps were made under SYRIZA. Just the fact that a left-wing government
acknowledged the importance of a pragmatic
foreign policy and friendly relations with the
superpower was a great leap forward and helped
the country.
The current government has continued in the
same direction and deepened these good relations. Is it that hard for all to be objective? And
to behave responsibly on issues of national security?
The positions outlined by the State Department are part of a reality that Greece will have
to deal with in the future – no matter who is in
government.
*** Source: www.ekathimerini.com
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The Hellenic Initiative’s First-Ever Virtual Gala Raises $1.6M to Aid Greece

New York.- (GreekNewsOnline)

G

reeks from around the world united in
fervent support of Greece’s economic
recovery and provided record-breaking donations for crisis relief at the first-ever Virtual
Gala of The Hellenic Initiative (THI) on November 12, 2020.
Titled «Radiate: The Hellenic Initiative Virtual
Gala,» the event served as a vibrant call to action,
illuminating innovation as well as the strength,
and resiliency of Greece by sharing the emotional
accounts of the challenges charities are facing on
the ground as well as the success stories of startups across different economic sectors for which
THI provides key support.
«Philanthropy, from the Greek root philanthrōpia — in Greek, φιλανθρωπία — was on active and continuous display last night,» THI
Board President George P. Stamas said, «when the
Greek diaspora came together to raise $1.6 million, a remarkable sum given that our Gala was
virtual.»
THI Board Chairman Andrew N. Liveris said,
“This pandemic is going to be with us for a while,
so doing a virtual gala is in our DNA. It is in our
DNA to be part of the response mechanism and
show resilience. It is what Hellenes are. All our ancestors and predecessors, all the people that are
inhabiting the islands and the mainland of Greece
today know that we do thrive and survive and
make things happen in times of need. Stand tall
THI, stand tall philhellenes, stand tall Hellenes.
We will get through this and we will come out of
it stronger than ever before.”
Despite the hurdles inherent in any virtual
fundraiser, Greeks and philhellenes the world over
tuned in not only to watch, but to take part by
pledging funds to aid their mother country. Funds
raised will provide pandemic relief and help
Greek businesses and entrepreneurs who took a
huge hit when travel restrictions devastated
Greece’s all-important travel industry. Greek tourism, a sector normally recession- and disaster-proof, had just begun recovering from years of
financial difficulty when tourism slowed.
Prime Minister of the Hellenic Republic Kyriakos Mitsotakis, addressing the global audience,
said, “For the last eight years, THI has been at the
forefront of helping Hellenes in need and investing
in a new Greece and in fantastic job creation programs, like ReGeneration and the Venture Impact
Award. This gala is, of course, the largest fundraising event in the global Greek diaspora. But it also
helps to build partnership and knowledge, sharing
between two communities, separated by geography, but united by identity and history. That help
has been invaluable — and unprecedented.”
THI Executive Director Peter Poulos noted that
this year’s event proved challenging yet rewarding.
«So many philhellenes and Greeks from around
the world heeded the call for support and together we hit a real home run for investment in

Greece. Thanks to robust board leadership and a
dedicated staff, results exceeded our greatest expectations,» Poulos said. «The unseen benefit in
going virtual was that it enabled people internationally to stream our event. Moreover, speakers
and entertainers didn’t need to be on hand in New
York City or London to participate.»

THE PARTICIPANTS

Co-hosted from Athens by popular Greek singer/actor Sakis Rouvas, who also performed, and
from New York City by ABC News Chief Anchor
& Political Correspondent and Greek American
George Stephanopoulos, the event included performances and messages from well-known Greeks
and Greeks from the diaspora, including Rita Wilson and Christos Mastoras who performed a duet,
beloved Greek singer Nana Mouskouri, indie sensation Monika, singer/songwriter Marina Satti
aka SATTI, and the Greek Youth Symphony Orchestra.
George Stephanopoulos, Chief Anchor and Political Correspondent, ABC News: “Covid 19 has
stolen much from Greece, but it cannot take our
pride, our heritage, our strength as a community,
or our compassion. We ask all Greeks who are
able, please show your love for Greece, help your
fellow citizens in need with your generosity. We
can keep our country healthy and together, we will
make it strong again.”
Sakis Rouvas, entertainer: “We’re in the middle
of our second lockdown and the streets of Athens
are almost unrecognizable. But there is hope for a
better tomorrow and that’s why we’ve assembled
this evening to show you the rays of light with the
work of The Hellenic Initiative.”
Marianna V. Vardinoyannis, THI Executive
Committee Member: “The Battle of Thermopylae
and the naval Battle of Salamis comprise two historic milestones in world history and the shaping
of the Western civilization. We aim to pass down

the history and the importance of these battles to
the new generation throughout the world. Greece
has always been a country where dialogue is predominant. I wish that our events may initiate such
a democratic dialogue which, based on the past,
will contribute to a profound understanding of the
present and to forging a brighter future for every
nation in the world.”
His Eminence Archbishop Elpidophoros of
America: “Heavenly God, as we gather in spirit as
well as in this virtual space, we ask your blessings
upon this assembly of Hellenes and philhellenes,
and especially upon the members of The Hellenic
Initiative. Prosper their work in Greece and
throughout the world as they bring the diaspora
together and closer to our precious Hellas. Guide
their programs and initiatives to benefit those
most in need and lead us all to a brighter future.”
Nana Mouskouri, singer: “Many years ago, Maria Callas told me what you do in life is not so important; most important is why you do it and how
you do it. It’s a philosophy shared by The Hellenic
Initiative. They find organizations that work on
the ground and with love and care, they try to help
them grow to be even stronger so that they can be
more effective helping disadvantaged citizens.”
Nia Vardalos, actress, screenwriter, director,
producer: “The Greek Youth Orchestra wants to
train more musicians and take orchestral music
into parts of Greece that have never heard it before. We need music. We all grew up with music.
Just dig deep into your pockets, find every euro
you have — even drachmas — we’ll take anything.
Let’s fund the Greek Youth Orchestra.”
Diane Kochilas, cookbook author, celebrity
chef: “This year … more and more people will
turn to the Athens Food Bank to secure their basic supplies, the things they need just to survive. If
an individual or company can donate 50,000 euros
to the Athens Food Bank, they would be helping
to feed 17,000 people for an entire year. So please

be generous. It would be nothing short of a modern-day miracle.”
Peter Diamandis, Founder and Chairman of the
XPrize Foundation: “Since 2016, an organization
called Enaleia has been Greece’s only professional
fishing school. Fishing has become so much more
than simply casting a net. Today it is about protecting the marine ecosystems and keeping
healthy fish populations alive. With a donation of
25,000 euros, Enaleia can expand its outreach and
clean up a port that’s been littered with old netting. They will recycle the old netting turning it
into clothing and breathe life back into the port,
all while making young Greeks into lifetime fishermen.”

FUNDRAISING AUCTION

THI organized both luxury and charitable auction items that, particularly this year, focused on
giving to those in need. Charitable auction items
included programs for hunger relief, health and
social welfare support, and vocational training. As
in prior years, Greek artists, food and wine purveyors, luxury destinations, and fashion and jewelry designers from around the world also came
together to donate items.

ABOUT THE HELLENIC INITIATIVE

Founded in 2012, THI is a global, nonprofit,
secular institution mobilizing the Greek diaspora
and philhellene community to support sustainable
economic recovery and renewal for the Greek
people. THI’s programs address crisis relief
through strong nonprofit organizations and build
entrepreneurial skills in a new generation of business leaders. Since 2012, THI has committed or
distributed $5.7 million in direct crisis relief and
$10.1 million in economic and entrepreneurial
development. Last year’s Gala raised more than
$2.2 million, making it the most successful fundraising event in the Greek diaspora globally.
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Patriarch Bartholomew Congratulates President elect Joe Biden
those who yearn for freedom and justice. And there are so many of them!
They also include the historical religious communities of the Middle East,
who aspire to peaceful coexistence.
Mr. President, may God be with you!
We have always prayed and will continue to pray for you and your beloved
wife, Jill, with much affection and admiration.
At the Ecumenical Patriarchate, the
9th of November, 2020
Your friend and supplicant before
God,
BARTHOLOMEW
Archbishop of Constantinople-New
Rome
and Ecumenical Patriarch

From last page
pro-Republican. Many Greek Americans have also criticized Archbishop
Elpidophoros for saying the prayer at
the Democratic National Convention.
The Orthodox Observer of the Greek
Orthodox Archdiocese reported the
news.
On Monday, the U.S. Secretary of
State Mike Pompeo is going to visit the
Ecumenical Patriarchate in Constantinople, during a short stay that doesn’t
include meetings with Turkish officials.
The letter sent on November 10 by
the Ecumenical Patriarch to Joe Biden
is as follows:
“The Honorable Joseph R. Biden, Jr.
President-elect of the United States
of America
In Washington, D.C.
Dearest Mr. President-elect,
Since you are well aware of my sentiments for you throughout the years of
our friendship, you can only imagine
my great delight and pride for your
successful election as 46th President of
your prominent nation, the United
States of America.
The joy and enthusiasm for your
electoral success are not merely personal sentiments. They are also shared
by our Ecumenical Patriarchate and its
eparchies across the world, and above
all by the Greek Orthodox Archdiocese
of America with its commendable
Shepherd, Archbishop Elpidophoros –
and I remain grateful for the love and
esteem with which you have embraced
him. But beyond our Patriarchate,
there are millions of Americans, as well
as citizens of the entire free world, to

POMPEO AT THE FANAR

whom you now offer hope (I could say
conviction) for a better future, where
the eternal values and ideals of a civilized humanity may prevail.
The Ecumenical Patriarchate has for
many years been preoccupied with
protecting the natural environment
and addressing climate change, and so
it especially celebrates the initiatives
that you are prepared to assume on this
urgent matter, as you have already declared, with regard to adhering to the

By JOHN KITTMER
For the past four years, we’ve listened to a
repetitious narrative about decline: The US is
on its way out, liberal democracy is standing on
its last legs, Western civilization is doomed.
And yet the US elections have commanded attention across the globe, with a massive voter
turnout and an electrifying count that has
proved compulsive viewing worldwide. It turns
out that US democracy is very much alive and
that the peoples of the world still read their own
national interests into the composition of the
US Electoral College.
As in 2016, the US election has not only foregrounded contrasting personalities and party
platforms, but has posed a strategic choice for
the world’s most important democracy. The
election of Joe Biden and Kamala Harris suggests a change of strategy. But how profound
will that be? Are we now going to see the death
of Trumpism? An end to US economic nationalism, to the denigration of multilateralism, to
US isolationism?
From President-elect Biden’s statements,
some things are already clear. The US will rejoin
the international consensus on the climate
emergency. US participation in multilateral
bodies (such as NATO, WHO, WTO) will be reinvigorated. America’s democratic partners will
once more be hugged closely. US foreign policy
will again be in service to US values. American
soft power in pursuit of liberal democracy looks
set for a renaissance. A Summit for Democracy
will be held in 2021 (a nice point of conjuncture
with Greece’s own bicentenary). The mood music towards the world’s autocrats, such as presidents Erdogan and Putin, will change. All of

Paris Agreement and assuring a cleaner environment.
Mr. President, since the world is anticipating so much from you, we at the
Phanar – which you honored with your
presence – are praying that the omnipotent and omniscient God may grant
you strength, health, inspiration and
endurance to fulfill the expectations of
all.
Those looking to you are those who
thirst for religious freedom, those
whose human rights are trampled, and

A State Department official confirmed on Friday that US Secretary of
State Mike Pompeo will only meet with
Ecumenical Patriarch Bartholomew
and other religious leaders during his
visit to Constantinople.
Pompeo is on a 7-nation tour from
November 13 – 23. Paris is the first
stop, followed by Constantinople,
where he intends to discuss “religious
issues in Turkey and the region and to
promote our strong stance on religious
freedom around the world,” according
to a State Department press release.
According to a Senior U.S. official,
Secretary Pompeo “will also meet with
the apostolic nuncio to Turkey, Archbishop Paul Russell, and tour the Rustem Pasha Mosque. Secretary Pompeo
is going to use these opportunities to
discuss religious issues and, as you
know, promoting the unalienable human right of religious freedom and

Expectations of a Biden-led US
this is welcome.
But the US election, however positive, is,
surely, incapable of rolling the clock back to the
20-year, post-1989 hegemony of Pax Americana. The rise of authoritarian China isn’t something that the US can control, much less reverse.
How adept President Biden will be in countering and containing Chinese soft and hard power, and China’s economic thirst for resources
and energy (including dirty energy), is moot.
The new president has been clear about the importance he attaches to American diplomacy
and to the well-being of the American middle
class. Will he be capable of forging a consensus
among European powers on the handling of
China? Can he win over those in Asia and Africa who have been seduced by China’s checkbook diplomacy?
And how will President Biden deploy US
hard power? In practical terms, US disengagement from its role as international policeman
began under the Obama presidency and has
simply accelerated under President Trump.
President-elect Biden has said that he wants to
pull the vast majority of US troops out of the
Middle East. Does that betoken disengagement
from the world’s most intractable issues or more
focused, smarter engagement with them? At
any rate, it does not sound easily compatible
with a strengthened and more stable presence of
the US Sixth Fleet in the Eastern Mediterranean: a key hope of policy-makers in Athens. A
harder stance towards President Erdogan is
likely, but may be expressed, not in military

hardware, but in diplomatic and economic
terms. The impact on my own country is also
intriguing. Unlike Trump, the president-elect is
a supporter of the European Union (the relief
among leaders of Western European states at his
electoral success has been palpable) and is a
skeptic about Brexit. Although he has English
ancestry too, Biden declares himself an Irish
American and has warned London about the impact of Brexit on peace in Northern Ireland. He
is right to do so. The election of Biden increases
the risk – implicit in Brexit – of British strategic
isolation: Prime Minister Boris Johnson will not
head the list of President Biden’s closest international friends. But the British and US governments are highly unlikely to want or to allow a
fissure in their relations. We may now see a
greater British willingness to agree a “thin”
trade deal with the EU before the end of the
year.
Beyond that, I suspect that there will be less
airy rhetoric from London about “Global Britain” and a greater emphasis on Britain’s role
within multilateral institutions and as a reliable
partner within its region. Cooperation in NATO and with the EU-27 will surely now be at a
premium for a UK prime minister who needs
friends in Washington. Tactical flexibility of this
kind is unlikely to bother the pragmatic instincts of Prime Minister Johnson. Next year,
Britain will host the 26th UN Climate Change
Conference and the G7, so the British government should be able to adjust its stance towards
new realities without evident loss of face. For

fighting religious persecution is a key
priority for the administration and for
Secretary Pompeo. He’ll also of course
in all the stops have an opportunity to
meet with our ambassadors and staff
from our missions, embassies, and in
Istanbul the consulate general.”
The official said Pompeo’s schedule
is «tight» and Turkish officials will not
be available, adding that there will be
“plenty of opportunities” to meet with
them and discuss issues, such as Turkey’s acquisition of the Russian-made
S-400 missile system.

AHI STATEMENT

The American Hellenic Institute
(AHI) has applauded US Secretary of
State Mike Pompeo’s plans to travel to
Istanbul for talks with Ecumenical Patriarch Bartholomew on religious freedoms in Turkey.
“The Turkish government’s tolerance of assaults upon Greek Orthodox
Christian community, the Ecumenical
Patriarchate, and all religious minorities are further examples of how Turkey is a habitual violator of the rule of
law in addition to Turkey’s aggressive
and provocative acts in the Aegean Sea,
Eastern Mediterranean, and Middle
East,” AHI President Nick Larigakis
wrote in a letter addressed to the outgoing secretary of state on Wednbesday.
“Turkey must implement and strictly enforce the guarantees of religious
freedom and human and minority
rights set forth in the Treaty of Lausanne, the UN Charter and US laws, including IFRA,” he added using the acronym for the 1998 International Religious Freedom Act.

those who want the UK to remain a reliable and
engaged international partner, the US election
result seems likely to have a positive effect.
President Biden’s impact on the European
Union may prove contradictory. Biden will
want to work closely with Brussels and the larger European states, but has already signaled that
there will be no return to disproportionate
funding of European defense by Washington.
Pressure to get the EU members of NATO to
pay their agreed share began under President
Obama; it will not abate. The Biden administration will look to European partners to do more
for their own defense. That should play into the
hands of President Emmanuel Macron of
France, who has been making this case for some
time. But the opposite is possible. Berlin, in particular, will be breathing a sigh of relief that
Trump’s aggressive tactics will shortly end and
Atlanticism is back in vogue.
So there is much to play for in the weeks
ahead. The early choices for the Biden cabinet –
particularly secretary of state and defense secretary – will be watched everywhere with great interest. Inevitably, there will be disappointments
to come. Government is a prosaic and difficult
business, and events often swamp good intentions. But the mood for now should surely be of
measured rejoicing. In President-elect Biden, the
US has elected a man skilled in foreign policy
and diplomacy, with a clear commitment to heal
his nation’s divisions and to uphold the values
that distinguish liberal democracies from their
authoritarian rivals. Good news at last in 2020.
* Dr John Kittmer is a former British
ambassador to Greece and Chair of the
Anglo-Hellenic League. He left the UK’s
diplomatic service in 2017.
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Joe Biden’s long-term relationship
with the Greek American Community
From last page
defend them.
We have written, not arbitrarily, but because Joe
Biden himself said in a speech that the one who
brought him closer to the Greek American community was not some high-and-mighty person
with a grand scheme but a simple Greek Cypriot
voter and supporter, Costas (Gus) Georgiou from
the State of Delaware. Gus Georgiou spoke to
him about Cyprus, the Turkish invasion and occupation, and human rights abuses, sending the
32-year-old rookie senator into the company of
Sarbanes, Brademas and other members of Congress who led the Greek lobby and the fight for
the embargo.
It’s sad to say, but when we repeated it in 2008, after Obama’s victory, some Greek Americans were
dissatisfied.
Biden was a co-sponsor with Senator Pressler, of
the 1984 amendment following the November
1983 “Unilateral Declaration of Independence”
by the Turkish occupied regime, to exclude aid to
Turkey. As former Ambassador Andrew Jacovides said, the amendment was not adopted but
Biden’s co-sponsorship is indicative of his friendly position towards us.
Biden’s relationship with the Greek community
was so sincere that, as he has publicly admitted,
the Greek American community is his best supporter. He never forgot that in 1988, when he was
claiming the candidacy against Mike Dukakis,
the Greek American community told him that
they would not vote for him yet they financially
supported his election campaign. He has repeatedly said,” I have never forgotten that.”

AS VICE PRESIDENT

The only time Biden differed with the Greek
community was in the case of the purchase of
S-300 missiles, when he advised that Cyprus
would lose friends if itpersisted.
His entry into the White House next to Obama in
2009 raised high expectations for Cyprus and
other national issues. The first refutation came
from Barack Obama, whose upgrade of Turkey in
US foreign policy distanced Greek American
friends such as Alexis Giannoulias.
Joe Biden seemed to distance himself,avoiding
making promises. throughout Obama’s first
term. In a personal conversation with the signatory who said to him, “I preferred you when you
were Chairman of the Senate Foreign Relations
Committee”, Biden responded, “I did, too.”
In Barack Obama’s second term, Joe Biden took
on many difficult tasks, both in critical matters in
relations with Congress and in international affairs. Obama-Erdogan relations had already deteriorated, and the handling of the Turkish president was delegated to Vice President Biden.
In a July 2013 meeting, Biden surprised Greek
American community leaders (mostly Cyprus-born) with ideas he had developed around
the role Cyprus could play for the United States
in that region. The strategy of upgrading US-Cyprus bilateral relations, the recovery of the energy deposits in the Cypriot EEZ for a solution to
the Cyprus problem, and new collaborations
with Israel and Egypt, as well as with Turkey - if
it will contribute to a solution of the Cyprus
problem - are essentially due to Biden. Of course,
this had been preceded by a conversation at the
White House with Foreign Minister Ioannis Kasoulidis, who developed (as did John Kerry) the
plan for the geostrategic role of Cyprus.
Although most of the participants at the meeting
had stated, «Biden’s views are too positive to be
real», the Vice President seemed to be taking the
initiative on Washington’s handling of the Cyprus
issue and visited Cyprus in May 2014 with the
known announcements for the upgrading of the

Cyprus-US relations to a «strategic partnership».
This was followed by an even more impressive
briefing,a very warm public speech given in a
closed meeting of the Greek American communityin July (at the conference of the Greek Orthodox Archdiocese of America that took place in in
Philadelphia, Pennsylvania), and statements in a
speech at Harvard in September, which resulted
in a confrontation with Erdogan. Neither the
speech at the Archdiocese conference in Philadelphia nor his out-of-text statements at Harvard
were published on the official White House website. And although Joe Biden maintained close
relations with both the Greek American community and the leaders of Cyprus and Greece, he did
not return to the frontline until the fall of 2016,
when he met with President Anastasiadis in New
York to persuade him to accept some kind of
guarantee and the stay of a small number of
Turkish troops there.
Who are the people who influence him the most
in the Greek American community? Dennis Mill,
George Tsounis and Fr. Alexander Karloutsos.
The president of PSEKA, Philip Christopher, and
Cyprus Federation official, Tassos Zampas, spoke
to the “Greek News”about Joe Biden and his relationship with the Greek Diaspora.

Philip Christopher

The acquaintance of the Greek Diaspora with Joe
Biden, and my personal acquaintance with him
go back to 1976. All the years we knew him as a
US Senator, he was an enthusiastic supporter of
the rights of Cyprus and Greece. I remember
very well when he was the Foreign Relations
Committee member who told Turkish President
Turgut Ozal that he would insist on severing all
US relations with Turkey.
When he became Vice President, Biden was the
first in 50 years to visit Cyprus. As the leadership
of the Greek Diaspora, we had constant contacts
and meetings with him. He showed great understanding and gave us many promises. When his
term as Vice President ended and we expressed
disappointment when we saw him, his response
was, «Philip, I had a boss.» Which means that as
Vice President he could not change the policy of
President BarackObama.

At this time, after the teleconference we had with
the close associate of the new President, Antony
Blinken - who will be either Secretary of State or
National Security Adviser - we received important promises once again about Turkish President
Tayyip Erdogan. It was noted that President
Trump did not put pressure and did not impose
CAATSA sanctions on Turkey for the purchase
and installation of Russian S-400 missiles. The
same was said in another teleconference with
Senator Christopher Coons of Delaware, a close
friend and associate of Joe Biden.
We have hopes - which we hope will not turn out
to be broken promises. I hope that as President,
Biden will pursue a different foreign policy
which will put pressure on Turkey.
On the other hand, I noted to Mr. Blinken our
frustration with the appointment of the head of
the Biden Committee for Minorities, a Bosnian
American who held a leadership position at the
Turkish American Heritage Foundation in Washington.
We hope the policy will change, because in these
46 years we have learned that whether the President of the United States is a Republican or a
Democrat, we have not been able to change US
policy towards Turkey, but what has changed in
recent years is that Turkey has created a gap with
US policy by buying the S-400, and its policy towards Syria, Iran, Libya and Azerbaijan. I hope
that after the overthrow of Tayyip Erdogan, President Biden will be determined to change the attitude and policy towards Turkey.

United States when he was speaking to us about
the importance of the eastern Mediterranean to
Turkey in terms of both energy and security. We
need to make this very clear, because some people rush to credit the East Med Act to individuals, actors and governments who had nothing to
do with it.
The story of the Eastern Mediterranean began
with Joe Biden, who especiallybegan to emphasize the importance of Cyprus to the United
States after the energy discoveries in the Cypriot
EEZ. The case continued with the Trump administration and would have died if the law had not
been passed at the initiative and insistence of Bob
Menendez and other friends in Congress. Remember, too, that for 9 months since the bill was
passed, the Trump administration has not implemented it. Fortunately, thanks to Senator Menendez’s persistent stancein letters to Foreign Minister Mike Pompeo, who, as relations with Turkey
deteriorated, realized the importance of Greece
and Cyprus and their cooperation with Israel,
proceeded to enforce the law.
The United States is more divided now than it
has been in the 45 years I have lived here. You
cannot even discuss politics in your own family
without risking tension. Biden’s priority will be to
address the unity of the country. If the country
does not unite, the slump will continue.
Of course, the Senate has not yet been decided. If
the Democrats eventually lose it, Biden will continue to demonstrate his ability to push for bipartisan initiatives.

Tassos Zampas

As things stand today in relation to foreign policy and issues concerning Greece, Cyprus, and the
Eastern Mediterranean, the relationship would
continue, whoever was elected President. Most
importantly, however, we are close to CAATSA
sanctions, and although it passed the committee
almost unanimously.President Trump has for
months prevented Mitch McConnell from putting the issue to a vote in the Senate.
For me, and for those in the community who
supported Joe Biden, it would be a great disappointment if Biden lost the ballot. The only way
for Turkey to realize that it needs to change
course is if there are economic implications. I’m
optimistic, but with politics we are never 100%
sure.

During the meetings we had with then-Vice
President Biden in 2014, before he visited to Cyprus, he gave us the opportunity to hear unbelievable things. Words directly from the Vice
President himself, and from his National Security Adviser, Jake Sullivan. It was then, on the occasion of the explorations and drillings of the Republic of Cyprus in its EEZ, that Turkey threatened to intervene. At that time Vice President
Biden let us know that if he were President, he
would have no problem doing in the Mediterranean what the United States is doing in the South
China Sea. Jake Sullivan told us the same.
Joe Biden was officially the Vice President of the
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Greece
anticipates
a stronger US
presence in the
Eastern
Mediterranean
Athens.- ANA-MPA
Greece anticipates the continuation and further enhancement of relations with the United States, as well as a further
strengthening of the US presence in the Eastern Mediterranean after the election of Joe
Biden as the new US president,
diplomatic sources said on
Thursday.
The period up January 20 is a
transition period for the US and
Greece is closely monitoring the
developments, they said.
Commenting on the US State
Department report about
Greek-Turkish differences on
defining air space and Turkish
violations, diplomatic sources
noted that Greece’s positions on
its sovereignty and sovereign
rights are fixed and unchanging.
The limits of Greece’s territorial waters and the maritime
borders between Greece and
Turkey have been clearly defined for years, according to international law and are not open
to any kind of dispute, the same
sources said, adding that Greece
is constantly briefing its partners in the USA and Europe on
Turkish violations and underlining that there were 368 overflights in 2020, up from 147 in
2019 - which was also a record.
«We will continue to promote
our position in the context of
briefing and good cooperation
with our partners, providing
them with statistical data on the
violations» a source said.
Regarding the schedule of
Foreign Minister Nikos Dendias, who went into quarantine on
Wednesday as a precaution after
coming into contact with a confirmed case of Covid-19, diplomatic sources said the minister
was in good health and that his
first tests were negative but he
will not return to his office until
November 15.
He will continue activities online, such as his address on Saturday to a UAE forum on «Iran,
Turkey and the Arab World» via
video call.
On Monday, November 16,
Dendias will meet with outgoing Ambassador of Japan and
afterwards he will participate in
the ministerial teleconference of
the group «Media Freedom Coalition».
The following Tuesday and
Wednesday , Dendias will accompany Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on his visit to
UAE.
On Thursday, he will take
part in a teleconference of the
Foreign Ministers Council of
the NATO parliamentary assembly.

Community

36
GreekNews26

State Department issues reports on Turkish
interference in Cyprus’ EEZ and Greek air space
From last page
January 1, 2017, of interference in efforts by the Republic of Cyprus to explore and exploit natural resources in its EEZ.
The report on Turkish interference in Cyprus’
EEZ lists 18 incidents over a period of about 33
months. The information in the report is based largely on material generated by the government of Turkey, including certain notifications issued by Turkey,
known as navigational telexes (NAVTEX).
The State Department says in its report that, “not
all of the examples provided would constitute interference in efforts by the Republic of Cyprus to explore and exploit natural resources, but, taken together, they depict rising tensions in the region.”
“It should also be noted that some of the Turkish
activities occurred in parts of the Republic of Cyprus` claimed EEZ over which Turkey also asserts a
maritime claim. Where the lawful maritime claims of
two or more countries overlap, it is for those countries to resolve their maritime boundaries by agreement on the basis of international law in order to
achieve an equitable solution,” it points out.
It also notes that “the United States does not recognize the ‘Turkish Republic of Northern Cyprus
(TRNC),’ and therefore does not recognize any maritime claims it has asserted or any claims asserted by
Turkey on its behalf.”
The report says that “the Department continues to
reiterate publicly and privately that the United States
recognizes the right of the Republic of Cyprus to develop the resources in its EEZ and that only the Republic of Cyprus can assert maritime claims on behalf of Cyprus.”
“Where the lawful maritime claims of two or more
countries overlap, we call upon those countries to resolve their disputes peacefully in accordance with international law,” it adds.
The State Department notes that “in instances
where the United States has had concerns regarding
specific Turkish actions, it has engaged privately with
Turkey as well as issued press statements from the
Department.”
“For example, on May 6, 2019, the Department
stated that it was «deeply concerned by Turkey`s announced intentions to begin offshore drilling operations in an area claimed by the Republic of Cyprus as
its Exclusive Economic Zone. This step is highly
provocative and risks raising tensions in the region.
We urge Turkish authorities to halt these operations
and encourage all parties to act with restraint,» it
says.
It furthermore notes that “on July 9, 2019, the Department issued a statement saying ‘The United
States remains deeply concerned by Turkey`s repeated attempts to conduct drilling operations in the waters off Cyprus and its most recent dispatch of the
drillship Yavuz off of the Karpas Peninsula. This
provocative step raises tensions in the region. We
urge Turkish authorities to halt these operations and
encourage all parties to act with restraint and refrain
from actions that increase tensions in the region’.»
“It is the position of the Department that energy

resource development in the Eastern Mediterranean
should foster cooperation, increase dialogue between
Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities and
among regional neighbours, and provide a foundation for durable energy security and economic prosperity,” it says.
It adds that “the Department encourages discussion between the Turkish Cypriot and Greek Cypriot
communities on issues related to hydrocarbon development, including the equitable sharing of revenue.”

ON GREECE

The report on Turkish violations is very disappointing. It says “the U.S. government is not in a position to provide a list of confirmed violations of
Greece’s territorial airspace since January 1, 2017, for
the following reasons.
First, Greece claims a territorial airspace that extends up to 10 nautical miles (nm) from its coastline
and a territorial sea of up to 6 nm. Under international law, a country’s territorial airspace coincides
with its territorial sea. The United States thus recognizes up to 6 nm of Greece’s territorial airspace, consistent with Greece’s territorial sea. Therefore, Greece
and the United States do not share a view on the extent of Greece’s territorial airspace.
Second, although Greece currently claims up to 6
nm of territorial sea in the Aegean Sea, Greece and its
neighbors have not agreed on boundary delimitations in those areas where their lawful maritime entitlements overlap. The lack of such delimitation
means there is no clarity on the extent of Greece’s territorial sea and corresponding airspace in these areas,
rendering any assessment of total violations of
Greece’s territorial airspace not feasible.”
In concluding, the United States encourages
Greece and Turkey to resolve outstanding bilateral
maritime boundary issues peacefully and in accordance with international law.
“Such efforts would help stabilize the region and
facilitate NATO cooperation. Similarly, the United
States urges both Greece and Turkey to refrain from
provocative actions that raise tensions in region.”

CONCERNS
IN ATHENS

According to Greek newspaper “Kathimerini”,
there was what was described as mild concern in
Athens on Wednesday after a US State Department
report to Congress said it is unable to provide a full

list of confirmed violations of Greece’s airspace by
Turkish fighter jets after January 1, 2017 due to a lack
of consensus on the breadth of Greek national airspace.
The report was sent to Congress in March and its
existence was revealed on Wednesday by Greek correspondents in Washington. It states that Greece
claims airspace that extends up to 10 nautical miles
and territorial waters of up to 6 nautical miles. Although Athens currently claims up to 6 nautical
miles of territorial waters in the Aegean, the report
notes that “Greece and its neighbors have not agreed
on boundary delimitation in those areas where their
lawful maritime entitlements overlap.”
“Lack of such delimitation means there is no clarity on the extent of Greece’s territorial sea and corresponding airspace in these areas rendering any assessment of total violations not feasible,” it said.
Greek diplomatic sources said that the limits of
Greece’s territorial waters, as well as the maritime
borders between Greece and Turkey, have been clearly defined for years on the basis of conventional and
customary international law and “cannot be disputed.”
“The maritime borders have been defined by the
Italy-Turkey Agreement signed in Ankara on January
4, 1932, as well as the minutes which form an integral
part of this deal which were signed on December 28,
1932,” the sources said. “Greece, as the successor state
under the Treaty of Paris of 1947, gained sovereignty
over the Dodecanese without any change in the maritime borders, as agreed between Italy and Turkey,” it
added.
In an editorial entitled “A major faux pas”, “Kathimerini” says the following:
“The US Congress recently asked the State Department for a report on Turkish violations of Greek sovereignty. The answer it basically got was that the State
Department could not express an opinion on this issue. It was a response that effectively covers up Turkey’s aggression in the Aegean Sea and the East Mediterranean.
We have to wonder how the authorities in Washington can overlook even the most blatant violations,
such as the overflights over the Greek islands.
If the much-touted strategic partnership between
Greece and the United States means anything, it
should be based on tangible benefits for both sides.
The report can only be described as a major faux
pas on the part of Washington.

Professor Kosta Tsipis, MIT physicist and advocate for nuclear disarmament, dies
Boston, Ma.Kosta Tsipis, a physicist at the
Massachusetts Institute of Technology (MIT) and a prominent
voice for nuclear disarmament,
died at his home Saturday at the
age of 86.
Born in Greece, Tsipis moved
to the United States in 1954 to
study electrical engineering and
physics.After earning a PhD at
Columbia University, he joined
the physics department at MIT.

He later became director of the
university’s Program in Science
and Technology for International
Security, which he co-founded in
1977.
In 1984, Tsipis earned the The Leo
Szilard Lectureship Award which
is given annually by the American
Physical Society for “outstanding
accomplishments by physicists in
promoting the use of physics for
the benefit of society.”
He was also a longtime member of

the Pugwash Conferences on Science and World Affairs, a Nobel
peace prize-winning crisis group
that works to reduce the threats
posed by nuclear weapons.
During his academic career, Tsipis
wrote four books – including “Arsenal: Understanding weapons in
the nuclear age” (1983) and “New
Technologies, Defense Policy,
and Arms Control” (1989) – and
authored more than 70 scientific
papers.

Economy
GreekNews

MILD GAINS FOR SPANISH STOCKS

Screens show the evolution of Spanish IBEX35 of Madrid’s stock market in Madrid, central Spain, 13 November 2020. The index IBEX 35 has risen 0.75 per
cent, reaching 7,783.7 points. EPA/ANA BORNAY

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended lower in the Athens
Stock Exchange on Friday. The general
index fell 0.20 pct to end at 655.68 points. The
Large Cap index ended 0.54 pct lower and the
Mid Cap index rose 1.30 pct. Turnover was a
thin 45,30 million euros in volume of
26,255,883 shares.
Viohalco (10.53 pct), Aegean Airlines (2.83
pct), Sarantis (1.69) and Titan (3.47 pct) scored
big gains among blue chip stocks, while National Bank (2.80 pct), Piraeus Bank (3.37 pct), Jumbo (4.15) and Motor Oil (4.15 pct) suffered losses. Among market sectors, Raw Material (9.46
pct) and Health (2.43 pct) scored big gains,
while Personal Products (3.62 pct) and Petroleum (3.60 pct) suffered losses.
Eurobank and Alpha Bank were the most
heavily traded securities of the day.

FINANCIAL NEWS
**** In the third quarter of 2020, seasonally
adjusted GDP increased by 12.6% in the euro
area, by 11.6% in the EU and by 9.4% in Cyprus,
compared with the previous quarter, according
to a flash estimate published by Eurostat, the
statistical office of the European Union.
These were by far the sharpest increases observed since time series started in 1995, and a
rebound compared with the second quarter of
2020, when GDP had decreased by 11.8% in the
euro area and by 11.4% in the EU.
Compared with the same quarter of the previous year, seasonally adjusted GDP decreased by
4.4% in the euro area, by 4.3% in the EU and by
4.4% in Cyprus in the third quarter of 2020,
which represents a partial recovery after -14.8%
and -13.9% respectively in the previous quarter
During the third quarter of 2020, GDP in the
United States increased by 7.4% compared with
the previous quarter (after -9.0% in the second
quarter of 2020). Compared with the same
quarter of the previous year, GDP decreased by

2.9% (after -9.0% in the previous quarter).
Meanwhile, the number of employed persons
increased by 0.9% in both the euro area and in
the EU in the third quarter of 2020, compared
with the previous quarter. These were the strongest increases observed since time series started
in 1995. In the second quarter of 2020, employment had decreased by 2.9% in the euro area
and by 2.7% in the EU.
Compared with the same quarter of the previous year, employment decreased by 2.0% in the
euro area and by 1.8% in the EU in the third
quarter of 2020, after -3.1% and -2.9% in the
second quarter of 2020.
**** The first estimate for euro area (EA19)
exports of goods to the rest of the world in September 2020 was €190.3 billion, a decrease of
3.1% compared with September 2019 (€196.4
bn). Imports from the rest of the world stood at
€165.5 bn, a fall of 7.1% compared with September 2019 (€178.1 bn). As a result, the euro area
recorded a €24.8 bn surplus in trade in goods
with the rest of the world in September 2020,
compared with +€18.3 bn in September 2019.
Intra-euro area trade fell to €164.2 bn in September 2020, down by 1.0% compared with September 2019.
In January to September 2020, euro area exports of goods to the rest of the world fell to €1
545.2 bn (a decrease of 11.3% compared with
January-September 2019), and imports fell to €1
394.8 bn (a decrease of 12.4% compared with
January-September 2019). As a result the euro
area recorded a surplus of €150.4 bn, compared
with +€151.0 bn in January-September 2019. Intra-euro area trade fell to €1 313.6 bn in January-September 2020, down by 11.1% compared
with January-September 2019.
The total value of the exports of Cyprus for
the given period was €2.1bn a -12% drop compared to the same period of last year, while the
value of imports was €5.4bn, -12% drop compared to the same period of 2019, resulting in a
-3.3 bn trade deficit, compared to €-3.8 for the

Cyprus Stock Exchange
Nicosia, (CNA) - The Cyprus Stock Exchange (CSE) All Share Index closed at
Friday`s stock exchange meeting as follows:

TRADED VALUE  :  104,112.29 €

INDEX
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FTSE Med100 (12/11/2020)
4,092.780
FTSE/XA – XAK BANK INTEX
233.980
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same period of 2019.
The first estimate for extra-EU exports of
goods in September 2020 was €171.0 billion,
down by 3.8% compared with September
2019 (€177.8 bn). Imports from the rest of the
world stood at €146.5 bn, down by 8.9% compared with September 2019 (€160.8 bn). As a
result, the EU recorded a €24.5 bn surplus in
trade in goods with the rest of the world in
September 2020, compared with +€17.0 bn in
September 2019. Intra-EU trade remained almost unchanged at €260.7 bn in September
2020.
In January to September 2020, extra-EU
exports of goods fell to €1 400.6 bn (a decrease of 11.4% compared with January-September 2019), and imports fell to €1 266.1 bn
(a decrease of 12.8% compared with JanuarySeptember 2019). As a result, the EU recorded a surplus of €134.5 bn, compared with
+€127.8 bn in January September 2019. Intra-EU trade fell to €2 068.5 bn in January-September 2020, -9.9% compared with
January September 2019.
In the first nine months of 2020, China was
the main partner for the EU. This result was
due to an increase of imports (+4.5%) while
exports remained unchanged. At the same
time trade with the United States recorded a
significant drop in both imports (-11.4%) and
exports (-10.0%)
**** In 2019, flows of money sent by residents of the European Union (EU) to non-EU
countries, referred to as personal transfers,
amounted to €33.2 billion, compared with
€30.8 bn in 2018, according to data released
by Eurostat, the statistical office of the European Union.
Inflows to the EU totalled €13.0 bn in 2019,
compared with €12.4 bn in 2018. This resulted in a negative balance (-€20.2 bn) for the
EU with the rest of the world. The majority of
personal transfers consist of flows of money
sent by migrants to their country of origin.
In Cyprus there were inflows in total €246
million (intra-EU €72m and extra-EU
€173m) and outflows of Total €466million
(intra-EU €180m and extra-EU €286m), with
an overall negative balance of €-220million.
Among Member States for which data are
published, the outflows of personal transfers
in 2019 were highest from France (€11.9 bn),
followed by Spain (€8.5 bn), Italy (€6.7 bn),
Germany (€5.4 bn) and Belgium (€1.4 bn). In
contrast, the highest inflows were recorded in
Romania (€3.7 bn), ahead of Portugal (€3.6
bn ), Poland (€3.0 bn), Italy (€2.0 bn) and
Croatia (€1.9 bn).
As a result, the largest surpluses in personal transfers were registered in 2019 in Romania (+€3.4 bn), Portugal (+€3.2 bn), and Poland (+€2.5 bn), while France (-€11.0 bn) recorded by far the largest deficit, followed by
Germany (-€5.4 bn), Italy (-€4.7 bn) and Ireland (-€1.3 bn).
In 2019, the highest shares of intra-EU inflows among total inflows of personal transfers were recorded in Slovakia (94%), Luxembourg (80%), Hungary (76%) and Sweden
(70%).
On the contrary, extra-EU inflows accounted for about three-quarters of total inflows in France (77%), Lithuania (73%) and
Cyprus (70%), and for two-thirds in Belgium
and Italy (both 66%). Luxembourg (70%),
Slovakia (63%), Malta (62%), Czechia and
Finland (both 61%) were the Member States
that recorded the highest proportion of intra-EU outflows in total outflows.
For extra-EU outflows, the largest shares
were observed in Spain (93%), Poland (87%),
Belgium (86%), Italy and Lithuania (both
85%), Portugal (84%), and Greece (83%).
Extra-EU personal transfers were mostly
directed to Asia and North Africa (both 20%
of total extra-EU outflows), followed by nonEU European countries (19%), South America (16%) and Central and South Africa (12%).

Fifty Greek enterprises
to participate in 1st
Greek-Nordic Trade Week
Fifty extrovert Greek enterprises were chosen to take
part in the 1st Greek-Nordic Trade Week that will be held
on the internet from 16 to 20 November, the first comprehensive export development action for the Scandinavian
markets, co-organised by RECO EXPORTS, Moreganic
Sourcing and Enterprise Greece.
According to an announcement, a total of 127 companies applied, something that indicates that the Nordic-Baltic Eight (NB8) countries (Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden)
constitute a very attractive export destination for Greek
food and beverages.
«The large number of applications by the most dynamic companies of the sector is due to the strategic approach
and excellent organisation of the project, a result of the
added experience of the three co-organisers» the announcement said. More information are available at
https://www.greeknordictrade.com.

Paros airport project
secures funding
Paros island’s new airport project will be funded with
over 43 million euros through the national program on
infrastructure and transport for 2014-2020, Paros municipality and the Infrastructure and Transport Ministry said
on Thursday. Contributing to the funding is the EU NSRF
program for the corresponding years.
The ministry will initiative the bidding process. Work
is scheduled to begin in the summer of 2021 and be completed by end-2023. The upgrade of the exiting airport
will include a new terminal with a surface area of 12,000
sqkm, including CUTE technology for passenger processing, and a facility to process waste; a new control tower
and fire station; and retail stores, including tax-free ones.
The infrastructure program with the airport as centerpiece will provide funding also for other services on the
island, including upgrades of public utility networks and
for archaeological excavations and research.

Dev’t & Investments
ministry to assume
restructuring plan for
Hellenic Aerospace Industry
The Development & Investments Ministry will assume
the restructuring plan for the Hellenic Aerospace Industry (EAV) by order of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, Minister Adonis Georgiadis said on Friday in a
tweet. Appending the relevant issue of the Government
Gazette (217/10-11-20) to his tweet, the Development &
Investments minister thanked Mitsotakis «for his trust, in
such a difficult and critical project for the economy and
for defense.»

Civil Servants will strike
The Civil Servants Federation (ADEDY) has called a
nationwide strike on November 26. According to its announcement, the union’s demands are:
- Effective measures to protect the health of employees
in work places and schools
- Mass hirings in the health and welfare sector with integration in the state’s planning and no outsourcing of
services
- Decongestion of public transport by hiring more staff
and requisitioning thousands of private coaches that are
currently idle
- Salary increases and restoration of the 13th and 14th
salary
- Abstention from any electronic ‘pseudovoting»
throughout the public sector for the service councils and
extension to the terms of the service councils
ADEDY is also demand the immediate withdrawal of a
draft law on collective and union activity «which effectively forbids strike action.» Meanwhile the national
union of ship engineers (PEMEN) has joined two other
unions in declaring a a 24-hour national strike on November 26, they said on Thursday.
PEMEN is striking in protest over collective labor
agreements, layoffs and lack of insurance coverage,
among other issues.
The national unions of Merchant Marine seamen
(PENEN) and of cooks (PEEMAGEN) called a strike on
Wednesday over a regulation allowing Greek-flagged
ships of over-3,000 gross tonnage to sign international
collective labor agreements for crews. They said that this
will open the way to including other ships as well and lead
to mass unemployment for Greek sailors.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 16, 2020

Government
condemns
Erdogan’s visit to
Cyprus and Varosha
Nicosia.- (GreekNewsOnline, CAN)

Turkish President’s presence at the celebration for the 37th anniversary of the illegal unilateral declaration of independence by the Turkish Cypriot regime in Turkish-occupied northern Cyprus and his visit to the fenced-off city of
Famagusta, “constitute an unprecedented provocation in full violation of the UN Security
Council’s resolution 550 and 789,” the Cyprus
Presidency said in a press release.
These actions, the Presidency added, “undermine the UN Secretary-General’s efforts to
convene an informal five-party conference and
are not conducive to creating a favourable, positive climate for the resumption of talks for a
solution to the Cyprus problem.”
The Presidency also noted that these actions
provoke the feelings of the Cypriot people as
whole and those of Famagusta in particular.
Moreover, it added the President of the Republic with letters has denounced the actions of
Turkey and the illegal occupying regime both to
the UN Secretary-General as well as the heads
of the EU institutions and heads of EU member-states, noting that these provocations will
be discussed in the upcoming European Council in December, where the EU is expected to
take decisions on the future of the EU-Turkey
relations.
The Turkish side illegally opened on October 8 part of the beach of the abandoned town
of Famagusta, in violation to numerous UN resolutions.
Varosha, the fenced off section of the Turkish occupied town of Famagusta, is often described as a ‘ghost town’. UN Security Council
resolution 550 (1984) considers any attempts to
settle any part of Varosha by people other than
its inhabitants as inadmissible and calls for the
transfer of this area to the administration of the
UN. UN Security Council resolution 789 (1992)
also urges that with a view to the implementation of resolution 550 (1984), the area at present
under the control of the United Nations
Peace-keeping Force in Cyprus be extended to
include Varosha.
Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan is
expected to arrive in the north on Sunday for
the celebrations and visit Varosha, part of which
opened last month to visitors.
Erdogan, who expressed the wish last month
to have a picnic in Varosha, is to be given a tour
of the fenced town on Sunday and then he will
be offered breakfast, reports said.
Preparations for his arrival included the creation of a bicycle lane in Varosha and the planting of trees reportedly shipped from Turkey,
among other things.
State broadcaster CyBC reported that a second point of entry to Varosha could be opened
soon, while citing reports also of more areas
possibly opening.
President Nicos Anastasiades, the statement
said, has denounced the actions of Turkey and
the illegal occupation regime in his letters to the
UN secretary-general, the heads of the EU institutions and to the heads of state and government of EU member states.
The issue is due to be discussed at the forthcoming European Council in December, where
the bloc is expected to take decisions on the future of its relations with Turkey.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu
arrived in the north on Friday ahead of Erdogan’s visit. He said he arrived for the preparations of Erdogan’s visit.
Cavusoglu had a meeting with the new Turkish Cypriot leader Ersin Tatar on Saturday.
A military parade will be held in the northern part of Nicosia at 12.30pm on Sunday.
Famagusta municipality launched on Friday
a video as part of its campaign to raise awareness.
The municipality has been obliged to call off
Sunday’s planned protest at the Dherynia protest because of coronavirus restrictions.
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Protests against lock down in Limasol and Paphos
Nicosia.- (GreekNewsOnline, CNA)

T

he death of one woman, 61, and 198
new coronavirus cases were officially
announced on Saturday by the health
ministry. In total 4,157 lab tests were carried
out.
The 61-year-old woman, who was treated at
the Paphos general hospital’s intensive care
unit, died of Covid-19 on Friday night but her
death was not officially announced until Saturday. She had an underlying health condition.
300x250 Cyfield English Houses
This brings the total number of deaths from
Covid-19 to 39: 24 men and 15 women with an
average age of 74.
Among the new cases, 14 concern people at
the Ekali nursing home in Limassol: seven
members of the staff and seven residents. Another case at the home, a staff member, was detected in recent days.
Another elderly woman living in a nursing
home in Nicosia was among Saturday’s new cases, and that is why the health ministry will carry out tests there on Monday to all residents and
staff.
One case was also detected at the Christos
Stelios Ioannou Foundation also in Nicosia.
Tests will also be carried out there too.
In total 84 cases were detected through contact tracing, and another 82 concern people
who tested privately.
Six more cases were detected through tests
processed in state hospitals’ labs, and 20 cases,
that include those at the nursing homes and the
foundation, were among tests given to special
groups and referrals by family physicians.
One more case was detected among tests given in schools and another among football clubs.
Four cases concern people who arrived from
abroad.
The total number of cases since March is now
at 7,051.
As regards the Ekali nursing home, the health
ministry said that a doctor and nurses were sent
there to assess their clinical condition. It was
earlier announced that two of the people who
tested positive were sent to the reference hospital in Famagusta.
The ministry recalled that due to the increased cases detected in nursing homes lately,
testing started on Saturday on all staff members

of these homes in all districts.
This is the third time such a testing programme is implemented in nursing and care
homes, the ministry said, adding that rapid tests
will be given in the coming days in these places.
There are now 47 patients with coronavirus
at the Famagusta hospital, five of whom are in
the high dependency unit. Seventeen more people are at the Nicosia general hospital, eight of
them in the intensive care unit.

HEALTH MINISTER

The face mask is one of our basic weapons to
contain the spread of the coronavirus, Minister
of Health Constantinos Ioannou has said,
stressing that studies have shown that face
masks reduce Covid-19 fatalities by 50%.
Ioannou attended on Saturday an event organised by the Cyprus Youth Organisation to
raise awareness on the use of face masks and the
measures to contain Covid-19.
“As you know the use of face mask is mandatory both in closed or open spaces and constitutes one of the basic weapons at our disposal to
contain the spread of the virus,” Ioannou told
the event, according to a press release issued by
the Ministry.
He reiterated that studies have shown that the
use of face masks reduces fatalities by up to 50%
and added that masks “are one of the most important tools at our disposal to contain the
spread of the virus, to protect ourselves, but
mainly our fellow citizens, our family and the
vulnerable.”
“This is a very important message, we need
to wear a mask as it protects and helps in combating the pandemic,” he went on to say.
The Cypriot authorities imposed the mandatory use of face masks both inhouse and out-

doors since October 23.

PROTEST IN LIMASOL

Hundreds of people gathered on Saturday
evening outside the Limassol district administration office to protest the latest restrictive
measures against the spread of coronavirus but
also corruption.
The protest on Anexartisias street started at
6pm.
Hundreds of people gathered chanting slogans against parliament, corruption but also the
obligatory use of masks and the €300-fines given to people accused of violating the imposed
measures.
A group of people from Nicosia had made
their way to Limassol to join the protest but said
they were not allowed in by the police emergency response unit (Mmad).
No entry is allowed into the districts of Limassol and Paphos, until November 30, as part
of the latest restrictive measures against the
spread of coronavirus.
People who took the microphone shouted
against the impunity enjoyed by politicians and
their families, while at the same time people
struggling to get by are being punished with
steep fines for not wearing a mask.
Organisers said they would be out on the
streets protesting “for our lost dignity, for our
honest sweat, for our parents’ struggles, for the
future of our children”.
They called on people to join them in their
struggle against corruption until those who
have turned Cyprus into the “sewer of the Mediterranean” have stood trial.
It was not immediately clear whether the
crowds would disperse by 8pm, the time curfew
comes into effect in Limassol.

EU urges respect for UNSC resolutions on Varosha,
calls Turkey to immediate reverse actions
Btussels.By Athanasios Athanasiou/CNA
The EU urges respect for the UN Security
Council resolutions on the fenced-off part of
Turkish occupied Famagusta known as Varosha, and calls Turkey for the immediate reversal
of its recent actions, while contributing to finding lasting solutions and engaging in good faith
with ongoing efforts to build a constructive dialogue to reach a stable and secure environment
in the Eastern Mediterranean, European Commission spokesman Peter Stano told CNA.
More specifically, European Commission
spokesman Peter Stano told CNA that «we have
reached out to the Turkish authorities at different levels to express our grave concerns on actions in Varosha and the new Turkish navigational telegram (Navtex) for seismic survey vessel Oruc Reis».
As he noted, «yesterday, EEAS Secretary
General Helga Schmid addressed these issues

with the Ambassador of Turkey to the EU».
«On Varosha, the EU has reaffirmed, including in the October 1 European Council conclusions, the status of Varosha, as set out in relevant United Nations Security Council Resolutions, in particular Resolutions 550 (1984) and
789 (1992)», Peter Stano stated.
«No actions should be carried out in relation
to Varosha that are not in accordance with
those resolutions», he noted.
«The EU urges respect for those resolutions,
and calls for the immediate reversal of recent
actions and the avoidance of further unilateral
actions that could raise tensions on the island»,
Stano told CNA.
Invited to comment on Turkey`s recent Navtex, he said that «the new navigational telegram
(Navtex) announcement for seismic survey activities by Turkey which is affecting maritime
zones of Greece, is deeply regrettable».
«Unfortunately, Turkey continues to follow

an escalatory course of action that creates further tension in the region», he noted.
«Turkey should instead be contributing to
finding lasting solutions and engage in good
faith with ongoing efforts to build a constructive dialogue to reach a stable and secure environment in the Eastern Mediterranean. This
will also help develop a cooperative and mutually beneficial relationship between the EU and
Turkey,» he added.
As he pointed out, «differences need to be
discussed and sorted at the negotiating table. It
is also essential to create a conducive environment for the Cyprus talks that the UN Secretary-General is prepared to convene».
«This is not the time for mixed signals. The
EU’s message is very clear: there is no alternative to a comprehensive settlement of the Cyprus problem on the basis of relevant UN Security Council Resolutions», the spokesman concluded.
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Greece tightens Covid-19 lockdown, shuts primary schools
From last page
has already been implemented in secondary
schools and universities.
Greece confirmed 2,835 new coronavirus
cases on Saturday, of which 15 were identified
at the country’s entry points, said the National
Public Health Organization (EODY).
The total number of COVID-19 cases in
Greece reached 72,510 of which 4,622 relate to
travel from abroad and 18,812 to already confirmed infection cases.
A total of 366 individuals are intubated.
Their median age is 64 years, 80.9 pct have an
underlying condition or are aged 70 or more
and 112 of them are women. 370 have been discharged from ICUs since the start of the pandemic.
Finally, Greece also registered 38 new deaths,
bringing coronavirus fatalities to 1,035 in total.
The median age of all fatalities was 80 years,
96.8 pct had an underlying condition and/or
were aged 70 or above while 416 of them were
women.

SCHOOL CLOSINGS

Education Minister Niki Kerameus announced on Saturday that all primary schools
and kindergartens will close from Monday 16
November until November 27. The pupils will
continue their lessons via distance learning and
educational television.
Kerameus said that the measures are «of precautionary character» as the epidemiological
burden in schools is very low but they target the
reduction of the adults’ mobilisation.
She said that the recent developments of the
pandemic in Greece « are such that make these
measures necessary in order to jointly and with
determination address the spread of the virus in
Greece».
Kerameus said that as last spring the tools of
distance learning will be exploited in order to
keep the education procedure alive «in these extremely difficult and unprecedented conditions». She also clarified that special needs education schools will remain open.

MITSOTAKIS - IERONYMOS

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on Saturday visited the Archbishop of Athens and All
Greece Ieronymos at the Archdiocese.
Government sources said that Mitsotakis
briefed the Archbishop on the course of the
pandemic and the government’s measures.
They added that both Mitsotakis and the Archbishop agreed on the need to contribute with all
our strength to the implementation of the measures by observing the health rules as it hap-

pened from the start of the pandemic.
They also expressed the optimism that the
observation of the health rules and the improvement of the epidemiological data will allow us to celebrate Christmas in a different environment. «it is in our hands to follow the
measures and to celebrate Christmas with the
Churches open» underlined Mitsotakis.
On his part, the Archbishop added that «we
all have the responsibility to protect the public
health in order to be able to celebrate Christmas
in our Churches».

SYRIZA – KINAL

Even now the government continues without
a plan, main opposition SYRIZA-Progressive
Alliance said in an announcement on Saturday.
«The government opened the schools without any preparation, without mass COVID-19
tests and with many pupils in every classroom
in the midst of the pandemic».
«Until yesterday» SYRIZA said «Education
Minister ruled out any possibility of closing the
primary schools, claiming that there is no such
recommendation by the scientists committee
and today she announced the suspension of primary schools and kindergartens’ operation».
The least this government should do is to
prepare the schools, in the days of the lockdown, for their right opening, this time without
new ludicrous palinodes, the main opposition
party said.
Μovement for Change (KINAL) in an announcement on Saturday said that the pandemic is raging throughout Greece and accused the
government of wait and see tactics.
«The government again with delay shuts

down the primary schools and admits the mistake of excluding them from the general restriction measures» KINAL said adding that the
schools in northern Greece should have closed
many days ago.
Government’s wait and see continues with
cost to lives and to the economy, KINAL said.

KIKILIAS

Health Minister Vassilis Kikilias urged again
the people to observe the measures against the
pandemic during his visit to the hospital of
Halkida on Saturday.
Kikilias toured and inspected the hospital
which has new ICU units. «We hired permanent staff and doctors for the ICUs. Today, we
two patients with COVID from the city of Karditsa are being treated at Halkida hospital.
He finally expressed his optimism that we
will soon pass to ‘a partial normality» with the
distribution of the vaccine. «I understand that
the people are tired but as long as we follow the
measures, I believe that will exit the lockdown
soon and we will be able to celebrate, according
to the conditions, the Christmas holidays» Kikilias said.

MINKS EUTHANIZED

A total of 2,500 mink infected with coronavirus will be euthanized in a farm in the Kozani
region starting Saturday, a sector representative
and a chief veterinarian told Athens-Macedonian News Agency (ANA-MPA) in northern
Greece on Friday.
Vice president of the association for farmers
of fur-bearing animals, Athanassios Lagas, and
head of the Kozani Veterinary Service, Theofi-

Communist Party discards Polytechnic march prohibition
Athens.- AMNA-GreekNewsOnline
Communist Party (KKE) leader Dimitris
Koutsoumbas in an interview on Saturday to
the public broadcaster ERT said that the operation of the schools could have been achieved
even in the pandemic «if the government had
listened to us and had listened the agencies, the
teachers and the pupils and had assumed measures on time, before the outbreak of the pandemic.
In terms of KKE’s participation in the march
for the Polytechnic uprising anniversary on
Tuesday 17 November, he underlined that «in
the last 47 years, every year, under any conditions it was not a memorial or a laying of
wreaths but a claim and this year has the same
character, we can’t change the context. The

Polytechnic never was a governmental feast.
The events and the anti-imperialistic march to
the US Embassy was not organised by the government but by the labour unions, the students’
unions, the political parties and the association
of political prisoners and exiles during the junta» he said.
«This is what they will do this year in these
special conditions. All the measures will be
strictly observed with the use of face masks and
antiseptics, keeping the necessary distances
and of course we urge people belonging to vulnerable groups or those who are ill to stay at
home.
On Friday, Citizen Protection Minister Michalis Chrisochoidis made a dramatic plea to
the political parties and citizens to abide by a
ban of the customary march for the Polytechnic

uprising anniversary on November 17 and also
to show solidarity and avoid division, underlining that the police will strictly implement the
law everywhere.
«We are experiencing the most difficult ordeal after the war... The march for the Polytechnic will not be held, in the same way that there
was no parade on October 28 or on March 25
and Easter was not celebrated; there will be no
exceptions,» Chrisochoidis said, adding that
the ban was «an act of fairness and equal treatment with respect to the other anniversaries.»
«Streets and demonstrations spread the virus
and breed disease,» underlined Chrisochoidis,
adding: «It is not a time for confrontations
when the cases are multiplying. It is not a time
to put on shows for petty political gain while
putting human lives at risk.»

los Gadzoglou, said that the mink were being
raised in a farm in Kaloneri, municipality of
Voion, Macedonia.
Lagas said the animals will be euthanized
over two days and buried in trenches over four
meters deep in an area designated by the relevant authorities. The farm in Kaloneri was set
up in 2014, he added, and western Macedonia
has nearly 84 farms raising furred animals. The
entire mink population in the area is estimated
at a million animals.
Gadzoglou pointed out that the veterinary
services of western Macedonia region and
Kozani region are continuing painstaking examination of the samples from dead and live
animals in Kaloneri, to ensure that none of the
infected animals has carried a variant strain of
Covid-19. «This process will take between a
week and ten days,» he told ANA-MPA.
Besides the owner of the Kaloneri farm, three
more farmers in the Kozani region have tested
positive to the virus and as many in Grevena,
further south in Macedonia, after 120 rapid
tests were done on Friday.
In Kastoria, 135 rapid tests showed that 9
farmers and workers in furred animal farms
were positive to the coronavirus, Tsoukas said.
Tests will also be carried out at a farm in Mesopotamia, where the owner tested positive to the
novel coronavirus. Speaking to ANA-MPA, the
president of Kastoria furriers Apostolos Tsoukas said that the farm contains 30,000 animals
that «so far have shown no symptoms, so the
likeliest outcome is that the coronavirus test
will come out negative.»
According to a decision by the Agricultural
Development & Food Ministry, «only animals
ill with Covid-19 will be euthanized, and the
measure shall not be applied across the board.»
Minister Makis Voridis has ordered all related
ministry services to be on the alert and follow
developments closely, keeping in mind public
health.

First dose of the vaccine
will be available in
Greece in early 2021
Athens.- AMNA

The first doses of the vaccine against
COVID-19 will be available in Greece in early
2021 in parallel with the other EU countries, reassured Deputy Health Minister Vassilis Kontozamanis speaking to Athens-Macedonian News
Agency on Saturday.
According to Kontozamanis «Greece’s participation in the common European supply in combination with the access to the products portfolio that the EU negotiates and agrees, guarantees
the vaccines’ sufficiency to cover the population.
As he said «EU has already signed agreements
with Pfizer and Biontech vaccine which has
brought optimism to the world over its 90 pct effectiveness.
Particularly on Pfizer and Biontech vaccine,
the agreement foresees that the 27 EU state
members will buy 200 million doses of the vaccine with the option for the acquisition of an additional 100 million doses.
Kontozamanis said that the government is already developing a population vaccination plan
according to the instructions of the National
Vaccination Committee and other agencies.
President of Republic Katerina Sakellaropoulou spoke on the phone on Saturday with Pfizer
CEO Albert Bourla and congratulated him for
the fast and effective, as it appears, development
in the production of the vaccine against
COVID-19. On his part, Bourla expressed the
hope that in a few weeks the vaccine will be
available. On her part, Sakellaropoulou underlined that we all wish the vaccine to effectively
address the pandemic.
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EAST MED ACT

State Department
issues reports on
Turkish interference
in Cyprus’ EEZ and
Greek air space

Biden and the Greek
American Community
ERDOGAN LEADS «THIRD ATTILA» TO VAROSHA

Washington D.C.By Apostolos Zoupaniotis
The US State Department has issued a report
on Turkish interference in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Republic of Cyprus
from 19 April 2017 to 17 January 2020, which it
submitted to Congress committees. At the same
time, it submitted a report on Turkish violations
of Greece’s air space.
Both reports were prepared in March 2019,
based on the Eastern Mediterranean Security
and Energy Partnership Act of 2019, which requires the Department of State, in consultation
with the Secretary of Defense and the Secretary
of Energy, to submit to the appropriate congressional committees a report on incidents since
Continues on page 36
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President-elect has long and strong
bonds with Greek Americans since
he was first elected – Philip
Christopher and Tasos Zambas
speak about their personal
experience with Joe Biden
A handout photo made available by the Turkish President Press office shows Turkish
President Recep Tayyip Erdogan (L) and his Quisling Ersin Tatar (2-L) laying wreath to
monument of the Mustafa Kemal Ataturk during their meeting in the Turkish occupied
area of the divided capital Nicosia, Cyprus, 15 November 2020. Photo: EPA

BARTOLOMEW CONGRATULATES JOE BIDEN
New York.- (GreekNewsOnline)
Ecumenical Patriarch Bartholomew
sent a warm personal congratulatory message to President-elect Joe Biden, expressing “joy and enthusiasm” for his electoral
victory, that gives to millions of Americans
and citizens of the world a hope.
He praised the President – elect for his
intention to undertake initiatives to protect the environment, with a view to joining the Paris Agreement and guaranteeing
a cleaner environment.
“Mr. President, those who thirst for religious freedom expect a lot from us, those
whose human rights are being violated,
those who desire freedom and justice”, the
Ecumenical Patriarch writes to Joe Biden,
while he recalls his visit at the Ecumenical
Patriarchate in 2011.
The message was never reported at the
social media or their web site, by the Archons of the Ecumenical Patriarchate, although Joe Biden was a recipient of the
Athenagoras Human Rights Award in
2015. The leadership of the Archons was
criticized by Community members as White House Photo: Vice President Joe Biden meets with Ecumenical Patriarch Bartholomew at the
Ecumenical Patriarchate in Constantinople, Turkey; December 3, 2011. Archbishop Demetrios of
Continues on page 34 America also in attendance.

New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Joe Biden’s long-standing friendship with the
Greek Diaspora, Greece and Cyprus, has placed
him among our most beloved U.S. politicians who
acknowledge our concerns and from time to time
Continues on page 35

3,000 CASES DAILY

Greece tightens
Covid-19 lockdown,
shuts primary schools
Athens.- (GreekNewsOnline,
AMNA, Reuters)
Greek authorities announced on Saturday the
closure of nurseries and primary schools until
the end of November, tightening a nationwide
lockdown after a spike in COVID-19 cases.
Greece has fared better than many other European countries in tackling the coronavirus,
mainly due to an early nationwide lockdown
imposed weeks after the pandemic broke out in
February.
A gradual increase in infections since early
October has forced authorities to reimpose restrictions and order a second nationwide lockdown, which expires at the end of November
and includes a night curfew from 9 pm to 5 am.
Lose 300x3250
On Saturday, the government tightened the
measures further, closing primary schools and
nurseries from Monday for two weeks until the
end of the lockdown period. Distance learning
Continues on page 39

