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ΑΠΟΨΗ

√Ζητούν Πενταμερή

για να αναγνωρίσουμε
το ψευδοκράτος!
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Σήμερα Πέμπτη
αναμένεται συμφωνία
για το Brexit
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΑΚΑΡΠΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΓ ΟΗΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ

Τ/κ ΤΑΤΑΡ: «Λύση δύο κρατών»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δεν το συζητώ»
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ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β.
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΥΣΗΣ

Διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στη βάση του
διεθνώς αποδεκτού μοντέλου διζωνικής ομοσπονδίας
n ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: «ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 9 & 21

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Από την επόμενη βδομάδα αρχίζουν
οι εμβολιασμοί στη Βρετανία

n ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ LOCKDOWN ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΡΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ (TIERS) ΣΤΟ 99% ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΕΞ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΕΥΘΕΩΣ ΤΗΝ
ΑΓΚΥΡΑ ΟΤΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Έξαλλος κατά των ΗΠΑ και της
Γαλλίας ο Τσαβούσογλου μετά
το «χαστούκι» από τον Πομπέο
l ΔΙΟΤΙ …. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ»
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2021:

Προεκλογικός αγώνας
σε αχαρτογράφητα νερά
l Γράφει ο Νίκος Σύκας
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 17
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n ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ,
ΜΕ 55 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.
n 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΗΓΕΤΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Εκστρατεία Κ. Μητσοτάκη για
κυρώσεις κατά της Τουρκίας
ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
n ΥΠΕΡ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ: ΓΑΛΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ
n ΥΠΕΡ «ΧΑΪΔΕΜΑΤΟΣ»: ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ,
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 11

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS
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1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com
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Eπικαιρότητα - Current News

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Από την επόμενη βδομάδα αρχίζουν
οι εμβολιασμοί στη Βρετανία
Π

ολύ ενθαρρυντικά τα νέα στη Βρετανία στην καταπολέμηση του κορωνοϊού. Η χώρα θα αρχίσει τους εμβολιασμούς κατά της Covid-19 με το εμβόλιο της Pfizer την ερχόμενη εβδομάδα,
αφού η ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας
ενέκρινε χθες το εμβόλιο αυτό, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.
«Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουμε ένα πρόγραμμα
εμβολιασμού των ανθρώπων κατά της
Covid-19 εδώ σ' αυτή τη χώρα», δήλωσε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για «φανταστικά νέα».
Η Αρχή κινήθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα,
καθώς μόλις στις 23 Νοεμβρίου είχε λάβει
τα πλήρη δεδομένα για τα αποτελέσματα
της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών
του σκευάσματος, που έχει αποδειχθεί
αποτελεσματικό σε ποσοστό 95%.
Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα φτάσουν στη Βρετανία εντός ημερών, με τη
διανομή του στα σημεία εμβολιασμού να
αρχίσει αμέσως μετά.
Πιστεύεται ότι λόγω των αναγκών
συντήρησης του εμβολίου στους -70 βαθμούς Κελσίου και για να περιοριστούν οι
μετακινήσεις του, θα χορηγηθεί αρχικά σε
προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας
NHS.
O επικεφαλής της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά έκανε λόγο για “μια ιστορική στιγμή στη
μάχη κατά της covid-19”, μετά την ανακοίνωση ότι το εμβόλιο που ανέπτυξε η
εταιρεία μαζί με τη γερμανική BioNTech
εξασφάλισε έγκριση για χρήση στη Βρετανία.
Πρόκειται για την πρώτη έγκριση παγκοσμίως εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού.
Τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν στη
Βρετανία οι πρώτες δόσεις του εμβολίου.
Η χώρα έχει παραγγείλει 40 εκατομμύρια
δόσεις για το 2020 και το 2021.
«Αναμένουμε ότι η χορήγηση του εμβολίου
στη Μεγάλη Βρετανία θα μειώσει τον αριθμό
των νοσηλειών ανθρώπων που ανήκουν
σε ομάδες υψηλού κινδύνου», επεσήμανε από την πλευρά του ο Ουγκούρ Σαχίν,
επικεφαλής της BioNTech.
Σύμφωνα με τη «Daily Telegraph», η
διανομή μπορεί να αρχίσει εντός οκτώ
ωρών από τη θετική απόφαση της Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διοικητική μονάδα του NHS στην οποία υπάγονται πέντε μεγάλα νοσοκομεία του Λονδίνου
αναμένει την έναρξη των εμβολιασμών
ακόμα και την προσεχή Δευτέρα, καθώς
οι επικεφαλής έχουν απευθύνει κάλεσμα
για εθελοντές νοσηλευτές που θα μπορούσαν να αρχίσουν να χορηγούν το εμβόλιο δυνητικά από τις 7 το πρωί εκείνης της
ημέρας.
Η «Telegraph» αναφέρει πως η διοίκηση
του NHS έχει επισήμως ζητήσει τη συνδρομή στρατιωτών από το Υπουργείο
Άμυνας και το εμπλεκόμενο προσωπικό
των ενόπλων δυνάμεων έχει λάβει εντολή να μεταμορφώσει περίπου δέκα εγκαταστάσεις ανά τη χώρα σε κέντρα μαζικού
εμβολιασμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το νοσοκομείο εκστρατείας που έχει στηθεί στον
εκθεσιακό χώρο ExCel στο ανατολικό Λονδίνο, το ιπποδρόμιο στο Έπσομ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας και το γήπεδο
ποδοσφαίρου της Μπρίστολ Σίτυ στην
ομώνυμη πόλη της δυτικής Αγγλίας.
Κυβερνητικός αξιωματούχος δηλώνει
στην εφημερίδα ότι «αν ένα εμβόλιο κριθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα με τη
διανομή, καθώς ο εμβολιασμός εκατομμυρίων ανθρώπων είναι μια σημαντική επιμελητειακή πρόκληση».
Αναφερόμενη στον κυβερνητικό σχεδιασμό η εφημερίδα γράφει πως κάθε
μεγάλη πόλη θα έχει ένα κέντρο μαζικού
εμβολιασμού, ενώ θα οριστούν ακόμα
χίλιες μικρότερες εγκαταστάσεις για τη
χορήγηση των εμβολίων. Οι πολίτες θα
μπορούν επίσης να εμβολιάζονται πέρα
από τα νοσοκομεία και στα γενικά ιατρεία
της περιοχής τους, σε φαρμακεία και σε
μικρές κλινικές.

357 εκατομμυρια εμβόλια
Η κυβέρνηση της Βρετανίας έκλεισε
συμφωνία με την εταιρεία Moderna Inc για
την αγορά επιπλέον 2 εκατομμυρίων
δόσεων του υποψηφίου εμβολίου της εναντίον του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε η
ίδια χθες.
Με τη συμφωνία αυτή, το Λονδίνο θα
αποκτήσει πρόσβαση σε αριθμό δόσεων
του συγκεκριμένου σκευάσματος που αρκεί
για τον εμβολιασμό 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Συνολικά, η κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου έχει κλείσει συμφωνίες για την
αγορά 357 εκατομμυρίων δόσεων υποψηφίων εμβολίων από επτά εταιρίες και
φορείς που τα αναπτύσσουν, σύμφωνα
με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του
βρετανικού υπουργείου Υγείας.

Τέλος στο lockdown
– Ανταρσία στους Τόρυς
Η Αγγλία βγήκε χθες Τετάρτη από ένα
lockdown διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων και επέστρεψε σε ένα σύστημα τριών
βαθμίδων περιορισμών ανά περιοχή, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του
κορωνοϊού, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να ελπίζει να άρει
τους περιορισμούς την άνοιξη χάρη στην
έναρξη των εμβολιασμών κατά του Covid19 και μιας εκστρατείας διεξαγωγής μαζικών
διαγνωστικών τεστ.

Μέχρι τον Φεβρουάριο τίθεται σε ισχύ
ένα σύστημα προειδοποίησης τριών επιπέδων, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί περιορισμοί ανάλογα με τη
σοβαρότητα της κατάστασης με την επιδημία.
Πλέον σε όλη την Αγγλία μπορούν να
ανοίξουν και πάλι όλα τα μη απαραίτητα
καταστήματα, προς μεγάλη ανακούφιση
των καταστηματαρχών ενόψει Χριστουγέννων. Επίσης ανοίγουν ξανά τα γυμναστήρια, ενώ μπορούν να γίνονται θρησκευτικές λειτουργίες και γάμοι.
Οι κάτοικοι της Αγγλίας μπορούν να
συναντώνται έως και έξι άτομα το μέγιστο,
ενώ στις περιοχές που βρίσκονται στο
υψηλότερο επίπεδο συναγερμού μόνο σε
εξωτερικούς χώρους.
Για να στηρίξει τα καταστήματα την
περίοδο των Χριστουγέννων η κυβέρνηση αποφάσισε να τους επιτρέψει να επιλέγουν μόνα τους το ωράριο λειτουργίας
τους, με κάποιες αλυσίδες να αποφασίζουν
να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο.
Σχεδόν όλη η Αγγλία (στο 99%), με
περίπου 55 εκατομμύρια κατοίκους, τέθηκε στο επίπεδο συναγερμού 2 ή 3, με εξαίρεση το νησί Γουάιτ, την Κορνουάλη και
τα νησιά Σίλι που βρίσκονται το χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού. Οι περιορισμοί
– που αφορούν κυρίως τη λειτουργία των
παμπ και των εστιατορίων αλλά και τις
συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους–
είναι πιο αυστηροί σε σχέση με πριν το
lockdown.
Στη διάρκεια της ψηφοφορίας την Τρίτη
για το κυβερνητικό σχέδιο οι βουλευτές
των Εργατικών αποφάσισαν να απέχουν.
Ο επικεφαλής τους Κιρ Στάρμερ εκτίμησε
ότι η οικονομική στήριξη που προσφέρει
η κυβέρνηση στις πλέον πληγείσες περιοχές είναι ανεπαρκής και εξέφρασε τις
αμφιβολίες του για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων απουσία ενός επαρκούς συστήματος ιχνηλάτησης.
Η κυβέρνηση αναγνώρισε τις “σημαντικές” οικονομικές επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων, αλλά υπογράμμισε ότι
οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του κορωνοϊού θα είναι “πολύ χειρότερες” για τη δημόσια υγεία.
Όμως τα επιχειρήματα αυτά δεν έπεισαν κάποιους Συντηρητικούς βουλευτές,
55 από τους οποίους καταψήφισαν το
κυβερνητικό σχέδιο και άλλοι 16 απείχαν,
φέρνοντας τον Τζόνσον αντιμέτωπο με τη
μεγαλύτερη εξέγερση στο εσωτερικό του
κόμματός του μετά την εκλογή του στην
προεδρία των Τόρις.

Σε αυτο-απομόνωση
ο Βρετανός ΥΠΕΞ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντομινίκ Ράαμπ, μπήκε σε αυτοαπομόνωση, αφότου ήρθε σε επαφή με πρόσωπο που αργότερα διαγνώστηκε
θετικό στη νόσο Covid-19, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της
χώρας.
«Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε ότι ένα πρόσωπο, με το οποίο ήλθε
πρόσφατα σε στενή επαφή, διαγνώστηκε θετικό στον κορωνοϊό», επισήμανε
εκπρόσωπος τύπου του Φόρεϊν Όφις.
«Σε συμφωνία με τις κυβερνητικές οδηγίες και τους κανόνες του NHS, ο υπουργός Εξωτερικών προέβη αμέσως στα απαραίτητα βήματα για να αυτοαπομονωθεί για το απαιτούμενο διάστημα. Θα συνεχίσει να εργάζεται από μακριά
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής».

Αρνητές των περιοριστικών μέτρων
σε διαδήλωση στο Λονδίνο…
Περισσότερα από 60 άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο κατά την διάρκεια
διαδηλώσεων κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η αγγλική Αστυνομία. Οι συλλήψεις έγιναν
για διάφορες παραβάσεις, κυρίως για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων.
Η Αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην συμμετέχει στις διαδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι απαγορευμένες εξαιτίας του lockdown. Οι διαδηλωτές φώναζαν «ελευθερία» και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «σταματήστε να μας ελέγχετε» και «όχι άλλα lockdown».
Τέσσερις εβδομάδες μετά την επιβολή του δεύτερου lockdown, η Αγγλία επέστρεψε χθες Τετάρτη σε ένα καθεστώς τοπικών περιοριστικών μέτρων, ανάλογα με τον βαθμό διασποράς του ιού, με βάση ένα σύστημα που περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες συναγερμού.
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Τ

ο θράσος τους δεν έχει όρια. Ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο. Άλλοτε επεδίωκαν
την αναγνώριση με την εφαρμογή της δικής
τους διζωνικής. Όπως αυτοί την καταλάβαιναν και την εννοούσαν, ξεγελώντας ξένους απεσταλμένους και μεσολαβητές αλλά,
φευ, και δικούς μας μικρόνοες και αφελείς,
ευκολόπιστους ή μωροφιλόδοξους.

Τ

ώρα, Τουρκία και κατοχικοί ηγέτες έβγαλαν πλήρως τη μάσκα. Δεν φοβούνται
τον... «κορωνοϊό» της επίρριψης ευθυνών
ούτε τη διεθνή αποδοκιμασία, ακόμα και
του Λονδίνου.

Η

απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ πήγε
στην Κύπρο για να... διερευνήσει το
έδαφος, προκειμένου να επαναρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις. Η κυρία Λουτ, όπως και
όλοι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ από το 1974
και εντεύθεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κοινοπολιτεία, κάθε διεθνής οργανισμός, αναγνωρίζει ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα πρόβλημα που χρήζει επίλυσης. Για εμάς, τον
Ελληνισμό ολόκληρο, είναι πρωτίστως θέμα
εισβολής και κατοχής και καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για άλλους είναι
μια «δικοινοτική διαφορά», για κάποιους
είναι ένα «ενοχλητικό θέμα» που θα πρέπει
να παραμεριστεί. Υπάρχουν, βέβαια, κι
εκείνοι – μια ασήμαντη μειοψηφία ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους – που συμβιβάστηκαν με την τουρκική κατοχή και θέλουν
οποιαδήποτε «λύση», γιατι έπαψαν πλέον
να έχουν ίχνος πατριωτικής συνείδησης.
Άλλοι επιθυμούν λύση για οικονομικό συμφέρον ή ακόμα για κομματικό όφελος.

Ό

ποια εκδοχή λύσης του Κυπριακού
προβλήματος κι αν πάρουμε, ακόμα
και τη χειρότερη, αυτή είναι ανάγκη να συμφωνηθεί. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, διάλογος. Δεν
υπάρχει άλλη λέξη που να αποδώσει καλύτερα τη συνεννόηση μεταξύ δύο (ή περισσοτέρων) πλευρών ώστε να βρεθεί λύση, ή
διακανανισμός για τους υποτελείς, σε ένα
πρόβλημα, έστω σε μία διαφορά ή, ας πούμε,
διαφιλονικία.

Τ

ι έρχεται, όμως, τώρα η Τουρκία διά του
Τατάρ και μας λέει; Εγώ δεν συνομιλώ.
Απλώς να συγκληθεί μία Πενταμερής διάσκεψη, κατά την οποία να υπάρξει μια πανηγυρική αναγνώριση της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου» (έτσι λένε το
κατοχικό καθεστώς, την υποτελή – σύμφωνα με το ΕΔΑΔ – τουρκική «διοίκηση» στη
βόρεια Κύπρο) και το θέμα έκλεισε. Ούτε
λύση συνομοσπονδίας ούτε τίποτα. Απλά,
αναγνώριση των «πραγματικοτήτων» στο
νησί. Ότι υπάρχουν δύο «κυπριακά κράτη»,
τα οποία έχουν «κυριαρχική ισότητα» όχι

★
★

Ζητούν Πενταμερή
για να αναγνωρίσουμε
το ψευδοκράτος!
™

μόνο στο έδαφος, αλλά και στη θάλασσα.
Αυτά, λοιπόν, τα «δύο κράτη» μπορούν να
... συνεργάζονται μεταξύ τους, να συνάπτουν
διμερείς συμφωνίες κάθε ειδους, όπως
κάνουν όλα τα κανονικά κράτη στον κόσμο.

Α

υτή ήταν με λίγα λόγια η πρόταση της
Άγκυρας για... συνομιλίες στο Κυπριακό. Ο Τατάρ το υπογράμμισε ξεκάθαρα. Ούτε
ερμηνείες θέλουν τα δημοσίως λεγόμενά
του ούτε ειδικές αναλύσεις.

Η

δική μας πλευρά επιμένει στο πλαίσιο
λύσης του ΟΗΕ, ζητεί οι συνομιλίες ν’
αρχίσουν από εκεί που διεκόπησαν στο
Κραν Μοντάνα, ώστε νά δοθεί η δυνατότητα να γίνουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και δεν θέτουμε κανένα όρο προκειμένου να συμμετάσχουμε στην τουρκικής έμπνευσης και διαχρονικώς επιζητούμενη
«πενταμερή». Παραγνωριζουμε τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, την
κατάληψη των Βαρωσίων και τον συνεχιζόμενο εποικισμό και θέλουμε να συνομιλήσουμε για λύση.

Η

απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, η κυρία
Τζέιν Λουτ, πήγε στην Κύπρο, άκουσε
και έφυγε. Μετέβη στην Ελλάδα για επαφές με την κυβέρνηση, αλλά η Άγκυρα της
άναψε «κόκκινο». Πιθανόν να τη δεχθεί,
αλλά στις 14 Δεκεμβρίου, δηλαδή μετά τη
Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. Η τουρκική κυβέρνηση «φρόντισε» η συνάντηση να γίνει στον
απόηχο της Συνόδου ώστε να ξέρει πώς θα
δράσει. Αν τα Συμπεράσματα δεν της είναι
αρεστά, αν επιβληθούν κυρώσεις, τότε θα
προβάλει το «επιχείρημα» ότι η Ε.Ε. «δυσκολεύει» τη λύση του Κυπριακού, άρα, εκτός
από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία («Ε/κ Διοίκηση» την ονομάζει η
Τουρκία) ευθύνεται και η Ευρώπη για τη...
στασιμότητα στο Κυπριακό. Όπως πάντα,
δηλαδή. Η Άγκυρα χρησιμοποιούσε το Κυπριακό ως «δόλωμα», προκειμένου να εκβιάζει και να κερδίζει εκεί που ήταν από «χέρι»
ηττημένη.

Θ

α διερωτηθεί ένας: Καλά, αυτά δεν τα
αντελήφθη η κυρία Λουτ; Οι ξένοι διαμεσολαβητές είναι άσχετοι με τον κοινό νου;
Ασφαλώς όχι. Και τα καταλαβαίνουν και τα
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βλέπουν. Απλώς επέλεξαν... ουδετερότητα,
ώστε να ελπίζουν σε συνέχιση της προσπάθειας, επικρατούν συμφέροντα πολιτικά και οικονομικά και αξιολογούν την Τουρκία
ως μία σημαντική χώρα, την οποία χρειάζονται. Από την άλλη, βλέπουν ότι η «αδύνατη
πλευρά» – εμείς – μπορούμε να πιεστούμε
πιο... αποτελεσματικά.

Φ

θάσαμε σήμερα σε ένα σημείο που οι
αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν, είναι πράγματι ανάγκη να βασίζονται στην πραγματικότητα. Στην αποδοχή
ότι η Τουρκία κρατούσε «ανοιχτό» το Κυπριακό ενόσω τη βόλευε να είναι άλυτο και να
υπάρχει η προσδοκία μιας λύσης. Σήμερα,
αυτό το «χαρτί» εξαφανίστηκε. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν έχει μέλλον.
Στην Ελλάδα οι πιέσεις και οι απειλές δεν
«πιάνουν τόπο». Η σθεναρή στάση της Αθήνας, με την απόκρουση των λαθρομεταναστευτικών ορδών του Ερντογάν και η αποφασιστική προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στις θαλάσσιες
ζώνες, έδωσαν το μήνυμα ότι τα τουρκικά
σχέδια δεν περνούν. Στην Ευρώπη το κλίμα
είναι αντιτουρκικό. Ακόμα και οι χώρες που
δεν επιθυμούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, δεν είναι και θιασώτες του Ερντογάν.
Μέχρι και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεσπάθωσε
– τώρα που φεύγει – κατά της Τουρκίας, με
ασυνήθιστα επικριτική γλώσσα. Παράλληλα, Ελλάδα και Κύπρος χτίζουν ισχυρές
συμμαχίες περιμετρικά της Τουρκίας, με
διείσδυση και στον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο. Συνεπώς, πού να «πουλήσει»
πια το Κυπριακό η Τουρκία; Πουθενά. Ακόμα
κι ο «σύμμαχός» αυτή την εποχή του Ερντογάν, ο Ρώσος πρόεδρος, κρατάει «δύο
σχοινιά»...

Ε

πιδιώκει, ως εκ τούτου, φανερά πλέον
η Τουρκία να πετύχει αναγνώριση του
ψευδοκράτους και προβαίνει σε ανοίγματα σε χώρες – υποχείριά της όπως το Αζερμπαϊτζάν και η μισή Λιβύη, σε «φιλικές»
χώρες όπως το Κατάρ ή το Πακιστάν κ.λπ.
προκειμένου να γίνει δεκτός ο Τατάρ ως...
αρχηγός κράτους! Ξέρει ο Ερντογάν ότι αν
θέλει να έχει λόγο στα ενεργειακά της περιοχής – στον βαθμό που του αναλογεί –

★
★

πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και
να αποδεχθεί μια διάσκεψη των χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου για επίλυση τυχόν
διαφορών, όπως πρότεινε ο Σαρλ Μισέλ.
Σ’ αυτή τη διάσκεψη θα συμμετέχουν, όμως,
κράτη, ΟΧΙ κοινότητες. Αυτό απαίτησε και
πέτυχε να αναγνωριστεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Το ψευδοκράτος ως τώρα δεν
το αναγνωρίζει καμία χώρα, γι’ αυτό επείγεται να πάρει αναγνώριση από κάποιες
«δικές» του χώρες. Εκεί κατευθύνονται σήμερα οι τουρκικές προσπάθειες. Να συμμετέχουν δύο «τουρκικά κράτη» στη Διάσκεψη
της Ανατολικής Μεσογείου και συνάμα η
Τουρκία να διατείνεται ότι έχει «νομικό έρεισμα» να διεξάγει γεωτρήσεις στην περιοχή
κατόπιν συμφωνιών (ανυπόστατων) με το
ψευδοκράτος.

Τ

ι κάνουμε εμείς; Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποδέχθηκε την πενταμερή, με
σκοπό να συνεχιστούν οι συνομιλίες από
εκεί που έμειναν. Αν στόχος της πενταμερούς είναι αυτός που διακήρυξε ο Τατάρ, τότε
η τυχόν συμμετοχή σ’ αυτήν θα συναγάγει
τη λύση των «δύο κρατών» ως μια επιλογή! Να μην πάει, να αρνηθεί συμμετοχή,
όπως έκανε και επί Ακιντζί, ο οποίος απαιτούσε να αποδεχθεί εκ των προτέρων η Ε/κ
πλευρά παραμονή στρατευμάτων, εγγυήσεων και συνδιαχείριση του φυσικού αερίου.

Π

αράλληλα, να εντείνουμε τη μάχη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με την Ελλάδα και άλλες χώρες να ζητούμε συνεχώς
αυστηρές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές συμμαχίες στην περιοχή να αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν
κοινά συμφέροντα με γειτονικές χώρες, τα
οποία θίγονται από την τουρκική επεκτατικότητα. Η συνεργασία με τη Γαλλία να
λάβει «σάρκα και οστά», με παραχώρηση
ίσως γαλλικής βάσης στην Κύπρο. Επίσης,
να αξιοποιηθεί στον βαθμό που είναι δυνατόν
η νέα αμερικανική διοίκηση. Χειρότερη από
τον Τραμπ δεν μπορεί να είναι.

Σ

αφώς υπάρχουν δυσκολίες και ο δρόμος δεν είναι «λεωφόρος». Δεν μπορούμε, όμως, και να αυτοκτονήσουμε, να
ψηλώσουμε τα χέρια για να περάσει από
πάνω μας ως οδοστρωτήρας ο Τούρκος
επιδρομέας.

Μ

πορεί να μην έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε το δίκαιο, όμως έχουμε τη
δυνατότητα να αγωνιστούμε αποφασιστικά για προάσπιση των συμφερόντων του
Ελληνισμού. Φτάνει τα εφόδια που έχουμε
στη διάθεσή μας να τα αξιοποιήσουμε στο
έπαρκο.

“Ε”
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Οργή Άγκυρας κατά Ευρωβουλής για το ψήφισμα για
τα Βαρώσια: «Το υπαγόρευσαν οι Ελληνοκύπριοι»
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Σ

ε απόρριψη του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
την κατάσταση στα Βαρώσια και τη μη
συμμόρφωση της Τουρκίας με τα ψηφίσματα 500 και 2483 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό προχώρησε η Άγκυρα, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι δήλωσε πως
«απορρίπτουμε πλήρως τη μη δεσμευτική
σύσταση που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χώρα
μας και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)” και υποστηρίζουμε
πλήρως τη δήλωση που έκανε η Προεδρία
της “ΤΔΒΚ” για αυτό το ζήτημα».
Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταφέρεται εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρώντας ότι κινεί τα
νήματα: «Αυτή η απόφαση, η οποία αναμφίβολα υπαγορεύεται από την “ελληνοκυπριακή διοίκηση”, έδειξε για άλλη μια φορά
πόσο άσχετο και προκατειλημμένο είναι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Κυπριακό
Ζήτημα. Εάν διατηρήσουν αυτήν την προσέγγιση και νοοτροπία, δεν είναι δυνατόν τα
όργανα της ΕΕ να συμβάλουν εποικοδομητικά στην επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ακσόι.
Διαμηνύοντας για άλλη μια φορά την αλλαγή πλεύσης στο ζήτημα της επίλυσης του
Κυπριακού, (σ.σ. ο νέος Τουρκοκύπριος
ηγέτης Ερσίν Τατάρ έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι αποκλείει τη λύση της ομοσπονδίας και προκρίνει ως μόνη βιώσιμη
την ύπαρξη δύο κρατών) το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί «το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να
αντιμετωπίσουν τις πραγματικότητες (sic)
στο νησί της Κύπρου, να λάβουν υπόψη την
παρουσία του τουρκοκυπριακού λαού και να

Οι Ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρης Χριστοφόρου (Δ)
και Λουκάς Φουρλάς με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Manfred Weber (Κ). Φωτογραφία ΔΗΣΥ, ΚΥΠΕ

εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε
η ΕΕ έναντι των Τουρκοκυπρίων τον Απρίλιο
του 2004».
«Χωρίς να ανέχεται απειλές και εκβιασμούς
η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες
διαλόγου και διαπραγμάτευσης προστατεύοντας αποφασιστικά τα δικαιώματά της
καθώς και των Τουρκοκυπρίων», καταλήγει
η δήλωση του Ακσόι.

Το καταιγιστικό ψήφισμα
Με 631 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στα Βαρώσια και τη
μη συμμόρφωση της Τουρκίας με τα ψηφίσματα 550 και 543 του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ.
Καταψήφισαν τρεις ευρωβουλευτές: ο
Τσέχος Ιβάν Νταβίντ, ο Ολλανδός Μαρσέλ
ντε Γκράαφ από την ακροδεξιά πολιτική
ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» και ο
υπόδικος χρυσαυγίτης Ιωάννης Λαγός.
Παράλληλα, το ΕΚ παροτρύνει την κυβέρνηση της Τουρκίας να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να αποφύγει οποιαδήποτε

μονομερή ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις στο νησί, σύμφωνα με την πρόσφατη έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καλεί
την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά
της από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την περιοχή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της υπό την προσωρινή διοίκηση των
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα
550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, και να απόσχει από κάθε ενέργεια που
αλλοιώνει τη δημογραφική ισορροπία του
νησιού μέσω της εφαρμογής πολιτικής παράνομων εποικισμών.
Νωρίτερα, με ευρεία πλειοψηφία (440
ψήφοι υπέρ, 193 κατά) είχε περάσει τροπολογία που κατέθεσε η ελληνική και η κυπριακή αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, με πρωτοβουλία των Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Λευτέρη
Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά (και περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ψήφισμα) η
οποία καλεί «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να
επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία
ως απάντηση στις παράνομες δραστηριότητές της».

Έβαλε στη θέση του τον εκπρόσωπο
της Τουρκίας ο Επίτροπος Μ. Σχοινάς
Τ

ον πρωταγωνιστικό ρόλο
της Ευρώπης στη μετά την
πανδημία εποχή υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς,
μιλώντας στο διαδικτυακό
φόρουμ του TRT WORLD με
θέμα: «Η διεθνής τάξη στον
μετά την πανδημία κόσμο».
«Η Ευρώπη θα πρωταγωνιστήσει για την παγκόσμια συνεργασία στη μετά την πανδημία
εποχή», τόνισε ο Μαργαρίτης
Σχοινάς.
Μεταξύ τον ομιλητών ήταν και
ο εκπρόσωπος της τουρκικής
προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, ο
οποίος άσκησε κριτική στην
Ευρώπη, τονίζοντας πως σε θέματα παγκόσμιας συνεργασίας
η Ευρώπη κινείται... ευρωκεντρικά.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε ότι
αρνείται αυτόν τον όρο, παρά το

γεγονός ότι είναι ελληνικός, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι
η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος
δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, με σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο
του ΟΗΕ, πρωταγωνιστεί σε
παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έχει χορηγήσει 37 δισ.
ευρώ σε χώρες εκτός Ευρώπης

για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Επιπροσθέτως, ο κ. Σχοινάς
επισήμανε ότι «ο κόσμος μόλις
βγει από την πανδημία θα ανακαλύψει ξανά την αξία της πολύπλευρης συνεργασίας» σημειώνοντας επίσης, ότι είναι σημαντικό τόσο το γεγονός ότι η ΕΕ
συμφώνησε στο πακέτο ανάκαμψης τον περασμένο Ιούλιο,

αλλά και το ότι προχώρησε στην
αγορά εμβολίων από όλες τις
εταιρείες που βρίσκονται κοντά
στο να παράξουν ένα εμβόλιο,
διαβεβαιώνοντας τους Ευρωπαίους ότι θα έχουν δίκαιη και
καθολική πρόσβαση.
«Ένα από τα πιο σημαντικά
αποτελέσματα αυτής της τραγωδίας ήταν ότι πάντα σε καιρούς κρίσης οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι είναι καλύτερα
μαζί», τόνισε ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν και προσέθεσε ότι
«ο μεγαλύτερος εχθρός της ΕΕ
είναι o εφησυχασμός και η στασιμότητα. Κάθε φορά που έχουμε εξωτερικά σοκ που δημιουργούν αβεβαιότητα στην κοινή μας
γνώμη, πολύ γρήγορα τα κράτημέλη είτε είναι μεγάλα είτε είναι
μικρά, ανατολικά ή δυτικά, όλοι
πολύ γρήγορα αντιλαμβάνονται
ότι η ασπίδα τους είναι μία αποτελεσματική προσέγγιση της ΕΕ».
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Ελληνικής καταγωγής
η νέα εκπρόσωπος του
Λευκού Οίκου
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε
την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, πως επέλεξε μόνο γυναίκες, οι οποίες
διετέλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας και σύμβουλοι, για να ηγηθούν του επικοινωνιακού επιτελείου
του Λευκού Οίκου. Ανάμεσα σε άλλες και η ελληνικής καταγωγής
Τζεν Ψάκη, η οποία θα αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου του
Λευκού Οίκου. Η γεννημένη την 1η Δεκεμβρίου του 1978 στο Κονέκτικατ Ψάκη έλκει την καταγωγή της από τη Μεσσηνία, από την
πλευρά του πατέρα της, Δημήτρη Ψάκη.
Η Ψάκη διετέλεσε διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου
Εξωτερικών επί προεδρίας
του Μπαράκ Ομπάμα, πράγμα που σημαίνει ότι έχει εργαστεί επί πολλά έτη και στενά με τον Τζο Μπάιντεν. Διαχρονικά, η 41χρονη απολάμβανε της πλήρους εμπιστοσύνης του Ομπάμα, ενώ τα αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για τις γνώσεις, την εμπειρία, ετοιμότητα και
την ψυχραιμία της, όταν της έθεταν δύσκολες ερωτήσεις, τόσο στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όσο και στον Λευκό Οίκο.
Πέρα από τη δραστηριότητά της στον χώρο της πολιτικής, η Ψάκι εργάστηκε στο παρελθόν και ως αναλύτρια για το CNN. Είναι
παντρεμένη εδώ και 10 χρόνια με τον Γκρέγκορι Μέτσερ, οικονομικό υποδιευθυντή της Επιτροπής για την προεκλογική Εκστρατεία
υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος για το Κογκρέσο, και έχουν
μαζί δύο παιδιά.
Η Ψάκη ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι αυτή η επικοινωνιακή ομάδα είναι «η πιο διαφορετική ομάδα στην ιστορία και
αποτελείται επίσης από έξι μητέρες μικρών παιδιών».
«Είναι μεγάλη μου τιμή να εργάζομαι ξανά για τον Τζο Μπάιντεν,
έναν άνδρα που εκπροσώπησα τα χρόνια της κυβέρνησης Ομπάμα-Μπάιντεν και παρακολούθησα να συμβάλει καίρια στην οικονομική ανάκαμψη και στην ανοικοδόμηση των σχέσεών μας με τους
εταίρους μας, αλλά και να εμποτίζει με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά
κάθε σύσκεψη στην οποία ήμουν παρούσα», έγραψε σε ανάρτησή
της η Τζεν Ψάκι μετά την ανακοίνωση για τη νέα της θέση.
«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω σήμερα την πρώτη υψηλόβαθμη ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, η οποία αποτελείται
εξ ολοκλήρου από γυναίκες. Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν τα
κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία σε ζητήματα επικοινωνίας,
φέρνοντας διαφορετικές αντιλήψεις στη δουλειά τους αλλά και μία
κοινή δέσμευση για την καλύτερη ανοικοδόμηση της χώρας», δήλωσε σχετικά με την απόφασή του να διορίσει μόνο γυναίκες στο
επικοινωνιακό του επιτελείο ο Μπάιντεν.
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Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΕΞ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΕΥΘΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΟΤΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Έξαλλος κατά των ΗΠΑ και της Γαλλίας ο
Τσαβούσογλου μετά το «χαστούκι» από τον Πομπέο
Μ

ετά την αρχική του εισήγηση στη συνάντηση
των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, κατά την
οποία μίλησε για μέλλον της
Ατλαντικής Συμμαχίας και το
Αφγανιστάν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προφανώς ενοχλημένος από την
τοποθέτηση του υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ που
προηγήθηκε, καταφέρθηκε
εναντίον των ΗΠΑ και της Γαλλίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε αιτιάσεις
εναντίον της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ειρήνη», λέγοντας
ότι το πρόσφατο περιστατικό
δεν έγινε τυχαία λίγο πριν από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια καταφέρθηκε
εναντίον των ΗΠΑ, εκφράζοντας τη «λύπη» του για το γεγονός
ότι οι ΗΠΑ είναι «εναντίον της
Τουρκίας», υποστηρίζουν τις
«μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου» και στηρίζουν
«τρομοκρατικές οργανώσεις»,

ενώ είπε ότι η Γερμανία αποτελεί τον μόνο τίμιο διαμεσολαβητή.
Μιλώντας για τη Γαλλία, ο κ.
Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι
η «γαλλική θέση στη Λιβύη αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για
τη συνοχή της Συμμαχίας».
Κατέληξε την παρέμβαση του,
σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-

φορίες, λέγοντας με σαφή εκνευρισμό ότι η ομάδα Μινσκ στο
πλαίσιο του ΟΑΣΕ είναι προκατειλημμένη υπέρ της Αρμενίας.

Το «Χαστούκι» από
τον Πομπέο
Νωρίτερα, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
σε μια ασυνήθιστη για τα ΝΑΤΟϊκά δεδομένα παρέμβαση στο

πλαίσιο της συνάντησης, τόνισε ότι η Τουρκία εναντιώνεται
στις αρχές και τη λειτουργία της
Συμμαχίας, υπονομεύοντας έτσι
τη συνοχή της.
Συγκεκριμένα υπογράμμισε
τις προκλητικές, όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, τη
Λιβύη, τη Συρία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Ο κ. Πομπέο προχώρησε
λέγοντας ότι η απόκτηση του
αντιαεροπορικού συστήματος
S-400, αποτελεί «δώρο για τη
Ρωσία» από έναν ΝΑΤΟϊκό
σύμμαχο! Και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατέληξε λέγοντας ότι θα πρέπει να επανεκκινήσει ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης, ο οποίος δεν λειτουργεί με υπαιτιότητα της Τουρκίας.
Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στους «New York
Times», που δημοσιεύθηκε τον
περασμένο Ιανουάριο ο νέος
πρόεδρος των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν «αυτοκράτορα», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ
θα πρέπει να υποστηρίξουν τους
αντιπάλους του με στόχο να τον
ωθήσουν στις εκλογές. «Πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα»,
είχε πει χαρακτηριστικά.
Αυτό το τίμημα θα μπορούσε
να επιφέρει σημαντικές γεωπολιτικές αλλαγές. Εκτός από
την απειλή κυρώσεων, δυνητικά βαριές κυρώσεις μπορεί να
ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή εξαιτίας της προκλητικής
συμπεριφοράς της Τουρκίας,
υπάρχουν επίσης ανεπίλυτες
διαφορές ως προς το καθεστώς
των Κούρδων μαχητών στη
Συρία, τους θαλάσσιους ισχυρισμούς της Τουρκίας στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές.
Και γενικώς στην Άγκυρα ετοιμάζονται για μια τετραετία κόλαση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με
την Ουάσιγκτον.
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Ο Τζόν Φ. Κέννεντυ
το τελευταίο...θύμα
των Τούρκων!
Μια εύστοχη ανάρτηση έκανε το Λόμπυ για την Κύπρο
στο facebook που οφείλουμε να την προβάλουμε.
«Ο μ. Πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζόν Φ. Κέννεντυ το τελευταίο
θύμα του οργουελλισμού στα
κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επειδή οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με την διαδικασία
του αφελληνισμού, οι παράνομοι κατακτητές τώρα επιδόθηκαν σε μια οργουελλινή διαδικασία αντι-αμερικανισμού.
Την ημέρα της επετείου της δολοφονίας του Τζόν Φ.Κέννεντυ , η Τουρκία και το παράνομο καθεστώς της μετονόμασαν την
Λεωφόρο Κέννεντυ, την κύρια οδό στο Βαρώσι, με το όνομα του
Τούρκου στρατηγού που οργάνωσε τις τούρκικες εισβολές στην
Κύπρο το 1974.
Ως γερουσιαστής την δεκαετία του 1950 ο ΤΦΚ ανοικτά εκδηλώθηκε υποστηρικτής της αυτό-διάθεσης στην Κύπρο. Ως
Πρόεδρος, υποστήριζε την ΚΔ. Δεν είναι τυχαίο που οι “ενδοκοινοτικές” ταραχές ξέσπασαν στις 23 Δεκεμβρίου 1963, μόνο
λίγες μέρες μετά την δολοφονία του στις 22 Νοεμβρίου 1963»,
έγραψαν.

Φανούλα Αργυρού

Δεν σταματά τις
προκλήσεις η Τουρκία
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ: «Η ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟ»…
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις, κατηγορώντας την Ελλάδα
πως αρνείται να προσέλθει σε διάλογο, προχώρησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι.
Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την απόσυρση του Oruc
Reis, ο Χαμί Ακσόι τόνισε:
«Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία τάσσεται υπέρ του διαλόγου
χωρίς προϋποθέσεις με την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, επιτεύχθηκε συμφωνία για την επανάληψη των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα, αλλά η ημερομηνία της συνάντησης δεν
μπορούσε να καθοριστεί, καθώς η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πίσω
λόγω του γεγονότος ότι το Oruc Reis ήταν στο πεδίο.
»Το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων μας ανακοίνωσε
ότι το Oruc Reis ολοκλήρωσε τις δραστηριότητές του στην ανατολική Μεσόγειο και επέστρεψε στην Αττάλεια στις 29 Νοεμβρίου
2020. Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή σε διάλογο χωρίς
προϋποθέσεις, όπως είναι μέχρι σήμερα».

Thursday 3rd December 2020
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1,6 εκατ. δόσεις εμβολίων εξασφαλίζει η Κύπρος
Τ

ην Τρίτη, ημέρα κατά την οποία
δύο εταιρείες, οι Biontech/Pfizer
και Moderna υπέβαλαν τις αιτήσεις
τους για αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το
υπουργείο Υγείας της Κύπρου
προχώρησε σε ενημέρωση των
πολιτών για τις διαδικασίες που
προωθούνται από κυπριακής πλευράς τόσο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση εμβολίων όσο και σε ό,τι
αφορά τον σχεδιασμό, βάσει του
οποίου θα γίνουν οι εμβολιασμοί
στον κυπριακό πληθυσμό.
Η Κύπρος, όπως εξήγησε κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου η καθηγήτρια Ζωή - Δωροθέα Πανά, έχει
προχωρήσει, μέσω των κεντρικών διαδικασιών της αρμόδιας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σε παραγγελία 1.192.043
δόσεων από την εταιρεία Astra-Zeneca
με την ποσότητα να παραλαμβάνεται
σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο του
2020 μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του
2022. Επιπρόσθετα, παραγγέλθηκαν
200.000 δόσεις, από την εταιρεία «JJ
(Janssen)» με την ποσότητα να παρ-

αλαμβάνεται σταδιακά από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2021,
και 391.637 δόσεις από την εταιρεία
Biontech/Pfizer οι οποίες θα αρχίσουν
να παραλαμβάνονται από το τέλος του
2020 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του
2021.
«Οι ποσότητες αυτές», όπως είπε η
κ. Πανά, «έχουν καθοριστεί μέσω της
κεντρικής ευρωπαϊκής διαδικασίας και
σε τελικό στάδιο βρίσκεται ο καθορισμός επιπρόσθε-των ποσοτήτων από
τις εταιρείες Cyrevac και Moderna, ενώ
για την εταιρεία Sanofi & Glaxo δεν
έχουν ακόμα οριστεί οι δόσεις εμβολίων
που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος-μέλος».

Προτεραιότητα στον
εμβολιασμό - Επαγγελματίες
υγείας στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα
Ενήλικες με μεγαλύτερο κίνδυνο για
σοβαρή νόσηση με έμφαση στα άτομα
άνω των 65 ετών που διαμένουν σε
μονάδες χρόνιας φροντίδας, άτομα με
σοβαρά καρδιολογικά νοσήματα, σακχα-

ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ...

Μειώνεται κατά 25%
η αστυνομική φρουρά των
πολιτικών αρχηγών στην Κύπρο
Μειώνονται κατά ¼ περίπου οι φρουρές των πολιτικών αρχηγών
και των πρώην κρατικών αξιωματούχων μετά από απόφαση της υπουργού Δικαιοσύνης, Έμιλυς Γιολίτη, και αφού προηγήθηκε η επαναξιολόγηση κινδύνου που έγινε από την Αστυνομία, για όσους διαθέτουν φρουρά. Από τους 97 αστυνομικούς οδηγούς πολιτικών αρχηγών
και πρώην αξιωματούχων αφαιρούνται οι 21. Το κύριο συμπέρασμα
όμως που βγαίνει από την αξιολόγηση κινδύνου που έγινε από αρμόδια Επιτροπή στο Αρχηγείο Αστυνομίας, είναι πως σήμερα στην ουσία κανένας πολιτικός αρχηγός ή πρώην κρατικός αξιωματούχος διατρέχει οποιονδήποτε υπαρκτό κίνδυνο πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου της Αστυνομίας προέβη σε εισηγήσεις στον Αρχηγό του Σώματος, ο οποίος με τη σειρά του απέστειλε επιστολή στην υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία γίνεται εισήγηση για μείωση των φρουρών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον
κίνδυνο που διατρέχει ένας έκαστος, αλλά και την εκτίμηση που χαίρει κάθε πρώην κρατικός αξιωματούχος.
Από τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τον Γ.Γ του ΑΚΕΛ αφαιρούνται οι
μισοί αστυνομικοί και από οκτώ που διαθέτουν σήμερα θα γίνουν τέσσερις. Μείωση φρουράς θα έχουν όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων που διαθέτουν τέσσερις ή τρεις αστυνομικούς. Από τον πρώην
Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου αφαιρείται ένας αστυνομικός και μένει
με δύο (είχε τρεις αλλά ο ένας αφυπηρέτησε και δεν θα αντικατασταθεί)
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Βάσο Λυσσαρίδη αφαιρείται
επίσης ένας αστυνομικός από τους τρεις που θα διαθέτει, ενώ παραμένει ο ένας αστυνομικός για την πρώην πρώτη κυρία Μιμή Κυπριανού τιμής ένεκεν. Επίσης, ο τέως πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης θα συνεχίσει να διαθέτει τους δύο αστυνομικούς που
του παραχωρήθηκαν μετά την παραίτησή του, νοουμένου ότι είχε δεχθεί απειλές μετά την εμπλοκή του με το βίντεο του Al Jazeera.
Οι εισηγήσεις αυτές της Αστυνομίας θα οδηγηθούν με πρόταση από
την υπουργό Δικαιοσύνης στο Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο όσοι
αστυνομικοί εξοικονομηθούν να διοχετευτούν στον έλεγχο της παλιάς
Λευκωσίας αλλά και σε άλλα καθήκοντα.
Η κ. Γιολίτη επιθυμεί όπως σύντομα λειτουργήσει σταθμός του
πολίτη στην περιοχή της οδού Λήδρας κατά το πρότυπο του σταθμού
που θα λειτουργήσει σύντομα στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό,
ώστε οι αστυνομικοί που θα τον στελεχώνουν να ελέγχουν με πεζές
περιπολίες την παλιά Λευκωσία.
Σημειώνεται ότι οι 97 αστυνομικοί που υπηρετούν σήμερα στις
φρουρές πολιτικών προσώπων στοιχίζουν στο κράτος γύρω στο ένα
εκατομμύριο ευρώ, ενώ άλλοι 50 αστυνομικοί είναι επιφορτισμένοι με
τη φύλαξη πρεσβειών και άλλων ξένων συμφερόντων στην Κύπρο.

ρώδη διαβήτη, χρόνια νοσήματα πνευμόνων, παχυσαρκία, χρόνια νεφρική
νόσο, καρκίνο (έως και 6 μήνες μετά
το τέλος της θεραπείας), νοσήματα που
προκαλούν σοβαρή ανοσοκαταστολή,
αιμοσφαιρινοπάθειες.
Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής όπως
στρατιωτικοί, στρατεύσιμοι, μέλη της
Αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, εργαζόμενοι στα Σώματα προστασίας του πολίτη, πρώτοι ανταποκριτές/εργαζόμενοι πρώτης γραμμής,
οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς,
εργαζόμενοι στην καθαριότητα, σε οίκους ευγηρίας και ιδρύματα χρονίως
πασχόντων, εργαζόμενοι σε κλειστές
δομές όπως φυλακές, στρατόπεδα,
μετανάστες, εργαζόμενοι στην αλυσίδα
τροφίμων.

« Να μην πιστεύουν
στις αστείες φήμες»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου όσο η κ. Πανά όσο και οι καθηγητές Κωνσταντίνος Τσιούτης και
Γιώργος Νικολόπουλος, οι οποίοι
ήταν παρόντες, τόνισαν ότι «οι πολίτες

πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν
ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στην πανδημία».
Σε ερώτηση για τις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κάνουν λόγο
για «παρέμβαση» του εμβολίου στο
ανθρώπινο DNA, ο κ. Τσιούτης χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς
«αστείους», ενώ η κ. Πανά εξήγησε ότι
«οι κατηγορίες των τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται για τα εμβόλια είναι
τρεις. Η μια αφορά στην ομάδα της
«πρωτεΐνης S», η οποία βοηθά το ανο-

σιακό σύστημα να «ξυπνήσει». Η δεύτερη αφορά στον «φορέα», είναι δηλαδή ένα νανοσωματίδιο, το οποίο ομοιάζει πάρα πολύ με τον κορωνοϊό, άρα
«ξεγελά» το ανοσιακό σύστημα, και «η
τρίτη αφορά αυτό που έχει να κάνει με
το MRNA, το οποίο και πάλι ξυπνά τον
οργανισμό. Δεν είναι γενετικό υλικό το
οποίο μπορεί να αντιγραφεί και δεν
φαίνεται ότι παρεμβαίνει σε κυτταρικό
επίπεδο και σε μηχανισμούς, ώστε να
δημιουργήσει πρόβλημα στον οργανισμό».

Ομόφωνα υπέρ του εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου
Το ομόφωνο ανακοινωθέν της Συνόδου
μεταξύ άλλων είναι υπέρ του εμβολιασμού,
των πρωτοκόλλων ενώ παράλληλα απορρίπτεται ομόφωνα η συνωμοσιολογία γύρω
από τα ζητήματα ύπαρξης του ιού αλλά και
του εμβολιασμού.
«Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εμβολιαστεί αλλά και όσοι αποφασίσουν να εμβολιαστούν να μην επιβαρύνουν τη συνείδησή
τους».
Η Ιερά Σύνοδος αφού ευχαρίστησε τους επιστήμονες που παραβρέθηκαν υπενθύμισε το
όπλο της προσευχής και της μετάνοιας, προκειμένου να λυτρωθούμε όλοι από τη λοιμική
νόσο.
Στη Σύνοδο καταγράφηκε επίσης η θέση της
Εκκλησίας για τη Θεία Κοινωνία. «Σταθερή και
ξεκάθαρη η θέση. Σώμα και αίμα του Χριστού δεν μεταδίδουν καμιά ασθένεια».
Αυτούσιο το ανακοινωθέν της Συνόδου:
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου
συνήλθε την Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 σε
έκτακτη συνεδρία υπό την προεδρία της Α.Μ
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ Χρυσοστόμου
με θέμα την πανδημία του κορωνοϊού.
Η Ιερά Σύνοδος ενωτιζόμενη την κραυγή
αγωνίας του λαού και συμπάσχουσα μαζί του
λόγω της ενσκηψάσης λοιμικής νόσου, η οποία
ταλαιπωρεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, αφού
ενημερώθηκε και από ομάδα ειδικών επιδημιολόγων οι οποίοι εμφανίσθηκαν ενώπιον της
Συνόδου κατόπιν ευγενικής αποδοχής της πρόσκλησης που τους απευθύνθηκε ενημέρωσαν
τα μέλη της Συνοδου για το θέμα της πανδημίας
σε όλες τις πτυχές. Εδέχθησαν σωρεία ερωτήσεων από τους Συνοδικούς και έδωσαν τις δέουσες διαφωτιστικές απαντήσεις.
Η Ιερά Σύνοδος επιθυμεί να απευθύνει προς
το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας
και να θέσει υπόψη του τις θέσεις της. Η νόσος
ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο προέλευσης της επετρέπη από τον Θεό (ἀφοῦ ἄνευ
αὐτοῦ «οὐ πράξις, οὐ λόγος τελεῖται») για παιδαγωγικούς λόγους:
Η νόσος μας περιστέλλει πρώτα τον εγωισμό και μας οδηγεί στην επίγνωση των ορίων
μας. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τη λογική και τις δυνατότητές του πέτυχε πολλά στη ζωή του.
Η πρόοδος όμως αυτή συνέβαλε πολλάκις

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

στην αποστασία από τον Θεό και στην έπαρση. Νόμισε ο άνθρωπος πως όλα τα μπορεί και
όλα του επιτρέπονται. Έρχεται έτσι ένας μικροσκοπικός αόρατος ιός να τον προσγειώσει και
να του υποδείξει τα όριά του. Αναγκαζόμαστε,
ομολογώντας την αδυναμία μας, να προστρέξουμε με ταπείνωση στον Θεό αναζητώντας το
έλεος και τη βοήθειά Του.
Η πανδημία ύστερα δρα και σαν πρόκληση
προς τον άνθρωπο να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Ο Θεός δεν εδημιούργησε τον άνθρωπο ως άβουλο ον. Τον δημιούργησε «κατ'
εἰκόνα Του», δίνοντάς του μερικά από τα δικά
Του γνωρίσματα, όπως είναι το λογικό, ή ελευθερία και η σημερινή κατάσταση ωθεί τον άνθρωπο σε νέες έρευνες και τον αναγκάζει να
εργαστεί προς παρασκευή νέων φαρμάκων και
νέων εμβολίων προκειμένου να αναχαιτιστεί η
νόσος.
Στην προσπάθεια αυτή του ανθρώπου έρχεται βοηθός και ο Θεός. Η Αγία Γραφή εκθέτει
πολλά παραδείγματα στα οποία ο Θεός αναπληρώνει ό,τι δεν μπορούν οι άνθρωποι να
επιτύχουν. Κάνει ο άνθρωπος ό,τι περνά από
το χέρι του και για τα υπόλοιπα έχει την έγνοια
ο Θεός.
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια της δικής μας προσπάθειας και της αναπλήρωσης από τον Θεό
εκείνων που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει,
εντάσσεται και το καθήκον όλων μας για τήρηση όσων το υπεύθυνο Κράτος και οι Υπηρεσίες
Υγείας ορίζουν για την προστασία όλων. Η
Εκκλησία συστήνει τούτο ανεπιφύλακτα. Περιορίζουμε την ελευθερία και τα δικαιώματά μας,
ακόμα και στο θέμα του εκκλησιασμού, αυτοβούλως, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους συνανθρώπους μας και να μπορέσουμε να εξέλθουμε από τους περιορισμούς όσον το δυνατό
συντομότερα.
Ως προς το θέμα της Θείας Μετιαλήψεως η
θέση της Εκκλησίας είναι σταθερή και ξεκάθα-

ρη. Το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν
μεταδίδουν καμιά ασθένεια. Είναι τούτο αποδεδειγμένο από την μακραίωνη ζωή και πράξη
της Εκκλησίας. Θα εξακολουθήσει να μεταδίδεται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο που γίνεται
και σήμερα, τηρουμένων όλων των διατάξεων
των υγειονομικών αρχών για τις μεταξύ αλλήλων αποστάσεις και τις προσωπικές προφυλάξεις.
Η Ιερά Σύνοδος χωρίς να παραβλέπει τις
επιφυλάξεις κάποιων ως προς τη σύσταση και
τη δράση ορισμένων εμβολίων τα οποία ετοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες,
αλλά και χωρίς ν ασπάζεται τη συνωμοσιολογία
που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα και αφού
άκουσε με προσοχή τους ειδικούς επιστήμονες
που κάλεσε προς τούτο, αποφάσισε να συστήσει στους πιστούς να εμβολιασθούν εφόσον το
συγκεκριμένο εμβόλιο συστήσουν οι Ιατρικές
Υπηρεσίες Υγείας του Κράτους. Δεν είναι δυνατόν
να αποδώσουμε κανενός είδους συμφέροντα
στις Ιατρικές Υπηρεσίες Υγείας του Κράτους
παρά μόνο την έγνοια τους για την υγεία του
λαού.
Ασφαλώς κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να
εμβολιασθεί, θα πρέπει όμως και όσοι αποφασίσουν να εμβολιασθούν να μην επιβαρύνουν
τη συνείδησή τους με ανεδαφικές και αντεπιστημονικές προλήψεις.
Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι να μη
θρηνήσουμε άλλα θύματα και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά όσο το δυνατό πιο σύντομα η πανδημία. Τέλος η Ιερά Σύνοδος καλεί
όλους σε μετάνοια προκειμένου οι προσευχές
μας να εισακουστούν από τον Θεό και να λυτρωθούμε από τη λοιμική νόσο που ενέσκηψε και
στην πατρίδα μας.
Τούτο είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε, απερίσπαστοι, να επιδοθούμε στις προσπάθειες απελευθέρωσης της πατρίδας μας
και στα άλλα θεάρεστα έργα μας.

Eπικαιρότητα
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Σήμερα Πέμπτη αναμένεται συμφωνία για το Brexit
Ε

υρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο
Βασίλειο επιτάχυναν τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία
που θα διέπει τις μελλοντικές τους σχέσεις με στόχο να ολοκληρωθούν σήμερα Πέμπτη, αλλά οι ενδεχόμενες υποχωρήσεις οι οποίες συζητούνται από τις
διαπραγματευτικές ομάδες προκαλούν
ακόμα εντάσεις μεταξύ των χωρών μελών
της Ενωσης, δήλωσαν στο AFP πολλές
ευρωπαϊκές πηγές.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «θέλει
συμφωνία» και έστειλε στο Λονδίνο μία από
τις στενότερες συνεργάτιδές της, την Γαλλίδα Στεφανί Ριζό, «για να επιταχυνθούν
οι διαπραγματεύσεις, με υποχωρήσεις που
κινδυνεύουν να ξεπεράσουν ό,τι έχει γίνει
αποδεκτό από τα κράτη μέλη», εξήγησαν
οι πηγές.
«Η Γαλλία δεν θα αποδεχθεί μία συμφωνία για το Brexit που δεν σέβεται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά μας», δήλωσε ο
πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου
με τον Bέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ
ντε Κρο μετά την συνάντησή τους στο Παρίσι
την Τρίτη.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε
ότι το Παρίσι παρακολουθεί προσεκτικά την
πορεία των διαπραγματεύσεων σε σχέση
με τους όρους των εμπορικών συναλλαγών
και την αλιεία.
Ο Bέλγος πρωθυπουργός δήλωσε από
την πλευρά του ότι είναι σημαντική η επίτευξη συμφωνίας , αλλά «όχι με οποιοδήποτε κόστος».
Η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Σάββατο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείται
«παρακινδυνευμένη»: ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ «δεν θα

έχει πλέον τον έλεγχο και οι διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται από το γραφείο της
προέδρου», δήλωσε πηγή που πρόσκειται
στην διαπραγματευτική διαδικασία.
«Υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ
των κρατών μελών για το ότι η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει συμφωνία και η αντίληψη είναι ότι
αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε άλλη
πηγή.

Στήριξη σε Μπαρνιέ
Η Στεφανί Ριζό, η απεσταλμένη για την
«στήριξη» του Μπαρνιέ, «είναι ατού, διότι
γνωρίζει πολύ καλά τον φάκελο», δήλωσαν
άλλες πηγές. Στέλεχος του γραφείου της
φον ντερ Λάιεν, ανήκε στην υπό τον Μισέλ
Μπαρνιέ ομάδα που διαπραγματεύθηκε
την συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενωση.
Πολλές πηγές δηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν προόδευσαν πολύ κατά
την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά
προχθές Τρίτη επιταχύνθηκαν και υποχωρήσεις προτείνονται για να υπάρξει συμφωνία.
Στόχος είναι οι συνομιλίες να ολοκληρωθούν σήμερα Πέμπτη: «Είτε θα υπάρξει
συμφωνία, είτε θα είναι το τέλος», εξήγησε
μία πηγή.

«Η Στεφανί Ριζό και ο Μισέλ Μπαρνιέ
γνωρίζουν τις κόκκινες γραμμές των κρατών»,
βεβαιώνει εσωτερική στις διαπραγματεύσεις
πηγή. Ομως τα κράτη «φοβούνται ότι θα
βρεθούν στην θέση να πουν «όχι» στην
προτεινόμενη συμφωνία, με τον κίνδυνο
διαίρεσης», εξήγησε άλλη ευρωπαϊκή πηγή.
Η νέα Βρετανίδα πρέσβειρα στη Γερμανία, Τζιλ Γκάλαρντ, αναμένει επιτυχία
στις διαπραγματεύσεις για μια νέα εμπορική συμφωνία με την ΕΕ εν όψει Brexit.
«Είμαι αισιόδοξη και πεπεισμένη ότι θα
υπάρξει συμφωνία. Αλλά πρέπει επίσης να
πω με σαφήνεια ότι το status quo στο ζήτημα των αλιευτικών δικαιωμάτων στη Βόρεια Θάλασσα δεν είναι αποδεκτό από τη
βρετανική κυβέρνηση. Και σε θέματα, όπως
είναι οι επιδοτήσεις και η συμμόρφωση με
τις περιβαλλοντικές και εργασιακές ρυθμίσεις,
δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι πρέπει να
αναλάβουμε δεσμεύσεις που δεν εκπληρώνουν τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς. Ο
Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θέλει τη συμφωνία και είναι έτοιμος να
κάνει συμβιβασμούς. Αλλά και η ΕΕ πρέπει επίσης να μετακινηθεί με τη σειρά της»,
τόνισε η Τζιλ Γκάλαρντ σε συνέντευξή της
στην εφημερίδα «Rheinische Post».

ΜΠΟΡΙΣ: «Μην ανησυχείτε, παιδιά, ο
Covid-19 δεν θα σταματήσει τον Άη Βασίλη»
Η πανδημία του κορωνοϊού
δεν θα σταματήσει τον Άγιο
Βασίλη και θα καταφέρει να παραδώσει τα δώρα του στα παιδιά, διαβεβαίωσε ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε, στην οποία επικαλείται
ειδικούς οι οποίοι λένε πως δεν
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία
των παιδιών, αν τηρηθούν οι
κανόνες.
Ο Τζόνσον έδωσε αυτή τη διευκρίνιση μετά την επιστολή που
έλαβε από ένα 8χρονο αγόρι,
τον Μόντι, ο οποίος τού έγραψε για να τον ρωτήσει αν ο Άγιος
Βασίλης θα μπορέσει να παραδώσει φέτος τα δώρα του.
Στο χειρόγραφο μήνυμά του
ο Μόντι ρώτησε τη βρετανική
κυβέρνηση αν έχει σκεφτεί το
θέμα του Άγιου Βασίλη και της
ετήσιας επίσκεψής του στα παι-

διά: «Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ
απασχολημένοι, αλλά μήπως
εσείς και οι επιστήμονες μπορείτε να μιλήσετε για αυτό;», ρωτούσε ο 8χρονος.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός
ανήρτησε την επιστολή του Μόντι
στον επίσημο λογαριασμό του
στο Twitter μαζί με την απάντησή του.
«Έχω πάρει τηλέφωνο στον

Βόρειο Πόλο και μπορώ να σου
πω ότι ο Άγιος Βασίλης είναι έτοιμος και ανυπομονεί να ξεκινήσει, όπως και ο Ρούντολφ και οι
άλλοι τάρανδοι», επεσήμανε.
«Ο επικεφαλής Δημόσιας
Υγείας μού ζήτησε να σας ενημερώσω ότι, εφόσον ο Άγιος Βασίλης συμπεριφερθεί με τον γνωστό, υπεύθυνο τρόπο του και
εργαστεί γρήγορα και με ασφά-

λεια, δεν υπάρχει κίνδυνος για
τη δική σας υγεία ή τη δική του»,
πρόσθεσε ο Τζόνσον.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός
εξήγησε ότι έχει ήδη λάβει πολλά
γράμματα για το θέμα και συμφώνησε με την ιδέα του Μόντι, τα
παιδιά να τοποθετήσουν ένα
αντισηπτικό δίπλα στα κουλουράκια που αφήνουν παραδοσιακά για τον Άγιο Βασίλη.
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ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β. ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΥΣΗΣ

Διαπραγματεύσεις για
το Κυπριακό στη βάση του
διεθνώς αποδεκτού μοντέλου
διζωνικής ομοσπονδίας
Τη θέση ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται
στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο διζωνικιής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, επαναλαμβάνει η βρετανική κυβέρνηση διά της
αρμόδιας υπουργού Ευρώπης, Γουέντι Μόρτον.
Η κυρία υπουργός απαντούσε σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον του προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρήστου Καραολή, με
αφορμή τη μαύρη επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να συνδιαλεχθεί στο πλαίσιο
οποιασδήποτε συνάντησης συγκληθεί προς υποστήριξη της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού. Καλωσορίζει τη διαρκή προθυμία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εργαστεί
με τα μέρη ώστε να διεξαχθούν εις βάθος διαβουλεύσεις επί ενός
τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθεί πρόοδος και πως συμμερίζεται την ελπίδα του ότι οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις θα οδηγήσουν σε μια επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.
«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις διαβουλεύσεις
μέσω διαλόγου με τα μέρη και την Αντιπρόσωπο του ΓΓ των
ΗΕ για την Κυπριακή Διένεξη κα Τζέιν Χολ Λουτ, με την οποία
αξιωματούχοι είναι σε τακτική επαφή. Καλωσορίζω επίσης
τη δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ να διερευνήσει την πιθανότητα
σύγκλησης μίας άτυπης πενταμερούς συν τα Ηνωμένα Έθνη
συνάντησης σε μια κατάλληλη στιγμή», προσθέτει η κα Μόρτον.
Χαιρετίζει παράλληλα τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 3
Νοεμβρίου κατά την οποία εξέφρασαν την αποφασιστικότητά
τους να ανταποκριθούν θετικά σε αυτή τη δέσμευση του ΓΓ των
Ηνωμένων Εθνών. «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να συνδιαλεχθούν εποικοδομητικά και να επιδείξουν ότι
είναι δεσμευμένοι στην επίτευξη προόδου προς μία λύση ως ζήτημα επείγοντος», προσθέτει η κα Μόρτον.
Η κα Μόρτον διαβεβαιώνει τον κ. Καραολή πως η βρετανική
κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι δυνατός υποστηρικτής μιας
συνολικής, δίκαιης και με διάρκεια λύσης του Κυπριακού, στη
βάση του διεθνώς αποδεκτού μοντέλου της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Ως εκ τούτου, το Λονδίνο χαιρετίζει τη δεδηλωμένη ετοιμότητα
των πλευρών να επαναρχίσουν συνομιλίες λύσης και προσβλέπει στην επανάληψη του διαλόγου.
Σημειώνεται δε ότι το ζήτημα των Βαρωσίων υπογραμμίζει τη
σπουδαιότητα επείγουσας επίτευξης μιας συνολικής λύσης του
Κυπριακού.
Η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών διατυπώνει την
ανησυχία του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατάσταση στα
Βαρώσια, περιλαμβανομένου του ανοίγματος της παραλίας
στην περίκλειστη πόλη.
Επαναλαμβάνει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει προβεί σε
παραστάσεις για το ζήτημα προς την Τουρκία μέσω διαφόρων
διπλωματικών οδών και ότι είχε καλέσει σε σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 9 Οκτωβρίου.
Επαναδιατυπώνεται επίσης η υποστήριξη του Ηνωμένου
Βασιλείου στα πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που άπτονται των Βαρωσίων, ιδιαιτέρως τα 550 (1984)
και 789 (1992), καθώς και η υποστήριξη στη δήλωση του
προεδρεύοντος του Συμβουλίου Ασφαλείας που εξέφραζε
βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις.
Στην επιστολή του προς τον Μπόρις Τζόνσον ο κ. Καραολής
χαρακτήριζε τη 15η Νοεμβρίου «ημέρα ντροπής», εξέθετε τον
αρνητικό ρόλο της Τουρκίας στο Κυπριακό και καλούσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να ασκήσει «προληπτικά και εποικοδομητικά» τη δύναμη που έχει να κάνει τη διαφορά σε σχέση με την
Κύπρο.
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν

Η Αστόρια, μια άλλη Ελλάδα…
Από το ρεπορτάζ που έκανε η ιστοσελίδα LIFO, παρουσιάζοντας
μια άλλη Ελλάδα, την Αστόρια, το «ελληνικό χωριό» στη Νέα Υόρκη,
αντιγράφω:
«Χτες είδαμε τον Β., με καταγωγή από την Ικαρία. Πολύ ζεστός
άνθρωπος, μας φώναξε σπίτι του, μας έβαλε κρασί και μας μίλαγε
για την Ελλάδα με τεράστια αγάπη. Μας είπε ότι πολλοί λαοί έρχονται εδώ και θέλουν να γίνουν Αμερικανοί. Να αφήσουν πίσω την παλιά
τους ταυτότητα, λες και είναι ένα βαρίδι που τους δυσκολεύει τον
δρόμο προς την επιτυχία. Λαοί με έντονη κουλτούρα, Ιταλοί, Ιρλανδοί, έρχονται εδώ και δεν κοιτάνε πίσω. Οι Έλληνες δεν μπορούν ν’
αφήσουν την Ελλάδα πίσω και, όποτε μπορούν, επιστρέφουν. “Τι
άλλο είναι για εσάς η Ελλάδα;” τον ρωτήσαμε. Κι εκεί μας είπε κάτι
που μας συγκλόνισε: “Η μητέρα μου ήθελε για μένα το καλύτερο, πήγα
σε καλό πανεπιστήμιο, ήμουν καλός στη δουλειά μου και ήθελε να με
δει Πλανητάρχη, αν γινότανε, να γίνω ο πιο επιτυχημένος στον κόσμο.
Όμως τα καλοκαίρια στην Ικαρία τα είχα μέσα μου. Αυτήν την αγάπη
για τη ζωή, τη συνειδητοποίησα, ότι ευτυχία δεν σημαίνει μόνο επαγγελματική επιτυχία, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, πολύ πιο σημαντικά. Αυτό μου το έδωσε η Ελλάδα και τα ικαριώτικα καλοκαίρια. Αυτό
είναι για μένα η Ελλάδα. Η φιλοσοφία της ζωής. The joy of life”. “Μήπως
όμως αυτό είναι που μας οδήγησε στην καταστροφή;” τον ρωτήσαμε. “Όχι”, μας είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο, “αυτό είναι που θα μας
κάνει να επιβιώσουμε, αυτό είναι που πάντα μας έκανε να επιβιώνουμε”…».

Το 2023 επιστρέφει ο τουρισμός…
….στα προ… κορωνοϊού επίπεδα, σύμφωνα με τον οίκο McKinsey
& Company. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι το 2021 τα ταξιδιωτικά έσοδα
θα ανακάμψουν, φτάνοντας το 85% περίπου των εσόδων του 2019,
αλλά δεν θα προσεγγίσουν το 100% πριν από το 2023. Σημαντικό
ρόλο θα παίξουν οι προσφορές, αν δηλαδή θα είναι ελκυστικές. Η
φετινή τουριστική κίνηση ήταν πάρα πολύ μικρή: Μείον 78,2% στα
έσοδα και μείον 77,2% στις αφίξεις, ήτοι 6,147 εκατομμύρια ταξιδιώτες
έναντι 26.953 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Χάθηκαν, δηλαδή, 20,8 εκατομμύρια τουρίστες. Η ταξιδιωτική κίνηση από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 4,088 εκατομμύρια ταξιδιώτες,
με πτώση 74,6% σε σύγκριση με το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
ήταν μόλις 3,509 δις ευρώ. Μια πολύ πικρή γεύση δίνουν οι εισπράξεις από τη Γερμανία, που ήταν 785 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τη
Γαλλία ήταν 320 εκατομμύρια ευρώ, από το Ηνωμένο Βασίλειο 619
εκατομμύρια ευρώ και από τις ΗΠΑ μόλις 72 εκατομμύρια, με μείωση 92,9%!
Φ.Χαρ.

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Τραγικές καταστάσεις
σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε
ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.400 επιστημόνων με τα μεγαλύτερη επιρροή
παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους
για την τελευταία 11ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly
Cited Researchers», συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο
οργανισμό Thomson Reuters, στο πλαίσιο του project Clarivate
Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science. Από αυτούς, οι 3.900 κατατάσσονται σε 21
συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και οι 2.500 στην κατηγορία των
διεπιστημονικών πεδίων και τομέων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με ψηλή
διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI)
2009-2019, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και
ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Καθεμία από
αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των
άρθρων με τον μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος. Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν
λόγω πίνακα, είναι το κατά πόσο το σύνολο των ετεροαναφορών του
σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο τον κατατάσσει στο 1% των
ερευνητών με τον μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, από τους περίπου
9.000.000 ερευνητές που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, το έργο των
οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και
αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.
Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 11 Έλληνες πανεπιστημιακοί και
ερευνητές που εργάζονται σε ελληνικά ιδρύματα και σύμφωνα με την
κατάταξη, έχουν πολύ σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως.
Στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο
σε επίπεδο δημοσιεύσεων, συνόλου ετεροαναφορών και δείκτη Hindex, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης
publons του Web of Science. Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται στοιχεία στη βάση publons, επειδή οι ερευνητές δεν έχον δημιουργήσει ή εμπλουτίσει το προφίλ τους στη βάση, έχει χρησιμοποιηθεί
το εργαλείο WoS Author Search.
Όσον αφορά τους Έλληνες πανεπιστημιακούς και ερευνητές,
πρώτος είναι ο καθηγητής Ιατρικής και Πρύτανης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, με 2.358 δημοσιεύσεις και 71.340 ετεροαναφορές και δεύτερος ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αριστείδης Τσατσάκης, με 939 δημοσιεύσεις και 13.148 αναφορές. Στην τρίτη θέση
βρίσκεται ο καθηγητής της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Φιλιππάτος, με 682 δημοσιεύσεις
και 59.141 αναφορές, στην τέταρτη θέση ο καθηγητής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Καραγιαννίδης, με 560 δημοσιεύσεις και 12.136 ετεροαναφορές, ενώ την
πρώτη πεντάδα κλείνει ο καθηγητής Ιατρικής το Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, με 399 δημοσιεύσεις και 9.929 αναφορές.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΟΥ

Η

Θεσσαλονίκη μπορεί να «πεθαίνει» στα
νοσοκομεία, όμως τις «καλοκαιρινές»
μέρες ξεσκάει στη Νέα Παραλία. Τον Ιούλιο
φλέρταρε ξανά με την έξαρση, αλλά στο τέλος
Σεπτεμβρίου τα κρούσματα σχεδόν μηδενίστηκαν, με τον Σωτήρη Τσιόδρα να αποφαίνεται ότι «στη Θεσσαλονίκη πήραν το
μάθημά τους».
Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, αναλύσεις του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και της ΕΥΑΘ, έδειξαν αύξηση 290% στη συγκέντρωση του κορωνο-γονιδιώματος στα λύματα
της πόλης.

Σαν να μην υπήρχε πανδημία
Οι Θεσσαλονικείς ζούσαν σαν να μην υπάρχει
πανδημία, οι φοιτητές επέστρεψαν, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, περί τους 5.000, συγκεντρώθηκαν
στις 30 Σεπτεμβρίου έξω από το «Μακεδονία
Παλάς», πριν από το ματς με την Κράσνονταρ.
Σύντομα, τα νοσοκομεία της πόλης βρέθηκαν
στο «κόκκινο» και οι κάτοικοι σε lockdown. Οι
αριστεροί και διάφοροι αναρχικοί θέλησαν να
κάνουν πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου…
και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία.
Η εικόνα της πόλης ανήμερα του Αγίου
Δημητρίου είναι επεξηγηματική. Στον ναό τον
πολιούχου ιερείς και πιστοί χωρίς μάσκα, στις
καφετέριες και στα μπαρ της πόλης οι μάσκες
ήταν προαιρετικές για αρκετούς σερβιτόρους
και εξαφανισμένες για τους (νεαρούς κυρίως)
πελάτες, οι οποίοι συνωστίζονταν.
Έναν μήνα μετά, ο λογαριασμός της ανεμελιάς είναι πικρός. Το αρνητικό ρεκόρ των 905
κρουσμάτων (18 Νοεμβρίου) και το γέμισμα
των ΜΕΘ με 40ρηδες και 50ρηδες ενδεικτικά.

Καθημερινές τραγικές ιστορίες
Εκεί ξετυλίγονται καθημερινά τραγικές και
συγκινητικές ιστορίες. Ο ιός δεν ξεχωρίζει, ούτε
εξαιρεί κανέναν. Γιατροί νοσηλεύονται πλάι σε
ασθενείς τους. Ένας από αυτούς είναι ο Αντώνης
Στωίτσας, ειδικός παθολόγος, διευθυντής του
Κέντρου Υγείας Νέας Μαδυτού. «Ο κορωνοϊός
μού προκάλεσε βαριά πνευμονία. Έμεινα 18
μέρες στο ΑΧΕΠΑ με οξυγόνο. Στο τέλος κατάφερα και δεν διασωληνώθηκα. Η εμπειρία ήταν
τραυματική, είχα παραισθήσεις, εφιάλτες, φοβήθηκα ότι δεν θα ζήσω», θυμάται.
Στο διπλανό κρεβάτι βρισκόταν ο 57χρονος
Νίκος, ο οποίος εισήχθη χωρίς υποκείμενα
νοσήματα και νοσηλευόταν αρχικά με ήπια
συμπτώματα. Ο Α. Στωίτσας, παρότι ασθενής
ακόμα, έκανε και τον γιατρό στον θάλαμο για
να βοηθήσει όπου μπορούσε. «Δύο μέρες ήμουν
στο προσκεφάλι του Νίκου, τον τάιζα, τον φρόντιζα. Λίγο πριν τον διασωληνώσουν μου ζήτησε
να τηλεφωνήσω στη γυναίκα του. “Θα της τηλεφωνήσεις εσύ όταν γίνεις καλά”, του είπα». Ύστερα από λίγες μέρες του τηλεφώνησε η σύζυγος
του Νίκου, για να τον ενημερώσει ότι ο φίλος
του πέθανε...

Αλληλοκατηγορίες των υπευθύνων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε στη
Βουλή, ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να πάρει
μέτρα. Το ερώτημα είναι πώς λειτούργησαν οι
τοπικές Αρχές. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος
δέχεται σφοδρή κριτική ότι δεν έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου, υποστηρίζει ότι είναι η
ώρα της μάχης και ότι ο καταλογισμός ευθυνών ανήκει στο μέλλον.
Οι προτεραιότητες, επισημαίνει, είναι δύο:
«Να κρατηθούν τα νοσοκομεία μας όρθια και
να νοσηλευτούν όσο το δυνατόν λιγότεροι
συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας
στην οικονομία. Και αυτό που μας απασχολεί
κυρίως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, είναι
ο αναπτυξιακός ρόλος μας. Οι περιφέρειες δεν
έχουν υγειονομικές αρμοδιότητες».
Εν τούτοις, έχουν ελεγκτικές αρμοδιότητες.
Από την 1η Ιουλίου έως τώρα, η Περιφέρεια
επέβαλε 10 πρόστιμα ύψους 1.500 Ευρώ. Το
ίδιο διάστημα, τα κλιμάκια της Δημοτικής
Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ και της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, επέβαλαν πρόστιμα 75.000 Ευρώ.

Σέρρες
Στις Σέρρες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Μακεδονίας, με τη μακραίωνη και ταραγμένη ιστορία, δύσκολα μαντεύει ένας περαστικός επισκέπτης ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες εστίες κορωνοϊού στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά μια μέρα σαν την Τετάρτη (25/11), που η χειμωνιάτικοι λιακάδα έσπρωχνε τους κατοίκους
έξω από το σπίτι. Οι Σέρρες, αντίθετα με ό,τι
θα περίμενε όποιος διαμορφώνει εικόνα της
κατάστασης από τα δελτία ειδήσεων, δεν ήταν
μια νεκρή ή μια φοβισμένη πόλη. Στους δρόμους υπήρχε κόσμος για να πάει στη δουλειά
του ή για να κάνει ψώνια, ο κορωνοϊός είναι ένα
ακόμα επεισόδιο στην πολυκύμαντη τοπική
ιστορία της.

Η χαλάρωση και οι επισκέπτες
Πριν γίνει η έκρηξη των κρουσμάτων, και εκεί
όπως και σε πολλές επαρχιακές πόλεις, ο κόσμος
θεωρούσε ότι ο κορωνοϊός είναι μια μακρινή
απειλή. Ακόμα και όταν η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο κόκκινο και επιβλήθηκε περιορισμός
στην κυκλοφορία και κλείσιμο καταστημάτων
για δύο μοιραία Σαββατοκύριακα, 24-25 Οκτωβρίου και 31-1 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες αυξήθηκαν. Οι δυο στους τρεις που κυκλοφορούσαν
στην πόλη δεν ήταν Σερραίοι και οι πινακίδες
των αυτοκινήτων μαρτυρούσαν την προέλευσή τους, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη.
«Τα night clubs ήταν απ’ έξω γεμάτα αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη και μέσα ο ένας πάνω
στον άλλον», αφηγείται ο Άγγελος Βάκαλος,
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών.

«Τρεις και τέσσερις το πρωί ακούγονταν χαχανητά και γέλια μεθυσμένων. Οι επιχειρηματίες
και οι ξενοδόχοι άλλο που δεν ήθελαν, προσπαθούσαν να βγάλουν τα σπασμένα της προηγούμενης περιόδου. Δεν υπήρξε σοβαρός
έλεγχος. Οι Αρχές δεν έκαναν ελέγχους. Γενικά ο κόσμος είχε χαλαρώσει. Πίστευε ότι επειδή τη βγάλαμε φθηνά την προηγούμενη φορά,
θα τη βγάζαμε ξανά έτσι».

Οι φοιτητές που επέστρεψαν
ανέμελοι...
Στις Σέρρες λειτουργεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και Τμήμα ΤΕΦΑΑ. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, όταν άνοιξαν οι σχολές, πολλοί από τους περίπου 13.000 φοιτητές επέστρεψαν στην πόλη των 59.000 κατοίκων,
100.000 μαζί με τα κοντινά χωριά, αλλά χωρίς
επίγνωση του κινδύνου που μεταφέρουν μαζί
τους. «Πίστευαν ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Στην
ηλικία των είκοσι ετών κοιτάς την ντόλτσε βίτα,
όχι την υπευθυνότητα», συνεχίζει ο Άγγ. Βάκαλος. Το αποτέλεσμα;
«Δεν υπάρχει οικογένεια στις Σέρρες που να
μην έχει γνωστό ή συγγενή που νόησε ελαφρά
ή σοβαρά ή πέθανε από κορωνοϊό. Και εγώ
είχα. Πριν λίγες μέρες χάσαμε έναν συνάδελφο
ορθοπεδικό. Ούτε στεφάνι δεν μπορούσαμε να
στείλουμε στην κηδεία, γιατί είναι κλειστά τα ανθοπωλεία. Χάσαμε 50ρηδες και 60ρηδες, οικογενειάρχες, ανθρώπους σε παραγωγικές ηλικίες.
Και ακόμα ακριβής καταγραφή νεκρών δεν
υπάρχει», λέει.
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ΑΚΑΡΠΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΤΟΥ ΓΓΟΗΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ

ΗΓΕΤΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Τ/κ ΤΑΤΑΡ: «Λύση δύο κρατών» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δεν το συζητώ»

Εκστρατεία Κ. Μητσοτάκη για
κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Ά

καρπες ήταν οι συναντήσεις που είχε την
Τρίτη στην Κύπρο η ειδική απαεσταλμένη
του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, με τον πρόεδρο
Νίκο Αναστασιάδη και τον νέο Τουρκοκύπριο
ηγέτη ΕρσίνΤατάρ, με στόχο την επανέναρξη των
συνομιλιών για λύση του Κυπριακού. Σύμφωνα
με όσα έγιναν γνωστά, ο κ. Τατάρδεν συζητά λύση
του Κυπριακού αλλά σύγκλιση νέας Πενταμερούς Διάσκεψης με στόχο την αναγνώριση του
ψευδοκράτους. Ο κ. Αμαστασιάδης απέρριψε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο εμμένοντας στο ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να αρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα και με βάση τις παραμέτρους των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο Ερσίν Τατάρ ενώπιον της Τζέιν Χολ Λουτ πρόταξε τη θέση για λύση δύο κρατών. Δεν θέλει επα-

νεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο που είχαν
διακοπεί.
Στην ερώτηση εάν έδωσε το μήνυμα ότι δεν πάει
σε μια πενταμερή για να συζητήσει την ομοσπονδία,
ο Ερσίν Τατάρ απάντησε «το είπαμε άλλωστε αυτό.
Στην Κύπρο υπάρχουν νέες πραγματικότητες».
Κι επανέλαβε τη θέση του για δύο κράτη που θα είναι
δίπλα-δίπλα στη βάση της κυριαρχικής ισότητας.
Απαντώντας σε ερώτηση ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι δεν
βλέπουν ζεστά την επανέναρξη των συνομιλιών από
το ίδιο σημείο, ούτε και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει
αποδεκτό. Πρόσθεσε ότι η κ. Λουτ γνωρίζει πως «δεν
είναι η Κύπρος που ήταν πριν 20 χρόνια. Ούτε η
ανατολική Μεσόγειος είναι η ίδια. Έχουν αλλάξει και οι προσδοκίες».
Στην ερώτηση εάν συζητήθηκε το θέμα της περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου, ο κ. Τατάρ απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι
μεταξύ των καθηκόντων της κ. Λουτ. Το καθήκον
της, είπε, είναι να αναζητήσει το έδαφος για μια πενταμερή συν ένα, διάσκεψη.
Η συνάντηση Αναστασιάδη-Λουτ κράτησε γύρω
στη μιάμιση ώρα στη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ετοιμότητά του
να προσθέσει χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε

άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό. Τονίζοντας παράλληλα πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν συζητά οτιδήποτε που να βρίσκεται εκτός του πλαισίου των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και
ούτε τίθεται θέμα λύσης δύο κρατών.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος,
σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση ανέ-φερε: «Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την κ. Λουτ
για την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της πλευράς μας να συμμετάσχει σε μια άτυπη Διάσκεψη που
θα καλέσει ο ΓΓ των ΗΕ μέσα στα πλαίσια των όρων
εντολής του, όπως αυτοί καθορίζονται από το Συμβούλιο
Ασφαλείας των ΗΕ. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε και επιβεβαίωσε τις θέσεις της
πλευράς για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και εξέφρασε την ετοιμότητα μας να συνεχίσουμε
τις συνομιλίες από το σημείο που αυτές διακόπηκαν

στο Κραν Μοντάνα».
Η κ. Λουτ θα συνεχίσει τις επαφές της με τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη και στη συνέχεια θα ενημερώσει
σχετικά τον ΓΓ των ΗΕ. Χθες μετέβη στην Αθήνα για
επαφές με την ελληνική Κυβέρνηση. Σ’ ό,τι αφορά
την τουρκική πλευρά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
η Τζέιν Χολ Λουτ θα έχει συνάντηση με εκπρόσωπο
της Τουρκίας στις 14 Δεκεμβρίου. Δεν διευκρινίζεται
εάν η συνάντηση θα είναι με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ή κάποιο άλλο στέλεχος του
τουρκικού υπουργείου. Η Τουρκία επέλεξε η συνάντηση με τη Λουτ να γίνει μετά τη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, προφανώς για να
εκβιάσει τους Ευρωπαίους ή αν οι αποφάσεις δεν της
είναι αρεστές, να επιρρίψει την ευθύνη του αδιεξόδου στην…Ευρώπη.
Στη συνάντηση του ΠτΔ με την κ. Λουτ συμμετείχαν
ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης, ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος (φωτό).
Στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη ήταν οι Εργκιούν
Ολγκούν και Οσμάν Ερτούγ, ο Ογουζχάν Χασίπογλου που είναι υπεύθυνος για το Κυπριακό και γνωρίζει
το θέμα του Βαρωσίου και η Μπερνά Τσελίκ Ντογρούγιολ.

Η Τουρκία υπέγραψε με τη Ρωσία συμφωνία για τη δημιουργία κοινού κέντρου παρατήρησης που θα έχει ως αποστολή να επιτηρεί την κατάπαυση του πυρός στο ΝαγκόρνοΚαραμπάχ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
«Συμφωνία υπογράφηκε στο τέλος των συνομιλιών σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημιουργίας του κοινού
τουρκορωσικού κέντρου και με τις αρχές λειτουργίας του»,
ανακοίνωσε μέσω του Twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
«Καταβάλλονται οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το κέντρο να είναι επιχειρησιακό μέσα στις συντομότερες προθεσμίες», πρόσθεσε το τουρκικό υπουργείο χωρίς να κάνει γνωστές λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή.
Μνημόνιο για τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου
είχε υπογραφεί στα μέσα Νοεμβρίου από την Άγκυρα και τη
Μόσχα.
Η Τουρκία είχε υποστηρίξει τότε πως το κέντρο αυτό θα
δημιουργούνταν σε σημείο που θα επιλεγόταν από το Αζερμπαϊτζάν.

Ε

ντονη διπλωματική εκστρατεία μέσω τηλεδιασκέψεων διεξάγει ο πρωθυπουργός της
Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψει του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, με στόχο να επιβληθούν στην Τουρκία
αυστηρές κυρώσεις, ώστε να αναχαιτιστεί η
τουρκική επιθετικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ
και στις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας.
O κ. Μητσοτάκης είχε καταρχάς τηλεφωνική
επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την
προετοιμασία ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τη διμερή συνεργασία.
Επίσης, ο Έλλήνας πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη για τις ευρωτουρκικές σχέσεις με τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ
Μισέλ, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, τον Σλοβένο ομόλογό του, Γιάνεζ Γιάνσα, και τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας,
Ίγκορ Μάτο-βιτς.
Η τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται επίσης στον
απόηχο των όσων διημήφθησαν στη σύνοδο των
υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, όπου ο Μάικ
Πομπέο άσκησε αυστηρότατη κριτική στην Τουρκία
για υπονόμευση της συνοχής του ΝΑΤΟ (είδηση
σε άλλη στήλη).

Από την άλλη μεριά υπάρχουν χώρες - με προεξάρχουσα τη Γερμανία, αλλά και τις Ισπανία,
Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία και Ιταλία - που
προτιμούν ήπιες ή και καθόλου κυρώσεις στην
Άγκυρα ως το πιο ιδανική επιλογή για τα οικονομικά τους και όχι μόνο συμφέροντα.
Στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου, η Αθήνα
τονίζει ότι η απόσυρση του «Ορούτς Ρέις», το οποίο
έχει επιστρέψει από την Κυριακή στην Αττάλεια,
δεν αρκεί και ζητά δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου από την Αγκυρα, με τις επαφές του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια το επόμενο διάστημα να επικεντρώνονται σε αυτόν τον
στόχο. Βρυξέλλες και Βερολίνο αναγνωρίζουν
επίσης ότι τους δύο μήνες που μεσολάβησαν οι
κινήσεις της Αγκυρας δεν ήταν οι αναμενόμενες,
παρά τα όσα ψευδώς διατείνεται η Τουρκία, ότι
τώρα…ξαφνικά θέλει διάλογο!

ΟΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πίτερ Στάνο ανέφερε ότι στην επικείμενη Σύνοδο
«όλα είναι στο τραπέζι», με την Κομισιόν να έχει
κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες και να αναμένει την απόφαση των ηγετών των κρατών –

Τηλεδιάσκεψη Κ. Μητσοτάκη με Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ

ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, φαίνεται να
υπάρχουν στο εσωτερικό της ΕΕ δύο τάσεις και
όλα δείχνουν ότι με τα ως τώρα δεδομένα το ρεαλιστικό σενάριο είναι η επιβολή «ήπιων κυρώσεων».
Ειδικότερα, υπάρχει μια ομάδα χωρών όπου
εκεί εντάσσονται οι Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος,
Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία αλλά και η
Τσεχία, που επιδιώκουν να επιβληθούν αυστηρές
κυρώσεις στη Τουρκία.

μελών της ΕΕ ως προς την κατεύθυνση που θα
προχωρήσει με βάση τις ενέργειες και τις ανακοινώσεις της Αγκυρας.
Διευκρινίζει δε ότι στη Σύνοδο «δεν θα γίνει επανεξέταση στο πλαίσιο μιας ανακοίνωσης ή στο
πλαίσιο μιας ενέργειας, αλλά με βάση τις ενέργειες, τις ανακοινώσεις και τη συμπεριφορά για συγκεκριμένη περίοδο», με τις ενδιαφερόμενες πλευρές
να περιμένουν τις αποφάσεις και την Αθήνα να
μιλά μεν για μέτρα, αλλά να αποφεύγει τη λέξη
«κυρώσεις».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΙΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Συμφωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ναγκόρνο Καραμπάχ
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Αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου
αλλά και αύξηση της γήρανσης
Α

ύξηση 1,4% παρουσίασε σε ετήσια
βάση ο πληθυσμός στις ελεύθερες
περιοχές της Κύπρου στο τέλος του 2019
και υπολογίζεται σε 888.000, σε σύγκριση με 875.900 στο τέλος του 2018.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημογραφικές
στατιστικές για το 2019 που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας πέρσι υπολογίστηκε στο 1,3,
στα ίδια επίπεδα με το 2018 και χαμηλότερα από το 2,10, ποσοστό αναγκαίο για να
εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού. Παράλληλα, καταγράφονται ενδείξεις
που παραπέμπουν σε γήρανση πληθυσμού.
Ενδεικτικό της γήρανσης του πληθυσμού
είναι ότι το ποσοστό των παιδιών ηλικίας
κάτω των 15 χρόνων υπολογίστηκε σε 16,0%
το 2019 και το ποσοστό των ηλικιωμένων
προσώπων ηλικίας 65 χρόνων και πάνω σε
16,3%, σε σύγκριση με 22,3% και 11,3%
αντίστοιχα το 2000. «Σημειώθηκε δηλαδή
σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των
παιδιών, ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του
πληθυσμού», αναφέρεται.

Γεννητικότητα
Tο 2019 ο αριθμός των γεννήσεων στις
περιοχές που ελέγχει το κράτος αυξήθηκε
στις 9.548 από 9.329 τον προηγούμενο
χρόνο και το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,8 για κάθε
1.000 κατοίκους. Το 2019 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας υπολογίστηκε στο 1,33 και
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια, από 2,50 που ήταν το πιο ψηλό
το 1982.
Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2,10 – ποσο-

στό αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.
Εξάλλου, όπως αναφέρεται η μέση ηλικία
της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου
της παιδιού ήταν 29,6 χρόνια ενώ η μέση
ηλικία για όλες τις γεννήσεις του 2019 ανεξάρτητα από τη σειρά γεννήσεως των παιδιών ήταν 31,2 χρόνια.

Στο 7,1 το ακαθάριστο
ποσοστό θνησιμότητας
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο
αριθμός των θανάτων στις περιοχές που
ελέγχει το Κράτος ήταν 6.239 το 2019 σε
σύγκριση με 5.768 το 2018.
Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας
κατά το 2019 αυξήθηκε σε 7,1 θανάτους
για κάθε 1.000 κατοίκους, από 6,6 που
ήταν κατά το 2018.
H προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση για το 2019 υπολογίστηκε σε 80,1 χρόνια για τους άντρες και 84,2 χρόνια για τις
γυναίκες, σε σύγκριση με 80,7 χρόνια για
τους άντρες και 84,6 χρόνια για τις γυναίκες
για το 2018.
Παράλληλα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα έχει
φτάσει η βρεφική θνησιμότητα και υπο-

λογίζεται σε 2,6 θανάτους βρεφών σε κάθε
1.000 γεννήσεις κατά το 2019.

Γάμοι και Διαζύγια
Ο συνολικός αριθμός των γάμων το 2019
αυξήθηκε στους 14.854 από 13.783 τον
προηγούμενο χρόνο. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι
αυξήθηκαν από 3.918 το 2018 σε 4.173 το
2019 και οι πολιτικοί γάμοι αυξήθηκαν από
9.865 το 2018 σε 10.681 το 2019. Όπως και
στα προηγούμενα χρόνια, ένας σημαντικός
αριθμός πολιτικών γάμων τελέστηκε από μη
κατοίκους Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το
σύνολο των 10.681 πολιτικών γάμων που
τελέστηκαν, μόνο 3.673 ήταν γάμοι μεταξύ
κατοίκων Κύπρου. Έτσι ο συνολικός αριθμός
των γάμων των κατοίκων Κύπρου ανήλθε
σε 7.846.
Όπως αναφέρεται, το 2019 ο αριθμός των
διαζυγίων αυξήθηκε στα 2.308, από 2.114
που εκδόθηκαν κατά το 2018. Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας υπολογίστηκε
σε 2,62 για κάθε 1.000 κατοίκους κατά το
2019, σε σύγκριση με 2,43 το 2018.
Το συνολικό ποσοστό διαζευκτικότητας,
που δείχνει το ποσοστό των γάμων που αναμένονται να καταλήξουν σε διαζύγιο, έφτασε σε 361,7 σε κάθε 1.000 γάμους το 2019,
από 41,6 που ήταν το 1980.

Λιγότεροι Κύπριοι μεταναστεύουν
στο εξωτερικό για εργασία
Όλο και λιγότερο Κύπριοι φεύγουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση
εργασίας, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η ροή μεταναστών στην εγχώρια αγορά που ζητούν δουλειά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.
Η καθαρή μετανάστευση το 2019 υπολογίστηκε στις 8.797 άτομα,
αφού οι εισερχόμενοι μετανάστες (στην πλειονότητά τους από τρίτες
χώρες) ήταν 26.170, ενώ οι εξερχόμενοι 17.373. Από αυτούς που έφυγαν, οι 8.184 ήταν μετανάστες από τρίτες χώρες, οι 7.099 είχαν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και οι 2.090 είχαν κυπριακή. Η καθαρή μετανάστευση το 2018 υπολογίστηκε στις 8.102 άτομα, αφού οι εισερχόμενοι μετανάστες (στην πλειονότητά τους από τρίτες χώρες) ήταν 23.442,
ενώ οι εξερχόμενοι 15.340. Από αυτούς που έφυγαν, οι 8.247 ήταν
μετανάστες από τρίτες χώρες, οι 5.424 είχαν ευρωπαϊκή υπηκοότητα
και οι 1.669 κυπριακή.
Η ανάλυση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, δείχνει ότι από το 2013 και μετά η εικόνα έχει
σταδιακά αλλάξει, λόγω της βελτίωσης των οικονομικών δεικτών και
της καλής πορείας επιμέρους κλάδων της οικονομίας, όπως είναι ο
κατασκευαστικός τομέας και ο τουρισμός.
Λόγω της οικονομικής κρίσης πριν επτά χρόνια και της ύφεσης που
βίωσε ο τόπος, το ποσοστό καθαρής μετανάστευσης ήταν αρνητικό,
δηλαδή έφευγαν περισσότεροι στο εξωτερικό σε σχέση με τους εισερχόμενους μετανάστες. Το 2013 το πρόσημο ήταν αρνητικό, -12.078,
καθώς οι μετανάστες από την Κύπρο ήταν 25.227 και οι μετανάστες

προς την Κύπρο ήταν 13.149.
Η εικόνα ήταν ακόμη πιο αρνητική το 2014, με την καθαρή μετανάστευση να είναι -14.826 άτομα. Οι μετανάστες από την Κύπρο ήταν
24.038 και οι μετανάστες προς την Κύπρο 9.212. Το 2015 η μεταναστευτική κίνηση δείχνει ότι οι μετανάστες από την Κύπρο ήταν 17.183
και προς την Κύπρο 15.183. Από το 2016 και μετά, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έρχονται πολλοί περισσότεροι στην Κύπρο
σε σχέση με αυτούς που φεύγουν.
Το 2018, οι περισσότεροι μετανάστες που ήρθαν στην Κύπρο ήταν
γυναίκες, με τον αριθμό να ανέρχεται στις 12.209 και η πλειονότητα
(8.726) ήταν ηλικίας από 20 έως 44 έτη. Μέχρι 19 χρονών ήταν 1.595
άτομα και από 45 έως 64 ετών ήρθαν 1.809 γυναίκες. Ως προς τους
άνδρες, από τους 11.222 οι 8.092 ήταν ηλικίας από 20 έως 44 ετών,
οι 1.907 ήταν ηλικίας από 45 έως 64 ετών και μέχρι 19 ετών ήρθαν
στην Κύπρο 2.654 άτομα. Από τα 65 και άνω ήρθαν ως μετανάστες
79 γυναίκες και 175 άνδρες. Από τους μετανάστες που έρχονται στην
Κύπρο οι περισσότεροι, 12.190, είναι από τρίτες χώρες, ενώ από την
Ευρώπη είναι 11.252.
Πάντως, πριν 40 χρόνια η μεταναστευτική κίνηση είχε μια τελείως
διαφορετική εικόνα, τόσο για τους εισερχόμενους όσο και για τους εξερχόμενους μετανάστες. Το 1983 η καθαρή μετανάστευση ήταν 518
άτομα και το 1984, 155 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι 96 άτομα ήταν μετανάστες από την Κύπρο και 117 ήταν μετανάστες προς την Κύπρο.
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«Φάρμακο» κατά του
κορωνοϊού στην
κομμουνιστική
Βόρειο Κορέα
οι... εκτελέσεις ασθενών
Σειρά ακραίων μέτρων φαίνεται να πήρε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ώστε να προστατέψει τη χώρα του
από την επέλαση του κοροναϊού και συνεπώς τις οικονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας.
Τουλάχιστον έτσι αποκάλυψαν πληροφοριοδότες της Νότιας
Κορέας όπως ενημέρωσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS)
της χώρας και μετέδωσε το αμερικανικό CBS.
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στα
αμερικανικά ΜΜΕ, ο Κιμ Γιόνγκ Ουν έδωσε εντολή να εκτελεστούν τουλάχιστον δύο άτομα, να απαγορευτεί η αλιεία και να
επιβληθεί lockdown στην πρωτεύουσα της χώρας, Πιονγκ
γιάνγκ, ώστε να μείνει μακριά η επέλαση του ιού από τη Βόρεια
Κορέα.

Οι ίδιες πηγές, μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι ο βορειοκορεάτης
ηγέτης θέλει να κρατήσει χαμηλό προφίλ στις ΗΠΑ καθώς επιθυμεί οι διπλωματικές αποστολές να μην προκαλέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας τους πρέσβεις τους για σκληρές
συνέπειες εάν τα σχόλιά τους ή οι πράξεις που σχετίζονται με τις
ΗΠΑ, προκαλέσουν προβλήματα στους δεσμούς με την Ουάσινγκτον.
Όπως αποκάλυψε ένας από τους νομοθέτες, η NIS φέρεται
να είπε πως ο Κιμ επιδεικνύει «υπερβολικό θυμό» και λαμβάνει
«παράλογα μέτρα» για την πανδημία και τον οικονομικό της
αντίκτυπο.
Με βάση την ενημέρωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της
Νότιας Κορέας, η Βόρεια Κορέα εκτέλεσε έναν χρηματιστή υψηλού
προφίλ στην Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα, καθώς τον
θεώρησε υπεύθυνο για την πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση του Κιμ εκτέλεσε επίσης έναν
σημαντικό αξιωματούχο τον Αύγουστο για παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που περιορίζουν τη μεταφορά εμπορευμάτων από το εξωτερικό. Τα άτομα που εκτελέστηκαν, δεν έχουν
ταυτοποιηθεί.

Απαγόρευσε και την αλιεία για
να μη μολυνθεί η θάλασσα ...
Επίσης σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή πληροφοριών η
Βόρεια Κορέα απαγόρευσε επίσης την αλιεία και την παραγωγή
θαλάσσιου αλατιού για να αποτρέψει τη μόλυνση του νερού από
τον ιό, ωστόσο ο νομοθέτης που αποκάλυψε την πληροφορία
αυτή, δεν διευκρίνισε εάν η απαγόρευση εφαρμόστηκε σε όλα τα
ύδατα της Βόρειας Κορέας ή αν εξακολουθεί να ισχύει.
Η Βόρεια Κορέα έθεσε πρόσφατα την Πιονγκγιάνγκ και τη βόρεια επαρχία Γιανγκάνγκ σε καθεστώς lockdown για να τις προστατεύσει από τον κορωνοϊό, ενώ νωρίτερα αυτό το μήνα, επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε άλλες περιοχές, όπου οι αξιωματούχοι βρήκαν μη εξουσιοδοτημένα αγαθά και ξένα νομίσματα
που εισήχθησαν στη χώρα.
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Ο χάρτης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το «όραμα
Τζο Μπάιντεν» και τα αναπάντητα ερωτήματα
Διάβασα το άρθρο του Δρα Θεόδωρου Καρυώτη
στις 21.11.2020 στο οποίο διερωτήθηκε γιατί κάποιοι στην Ελλάδα ανακάλυψαν τελευταία τον περίφημο χάρτη Μπάιντεν. ( «Η ΑΟΖ και ο νέος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών: Τι να περιμένει
η Ελλάδα από τον Τζο Μπάιντεν;»)
Οι πιο πρόσφατες αναφορές στον «χάρτη Μπάιντεν» ήσαν:
1) Τα άρθρα του συνάδελφου Δρα Κωνσταντίνου
Αποστόλου-Κατσαρού στις 19 Νοεμβρίου 2020,
«Μήπως ο χάρτης Μπάιντεν προβλέπει την προσάρτηση των κατεχομένων;» και «Ο “προφητικός”
χάρτης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ανατολική Μεσόγειο και το OrucReis» 31.10.2020, στα οποία ο συγγραφέας προβάλλει μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα.
2) Η συνέντευξη του Στρατηγού Φ. Φράγκου (συνέντευξη στον «ΠΑΡΑΠΟΛΙΚΤΙΚΑ 90.1 FM» στις 21 Οκτωβρίου 2020).
Ο «χάρτης Μπάιντεν» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της αμερικανικής ΜcClatchyDC στις 5.6.2019 με τίτλο
« Trump team is adopting a pipeline plan to wean
Europe off Russian fuel» γραμμένο από τον Michael
Wilner. (https://www.mcclatchydc.com/news/policy/environment/energy/article231114518.html).
Ο χάρτης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στις προβλέψεις
του για τα Κατεχόμενα, όπως εξηγεί αναλυτικά στα
άρθρα του ο Δρ. Αποστόλου Κατσαρός (αλλά και τα
προηγούμενα άρθρα στην «Σημερινή» το 2019 που
αναφέρονται πιο κάτω). Επομένως μήπως η διαφαινόμενη εκλογή του Μπάιντεν ενδέχεται να ανοίξει
το δρόμο για την προσάρτηση των κατεχομένων;
Γι΄αυτό και οι προβλέψεις του είναι ανησυχητικές. Δεν
είναι ένας τυχαίος χάρτης που δημιουργήθηκε και
ξεχάστηκε. Αντιθέτως, όλοι οι σχετικοί τουρκικοί χάρτες που ακολούθησαν, και οι παράνομες ενέργειές
τους φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού..
Άρα υπό αυτήν την έννοια, μπορεί να λεχθεί ότι ο
χάρτης είναι ο καπνός σε μια φωτιά που ξέρουμε ότι
καίει και απλώς περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά της...

«Ερωτήματα για δυνατούς λύτες»
Μήπως το γεγονός ότι η ΚΔ έτρεξε να μισθώσει τα
βυθοτεμάχιά της οφείλεται στο ότι ο εν λόγω χάρτης
τής γνωστοποιήθηκε το 2014-2015; Μήπως η Ελλάδα οριοθέτησε τμηματικά την ελληνο-αιγυπτιακή ΑΟΖ,
πάλι βάσει αυτού του χάρτη, ενώ κρατά το Πολεμικό
Ναυτικό σε ρόλο παρατηρητή στις τουρκικές έρευνες
μεταξύ Ρόδου-Καστελλόριζου, οι οποίες επίσης
εμπίπτουν στις προβλέψεις του χάρτη; Το γεγονός ότι
Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος φαίνεται ότι ενεργούν βάσει
του χάρτη, οι ειδικές προβλέψεις του για τα κατεχόμενα (σσ. καθόλου αιγιαλίτιδα ζώνη και ενοποιημένη
ΑΟΖ με την ηπειρωτική Τουρκία) οφείλουν να ληφθούν πολύ σοβαρά.
Τα ερωτήματα που έθεσε στα άρθρα του ο Δρ Αποστόλου-Κατσαρός ζητούν απαντήσεις.
Στις 6.6.2019 ο τηλεοπτικός σταθμός «Σίγμα» αναφέρθηκε στον εν λόγω χάρτη με δημοσιογράφους
τους συναδέλφους Πέτρα Αργυρού και Μάριο Πούλλαδο.
Στις 6.6.2019 δημοσιεύθηκε στον «Φιλελεύθερο»
το άρθρο του συνάδελφου Κώστα Βενιζέλου με τίτλο
« Σχέδια και χάρτες για ενεργειακό με φόντο τις παρασκηνιακές συζητήσεις για το Κυπριακό».
Στις 11.6.2019 δημοσιεύθηκε στην «Σημερινή» το
άρθρο του Μάριου Πούλλαδου με τίτλο «Σενάρια επί
χάρτου ΗΠΑ για ΑΟΖ» με εκτενή ανάλυση του σχετικού χάρτη που συνόδευε το κείμενο της ΜcClatchyDC.
Στις 26.6.2019 δημοσιεύθηκε στη «Σημερινή» το
δικό μου άρθρο « Όραμα και καθοδήγηση του Τζο
Μπάιντεν ο χάρτης αγωγών προς Τουρκία».

Στις 17.11.2019 αναρτήθηκε άρθρο του Δρα Θ.
Καρυώτη «Ο Ερντογάν μετά τον Λευκό Οίκο – Η επόμενη σκηνή στην ΑΟΖ», στο οποίο τόνισε:
«…Απόδειξη ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει στις σχέσεις μας, είναι ο επόμενος χάρτης (εννοεί τον Χάρτη
Μπάιντεν), που δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν τον
αγωγό EastMed που θα περνάει από την Ελλάδα με
κατεύθυνση την Δυτική Ευρώπη. Όπως έγραψε ο
Κώστας Βενιζέλος…: “Στον χάρτη παρουσιάζονται
διάφορες διαδρομές για την εξαγωγή του φυσικού
αερίου. Μια από αυτές είναι εκείνη που ξεκινά από το
κοίτασμα 'Αφροδίτη' στην κυπριακή ΑΟΖ και κατευθύνεται μέσω κυπριακού εδάφους στα νότια παράλια της Τουρκίας. Επίσης, ένας αγωγός ξεκινά από
τα κοιτάσματα του Λεβιάθαν στο Ισραήλ διασχίζει την
κυπριακή ΑΟΖ και καταλήγει στην Αλεξανδρέττα”.
Εκείνο πάντως που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι
ότι αυτός ο αμερικανικός χάρτης δείχνει την παράνομη ΑΟΖ της Τουρκίας, όπως προβάλλεται από τον
προπαγανδιστικό μηχανισμό του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών…»
https://simerini.sigmalive.com/media/images/DOC.201
90607.1417213.xarthezd.original.jpg

Επίσκεψη Τζο Μπάιντεν
στην Κύπρο
Σύμφωνα με το άρθρο της ΜcClatchy DC: «Ο A.
Hochstein (Άμος Χοκστάιν) ο οποίος δούλεψε πολύ
στενά με τον Biden (Μπάιντεν) είπε ότι ο χάρτης δόθηκε προσωπικά στον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Erdogan
(Ερντογάν) κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων
για το Κυπριακό 2015-2017 και άνοιξε τον δρόμο για
την επαναπροσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ
μετά την κρίση της Γάζας (Gaza flotilla crisis). ‘’Ο Λιβάνιοι τον έχουν, οι Ισραηλινοί τον έχουν, οι Κύπριοι τον
έχουν – αυτό ήταν ένα τεράστιο επίκεντρο (this was
a huge focus)’’, είπε».

Πότε δόθηκε στους Κύπριους
ο «χάρτης Μπάιντεν»;
Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, ο τότε Αντιπρόεδρος
της Αμερικής Τζο Μπάιντεν έφθασε στην Κύπρο με
την σύζυγό του και με μια συνοδεία που αριθμούσε
380 άτομα. Ψηλά στην ατζέντα του Αμερικανού Αντιπροέδρου, βρισκόταν το Ενεργειακό και η επιστροφή του Βαρωσιού. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
χαρακτήρισε την Κύπρο «ως ισχυρό στρατηγικό εταίρο
των ΗΠΑ, η επίσκεψη αποσκοπούσε στην περαιτέρω
καλλιέργεια των διμερών σχέσεων και στον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει η ΚΔ μετά και την ανακάλ-

υψη υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της ως ενεργειακός και οικονομικός κόμβος στην περιοχή». («Ελευθερία» Λονδίνου 22/5/2020).

Από τις 5.6.2019 που αναρτήθηκε το εν λόγω άρθρο
στην αμερικανική ιστοσελίδα μέχρι σήμερα, και όλα
τα σχετικά άρθρα που γράφτηκαν, τονίζοντας ότι ο
χάρτης δόθηκε και στους Κύπριους, Λιβάνιους και
Ισραηλινούς, κανένας δεν διέψευσε την πληροφορία.
Πότε λοιπόν δόθηκε στην κυπριακή κυβέρνηση ο
εν λόγω «χάρτης Μπάιντεν» από ποίους και σε ποίους και ποία η αντίδρασή τους;
Το πιθανότερο είναι να δόθηκε στην κυπριακή
κυβέρνηση, και δη στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη,
κατά την πομπώδη επίσκεψη του Αντιπροέδρου
ΤζόΜπάιντεν στην Κύπρο στις 21 Μαΐου 2014. Για
λόγους διαφάνειας και άμεσης ενημέρωσης του κυρίαρχου λαού τόσο το Προεδρικό όσο και το Υπουργείο
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν
να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που προέκυψαν έκτοτε. Ιδιαίτερα τώρα που ο «επόπτης και καθοδηγητής» του εν λόγω χάρτη θα είναι ο νέος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αν στις 6
Ιανουαρίου 2021 επικυρωθεί η εκλογή του.
Όπως τόνισε και ο Δρ Καρυώτης στο άρθρο του
17.11.2019, «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν τον αγωγό
EastMed… Εκείνο πάντως που προκαλεί αλγεινή
εντύπωση είναι ότι αυτός ο αμερικανικός χάρτης δείχνει
την παράνομη ΑΟΖ της Τουρκίας, όπως προβάλλεται από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του τουρκι-
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Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

κού υπουργείου Εξωτερικών…»
Επίσης: «Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί εάν
στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στο Κραν
Μοντανά (Ιανουάριο και Ιούνιο-Ιούλιο του 2017), καίτοι
απόντων των Αμερικανών, τέθηκαν επί τάπητος ορισμένες από τις προτάσεις του χάρτη», όπως έγραψε
ο Δρ Αποστόλου-Κατσαρός.
Ακόμα, «ποία είναι η επίσημη θέση της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τις εξόφθαλμες παρασπονδίες επί
των «θαλασσίων ζωνών» των κατεχομένων; Έγιναν
συζητήσεις με τους Αμερικανούς επί τούτου όταν τους
γνωστοποιήθηκε ο χάρτης; Μήπως αφενός με την
ανάδειξη του εγκάθετου της Άγκυρας ΕρσίνΤατάρ,
αφετέρου με τα γεγονότα στα Βαρώσια, και αφετρίτου
με τον πρωτεργάτη του χάρτη να είναι –πιθανώς– ο
επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου, συνειδητοποίησαν
ότι δρομολογείται η διαδικασία της προσάρτησης;
Έτσι ίσως να εξηγούνται και οι σχεδόν απεγνωσμένες δηλώσεις του Χριστοδουλίδη, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι για την Αμμόχωστο «υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που λάβαμε σε επίπεδο Γενικού Εισαγγελέα», οι οποίες δεν μπορούν να αναφερθούν δημόσια. Τι προέβλεπαν άραγε αυτές οι αποφάσεις; Ο
Ελληνοκύπριος υπουργός Εξωτερικών πήγε όμως
και ένα βήμα παρακάτω, συσχετίζοντας τις εξελίξεις

στα κατεχόμενα με τις εκλογές στην Αμερική.
Συγκεκριμένα είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει διαφορετική προσέγγιση από τον προκάτοχό του, σημειώνοντας ωστόσο ότι «στο τέλος της ημέρας ο κ. Μπάιντεν
όπως και οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός Πρόεδρος θα εργαστεί για το πώς θα προωθήσει καλύτερα τα αμερικανικά συμφέροντα»… Εννοώντας ενδεχομένως την μοιρασιά των εν δυνάμει ΑΟΖ της Αν. Μεσογείου βάσει των προβλέψεων του χάρτη Μπάιντεν;
Τόνισε μάλιστα με νόημα ότι «ενδιαφερόμαστε να
δούμε ποίοι θα είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν την
πολιτική, αν θα επανέλθουν άτομα τα οποία ήταν στην
προηγούμενη διακυβέρνηση»…
Εξήγηση: Ο λόγος που ο τίτλος του άρθρου του
Michael Wilner άφηνε να νοηθεί ότι ο Trump ακολουθούσε τα βήματα του Obama στο θέμα αυτό, είναι
γιατί οι αξιωματούχοι Εθνικής Ασφαλείας, όπως εξήγησε ο αρθρογράφος, πίστευαν ότι η λύση για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή βρισκόταν στο χάρτη που
κρεμόταν στο Λευκό Οίκο με φιλόδοξα σχέδια αγωγών.
Και ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Trump όταν γράφτηκε το άρθρο τον Ιούνιο του 2019 ήταν το «γεράκι» John Bolton. Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Trump
έδιωξε τον Bolton, ο οποίος προφανώς υποστήριζε
τον «χάρτη» και ο συγγραφέας πήρε τις πληροφορίες του από το προσωπικό τού Bolton.
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«Οι Τούρκοι να γυρίσουν
στην πραγματική τους
πατρίδα, το Τουρκεστάν»
Κύριε Διευθυντά,
Οι Τούρκοι αποικιοκράτες, αποτεινόμενοι στον
Κουρδικό λαό τούς λένε: «Δεν θα σας δώσουμε
ούτε μια ίντσα από τα εδάφη μας». Το ίδιο λένε
στους Έλληνες – «Δεν θα σας δώσουμε ούτε μια
σταγόνα από τις θάλασσές μας». Και διερωτώμαι
αν τα έφεραν αυτά τα εδάφη και τις θάλασσες (τη
Μανί Βατάν) από την πραγματική τους πατρίδα,
το Τουρκεστάν, πάνω στα άλογα, όταν εισέβαλαν
στη Μικρά Ασία.
Από ό,τι ξέρω, στο Τουρκεστάν δεν έχει θάλασσα, αλλά στέππες. Όσο για τα εδάφη, οι Κούρδοι
ήταν στα εδάφη τους 10 χιλιάδες χρόνια πριν από
την εισβολή των Τούρκων. Άρα, πώς είναι τουρκικκά εδάφη; Φυσικά, οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και
οι Ασσύριοι ήταν κι αυτοί χιλιάδες χρόνια πριν από
την εισβολή των Τούρκων. Επειδή έκαναν γενοκτονίες σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς
και έτσι άρπαξαν τα εδάφη τους, δεν θα πρέπει να
θεωρούνται τουρκικά από τους άλλους λαούς της
γης. Αν έρθει κάποιος στο σπίτι σου και σε δολοφονήσει μαζί με την οικογένειά σου, το σπίτι σου
ΔΕΝ ανήκει στον δολοφόνο. Το ίδιο πρέπει να
ισχύει και για τουςλαούς που έπεσαν θύματα των
Τούρκων. Αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν για τις
γενοκτονίες τους και όχι να λένε ότι τα εδάφη των
θυμάτων τους είναι δικά τους.
Τα πραγματικά εδάφη των Τούρκων είναι στο
Τουρκεστάν και εκεί πρέπει να γυρίσουν. Και οι
Άγγλοι είχαν αποικίες παντού, αλλά στο τέλος γύρισαν στη δική τους χώρα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν
και οι Τούρκοι αποικιοκράτες. Αντί όμως αυτού,
ζωγραφίζουν χάρτες «γαλάζιας πατρίδας» και άλλους που περιλαμβάνουν ελληνικά νησιά. Θεωρούν
μάλιστα τη Δυτική Θράκη, την Κύπρο και τη Βόρεια Συρία ως τουρκικά εδάφη!!!
Και διερωτώμαι αν οι δικές μας ηγεσίες ξέρουν
να ζωγραφίζουν χάρτες... Οι Ολλανδοί τις προάλλες ζωγράφισαν έναν πραγματικό χάρτη, που είχε
τη Μικρά Ασία ως Ελληνική, Κουρδική και Αρμένικη. Δυστυχώς, οι ηγεσίες μας δεν ξέρουν από
χάρτες...
Οι Τούρκοι λένε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο
λαοί και θέλουν δύο κράτη. Οι δικές μας ηγεσίες

Ελπίδες
Μέσ’ της ζωής Ναυάγιο – μου ήρθες σαν σωσίβιο,
σχεδία σωτηρίας.
Της πληγωμένης μου καρδιάς,
η συνταγή της γιατριάς,
φάρμακο θεραπείας!
Παλμός εις την καρδία μου,
αίμα στην αρτηρία μου,
ανάσα στην πνοή μου.
Λάδι στο καντήλι μου, η φλόγα στο σκοτάδι μου,
φάρος εις την ζωή μου!
Μέσα απ’ τα συντρίμμια
ζωής μας καταιγίδες,
γεννιούνται από τα σύννεφα
αγάπες και ελπίδες!
Τώρα που με εγλύτωσες –
και τη ζωή μου έσωσες
με το γλυκό φιλί σου,
σαν θάλασσα κι αμμουδιά
– πού’χουν αχώριστη καρδιά.
Έτσι θα ζω μαζί σου!
Ειρήναρχος Στεφάνου

διατηρούν καλές σχέσεις με τους πράκτορες της
Τουρκίας στα κατεχόμενα. Έχουν τηλεφωνική
σύνδεση, σε μερικές περιοχές – όπως στην Πύλα
– τους παρέχουν δωρεάν ηλεκτρισμό, έχουν κοινές «επιτροπές» με τα κατεχόμενα, επιτρέπουν
στους εκπροσώπους των ξένων χωρών, της Ε.Ε.
και του ΟΗΕ να συμβουλεύονται τους «ηγέτες»
των κατεχομένων, δέχτηκαν τους εποίκους και
στην πραγματικότητα αναγνωρίζουν το κράτος
τους, αφού αναγνωρίζουν και τις «εκλογές» στα
κατεχόμενα.
Οι ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου ακολουθούν την πολιτική του ΝΑΤΟ που προσπαθεί να
εξευμενίσει την Τουρκία για να μείνει πάση θυσία
στη Συμμαχία, αποφεύγουν να την τιμωρήσουν
για την παρανομία της και για τα εγκλήματα που
διαπράττει σε βάρος μας και των γειτονικών λαών.
Είναι καιρός να πάψουμε να ρίχνουμε το φταίξιμο στους ξένους, να γίνουμε ειλικρινείς και να κάνουμε λίγη αυτοκριτική. Για τα περισσότερα που πάθαμε στη νεότερη ιστορία μας φταίει το ξερό μας το
κεφάλι. Οι παλιοί έλεγαν «Ό,τι σου κάμουν, κάμε
τζιαι κατζία μεν κρατάς». Η Ελλάδα έπρεπε να επιμένει πάντα η Τουρκία να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον της, πριν ομαλοποιήσει τις σχέσεις
της μ’ αυτήν και να μη παύσει στιγμή να υπονομεύει το εγκληματικό τουρκικό κράτος. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και η Κύπρος. Και οι δύο χώρες – ως
παθούσες – θα έπρεπε να απαιτούν από το ΝΑΤΟ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση να απομονώσει την
Τουρκία και να της επιβάλει αυστηρές κυρώσεις,
για να εξαναγκαστεί να εκδημοκρατικοποιηθεί και
να συμπεριφέρεται ως ευρωπαϊκή χώρα.
Φτάσαμε ν’ ανήκουμε στη Δυτική Συμμαχία όχι
ως ισότιμα μέλη, αλλά σαν υπηρέτης τους. Για πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η διπλωματία
του Δένδια και του Χριστοδουλίδη – αυτή των χαμηλών τόνων και της ευγενικής και πολιτισμένης
διπλωματίας. Απέτυχε παταγωδώς. Η Τουρκία
έγινε επιθετικότερη, εντελώς αδιάλλακτη και προσπαθεί με κάθε μέσον να κυριαρχήσει στην περιοχή και να προχωρήσει πιο πέρα. Είναι φανερό
ότι ο Ελληνισμός για να επιβιώσει απέναντι στον
θανάσιμο εχθρό, τους Νεότουρκους – οι οποίοι
χρησιμοποιούν κάθε μέσον, ακόμα και τους φανατικούς Ισλαμιστές και τσιχαντιστές – θα πρέπει να
τους αντιμετωπίσει με δυναμικά μέσα και επιθετικότητα.
Δυστυχώς, ο λαός μας εξέλεξε ηγέτες που ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους, τα συμφέροντά τους
και πώς να εξυπηρετήσουν τους ξένους. Στην Ελλάδα υπάρχουν οι σημαντικότερες Βάσεις των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην Κρήτη και στη βόρεια Ελλάδα. Ο Ελληνισμός έχει ένα πολύ δυνατό
χαρτί στα χέρια του εναντίον της Τουρκίας, αυτό
των στρατιωτικών Βάσεων. Αν το χρησιμοποιούσε,
δεν θα αφηνόταν η Τουρκία να αλωνίζει στη Μεσόγειο. Αλλά ο λαός πρέπει να εκλέγει ικανούς ηγέτες με πατριωτισμό, έντιμους, δυναμικούς και όχι
αυτούς που σκέπτονται μόνον πώς θα πλουτίσουν.
Πρώτα, όμως, πρέπει να εκδημοκρατικοποιήσουμε το δικό μας σύστημα διακυβέρνησης, για
ν’ αρχίσει ο λαός μας να ενδιαφέρεται και πάλι για
τον τόπο και φυσικά για την απελευθέρωση των
σκλαβωμένων εδαφών μας.
Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης
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Τα σκάνδαλα ανθούν
σε Κύπρο και Ελλάδα
Κύριε Διευθυντά,
Στην Κύπρο μας, τη νήσο των θαυμάτων,
γίνονται πολλά και θαυμαστά. Καταφέρνουν
με τρόπο μαγικό να κάνουν τον ψύλλο καμήλα και με τις μαγικές τους συσκευές να διϋλίζουν
τον κώνωπα, ένα μικροσκοπικό έντομο, και
να καταπίνουν την καμήλον, ένα μεγάλο ζώο.
Η αλήθεια είναι ότι οι Κύπριοι πριν ν’ αρχίσουν
να έχουν στενές σχέσεις με τους αδελφούς
τους, τους Έλληνες της Ελλάδας, δεν ήξεραν να ασχολούνται με μεγάλα οικονομικά
σκάνδαλα. Οι Κύπριοι ήταν... αθώοι σ’ αυτό
το πεδίον, ενώ κάποιοι πολιτικοί της Ελλάδας ήταν πραγματικοί επιστήμονες στην
απάτη, αφού ήταν άνθρωποι με μεγάλη μόρφωση και οι περισσότεροι μάλιστα καθηγητές
Πανεπιστημίου. Καταφέρνουν μερικοί ακόμη
και σήμερα να σου παρουσιάζουν τη νύχτα
μέρα και να σε πείθουν ότι λένε αλήθεια.
Δεν το λέγω εγώ, αλλά οι ίδιοι οι πολιτικοί
της Ελλάδας. Ο Κώστας Καραμανλής όταν
βρισκόταν στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε
τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη ότι
ήταν «αρχιερέας» της διαπλοκής και υπεύθυνος για το τεράστιο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου μερικοί επιτήδειοι έγιναν πάμπλουτοι και οι πολλοί πτώχευσαν και
έχασαν όλες τις οικονομίες τους.
Όταν ο Κώστας Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, ανακάλυψε ότι και πολλοί από τους
συνεργάτες του ήταν ανακατεμένοι στο σκάνδαλο. Επειδή τα οικονομικά σκάνδαλα ήταν
(και είναι) τόσο διαδεδομένα στην Ελλάδα, οι
πολιτικοί εξουσίας έχουν περάσει στη Βουλή
των Ελλήνων νόμους για να κλέβουν ανενόχλητοι! Τα προσωπικά δεδομένα, οι επιτροπές που «εξετάζουν» σκάνδαλα αλλά κανένας δεν τιμωρείται και μπαίνουν στα αρχεία,
όλα αυτά πήγαν στην Κύπρο από την Ελλάδα.
Έτσι, ο Κώστας Καραμανλής διόρισε έναν
δικαστικό, τίμιο άνθρωπο, τον κ. Ζορμπά, να
ερευνήσει τα σκάνδαλα. Επειδή σ’ αυτά εμπλέκονταν πολλοί συνεργάτες του στη ΝΔ, έπαυσε τον κ. Ζορμπά και σταμάτησε την έρευνα.
Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος – όταν διαλύεται η Βουλή ξεπλένονται και οι αμαρτίες των
παρανομούντων. Έτσι, όταν ο Κώστας Καραμανλής υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του και διέλυσε τη Βουλή, έκλεισε και
τα σκάνδαλα...
Και τα κόμματα εξουσίας της Κύπρου – ως
καλοί μαθητές – έμαθαν πολλά κόλπα από
τους αδελφούς τους δασκάλους της Ελλάδας. Έτσι βλέπουμε να γίνεται σαματάς, να
χαλά ο κόσμος για μικρά σκάνδαλα – λίγων
χιλιάδων ευρώ – ενώ την ίδια στιγμή δεν ακούγεται το παραμικρό για σκάνδαλα δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τεραστίων διαστάσεων
σκάνδαλο δισεκατομμυρίων λιρών του Χρηματιστηρίου Κύπρου γρήγορα ξεχάστηκε. Σ’
αυτό μερικοί κέρδισαν πολλά εκατομμύρια,
αλλά οι πολλοί έχασαν όλες τις οικονομίες
τους, αλλά μυαλό δεν έβαλαν.
Το σκάνδαλο της Λαϊκής Τράπεζας, στο
οποίο χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ και
χάθηκαν πάμπολλες θέσεις εργασίας, άλλα-

ξε κυριολεκτικά το τοπίο στην Κύπρο και το
Λονδίνο. Δεν υπήρχε γειτονιά του Λονδίνου
χωρίς υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας.
Τίποτα δεν υπάρχει πλέον. Όλα χάθηκαν,
αλλά το παράξενο είναι πως οι Κύπριοι – Κύπρου και Αγγλίας – ξέχασαν τι έγινε πολύ γρήγορα.
Ήρθε, φυσικά, και η σειρά του Συνεργατισμού, αφού οι κοκορόμυαλοι Κύπριοι ξεχνούν
τόσο γρήγορα και εκλέγουν ξανά αυτούς που
τους οδήγησαν σ’ αυτά τα χάλια. Ο κοινός
παρονομαστής σε όλα αυτά τα σκάνδαλα είναι
ότι κανένας δεν τιμωρήθηκε!!! Όλες οι εκθέσεις των «επιτροπών» βρίσκονται στα αρχεία.
Φυσικά, οι επιτήδειοι κέρδισαν ή τουλάχιστον δεν έχασαν τίποτα. Κάποιοι δεν «κουρεύτηκαν» στο μεγάλο «κούρεμα» των καταθέσεων. Άλλοι, με επιρροή, κατάφεραν να
σώσουν τα λεφτά τους.
Δεν αφήνονται να ξεχαστούν μερικά πολύ
μικρά σκάνδαλα, όπου υπήρξε και εξαίρεση
του κανόνα της ατιμωρησίας, αφού τιμώρησαν μερικούς για αρπαγή λίγων χιλιάδων
ευρώ. Είδαμε μερικά τέτοια στον Δήμο Πάφου
και στην υπόθεση της Δρομολαξιάς, για το
οποίο κάθε λίγο γίνεται υπερβολικός θόρυβος. Κατά τη δική μου γνώμη και πολλών
άλλων, η επένδυση εκεί ήταν καλή. Αν την
αξιοποιούσαν μαζί με τα παλιά κτίρια του Αεροδρομίου Λάρνακας θα γινόταν πολύ καλή
επένδυση.
Στην πραγματικότητα, το λεγόμενο σκάνδαλο της Δρομολαξιάς ήταν κάτι ασήμαντο.
Ήταν μια διαφορά μεταξύ δύο «μεγάλων»
ανδρών από το Δίκωμο, του Χριστόφια και
του Χάσικου. Αυτοί οι δύο... μεγάλοι άνδρες
έφυγαν από το χωριό τους δίχως σεντ στην
τσέπη, αλλά με την εξυπνάδα τους, την ικανότητά τους και το ταλέντο τους, κατάφεραν να
πετύχουν στην πολιτική και να αποκτήσουν
και μεγάλη περιουσία.
Μια οικογένεια είχε ένα χωράφι προς πώληση
στη Δρομολαξιά και ζητούσε εφτά εκατομμύρια ευρώ. ΑΚΕΛικός φάνηκε πιο έξυπνος
και κατάφερε με μερικά κόλπα, πολύ κοινά
στην Κύπρο μας, να αγοράσει στη χαμηλή
τιμή του ενός εκατομμυρίου ευρώ το χωράφι του Τουρκοκύπριου, παλιού ΑΚΕΛικού.
Αφού ο αγοραστής το βρήκε φτηνά και αφού
το δόγμα των Ιησουϊτών του Ιγνατίου Λωόλα
«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», είναι μέρος της
ζωής όλων των Ελλήνων, χρησιμοποίησε
μερικές χιλιάδες για το κόμμα του.
Η αλήθεια είναι ότι ο χρηματισμός μερικών
μελών του ΑΚΕΛ αποδείχτηκε χρησιμότατος
και για τον ΔΗΣΥ. Απ’ όσα ακούγονται, πήρε
λεφτά η οικογένεια του Νίκου Κατσουρίδη και
έτσι ο ικανότατος αυτός πολιτικός έφυγε από
την πολιτική σκηνή. Αν Γ.Γ. του ΑΚΕΛ ήταν ο
Νίκος Κατσουρίδης, είναι πολύ απίθανο ότι
ο Νίκος Αναστασιάδης θα ήταν Πρόεδρος και
ο ΔΗΣΥ δεν θα βρισκόταν στην εξουσία. Όλοι
οι βολεμένοι δεν θα είχαν δουλειά...
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου
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Η μάχη της Κρήτης 1941
ΜΕΡΟΣ 3ον
Αφιερούται στην ιερή
μνήμη των Ελλήνων Κρητών και Κυπρίων ηρώων
μας, που πολέμησαν και έπεσαν μαχόμενη στα ιερά και
αιματοβαμμένα χώματα της
Κρήτης μας για τη δόξα και
την τιμή της Ελλάδας μας.
CY/1976: Δημήτρης Φιλή
(Καραμελλάς), του Φιλή
Δημήτρη, υποδεκανέας, από
την Καλοψίδα Αμμοχώστου.
Αιχμάλωτος πολέμου στην
Κρήτη (από 28/5/1940 –
19/1/1946).
Η συμμετοχή του στη Μάχη
της Κρήτης (με δικά του λόγια):
«...Ανήκα εις τον 60όν Λόγο
του 1007 Σκαπανέων του Κυπριακού Συντάγματος (Cyprus
Regiment of the Pioneer Corps).
Την 1η Μαΐου του 1941, μαζί
με άλλους Κυπρίους συναδέλφους στρατιώτες και ανάμεσά
τους και πολλούς χωριανούς
μου από την Καλοψίδα, εφθάσαμεν εις Κρήτην, προερχόμενοι εξ ηπειρωτικής Ελλάδος.
Απεβιβάσθημεν εις Σούδα.
Εστρατοπεδεύσαμεν εις περιοχήν μεταξύ Μάλεμε -–Πλατανιά – Δαρράτσου. Εκεί ανασυγκροτήθημεν, ενώθημεν με
άλλα συμμαχικά στρατεύματα,
Έλληνες, Κρήτες αδελφούς μας
και Άγγλους, Αυστραλούς και
Νεοζηλανδούς. Εμείναμεν εκεί
έως την 29ην Μαΐου 1941.
20ή Μαΐου 1941: Ήτο η ώρα
8.00 π.μ. περίπου. Την στιγμήν αυτήν ακούσαμεν το πρώτον
αεροπλάνον προερχόμενον
από το ΒΑ μέρος της Κρήτης.
Παρηκολούθησα και τα είδα να
έρχονται προς την κατεύθυνσίν μας. Εκάλεσα τον Λόχον
μου εις συναγερμόν και καθένας πήρε την θέσιν του... Τα
αεροπλάνα ήταν εις διαφόρους σχηματισμούς και ήρχισαν
να βομβαρδίζουν από μεγάλο
ύψος τας περιοχάς Μάλεμε –
Πλατάνια – Δαρράτσου και
Σούδας. Αφού παρέλυσαν την
άμυνά μας, ήρχισαν να ρίχνουν
από χαμηλόν ύψος αλεξιπτωτιστάς, οι οποίοι αντιμετώπιζαν
τα πυρά των διαφόρων αντιστάσεών μας.
Εις μίαν περίπτωσιν έξω από
το χωρίον Πλατανιάς, τρεις αλεξιπτωτιστές ηχμαλώτισαν δέκα
δικούς μας Κυπρίους στρατιώτας, οι οποίοι ήσαν άρρωστοι και πληγωμένοι, μεταφερόμενοι εις πρόχειρον νοσοκομείον της περιοχής.
Την 27η Μαΐου οι Γερμανοί
είχαν κρυφθεί σε ένα σπαρτό
από σιτάρι, όπου οι ημέτερες

Ο υποδεκανέας Δημήτρης Φιλή από την Καλοψίδα,
που αιχμαλωτίστηκε στη Μάχη της Κρήτης το 1941
και απελευθερώθηκε το 1946.

δυνάμεις που παρακαλοθούσαν
την κατάστασιν, έβαλλαν εναντίον των Ναζί Γερμανών. Εν
τω μεταξύ στο χωριό Δαρράτσου εφονεύθη ο πρώτος μου
εξάδελφος Σταυρής Χαμπής
(Καλοψιδιώτης ήρωας), CY/
4055 στρατιώτης του Κυπριακού Συντάγματος, του οποίου
το πτώμα παρέμεινε άταφον
επί τρεις ημέρας.
Εγώ και συμπολεμιστές μου
προσεπαθήσαμεν να τον πάρουμε τον Σταυρή μας προς χριστιανική και εν στρατιωτική τιμή
ταφή, αλλά κατέστη αδύνατον.
Εν τω μεταξύ, το πτώμα του
Σταυρή μας δεν το εντόπισε
κανένας και έτσι τον έθαψαν
σε ομαδικούς τάφους (αλλά το
όνομα του ήρωός μας είναι
γραμμένο σε Στρατιωτικό
Μνημείο Πεσόντων των Αθηνών – Πλάκα νο 10).
Η κατάσταση αυτή συνεχίζετο σχεδόν επί 3 ημέρες. Υπήρχαν πολλοί νεκροί και πολλοί τραυματίαι εξ αμφοτέρων
των επιδρομέων.
Εφονεύθησαν περί τις 3-4
χιλιάδες κατά μέσον όρον, εκ
των οποίων τα πτώματα αιωρούντο επί δέντρων και τηλεγραφικών δοκών.
Στις 2 Ιουνίου 1941 μας αιχμαλώτισαν εμένα και τους υπολοίπους...»

Αντώνης Χριστοφόρου
από την Άσσια Αμμοχώστου.
Η συμμετοχή του στη Μάχη
της Κρήτης (με δικά του λόγια):
«...Αρχές Μαρτίου του 1941
μεταφέρθηκα στον 1005 Κυπριακό Λόχο. Δεν πρόλαβα να
ξεκουραστώ και μαζί με τον
Λόχο μου μάς μετέφεραν στην
Κρήτη. Στρατοπεδεύσαμε κοντά
στο Μάλεμε. Το πρωί της 20ής
Μαΐου 1941 βρέθηκα σε σκοπιά στην άκρη του στρατοπέδου. Ξαφνικά άκουσα θόρυβο
αεροπλάνων και σε λίγο είδα
τους πρώτους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές να πέφτουν σαν
βροχή στο νησί.
Σήμανα αμέσως συναγερμό
και ολόκληρο το στρατόπεδο
σε λίγα λεπτά βρισκόταν επί
ποδός. Αφού οπλιστήκαμε, μαζί
με αδελφούς Έλληνες, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς
αρχίσαμε να βάλλουμε κατά
των αλεξιπτωτιστών με όλα τα
όπλα που είχαμε στη διάθεσή
μας. Μπροστά μας είχαμε μια
‘χαλαζοθύελλα’ από Γερμανούς
αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι μόλις
πατούσαν στη γη άρχιζαν επίθεση. Μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρη η περιοχή του Μάλεμε
ήταν κατάσπαρτη από Γερμανούς αλεξιπτωτιστές.
Υποχρεωθήκαμε να μεταφερθούμε προς τη Σούδα. Η
θέση μας είχε γίνει ακόμα πιο

δύσκολη, αφού οι αξιωματικοί
μας – κανένας Κύπριος ανάμεσά τους – ήταν άφαντοι και
ο Λόχος μας έμεινε χωρίς
διοίκηση και ακολούθησε άλλους λόχους των Αυστραλών
και των Νεοζηλανδών.
Μείναμε εκεί μέχρι τις 28
Μαΐου 1941, όταν έφτασε διαταγή να οπισθοχωρήσουμε
προς τα Σφακιά και από εκεί
να επιβιβαστούμε σε πλοία για
να μας μεταφέρουν στην
Αίγυπτο. Όταν πλησιάσαμε
περίπου τρία χιλιόμετρα από
τα Σφακιά, τα οποία βλέπαμε
ήδη μπροστά μας, με μεγάλη
ανακούφιση, μας σταμάτησαν
Άγγλοι αξιωματικοί της Στρατιωτικής Αστυνομίας και μας
ζήτησαν τα χαρτιά μας. Εκεί
επέτρεψαν να περάσουν μόνον
Άγγλοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί(!!!) με τη δικαιολογία
ότι αυτοί θα πρέπει να πάνε
στις χώρες τους. Για τους υπόλοιπους μάς υπέδειξαν ότι θα
έπρεπε να πάμε στο Φαράγγι
της Σαμαριάς και να ενωθούμε
με μια ομάδα στρατιωτών ως
οπισθοφυλακή. Καταφέραμε
να φτάσουμε εκεί το μεσημέρι
της άλλης μέρας, όπου συναντήσαμε έναν λοχαγό με τους
άντρες του και τον Κύπριο αξιωματικό – γιατρό Ανδρέα Μικελλίδη.
Προτού ακόμα συναντηθούμε, έφτασε μια γερμανική
περίπολος, η οποία και επέβαλε εκεί εκ του συστάδην μάχη.
Με τα λίγα μας πυρομαχικά
καταφέραμε να επιβληθούμε
με πολλές απώλειες του εχθρού. Εμείς είχαμε τρεις νεκρούς και μερικούς τραυματίες,
μεταξύ των οποίων και εγώ,
που δέχτηκα ένα τραύμα στον
μηρό από ξιφολόγχη και του
οποίου φαίνεται ακόμα το σημάδι.
Δεν φθάσαμε, όμως, να χαρούμε τη νίκη μας, να περισυλλέξουμε τους νεκρούς μας
και να περιποιηθούμε τους τραυματίες μας και μια γερμανική
φάλαγγα που κατέφθασε, μας
εκύκλωσε. Εκτός του ότι η γερμανική φάλαγγα ήταν μεγαλύτερη των δικών μας δυνάμεων,
μάς είχαν σωθεί και τα πυρομαχικά.
Όσοι κατάφεραν ν’ ανέβουν
στο παρακείμενο βουνό, ίσως
να γλύτωσαν. Τους υπόλοιπους μάς αιχμαλώτισαν...»

Αντώνης Κυριάκος
Γεωργίου
(Καλοψιδιώτης)
Κύπριος Ιστορικός
– Ερευνητής
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Θα διεκδικήσω
μία εθνική οδό
Ακούω ό,τι τρελό θέλεις πέριξ της ιδιοκτησίας. Άλλος αγοράζει χωράφια, άλλος καράβια και άλλος διαμερίσματα. Εγώ είχα
άλλη έμπνευση περισσότερο πνευματώδη και προσοδοφόρα.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Σκέφτηκα να πάρω στην κατοχή μου έναν εθνικό δρόμο και
τον κάνω ό,τι θέλω. Κατ’ αρχήν θα απαγορεύσω την κυκλοφορία, δικός μου είναι και τον κάνω ό,τι θέλω. Αύριο μπορεί να σκεφθώ να τον οργώσω και να σπείρω τριφύλλι, δεν μπορεί κανένας να μου το απαγορεύσει, θα τον πάω στο δικαστήριο και θα
μου επιδικάσουν και αποζημίωση για λόγους παρεμπόδισης
γεωργικών εργασιών. Ααα, θα είμαι πολύ σκληρός, εγώ δεν
μασάω ταραμά όπως η κατσίκα! Κανά μπιφτέκι ναι, αλλά ταραμά ποτέ.
Ταξιδέψαμε βράδυ από την Κόνιτσα μέχρι την Καστοριά, απόσταση 102 χιλιόμετρα. Ψιλόβροχο και θερμοκρασία περίπου 12
βαθμοί. Προχωράγαμε, προχωράγαμε, προχωράγαμε και ψυχή
δεν συναντάγαμε. Όλος ο δρόμος δικός μας, κυκλοφορία 100
υπό το μηδέν. Ο δρόμος έχει πολλές στροφές και δεν τρέχαμε
με μεγάλη ταχύτητα. Κάπου κάπου συναντάγαμε κανά κοτσοχώρι,
βλέπαμε κανα φωτάκι εις ένδειξιν παρουσίας της ξακουστής
ΔΕΔΔΗΕ κι άϊντε πάλι, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω και τα χιλιόμετρα μαζεύονταν κουβάρι. Διασταύρωση με άλλο αυτοκίνητο
καμμία, και πίσω μας δεν διέκρινα φώτα άλλου οχήματος.
Κοντεύαμε στην Καστοριά όταν είδα απέναντι να έρχεται κάποιο
αυτοκίνητο. Θαύμα, θαύμα, ζουν άνθρωποι και στην Δυτ. Μακεδονία! Το άλλο αυτοκίνητο είχε ελληνικές πινακίδες, σαφής ένδειξη
ότι δεν είχαμε μπεί στην Αλβανία. Κατεβήκαμε και οι δύο οδηγοί
και μέσα στην βροχή αγκαλιαστήκαμε και φιλιόμασταν επί μισή
ώρα, δεν λέγαμε να ξεκολλήσουμε ο ένας από τον άλλον. Συνεχάρημεν αλλήλοις, δακρύσαμε, αλλάξαμε διευθύνσεις και φύγαμε
με την ευχή κι άλλη τέτοια συνάντηση να υπάρξει στον ίδιο δρόμο
και τον επόμενον μήνα.
Σ’ αυτήν τη διαδρομή σπάνια συναντιούνται Έλληνες, συνήθως βρίσκονται οι Αλβανοί. Εμείς, ως έθνος υπερήφανο, έχουμε αφήσει την ελεύθερη κυκλοφορία στην φίλη χώρα των
Αλβανών. Σε μας δεν προκύπτει ανάγκη εδαφών, κατοχυρώσαμε θέσεις σε διαμερίσματα νοτίως της Λένορμαν και βορείως της
οδού Λιοσίων. Τόποι ειρηνικοί, ζεστοί και φιλόξενοι. Όλοι θυμόμαστε πόσο αίμα χάσαμε το ΄40 πάνω στις κορφές της Πίνδου.
Χιλιάδες φιάλες ρέζους θετικό. Πόσα παιδιά χάθηκαν άδικα στα
χιόνια και πόσα κρυοπαγήματα είχαν οι στρατιώτες μας. Ποτέ
πια τέτοιες άσκοπες απώλειες.
Μετά από όλες αυτές τις σοφές σκέψεις, και εάν παρ’ ελπίδα
δεν παραδώσουμε αυτά τα σκληρά εδάφη στους «αετούς» του
Σκεντέρμπεη , σκέφτομαι να ζητήσω από το Υπουργείο Συγκοινωνιών να μου εκχωρήσει την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία
αυτού του εθνικού δρόμου. Μάλλον θα τον σπείρω σιτάρι και θα
το πουλήσω στις διεθνείς αγορές. Έτσι κι αλλιώς δεν περνάει
ψυχή από εκεί, ας περνάω μόνον εγώ ως ιδιοκτήτης κι ας πληρώνω
και λίγο φόρο, πιο πολύ συμφέρον θα έχει από μένα το κράτος.
Η χώρα αδειάζει στις εσχατιές της και ογκώνεται στο μεγάλο
στομάχι των Αθηνών. Υπάρχει σχέδιο; Αναμφίβολα!!!

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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την εποχή της πολιτικής ρευστότητας, της
αβεβαιότητας,της πολυπλοκότητας και των
ασυμμετριών όλαείναι πιθανά. Στις επικείμενες
Βουλευτικές εκλογές το αποτέλεσμα δεν θα εξαρτηθεί από την τυχαιότητα, αλλά από τη σύνθεση
των ψηφοδελτίων (την πολιτική εικόνα, τις ικανότητες,την πειστικότητα και την κοινωνική προσφορά των υποψηφίων), τα προεκλογικά προγράμματα,τη διαφοροποίηση, την επιστημονική
τεκμηρίωση και τη στρατηγική υλοποίησης των
προτάσεων και το πολιτικό μάρκετινγκ. Η κάλπη
δεν παίζει ζάρια – το εκλογικό σώμα κρατά το
σκορ.

Γράφει
ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος
Στρατηγικής
& Καινοτομίας
Οι προεκλογικές στρατηγικές και τακτικές θα πρέπει να διαφοροποιηθούν και προσαρμοστούν ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και το «εκλογικό
πρωτόκολλο». Χρειάζεται ανασχεδιασμός και επαναξιολόγηση των εργαλείων προβολής και προώθησης, αφού κάποια από τα μέτρα προστασίας όπως
η κοινωνική αποστασιοποίηση, θα κρατήσουν για
πολύ καιρό.
Στον πολιτικό κόσμο η φήμη (reputation) είναι το
παν. Τα αφηγήματα ικανότητας και χαρακτήρα είναι
οι δύο μηχανισμοί μέσα από τους οποίους κτίζεται η
αξιοπιστία και η νομιμότητα (legitimacy). Η φήμη
ικανότητας (capability reputation) πηγάζει από το
πόσο αποτελεσματικός είσαι. Η φήμη χαρακτήρα
(character reputation) αντανακλά τις αξίες, το ήθος.
Η φήμη χαρακτήρα είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ
η φήμη ικανότητας αντέχει στο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η λογοδοσία και η ανάληψη ευθύνης πρέπει να
αντικατοπτρίζονται στην πράξη τόσο σε πολιτικό όσο

Eπιστολές - Γνώμες
Κυπριακές Βουλευτικές 2021:

Προεκλογικός αγώνας
σε αχαρτογράφητα νερά
και σε διοικητικό επίπεδο.
Η διαφάνεια έχει αξία όταν συμπεριφέρεσαι αυθεντικά. Στο σημερινό πολύπλοκο και αβέβαιο κόσμο η
αυθεντικότητα αποτελεί το κλειδί της αξιοπιστίας και
της πειστικότητας. Η προσωπική αξιοπιστία και πειστικότητα του πολιτικού προέρχεται από την ανάδειξη
του «είναι», της αλήθειας του και από την ταύτισή του
με τον ψηφοφόρο, κατά πόσο έχει κάτι κοινό μαζί του.
Κύριο ζητούμενο η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών προς τους θεσμούς αλλά και συνολικά προς
το πολιτικό σύστημα.
Τον Μάιο 2021 στην Κύπρο θα έχουμε εκλογές
«Μαύρου Κύκνου» – θα υπάρξουν εκπλήξεις και ανατροπές τόσο σε κομματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προσώπων. Οι αλλαγέςθα επηρεάσουν ολόκληρο
το πολιτικό φάσμα: μεγάλα και μεσαίου βεληνεκούς
κόμματα, μικρότερα κόμματα καθώς και νέους πολιτικούς σχηματισμούς.Λόγω των ασυμμετριών, της
τεράστιας αβεβαιότητας και των εκρηκτικών ρίσκων,
μια εκλογική καινοτομία μπορεί να αλλάξει ακόμη και
τον κομματικό χάρτη.
Στο σημερινό κατακερματισμένο και εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο, το κλειδί της επιτυχίας είναι η ανακάλυψη και αξιοποίηση των θετικών ασυμμετριών
(ευκαιριών) και η αποφυγή των αρνητικών ασυμμετριών (κινδύνων). Οι ευνοϊκές ασυμμετρίες μπορούν
να επιφέρουν εκθετικά πολλαπλασιαστικά εκλογικά
οφέλη και πλεονεκτήματα. Αντίθετα, οι αρνητικοί
«Μαύροι Κύκνοι» μπορούν να αφανίσουν όχι μόνο

υποψήφιους - «δυνατά» ονόματα αλλά και ολόκληρες πολιτικές δυνάμεις.
Το κυπριακό κομματικό σύστημα έχει μπει σε μια
μεταβατική περίοδο, σε μια εποχή πολύ μεγάλης εκλογικής κινητικότητας με πολλαπλά είδη μετατοπίσεων.
Σήμερα στην Κύπρο, μόλις 1 στους 2 εκλογείς δηλώνει
ότι αισθάνεται κοντά σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Το
ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Πέραν των ψηφοφόρων που δηλώνουν αποχή ή
αναποφάσιστοι, τα φαινόμενα της απόκρυψης ψήφου
και της κρυφής ψήφου είναι πιο ενισχυμένα από ποτέ.
Η απόκρυψη ψήφου έχει να κάνει με το γεγονός ότι
μέρος του εκλογικού σώματος δεν εκφράζει την ψήφο
του, ενώ κρυφή ψήφος είναι το γεγονός ότι ο εκλογέας δηλώνει πως θα ψηφίσει έναν υποψήφιο, ενώ
στο μυαλό του έχει κάτι άλλο. Υπάρχει και μετακινούμενη ψήφος, δηλαδή ψηφο-φόροι ενός κόμματος
θα ψηφίσουν υποψήφιο άλλου κόμματος αντί τον δικό
τους, ασχέτως τι δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις.
Στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο έχει καταγραφεί πολύ
μεγάλη εκλογική κινητικότητα με πολλαπλά είδη μετατοπίσεων.
Ζούμε μια εποχή αποδυνάμωσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, οι μετακινήσεις γίνονται
πολύ πιο εύκολα και πιο συχνά από ό,τι παλαιότερα
και με αυτή την έννοια κανένα κόμμα δεν έχει διασφαλισμένους τους ψηφοφόρους του.Μια αποτελε-
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σματική προεκλογική εκστρατεία μπορεί να διεισδύσει σε τεράστιες δεξαμενές ψηφοφόρων οι οποίοι
δηλώνουν αποχή και αναποφάσιστοι.
Ο προεκλογικός αγώνας βρίσκεται στο μάτι του
κυκλώνα. Ο συνδυασμός πολλών και διαφορετικών
αρνητικών παραγόντων και δυσμενών εξελίξεων επιτείνει τις ευπάθειες, μεγεθύνει τους κινδύνους και
δημιουργεί νέες προκλήσεις, στις οποίες ως κοινωνία
είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε. Η σοβαρή γεωπολιτική αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, η κορύφωση της τουρκικής επιθετικότητας και
προκλητικότητας, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος από την Άγκυρα,
οι ενεργειακές εξελίξεις, η οικονομική κρίση, η απειλή του κορωνοϊού και η ανάγκη βελτίωσης της εικόνας της Κύπρου στη διεθνή σκηνή δημιουργούν τις
συνθήκες για την τέλεια καταιγίδα.
Το νέο Υπόδειγμα Πολιτικής Επικοινωνίας που έχω
αναπτύξει αντικρίζει την προεκλογική εκστρατεία ως
μια καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες μπορούν να αναλυθούν και αξιολογηθούν με βάση τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και
επικοινωνιακή καινοτομία. Η μεγιστοποίηση του αντικτύπου της προεκλογικής εκστρατείας είναι συνάρτηση πληθώρας συντελεστών και αποτέλεσμα του
βέλτιστου συνδυασμού παραγόντων, ικανοτήτων και
δράσεων και από τα τέσσερα είδη καινοτομίας. Ο
βασικός στόχος της πολιτικής καμπάνιας είναι η διαφοροποίηση τόσο σε επίπεδο προεκλογικού προγράμματος όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.
Οι πιο αποτελεσματικοί πολιτικοί είναι δημιουργικοί – στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων,
στην επίλυση διαφορών, στις διαπραγματεύσεις,
στην αντίδραση σε απρόσμενες κρίσεις. Η πολιτική δημιουργικότητα λειτουργεί ως καταλύτης
αλλαγής, μεταρρύθμισης και ανάπτυξης.

Eπιστολές - Γνώμες
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Οι
∞ απεργοί ΜΕΤΡΟ
υπαίτιοι για θανάτους
Κύριε Διευθυντά,
Πολλοί λοιμωξιολόγοι αποφαίνονται ότι
οι απεργίες σε μετρό και ΗΣΑΠ οδηγούν
σε θανάτους, διότι δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν λεωφορεία και να στοιβάζονται. Αυτό
είναι ό,τι χειρότερο για τον συνωστισμό
και την ταχύτατη μετάδοση της πανδημίας
με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε κίνδυνο η
ζωή τους.
Ως γνωστόν, υπάρχει ειδική ρύθμιση
στον ΠΚ λόγω της πανδημίας «άρθρο 285
ΠΚ - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη
ασθενειών παρ. 3: Αν η παραβίαση είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών
και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου
αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη».

Πολλοί αναμένουν την άσκηση σχετικής ποινικής δίωξης κατά των υπαιτίων.
Όσον αφορά τους εργαζομένους που δεν
έχουν να πληρώσουν ταξί για τη μετάβαση στην εργασία τους, ευελπιστώ ότι θα
υπάρξει ρύθμιση πως στην επόμενη απεργία τα σωματεία των οδηγών (σε Μετρό
και ΗΣΑΠ) θα προκαταβάλλουν τα έξοδα
για ταξί σε αυτούς που αγωνίζονται για το
μεροκάματο.
Δυστυχώς, η λούφα επί δεκαετίες είναι
στο πετσί των συνδικαλιστών και προφανώς δεν υπολογίζουν ούτε την ανθρώπινη
ζωή. Να υπενθυμίσω πως οι απεργίες είναι
χαρακίρι για την οικονομία και μάς οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια σε νέα μνημόνια,
αφού κάθε μέρα απεργίας έχει κόστος σε
εργατοώρες 1 δις.
Οι συνδικαλιστές κάλλιστα θα μπο-

ρούσαν να γράψουν μια εργασία με τίτλο:
«Ανάπαυλα με εκατό τρόπους λούφας».
Πολλοί χαρακτηρίζουν τους απεργούς σε
καιρούς πανδημίας, και πανελληνίου πένθους κυνικούς. Εάν υπήρχε φιλότιμο από
τον Μάρτιο που ξεκίνησε η πανδημία μέχρι
σήμερα οι συρμοί θα έπρεπε να είχαν
συχνότητα εις μεν τον ΗΣΑΠ με τους 25
συρμούς κάθε 4΄ (αντί για 8΄ έως 17’), αφού
δυστυχώς τόσο αντέχει η υποδομή. Εις δε
το Μετρό το οποίο έχει 300 οδηγούς με
παχυλούς μισθούς, συχνότητα 2’.
Καλό θα ήταν οι οδηγοί να παρακολουθήσουν φροντιστήρια με βίντεο από το
μετρό του Λονδίνου, όπου η συχνότητα
είναι κάθε λεπτό. Έτσι θα είχαν σωθεί πολλές ανθρώπινες ζωές. Ο νοών νοείτω.

Γιώργος Τρανταλίδης
Δικηγόρος-Πειραιάς

Ευχαριστίες Συνδέσμου
Αμμοχώστου Η.Β.
Αγαπητοί μου,
Η επιτροπή του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ, θα ήθελε να σας
εκφράσει την απεριόριστη χαρά και ευγνωμοσύνη της για όλα τα
θερμά και εγκάρδια μηνύματα συμπαράστασης που έχει λάβει,
από την Κύπρο, από την Κυπριακή Παροικία στο Λονδίνο και
από Βρετανούς Βουλευτές με αφορμή την δραστηριότητα της να
κάνει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Αμμοχώστου και

Σκέψεις αιωνίας κατοικίας
Οι σκέψεις τα Χριστούγεννα
φθάνουν μακριά,
σε μέρη που ο χρόνος διάπλατα ανοίγει
τους ουρανούς του οίκου μας
και μας καλωσορίζει,
καθώς εν μέσω αστέρων φωτεινών
λατρεύουμε τον Κύριο…
Βαθιά, εκ των έσω η κλήση Του,
περιδίνηση χρυσόμαλλου φωτός,
ψίθυροι αγγέλων, ήχοι γλυκείς,
σαν γέρνουμε σε εκείνο το νεφέλωμα,
στο φτερωτό το κύμα
που ο Άγιος Πατέρας ευλογεί!
Καθαγιασμένο καρδιάς ταξίδι,
μας θέτει σε Ουρανών διαδρομή.

Jo-Ann Colombo Μαρινάκη
Αθήνα – Ελλάδα

όλων των κατεχομένων εδαφών μας από τους Τούρκους εισβολείς.
Η εκδήλωση σημαδεύτηκε με βαρυσήμαντες δηλώσεις υποστήριξης Βρετανών βουλευτών και λόρδων αλλά και από πρεσβείες στο ΗΒ που εξέφρασαν την απέχθεια τους για τις χυδαίες
και προκλητικές εξελίξεις στην Αμμόχωστο, καλώντας τη διεθνή
κοινότητα να λάβει μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις στην επεκτατική και αδίστακτη πολιτική της Τουρκίας.
Οι συνεχείς μας προσπάθειες και πιέσεις προς όλους τους
φορείς απέδωσαν καρπούς με μια σπάνια στο είδος της υποστήριξη. Επιπλέον έγινε μια πάρα πολύ σημαντική καμπάνια για
τις θέσεις μας σε Βρετανούς βουλευτές, λόρδους και σε πρεσβείες.
Η προώθηση ψηφισμάτων, με την δική μας συμβολή για την
Αμμόχωστο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μαζί και με τα δύο
ψηφίσματα (EDMs) για την Αμμόχωστο που κατατέθηκαν στο
Βρετανικό Κοινοβούλιο είναι ίσως οι σημαντικότερες επιτυχίες
αυτής της εκδήλωσης.
Σημαίνον επίτευγμα είναι και η απαντητική επιστολή από την
αρμόδια Βρετανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών Wendy Morton. Η
απάντηση της Υφυπουργού είναι σχετικά με επιστολή που παραδώσαμε στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στην
πικετοφορία που πραγματοποιήσαμε στις 20/10/2020 έξω από
την Πρωθυπουργική κατοικία διαμαρτυρόμενοι για τις Τουρκικές
αναίσχυντες και προκλητικές ενέργειες στην Αμμόχωστο.
Παρακαλώ δεχτείτε τις ευχαριστίες μας ακόμη μια φορά για
όλη σας την υποστήριξη. Από δική μας πλευράς υποσχόμαστε
να συνεχίσουμε τον αγώνα για την πολυπόθητη επιστροφή.
Μετά τιμής,

Δρ Βασίλης Μαύρου
Πρόεδρος

Πολύγλωσση διαδικτυακή
έκθεση για την Αγιά Σοφιά
«Το αρχιτεκτονικό θαύμα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ως έκφραση της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης»
είναι ο τίτλος της πολύγλωσσης διαδικτυακής Έκθεσης η
οποία εγκαινιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου 2020.
«Αγία Σοφία και Ρωμιοσύνη είναι συνυφασμένες. Η Έκθεση θα μας ξεναγήσει στα ύψη και στα πλάτη αυτού του θαύματος που μας υπενθυμίζει ότι κάθε έκφανση του πολιτισμού
μας είχε πάντοτε στη βάση του τη δημιουργία. Ο δικός μας
είναι ένας πολιτισμός-δημιουργός, ένα φως που αγκαλιάζει

τον άνθρωπο και προάγει την ελευθερία στη σκέψη και την
έκφραση» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης, σε χαιρετισμό
που απηύθυνε στα εγκαίνια.
Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ)
με τους Συλλόγους Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας, Ελβετίας,
Ηνωμένου Βασιλείου και των Ευρύτερων Περιοχών ΗΠΑ
Ουάσιγκτον, Λος Άντζελες και Σικάγο.
Η Έκθεση που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τις πτυχές του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της Αγίας Σοφίας θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 στα Ελληνικά, Γαλλικά,
Αγγλικά και Γερμανικά στον ιστότοπο: www.hagiasofiaexh.com
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Eκλεκτές Συνεργασίες

Οι ξένες επιδράσεις στη
νεοελληνική Λογοτεχνία
Μέρος 22ον

Η

Νέα Αθηναϊκή Σχολή ξεκινά από τη δεκαετία του 1880, γύρω στα 1888 όταν γράφτηκε το πολύκροτο βιβλίο του Γιάννη Ψυχάρη
«Το Ταξίδι μου», σε μια περίοδο που το γλωσσικό βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Η ξένη
επίδραση στους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους είναι ιδιαίτερα έντονη κατά τον 19ο
και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι Έλληνες λογοτέχνες επηρεάζονται από τα διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα που επεκράτησαν στην
Ευρώπη: Ρομαντισμός, Παρνασσισμός, Συμβολισμός, Ρεαλισμός και Νατουραλισμός.

Ο Ρομαντισμός
Το πνευματικό ρεύμα του Ρομαντισμού που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα
επηρέασε και τους Έλληνες λογοτέχνες και καλλιτέχνες που άρχισαν να προβάλλουν την ατομική ευαισθησία έναντι της λογικής, να αναζητούν
τη φυγή στο όνειρο, στον εξωτισμό ή στο παρελθόν, να εξυμνούν την αγάπη, το μυστήριο και τη
φαντασία. Οι ρομαντικοί λογοτέχνες διακηρύσσουν
την ελεύθερη έκφραση της ευαισθησίας και αντικαταστούν τη «ψυχρότητα» και τη «λογική» με τον
αυθορμητισμό.

Ρίτσαρτσον, Βύρωνας, Γκαίτε
Ανάμεσα στους πρώτους εκφραστές του Ρομαντισμού
είναι ο Άγγλος συγγραφέας
SamuelË
˙
Ú Ú,
‚
‚

Richardson (1689 – 1761) όπου στα μυθιστορήματα του «Πάμελα» και «Κλαρίσα» εξυμνεί τις
αρχές της αρετής και της θρησκείας. Το έργο του
επηρέασε τους Γάλλους συγγραφείς Ζαν Ζακ
Ρουσώ και Ντενί Ντιντερό.
Ο Λόρδος Βύρωνας (1788 – 1824) στην ποίηση
του εκφράζει μια μελαγχολική άποψη για τη ζωή
(“Προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ”) ή εξυμνεί
τους αγώνες για τη λευτεριά όπως στα ποίηματά
του «Μάνφρεντ» και «Δον Ζουάν».
Αυτή τη θλίψη και μελαγχολία του για τη σκλαβωμένη τότε Ελλάδα, την εκφράζει και στους πιο
κάτω στίχους του:
Τα νησιά της Ελλάδας! Ω νησιά βλογημένα,
που μ’ αγάπη και φλόγα μια Σαπφώ τραγουδούσε,
που πολέμων κ’ ειρήνης δώρα ανθίζουν
σπαρμένα
που το φέγγος του ο Φοίβος απ’ τη Δήλο
σκορπούσε!
Αχ, ατέλειωτος ήλιος σας χρυσώνει ως
τώρα
Μα βασίλεψαν όλα, όλα τ’ άλλα σας
δώρα!
Ο Γερμανός συγγραφέας Γιόχαν Γκαίτε (1749
– 1832) με τα συγγράμματά του, ιδιαίτερα το μυθιστόρημα «Τα παθήματα του νεαρού Βέρθερου», επηρέασε
τους ρομαντικούς
λογοτέχνες.
Ú Ú ˜ Ë˜
,
˜
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Το παράδειγμα του Ρίτσαρτσον και του Γκαίτε
το ακολούθησαν αργότερα οι Γάλλοι συγγραφείς
Ουγκώ και Λαμαρτίνος.

Φαντασία, Θαυμασμός,
Περιπέτεια, Κατορθώματα
Ο Ρομαντισμός βρήκε την τροφή του στη φαντασία, στο θαυμασμό, στην περιπέτεια, και στα
ηρωικά κατορθώματα. Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
οι νέοι οπαδοί του ρομαντισμού (Σολωμός, Κάλβος,
Βαλαωρίτης κ. ά.) χρησιμοποιούν νέα γλωσσικά
ευρήματα και εκφράζονται με μεγάλα λόγια, με
αισθήματα μελαγχολίας και μερικοί με αισθήματα
απαισιοδοξίας. Για θέματα τους έπαιρναν τη φύση,
τον έρωτα, τον θάνατο και την πατρίδα.
Από την εποχή που αρχίζει η «Νέα Αθηναϊκή
Σχολή» (τη δεκαετία του 1880), ο Ρομαντισμός
έδινε τη θέση του στα νέα πνευματικά ευρωπαϊκά
ρεύματα που έφταναν στην Ελλάδα. Τα νέα αυτά
ρεύματα ήταν ο Παρνασσισμός και ο Συμβολισμός.

Ο Παρνασσισμός –
Η Τέχνη για την τέχνη
Ο Παρνασσισμός ήταν μια νέα ποιητική σχολή
στη Γαλλία και επεδίωκε την τεχνική τελειότητα και
πίστευε στην αυστηρά επιμελημένη μορφή του
στίχου και αντλούσε θέματα, κυρίως, από την
αρχαία ιστορία και μυθολογία. Υπερασπιζόταν τη
θεωρία «η τέχνη για την τέχνη».
Κύριοι εκφραστές αυτής της σχολής ήταν ο
Λεκόντ ντε Λιλ (1818 – 1894) που έγραψε τις
συλλογές «Αρχαία Ποιήματα» και «Βαρβαρικά
Ποιήματα» και ο Τεοντόρ ντε Μπανβίλ (1823 –
1891) που έγραψε τη συλλογή «Παράξενες Ωδές».
Στην ελληνική λογοτεχνία, ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του Παρνασσισμού ήταν ο
Σιφνιός λογοτέχνης Ιωάννης Γρυπάρης (1872 –
1941) που μετέφρασε τις τραγωδίες του Αισχύλου
και του Σοφοκλή και έγραψε και την ποιητική
συλλογή «Σκαραβαίοι και Τερρακότες».

Ο Συμβολισμός
Οι οπαδοί του «Συμβολισμού» πιστεύουν πως
η πραγματικότητα δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον για την ποίηση. Ο εσωτερικός κόσμος, η
συναισθηματικότητα και το ασυνείδητο αποτελούν
την ουσία της ποίησης. Γι’ αυτό εκφράζονται με
σύμβολα και αλληγορίες με την υποβολή και τις
μεταφορικές εικόνες.
Ο πρώτος που έδωσε το όνομα Συμβολισμός
στη σχολή αυτή ήταν ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος ποιητής Ζαν Μορεάς (1856 – 1910) και
«αρχηγοί» αυτής της Λογοτεχνικής σχολής ήταν
ο Σαρλ Μποντλέρ (1821 – 1867), ο Στεφάν Μαλαρμέ (1842 – 1898), και ο Πολ-Μαρί Βερλέν (1844
– 1896).

Ο Ρεαλισμός
Οι ρεαλιστές λογοτέχνες προσπάθησαν να επαναφέρουν την τέχνη προς την αλήθεια και την
πραγματικότητα. Επεδίωκαν την πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας και απέρριπταν το
συναίσθημα και τη φαντασία.
Κύριοι εκφραστές αυτής της λογοτεχνικής σχολής είναι ο Γκυστάβ Φλωμπέρ (1821 – 1890) που
έγραψε το μυθιστόρημα «Μαντάμ Μποβαρύ» και
ο Γκυ ντε Μωπασάν (1850 – 1893) που έγραψε
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
για τη ζωή των Νορμανδών χωρικών.

Ο Νατουραλισμός
Η λέξη «Νατουραλισμός» προέρχεται από τη
γαλλική ”naturalisme” και την αγγλική “naturalism”
και είναι μια λογοτεχνική σχολή όπου οι συγγραφείς παρουσιαάζουν τους ανθρώπους, το περιβάλλον τους, τις εμπειρίες τους όπως είναι.
Οι Νατουραλιστές λογοτέχνες επεδίωκαν την
πιστή περιγραφή της φύσης και δέχονταν την καλλιτεχνική σχηματοποίηση. Εφαρμόζουν τις μεθόδους της θετικής επιστήμης με σκοπό να αναπαραγάγουν την πραγματικότητα με αντικειμενικότητα.
Ο Γάλλος συγγραφέας Εμίλ Ζολά (1840 – 1902)
ήταν από τους πρώτους κήρυκες του Νατουραλισμού γιατί έβλεπε κατάματα την κοινωνία με όλες
της αθλιότητες της, γι’ αυτό σαν να τη φωτογράφιζε.
Στην ελληνική λογοτεχνία ηγετική μορφή του
Νατουραλισμού είναι ο Ανδρέας Καρκαβίτσας
(1865 - 1922).

Γεώργιος Δροσίνης
(1859 - 1951)
Ο Γεώργιος Δροσίνης
γεννήθηκε στην Αθήνα και
σπούδασε πρώτα στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και ύστερα στη Γερμανία
την ιστορία της πα-γκόσμιας λογοτεχνίας. Για
πέντε χρόνια (1889 – 1894)
διεύθυνε μαζί με τον Νικόλαο Πολίτη το περιοδικό «Εστία» και διορίστηκε διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Σε συνεργασία με τον Δημήτριο Βικέλα διεύθυνε για πενήντα χρόνια τον «Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων».
Δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα στο περιοδικό «Ραμπαγάς», το 1885 εξέδωσε τη συλλογή
«Ειδύλλια» και το 1890 τη συλλογή «Αμάραντα», όπου εξυμνεί τον έρωτα και την ομορφιά.
Ο Δροσίνης παντρεύτηκε μια όμορφη κοπέλα,
την Μαίρη Κασαβέτη από τη Ζαγορά, που είχε
εκεί σπίτι και περιβόλι, και στη συλλογή του «Γαλήνη»
(1902) εξυμνεί τις φυσικές ομορφιές του Πηλίου.
Άλλες ποιητικές του συλλογές είναι «Φωτερά
σκοτάδια» 1914, «Κλειστά Βλέφαρα» (1918),
«Βραδυάζει» 1922, «Πύρινη Ρομφαία» και
«Αλκυονίδες» 1923.
Ο ποιητής ήταν επηρεασμένος από τους Παρνασσιακούς λογοτέχνες και ο ίδιος παραδέχεται
ότι ποτέ του δεν έγραψε τίποτε το φανταστικό. Ό,τι
βρίσκεται στα ποιήματα του, πρόσωπα, εικόνες,
περιγραφές, το είδε και το έζησε στις Γούβες (στην
Εύβοια), στο Πήλιο και στην Αθήνα.
Μερικά από τα ποιήματα του μελοποιήθηκαν
και τραγουδήθηκαν από τον ελληνικό λαό όπως
«Η ανθισμένη αμυγδαλιά».
Έγραψε επίσης τις συλλογές «Φευγάτα Χελιδόνια», «Σπίθες και Στάχτη», καθώς και δεκατρία
πεζογραφήματα (τέσσερα στην καθαρεύουσα και
εννιά στη δημοτική). Ανάμεσα στα πιο ωραία του
πεζογραφήματα ξεχωρίζουν «Το βοτάνι της αγάπης», «Παραμύθια», «Η Πεντάμορφη» και «Σκόρπια φύλλα της ζωής μου».
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The UK Government stands ready
to engage with any meetings in
support of the Cyprus settlement
process, the Minister for the
European Neighbourhood Wendy
Morton has stated in a letter to the
National Federation of Cypriots in
the UK.
The Foreign Office Minister welcomes the UN Secretary General’s
“continued willingness to work with
the parties to conduct in-depth consultations on a way forward and echo
his hope that ongoing consultations
will lead to a return to negotiations.”
Mrs Morton adds that the UK continues to support those consultations
through dialogue with the parties and
the UN Secretary General’s
Representative on the Cyprus Dispute,
Jane Holl Lute, with whom officials
are “in regular contact”.
She also welcomes the UN Secretary
General’s commitment to explore the
possibility of convening an informal
five-plus-UN meeting with the parties
at an appropriate stage, as well as
the meeting between the Greek Cypriot
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W.MORTON ANSWERS TO THE LETTER OF THE NATIONAL CYPRIOT FEDERATION:

UK GOVERNMENT: “Base of the
solution the internationally accepted
model of a bi-zonal federation”
and Turkish Cypriot leaders, on 3rd
November, at which they expressed
their determination to respond positively to the UNSG’s commitment.
“We continue to urge all sides to
engage constructively and demonstrate they are committed to making
progress towards a settlement as a
matter of urgency,” adds Wendy Morton.
Her letter is addressed to the
Federation’s President Christos Karaolis
as a response to his communication
to Prime Minister Johnson on the grim
anniversary of the UDI on 15th
November.
The Minister reassures Mr Karaolis
that the British Government contin-

ues to be a strong supporter of a comprehensive, just and lasting settlement of the Cyprus issue, based on
the internationally accepted model of
a bi-zonal, bi-communal federation.
She notes that London therefore welcomes the stated readiness of the
sides to resume settlement talks and
looks forward to the resumption of
dialogue.
According to Mrs Morton, the issue
of Varosha underlines the importance
of reaching a comprehensive Cyprus
Settlement as a matter of urgency
and, as such, the UK Government
continues to encourage the parties
“to engage constructively and demon-

strate their commitment”.
She adds that the UK continues to
be concerned by the situation in
Varosha, including the opening of the
beach within the fenced-off area on
8 October and she repeats that representations have been made to Turkey
via various diplomatic avenues.
She also notes that in response to
the announcement on Varosha, the
UK called for the UN Security Council
to hold closed consultations on the
matter on 9 October.
The UK also continues to support
the numerous Security Council
Resolutions covering the issue of
Varosha, notably 550 (1984) and 789

(1992) and in this regard it supports
the 9 October UN Presidential
Statement reaffirming its support for
the relevant Security Council
Resolutions and expressing deep
concern regarding the announcement.
In his letter to Boris Johnson Mr
Karaolis was referring to the 15th
November as “a day of shame”, he
was recounting evidence of Turkey’s
negative role on the Cyprus issue and
as origins the British Prime Minister
to exercise his power to make a lasting difference in relation to Cyprus
proactively and constructively.

THE GREATEST GREEKS (CLASSICAL TIMES)

P

Pericles

ericles, leader of Athens between 461 to 429BC
was probably the greatest statesman of classical Greece. Mr Parthenon himself, he was responsible for the Golden Age of Athens, the nourishing of its budding democracy, its expansion and
eventual establishment as the best way of governance. He nurtured the arts, architecture, and philosophy. He made Athens the leading light of the
Greek world of his age and became the beacon guiding the civilisations that followed, down to our time.

By

Michael
Papadopoulos
Pericles was born in 495BC, to an aristocratic family. His father Xanthippos was a hero of the Persian
Wars. Leading from the front, he distinguished himself
in the battle of Mycalae, where the navy of the Persians
that survived the battle of Salamis was chased and totally destroyed by the Greek fleet. Xanthippos was the
commander of the Athenian contingent which played
the leading role in this Greek victory. Pericles mother
Agariste, was the niece of Clisthenes, who led the culturally powerful Alcmaeonidae family.
The nobility, prestige and wealth afforded him by his
family, allowed Pericles to pursue any field of education he chose. Historically, Pericles firstly comes into
focus for sponsoring the play Persians by Aeschylus at
the Dionysia Festival in 472 B.C. Although this sponsorship indicated Pericles’s wealth, artistic taste and
political awareness, it was also a shrewd move, because the play was expressing views against Cimon,
one of his political opponents.
Politics soon assumed priority in his life. In 461 B.C,
he joined the reformer Ephialtes in organizing a vote in
the popular assembly that stripped Areopagus of all
powers. Some historians consider this event to have
marked the birth of Athenian democracy. But Ephialtes
was assassinated the same year and Pericles emerged
as Athens’s leading politician, at the helm of the popular assembly and the city until his death in 429BC.
Under Pericles, democracy became much more radical. Ordinary Athenian citizens were paid by the state
to participate in public affairs, whereas before only the
wealthy could afford the time to participate in politics.
He approved payments for jury duty, for soldiers, sailors,
and administrators. He also supported the fine arts by

subsidizing theatre admission for poorer citizens. The
changes transformed both, democracy and society, because lower-class Athenians (called Thetes) could now
participate as full citizens. “Athenians”, said Pericles in
his most famous Funeral Oration “regard a man who
takes no interest in public affairs not as a harmless, but
a useless character.”
Just like his father, Pericles led from the front. In 454
he led a successful military campaign in Corinth and
sponsored the establishment of Athenian colonies in
Thrace and on the Black Sea coast. He used the Delian
League (an alliance formed initially to safeguard against
the Persians) to increase Athenian power and eventually to build an Athenian empire. He was elected strategos in 443 (one of Athens' leading generals), a position he held with one short interruption, for the rest of
his life.
After 450 Pericles used the league’s treasury to fund
cultural projects in Athens, despite protestations from
members of the alliance and some Athenian citizens.
Pericles argued that the Athenians were owed that money for affording protection to the member states. With
the league’s treasury and the riches coming in from the
commercial activities of their fleet, the Acropolis was
adorned with the temple of Athena Nike, the Erechtheum
and the stunning Parthenon. All the structures were
decorated with intricate statues and friezes carved by
the era’s greatest sculptors.
Athenian culture flourished under the leadership of
Pericles. He promoted and supported the arts, literature and philosophy and his liberal policies produced
some of the most inspiring writers, artists, and thinkers
of his time. As the Acropolis rose, celebrations of the
festival of the Panathenaea grew more elaborate, and
enhanced the grandeur of the Mysteries of Eleusis,
symbolic of the Athenian claim to have brought corn
and civilization to mankind. He was friends with many
of the famous people of the time such as the playwright
Sophocles, the sculptor Phidias and the philosophers
Anaxagoras and Zeno. Pericles’ companion Aspasia,
taught rhetoric to a young Socrates. Pericles himself
was an exceptional orator. His speeches celebrated the
greatness of a democratic Athens at its peak. The most
famous and influential is his Epitaphios or “Funeral Oration,” given in 431 to commemorate the war dead after
the first year of the Peloponnesian War.
The growth and power of Athens, and Pericles’s policies also caused envy and fear to many of the other city

states and brought about the Peloponnesian War, which
embroiled all Greece for three decades. Even Sparta
felt threatened and began to demand concessions from
the Athenians. Pericles refused, but in 431 B.C. a conflict arose between Athens and Corinth which was an
ally of Sparta. Sparta came to the assistance of Corinth,
invading Attica. Pericles adopted a strategy of non-confrontation. He evacuated the countryside enclosing the
population within newly build walls. He was confident
that using his fleet he could supply Athens with everything it needed, and it would give him the freedom to
hit the enemy in any part of Greece without having to
face the formidable Spartans on the field of battle.
The stratagem worked for a while. The Spartans
were invading every year, they would burn the countryside to cinder but found no army to fight. The concentration of so many people inside the walls however
caused a plague and between a fourth and a third of
the Athenian population died. Among the dead, the two
sons of Pericles. The deaths stirred discontent and Pericles was briefly deposed in 430, but after the Athenians’ efforts to negotiate with Sparta failed, he was quickly reinstated. He succumbed to the plague himself in
429BC. The war continued after his death and ended
in 404 with the defeat of Athens.
Some historians blame the policies of Pericles for
the start of the war, and the eventual defeat. They argue that had he paid more heed to the concerns of the
other Greek states, the war could have been avoided
altogether. Others believe that had he not died he would
have either been victorious or would have found a way
to end the war much earlier. The plague and its death
toll also played a critical part in the defeat, they argue.
Speculation about what could have been is irrelevant. Pericles, the great orator and visionary devoted
his life to his city and led it to greatness. Through his
actions Athens became the torch of learning for ever,
within and without Greece. It became the centre of politics and its system of governance has been copied the
world over. Its arts, architecture and philosophy would
conquer lands Pericles and the citizens of Classical
Athens never heard of and could never imagine. The
historian Thucydides called him “the first citizen of
Athens”. I agree with Thucydides, but I would add “for
eternity”!
TiTBiTS:
• All surviving statues and images of Pericles show
him wearing a helmet—his rightful symbol as an Athen-

ian general.
• During the Persian invasion, Athenians were evacuated to the island of Salamis, Pericles’s father Xanthippos among them. He left his dog behind in Athens,
but the dog followed him and swam after his boat all
the way to Salamis, where he died of exhaustion upon
arrival on land.
PERICLES’ qUOTES:
 Just because you do not take an interest in politics doesn't mean politics won't take an interest in you.
 What you leave behind is not what is engraved in
stone monuments, but what is woven into the lives of
others.
 Time is the wisest counsellor of all.
 Happiness depends on being free, and freedom
depends on being courageous.
SOURCES
https://www.nationalgeographic.com/culture/people/reference/pericles/
https://www.history.com/topics/ancient-history/pericles
https://www.ancient.eu/pericles/
https://www.britannica.com/biography/Pericles-Athenian-statesman
https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthippus
https://www.brainyquote.com/authors/pericles-quotes
“The Greatest Greeks’’ articles, are meant to perhaps nudge the interest of younger people to explore
our history and culture.
I am writing in English so that the text can be accessed by those who do not speak/read Greek. I must
also add that the choice of the ten is my personal choice
and no one has to agree with me. You can choose and
investigate further what you think are the greatest Greeks
to have walked the earth and compile your own list.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE
PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

BIFTEKIA (Beef burgers Greek Style)
George Psarias has been a restauranteur for almost forty years. He spent his
time and energy cooking traditional Greek
dishes but also developing new ones based
on fresh ingredients and Mediterranean
flavours. He has appeared on numerous
radio and television programmes on BBC2
Food and Drink. iTV, Channel 4, Sky's Good
Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.

BiFTEKiA
(BURGERS GREEK STYLE)
iNGREDiENTS
(Serves 4)
500g beef minced or lamb and beef minced
2 medium onions grated
50g breadcrumbs
1tbsp fine semolina
1 organic or free-range egg, lightly beaten
1tbsp olive oil
1 small ripe tomato, grated
½ tsp baking soda
¼ tsp nutmeg, freshly grated
2 tsp dried oregano
2tbsp flat-leaf parsley plus extra to garnish, finely chopped
4tbsp olive oil for frying
sea salt and freshly ground black pepper
wedges of 1 lemon to serve
METHOD
1. Place the meat in a large bowl and add all ingredients except the
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olive oil. Mix together preferably using your hands wetting them
with water every now and then to handle the mixture better. If you
like, wet your hands with beer; the mixture will end up lighter and
fluffier. The addition of baking soda will also make it fluffier. Cover the bowl and place in the refrigerator for at least 2 hours to firm
up the mixture.
2. Shape the mixture into 8 round flat biftekia in 2cm thickness.
3. On a medium heat, heat the oil in a large heavy frying pan and
when hot but not smoking add half of the biftekia and fry for 3-4
minutes on each side until they are cooked through and golden
brown. Repeat with the other half.
4. Lift out with a slotted spatula and drain on kitchen paper to get rid
of the excess oil. Alternatively cook on charcoal or under a grill,
10cm apart for the same amount of time.
5. Sprinkle with chopped parsley and serve with lemon wedges.
They go well with dips such as melitzanoslata, tzatziki or taramasalata.

© Copyright George Psarias
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική
Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων - ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων - ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:05 Πολιτιστικό ημερολόγιο
22:00 Ελληνική Ταινία: “Το Μυστικό
Μιας Μητέρας”
23:15 Ελληνοτουρκικά-Αιγαίο, Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική
Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα
Χρόνια - ΡΙΚ
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με την Άντα
Μουράτη
21:30 Ελληνική Ταινία: “Δύο Χιλιάδες Ναύτες
κι Ένα Κορίτσι”
22.55 Ελληνική Ταινία: “Η Λιμουζίνα”
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ.
Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: Φιλοξενούμενες της Βασούλας Χριστοδούλου οι καθηγήτριες Ιφιγένεια
Μουμτζή και Λία Γυιόκα και η εκπαιδευτικός Ειρήνη Κριμίτσου
21.10 Ακάλυπτος Επ 29
21.55 Ελληνική Ταινία: “Χαμός
στο Αιγάλεω Σίτι”
23.25 Ελληνική Ταινία: “Το Κόλπο του Τούνελ”
KYΡIAKH 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας
από τον Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
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21:00

Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία
Σωφρονίου
21:30 Πρόσωπα με τον Βασ. Παναγή
22:20 Ελληνική Ταινία:
“Ξαφνικός Πειρασμός”
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30
Από Μέρα σε Μέρα
17:25
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00
Greekstories: Αυγουστίνος Γαλιάσσος
20:30
"Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05
Θεατρική Παράσταση:
“Ματωμένος Γάμος”
23.05
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30
Από Μέρα σε Μέρα
17:25
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00
Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.35
Ελληνική Ταινία: “Μας φάγανε
οι Τρέλες στις Σεϋχέλλες”
22.00
Ελληνική Ταινία: “Η Γυναίκα μου
Τρελάθηκε”
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30
Από Μέρα σε Μέρα
17:25
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με την
Βασούλα Χριστοδούλου
20:30
Ελληνική Ταινία: “Πληγωμένα
Νειάτα”
22.05
Ελληνική Ταινία: “Δύο Κούκλες στο
Κρεβάτι μου”
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30
Από Μέρα σε Μέρα
17:25
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00
Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00
Πολιτιστικό ημερολόγιο
21:55
Ελληνική Ταινία: “Καραγκούνα”
23:10
Ταινία: “Καρδιακός Φίλος”
23:55
Σύνδεση με ΡΙΚ
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NEPOMAK UK does

Quizmas!

This has been a tough year for many but NEPOMAK UK is as committed as ever to helping those
less fortunate than us this Christmas. For the last
three years, NEPOMAK UK has successfully run
its Santa Shoebox campaign delivering gifts to
impoverished children in Cyprus and to the schoolchildren enclaved in Rizokarpasso. Given the unfortunate difficulties and limitations that the Coronavirus pandemic has brought upon us, we are
unable to run our Santa Shoebox campaign this
year but vulnerable children in Cyprus need our
help more than ever before. We have been working hard to organise a whole host of communitycentred events to raise money which we will donate to charities supporting children in Cyprus.
This year we will be working with two charities:
(1) Caritas Cyprus, who have already assisted
more than 3,200 families this year and currently
support 700 vulnerable children in Cyprus; and
(2) Help Rizokarpasso UK, who support the schoolchildren enclaved in Rizokarpasso by providing
essential charitable aid. In addition we’ll also be
supporting the Greek schools via their umbrella
organisations who year on year have helped us
with our Santa Shoebox campaigns and due to
COVID19, are facing various financial difficulties.
On Sunday 20th December at 7:30PM, NEPOMAK UK will be hosting a virtual charity Christmas quiz on Zoom. It is open to all ages so join
us with your friends and family as we put our knowledge to the test and battle for the title of quiz champion!
If that was not incentive enough, there are al-

so a number of fantastic prizes up for grabs for
the winners of the quiz and raffle, including a beauty hamper, a Bosch coffee machine, GoKarting
race experience, kourabiedes and more!
To participate, you will need to visit our Eventbrite
page and purchase a ticket priced at £11 (incl.
booking fee), all proceeds going to charity:
https://www.eventbrite.com/e/nepomak-ukdoes-quizmas-tickets-130295404061
You will be sent a unique link to the Zoom quiz
and receive an automatic entry into our raffle. Additional raffle tickets can be purchased at £2.99
each.
You can either play in a team or individually.
There is a maximum of 6 players per team, but
please note that each player must purchase their
own individual ticket to be in with a chance of winning a prize.
Please ensure you download Zoom prior to the
event and ensure you have a mobile to hand to
log into ‘myquiz.org’ to play along interactively.
There will be 5 quiz rounds including a Christmas
and a Cypriot knowledge round… so grab your
friends and your favourite Christmas jumper and
we look forward to seeing you there!
Given the privileged position we are in, the
NEPOMAK U.K. Committee have decided that
the surplus money raised beyond our target,
(£2,000 onwards), will be directed to help the Educational Institutions which consist of Greek
schools, who, year on year, play a crucial role in
making the Santa Shoebox Initiative possible.
We are overwhelmed with gratitude towards

our community in helping us reach this target, with
plenty of time remaining and two NEPOMAK UK
charity events to go.
Taking the financial struggle expressed by the
Greek school Educational Institutions due to
COVID-19 in to consideration, the cancellation of
their usual fundraising activities and the strain this
has had on the community, NEPOMAK UK has
decided to show thanks and appreciation for Greek
schools’ continued support, by giving back when
they need it most.
The community support and charitable spirit
never ceases to amaze us; as a tight-knit Cypri-
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ot Diaspora it is important that we work closely
together on charitable campaigns such as this
one to do what we can to support Cypriot children
who find themselves in much less fortunate positions than ourselves.
You can also make a donation directly through
our JustGiving page: https://www.justgiving.com/
crowdfunding/nepomak-uk-christmas-charity-campaign-2020
Like and follow our Facebook page — ‘NEPOMAK.uk – Connecting Young Cypriots’ – for
regular updates and further details of our organisation.
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