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Οργή κατά Τραμπ, ζητούν να φύγει
180 βουλευτές
ξεκινούν
διαδικασία για
την απομάκρυνση
του αμερικανού
προέδρου
l Διστακτικός
ο αντιπρόεδρος
Πενς
Ουάσιγκτον.(GreekNewsOnline)
Πολλοί το έλεγαν πριν τις
εκλογές του 2016, πως μπορεί να
επισκεφτεί κανείς τους κωδικούς
των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ
σε κάποιον όπως ο Ντόναλντ
Τραμπ, όμως ο δισεκατομμυριούχος που αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις και έλεγε στο μαγνητόφωΣυνέχεια στη σελίδα 10

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ COVID-19 O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Νέα Υόρκη.(GreekNewsOnline)
Σε στενό οικογενειακό κύκλο,
λόγω των περιορισμών της πανδημίας, κηδεύτηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Ιανουαρίου από τον Ιερό
Ναό της Αγίας Τριάδας στο Χίκσβιλ
ο φωτογράφος, συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης Δημήτρης Γαλάνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
το Σάββατο 2 Ιανουαρίου σε ηλικία
86 ετών από επιπλοκές του κορωνοϊού.
Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο
Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος
βοηθούμενος από τον προϊστάμενο
της Αγίας Τριάδας π. Θεοφάνη Παπαντώνη και τον διάκονο Βαρθολομαίο. Με λόγια παρηγορητικά μίλησε στη σύζυγό του εκλιπόντος, Σεβαστή, στα παιδιά του Αθανάσιο
και Ευστρατία και Παρασκευή και
Κυριάκο και ιδιαίτερα στα εγγόνια
του, τονίζοντας την σπουδαία παΣυνέχεια στη σελίδα 6

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Σοβαροί κίνδυνοι
αν η άτυπη
πενταμερής
δώσει αδιέξοδο;
Ηνωμένα Έθνη.Ανάλυση του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Τη Δευτέρα και Τρίτη η σύμβουλος του
Γενικού Γραμματέα του Τζέιν Χολ Λουτ θα
διεξάγει επαφές στη Λευκωσία με στόχο
να διασφαλιστεί ότι στην άτυπη συνάντηση 5+1 θα υπάρξει κοινός στόχος για το
πιθανό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης.
Εξ όσων έχουν διαρρεύσει από όλες τις
πλευρές, η άτυπη πενταμερής είναι σχεδόν δεδομένη και θα λάβει χώρα περί τις
αρχές Φεβρουαρίου. Η επίσκεψη Λουτ
έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της περαιτέρω
προετοιμασίας, ωστόσο αν όπως έχουν
αφήσει διπλωματικές πηγές να εννοηθεί
έχουν εγκαταλειφθεί οι όροι αναφοράς,
Συνέχεια στις σελίδες 28 - 29
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Η 8Οάρα Φέι Ντάναγουεϊ, “φαμ φατάλ” μιας χρυσής εποχής
Ο

ι κοφτερές γωνίες του προσώπου της,
το λαμπερό και συνάμα ψυχρό βλέμμα
της, με τα πανέμορφα μάτια της και το χαμόγελο που κρύβει κάτι το απειλητικό. Ψηλή, για
την εποχή της, λεπτοφτιαγμένη, αλλά όχι αδύνατη, με λευκή βελούδινη επιδερμίδα και μακριά πόδια και χέρια. Η κομψότητα στο μεγαλείο της. Αυτή είναι η Φέι Ντάναγουεϊ που στη
μορφή της το Χόλιγουντ, σε μια κομβική περίοδο αλλαγών, βρήκε τη νέα “φαμ φατάλ”, ανανεώνοντας το “είδος” των Μπάρμπαρα Στάνγουικ, Τζόαν Κρόφορντ, Λορίν Μπακόλ και
των άλλων παλαιότερων σταρ.
Η Φέι Ντάναγουεϊ, έχοντας την τύχη να πρωταγωνιστήσει σχεδόν με την πρώτη της είσοδο
στα κινηματογραφικά πλατό σε δύο εμβληματικές
και σήμερα αν μη τι άλλο κλασικές ταινίες, το
γκανγκστερικό δράμα “Μπόνι και Κλάιντ” το
1967 και τη ρομαντική περιπέτεια “Υπόθεση Τόμας Κράουν” το 1968, θα γίνει ένα από τα καυτά
ονόματα της εποχής της. Για 15 χρόνια θα παραμείνει στην κορυφή και θα τοποθετηθεί δίκαια ανάμεσα στις θρυλικές ντίβες του παγκόσμιου σινεμά,
ακόμη κι αν οι επιλογές της τις επόμενες δεκαετίες
την αδίκησαν όπως και το πλήθος των πλαστικών
επεμβάσεων που έκανε, ακολουθώντας τις επιταγές
της Καλιφόρνιας...
Η Φέι Ντάναγουεϊ γίνεται σε λίγες ημέρες 80
χρόνων και πιθανώς να αναπολεί εκείνες τις όμορφες εποχές, την καταξίωση, το πέρασμά της στον
σπουδαίο κινηματογράφο, έχοντας δίπλα της ιερά
τέρατα της υποκριτικής και σπουδαίους σκηνοθέτες να την κατευθύνουν προς τη δόξα και την αθανασία.

Από τη σκόνη του
Μπάσκομ στο θέαμα

Γεννήθηκε στο Μπάσκομ της Φλόριντα στις 14
Ιανουαρίου του 1941. Σε ένα μέρος, που όπως το
χαρακτήρισε η ίδια, ήταν “ένας δρόμος, ένα βενζινάδικο και πολλή σκόνη”. Ο παππούς της ήταν
αγρότης, ενώ ο πατέρας της ξέφυγε από το Μπάσκομ, ακολουθώντας την καριέρα του στρατιωτικού, ως υπαξιωματικός. Ακολουθώντας τους γονείς
της, ταξίδεψε σε πολλά μέρη, ταλαιπωρήθηκε από
τη διαρκή περιπλάνηση και από μικρή ονειρευόταν
να βρει μια ήσυχη ζωή. Δεν τα κατάφερε, καθώς
επέλεξε να μπει στον χώρο του θεάματος…
Έτσι, μετά από μία σύντομη πορεία στο θέατρο,
ερμηνεύοντας ρόλους όπως η Μπλανς Ντιμπουά,
θα βρεθεί στο νέο κύμα του αμερικανικού σινεμά.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Τζόαν Κρόφορντ είχε προ-

ένα δράμα αυτοκριτικής για τον αμφιλεγόμενο
σκηνοθέτη, που είχε καταδώσει συναδέλφους του
ως κομμουνιστές στην εποχή του Μακαρθισμού. Ο
Ντάγκλας ήταν και πάλι καλός, αλλά η Ντάναγουεϊ έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω, με την ψυχρή
αφοπλιστική ερμηνεία της. Την ίδια χρονιά θα παίξει στο ρομαντικό δράμα του Βιτόριο ντε Σίκα “Οι
Εραστές”, δίπλα στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Η
ταινία δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά θα σταθεί η
αφορμή για να παρατήσει τον φωτογράφο Τζέρι
Σάντσμπεργκ, με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένη,
για να γίνει ζευγάρι με τον Μαστρογιάνι – ένας
έρωτας που θα κρατήσει δυο χρόνια.

Τσάιναταουν

βλέψει ότι απ’ όλες τις νέες ηθοποιούς της εποχής
μόνο η Ντάναγουεϊ θα μπορούσε να τα καταφέρει
να γίνει μία πραγματική σταρ κι ας την είχε δει στη
μετριότατη ταινία “Mommie Dearest”. Είχε όμως
την εμπειρία για να προβλέψει το μέλλον της νεαρής και άγουρης ακόμη Φέι.

Η Μπόνι και ο … Κράουν

Το 1967 ο Άρθουρ Πεν, ετοιμάζοντας το “Μπόνι
και Κλάιντ” βρήκε στα πρόσωπα των Γουόρεν Μπίτι και της ανερχόμενης Ντάναγουεϊ τους ήρωες που
ήθελε για το διάσημο παράνομο ζευγάρι της εποχής της ποτοαπαγόρευσης. Δημιούργησε ένα κινηματογραφικό ζευγάρι, πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αλλά που θα έμενε στην ιστορία. Με
τον Μπίτι να είναι ο επαναστάτης και την Ντάναγουεϊ ο ρομαντισμός, μια μορφή βγαλμένη από τις
σταρ της δεκαετίας του ‘30. Τεράστια επιτυχία και
μία υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου. Τον επόμενο χρόνο θα πρωταγωνιστήσει στο
υπέροχο φιλμ του Νόρμαν Τζούισον “Υπόθεση Τόμας Κράουν”, δίπλα στον ασύγκριτο Στιβ Μακ Κουίν, που πραγματικά παίρνει πάνω του όλη του τη
δόξα, όπως και η υπέροχη μουσική του Μισέλ Λεγκράντ. Κι όμως η Ντάναγουεϊ θα καταφέρει με την
παγερή γοητεία της, τον βαθύ ερωτισμό της, να καταγράψει ακόμη έναν εμβληματικό ρόλο.

Από τον Συμβιβασμό στην
αγκαλιά του Μαστρογιάνι

Το 1969 θα βρεθεί δίπλα στον Κερκ Ντάγκλας,
για την ταινία του Ελίας Καζάν “Ο Συμβιβασμός”,

Το 1974 θα έρθει ακόμη μία μεγάλη στιγμή στην
καριέρα της, με το αριστούργημα του Ρομάν Πολάνσκι “Τσάιναταουν”, ένα συγκλονιστικό νέο-νουάρ, που περιγράφει τον σκοτεινό κύκλο του
εγκλήματος και τη άμεση σύνδεσή του με τον αμερικανικό καπιταλισμό. Δίπλα της ο ασυγκράτητος
Τζακ Νίκολσον, στην καλύτερη ίσως ερμηνεία του,
αλλά και ο Τζον Χιούστον που υποδύεται τον πατέρα της, ένα πραγματικό τέρας. Απ’ τη μια επικίνδυνη και μοιραία και την άλλη εύθραυστη και απροστάτευτη στις αρρωστημένες ορέξεις του άγριου
επιχειρηματία πατέρα της και του κύκλου του. Συγκλονιστική ερμηνεία και ακόμη μία υποψηφιότητα
για Όσκαρ.

Το Δίκτυο

Τον επόμενο χρόνο θα παίξει στο θαυμάσιο πολιτικό θρίλερ του Σίντνεϊ Πόλακ “Οι Τρεις Μέρες
του Κόνδορα”, δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ,
ενώ ο κύκλος των μεγάλων επιτυχιών της θα κλείσει το 1976 με το συνταρακτικό δράμα “Το Δίκτυο”
του Σίντνεϊ Λούμετ, που έχει ως θέμα τη χειραγώγηση των μαζών από τα τηλεοπτικά κανάλια. Ένας
θρίαμβος και ένα Όσκαρ ‘Α Γυναικείου Ρόλου.

Η φθορά του χρόνου
και του Χόλιγουντ

Μαζί με τη φθορά του χρόνου, που βασάνιζε την
Φέι Ντάναγουεϊ, ήρθε και η φθορά του Χόλιγουντ
της αναζήτησης, των σπουδαίων κινηματογραφιστών, των καλλιτεχνών. Ήρθε η πτώση, που την συμπαρέσυρε και την ίδια. Θα παίξει σε αρκετές ταινίες, απ’ τις οποίες οι περισσότερες θα περάσουν στη
λήθη. Όχι όμως και η Φέι Ντάναγουεϊ, που θα παραμείνει ένα κινηματογραφικό σύμβολο, μιας εποχής – μιας τελευταίας αναλαμπής του Χόλιγουντ...
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Truman Capote, Μια Ιστορία Τρόμου

Στο πλήρωμα υπήρχαν Γιουγκοσλάβοι, Έλληνες και κυρίως Ιταλοί.
Ο καπετάνιος ήταν Ιταλός. Δεν του
αρέσει πολύ το γιοτ γιατί δεν του
αρέσει γενικά να κυβερνάει γιοτ,
ακόμα και αυτό το μαύρο μαργαριτάρι του Αιγαίου Πελάγους, το Κρεολή του Σταύρου Νιάρχου. Λέει πως
τα γιοτ είναι ρομαντικά μεν αλλά
έχουν πολύ δουλειά για το πλήρωμα.
Μιλάει Αγγλικά, τα μιλάει σωστά,
και πρόκειται για ένα μάλλον νέο
άνθρωπο με συνταρακτικά μάτια και
μια βαθιά φωνή. Θα μπορούσε εύκολα να είναι ένας ηθοποιός, και όλοι

οι ηθοποιοί δεν είναι ψεύτες αλλά
εγώ δεν συνάντησα ακόμα έναν που
δεν ήταν. Αλλά μπορεί αυτός ο καπετάνιος να μην είναι ψεύτης. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το πρωί περάσαμε από τη Δήλο και δεν σταματήσαμε γιατί την είχα κιόλας επισκεφθεί δύο φορές, και μια ματιά στις
μαρμάρινες αρχαιότητες που περνούσαμε καθώς λαμπύριζαν σε μιαν
ομίχλη που μύριζε λεβάντα του θύμισε μια ιστορία. Μου την είπε στη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού.
«Αυτό συνέβη όταν ήμουν δεκαεφτά χρονών, και ήμουν μέρος του
πληρώματος ενός γιοτ που ανήκε σε
έναν Εγγλέζο ευγενή, τον Λόρδο
Σικλ, το οποίο ναύλωνε συχνά. Τον
Αύγουστο εκείνης της χρονιάς το
ναύλωσε σε μια ωραία Αγγλίδα χήρα, γύρω στα σαράντα, αν θυμάμαι
σωστά, ψηλή με λεπτή μέση και πολύ
κομψή. Είχε ένα γιο, περίπου δεκαέξι
χρονών επίσης κομψό και πολύ
όμορφο. Παράλυτο όμως από το ένα
πόδι που το έσερνε μέσα σε ένα σιδερένιο πλέγμα και περπατούσε στηριζόμενος σε δύο μπαστούνια. Πολύ

έξυπνο παιδί. Σωστή διάνοια. Ήταν
γι’ αυτόν που η μητέρα του νοίκιασε
το γιοτ και να επισκεφτούν την Ελλάδα: ήθελε να δει τα μέρη που γνώριζε από τις μελέτες του.
«Ανέβηκαν στο γιοτ συνοδευόμενοι από μια υπηρέτρια κι έναν υπηρέτη. Και ήταν μόνοι, κάτι που μ’
έκανε να σκεφτώ: τι κρίμα. Ίσως να
μη λυπόμουν αν ταξίδευαν με μερικούς φίλους.
«Υπήρχε ένα περίεργο νησί που το
παιδί ήθελε να επισκεφθεί ειδικά βόρεια της Δήλου. Ναι, βόρεια. Δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά επρόκειτο για
ένα μικρό νησί μόνο μερικών τετραγωνικών στρεμμάτων και άγνωστο∙
το γνώριζε όμως εκείνος και μιλούσε
για έναν καλοδιατηρημένο ναό εκεί.
«Φτάσαμε απόγευμα, και λόγω
των σκιών που υπάρχουν στα ρηχά
νερά, αγκυροβόλησα περισσότερο
από ένα μίλι μακριά από τη στεριά.
Το παιδί ήταν πολύ εξημμένο. Είχε
αποφασίσει να πάρει μαζί του το
βραδινό φαγητό και να περάσει τη
νύχτα στο νησί μαζί με τη μητέρα
του. Ήθελε να δει το ναό με το σελη-

νόφως και να κοιμηθεί στην αμμουδιά. Η μητέρα του που το αγαπούσε
πολύ διέταξε να ετοιμάσουν το φαγητό.
«Στο νησί τους πήγα εγώ κωπηλατώντας με τον πάκτωνα1 του κότερου, τους έβγαλα στη στεριά και το
πρωί, χάραμα ακόμα πήγα να τους
πάρω. Το παιδί ήτα πεθαμένο κι απόμενε μόνο ο σκελετός του και η μητέρα, που την βρήκα τσαλαπατώντας στο νερό, ήταν τρομακτικά
αγνώριστη, καταφαγωμένη και μισότρελη.
Μόνο μερικούς μήνες μετά, μήνες
που πέρασε σ’ ένα νοσοκομείο της
Αθήνας, μπόρεσε να αφηγηθεί στους
ανακριτές τι συνέβη. Είπε: «στην αρχή ήταν ήσυχος και ευχάριστος. Περπατήσαμε γύρω από το ναό ίσαμε
που άρχισε να νυχτώνει, ετοιμάσαμε
και βγάλαμε το φαγητό πάνω σέ κάτι σκαλιά∙ ξαφνικά ο Έρικ, ο γιος
μου, είπε ω!, θα έχουμε πανσέληνο.
Μπορούσαμε να δούμε τα φώτα του
κότερου να λάμπουν πέρα μακριά κι
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O Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην κοινότητα Κοιμήσεως Γουίντχαμ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Π

οιμαντορική επίσκεψη στην κοινότητα
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Windham της Νέας Υόρκης, σε απόσταση περίπου τριών ωρών βορείως του Μανχάτταν,
στην καρδιά των Κάτσκιλς, πραγματοποίησε
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος το
πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους.
Αφορμή ήταν η βάπτιση, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, του μικρού Γεωργίου - Νεκταρίου, εγγονού του ιερατικώς προϊσταμένου της κοινότητας π. Ιακώβου Φιτζπάτρικ και πρωτότοκου γιου
της κόρης του, πρεσβυτέρας Κατερίνας και του
π. Νεοφύτου Σαρηγιάννη, ο οποίος διακονεί την
γειτονική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου στο
Schenectady.
Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προέστη της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής προ των Φώτων, με συλλειτουργούς τον
π. Ιάκωβο, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη
και τον ιεροδιάκονο Μιχαήλ Γιαβρή.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε μεταξύ άλλων- πως «σήμερα ξεκινάμε και εμείς

μαζί με τον Χριστό στην πορεία του προς τον
Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή», τον τελευταίο, όπως είπε, και
μεγαλύτερο προφήτη, καθώς «όλοι μίλησαν για
τον Μεσσία, ένας μόνο αξιώθηκε να σηκώσει το
δάχτυλό του και να πει αυτός είναι ο Μεσσίας».
«Μετά από τον Ιωάννη, αδελφοί μου», πρόσθεσε, «προφήτες στην Εκκλησία μας δεν υπάρχουν. Και αν ακούσετε άλλους να λένε προφητείες για το μέλλον, είναι ψευδοπροφήτες. Ο τελευταίος προφήτης είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής».
Και συνέχισε πως ο «Κύριος πορεύθηκε από
τη Γαλιλαία προς τον Ιορδάνη Ποταμό όχι για
τον εαυτό του, αλλά για εμάς. Δεν είχε ανάγκη
το Βάπτισμα, αλλά εμείς το έχουμε. Δεν είχε
ανάγκη από συγχώρεση, αλλά εμείς έχουμε. Είναι Εκείνος που από το Σταυρό ζήτησε τη συγχώρεσή μας».
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας απένειμε το
οφφίκιο του Πρωτοπρεσβύτερου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στον π. Ιάκωβο για την πολύχρονη διακονία του στην Εκκλησία και μαζί
τον Σταυρό της Αγίας Σοφίας, ενώ ευλόγησε και
έκοψε και την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα.
Στο καλωσόρισμά του ο π. Ιάκωβος χαρακτή-

ρισε την επίσκεψη «δώρο του ελέους του Θεού»,
λέγοντας πως αν και αμφισβήτησε ως άλλος
«δύσπιστος» Θωμάς ότι το βεβαρημένο πρόγραμμα του Αρχιεπισκόπου θα του επέτρεπε να
τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε για την βάπτιση, με τον ερχομό του ο Σεβασμιώτατος «έδωσε
ένα σπουδαίο μάθημα» ότι παρά τις πιέσεις και
τις δοκιμασίες της ζωής, την αβεβαιότητα τριγύρω μας, το φόρτο εργασίας και τις μεγάλες ευθύνες, «δεν πρέπει να χάσουμε την επαφή με την
απλότητα της ζωής μας εν Χριστώ».
Στο γεύμα που ακολούθησε προς τιμήν του
Αρχιεπισκόπου, ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού
συμβουλίου, Γιώργος Τέλλης (Telles) είπε ότι
αποτελεί μεγάλη τιμή για την μικρή τους κοινότητα να υποδέχεται τρεις φορές τον Αρχιεπίσκοπο μέσα σε λίγους μήνες, ενώ τόνισε ότι τον έχει
εντυπωσιάσει «η απλότητα και η καταδεκτικότητα» του Σεβασμιωτάτου.
Η κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‹60 από
ομογενείς που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην
περιοχή, η οποία αποτελεί χιονοδρομικό θέρετρο. Το έναυσμα έδωσε ο Βασίλειος Κούναν
(Κουνιώτης) ο οποίος είχε αρρωστήσει σε νεαρή
ηλικία από φυματίωση και είχε κάνει τάμα να

χτίσει μια εκκλησία αν επιζούσε. Ο Ιερός Ναός
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ανεγέρθη το 1962
σε οικόπεδο που δώρισε ο ομογενής Τζον Τζόρτζινς (Γεωργακάκης). Ξεχωρίζουν οι αγιογραφίες
που φιλοτεχνήθηκαν από μοναχούς της Ιεράς
Μονής Σταυροβουνίου στην Κύπρο και δωρήθηκαν στο ναό από τους πρωτεργάτες και οι οποίες συντηρήθηκαν στη συνέχεια με φροντίδα του
π. Ιακώβου.
Σήμερα η κοινότητα αριθμεί περί τις 130 οικογένειες -μέλη. Διαθέτει κοινοτικό κέντρο χωρητικότητας 300 ατόμων και πάρκινγκ.
Μέχρι πριν από έξι χρόνια, όπως ανέφερε στη
Greek News ο κ. Τέλλης, η κοινότητα λειτουργούσε σχεδόν το μισό χρόνο, από την Κυριακή
των Βαϊων και το Πάσχα μέχρι και το Σαββατοκύριακο του Columbus Day τον Οκτώβριο. Τα
τελευταία χρόνια, με προϊστάμενο τον π. Ιάκωβο
Φιτζπάτρικ λειτουργεί κανονικά ολόκληρο το
χρόνο.
Αν και δε διαθέτει οργανωμένη Φιλόπτωχο, οι
κυρίες της κοινότητας μαζί με την αεικίνητη
πρεσβυτέρα Ντέμπορα, η οποία βοήθησε και στο
ιερό αναλόγιο κατά την ακολουθία του Όρθρου,
είναι πάντα έτοιμες να εργαστούν και να προσφέρουν για το καλό της κοινότητάς τους.

μια στο καρφί...
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Φταις κι εσύ Νικόλ

κακά στραβά κι ανάποδα, τα φορτώνει σ’ εκείνους. Προ ημερών με τηνκυβερνοϋπόθεση,
όμως, που πολλοί κατηγόρησαν ον Πούτιν, ο
Πρόεδρος πήρε και παίρνει το μέρος του Ρώσου.
Μερικοί τον κατηγορούν ότι «πίνει νερό στο
όνομά του» που λέμε στην Ελλάδα, γιατί θέλει
να φτιάξει έναν ουρανοξύστη στη Μόσχα! Ρ.Κ.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά απογοήτευσε η
Νικόλ Μαλλιωτάκη. Η πρώτη της ενέργεια στο
Λευκό Οίκο ήταν να συνταχθεί με το πραξικόπημα του Τραμπ ναι ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ούτε η κροκοδίλεια δήλωσή της μετά
την εισβολή των φασιστών/ρατσιστών οπαδών
τοπυ Τραμπ κκατόπιν προτροπής του στο Λευκό
Οίκο ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα του
εγκλήματος. Δεν μπορεί απλά να κλαψουρίζει
για τους αστυνομικούς και τη βία χωρίς να λέει
ποιος την υποκίνησε. Και μεταξύ μας Νικόλ, είσαι κι εσύ υπεύθυνη με την στάση σου.
Δε λέω, αρχή είναι, έχει ευκαιρίες να αλλάξει
πλεύση, εδώ ο ρατσιστής κυβερνήτης Ουάλας
άλλαξε. Απλά ξεκίνησε στραβά, επιδιώκοντας
να παίξει το ρόλο του διώκτη των «σοσιαλιστών» κι ενός νέου Μακάρθι. Για την ώρα, τη
βλέπω στα χνάρια του Σπύρου Άγκνιου. Καρ.Φι.

Τραμπ & Νιξον
Μέσα από τα τραγελαφικά και απαράδεκτα
καμώματα του προέδρου Τραμπ, εναντίον των
δημοκρατικών θεσμών των ΗΠΑ και της διαίρεσης του πληθυσμού βάσει πεπερασμένων διακρίσεων, διαφαίνεται καθαρά, τηρουμένων των
αναλογιών, και ένα στοιχείο αυτοκαταστροφής.
Όπως ο μακαρίτης (εδώ και χρόνια, κιόλας) πάλαι ποτέ πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος
ηχογραφούσε τις έκνομες ενέργειές του σε καθημερινή βάση, για να …μην δυσκολευτούν να
τις βρουν οι αρχές! Έτσι πίστευε, ίσως, και ο τωρινός πρόεδρος Τραμπ. Αυτός όχι μόνο τις διέδιδε από το ιντερνέτ, αλλά τις βροντοφώναζε και
από τον Λευκό -ίσαμε τώρα- Οίκο του. Έτσι φτάσαμε στην κατάληξη εισβολής στο Κοινοβούλιο!
Αυτή η ενέργεια ξεχείλισε και ανακάλυψε εκ βαθέων (de profundis) ότι ο Πρόεδρος μπορεί να
έχει και ψυχοπαθολογικό πρόβλημα ‘’απυρόβλητου’’, όπως και ο Νίξον, επειδή οι ενέργειές του
βρίσκονται πέρα και πάνω από τους νόμους. Τέτοιοι άνθρωποι βασίζονται, συνήθως, στην καλή
τύχη. Ακούστε όμως τι λέει γι’ αυτήν ο διάσημος
Ελβετός, φροϋδικός ψυχίατρος, Καρλ Γιούνγκ:
«Έως ότου κάνεις συνειδητό το ‘’ασυνείδητο’’ που πραγματικά είσαι (δηλαδή τις παρορμήσεις που έχουμε μέσα μας και που ο Πλάτωνας
ονόμαζε πάθος) αυτό θα οδηγεί την ζωή σουκαι
θα το ονομάζεις τύχη’’. Μπορεί κάπου εκεί να
έχει σκοντάψει και ο Τραμπ, που απαλλάσσει τον
εαυτό του από νόμους και υποχρεώσεις; Εσείς τι
λέτε; Ρ.Κ.

Συγκρίσεις
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Λοιμωξιολογίας των ΗΠΑ, Δρ. ΆνθονυΦάουτσι, τον οποίο ο
πρόεδροςΤράμπ αντί να τον αφήνει να μιλάει και
να εξηγεί,τον είχε περισσότερο προς επίδειξη
στην τηλεόραση, μίλησε για το θέμα της αρρώστιας κάνοντας συγκρίσεις. Συνέκρινε ανάμεσα
στην πανδημία γρίπης του 1917-18, με την σημερινή. Οι συγκρίσεις έγιναν όχι μόνο σε ότι αφορά τους αριθμούς των νοσούντων ή νεκρών χάση στην αρρώστια, αλλά και στις ικανότητες της
επιστήμης σήμερα και τότε. Βάσει αυτών των συγκρίσεων είπε ότι, αν η σημερινή πανδημία είχε
συμβεί τότε οι απώλειες θα ήταν υπερτριπλάσιες
των εκατό εκατομμυρίων νεκρών (τόσους ανάφερε)που πέθαναν, δηλαδή γύρω στα τριακόσια
πενήντα εκατομμύρια. Αυτό σε έναν πληθυσμό
της γης που ήταν το ένα τρίτο του σημερινού.

Η βοήθεια

Με άλλα λόγια, παρά την δυστυχία του φόβου
μολύνσεως, της κλεισούρας και της ανεργίας
που μαστίζει τον κόσμο σήμερα, δεν τα πήγαμε
και τόσο άσχημα: οι επιστήμονες γλύτωσαν τα
χειρότερα. Είθε, δε, με τα διάφορα εμβόλια που
εφηύραν, να περάσει και αυτήστο περιθώριο παραμένοντας υπό έλεγχο, όπως και η γρίπη που
σκότωσε περισσότερους στρατιώτες στο μέτωπο
του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, παρά οι μάχεςκαι
η «Χοντρομάρθα!» το τεραστίων διαστάσεων
κανόνι του πολέμου! Ρ.Κ.

Κι αυτό για τον κορωνοϊό
Μόνο αν το 85-90% του πληθυσμού αν εμβολιαστεί θα είμαστε βέβαιοι ότι κερδίσαμε τη μάχη, είπε ο κύριος Φάουτσι. Νέες στατιστικές δείχνουν βελτίωση, το 71% του πληθυσμού, θέλει
να εμβολιαστεί ενώ πρώτα ήταν, όπως και στην
Ελλάδα, πολύ πιο χαμηλό για διάφορες, εντελώς
άσχετες με το θέμα της αρρώστιας αιτίες. Κάποιοι, π.χ., πιστεύουν ότι η αρρώστια αυτή είναι
μια απάτη, ότι διαδίδεται για λόγους πλουτισμού
από κάποιους …πλούσιους που θέλουν να γίνουν πλουσιότεροι(!) ή, ακόμα, ότι αποτελεί μέρος μιας συνομωσίας εξάλειψης μέρους του πληθυσμού για νααραιώσουμε(!) λίγο και να νοσούμε λιγότερο; Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι και οι αρνητές θα συμμορφωθούν και θα δουν την αλήθεια της αρρώστιας που μας κρατάει σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ κι ένα χρόνο! Αλλά και να
απαλλαγούμε, επιτέλους, από την ταλαιπωρία
που περνάμε όλοι (ακόμα και οι πλούσιοι που
δεν μπορούν να χαρούν τα λεφτά τους!) αλλά
και για μην τιναχτεί η όλη προσπάθεια στον αέρα, μαζί με την οικονομία των χωρών στις οποίεςζούμε. Αν, λοιπόν, δεν συνετιστούμε, τότε:
κλάψε Χαράλαμπε(!) που λέει και το ρητό. Ρ.Κ.

Τούρκικες ευχές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ξεπέρασε σε ανατολίτικη υποκρισία τον ίδιο τον εαυτό του: για τα
Χριστούγεννα έβγαλε φιρμάνι «φιλίας» για
όλους του χριστιανούς που έχουν απομείνει στη
χώρα του, δηλαδή μια χούφτα άνθρωποι. Αυτό
θα πει χιούμορ ανατολίτικο ή διωγμός κι από πάνω δούλεμα. Από τους Έλληνες δεν έχουν απομείνει ούτε χίλια άτομα. Από τους Αρμένιους δεν
ξέρω πόσοι αλλά, πρόσφατα, δώσανε ένα χέρι
στους Αζέρους για να διώξουν ή και να εξολοθρέψουν μερικούς από όσους έχουν απομείνει
και να τους πάρουν τη γη τους. Ο κύριος Ερντο-

γάν έχει απίθανο χιούμορ! Δεν νομίζετε; Μας
διώχνει από τα σπίτια μας, απαιτεί να συζητήσουμε για το πόση από τη γηπου μας έχει απομείνει θέλουμε να κρατήσουμε, με το καλό, διαφορετικά στέλνει το στόλο και τα στρατά του
και μας την παίρνει με πόλεμο, κι από πάνω μας
εύχεται και καλά Χριστούγεννα! Μην μου πείτε
ότι ο κύριος Ερντογάν δεν έχει μαύρο χιούμορ.
Ρ.Κ.

Και ο Πρόεδρος των …ΕΠΑ
(Μερικοί συγγραφείς έτσι έλεγαν κι έγραφαν
τις ΗΠΑ, μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, φοβούμενοι ότι μπορούν να τους πουν, αλίμονο,
καθαρευουσιάνους! Το θυμηθήκαμε γιατί το
πρόβλημα με την καθαρεύουσα συνεχίζεται).
Από την αναγγελία του εκλογικού αποτελέσματος κι εδώ, ο Πρόεδρος της Αμερικής παρέμενε χολιασμένος στα ενδότερα διαμερίσματα
του Λευκού Οίκου του: δεν έβγαινε ούτε στην
πόρτα που βγάζει στον κήπο, για να τον δουν,
έστω κι από το «φανερό», οι οπαδοί του, καταπώς λέγαμε στο χωριό μου: «Πρόβαλε στο φανερό να γδω που είσαι» λέγανε οι παλιοί. Έτσι φώναζαν από ράχη σε ράχη κι από λαγκάδι σε ράχη.
Ο κύριος Τραμπ, λοιπόν, δεν πρόβαινε ούτε στο
«φανερό» του …κήπου, τόσο χολιασμένος ήταν
που δεν τον ψήφισαν. Αλλά, πρόσφατα, επωφελούμενος του δικαιώματος χάρης που παρέχει
για τον Πρόεδρο το Σύνταγμα της χώρας, πήρε
φόρα και κοντεύει να αδειάσει τις φυλακές των
…ΕΠΑ, έτσι για το γινάτι που λένε. Ξεκίνησε
από τους συγγενείς του, έφτασε στους φίλους
του και τώρα, ελλείψει «δικών» του αποφυλακίζει φίλους …φίλων και γνωστούς γνωστών!
Όπως πάει θα αδειάσει τις φυλακές και οι φύλακες θα τον πάρουν στο «ξελάκι» (από πίσω τρέχοντας) γιατί έτσι που πάει θα χάσουν τη δουλειά τους, αφού δεν θα έχουν κόσμο να φυλάξουν!Ρ.Κ.

Και οι δικαστές
Αυτή την τακτική χάριτος του Προέδρου, ένας
δικαστής από το Νότο την αποκάλεσε γελοία,
ενώ ένας άλλος προσβολή της δικαιοσύνης.
Ακόμα, επειδή μάχεται τους Κινέζους και ήθελε
να τους πάει στο δικαστήριο ως υπεύθυνους δημιουργίας και εξάπλωσης του κορονοϊού, με τη
νυχτερίδα που έφαε (γιαχ!) κάποιος Κινέζος κι
από κει ξεκίνησε το κακό, όλα τα συμβαίνοντα

Η περίφημη βοήθεια για τους κορωνοϊοπαθώντεςφαίνεται πωςθα εγκριθεί τελικά, αλλά με το
ποσό που ήθελε ο Τραμπ. Ο ίδιος ο Πρόεδρος,
που άρχισε να εμφανίζεται, βλοσυρός εκδικητικός (εναντίον του Μπάιντεν) αλλά και να παριστάνει τον εαυτό του αυστηρό και δίκαιο ως Κιγκινάτος (ο περίφημος Ρωμαίος συγκλητικός
Lucius Kuinktius Cincinatus, του 5-4ου αι. π.Χ.,
στρατιωτικός και ηγέτης της Ρώμης, ανακηρυγμένος δικτάτορας από την Σύγκλητο μόνο για
δύο εβδομάδες, ο οποίος δεν έδωσε χάρη ούτε
στο γιο του και για να πληρώσει το πρόστιμο
που του είχε επιβληθεί πούλησε την περιουσία
του και φτώχυνε, αντί να του δώσει χάρη) αυτόν
παριστάνει ο πρόέδροςΤραμπ επιμένοντας, στο
τέλος, αντί 600 δολαρίων(κάπου 900 δις δολάρια). να το υπερτριπλασιάσει! Δηλαδή να ξεπεράσει τα δύο τρις δολάρια!Μερικοί διατείνονται
ότι το κάνει επίτηδες για να χρεωκοπήσει τη χώρα κι έτσι να πάρει την εκδίκησή του από τον
εκλεγμένο Πρόεδρο! Kι ας μην ξεχνάμε το ένα
τρις δολάρια έλλειμα, όταν χάρισε το 50% του
φόρου στους συνεκατομμυριούχους του, με το
πρόσχημα ότι θα φέρουν πίσω από τα «ξένα» τις
επιχειρήσεις τους. Δεν ήρθε ούτε μία! Αν, λοιπόν,
συμβεί και χρεωκοπήσουμε, κούφια να είναι η
ώρα, είμαστε όλοι μέσα μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο!Ρ.Κ.
______________

POMPEIUS MAGNUS
Την εποχή της δόξας του ο Πομπήιος,
πού να το φανταστεί
ότι τον είχαν προγραμμένο οι Μοίρες
για ένα τέλος τόσο εξευτελιστικό.
Αυτός, όπου στη λάμψη του σπαθιού του
έτρεμε και θαμπώνονταν ο μισός κόσμος.
Αυτός, που πέρα από τα τρόπαια του πολέμου
έφερε επιδεικτικά -κι επαίρονταν γι΄αυτέςδαγκωματιές πάθους ερωτικού μιας Φλώρας,
που επιθυμούσαν όλοι οι άνδρες της Αιώνιας
Πόλης.
Αυτός, που μπήκε τρεις φορές θριαμβευτής στη
Ρώμη,
να τελευτήσει από ένα χτύπημα αχρείου,
ενώ έφευγε έντρομος -μέσα σε πάνειονδείμαμετά από μια παράταση ζωής στην Αίγυπτο.
Το τέλος του Καίσαρα
-του πρώην πεθερού και αντίπαλού τουήταν κατά πολύ ενδοξότερο.
Και θα το επέλεγε, ασφαλώς, ο στρατηλάτης:
θα πέθαινε στα Φάρσαλα, στη μάχη,
αν μπορούσε να αποφασίσει ακόμα ο ίδιος.
Αλίμονο, όμως, όλα του ξέφυγαν:
δεν ήταν του χεριού του να διαλέξει πια.
Αυτά σκεφτότανε με θλίψη πριν τελέψει
ο κραταιός Πομπήιος.
					
2001

Truman Capote, Μια Ιστορία Τρόμου
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
εγώ σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερα να είχαμε
πάρει μαζί μας κι ένα ναύτη. Επειδή όταν το φεγγάρι άρχισε να γεμίζει και φώτισε λίγο τα πράγματα, άρχισα να αμφιβάλλω για την ασφάλεια του
τοπίου.
Βαθμιαία αντιλήφθηκα το θόρυβο νυχιών, μετά
ένα παγερό τρέξιμο. Και μετά μια μεγάλη καφετί

νυφίτσα κι ύστερα άλλη και άλλη που πήδηξαν
πάνω στο δείπνο μας καταβροχθίζοντας το βραδινό φαγητό μας. Μια ορδή αρουραίων ξεχύθηκε
έξω από το ναό, εκατοντάδες, αμέτρητοι στο φως
της Σελήνης.
Ο Έρικ ούρλιαξε∙ προσπάθησε να τρέξει κι έπεσε, εγώ τον έσερνα τραβώντας τον από τις μασχάλες, τον έσυρα ίσαμε την αμμουδιά, αλλά οι αρουραίοι είχαν πέσει επάνω μας κι άρχισαν να μας

τρώνε, ξεχύθηκαν καταπάνω μας κι όταν μπήκαμε
στο νερό κολυμπώντας να μας φτάσουν, έβγαλα
ξανά από το νερό τον Έρικ στην αμμουδιά και κανένας δεν με άκουσε που φώναζα ξεματώνοντας
εκεί μέσα στο νερό όλη τη νύχτα».
Ο πλοίαρχος άναψε ένα πούρο. «Αυτή η γυναίκα ζει ακόμα είπε. Μένει στη Νίκαια. Την είδα ξαπλωμένη πάνω σε μια σαιζλόνγκ στο διάδρομο
περιπάτου. Είναι σκεπασμένη με μια καλύπτρα

ολόκληρη. Μου είπαν ότι δεν μιλάει ποτέ με κανένα».
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
1: Πάκτωνας: σωσίβια λέμβος στην πρύμη του
κότερου, όπου είναι ασφαλισμένη συνήθως σε οριζόντια θέση, σε σχέση με το κότερο, όπως και στα
παλιά φορτηγά καράβια.
(Μετάφραση από τα Αγγλικά Ρήγας Καππάτος)

...και μια στο πέταλο
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Ο φίλος μας ο Τζο Μπάιντεν

Θα νικήσει τελικά
η αμερικανική
Δημοκρατία;

Nέα Υόρκη.- Γράφει ο
Αποστόλης Ζουπανιώτης

Γράφει ο Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Ο

νέος πρόεδρος των ΗΠΑ
έχει μια 45ετή ιστορία
στενών σχέσεων με την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, την Ελλάδα και την Κύπρου, γεγονός
που αυτόματα σ’ ένα λαό ο οποίος το 1976 χτύπησε τις καμπάνες για τη νίκη του Τζίμι Κάρτερ, γεννά ελπίδες και προσδοκίες.
Η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές
περιπτώσεις που έχω βρεθεί στο
ίδιο δωμάτιο με τον Μπάιντεν, ως
γερουσιαστή ή αντιπρόεδρο των
ΗΠΑ, έχω δει την έντονη συναισθηματική φόρτιση – μέχρι δακρύων – κάθε φορά που μιλά για
τους Ελληνοαμερικανούς και πως
τον βοήθησαν στις προκριματικές εκλογές του 1988, παρά το
γεγονός ότι υποψήφιος ήταν ο
Μάικ Δουκάκης.
Το 2008, μόλις εξελέγη αντιπρόεδρος ο Ελληνοαμερικανός
λομπίστας Αντι Μάνατος τον
«βάφτισε» «Βιδενόπουλο», κάτι
που αν και χλευάστηκε από τους
ομογενείς άρεσε στον Μπάιντεν.
Ωστόσο, στα τέσσερα πρώτα
χρόνια της θητείας του ως αντιπρόεδρος, ελάχιστα ασχολήθηκε
με τα θέματα εξωτερικής πολικής,
όπου η Χίλαρι Κλίντον – κι ο
Ομπάμα – είχαν αναβαθμίσει την
Τουρκία σε «μοντέλο» μουσουλμανικής ισλαμικής χώρας.
Διατήρησε τις επαφές του με
την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, την οποία έβλεπε τακτικά
και φωτογραφιζόταν μαζί με τους
παράγοντες στις εκδηλώσεις για
την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο
Λευκό Οίκο. Σε μία από αυτές –
την πρώτη της δεύτερης θητείας
του – του είπα «κύριε αντιπρόεδρε, σε προτιμούσα όσο ήσουν
γερουσιαστής και πρόεδρος της
επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων».
«Κι εγώ τότε με προτιμούσα»,
απάντησε.
Στον πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ είχε πει «έχω και
αφεντικό»
Ωστόσο η δεύτερη θητεία αποκάλυψε έναν διαφορετικό Μπάιντεν. Τον Ιούλιο του 2013, σε μία
συνάντηση με τον Μπάιντεν, οι
ηγετικοί παράγοντες της Ομογένειες άκουσαν πράγματα πρωτοφανή, τα οποία δεν πίστευαν στ’
αυτιά τους. Το ίδιο συνεχίστηκε
και μέχρι την επίσκεψη στην Κύπρο τον Μάιο του 2014.
Η επίσκεψή Μπάιντεν στην
Κύπρο ήταν ιστορική, ωστόσο
σημαδεύτηκε με απογοήτευση
για την απόρριψη από τον Έρογλου της πρότασής του για την
προετοιμασία σχεδίου ανοικοδόμησης του Βαρωσιού. Δύο μήνες
αργότερα, μιλώντας στο 42ο Συνέδριο της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης στη Φιλαδέλφεια, είπε
πάρα πολλά για την Κύπρο τα
οποία μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά
από το Λευκό Οίκο, αλλά όχι τηλεοπτικά. Τότε χαρακτήρισε μία
από τις μεγαλύτερες απογοητεύ-

σεις όλα τα χρόνια που υπηρέτησε πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας
και αντιπρόεδρος, πως μετά από
40 χρόνια υπάρχουν ακόμη τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο
Θύμισε μάλιστα την ομιλία του
στο αεροδρόμιο της Λάρνακας,
όπου κατέστησε «αναμφίβολα ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ έχουν, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να αναγνωρίζουν μόνο μία νόμιμη κυβέρνηση στη νήσο. Κάποιοι εδώ
υποπτεύομαι θεώρησαν ότι δεν
είναι αυτός τρόπος για να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση. Η αλήθεια
είναι πως αυτός είναι ο μόνος
τρόπος να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει κάτι που να
μπορείς να διαπραγματευτείς μεταξύ δύο λαθών. Το πρώτο, δεν
θα έπρεπε να ακουμπήσουν το
πόδι τους στο νησί Τούρκοι στρατιώτες, χωρίς να έχουν καλεστεί
από την κυβέρνηση. Και δεύτερον, υπάρχει μόνο μία κυβέρνηση
στο νησί».
Τον Δεκέμβριο, όταν ασθένησε
ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης
και μεταφέρθηκε για θεραπεία
στις ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν τον επισκέφθηκε στο Νοσοκομείο New York Presbyterian.
Τον Μπάιντεν έφερε κοντά
στην Ομογένεια ένας ελληνοκύπριος πρόσφυγας από το Ντέλαγουερ, ο Κώστας (Γκας) Γεωργίου. Ήταν συνδικαλιστής και
έγραψε στο νέο τότε γερουσιαστή για το δράμα των Κυπρίων
που – όπως ο ίδιος – έχασαν τα
σπίτια τους. Ο Τζο Μπάιντεν
έψαξε το θέμα, συγκινήθηκε κι
από τότε ανέπτυξε στενές σχέσεις, αρχικά με τους ομογενείς
της πολιτείας του και μετά με το
λόμπι. Εξάλλου, για πολλά χρόνια ακολουθούσε πιστά όσα του
έλεγαν για την Κύπρο και τα ελληνικά θέματα οι συνάδελφοί του
Πολ Σαρμπανης και Πολ Τσόγκας. Το 1997, κατά τη βράβευσή
του από την Κυπριακή Ομοσπονδία, παρουσία του αείμνηστου
Γλαύκου Κληρίδη, ο Τζο Μπάιντεν μίλησε με συγκίνηση για τον
Γκας Γεωργίου και το ρόλο τους

στην «εκπαίδευσή» του.
Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά ο
Τζο Μπάιντεν δεν «μάσησε τα
λόγια του» και μίλησε ανοιχτά
για τις αρνητικές επιπτώσεις της
αγοράς των S-300 λέγοντας και
στην κυπριακή κυβέρνηση και
στους ομογενείς ότι με αυτό η
Κύπρος θα χάσει φίλους στην
Ουάσιγκτον.
Το 2016 ο Μπάιντεν είχε πει ξεκάθαρα στον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι ο ίδιος μπορούσε να βοηθήσει στο κυπριακό μέχρι τα τέλη
Σεπτεβρίου, γιατί μετά θα βοηθούσε στην εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον και μετά μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο δεν θα είχε καμία δύναμη.
Στη συνάντηση που είχε με τον
πρόεδρο Αναστασιάδη το Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι
θέσεις του για το θέμα της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων δεν ικανοποίησαν τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατ’
ακρίβεια είχε μεταφέρει ότι με τον
Ερντογάν που τα συζήτησε δεν
βλέπει δυνατότητα να καμφθεί.
Αλλά και στις εγγυήσεις η στάση
του ήταν κάτι λιγότερο από αυτό
που προώθησε τον επόμενο χρόνο στο Κραν Μοντανά ο Γκουτέρες.
Στη φετινή προεκλογική εκστρατεία ο ίδιος δεν είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους
Ομογενείς, ενώ οι θέσεις του
προεκλογικού του επιτελείου για
το κυπριακό και τα ελληνικά θέματα ήταν κατώτερες των περιστάσεων.
Το καλό είναι ότι και ο υπουργός
Εξωτερικών
Αντονι
Μπλίνκεν, αλλά και κυρίως ο
σύμβουλος εθνικής ασφαλείας,
Τζέικ Σάλιβαν, είναι άριστοι γνώστες και πανέτοιμοι, με στενούς
δεσμούς με την Ομογένεια. Ήταν
παρόντες σε όλες τις «καυτές»
συζητήσεις του Μπάιντεν με την
Ελληνοαμερικανική Ηγεσία, το
2013-2015, στις οποίες τέθηκαν
οι βάσεις για το Νόμο της Ανατολικής Μεσογείου και του οποίου
ο Μπάιντεν (μαζί με τον Ιωάννη

Κασουλίδη) θα πρέπει να θεωρηθούν «πρόδρομοι» κι ο Γερουσιαστής Μενέντεζ αυτόν που τον πέρασε.
Επιπρόσθετη αξία έχει το γεγονός ότι μετά την επανάκτηση της
πλειοψηφίας στη Γερουσία από
τους Δημοκρατικούς, ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ αναλαμβάνει πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων, από την
οποία περνούν για επικύρωση
όλοι οι αξιωματούχοι και διπλωμάτες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και
σημαντικά νομοσχέδια για την
εξωτερική πολιτική και εθνική
ασφάλεια. Ο Μενέντεζ έχει αποδείξει και στο παρελθόν τι μπορεί
να κάνει σ περιπτώσεις όπου υποψήφιοι έχουν κάνει αμφιλεγόμενες δηλώσεις για τα θέματα που
τον ενδιαφέρουν άμεσα.
Η Βικτώρια Νούλαντ, υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκές υποθέσεις και πρέσβυς
των ΗΠΑ στην Ουκρανία και το
ΝΑΤΟ, προτείνεται από τη νέα
κυβέρνηση για βοηθός υπουργός
Εξωτερικών για πολιτικές υποθέσεις.
Ο Κόλιν Καλ (Colin Kahl),
υφυπουργός Άμυνας στην πρώτη
διακυβέρνηση Ομπάμα και στη
δεύτερη Σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας του αντιπροέδρου
Μπάιντεν, προτάθηκε για βοηθός
υπουργός Άμυνας, αρμόδιος για
θέματα πολιτικής.
Τέλος η Αμάντα Σλότ, βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωασιατικές υποθέσεις, θα αναλάβει διευθύντρια Ρωσίας και Ευρώπης στο Συμβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας.
Βεβαίως πολλά θα εξαρτηθούν
κι από το ποιος θα είναι υφυπουργός για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Αν υπάρχει ο αντίστοιχος
δημοκρατικός Γουές Μίτσελ, τα
πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Ο
Άντονι Μπλίνκεν επιθυμεί στη
θέση να τοποθετηθεί διπλωμάτης
καριέρας, είναι πιθανόν στη θέση
να διοριστεί ο σημερινός πρέσβης
στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, που
ήταν στενός συνεργάτης της Βικτώρια Νούλαντ.

Ας νικήσει η Δημοκρατία. Αυτός ήταν ο
τίτλος του άρθρου μου που δημοσιεύτηκε
στις 4 Νοεμβρίου 2019 την επόμενη των
προεδρικών εκλογών στο ΒΗΜΑ gr. Ομολογώ πως δεν περίμενα να αποδειχτεί τόσο
ρεαλιστικός. Ο απερχόμενος Πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ είχε εκ των προτέρων αμφισβητήσει την εκλογική διαδικασία και ένα
ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα. Η αμφισβήτηση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
Οι θεμελιωτές –Πατέρες της ανεξαρτησίας και συντάκτες του αμερικανικού συντάγματος έδωσαν ειδικό και ιδιαίτερο βάρος
στον εξισορροπητικό ρόλο της νομοθετικής
εξουσίας ώστε να ελέγχει την προσωποποιημένη στο Πρόεδρο εκτελεστική εξουσία.
Ιστορικά, με ζωηρά παραδείγματα και στην
σύγχρονη εποχή, το Κογκρέσο, δηλαδή η
Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία,
έχει κατά κανόνα δικαιώσει τον ρόλο του ως
ακρογωνιαίου λίθου της αμερικανικής Δημοκρατίας. Οι αναγκαίοι συμβιβασμοί -αναπόφευκτοι στην πολιτική- δεν είχαν ούτε
έχουν εκλείψει. Ούτε πρόκειται να εκλείψουν στο μέλλον ανεξαρτήτως Προέδρου.
Ο Μπάιντεν απέναντι στο παζλ της Μέσης Ανατολής
Αυτό όμως που απευθείας ζήσαμε σήμερα
μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων ταυτόχρονα με τους αμερικανούς πολίτες – από
τη Λουϊζιάνα και το Τέξας μέχρι το Ιλλινόϊ
και την Αλάσκα – είναι η προαναγγελθείσα
οργανωμένη άλλωστε επιχείρηση σπίλωσης
,στιγματισμού της αμερικανικής δημοκρατίας. Συχνά στη ιστορία των ΗΠΑ, ο Λευκός
Οίκος και ο εκλεγμένοι Πρόεδροι αποτελούσαν τον στόχο μαζικών διαδηλώσεων
και διαμαρτυριών. Για πρώτη όμως φορά χιλιάδες πολίτες της χώρας-συμβόλου της λεγόμενης Δύσης πολιορκούν τον Λόφο του
Καπιτωλίου, εκεί ακριβώς όπου ορκοδοτούν
οι εκλεγμένοι Πρόεδροι, προσβάλλουν και
τελικά εισβάλλουν στο Κογκρέσο. Στο όνομα μάλιστα του εν ενεργεία καίτοι υπό αποχώρηση Προέδρου των ΗΠΑ .
Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες του λεγόμενου «φαινομένου Τραμπ» δεν θα εκλείψουν την 20ην Ιανουαρίου, ημέρα της ορκωμοσίας του Προέδρου Τζο Μπάϊντεν και
της δύσθυμης αποχώρησης του Ντόναλντ
Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Η εικόνα των
ΗΠΑ ως ηγέτιδας, προστάτιδας και καθοδηγήτριας δύναμης των δυτικο-δημοκρατικών κρατών ,καθώς και των πολιτικό-στρατιωτικών τους συνασπισμών, δέχτηκε ένα
σκληρό, πρωτόγνωρο χτύπημα. Εκ των έσω.
Οι εθισμένοι σε αντιδημοκρατικές μεθόδους και διαδικασίες αντίπαλοι και ανταγωνιστές της Αμερικής στην παγκόσμια ή περιφερειακή σκακιέρα θα προσπαθήσουν μετά βεβαιότητας να το αξιοποιήσουν.
Είναι ίσως η πλέον κρίσιμη στιγμή για να
αντιληφθούν όλοι ότι η επούλωση των πληγών που αφήνει η 6η Ιανουαρίου ευκολότερα μπορεί να γίνει με την ενίσχυση των
συμμαχιών και συνεργασιών στην βάση των
δημοκρατικών αξιών ,της αξιοπρέπειας του
ανθρώπου και του σεβασμού του Διεθνούς
Δικαίου. Χρησιμοποιώντας την γλώσσα της
αλήθειας προς εκείνους τους ηγέτες που θεωρούν ότι ο αυταρχισμός, η αλαζονεία και η
επιθετική συμπεριφορά εντός και εκτός συνόρων αποτελούν τον δικό τους κώδικα συμπεριφοράς. Η ισχύς του δικαίου να μην
υποτάσσεται στην δύναμη του ισχυρού.
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, πρέσβης της
Ελλάδος στην Ουάσινγκτον 2005-2009
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Έφυγε από επιπλοκές του Covid-19 ο Δημήτρης Γαλάνης

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ρακαταθήκη που τους αφήνει.
Ο εκλιπών διατηρούσε για πολλά χρόνια
το φωτογραφείο «Galanis Photo Studio»
στο Ντίτμαρς, είχε ιδρύσει το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι στην Αστόρια, αφήνοντας και με τη συγγραφή των δικών του θεατρικών έργων τη σφραγίδα του στο ελληνικό θέατρο της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη,
ενώ διετέλεσε για αρκετά χρόνια μέλος του
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αθανασιάδη». Συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελετή μέσω του διαδικτύου και
να συλλυπηθούν την οικογένεια του εκλιπόντος.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του!
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Καθαγιασμός των υδάτων στον Άγιο Δημήτριο του Μέρικ

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Ο

ύτε τα περιοριστικά μέτρα
για την πανδημία του κορωνοϊού αλλά ούτε και το τσουχτερό
κρύο που επικρατούσε το μεσημέρι
της Τετάρτης 6 Ιανουαρίου, ημέρας
των Θεοφανείων, κατάφεραν να σταθούν εμπόδιο για να συνεχίσει η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο
Μέρρικ του Λονγκ Αϊλαντ την πολύχρονη παράδοση του Αγιασμού των
Υδάτων και της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Ατλαντικού
Ωκεανού.

Της τελετής, που πραγματοποιήθηκε σε
ιδιωτική μαρίνα στο Merrick Bay, σε μικρή
απόσταση από τον περικαλλή Ναό του
Αγίου Δημητρίου -και όχι -λόγω της απαγόρευσης- στο Wantagh Bay όπου γίνεται
κάθε χρόνο- προέστη ο Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος, βοηθούμενος από
τον ιερατικώς προϊστάμενο της κοινότητας π. Νικηφόρο Φακίνο και τον ιεροδιάκονο Φιλόθεο Tomczewski.
Αρκετοί ενορίτες αψήφησαν το κρύο
για να παραστούν στην τελετή και συνέψαλαν μαζί τους το απολυτίκιο της γιορτής «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε..» και έστρεψαν το βλέμμα τους στον
ουρανό ακολουθώντας την πορεία των
ολόλευκων περιστεριών που ελευθερώθη-

καν και ξανά στη θάλασσα για να δουν
ποιός από τους τρεις νέους που βούτηξαν
στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αντώνης Καλός, ο Διονύσης Καλός ή ο Θεόδωρος Μπατιλέσκας θα είναι
ο τυχερός της φετινής χρονιάς. Το Σταυρό
ανέσυρε ο Αντώνης Καλός, ο οποίος έλαβε την ευλογία του Επισκόπου και τις ευχές όλων.
Νωρίτερα, ο Επίσκοπος Μηδείας κ.
Απόστολος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προέστη της πανηγυρικής Θείας
Λειτουργίας μετ› Αρτοκλασίας στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια τέλεσε την ακολουθία του Μεγάλου
Αγιασμού και άγιασε τους πιστούς που με
ευλάβεια προσήλθαν να εκκλησιαστούν,

τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.
Στο ιερό αναλόγιο έψαλαν οι ιεροψάλτες Αντώνης Κουτσουμπής και Στυλιανός
Ιερομνήμων, ενώ μια ομάδα ιεροπαίδων
υποδειγματικά διακόνησε στο Ιερό Βήμα.
Δύο μαθήτριες του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου υποδέχθηκαν με μια ανθοδέσμη τον Επίσκοπο Απόστολο κατά
την άφιξή του.
Στο κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος
αναφέρθηκε στο μυστήριο της Θεοφανείας και τη σημασία της για τον άνθρωπο,
ως πηγής ζωής και δύναμης και ως ασπίδας της ζωής μας, μετέφερε στους ενορίτες τις ευχές και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου και ευχήθηκε «να

μας δίνει ο Θεός πλούσια τη χάρη και την
ευλογία Του, να φωτίζει και να αγιάζει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τη νεολαία
μας».
«Ο Μεγάλος Αγιασμός είναι πηγή χάριτος, υγείας και σωτηρίας. Χρειαζόμαστε
την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και τον
καθαρισμό των ψυχών μας», σημείωσε ο
π. Νικηφόρος, υποδεχόμενος με αισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης και τιμής τον
Επίσκοπο κ. Απόστολο.
Ο Αγιασμός μοιράστηκε στους πιστούς
από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Νίκο Πουλικίδη και τους επιτρόπους,
οι οποίοι έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του εκκλησιάσματος.
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Με μικρή συμμετοχή κόσμου λόγω πανδημίας ο καθαγιασμός των υδάτων στο Τάρπον
Αθήνα.- ΑΠΕ

«Α

γιάζουμε τα ύδατα σήμερα
και ευλογούμε τον βίο σας
με τον σταυρό. Όλοι αγιάζεστε σήμερα
με τη βάπτιση του Κυρίου. Σηκώστε
ψηλά τον σταυρό στις καρδιές σας.
Καθώς καταδύεστε για να τον βρείτε,
να ξέρετε ότι η θεία χάρη θα σας ανυψώσει στην αιώνια ζωή». Με αυτή την
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος έστειλε από το Τάρπον
Σπρινγκς της Φλόριντα, όπου τέλεσε
χθες τον αγιασμό των υδάτων, το δικό
του ξεχωριστό μήνυμα για τα Θεοφάνεια.
Η 115η ετήσια τελετή καθαγιασμού
των υδάτων στο χωριό των Σφουγγαράδων, όπως οι ομογενείς μας αποκαλούν το Τάρπον Σπρινγκς, ήταν φέτος
διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς πραγματοποιήθηκε εν μέσω της
τρέχουσας πανδημίας. Στην τελετή, που
πραγματοποιήθηκε μετά τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ι.Ν. του Αγίου
Νικολάου, έλαβαν μέρος 800 πιστοί και
οι 110 οικογένειες των δυτών, οι οποίοι
ακολούθησαν το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο.
Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και ο Καθεδρικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τη διοργάνωση της μεγάλης εορτής της
Ορθοδοξίας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, οριστικοποιώντας ένα επιτυχημένο, όπως αποδείχθηκε, σχέδιο για
την ασφαλή παρουσία όλων των παρευρισκομένων. Άλλωστε, πριν από τις τελετές, ο προϊστάμενος του Καθεδρικού
Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου π. Αθανάσιος
προέτρεψε τους πιστούς να συμμετάσχουν προσευχητικά από τις οικίες
τους: «Φέτος προτρέπω τους πιστούς
μας και όλους τους φίλους να μας συνοδεύσουν νοερά από το σπίτι τους παρακολουθώντας διαδικτυακά την τελετή
ως ένδειξη σεβασμού προς τους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά για να
λάβει χώρα αυτό το γεγονός, αλλά και
ως κίνηση αγάπης για την προστασία
όλων μας». Όπως υπογράμμισε, «η εορτή των Θεοφανείων και ο καθαγιασμός
των υδάτων είναι περισσότερο απαραίτητοι από ποτέ άλλοτε και, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να είμαστε
όλοι μαζί με φυσική παρουσία, θα παραμείνουμε ενωμένοι μέσω της προσευχής».

«Τα βρήκαν» Άγιος Δημήτριος Αστόριας και Αναστάσιος Κουλαρμάνης
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Ο τέως διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού
Σχολείου του Αγίου Δημητρίου Αστορίας, Αναστάσιος Κουλαρμάνης και η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου κατέληξαν σε συμφωνία, διευθετώντας τις
όποιες μεταξύ τους διαφορές.
Η μήνυση είχε κατατεθεί εναντίον του προϊσταμένου π. Νεκταρίου Παπαζαφειροπούλου, των μελών του κοινοτικού συμβουλίου Εμμανουήλ Δρίτσα, Γεράσιμου Ασπρογέρακα, Κωνσταντίνου
Μπαλτζή και της συζύγου του Ελισάβετ και του
μπλόγκερ Νίκου Σταματάκη, ο οποίος είχε δημοσιεύσει διάφορα σε βάρος του διευθυντή του σχολείου του Αγίου Δημητρίου, που ο τελευταίος χαρακτήρισε στη μήνυση αναληθή και συκοφαντικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινότητα απέστειλε επιστολή στον κ. Κουλαρμάνη στην οποία τον
εξαίρει για τις ικανότητες και προσφορά του και
δηλώνει έτοιμη όταν χρειαστεί να δώσει συστατική
επιστολή. Επίσης το Συμβούλιο δηλώνει πρόθυμο
να συνεργαστεί με τον κ. Κουλαρμάνη στην μήνυση, κατά του επανπομείναντα κατηγορουμένου,
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής αληθούς
μαρτυρίας, αν κληθεί.
Στη μηνυτήρια αναφορά οι ενάγοντες δηλώνουν
θύματα μιας άγριας και κακεντρεχούς εκστρατείας
παρενόχλησης και δυσφήμησης από τους κατηγορουμένους.
Στη επιστολή της κοινότητας, δηλώνουν ότι ο
Αγιος Δημήτριος ουδέποτε εξουσιοδότησε, ενέκρινε ή ζήτησε να γραφεί ο,τιδήποτε κατά του κ. Κουλαρμάνη και υποστηρίζουν ότι συνέταξαν την επι-

στολή «ως μία προσπάθεια επούλωσης οποιαδήποτε ζημίας πιθανόν έγινε στην κοινότητα και το σχολείο».
Αναφέρεται στην υπερεικοσαετή θητεία του κ.
Κουλαρμάνη στο σχολείο και τονίζει ότι στο διάστημα αυτό ουδέποτε κατηγορήθηκε από το Σχολικό Συμβούλιο του Αγίου Δημητρίου για παράπτωμα, ούτε παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο αξιόπιστες αποδείξεις που να υποδηλώνουν τέτοιο παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης της κακής
διαχείρισης σχολικών κεφαλαίων, της υπεξαίρεσης,
της σεξουαλικής παρενόχλησης, της χρήσης πιστωτικής κάρτας για προσωπικές αγορές, ακατάλληλη
συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές ή οποιαδήποτε άλλη πράξη κακοποίησης ή ανικανότητας.
«Το Σχολείο του Αγίου Δημητρίου θεωρεί τον κ.
Κουλαρμάνη ικανό και εξειδικευμένο δάσκαλο και

διευθυντή», προσθέτει.
Ο κ. Κουλαρμάνης από την αρχή της υπόθεσης
άφηνε να εννοηθεί ότι ουδέποτε πρόθεσή του ήταν
να αποσπάσει χρήματα από την κοινότητα, αλλά
απλά ήθελε να δοθεί τέλος στην συστηματική δυσφήμιση και κακοποίηση του ιδίου και της οικογένειάς του από δημοσιεύματα, με υποτιθέμενες πηγές τους κατηγορουμένους. Ακόμη και τώρα επαναλαμβάνει ότι πριν καταθέσει τη μήνυση σε βάρος
της κοινότητας είχε προσπαθήσει να τα βρει με την
κοινότητα και να καθαρίσει το όνομά του, καθώς
έδωσε είκοσι χρόνια από τη ζωή του για το σχολείο.
Ήθελε επίσης να πιέσει την κοινότητα να δώσει
απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που είχε ο κόσμος
για πολλά πράγματα. Γιατί είναι αναγκαία η διαφάνεια, αν θέλουμε να υπάρξει εμπιστοσύνη στην κοινότητα.
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Το νέο πολιτικό σκηνικό μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο
Ουάσιγκτον.Του Πέτρου Κασφίκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
αραιτήσεις ανώτερων στελεχών του
Λευκού Οίκου αλλά και πύκνωση των
φωνών που ζητούν τη καθαίρεση του Ντόναλντ
Τραμπ συνθέτουν το νέο πολιτικό σκηνικό που
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην Ουάσιγκτον υπό το βάρος των γεγονότων της αιματηρής εισβολής στο Καπιτώλιο.

να γίνει με τρεις βασικούς τρόπους:

Π

Τα συγκεκριμένα γεγονότα οδήγησαν στη περαιτέρω πολιτική απομόνωση του Ντόναλντ
Τραμπ, κάτι που φάνηκε στη ψηφοφορία που έγινε στη Γερουσία για την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών. Η άμεση επανάληψη της
ψηφοφορίας και η αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης ήταν ένα ζήτημα γοήτρου για τον πολιτικό κόσμο της Αμερικής. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις ανάγκασαν ορισμένους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να αποσύρουν τη στήριξη
που παρείχαν στον αγώνα του Τραμπ για την αμφισβήτηση του νόμιμου εκλογικού αποτελέσματος.
Την ίδια ώρα συνεχίζεται το κύμα της φυγής
ανώτερων στελεχών του Λευκού Οίκου, με την
υπουργό Παιδείας Μπέτσι Ντεβός να γίνεται η
δεύτερη υπουργός που εγκαταλείπει το κυβερνητικό σχήμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του Αμερικανού προέδρου. Είχε προηγηθεί η
παραίτηση της υπουργού Μεταφορών Ελέιν
Τσάο, η οποία είναι σύζυγος του απερχόμενου
προέδρου της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, μετά την αρχική παραίτηση του αναπληρωτή συμβούλου εθνικής
ασφαλείας Ματ Πότινγκερ, υπήρξε πολιτική παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική
έξοδος στελεχών που εργάζονται στον τομέα της
ασφάλειας, καθώς όπως υπογραμμίστηκε δεν
πρέπει μια πολιτική κρίση να μετατραπεί σε μια
κρίση εθνικής ασφάλειας.
Υπό το βάρος, λοιπόν, αφόρητων πολιτικών πιέσεων φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγήθηκε εκτάκτως σε μια αναδίπλωση, με τον Λευκό
Οίκο να δημοσιοποιεί πολύ αργά μέσα στη νύχτα
μια ανακοίνωση, στην οποία ο πρόεδρος δεσμευ-

όταν ότι θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της
εξουσίας. Παρόλα όμως αυτά, η ανακοίνωση δεν
έκανε το επόμενο βήμα, καθώς σε αυτό το στάδιο
ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν διατεθειμένος να
αποκηρύξει τους διαδηλωτές και να καταδικάσει
τα βίαια επεισόδια. Με δεδομένο ότι επρόκειτο
για μια χλιαρή αντίδραση, η οποία μάλιστα έφτασε καθυστερημένα, το επιτελείο του Λευκού Οίκου έκρινε ότι χρειάζονταν περισσότερο δραστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το υπάρχον αρνητικό κλίμα. Υπό αυτό το πρίσμα, πάρθηκε η
απόφαση για το τηλεοπτικό διάγγελμα που ακολούθησε, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να κάνει στροφή 180 μοιρών, κάνοντας λόγο
για μια αήθη επίθεση στο Καπιτώλιο και καταδικάζοντας για πρώτη φορά τα επεισόδια με σαφή
τρόπο. Όπως μάλιστα είπε, όσοι εμπλέκονται σε
αυτά θα πρέπει να «πληρώσουν».
Ωστόσο, οι τακτικοί ελιγμοί του Λευκού Οίκου
δεν φαίνεται να είναι επαρκείς για να κατευνάσουν τους Δημοκρατικούς, οι οποίο μέσω της
πρόεδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι και του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ ζητούν από το υπουργικό συμβούλιο να ενεργοποιήσει την 25η τροπο-

λογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία
επιτρέπει την άμεση απομάκρυνση του Τραμπ.
Μάλιστα δεν δίστασαν να παρουσιάσουν τον
Αμερικανό πρόεδρο ως ένα στασιαστή, απειλώντας πως το Κογκρέσο θα προχωρήσει με τη δική
του διαδικασία καθαίρεσης στην περίπτωση που
δεν ληφθεί καμία πρωτοβουλία για την 25η τροπολογία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέγκορι Μικς, λέγοντας
ότι το Κογκρέσο πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα
τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει ότι ο
Τραμπ θα λογοδοτήσει. Όπως μάλιστα μετέδωσε
το CNBC, δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο Μάικ Πομπέο και ο Στίβεν Μνούτσιν,
πραγματοποίησαν ενημερωτικές συζητήσεις σχετικά με την 25η τροπολογία.
Ωστόσο, το κύμα της δυσαρέσκειας δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στο στρατόπεδο των
Δημοκρατικών. To CNN επικαλείται πηγές εντός
της κυβέρνησης, λέγοντας πως υπάρχουν υπουργικά στελέχη αλλά και ηγετικά μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που συμφωνούν με την
αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία μπορεί

Καθαίρεση από το Κογκρέσο πριν από τις 20
Ιανουαρίου: Το βασικό πρόβλημα σε αυτή τη περίπτωση παραμένει η έλλειψη χρόνου αλλά και
το γεγονός ότι η Γερουσία εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Με δεδομένο
ότι χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία και στα
δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, παραμένει αμφίβολο αν οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές θα στηρίξουν μαζικά την καθαίρεση του
Τραμπ.
Ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος: Με βάση αυτό το σενάριο, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς διαθέτει τη δυνατότητα να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο
για να αποφασιστεί με ψηφοφορία αν η ψυχολογική κατάσταση του προέδρου του επιτρέπει να
εκπληρώσει τα συνταγματικά του καθήκοντα. Οι
περισσότερες φωνές από το Δημοκρατικό στρατόπεδο ζητούν την ενεργοποίηση αυτής της τροπολογίας. Παρόλα όμως αυτά, ο χρόνος παραμένει πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση, καθώς
υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί μια εβδομάδα για
να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με δεδομένο ότι
αυτή η τροπολογία δεν έχει ποτέ ενεργοποιηθεί
υπάρχουν και ορισμένες νομικές «γκρίζες ζώνες»,
οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Για παράδειγμα, παραμένει ασαφές το αν οι
υπηρεσιακοί υπουργοί θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, καθώς ο διορισμός τους δεν έχει επικυρωθεί από τη Γερουσία.
Καθαίρεση στο Κογκρέσο μετά τις 20 Ιανουαρίου: Ένα άλλο σενάριο, το οποίο παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι αυτό της καθαίρεσης
του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ολοκλήρωση της
προεδρικής του θητείας. Σε αυτή τη περίπτωση
τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, καθώς οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν και τα δύο νομοθετικά
σώματα του Κογκρέσου. Αυτή η καθαίρεση δεν
θα έχει μόνο συμβολική σημασία αλλά θα έχει και
πολιτική ουσία, καθώς θα ισοδυναμεί με στέρηση
πολιτικών δικαιωμάτων και ο Ντόναλντ Τραμπ
δεν θα μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για
κανένα ομοσπονδιακό αξίωμα.

Οι αστυνομικοί έδειξαν ανοχή στους εισβολείς γιατί ήταν λευκοί
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters
Οι λευκοί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν
χωρίς μεγάλη δυσκολία στο Καπιτώλιο, έσπασαν
τζάμια, έκαναν καταστροφές, εισέβαλαν σε γραφεία,
λοιδόρησαν, έκλεψαν, φωτογραφήθηκαν με αστυνομικούς...και έπειτα αποχώρησαν, παίρνοντας μαζί
τους σουβενίρ, χωρίς άμεσες τουλάχιστον συνέπειες,
καταγγέλλουν κάτοικοι της Ουάσινγκτον, ακτιβιστές και πολιτικοί. Μαζί τους και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και η χλιαρή αντίδραση της αστυνομίας παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον διαφημιζόταν επί εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου άλλωστε οργανώθηκε ανοικτά και η επιδρομή στο Καπιτώλιο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα μέτρα που
λαμβάνονταν πριν από μήνες για τις κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις του κινήματος «Black
Lives Matter» την αμερικανική πρωτεύουσα. «Η μαμά μου είπε αν το έκανες αυτό θα σε πυροβολούσαν», λέει η Μπέατρις Μάντο, που εργάζεται στην
Ουάσινγκτον και συμμετείχε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του κινήματος BLM. «Έχει δίκιο. Θα
υπήρχαν εκατοντάδες νεκροί, αν όχι περισσότεροι,
αν αυτό το πλήθος ήταν μαύροι».
Σε ομιλία ΤΟΥ ο Τζο Μπάιντεν συμφώνησε ότι η
αντίθεση είναι μεγάλη. «Κανείς δεν μπορεί να μου
πει ότι, αν χθες υπήρχε μία διαμαρτυρία ομάδας του
Black Lives Matter, δεν θα είχε διαφορετική μεταχείριση, πολύ πολύ διαφορετική από τον όχλο των
αγροίκων που επέδραμε στο Καπιτώλιο», είπε.
«Το να φτάσεις εκεί, χωρίς να σκοτωθείς, είναι η
επιτομή του προνομίου των λευκών», έγραψε στο
twitter την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επίθεση
στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, ο μαύρος τραγουδιστής

και καλλιτέχνης Νόουα Κέιν, συνοδεύοντας την
ανάρτησή του με την φωτογραφία που δείχνει έναν
λευκό διαδηλωτή να κάθεται στο έδρανο του προέδρου της Γερουσίας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βίωσαν ένα
καλοκαίρι μαζικών διαδηλώσεων κατά της φυλετικής αδικίας μετά τη δολοφονία τον Μάιο του Τζορτζ
Φλόιντ από έναν λευκό αστυνομικό της Μινεάπολης
που πίεζε το λαιμό του για σχεδόν εννέα λεπτά.
Στην Ουάσινγκτον, για όσους συμμετείχαν στις
διαδηλώσεις για την δολοφονία του Φλόιντ, οι αντιθέσεις στην αντιμετώπιση της αστυνομίας, ήταν
πρόδηλες.
«Υπήρχαν αστυνομικοί σε κάθε διασταύρωση
στην πόλη της Ουάσινγκτον. Υπήρχαν αστυνομικοί
σε όλα τα μνημεία, στο Καπιτώλιο, μπροστά από τον
Λευκό Οίκο», δήλωσε η 29χρονη Άμπι Κονέχο, που
εργάζεται σε μια μικρομεσαία επιχείρηση στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.
Οι διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter
στην πόλη βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρατεταγμένους μασκοφορεμένους στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Μνημείο του Λίνκολν τον Ιούνιο, καθώς ο
Τραμπ υποσχόταν να καταστείλει αυτό που χαρακτήριζε μια αναρχία από «τραμπούκους» και «κακοποιά στοιχεία».
Ένα βράδυ, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών για να απομακρύνει ειρηνικούς διαδηλωτές από τον Λευκό Οίκο, ώστε ο Ρεπουμπλικάνος
μεγιστάνας να περπατήσει σε μια κοντινή εκκλησία
και να φωτογραφηθεί κρατώντας τη Βίβλο. «Μας
φερόντουσαν σαν να είμαστε εχθροί», είπε η Κονέχο.
«Πού ήταν χθες αυτός ο θυμός και η οργή; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεταχείριση σαν να ήταν φίλοι;»

Φόβοι για επανάληψη
των έκτροπων

Το αστυνομικό τμήμα της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη 68 ατόμων που σχετίζονται
με τις ταραχές στο Καπιτώλιο. Συγκριτικά, σχεδόν
300 άτομα είχαν συλληφθεί το βράδυ που η αστυνομία απομάκρυνε βίαια διαδηλωτές του Black Lives
Matter που βρίσκονταν κοντά στον Λευκό Οίκο.
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου Στίβεν Σουντ επαίνεσε τους αξιωματικούς του λέγοντας ότι «αντέδρασαν γενναία» όταν οι διαδηλωτές
τους επιτέθηκαν με «μεταλλικούς σωλήνες, πέταξαν
χημικά και πήραν άλλα όπλα», ενώ οι αστυνομικοί
απενεργοποίησαν δύο αυτοσχέδιες βόμβες.
Ο Σουντ αργότερα είπε ότι θα παραιτηθεί, με ισχύ
της παραίτησης από τις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με
επιστολή που δημοσίευσαν μέσα ενημέρωσης.
Κάτοικοι της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι η απάντηση της αστυνομίας
ήταν τόσο χλιαρή, μπορεί να υπάρξει επανάληψη
των έκτροπων.
Ο Τσαρλς Άλεν, μέλος του δημοτικού συμβουλίου
της πόλης της Ουάσινγκτον, είπε ότι η περιοχή είναι
συνηθισμένη σε διαδηλώσεις, που προστατεύονται
από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος καθώς και σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
«Αυτό που συνέβη δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν μια
εξέγερση. Ήταν εγχώριοι τρομοκράτες που ήρθαν
στην πόλη μας και προσπάθησαν να καταλάβουν το
Καπιτώλιο», είπε ο Άλεν, προσθέτοντας ότι ήταν ένα
τραυματικό γεγονός για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.
«Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αισθάνονται
ότι πήραν θάρρος καθώς μπόρεσαν να κάνουν αυτό
και εκτός αυτού, πήραν θάρρος καθώς έφυγαν, παίρνοντας αναμνηστικά», είπε.
Μέσα στον όχλο που εισέβαλε στο Καπιτώλιο βρι-

σκόταν κάποιος που κυμάτιζε τη σημαία της Συνομοσπονδίας του Νότου, φορώντας ρούχα που έφεραν διακριτικά και συνθήματα της ιδεολογίας της
λευκής υπεροχής.
«Ήταν μια προσβολή να βλέπουμε όχι μόνο το
προνόμιο του να είσαι λευκός αλλά και τους υπέρμαχους της κυριαρχίας των λευκών εν δράσει», δήλωσε
η Μάκια Γκριν, διοργανώτρια του Black Lives Matter
στην Ουάσινγκτον. «Να βλέπουμε την μεροληψία
από την κυβέρνηση, από την αστυνομία».
Ομάδες λευκών ρατσιστών θέτουν «την πιο επίμονη και θανατηφόρα απειλή» βίαιου εξτρεμισμού
στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ο εν ενεργεία υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας
του Τραμπ, Τσαντ Γουόλφ σε ακρόαση στο Κογκρέσο.
Τα δημόσια σχολεία KIPP, μια ένωση ανεξάρτητων σχολείων (charter schools) της Πόλης της Ουάσινγκτον ακύρωσαν τα μαθήματά τους σήμερα. «Είμαστε αηδιασμένοι όταν αναλογιζόμαστε την αντίθεση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο η χώρα μας
απαντά σε αυτήν την πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας έναντι ειρηνικών διαδηλώσεων του περασμένου
καλοκαιριού», ανέφεραν σε ανακοίνωση.
Ο Τσαρλς Μακίνεϊ, αναπληρωτής καθηγητής
Ιστορίας στο Κολέγιο Rhodes στο Τενεσί, δήλωσε
ότι τα γεγονότα της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον
ήταν μια υπενθύμιση των «σοβαρών ανισοτήτων»
στον τρόπο με τον οποίο οι μαύροι και οι λευκοί
αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.
«Η απάντηση από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου ήταν μια κατάφωρη επίδειξη του συστημικού
ρατσισμού. Ήταν μια επίδειξη του προνομίου του να
είσαι λευκός, των ανισοτήτων στην αστυνόμευση σε
αυτήν τη χώρα», είπε.
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Η Βουλή ξεκινά τη Δευτέρα νέα διαδικασία αποπομπής του Τραμπ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
νο ότι «τις γυναίκες πρέπει να τις πιάνεις απ’ το αιδοίο», εκλέχτηκε πρόεδρος της Αμερικής. Σήμερα,
μετά τα όσα έκανε αρνούμενος να αποδεχθεί το
εκλογικό αποτέλεσμα, με αποκορύφωνα την υποκίνηση των οπαδών του σε στάση και την εισβολή
στο Κογκρέσο, λίγοι τον εμπιστεύονται να παραμείνει για ακόμη 10 μέρες στο Λευκό Οίκο.
Το χάος από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ
στο Καπιτώλιο είχε αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι
να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός.
Πολλοί – μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί – του ζητούν να παραιτηθεί, άλλοι προτρέπουν
τον αντιπρόεδρο Μάικ Πένς να κινήσει τη διαδικασία της 25ης τροποποίησης του Συντάγματος και με
την πλειοψηφία των υπουργών να κηρυχθεί ανίκανος κι άλλοι στη Βουλή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του σε δίκη, με το
ερώτημα της καθαίρεσης. Αν συμβεί το τελευταίο,
θα είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές σε δίκη.
Την Παρασκευή η πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόσι, έδωσε οδηγίες στην
Επιτροπή Κανονισμών να προετοιμαστεί για την
υποβολή κατηγορητηρίου ώστε να παραπεμφθεί ο
Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη, εάν αρνηθεί να παραιτηθεί μετά την αιματηρή
εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.
«Η ελπίδα των μελών» του σώματος «είναι ότι ο
πρόεδρος θα παραιτηθεί άμεσα», ανέφερε η Νάνσι
Πελόσι.
Το Σάββατο, σε μήνυμά του στο Twitter, ο δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου ανέφερε ότι υπάρχουν σήμερα 180 βουλευτες που υποστηρίζουν ένα
νέο άρθρο μομφής με το ερώτημα της καθαίρεσης,
θεωρώντας επικίνδυνη ακόμη και την ολιγοήμερη
παραμονή του στην εξουσία. Μάλιστα, η πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι μετά
το αίτημα για την άμεση καθαίρεση του Αμερικανού προέδρου μέσω της 25ης τροπολογίας του
αμερικανικού Συντάγματος, έπειτα την εισβολή
υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου στο
Καπιτώλιο την Τετάρτη, ζήτησε από τον αρχηγό
των ενόπλων δυνάμεων να διασφαλίσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα διατάξει πυρηνική επίθεση.
«Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου
(της Βουλής Νάνσι) Πελόσι θα προτιμούσαμε ο
Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το σωστό και να παραιτηθεί, ή ο αντιπρόεδρος (Μάικ) Πενς να δείξει πως
έχει σπονδυλική στήλη και για χάρη του εαυτού
του και της οικογένειάς του να επικαλεστεί την 25η
τροπολογία» του Συντάγματος, ανέφερε ο Λου.
«Αν δεν συμβεί τίποτε από αυτά, τότε τη Δευτέρα θα καταθέσουμε το άρθρο της παραπομπής, που
αφορά υποκίνηση ανταρσίας, κι αναμένουμε πως
θα διεξαχθεί ψηφοφορία μέσα στην ερχόμενη
εβδομάδα», συμπλήρωσε.

μπής επειδή ο πρόεδρος «περιφρόνησε τον όρκο
του αξιώματός του».

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Δημοκρατικά μέλη της Βουλής από τη Νέα Υόρκη προβαίνουν σε δηλώσεις υποστήριξης της νέας παραπομπής του προέδρου Τραμπ.
«Θα υπάρξουν Ρεπουμπλικάνοι που θα το ψηφίσουν», διαβεβαίωσε ο Λου μέσω Twitter, τονίζοντας ότι διεξάγει συνομιλίες με βουλευτές του
GOP ώστε να προσυπογράψουν το κείμενο, να είναι συνεισηγητές του. Δεν διευκρίνισε πόσοι είναι.
Το κατηγορητήριο θα καλεί να παυθεί ο Τραμπ
από το αξίωμα για «υποκίνηση ανταρσίας στο Καπιτώλιο».
Δεν είναι σαφές αν το Κογκρέσο θα καθαιρέσει
τον Τραμπ. Η παραπομπή του θα οδηγούσε σε δίκη στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν για μερικές ημέρες ακόμη την πλειοψηφία και
απαιτούνται οι ψήφοι των δύο τρίτων των 100 μελών για να καταδικαστεί και να καθαιρεθεί.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να απομακρυνθεί
από την εξουσία και θα εκκινήσουμε κάθε νόμιμη
διαδικασία ώστε αυτό να συμβεί, για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία», δήλωσε η αντιπρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων Κάθριν Κλαρκ.
Με κοινή τους δήλωση, η Νάνσι Πελόσι και ο
επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ
Σούμερ είχαν καλέσει τον αντιπρόεδρο της χώρας
Μάικ Πενς να κάνει χρήση της 25ης Τροπολογίας
του αμερικανικού συντάγματος και να συγκαλέσει
την κυβέρνηση για να κηρυχθεί ο Τραμπ ανίκανος
να ασκεί εξουσία.
Σε αντίγραφο σχεδίου με τα άρθρα παραπομπής
που κυκλοφορεί μεταξύ των μελών του Κογκρέσου, ο Τραμπ κατηγορείται για «υποκίνηση βίας
εναντίον της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών» με στόχο να ανατρέψει την ήττα του από τον
Μπάιντεν.
Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία
Μιτς Μακόνελ έστειλε ένα υπόμνημα στους ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές παρουσιάζοντας ένα

πιθανό χρονοδιάγραμμα για μια ενδεχόμενη δίκη.
Επισήμανε πως η Γερουσία θα πραγματοποιήσει
την επόμενη συνεδρίαση εργασίας της στις 19 Ιανουαρίου και χρειάζεται τη συναίνεση και των 100
γερουσιαστών για να συγκληθεί συντομότερα
--κάτι που σημαίνει πως μια δίκη δεν πρόκειται να
αρχίσει μέχρι τη λήξη της προεδρικής θητείας του
Τραμπ, έκανε γνωστό πηγή που γνωρίζει το έγγραφο.
«Μια παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ 12 ημέρες πριν από τη λήξη της προεδρίας
του θα χρησίμευε μόνο για να διχάσει περαιτέρω
τη χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζαντ Ντιρί.
Την ίδια ώρα, ανησυχίες για το τελευταίο δεκαήμερο του Τραμπ εξέφρασαν και Ρεπουμπλικανοί
του Κογκρέσου, δύο από τους οποίους δημοσίως
συμφωνούν με την παραπομπή του. Ακόμη και ο
στενός σύμμαχός του, γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ, δήλωσε: «Δεν φοβάμαι για
τις επόμενες εκλογές, φοβάμαι για τις επόμενες
δύο εβδομάδες. Αν συμβεί κάτι άλλο, όλες οι εναλλακτικές λύσεις θα τεθούν στο τραπέζι».
Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι κάλεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί.
«Θέλω να παραιτηθεί. Θέλω να φύγει. Έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά», δήλωσε η γερουσιαστής
από την Αλάσκα σε συνέντευξη στο Anchorage
Daily News, ενώ πληθαίνουν οι φωνές και στις τάξεις του ρεπουμπλικανικού κόμματος για απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία, λιγότερο από
δύο εβδομάδες πριν την επίσημη αποχώρησή του.Ο
γερουσιαστής Μπεν Σάσι της Νεμπράσκα, συχνός
επικριτής του Τραμπ, δήλωσε στο CBS News πως
«σίγουρα θα εξετάσει» το ενδεχόμενο της παραπο-

Το 56% των Αμερικανών επιθυμεί την άμεση
αποπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το
αξίωμά του, αφού ενθάρρυνε τη διαδήλωση που
μετατράπηκε σε μια θανατηφόρα εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου Reuters.
Η πανεθνική δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι 7
στους 10 όσων ψήφισαν τον Τραμπ, έναν Ρεπουμπλικανικό, στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, τάσσονται ενάντια στη δράση των
σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του μεγιστάνα
που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, ενώ βουλευτές και
γερουσιαστές συνεδρίαζαν για να κυρώσουν την
εκλογική νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.
Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων Αμερικανών
δήλωσε επίσης ότι αποδοκιμάζει τις ενέργειες
Τραμπ που προηγήθηκαν της επίθεσης της Τετάρτης. Σε πολιτική συγκέντρωση νωρίτερα την ίδια
μέρα, ο Τραμπ είχε προτρέψει χιλιάδες οπαδούς
του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Ο Μάικ Πενς, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, θα παραβρεθεί στην τελετή του εκλεγμένου προέδρου της χώρας, του Δημοκρατικού προκατόχου του στο αξίωμα Τζο
Μπάιντεν, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης χθες Σάββατο.
Την Παρασκευή, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι, αψηφώντας την
αμερικανική πολιτική παράδοση, δεν θα είναι παρών στην ορκωμοσία του διαδόχου του, την Τετάρτη 20ή Ιανουαρίου. Την προηγούμενη, για πρώτη
φορά και υπό την απειλή να κινηθεί εναντίον του η
διαδικασία να κηρυχθεί ανίκανος να κυβερνά, υποχρεώθηκε να δηλώσει πως θα εργαστεί για την
ομαλή μετάβαση της εξουσίας.
Ωστόσο, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη έγνοια του
αμερικανού προέδρου είναι πως θα κατορθώσει να
δώσει χάρη στα μέλη της οικογένειάς του και τον
ίδιο, ώστε να αποφύγουν τις δικαστικές περιπέτειες. Στους υποψήφιους για χάρη είναι ο δικηγόρος
του Ρούντι Τζιουλιάνι. Υπάρχει ωστόσο η περίπτωση αφενός να μην μπορεί να δοθεί χάρη για αδικήματα που ακόμη δεν διώχθηκαν κι αφετέρου ότι
δεν μπορεί κανείς να δώσει χάρη στον εαυτό του.
Στην Ουάσιγκτον κυκλοφορεί ευρέως η πληροφορία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υποβάλλει την παραίτησή του πριν τις 18 Ιανουαρίου, ώστε να δώσει
στον αντιπρόεδρο Πενς τη δυνατότητα να του
απονείμει χάρη. Ίσως αυτός είναι κι ο λόγος που ο
Πενς θα είναι στην ορκωμοσία του προέδρου Τζο
Μπάιντεν.

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter ανέστειλε μόνιμα τον
Σαν Φρανσίσκο.- ΑΠΕ-ΜΠΕAFP-dpa
Ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διώχνεται
από τον έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης μετά τον άλλο: η διεύθυνση
του Twitter, του βασικού του εργαλείου πολιτικής επικοινωνίας, έθεσε σε
μόνιμη αναστολή τον λογαριασμό του
(@realDonaldTrump) την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά την αιματηρή
εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο,
την κατάληψή της έδρας του Κογκρέσου και το χάος στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας που διήρκεσε
ώρες.
«Αφού εξετάσαμε διεξοδικά πρόσφατες αναρτήσεις στον λογαριασμό
@realDonaldTrump και το πλαίσιό
τους, ειδικά το πώς εκλήφθηκαν (...)
αναστείλαμε μόνιμα τον λογαριασμό,

εξαιτίας του κινδύνου υποκίνησης περαιτέρω βίας», ανέφερε η εταιρεία
Twitter Inc σε ανακοίνωσή της.
Την Πέμπτη, το Facebook και άλλοι
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το Snapchat, επίσης ανέστειλαν
τη λειτουργία των λογαριασμών του
απερχόμενου προέδρου στις πλατφόρμες τους επ’ αόριστον.
Όμως είναι ο ιστότοπος όπου είχε
88 εκατομμύρια ακολούθους, το
Twitter, η πλατφόρμα που προτιμούσε
ο Τραμπ: μέσω αυτού έκανε πολιτικές
ανακοινώσεις, εξαπέλυε κεραυνούς
εναντίον πολιτικών του αντιπάλων ή
μέσων ενημέρωσης καθημερινά.
«Δεν θα μας φιμώσουν», εξεμάνη ο
ενδιαφερόμενος μέσω του επίσημου
λογαριασμού του (@POTUS, τα αρχικά της έκφρασης «πρόεδρος των
ΗΠΑ»), απευθυνόμενος στους «75
εκατομμύρια πατριώτες» που τον ψή-

φισαν.
Άφησε να εννοηθεί πως θα υπάρξουν αντίποινα εναντίον του ιστότοπου, που κατ’ αυτόν «απαγορεύει την
ελευθερία της έκφρασης» συνωμοτώντας με τη «ριζοσπαστική αριστερά»·
υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει τη δημιουργία της δικής του πλατφόρμας,
στο εγγύς μέλλον, σε ένα νήμα αναρτήσεων που διαγράφτηκε πολύ γρήγορα από τους διαχειριστές του Twitter.
«Το να χρησιμοποιείται άλλος λογαριασμός για να παρακάμπτεται η
αναστολή παραβαίνει τους κανόνες
χρήσης» της υπηρεσίας, εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία ξεκαθάρισε πως θα λάβει μέτρα για να
«περιορίσει τη χρήση» επίσημων κυβερνητικών λογαριασμών (@POTUS,
@WhiteHouse) από τον Τραμπ.
Το δίκτυο των «τιτιβισμάτων» είχε
ήδη κλιμακώσει τα μέτρα που λάμβα-

νε από την Τετάρτη, διαγράφοντας
μηνύματα του αρχηγού του κράτους,
αντί να τοποθετεί προειδοποιητικές
σημάνσεις, όπως έκανε μέχρι πολύ
πρόσφατα.

Κίνδυνος να ξεσπάσουν
νέες ταραχές

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος
πρόεδρος δεν έχει πάψει να αμφισβητεί την εγκυρότητα του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου και να παροτρύνει τους υποστηρικτές του να «αγωνιστούν» για να
ανατραπεί, παραβιάζοντας τους κανονισμούς χρήσης των μεγαλύτερων
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, οι
οποίοι προϋποθέτουν τον σεβασμό
στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Το Twitter αρχικά είχε αναστείλει
τον λογαριασμό του Τραμπ για δώδεκα ώρες, προτού τον ενεργοποιήσει

ξανά προχθές Πέμπτη, προς γενική
έκπληξη, καθώς ο πρόεδρος θεωρείται, σε μεγάλο βαθμό, υπεύθυνος για
τις ταραχές που προκάλεσαν σοκ στις
ΗΠΑ και στο εξωτερικό.
«Οι κανόνες μας για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος υπάρχουν για να επιτρέπεται στον κόσμο
να ενημερώνεται άμεσα για αυτό που
έχουν να πουν οι αιρετοί και οι πολιτικοί ηγέτες», εξήγησε η διεύθυνση του
καλιφορνέζικου ιστοτόπου χθες.
«Ωστόσο, έχουμε καταστήσει σαφές
εδώ και χρόνια ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν είναι υπεράνω των κανονισμών χρήσης μας και δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το Twitter για να
υποκινεί βία, μεταξύ άλλων».
Προτού ο λογαριασμός του κλείσει,
ο Τραμπ αναγνώρισε την ήττα του σε
βίντεο που μεταφόρτωσε. Κατόπιν
όμως, έκανε γνωστό ότι δεν θα παρα-
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Υποκινητής της εισβολής στο Κογκρέσο ο πρόεδρος Τραμπ
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
ε εκτενή ανακοίνωση την Πέμπτη, το
FBI εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό σ’
όλη την Αμερική για την σύλληψη των πρωταγωνιστών της εισβολής στο Καπιτώλιο, στις 6
Ιανουαρίου. Το ογκώδες υλικό από φωτογραφίες και βίντεο έχει τεθεί στη διάρκεια τοπικών διωκτικών αρχών και ήδη αρκετοί βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας και αναμένεται να κινηθεί σε βάρος τους δίωξη.

Μ

Σημειώνεται πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν
στις ταραχές της περασμένης Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός του
Καπιτωλίου, ενώ τα γραφεία μελών του Κογκρέσου –
μεταξύ αυτών και της Προέδρου της Βουλής – υπέστησαν καταστροφές.
Ένας άνδρας από τη Φλόριντα, ο οποίος φωτογραφήθηκε, χαμογελαστός, να κουβαλάει το αναλόγιο
της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι
Πελόζι κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο, συνελήφθη
αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με αρχεία
των φυλακών.
Ο 36χρονος Άνταμ Κρίστιαν Τζόνσον συνελήφθη
αφού σε βάρος του είχε εκδοθεί ομοσπονδιακό ένταλμα και οδηγήθηκε στην φυλακή της κομητείας Πινέλας. Ο ταυτότητα του 36χρονου είχε αποκαλυφθεί
σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Η εφημερίδα
Bradenton Herald ανέφερε ότι είναι κάτοικος του Πάρις, μιας κοινότητας που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την Τάμπα.

Ο ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ

Ωστόσο όταν η όλη υπόθεση εξεταστεί και φτάσει
στη δικαιοσύνη, ο Ντόναλντ Τραμπ δύσκολα θα αποφύγει να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου ως
ο υποκινητής. Γι’ αυτό και διερευνά την πιθανότητα
να επιτρέπεται να δώσει στον εαυτό του μία συνολική
χάρη που να καλύπτει όσα έχει κάνει.
Τα στοιχεία είναι συντριπτικά.
Στις 19 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει στο Twitter: «Μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον, στις 6 Ιανουαρίου. Να έρθετε αγριεμένοι»!
Ετσι τους ήθελε, έτσι ήρθαν. Οταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, χιλιάδες οπαδοί του Τραμπ είχαν
σπεύσει στην Ουάσιγκτον από τις πιο διαφορετικές
περιοχές της χώρας για μια τελευταία, απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψουν το αναπότρεπτο: την έξωση
του εκλεκτού τους από τον Λευκό Οίκο. Εκείνη την
ημέρα, γύρω στη 1 μ.μ., επρόκειτο να αρχίσει η κοινή
συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της
Γερουσίας, στο Καπιτώλιο, για την τελική επιβεβαίωση των ψήφων στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων, που
ανέδειξαν ως 46ο πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Το πλήθος των τραμπικών που συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον Λευκό Οίκο στη μδιαδήλωση
«Σώστε την Αμερική» ήταν αποφασισμένο να εμποδίσει την επικύρωση πάση θυσία.
Γύρω στις 11.50 π.μ. ο Τραμπ εμφανίστηκε στην
εξέδρα με φόντο τον Λευκό Οίκο κι άρχισε να αραδιάζει τις αστήρικτες καταγγελίες του περί εκλογικής
νοθείας. Προς το τέλος της ομιλίας του, που κράτησε

70 λεπτά, έδωσε το σύνθημα:
«Επειτα από εδώ, θα κάνουμε πορεία προς το Καπιτώλιο για να ενθαρρύνουμε τους γενναίους γερουσιαστές και βουλευτές μας. Αν δεν πολεμήσεις σαν
δαίμονας, δεν θα κερδίσεις ποτέ μια χώρα. Αφήστε
τους λιπόψυχους να φύγουν. Τώρα είναι η ώρα της
δύναμης».
Ηδη, η συνεδρίαση στο Κογκρέσο είχε αρχίσει και
τα πρώτα μηνύματα ήταν αποκαρδιωτικά. Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είχε διαμηνύσει στον Τραμπ ότι δεν
μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα και ο επικεφαλής
των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ
δήλωσε από το βήμα του Κογκρέσου ότι η αμφισβήτηση της λαϊκής ψήφου θα καταδίκαζε τη δημοκρατία
σε «σπείρα θανάτου». Οργισμέ-ος ο γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, είπε από το βήμα
της συγκέντρωσης προς τους βουλευτές και τους γερουσιαστές: «Ερχόμαστε να σας βρούμε»!
Αμ’ έπος, άμ’ έργον. Γύρω στη 1 μ.μ. πολλοί από
τους συγκεντρωμένους, με καπελάκια MAGA (Κάντε
την Αμερική Μεγάλη Ξανά), σημαίες TRUMP 2020,
αστερόεσσες, αλλά και σημαίες της Συνομοσπονδίας
των δουλοκτητικών πολιτειών στον εμφύλιο, άρχισαν
την πορεία τριών χιλιομέτρων κατά μήκος της λεωφόρου Πενσιλβάνια με κατεύθυνση το Καπιτώλιο.
Κανένας δεν τους εμπόδισε να φτάσουν στην εξωτερική περίμετρο του Καπιτωλίου, όπου με χαρακτηριστική ευκολία σάρωσαν τα πρόχειρα, μεταλλικά
φράγματα και απώθησαν τους υποδεέστερους σε
αριθμό αστυνομικούς, για να φτάσουν στις σκάλες
του Καπιτωλίου, κραδαίνοντας ρόπαλα του μπέιζμπολ και μαχαίρια. Από τις 2 μ.μ. και μετά, τα πράγματα αγριεύουν.
Οι πιο τολμηροί από τους τραμπικούς υπερφαλαγγίζουν στις σκάλες τους αστυνομικούς, που μάταια
προσπαθούν να τους απωθήσουν με σπρέι πιπεριού,
αναρριχώνται με σχοινιά στους επάνω ορόφους, σπάνε παράθυρα και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στο κτίριο, όπου επικρατεί πανικός. Οι συνεδριάσεις Βουλής
και Γερουσίας διακόπτονται, ο Μάικ Πενς φυγαδεύεται, τα μέλη του Κογκρέσου, οι συνεργάτες τους και
οι δημοσιογράφοι αρχικά κλειδαμπαρώνονται στα
γραφεία και στη συνέχεια φυγαδεύονται, αφού τους

έχουν μοιραστεί μάσκες χημικών αερίων. Ακούγονται
πυροβολισμοί, μία γυναίκα οπαδός του Τραμπ και
ένας αστυνομικός θα πεθάνουν από τα τραύματά
τους, άλλοι τρεις θα ξεψυχήσουν από ιατρικά επεισόδια. Οι φανατικοί στήνουν κρεμάλα για τη Νάνσι Πελόσι, τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής, λεηλατούν, ποζάρουν πάνω στο βήμα της Γερουσίας. «Είναι
μια δεύτερη επανάσταση, ένα καινούργιο 1776», φωνάζει ένας απ’ αυτούς. Η ανθρωπότητα τρίβει τα μάτια της.
Χρειάστηκαν τέσσερις ολόκληρες ώρες για να
επέμβουν η εθνοφρουρά και ειδικές δυνάμεις της
αστυνομίας και να εκκενώσουν το Καπιτώλιο καθώς
έπεφτε το σούρουπο, γύρω στις 5 μ.μ. Ωστόσο το αυτονόητο αιωρείται μέχρι σήμερα αναπάντητο: Πώς
γίνεται η αστυνομία του Καπιτωλίου, ένα πλήρως
εξοπλισμένο σώμα 2.000 αστυνομικών, με προϋπολογισμό 460 εκατομμυρίων, επιφορτισμένο για την
ασφάλεια μόλις δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων, να
μην καταφέρει να διαχειριστεί μια σχετικά μικρών διαστάσεων και απολύτως αναμενόμενη κρίση;

ΟΙ ΑΛΗΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ

Η νεοναζιστική οργάνωση «Εθνικοσοσιαλιστική
Λέσχη», η οργάνωση «Δολοφονήστε τα μέσα ενημέρωσης», η ένοπλη ακροδεξιά οργάνωση «3%», οι ρατσιστές της οργάνωσης «Υπερήφανα Αγόρια», οι αυτόκλητοι σωτήρες παιδιών τα οποία υποτίθεται ότι
κινδυνεύουν από σκοτεινές δυνάμεις, γνωστοί και ως
οπαδοί της συνωμοσιολογικής θεωρίας QΑnon. Ολα
τα άνθη της αμερικανικής Ακροδεξιάς έσπευσαν, με
αυτοκίνητα, πούλμαν και αεροπλάνα, στις 6 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον για να ακούσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να καταγγέλλει, λάβρος, εκλογική
νοθεία και να τους στέλνει να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.
Στο πλήθος που πέρασε τις ελάχιστα φρουρούμενες περιφράξεις, περιλαμβανόταν ο 55χρονος Κέβιν
Γκρίσον, ο οποίος ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με ένα όπλο σε κάθε χέρι και
καλούσε σε ένοπλη επίθεση στο Κογκρέσο, αλλά πέθανε από ανακοπή καρδιάς πριν μπει στο κτίριο. Περιλαμβανόταν επίσης η 35χρονη Ασλι Μπάμπιτ, η

λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ
στεί, αντίθετα με όσα επιβάλλει η παράδοση,
στην τελετή ορκωμοσίας του διαδόχου του, το
Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.
Κατά τη διεύθυνση του Twitter, αυτή η αναγγελία εξελήφθη από κάποιους από τους υποστηρικτές του ως περαιτέρω απόδειξη πως το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί προϊόν νοθείας και
μετέτρεψε την τελετή σε στόχο, καθώς θα μπορούσαν να ξεσπάσουν νέες ταραχές.
«Σχέδια για κινητοποιήσεις οπλισμένων διαδηλωτών έχουν ήδη αρχίσει να διαδίδονται εντός
και εκτός Twitter, συμπεριλαμβανομένης της
πρότασης να γίνει δεύτερη επίθεση στο Καπιτώλιο (...) τη 17η Ιανουαρίου του 2021», αποκαλύπτει η διεύθυνση του ιστότοπου.
Νωρίτερα είχε επίσης κλείσει λογαριασμούς
υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ που διασπείρουν θεωρίες συνωμοσίας του ανοικτά ρατσιστικού κινήματος QAnon.

Πολύ αργά;

Οι επικρίσεις πολλαπλασιάστηκαν αυτή την

εβδομάδα για τον τρόπο που χειρίστηκαν τα μηνύματα του Τραμπ οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρείται ότι αποφάσισαν να
δράσουν με μεγάλη καθυστέρηση και επέδειξαν
υπερβολική ανοχή.
Ολοένα περισσότερες προσωπικότητες και
οργανώσεις κάλεσαν να κλείσουν οι λογαριασμοί του μεγιστάνα στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, από τη Μισέλ Ομπάμα ως το συνδικάτο
των εργαζομένων του Google — το τελευταίο
αναφερόταν στον λογαριασμό του Τραμπ στο
YouTube, που συνεχίζει να είναι πάντα ενεργός.
Οι αποφάσεις που έλαβαν οι διευθύνσεις των
Facebook και Twitter αντιμετωπίστηκαν περισσότερο με οργή και περιφρόνηση, παρά με ανακούφιση.
Ο Άντζελο Καρουσόν, πρόεδρος της ΜΚΟ
Media Matters for America, παρομοίασε το ότι οι
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης ανέλαβαν δράση τόσο καθυστερημένα με τις «παραιτήσεις
υπουργών και κυβερνητικών αξιωματούχων μερικές ημέρες πριν από το τέλος» της θητείας της

κυβέρνησης Τραμπ: «πολύ λίγο, πολύ αργά».
Αν είχαν ενεργήσει νωρίτερα, «τα φρικτά γεγονότα της Τετάρτης θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί», έκρινε ο ίδιος.
Ωστόσο, πέραν των υποστηρικτών του προέδρου, που καταγγέλλουν ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης τους φιμώνουν λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, υψώνονται φωνές και
από τον χώρο της αμερικανικής αριστεράς που
προειδοποιούν εναντίον των παραβιάσεων της
ελευθερίας της έκφρασης.
«Κατανοούμε την επιθυμία να ανασταλεί μόνιμα τώρα (ο λογαριασμός του απερχόμενου
προέδρου), αλλά όλοι μας πρέπει να ανησυχούμε
όταν εταιρείες αποκτούν την δύναμη να αποσύρουν κατά βούληση και χωρίς κανέναν έλεγχο
κόσμο από τις πλατφόρμες τους, που έχουν γίνει
απαραίτητες για να εκφράζονται ελεύθερα δισεκατομμύρια άνθρωποι», σημείωσε η Κέιτ Ρουάν,
στέλεχος της οργάνωσης υπεράσπισης των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων ACLU.

οποία απειλούσε ότι «έρχεται η καταιγίδα» και «τίποτα δεν μας σταματά», αλλά έπεσε νεκρή από σφαίρα
αστυνομικού που προσπαθούσε να αποτρέψει την
προέλαση του πλήθους. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε
συλληφθεί για κατοχή ηρωίνης.
Πολλά λέγονται για το ποιοι είναι οι άνθρωποι που
έγιναν τόσο τυφλά όργανα του Τραμπ, ώστε να δεχθούν να σκοτώσουν και να σκοτωθούν ακολουθώντας τις εντολές του. Κάποιοι κρατούσαν λοστούς,
όπως αυτοί που σκότωσαν τον 42χρονο αστυνομικό
Μπράιαν Σίκνικ, άλλοι κρατούσαν αρμαθιές από
πλαστικές χειροπέδες για να πιάσουν βουλευτές ομήρους και άλλοι έκαναν απλώς τη φιγούρα τους, όπως
ο κερασφόρος ημίγυμνος ηθοποιός από την Αριζόνα,
ο οποίος απολαμβάνει σε τακτά διαστήματα τα φώτα
της δημοσιότητας κρατώντας πλακάτ με την επιγραφή «Με έστειλε ο Q» (ο υποτιθέμενος μοναδικός
γνώστης της φοβερής συνωμοσίας για τους παιδεραστές πολιτικούς που πίνουν το αίμα παιδιών και τους
οποίους κατά σύμπτωση μπορεί να σταματήσει μόνο
ένας άνθρωπος πάνω στη Γη, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Αφού ο Τραμπ κατάφερε να πείσει τους υποστηρικτές
του ότι, εν μέσω πανδημίας, είναι ένδειξη αδυναμίας
το να φορούν μάσκα, αφού κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ακόμη και σε ασυναρτησίες τύπου QAnon,
δεν ήταν δύσκολο να τους πείσει και ότι η εισβολή
στο Καπιτώλιο είναι πατριωτικό καθήκον.
Τελικά, για τον όχλο που εισέβαλε στο Καπιτώλιο,
το βασικό ερώτημα είναι αν επρόκειτο απλώς για
τους «χρήσιμους ηλίθιους» του Τραμπ ή για κάτι χειρότερο, την έκφραση ενός φασιστικού κινήματος που
ενισχύθηκε στα χρόνια του Τραμπ, έχοντας ξεφύγει
από το ακροδεξιό περιθώριο
(Πηγές; Καθημερινή, Ρόιτερς, ΑΠΕ).

Μετά την Google,
Apple και Amazon
αφαιρούν τo Parler
από τα App Store
Νέα Υόρκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP
Οι Apple Inc και Amazon.com Inc αφαίρεσαν
την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Parler από
τα αντίστοιχα App Store τους λέγοντας πως η
εν λόγω υπηρεσία, η οποία έχει πολλούς δεξιούς
χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν
έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη
διάδοση καταχωρίσεων που υποκινούν βιαιότητες.
Η ενέργεια της Apple και της Amazon ακολουθεί ανάλογη κίνηση που έκανε την Παρασκευή η Google της Alphabet Inc. Το Parler
προτιμούν πολλοί υποστηρικτές του Ντόναλντ
Τραμπ, ο λογαριασμός του οποίου στο Twitter
ανεστάλη την Παρασκευή, και το εν λόγω μέσο
θεωρείται ένα καταφύγιο για πρόσωπα που
αποβάλλονται από το Twitter.
«Αναστείλαμε το Parler από το App Store μέχρι να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα», ανέφερε
χθες, Σάββατο, η Apple σε δήλωσή της.
Η Apple είχε δώσει στο Parler προθεσμία 24
ωρών για να της υποβάλει ένα σχέδιο ελέγχου
των χρηστών του, επισημαίνοντας ότι αυτοί οι
τελευταίοι χρησιμοποίησαν το Parler την περασμένη Τετάρτη για να συντονίσουν την πολιορκία του Καπιτωλίου.
Η κίνηση της Amazon ουσιαστικά θέτει τον
ιστότοπο εκτός Ίντερνετ, εκτός αν αυτός ο τελευταίος βρει μια νέα εταιρεία να φιλοξενήσει
τις υπηρεσίες του.
Εξαιτίας «του πολύ πραγματικού κινδύνου
για τη δημόσια ασφάλεια» που δημιουργεί το
Parler, η Amazon Web Services (AWS) πρόκειται να αναστείλει τον λογαριασμό του Parler
από τις 10 Ιανουαρίου στις 11:59 μ.μ.», ώρα
ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (10:00 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας).
Ο διευθύνων σύμβουλος του Parler Τζον Μάτζι καταφέρθηκε εναντίον των Amazon, Google
και Apple λέγοντας πως πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια, καθώς γνωρίζουν ότι
οι επιλογές του Parler θα είναι περιορισμένες.
«Υπάρχει πιθανότητα το Parler να μην είναι
διαθέσιμο για μέχρι και μία εβδομάδα», ανέφερε
σε καταχώρισή του στο Parler. «Αυτή ήταν μια
συντονισμένη επίθεση από τους τεχνολογικούς
γίγαντες για να σκοτώσουν τον ανταγωνισμό
στην αγορά... O πόλεμος εναντίον του ανταγωνισμού και της ελευθερίας του λόγου θα συνεχισθεί και μην μας λογαριάζετε εκτός».
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Περισσότερα τα αντισώματα από εμβολιασμό, παρά τη νόσηση
Αθήνα.- Της Τάνιας Μαντούβαλου/
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα τρέχοντα εμβόλια παρέχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας, απ› ότι η φυσική νόσηση. Όσον αφορά την γρήγορη ανάπτυξη τους
σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, αυτή έχει να κάνει με την τεράστια χρηματοδότηση, τους πολλούς ασθενείς που υπάρχουν
για να διεξαχθούν σε ταχείς ρυθμούς οι κλινικές μελέτες, αλλά και το επείγον της κατάστασης, που επιτάχυνε τις διαδικασίες, χωρίς όμως
αυτές να παραβιαστούν. Τα συμπεράσματα
ανήκουν στον παθολόγο, με μεγάλο ερευνητικό έργο στις λοιμώξεις, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργο Παππά, δημοφιλή
στα social media από το «Ημερολόγιο Κορονοϊού» που κρατάει στο προσωπικό του προφίλ
στο Facebook, από τις αρχές της πανδημίας.
Σχετικά με την επιστροφή μας στην κανονικότητα, ο κ. Παππάς επικαλείται μία τρέχουσα
πρόβλεψη για την Ευρώπη, σύμφωνα με την
οποία τον Σεπτέμβριο θα μπορούμε να πετύχουμε ανοσία αγέλης. Ευελπιστεί όμως ότι μπορεί να μας εκπλήξουν ευχάριστα κάποια από τα
προβλεπόμενα εμβόλια που περιμένουμε. Αλλά
και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε εμείς
οι ίδιο τον ιό χωρίς εμβόλιο. «Να εκμηδενίσουμε την κυκλοφορία του στην κοινότητα, νωρίτερα από το καλοκαίρι, βοηθούντος και του
καιρού».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ερ: Ένα ερώτημα που έχει πολύς κόσμος που
διστάζει να εμβολιαστεί, είναι γιατί να εμπιστευθεί ένα εμβόλιο το οποίο κατασκευάστηκε
σε λιγότερο από 12 μήνες, όταν υπό κανονικές
συνθήκες χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος.
Απ: Οι κανονικές συνθήκες δεν είναι ακριβώς κανονικές. Είναι συνθήκες καθυστέρησης,
που οφείλονται σε λόγους χρηματοδότησης,
γραφειοκρατίας κοκ. Τώρα υπάρχει η χρηματοδότηση για να προχωρήσει η διαδικασία που είναι πάρα πολύ ακριβή. Μπορεί η ανάπτυξη ενός
εμβολίου να κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο και δεν είναι εγγυημένο ότι θα πετύχει.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν γρήγορα κλινικές δοκιμές, επειδή υπάρχουν ασθενείς.
Δυστυχώς η πανδημία σου δίνει τη δυνατότητα
να εκτιμήσεις αν κάποιος θα κολλήσει από την
ομάδα ελέγχου, αν όχι από αυτούς που πήραν
το εμβόλιο. Ενώ για παράδειγμα σε έναν ιό που
είναι σπάνιος χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα για να γίνουν κλινικές μελέτες. Και
βεβαίως στην παρούσα φάση υπάρχει η επείγουσα κατάσταση που επιτάχυνε τις διαδικασίες, οι οποίες όμως δεν έχουν παραβιαστεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εμβόλια που αλλού εγκρίνονται, και αλλού όχι, όπως για παράδειγμα της
Οξφόρδης/ AstraZeneca, που έχει αδειοδοτηθεί
προσωρινά από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ φαί-

ρο στον ιό θα κολλήσουν περισσότεροι. Αν
εφαρμόσεις σωστά τα μέτρα ατομικής προστασίας, δεν θα κολλήσεις. Γεγονός που σημαίνει
ότι απαιτείται ακόμη πιο αυστηρή εφαρμογή
των μέτρων.
Ερ: Η ανάπτυξη των εμβολίων φαίνεται να
επηρεάζεται μέχρι ώρας;
Απ: Όχι προς το παρόν. Δεν φαίνεται η στόχευση του εμβολίου να εξασθενεί.

Γιώργος Παππάς στο Πρακτορείο Fm:
Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας,
προσφέρουν τα τρέχοντα εμβόλια από
τη φυσική νόσηση
νεται να είναι πίσω όσον αφορά την ΕΕ, τις
ΗΠΑ και τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου.
Κάτι τέτοιο σημαίνει λοιπόν ότι οι ειδικοί, οι
επιτροπές σέβονται τις διαδικασίες και κανένας
δεν σκοπεύει να δώσει ένα μη ασφαλές εμβόλιο
στον κόσμο. Ας μην ξεχνούμε βέβαια ότι αυτή
τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μία
επείγουσα κατάσταση.
Ερ: Η φυσική λοίμωξη ή το εμβόλιο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία;
Απ: Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει στις αρχές της πρώτης φάσης, αλλά και στις
επόμενες, δείχνουν ότι το εμβόλιο προσφέρει
μεγαλύτερη ανοσία, μεγαλύτερο ποσοστό από
αυτά τα εξουδετερωτικά αντισώματα που παίζουν ρόλο. Και με αυτή τη λογική εστίασαν οι
περισσότερες εταιρείες παραγωγής εμβολίου
στην δοσολογία του, δηλαδή στα 30 μικρογραμμάρια που έχει η Pfizer/ Biontech και στα
100 η Moderna, έτσι ώστε να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι τα τρέχοντα εμβόλια παρέχουν
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας, απ ότι η
φυσική νόσηση. Η διάρκεια θα φανεί στη συνέχεια.
Ερ: Tι γνωρίζουμε για τις τελευταίες μεταλλάξεις του κορονοϊού. Η μία κατέφθασε και
στη χώρα μας πριν από μερικές ημέρες, από τη
Μ. Βρετανία.
Απ: Όσον αφορά τη μεταδοτικότητα, αυτή
η μετάλλαξη που έχει παρατηρηθεί στη Βρετανία, αλλά και στη Νότιο Αφρική που είναι μία
παρόμοια, φαίνεται ότι πραγματικά αυξάνει τη
μεταδοτικότητα του ιού. Δηλαδή αν δώσεις χώ-

Ερ: Υπάρχει περίπτωση μελλοντικά να δούμε
κάτι τέτοιο;
Απ: Υπάρχει περίπτωση μετά από ένα χρόνο, δύο να συμβεί. Όμως παρακολουθώντας
τους υπότυπους του ιού που κυκλοφορούν και
παρακολουθώντας και τη σχέση τους με τα εμβόλια που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορούν,
θα μπορούμε πολύ γρήγορα να τροποποιήσουμε και τα εμβόλια, όπως κάνουμε άλλωστε και
με τη γρίπη κάθε χρόνο.
Ερ: Πόσο σωστό είναι τελικά να καθυστερεί η
δεύτερη δόση του εμβολίου, όπως αποφάσισε
να κάνει η Αγγλία, (2-3 μήνες) παρά τη σύσταση του ΠΟΥ να γίνεται το αργότερο εντός 6
εβδομάδων.
Απ: Εδώ βασιζόμαστε στα δεδομένα. Οι
Βρετανοί προχώρησαν σε μία τέτοια λογική,
κυρίως λόγω της επείγουσας κατάστασης, όπου
βρίσκονται και η οποία θα είναι πολύ χειρότερη
στο επόμενο 15ήμερο. Στον υπόλοιπο κόσμο,
παρόλο που βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, οφείλουμε να ακολουθούμε,
κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, τα δεδομένα
της επιστήμης. Και τα δεδομένα μέχρι στιγμής
λένε πχ για το εμβόλιο των Pfizer/BionTech,
υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
που μας εξασφαλίζει την άριστη ανοσία. Το να
κάνουμε το εμβόλιο σε περισσότερους, αλλά να
προσφέρουμε 50% ανοσία, αντί για 95% που είναι η αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τις μελέτες για το συγκεκριμένο εμβόλιο, δεν είναι
απαραίτητα καλό και δεν μπορείς να ξέρεις πως
θα «συμπεριφερθεί». Δεν έχουν γίνει αρκετές
δοκιμές για αυτό. Αν μέσα στον επόμενο μήνα
προκύψει κάτι διαφορετικό, εξυπακούεται ότι
οφείλουμε πάλι να σκεφτούμε και να τροποποιήσουμε την προσέγγιση μας.
Ερ: Φαίνεται όμως ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αναζητάει τρόπους
για να υπάρξουν περισσότερες δόσεις εμβολίων, και συνιστά τη χρήση μίας επιπλέον δόσης
ανά φιαλίδιο του εμβολίου των Pfizer/
BioNTech. Δηλαδή να γίνονται έξι αντί πέντε
δόσεις ανά φιαλίδιο. Ο Οργανισμός ωστόσο
προειδοποιεί ότι «αν χρησιμοποιούνται οι συνηθισμένες σύριγγες και βελόνες, είναι πιθανόν να μην υπάρχει αρκετό εμβόλιο για να εξαχθεί μία έκτη δόση. Κάτι τέτοιο (η αύξηση των
πέντε σε έξι δόσεις) θεωρείτε ότι θα επηρεάσει

τον αρχικό σχεδιασμό της διανομής στην Ευρώπη;
Απ: Όχι δεν θα αλλάξει δραστικά η διανομή. Γιατί βγαίνει οριακά μία έκτη δόση. Η δραστική βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης
στην Ευρώπη θα έρθει μόνο με την προσθήκη
νέων εμβολίων. Και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα μας δώσει θετικό σήμα η
Johnson&Johnson στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Φεβρουαρίου, και μπορέσουμε να έχουμε
από εκεί καταρχάς μία ευρύτερη διανομή.
Ερ. Πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην κανονικότητα; Πόσος καιρός εικάζετε ότι θα
χρειαστεί για την ικανοποιητική ανοσοποίηση
του πληθυσμού;
Απ: Για την Ευρώπη μία τρέχουσα πρόβλεψη λέει ότι το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να πετύχουμε ανοσία αγέλης. Ευελπιστούμε ότι μπορεί να μας εκπλήξουν ευχάριστα κάποια από τα
προβλεπόμενα εμβόλια που περιμένουμε. Αλλά
και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε εμείς
οι ίδιο τον ιό χωρίς εμβόλιο. Να εκμηδενίσουμε
την κυκλοφορία του στην κοινότητα, νωρίτερα.
Να το πετύχουμε δηλαδή από το καλοκαίρι, βοηθούντος και του καιρού. Αλλά θα πρέπει να
δράσουμε πολύ αποτελεσματικά στον περιορισμό της κυκλοφορίας του ιού, στην κοινότητα.
Αυτό θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην
κανονικότητα πολύ πιο γρήγορα, από ότι θα
μας επιτρέψουν τα εμβόλια.
Ερ: Πώς μπορεί ο κόσμος να νιώθει σιγουριά
100% για να εμβολιαστεί όταν συνεχίζονται οι
μελέτες, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία
του εμβολιασμού.
Απ: Οι μελέτες ουσιαστικά θα συνεχίζονται
με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα η
μελέτη στη φάση 3 των Pfizer/Biontech ή της
Moderna έχει τελειώσει και συνεχίζεται η παρακολούθηση των ασθενών για μακρότερο χρονικό διάστημα. Και η παρακολούθηση συνεχίζεται για να ξέρουμε αν αυτά τα εμβόλια θα μας
καλύψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή θα
πρέπει να τα επαναλάβουμε σε ένα χρόνο, σε
δύο, ή σε πέντε. Αυτή τη λογική έχει η συνέχιση
της παρακολούθησης. Από κει και πέρα η συνέχιση της φαρμακοεπαγρύπνησης ισχύει για
οποιοδήποτε προϊόν βγαίνει στην αγορά, είτε
εμβόλιο είτε φάρμακο. Παρακολουθείται στη
συνέχεια για μακρό χρονικό διάστημα, μέχρι να
δοθεί μία τελειωτική άδεια.
Συνεπώς οι μελέτες έχουν δώσει ένα επαρκές
και επιστημονικά αποδεκτό πλαίσιο, στο οποίο
μπορεί να αισθάνεται καθένας ασφαλής. Το
βλέπουμε άλλωστε με τα δισεκατομμύρια δόσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί στον κόσμο, στις
ΗΠΑ, στον Καναδά, αλλά και σε χώρες της
Ανατολής και στη Ρωσία όπου έχουν δοθεί άλλα εμβόλια και που φαίνεται ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα χωρίς μείζονες παρενέργειες.

Νεότερα δεδομένα για τον αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων στη νόσο COVID-19
Αθήνα

Πολύ νωρίς από την έναρξη της πανδημίας διαπιστώθηκε ότι η σοβαρή νόσος COVID-19 εκτός
από την προσβολή του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να συνδυάζεται με μια υπερπηκτική κατάσταση που μπορεί να εκδηλωθεί ως εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή ή και
θρόμβωση των μικρών αγγείων. Τέτοιες θρομβωτικές εκδηλώσεις έχουν περιγραφεί έως και σε 30%
των ασθενών με σοβαρή COVID-19 νόσο. Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαριάννα
Πολίτου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα πρόσφατα δεδομένα που
αφορούν αυτή την επιπλοκή.
Πρόσφατη μελέτη από την Κίνα που δημοσιεύ-

θηκε το Δεκέμβριο στο International Journal of
Infectious Diseases όπου εξέτασαν ένα μικρό αριθμό ασθενών με ήπια πνευμονία από Sars-Co-V διαπίστωσε την ύπαρξη θρόμβωσης στο 82.6% των
ασθενών χρησιμοποιώντας αξονική υπολογιστική
πνευμονική αγγειογραφία ( CTPA CT pulmonary
angiography) αναδεικνύοντας τη σημασία της
λανθάνουσας θρόμβωσης ακόμα και σε ασθενείς
με ήπια πνευμονία.
Οι καθηγητές του ΕΚΠΑ αναφέρουν ότι η υπερπηκτικότητα της νόσου COVID-19 οφείλεται
στην υπερφλεγμονώδη κατάσταση, την «καταιγίδα κυτταροκινών» που επιπλέκει σε πολλές περιπτώσεις τη νόσο και γι’ αυτό την ονομάζουν «ανοσοθρόμβωση». Αποτέλεσμά της είναι η ενεργοποίηση και η φλεγμονή του ενδοθηλίου που οδηγεί σε

θρόμβωση των μικρών αγγείων αρχικά του πνεύμονα και στη συνέχεια και άλλων οργάνων.
Προφυλακτική χορήγηση
αντιπηκτικής αγωγής
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση της
υπερπηκτικότητας συστήνεται η προφυλακτική
χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής (ηπαρίνης και κυρίως χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης) σε
όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο
COVID-19. Είναι γνωστό ότι η ηπαρίνη εκτός από
τις αντιθρομβωτικές της ιδιότητες έχει και αντιφλεγμονώδει.
Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες προτείνουν
ότι η προφυλακτική δόση ηπαρίνης μπορεί να μην
επαρκεί σε συγκεκριμένους ασθενείς και γι› αυτό

να χρειάζονται ενδιάμεσες ακόμα και θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης ως αντιπηκτική αγωγή. Προς
το παρόν λόγω απουσίας αποτελεσμάτων από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές πολλές ιατρικές
εταιρίες όπως η Αμερικάνικη Εταιρεία Αιματολογίας και η Διεθνής Εταιρεία για τη Θρόμβωσης και
τη Αιμόσταση δεν συνιστούν πιο εντατικοποιημένα πρωτόκολλα θρομβοπροφύλαξης.
Οι επιστήμονες αναμένουν τα αποτελέσματα
των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για τη χρήση ( δόση, διάρκεια χορήγησης) των αντιπηκτικών όπως η ηπαρίνη, των νεότερων αντιπηκτικών, αλλά και των
αντιαιμοπεταλικών φαρμάκων όπως η ασπιρίνη
τόσο σε νοσηλευόμενους, αλλά και σε εξωτερικούς ασθενείς με COVID-19.
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Δυο εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα στοχεύει ο Ν. Χαρδαλιάς
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ιευκρινίσεις σχετικά με το εθνικό εμβολιαστικό σχέδιο και τις δυνατότητες
εμβολιασμού του ελληνικού κράτους δίνει μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων , Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας πως όταν αδειοδοτηθούν περισσότερα
εμβόλια ώστε να διαθέτουμε και μεγαλύτερες
ποσότητες φιαλιδίων, θα μπορούμε να φτάσουμε έως και 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς
το μήνα.

δόση για όσους εμβολιάστηκαν.
6) εν τέλει, ένα από τα ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε σε αυτή τη φάση είναι η
σχέση περιορισμένης προσφοράς και αυξημένης
ζήτησης. Ακόμη πιο μαζικοί εμβολιασμοί θα είναι
εφικτοί στη χώρα μας όταν αδειοδοτηθούν περισσότερα εμβόλια ώστε να διαθέτουμε και μεγαλύτερες ποσότητες φιαλιδίων. Και φυσικά τότε, ναι, θα μπορούμε να φτάσουμε έως και 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Η παρουσίαση
του τελικού σχεδίου ανάπτυξης εμβολιαστικών
κέντρων δεν πρέπει να συγχέεται, όμως, με τις
σημερινές δυνατότητες εμβολιασμού με βάση τα
διαθέσιμα εμβόλια.

Δ

Συγκεκριμένα ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρει τα
εξής:
1) έως χθες 8.1.2021, 13 ημέρες από την έναρξη των εμβολιασμών, και σύμφωνα με το our
world in data, η Ελλάδα είχε εμβολιάσει το 0,33%
(34.787 εμβόλια) του πληθυσμού της όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος εμβολίων είναι στο 0.23%.
Υπάρχουν μόλις 7 χώρες παγκοσμίως που έχουν
ξεπεράσει το 1%, εκ των οποίων μόνο η Δανία
(1,76%) ανήκει στην ΕΕ.
2) στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνάψει η ΕΕ με τις παραγωγούς εταιρίες των εμβολίων που έχουν αδειοδοτηθεί έως τώρα (pfizer και
Moderna) -και της σχετικής κλείδας που ορίζει
τις εθνικές κατανομές σε κάθε κράτος μέλος-,
έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν για τον
Ιανουάριο συνολικά 424.624 δόσεις δηλαδή
212.312 εμβόλια. Ο αριθμός αυτός διατίθεται
σύμφωνα με τις υποδείξεις της εθνικής επιτροπής
εμβολιασμού στο υγειονομικό προσωπικό δημοσίων-ιδιωτικών νοσοκομείων και σε ιδιώτες γιατρούς, σε φιλοξενούμενους και εργαζόμενους σε
δομές φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων και σε ηλικιωμένους άνω των 85 ετών.
3) όχι, η δυνατότητα εμβολιασμού δεν θα παραμείνει στις ~8.000/ημερησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, όπως διάφοροι καλόπιστα (ή
όχι) υπέθεσαν ή φοβήθηκαν. Ξεκινήσαμε από μερικές εκατοντάδες εμβόλια την ημέρα την πρώτη
εβδομάδα, ανεβήκαμε στις 5.000+ στις 4/1, χθες

Έ. Αχτσιόγλου:
Ρύθμιση και
κούρεμα οφειλών

υπερβήκαμε τις 8.000 και από 20/1 που τα εμβολιαστικά κέντρα θα φτάσουν τα 189 με 367 εμβολιαστικές γραμμές, θα φτάσουμε τα 17.500 εμβόλια ημερησίως (~48 εμβόλια/ημερησίως/εμβολιαστική γραμμή) για τον υπόλοιπο Ιανουάριο με
στόχο την εξάντληση της πλειονότητας των διαθεσίμων εμβολίων του πρώτου μήνα.
4) Οι γραμμές εμβολιασμού αναπτύσσονται
σταδιακά και όχι όλες μαζί διότι συσχετίζονται
υποχρεωτικά α) με το διαθέσιμο αριθμό εμβολίων που έχουμε παραλάβει (τι νόημα θα είχε να
αναπτύξουμε όλες τις γραμμές εμβολιασμού του
τελικού πλάνου εμβολιασμού όταν δεν διαθέτουμε τα αντίστοιχα εμβόλια άραγε;) β) την ανάγκη
εκπαίδευσης του προσωπικού που διενεργεί τους
εμβολιασμούς χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες καταχώρισης που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και γ) την προσεκτική δοκιμή μιας εξαιρετικά συνθέτης εφοδιαστικής
αλυσίδας διανομής των φιαλιδίων του εμβολίου

υπό πολύ αυστηρές προδιαγραφές αποθήκευσης,
ψύξης και μεταφοράς από τα 5 hubs σε όλη την
Ελλάδα.
5) η σημαντική αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμη γύρω από την παραγωγική ικανότητα της
φαρμακοβιομηχανίας να παράγει και να προμηθεύει κάθε χώρα με τις αναγκαίες ποσότητες στη
βάση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν
αναληφθεί, μας υποχρεώνει να κινούμαστε με
συντηρητικά βήματα προς το παρόν. Για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση θα ήταν τουλάχιστον ριψοκίνδυνη, αν όχι ανεύθυνη, μια εναλλακτική
«μονοδοσική» στρατηγική από τη στρατηγική
δύο δόσεων που εφαρμόζει η χώρα μας. Κι αυτό
διότι η μονοδοσική στρατηγική θα εξαντλούσε
-στο όνομα της ταχύτητας- πολύ γρήγορα τα λιγοστά διαθέσιμα αποθέματα χωρίς όμως να είναι
σίγουρο ότι θα παραλάβουμε στην ώρα τους τις
αναγκαίες ποσότητες για τη δεύτερη δόση, διακινδυνεύοντας έτσι να αχρηστευθεί και η πρώτη

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ για το εμβόλιο
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στις πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης «για να υπάρξει ένα σχέδιο έκτακτης
ανάγκης απέναντι στην πανδημία, για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια» αναφέρθηκε ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νάσος
Ηλιόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel.
Αναφέρθηκε στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
για «σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών από κοινού με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων», ενώ σταχυολογώντας τα σημεία του
σχεδίου που αιτείται η αξιωματική αντιπολίτευση σημείωσε αυτά για: μαζική συνταγογράφηση των τεστ για την αποτελεσματική ιχνηλάτηση της πανδημίας, πραγματική ενίσχυση του
ΕΣΥ με επίταξη ιδιωτικών κλινικών, «που εδώ
και μήνες δουλεύει ‹στο κόκκινο› και μονοθεματικά», μέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας που έχουν γίνει εστίες υπερμετάδοσης. «Μετά και την τρομακτική ομολογία
του ‘Αδωνι Γεωργιάδη για τα γεγονότα της
Θεσσαλονίκης ενδέχεται να προκύψουν και
ποινικές ευθύνες για κυβερνητικά στελέχη
όσον αφορά στη διαχείριση της πανδημίας», είπε. Πρόσθεσε πως «όσο η ΝΔ αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της επιτροπής των ειδικών, τόσο πιο ηχηρή είναι η ομολογία ενοχής της. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον κ. Μητσοτάκη».
Για το θέμα των εμβολίων, ο κ. Ηλιόπουλος
προανήγγειλε «πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία

του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στη
ηγεσία της ΕΕ για την αγορά των πατεντών
των εμβολίων». Σημείωσε ότι «ήδη γίνονται
επαφές μεταξύ της ευρωπαϊκής Αριστεράς, των
Σοσιαλιστών και των Πρασίνων», προσθέτοντας ότι «η χώρα οφείλει να διερευνήσει, επιπλέον, διμερείς συμφωνίες για τους εμβολιασμούς και η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη». «Δυστυχώς», σχολίασε, «το
μοναδικό που ακούσαμε τον πρωθυπουργό να
λέει για τους εμβολιασμούς είναι «όποιος βιάζεται, σκοντάφτει»». Είπε ότι «ο κ. Πέτσας μιλούσε για 2,1 εκατ. εμβολιασμούς το μήνα» και
πως «σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη με 8.000 εμβολιασμούς την ημέρα». Αναφέρθηκε σε «πλιάτσικο των εμβολίων εκ μέρους
κυβερνητικών στελεχών» και στις «καταγγελίες
για ακυρώσεις εμβολιασμών υγειονομικών ως
αποτέλεσμα κυβερνητικής αποτυχίας και ανικανότητας κυβέρνησης και νοσοκομειακών διοικήσεων».
Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει χάσει κάθε έλεγχο στη διαχείριση
της πανδημίας», λέγοντας πως «σε δύο μήνες
και μια εβδομάδα θρηνούμε 4.569 ζωές συμπολιτών μας» και ότι «στα νοσοκομεία της Αττικής έχουν αυξηθεί κατά 25% οι εισαγωγές
ασθενών και η κυβέρνηση αντί για επίταξη ιδιωτικών μονάδων μεταφέρει γιατρούς από την
Αττική στη Μακεδονία».
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη.

Φέρει την πλήρη ευθύνη για την τραγωδία και
την χρεοκοπία της χώρας. Δυστυχώς, όμως, και
ο πρόσφατος ανασχηματισμός ήταν απλώς ένα
μήνυμα σύγκρουσης με την κοινωνία, χωρίς το
παραμικρό στοιχείο αυτοκριτικής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, προαναγγέλλοντας ταχείες πολιτικές εξελίξεις μέσα στο
2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

«Στην χώρα της ‘ατομικής ευθύνης› τα κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να μην ευθύνονται για τίποτα», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνοντας τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Βασίλη
Κοντοζαμάνη ότι «χθες ο κ. Κοντοζαμάνης
όταν ρωτήθηκε για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ,
που με βάση καταγγελίες έχουν φτάσει το 80%,
επέρριψε με θρασύτητα ευθύνες στους γιατρούς».
Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί
την κυβέρνηση «μπροστά στον πανικό για την
απώλεια ελέγχου έχει αρχίσει να μοιράζει ευθύνες για τις δικές της εγκληματικές επιλογές
στους υγειονομικούς και στην Επιτροπή των ειδικών». «Από εκεί που υποκριτικά τους χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια τους, τώρα ετοιμάζονται να τους καθίσουν στο εδώλιο και να
τους ενοχοποιήσουν για τους χιλιάδες θανάτους», σημειώνει, για να σχολιάσει ότι πρόκειται για «άλλη μια ένδειξη ότι έχουμε μια επικίνδυνη κυβέρνηση που ούτε θέλει ούτε μπορεί να
οργανώσει την άμυνα της κοινωνίας απέναντι
στην πανδημία».

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι υφεσιακή» και «δεν πρέπει να συνεχιστεί και το
2021», πρέπει να υπάρξει μία «σοβαρή στροφή της οικονομικής πολιτικής», δήλωσε η
Έφη Αχτσιόγλου στον ρ/σ «Realfm 97,8»,
υποστηρίζοντας πως όμως δεν θα αλλάξει
γιατί είναι στρατηγική επιλογή της ΝΔ.
Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ
είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου αδιεξόδου,
καθώς δεν έχουν ρευστότητα και είναι καταχρεωμένες, αλλά η κυβέρνηση δεν υλοποιεί
ένα σχέδιο ανακούφισης από τα χρέη και
υποστήριξης της ρευστότητας. Σημείωσε ότι
απαιτείται «μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα
ενίσχυση -πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη
το κάνουν- ,σχήμα ρύθμισης οφειλών με
κούρεμα της βασικής οφειλής και κάλυψη,
τουλάχιστον, των ασφαλιστικών εισφορών
των εργαζομένων από το κράτος, για να
μπορέσουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις να
διατηρήσουν το προσωπικό τους και να μην
έχουμε νέο κύμα ανεργίας το 2021».
Σε σχέση με την πανδημία ανέφερε ότι η
εικόνα της κυβέρνησης δείχνει ότι «έχει
απόλυτη απώλεια ελέγχου στη διαχείριση
της» και την κατηγόρησε ότι δεν ενίσχυσε
το ΕΣΥ, δεν προχωρά σε δωρεάν μαζικά
τεστ και ο εμβολιασμός προχωρά πάρα πολύ
αργά. «Ανακοινώνει άνοιγμα των σχολείων
χωρίς συζήτηση με τους ειδικούς, δεν κάνει
τίποτα για τους χώρους εργασίας που έχουν
μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες, δεν έχει
ένα συνολικό και οργανωμένο σχέδιο», είπε.

Επιδότηση
δόσεων δανείων
Αθήνα
Tην επέκταση του προγράμματος επιδότησης δόσεων - που έως τώρα εφαρμόζεται
με το πρόγραμμα «Γέφυρα» σε στεγαστικά
δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία του
δανειολήπτη- και για τα επιχειρηματικά δάνεια, εξετάζει η κυβέρνηση.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας στην τηλεόραση του
ΣΚΑΙ, «αυτό που πάμε να κάνουμε είναι
αντίστοιχο πρόγραμμα για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση». Είπε ότι θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα
επιδιωχθεί να είναι το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα, σημειώνοντας πως δεν θα σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα». Σχετικά με το τελευταίο,
δήλωσε ότι «βοηθήσαμε την κοινωνία, τα
«πράσινα» και τα «κόκκινα» πρόσωπα για 9
μήνες επιδοτώντας τις δόσεις τους. Μόνο το
2020 δώσαμε 23,2 εκατ. ευρώ σε πάνω από
60.000 δάνεια και έχουμε και άλλα».
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Βρήκαν ακριβά τα εμβόλια και τα παίρνει η Γερμανία
Αθήνα
ύμφωνα με όσα παρουσίασε το δελτίο
του OPEN, το POLITICO αναφέρει σε
δημοσίευμά του πως : Η Γερμανία έσπασε τη
συμφωνία της Κομισιόν για τα εμβόλια και
προχώρησε ξεχωριστά σε δικές της συμφωνίες
πράγμα που προκαλεί ήδη ένταση στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Ελλάδα φέρεται σύμφωνα με τα
ιδία δημοσιεύματα να είναι από τις “ριγμένες”
χώρες, καθώς και οτι η Γερμανία θα αγοράσει
τα μερίδια από τα εμβόλια της Moderna που
αναλογούν σε άλλες χώρες αλλα τελικά οι δεν
κάνουν χρήση του δικαιώματός, χωρίς να διευκρινίζονται οι λόγοι!

νουν χρήση του δικαιώματός τους και η Γερμανία
αναλαμβάνει τα μερίδιά τους. Δεν διευκρινίζεται
ωστόσο εάν έχουν λάβει μεγαλύτερα μερίδια και
άλλες χώρες, πέραν της Γερμανίας.
Σε ερώτηση της Deutsche Welle, σχετικά με το
ποιες είναι αυτές οι χώρες που ξαφνικά αρνούνται
τα μερίδια που τους αναλογούν αλλά και ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της στροφής, το γερμανικό
υπουργείο Υγείας παραπέμπει στην Κομισιόν. Σχετική ερώτηση της DW στο γραφείο της επιτρόπου
Υγείας Στέλλας Κυριακίδου μένει επίσης μέχρι στιγμής αναπάντητη.

Σ

Σύμφωνα με το POLITICO, αρκετές χώρες της
ΕΕ έχουν αγοράσει λιγότερες δόσεις από αυτές που
ήταν επιλέξιμες για αγορά – αν και δεν είναι όλες οι
πληροφορίες σαφείς ή ενημερωμένες.
Η Πολωνία, για παράδειγμα, θα παραγγείλει
μόνο 6,6 εκατομμύρια εμβόλια Moderna παρά το
γεγονός ότι είναι επιλέξιμη για πάνω από 13 εκατομμύρια δόσεις.
Η Βουλγαρία εξασφάλισε 500.000 δόσεις, περίπου δύο εκατομμύρια λιγότερες από ό, τι θα μπορούσε να είχε αγοράσει.
Η Σλοβενία εξασφάλισε

μόνο 26.000 δόσεις,
ενώ είχε δικαίωμα σε περισσότερες από 600.000 δόσεις. Η Ελλάδα πήρε επίσης λιγότερο από το επιτρεπόμενο μερίδιό της, αγοράζοντας 1,8 εκατομμύρια δόσεις όταν θα μπορούσε να έχει κερδίσει περίπου δύο εκατομμύρια επιπλέον.
Επιπλέον, το Βέλγιο έχει παραγγείλει δύο εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Moderna όταν το
μέγεθος του πληθυσμού του θα του επέτρεπε να
εξασφαλίσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια.
Η Πορτογαλία είπε επίσης ότι θα αγοράσει συνολικά 2,8 εκατομμύρια δόσεις του Moderna – κάτω από το μερίδιο των δόσεων που είναι επιλέξιμες
βάσει του πληθυσμού της. «Η Πορτογαλία έλαβε, ή
πρόκειται να λάβει, όλα τα εμβόλια που ήθελε να
αγοράσει», δήλωσε η υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας Μάρτα Τεμίδο.
Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει επιβεβαιώσει
εάν οι μη απαιτούμενες δόσεις τους πηγαίνουν στη
Γερμανία. Όταν ρωτήθηκε τον Δεκέμβριο εάν οι
επιπλέον συμφωνίες της παραβιάζουν τη στρατηγική, ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας δήλωσε ότι η
χώρα πλησίασε τη BioNTech (και το CureVac) μόνο “όταν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της ΕΕ
[και] όταν έγινε σαφές ότι και τα 27 κράτη μέλη θα
προμηθευτούν εμβόλια που αντικατοπτρίζουν τις
ανάγκες τους”.
«Σκεφτήκαμε, θα βρούμε μεγαλύτερο αριθμό,
αλλά δεν υπήρχε πραγματικά μεγαλύτερη ανάγκη
από τα κράτη μέλη σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε ο
Spahn. Παραμένει όμως το ζήτημα κατά πόσο γνώριζε η Επιτροπή και πότε. Μέχρι αυτήν την εβδομά-

100 εκατομ.
το αρχικό γερμανικό μερίδιο;

δα, δεν γνώριζε για τις διμερείς συμφωνίες που είχαν συνάψει οι χώρες της ΕΕ με τους παραγωγούς
εμβολίων.
Την Τετάρτη, η Επιτροπή όταν έγινε γνωστή η
χωριστή συμφωνία του Βερολίνου με τη BioNTech,
είπε ότι κατανοεί ότι οι δόσεις θα προέλθουν από
τα 100 εκατομμύρια τα οποία δεν έχουν διατεθεί.
Την Πέμπτη, ωστόσο, ένας αξιωματούχος της
Επιτροπής αναγνώρισε την ύπαρξη της χωριστής
συμφωνίας της Γερμανίας.
Και αργά την Πέμπτη, η γαλλική κυβέρνηση
είπε επίσης ότι θα λάβει επιπλέον δόσεις αγοράζοντας υπολείμματα από άλλες χώρες. «Έχουμε πράγματι μια στρατηγική για τον δεύτερο γύρο όπου
μπορούμε να πάρουμε περισσότερες [δόσεις] ή όχι.
Το καταφέραμε σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις », δήλωσε η γαλλίδα υπουργός PannierRunacher σε δημοσιογράφους. Αρνήθηκε να κοινοποιήσει τον αριθμό των δόσεων, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ήθελε να έχει “θεσμοθετημένη και ευρωπαϊκή” ανακοίνωση.

Το μετάνιωσαν

Οι προσφορές και οι μικροί αριθμοί αγορών αποδεικνύουν πως ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν ήθελαν
να καταβάλουν τα χρήματα για τα εμβόλια mRNA.
Τον Νοέμβριο, τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης
ανέφεραν ότι η χώρα δεν ήθελε καν να αγοράσει
εμβόλια που απαιτούσαν αποθήκευση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αργότερα άλλαξε πορεία και
υπέγραψε όλες τις συμφωνίες εμβολίων της ΕΕ. Οι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν επίσης εκφράσει
φόβους ότι η Βουλγαρία θα είχε στην πραγματικότητα πάρα πολλά εμβόλια μέσω του μηχανισμού
της ΕΕ.
Διπλωμάτης της ΕΕ, ανέφερε ότι τώρα κάποιες

απο αυτές τις χώρες «θέλουν να πάρουν περισσότερα εμβόλια».
Άλλες χώρες δεν έχουν προετοιμαστεί σωστά για
να τα χρησιμοποιήσουν, γι ‘αυτό περιμένουν το εμβόλιο Oxford / AstraZeneca να εγκριθεί αυτή την
άνοιξη.
«Έχουν επενδύσει πολλά» σε αυτό, είπε ο άλλος
διπλωμάτης της ΕΕ. Οι αποφάσεις για την έγκριση
για το βρετανικό εμβόλιο θα ληφθούν έως το τέλος
του μήνα. Ο τρίτος διπλωμάτης της ΕΕ παραδέχτηκε ότι η στρατηγική για τα εμβόλια δεν είναι «μια
σωστή διεθνής συμφωνία. Επομένως, “δεν υπάρχει
τρόπος να επιβληθούν κυρώσεις σε κανέναν. Και [η
Επιτροπή] προσπαθεί να το κάνει σωστό τώρα.” Ο
διπλωμάτης πρόσθεσε ότι αυτό δεν είναι ζήτημα:
“Εφόσον οι συμβάσεις της ΕΕ παραδίδονται όπως
υποσχέθηκε, είναι εντάξει.”
Σύμφωνα με άλλο άρθρο της Deutche Welle:
Περισσότερα από τα αρχικώς προβλεπόμενα εμβόλια από την Biontech/Pfizer θα λάβει τελικώς η
Γερμανία. Ενώ μέχρι πρότινος γινόταν λόγος για 55
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου που θα λάμβανε η
Γερμανία αναλογικά από την ευρωπαϊκή παραγγελία, πλέον και σύμφωνα με την SZ το γερμανικό
υπουργείο Υγείας υπολογίζει 64 εκατομμύρια δόσεις. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες γερμανικών μέσων, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν
κάνουν χρήση του δικαιώματος επί των μεριδίων
που τους αναλογούν και το Βερολίνο αναλαμβάνει
αυτά τα μερίδια.
Στον απόηχο της έγκρισης του εμβολίου της
Moderna στην ΕΕ, το γερμανικό υπουργείο Υγείας
ανακοίνωνε ότι από τα 160 εκατομμύρια εμβόλια
της αμερικανικής εταιρίας η Γερμανία θα λάβει 50
εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο. Η αιτιολογία ήταν ίδια: ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν κά-

Σύμφωνα με την Bild, την περασμένη Τρίτη και
σε τηλεδιάσκεψη με τους 16 πρωθυπουργούς των
κρατιδίων, η καγκελάριος Μέρκελ ανέφερε ότι αρχικώς η Γερμανία είχε διασφαλίσει 100 από τα συνολικά 200 (+100) εκατομμύρια εμβόλια της ευρωπαϊκής παραγγελίας στις Biontech/Pfizer. Προφανώς,
όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν ήθελαν το μερίδιο που τους αναλογούσε βάσει του πληθυσμού τους, αφενός λόγω
της υψηλής τιμής του και αφετέρου εξαιτίας της
σύνθετης διαδικασίας φύλαξής του στους -70 βαθμούς Κελσίου.
Εντούτοις όταν τον Νοέμβριο έγινε γνωστό πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο της γερμανοαμερικανικής σύμπραξης, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
φέρονται να διεκδίκησαν αίφνης τα μερίδιά τους. Η
Γερμανία συναίνεσε φυσικά και επέστρεψε στις
υπόλοιπες χώρες 70 από τα 100 εκατομμύρια εμβόλια που είχε προηγουμένως διασφαλίσει. Έτσι το
μερίδιο του Βερολίνου επέστρεψε στα 30 εκατομμύρια που είναι και αυτά που του αναλογούν από
την ευρωπαϊκή παραγγελία.
Το γεγονός ότι ο αριθμός αυτός έχει στο μεταξύ
και πάλι διπλασιαστεί (64 εκατομ.) οφείλεται πιθανότατα στο ότι με φόντο την έγκριση του εμβολίου
της Moderna αλλά και της προοπτικής κυκλοφορίας σκευασμάτων και από άλλες εταιρίες -ενδεχομένως πολύ πιο φτηνών- ορισμένες χώρες παραχώρησαν και πάλι τα μερίδιά τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από αυτά που διασφαλίζει από τις ευρωπαϊκές παραγγελίες, το Βερολίνο έχει προχωρήσει και σε διμερείς/εθνικές συμφωνίες με τις γερμανικές φαρμακευτικές: από την
Biontech-Pfizer θα λάβει διμερώς άλλα 30 εκατομμύρια εμβόλια. Σε διμερή συμφωνία προχώρησε και
με την επίσης γερμανική Curevac για 20 εκατομμύρια επιπλέον εμβόλια. Κριτική στις εθνικές αυτές
συμφωνίες άσκησε σήμερα από τις Βρυξέλλες η
πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν.
Συνολικά λοιπόν η Γερμανία έχει διασφαλίσει μέχρι στιγμής πάνω από 140 εκατομμύρια εμβόλια,
χωρίς να προσμετρώνται εκείνα από τις εταιρίες, τα
εμβόλια των οποίων δεν είναι ακόμη έτοιμα ή δεν
έχουν εγκριθεί.

Κορονοϊός: 800 νέα κρούσματα, 362 διασωληνωμένοι, 32 νέοι θάνατοι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 800 νέα
κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού
(COVID-19), εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 144.293, εκ των οποίων 52,2% άνδρες.
Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5.598 (3.9%)
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 43.583 (30,2%) είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα.
362 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η
διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 250 (69,1%)
εκ των διασωληνομένων είναι άνδρες. To 85,4%,
των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα
ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 954 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή
της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 32 νέους θανάτους από τη
νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.227 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3.087
(59.1%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το
95,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται έως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
2021 η αεροπορική οδηγία, με την οποία
επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας
μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού.
Ειδικότερα, με νέα ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας ως στόχο την
προστασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο
COVID-19, παρατείνεται έως τις 18/1/21 και

ώρα 06:00 το πρωί η αεροπορική οδηγία που
αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά
δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights,
commercial and general/business aviation), η
οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για
αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους
(επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή
στη μόνιμη κατοικία.
Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες
πτήσεις:
*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, (Hellenic national
healthcare system flights).

*Κρατικές πτήσεις, (state flights).
*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,
(sanitary flights).
*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος,
(humanitarian flights).
*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε
επικίνδυνη κατάσταση, (emergency flights).
*Οι στρατιωτικές πτήσεις, (military flights).
*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, (cargo
flights).
*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών,
(fire fighting flights).
*Οι πτήσεις της Frontex, (frontex flights).
*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς
αποβίβαση επιβατών, (technical landing where
passengers do not disembark).
*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο
με το πλήρωμα του, (ferry flights).
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O Δρ. Γκίκας Μαγιορκίνης αναμένει μεγάλη ύφεση της επιδημίας το καλοκαίρι
Αθήνα.- Της Τάνιας Μαντούβαλου/
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ε

ίμαι σχεδόν σίγουρος ότι και με μία
ήπια κάλυψη του εμβολιασμού, 4050%, που θα έχουμε πετύχει το καλοκαίρι, θα
δούμε μεγάλη ύφεση της επιδημίας. Τα μέτρα
ατομικής προστασίας θα τα ξεφορτωθούμε,
όταν δούμε τα νούμερα να πέφτουν δραματικά. Ίσως από τον Μάιο και μετά». Η αισιόδοξη εκτίμηση ανήκει στον επίκουρο καθηγητή
στο Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος αναφέρει στο Πρακτορείο FM ότι σε αυτή τη φάση είμαστε στη
συρρίκνωση του δεύτερου κύματος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ερ: Πόσο ανησυχητικές είναι οι εικόνες των
Φώτων στις εκκλησίες για την εξέλιξη της πανδημίας;
Απ: Ο συνωστισμός οποτεδήποτε και αν συμβαίνει μπορεί να προκαλέσει απότομη μεταβολή
στη μετάδοση. Τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν
να αλλάξουν την εικόνα της πανδημίας, που αυτή
τη στιγμή είναι σε φάση βελτίωσης.
Ερ: Πώς μπορεί να είναι σε φάση βελτίωσης
μετά τα πάρτι των εορτών, το συνωστισμό στις
πλατείες, αλλά και την πολυκοσμία στις εκκλησίες την περασμένη Τετάρτη; Τα λύματα
άλλωστε, τουλάχιστον στην Αττική, δείχνουν
ανοδικές τάσεις για την ερχόμενη εβδομάδα.
Απ: Οι εικόνες που έχουμε από τα λύματα αυτή τη στιγμή είναι στο πλαίσιο της στατιστικής διακύμανσης. Εγώ είμαι ακόμη επιφυλακτικός.
Υπάρχει μία πιθανότητα να δούμε άνοδο την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο μέχρι στιγμής η πορεία
ήταν συρρίκνωση και σταθεροποίηση. Επειδή η
επιδημία αυτή έχει δείξει ότι μπορεί να είναι απρόβλεπτη, θα πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι,
όσον αφορά τις πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
Ερ: Σε ποιο κύμα της πανδημίας βρισκόμαστε
αυτή τη στιγμή. Αναμένεται τρίτο κύμα;
Απ: Σε αυτή τη φάση είμαστε στη συρρίκνωση του δεύτερου κύματος, δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις για αύξηση, οπότε τρίτο κύμα προς το παρόν δεν βλέπουμε.
Ερ: Ποια είναι η εκτίμηση σας για την περαιτέρω πορεία των πραγμάτων με την αναμενόμενη μείωση της θερμοκρασίας, τον λιγότερο
αερισμό των κλειστών χώρων κλπ.
Απ: Η περαιτέρω πορεία θα κριθεί από την κινητικότητα των επόμενων ημερών. Ωστόσο το γεγονός ότι παραμένουν κλειστές κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες σχετίστηκαν με εκθετική αύξηση που είδαμε μέσα Οκτωβρίου -Νοέμβριου, ίσως
μας επιτρέψει να είμαστε αισιόδοξοι και να πούμε
ότι η επιδημία μπορεί να κινηθεί σε σταθεροποιητικά επίπεδα και να μην δούμε τρίτο κύμα.
Ερ: Ναι αλλά θα συνεχίσουμε κλειδωμένοι
μέχρι να ανοίξει ο καιρός; Θα πάμε σε
lockdown «ακορντεόν»; Πόσο ακόμα θα στέλνουμε sms;
Απ: Είναι δύσκολο να κάνουμε εκτίμηση για
το πότε θα σταματήσει το sms. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα θέλαμε να δούμε και άλλη βελτίωση,
αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο και θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η
επίδραση των γιορτών.
Ερ: Εκτός όμως από τις γιορτές έχουμε ήδη
πίσω μας ένα δίμηνο lockdown και τα νούμερα
δεν είναι εκεί που θέλετε και θέλουμε όλοι.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Απ: Δεν είναι πιθανό να δούμε τα νούμερα
που βλέπαμε το καλοκαίρι, σύντομα. Είμαστε σε
μία φάση συρρίκνωσης, αλλά θα πρέπει να δούμε
πως θα εξελιχθεί αυτή η φάση σε συνδυασμό με το
ΕΣΥ. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων,

αλλά και ο αριθμός των θανάτων που βαίνει προς
συρρίκνωση, αλλά και των διασωληνώσεων που
και αυτός βαίνει προς συρρίκνωση, αλλά πιο αργά
απ΄ ότι θα θέλαμε.

Ερ: Γιατί έκλεισαν όλα ξαφνικά. Υπήρξε αύξηση κρουσμάτων 8-9% από το click away,
όπως ακούστηκε;
Απ: Δεν έχω κάποια τέτοια εκτίμηση στα χέρια μου, δεν την έχω δει, αλλά δεν αποκλείεται και
να υπάρχει. Ωστόσο δεν ξέρω ποια θα ήταν η στατιστική σημαντικότητα, γιατί το 8-9% θα ήταν ένα
πολύ μικρό νούμερο. Το κλείσιμο έγινε προληπτικά, γιατί υπήρχαν ενδείξεις για αύξηση της κινητικότητας μέσα στις γιορτές, κι επειδή θέλαμε να
προτεραιοποιηθεί το άνοιγμα των σχολείων έγινε
το κλείσιμο χωρίς να έχουμε σαφή στοιχεία αύξησης της μετάδοσης.
Ερ: Πότε υπολογίζετε, βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων, να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στην Ελλάδα, μιας και βλέπουμε ότι
σε όλο τον κόσμο οι εμβολιασμοί γίνονται με
καθυστερήσεις, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό; Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου
έχει ήδη μιλήσει για παγκόσμια έλλειψη παραγωγικής ικανότητας.
Απ: Η παραγωγή δεν έχει φτάσει ακόμη στα
επίπεδα που θα θέλαμε, για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη,
εντός του έτους. Το πακέτο των εμβολίων που έχει
κλείσει η ΕΕ είναι ένα πολύ καλό πακέτο, παρόλα
αυτά η παραγωγή του ακόμα καθυστερεί. Θεωρώ
ότι υπάρχει η πιθανότητα να βελτιωθεί η κατάσταση προς τα μέσα Φεβρουαρίου, γιατί περιμένουμε
το εμβόλιο της Johnson&Johnson, που θα είναι
μονοδοσικό. Και εάν και εφόσον έχει καλά αποτελέσματα, θα μπορέσει να επιταχύνει πολύ περισσότερο την εμβολιαστική κάλυψη. Ο εμβολιασμός
στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί για
όλο τον πληθυσμό, πριν το καλοκαίρι.
Ερ: Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA), ανέφερε ότι το εμβόλιο
της Μoderna μπορεί να προκαλέσει κάποιες
παρενέργειες σε άτομα που έχουν ενέσιμα υλικά γεμίσματος στο πρόσωπο και μάλιστα γιατρός του FDA έχει αναφέρει 3 τέτοια περιστατικά. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει για τον κόσμο και κυρίως τις γυναίκες που έχουν τέτοια
υλικά στο πρόσωπο τους.
Απ: Οι παρενέργειες είναι παροδικές. Όσοι
έχουν κάνει αισθητικές μικροεπεμβάσεις θα πρέπει να συζητάνε με τους ιατρούς τους για να κατανοήσουν τις πιθανές αλληλεπιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τα υπέρ του εμβολιασμού.
Ερ: Διαβάσαμε ότι ήδη έχουν αρχίσει κλινικές
μελέτες για τις αλλεργίες που προκαλεί το εμβόλιο των Pfizer/Biontech. Τι αναμένουμε από
αυτές.
Απ: Το προφίλ αλλεργίας που έχουν τα εμβόλια δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ. Μιλάμε για ελάχιστα
περισσότερα άτομα σε σχέση με το εμβόλιο της
γρίπης. Να επισημάνω ότι όλα τα εμβόλια έχουν

την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης. Κι εδώ
μιλάμε για δέκα άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και λιγότερα από τα μισά κάνουν σοβαρή
αλλεργική αντίδραση. Πρόκειται για πολύ σπάνιες παρενέργειες με την πλειονότητα αυτών να παρουσιάζεται σε άτομα που ήδη έχουν ιστορικό αλλεργίας. Οι κλινικές μελέτες θέλουν να δείξουν
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης
του προφίλ αλλεργίας, ώστε να μπορεί να καλυφθεί ο κόσμος με ιστορικό αλλεργίας. Άρα είναι
μελέτες που στην ουσία θα βελτιώσουν την αντιμετώπιση αυτού του πληθυσμού, ποιες θα είναι οι
προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα που θα πρέπει
να ακολουθούνται για αυτούς τους ανθρώπους.

Ερ: Μεταλλαγμένο στέλεχος του covid, το
οποίο μάλιστα λέγεται ότι είναι πιο μεταδοτικό, μας ήρθε από Αγγλία, μάθαμε την Κυριακή
. Ο ΠΟΥ χτύπησε καμπανάκι προχθές, και
σύμφωνα με τον διευθυντή του ευρωπαϊκού
τμήματος του Χανς Κλούγκε, η μετάλλαξη αυτή απειλεί να αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων και να επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Τι σημαίνει αυτό για μας εδώ; Και πώς επηρεάζεται η δραστικότητα των εμβολίων εν γένει;
Απ: Φαίνεται ότι έχει ελαφρά αυξημένη μεταδοτικότητα σε σχέση με τα άλλα στελέχη, χωρίς
αυτό να έχει αποδειχτεί ή να έχει κλειδώσει 100%,
γιατί χρειάζεται καιρός για να γίνει κάτι τέτοιο.
Δεν φαίνεται να έχει αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα. Και δεν φαίνεται ότι ξεφεύγει από το
εμβόλιο. Εάν όντως επαληθευθεί ότι έχει αυξημένη μετάδοση, σε σχέση με τα άλλα στελέχη, αυτό
που θα πρέπει να γίνει, είναι να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων που θα πρέπει να εμβολιαστούν,
ώστε να επιτύχουμε αυτό που λέμε ανοσία της
αγέλης, το οποίο είναι και εφικτό και επιθυμητό.
Ερ: Μπορεί κάποιος ασυμπωματικός να παρουσιάσει υπεραντίδραση; Που σημαίνει μήπως πριν το εμβόλιο θα έπρεπε να κάνουμε
ράπιντ τεστ;
Απ: Δεν το έχουμε δει αυτό σε κανένα εμβολιασμό, κανενός παθογόνου. Δεν έχουμε δει δηλαδή
κάποιον που έχει γρίπη να κάνει υπεραντίδραση.
Δεν προβλέπεται και δεν είναι λογικό να συμβεί.
Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ελέγχεται
κάποιος αν είναι ασυμπτωματικός φορέας για να
κάνει το εμβόλιο.
Ερ: Γνωρίζετε αν λόγω της έλλειψης ποσοτήτων κάποιων εμβολίων υπάρχει περίπτωση να
«μπερδέψουμε» αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, τα εμβόλια; Π.χ. η πρώτη
δόση να γίνει από το άλφα εμβόλιο και η δεύτερη δόση από το βήτα; Γίνεται μία τέτοια συζήτηση τις τελευταίες μέρες.
Απ: Το να μπορείς να αντικαταστήσεις μία δόση εμβολίου από ένα πολυδοσικό σχήμα, εάν και
εφόσον δεν υπάρχει της ίδιας εταιρείας, προβλέπεται απ όλα τα βιβλία ανοσοποίησης, για όλα τα
εμβόλια. Για παράδειγμα το εμβόλιο της λύσσας
που είναι πέντε δόσεις, εάν έχουν γίνει οι 4 και δεν
βρίσκεται η πέμπτη λόγω έλλειψης, μπορεί να γίνει από άλλη εταιρεία που έχει τον ίδιο στόχο.

Ερ:. Πώς κρίνετε την απόφαση του Ην. Βασιλείου για καθυστέρηση της 2ης δόσης των εμβολίων 2-3 μήνες, προκειμένου να καλύψει
ταχύτερα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού με την 1η δόση; Kαι παρά το γεγονός ότι
η σύσταση του ΠΟΥ είναι έως έξι εβδομάδες
τουλάχιστον για το εμβόλιο των Pfizer/
Βiontech, για το οποίο η Biontech έχει επισημάνει ότι η μέγιστη αποτελεσματικότητα δεν
είναι εγγυημένη αν καθυστερήσει η δεύτερη
δόση;
Απ: Η αγγλική σχολή ανοσοποίησης έχει πολύ μεγάλο παρελθόν και τα εμβόλια γενικά είναι
μία ιδιαίτερη κατηγορία. Δεν είναι φάρμακα και
δεν χρειάζονται πάντα όλες τις κλινικές μελέτες,
για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Οι βασικές
αρχές ανοσοποίησης λένε ότι εάν και εφόσον καθυστερήσει μία δόση, τότε μπορείς να συνεχίσεις
το σχήμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Και αυτό
ισχύει για όλα τα εμβόλια. Και είναι και στις συστάσεις του ΠΟΥ για διακοπή εμβολιασμού, αλλά
και στις συστάσεις όλων των εταιρειών. Το δεύτερο στοιχείο που νομίζω ότι αξιοποιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι από τη 12η μέρα όλες οι
κλινικές μελέτες έδειξαν ότι ο κόσμος είχε επαρκή
ανοσοποίηση. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστή για το
Ηνωμένο Βασίλειο απόφαση. Αυτό δεν σημαίνει
ότι μπορεί να εφαρμοστεί παντού.
Ερ: Γιατί; Αφού το ίδιο εμβόλιο είναι. Τι αλλάζει πληθυσμιακά και δεν μπορεί πχ να εφαρμοστεί στη Γαλλία;
Απ: Γενικά οι αρχές εμβολιασμού εξαρτώνται
από τον πληθυσμό στον οποίο αναφερόμαστε, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει κάθε μία
επιδημία. Στην Αγγλία υπάρχει μία πολύ βαριά επιδημία αυτή τη στιγμή και είναι σε δεινή θέση. Ως
εκ τούτου και η απόφαση βασίζεται σε αυτό.
Ερ: Πέρσι τον Μάιο σε συνέντευξη μας για
το ΑΠΕ-ΜΠΕ είχατε κάνει μία σωστή πρόβλεψη ότι τέλος του έτους θα έχουμε εμβόλιο.
Θέλω λοιπόν να μου πείτε τώρα ποια είναι η
εκτίμησή σας για το φετινό καλοκαίρι. Που θα
βρίσκονται τα πράγματα; Πότε θα ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία και πότε θα πετάξουμε τις μάσκες τελικά;
Απ: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι και με μία ήπια
κάλυψη του εμβολιασμού κι εννοώ 40-50%, που
θα έχουμε πετύχει το καλοκαίρι, θα δούμε μεγάλη
ύφεση της επιδημίας. Συγχρόνως με το άνοιγμα
του καιρού θα πέσει και η μετάδοση και θα δούμε
ίσως και μηδενισμό σε κάποιες χώρες. Ακόμη και
αν δεν δούμε μηδενισμό στη δική μας χώρα, έχουμε καλή πιθανότητα να διατηρήσουμε την επιδημία σε πολύ μεγάλη ύφεση. Θεωρώ ότι μέχρι το
καλοκαίρι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο,
λόγω του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, αφήνοντας μία μικρή πιθανότητα πάντα, γιατί οι ιοί μπορούν να μας εκπλήξουν, αν ένα στέλεχος διαφύγει
του εμβολίου. Αυτό δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Είναι ένα σενάριο που συζητείται αρκετά, αλλά νομίζω ότι έχει μία πολύ μικρή πιθανότητα να συμβεί, λιγότερο από 5%.
Ερ: Και τα μέτρα ατομικής προστασίας πότε
θα τα ξεφορτωθούμε τελείως;
Απ: Νομίζω ότι όταν δούμε τα νούμερα να πέφτουν δραματικά. Θεωρώ ότι από το Μάιο και μετά ίσως να τα ξεφορτωθούμε.
Ερ: Σαν ιολόγος θεωρείτε ότι αυτή θα είναι η
τελευταία πανδημία που θα δουν οι εν ζωή γενιές ή σηματοδοτεί και τον ερχομό άλλων;
Απ: Οι πανδημίες είναι σαν τους σεισμούς. Έρχονται και φεύγουν κάθε μερικά χρόνια. Θεωρώ
ότι θα έχουμε και άλλες πανδημίες, γιατί ο κόσμος
πλέον είναι ένα παγκόσμιο χωριό. Αυτό που έχει
αλλάξει σίγουρα, είναι ότι μπορούμε πια να τις
αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά και πιο
έγκαιρα, με τη δημιουργία εμβολίων σε μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μία πρόοδος πάνω
στην οποία πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω,
ώστε να μπορούμε να έχουμε εμβόλια, πολύ γρήγορα και για τις επερχόμενες πανδημίες.
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Σε θετικό κλίμα η
τηλεδιάσκεψη
Φον Ντερ Λάιεν και
Μπορέλ με Ερντογάν
Βρυξέλλες.- Του Αθανάσιου
Αθανασίoυ/ΚΥΠΕ

Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που είχε το απόγευμα του Σαββάτου η
Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάειν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την
εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι
«είχαμε μια θετική ανταλλαγή με τον Πρόεδρο
της Τουρκίας Ρ.Τ.Ερντογάν» και σημείωσε ότι
οι δύο πλευρές «αντάλλαξαν απόψεις για την
κατάσταση σε σχέση με την πανδημία του
COVID19, την οικονομική ανάκαμψη και την
εφαρμογή του πλαισίου των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του
2020».
Κοινοτική πηγή σημείωσε στο ΚΥΠΕ ότι η
τηλεδιάσκεψη έρχεται σε συνέχεια των ανοικτών διαύλων των Βρυξελλών με την Άγκυρα
και ενόψει της προετοιμασίας της σχετικής έκθεσης που αναμένεται να εκπονήσουν από κοινού Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με βάση την πολιτική εντολή της
Συνόδου και με αντικείμενο τις ευρωτουρκικές
σχέσεις υπό το πρίσμα της επιδίωξης αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Έτερη πηγή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο κ.
Ερντογάν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
εξήγησε ότι βλέπει ως θετικά τα βήματα που
λαμβάνονται σε σχέση με τον επικείμενο διμερή
διάλογο με την Ελλάδα και τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό υπό τα ΗΕ. Δεν συμφωνήθηκε ή ανακοινώθηκε κάποια επίσκεψη.

Γ. Κατρούγκαλος:
Αναμένουμε
Ουσιαστική ενημέρωση
για επίσκεψη Ράμα
Αθήνα.- «Αναμένουμε από την κυβέρνηση
ουσιαστική ενημέρωση για την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στη
χώρα μας», δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος.
Ειδικότερα, ο κ. Κατρούγκαλος ζητά ενημέρωση για τις διμερείς σχέσεις, τα σχολικά βιβλία, την κατάθεση του νόμου για τον αυτοπροσδιορισμό, την κατοχύρωση των μειονοτικών περιουσιών σε κτηματολόγιο και το συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη για ΑΟΖ/
υφαλοκρηπίδα. «Και, βεβαίως», προσθέτει, «για
το πώς επηρεάζει η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας Αλβανίας - Τουρκίας τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, σε μια εποχή που παρόμοιες
συμφωνίες υπογράφει η Τουρκία και όχι η Ελλάδα με γειτονικές μας χώρες των Δυτικών Βαλκανίων».

Ν. Δένδιας:
Ιστορική στιγμή
η κατάθεση
του νομοσχεδίου
Αθήνα.Ιστορική στιγμή για την άσκηση ενός αναφαίρετου δικαιώματος της Ελλάδος χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την
κατάθεση του νομοσχεδίου για την επέκταση
της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο.
«Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή
για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο
είναι μία ιστορική στιγμή για την άσκηση του
αναφαίρετου δικαιώματος της χώρας μας, με
βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο
της Θάλασσας», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. «Με το νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται η στρατηγική της Ελλάδας να επιδιώκει συμφωνίες με γειτονικές χώρες, με βάση
πάντα το Διεθνές Δίκαιο, προωθώντας την
ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή», προσέθεσε.
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Φώφη Γεννηματά: «Ο χώρος του Κέντρου
δεν έχει σχέση με την παράταξη της Δεξιάς
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
χώρος του Κέντρου δεν έχει σχέση
με την παράταξη της Δεξιάς. Αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της Δημοκρατικής Παράταξης. Έχει προοδευτικό πρόσημο και ήταν πάντα μπροστά στις μεγάλες
αλλαγές που έγιναν σε αυτόν τον τόπο, κόντρα στη συντήρηση», αναφέρει η Φώφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στην εφημερίδα
ΤΑ ΝΕΑ. Υποστηρίζει ότι «η ιστορική πολιτική παράδοση του προοδευτικού κέντρου δεν
παραχαράσσεται με ευκαιριακές και προσχηματικές μεταμορφώσεις με στόχο την διαρκή
εκλογική ομηρία προοδευτικών πολιτών. Για
αυτό και το «κεντρώο» προφίλ του κ. Μητσοτάκη ξέφτισε νωρίς».

«Ο

Επισημαίνει ότι υποχρέωση του Κινήματος
Αλλαγής είναι να εκφράσει αυθεντικά αυτόν
τον κόσμο. «Έχουμε το πρόγραμμα, τα στελέχη
να κάνουμε πράξη μια νέα Αλλαγή, που αντλεί
αξία από την προσφορά του ΠΑΣΟΚ στην πατρίδα, δύναμη από τη δίψα για δίκαιες, προοδευτικές, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις», υπογραμμίζει.
Καλεί τους προοδευτικούς πολίτες και όσα
στελέχη είναι αποστασιοποιημένα να στηρίξουν το Κίνημα Αλλαγής για να αλλάξουν οι
πολιτικοί συσχετισμοί και το συντηρητικό δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.
Σχετικά με τα περί Προοδευτικής Διακυβέρνησης η Φώφη Γεννηματά καθιστά σαφές ότι
το Κίνημα Αλλαγής με τη πρόταση εξουσίας
του δεν ψάχνει κομματικούς συμμάχους δεξιά
κι αριστερά, όπως λέει. «Αγωνιζόμαστε για να
γίνει και πάλι η παράταξη μας ισχυρή, πρωταγωνιστής στις πολιτικές εξελίξεις. Γνωρίζω ότι
ένα Κίνημα Αλλαγής που διατυπώνει πρόταση
εξουσίας ενοχλεί. Γιατί ξεβολεύει τον βολικό
για λίγους δικομματισμό και τα σχέδια των κ.κ.
Μητσοτάκη και Τσίπρα. Γι’ αυτό μας πολεμούν.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά (Κ) προετοιμάζεται για να εμβολιαστεί με
το εμβόλιο κατά του COVID 19 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
Όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε με την
ανατροπή των συσχετισμών. Να εγγυηθούμε
την εναλλακτική πρόταση, την πραγματική
προοδευτική διέξοδο. Είμαστε η κοιτίδα της
Νέας Αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος», τονίζει. Η κ. Γεννηματά σημειώνει ότι δεν είναι η
ώρα για την εσωκομματική εκλογή κι όταν έρθει η ίδια θα εγγυηθεί τις διαδικασίες .
Επαναλαμβάνει ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός είχε ως βασικό πολιτικό μήνυμα, το
«κλίνατε επί δεξιά» ενώ για την κριτική που
ασκεί στην κυβέρνηση για την τακτική της σχετικά με την πανδημία, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, τονίζει πως «εντείνεται γιατί
εντείνονται οι αστοχίες και τα λάθη της κυβέρνησης. Από την αρχή της πανδημίας προτείναμε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο.
Με οργανωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας,
στήριξη του ΕΣΥ, μαζικά τεστ, σωστή ιχνηλά-

τηση, αξιοπιστία και διαφάνεια στα επιδημιολογικά δεδομένα, ασφαλές άνοιγμα με βάση
αυτά ανά περιοχή, σχέδιο για γρήγορο εμβολιασμό. Η Κυβέρνηση το αγνόησε, προχωράει με
το βλέποντας και κάνοντας». Προσθέτει ότι το
Κίνημα Αλλαγής δεν επιθυμεί να κερδοσκοπήσει από τη πανδημία .
Τέλος καταδικάζει ξανά την εισβολή στο Καπιτώλιο «από δυνάμεις του λαϊκισμού και του
διχασμού, υποκινούμενες, επιχείρησαν να εκβιάσουν την Δημοκρατία και να ανατρέψουν
την λαϊκή θέληση, στην Ουάσιγκτον. Το καταδικάσαμε απερίφραστα. Οι θεσμοί της Δημοκρατίας αποδείχτηκαν ισχυροί. Η στάση του
νεοεκλεγέντος προέδρου Τζο Μπάιντεν, ενωτική, αποφασιστική και ελπιδοφόρα.
Η νίκη της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, είναι νίκη όλων όσων πιστεύουν στις αξίες της σε όλο
τον κόσμο».

ΚΚΕ για στοχοποίηση γιατρών απ’ την κυβέρνηση
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η κυβέρνηση μετά τη στοχοποίηση του λαού, προχωρά και στη στοχοποίηση των γιατρών
για να κρύψει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας

παραμένει αθωράκιστο και ότι αυτό συνεπάγεται βαρύ τίμημα. Όμως τα ψέματα τελείωσαν
και οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης
έχουν αποκαλυφθεί.
Αυτό που απαιτείται είναι μαζικός οργανω-

μένος αγώνας για την σωτηρία του λαού. Κάτω
τα χέρια από τους υγειονομικούς που μάχονται
στην πρώτη γραμμή» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό
του «για τις δηλώσεις Κοντοζαμάνη σχετικά με
την ευθύνη των γιατρών».

Τηλεδιάσκεψη στελεχών ΣΥΡΙΖΑ με μικρομεσαίους
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τηλεδιάσκεψη εργασίας Αλ. Χαρίτση, Κ. Παπανάτσιου, X. Μαμουλάκη, Γ. Σαρακιώτη, Α. Μεϊκόπουλου με εκπροσώπους εμπορικών συλλόγων και μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Μαγνησίας
Τηλεδιάσκεψη εργασίας με εκπροσώπους
εμπορικών συλλόγων και μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Μαγνησίας πραγματοποίησαν την
Παρασκευή 08/01 ο Τομεάρχης Ανάπτυξης &
Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής
Μεσσηνίας, Αλ. Χαρίτσης, η Αν. Τομεάρχης Οικονομικών και βουλευτής Μαγνησίας, Κ. Παπανάτσιου, ο Αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης και βουλευτής
Ηρακλείου Χ. Μαμουλάκης, ο Αν. Τομεάρχης
Ανάπτυξης και βουλευτής Φθιώτιδας, Γ. Σαρακιώτης και ο βουλευτής Μαγνησίας Αλ. Μεϊκόπουλος.
Η συζήτηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία
του τμήματος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μαγνησίας.
Οι συμμετέχοντες έκριναν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας ως
ανεπαρκή και αποσπασματικά και σχολίασαν ότι

η έλλειψη σχεδίου και τα αντιφατικά μηνύματα
της κυβέρνησης επιβαρύνουν εργαζόμενους και
επιχειρήσεις οικονομικά αλλά και ψυχολογικά.
Χαρακτήρισαν καταστροφική επιλογή το μέτρο του clickaway, το οποίο αποφασίστηκε χωρίς
διαβούλευση με τους ανθρώπους της αγοράς, τονίζοντας ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης. και αναδεικνύοντας κρίσιμο να δοθεί παράταση αναστολής
των δανείων, που για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων έληξε στο τέλος του ‘20. Ενώ καταδείχθηκε η αναγκαιότητα της ενίσχυσης του δημόσιου
συστήματος υγείας ως προϋπόθεση και για την
στήριξη της οικονομίας.
«Για κυβερνητικό σχέδιο υποβάθμισης της εργασίας, λογική εσωτερικής υποτίμησης και συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους που μας έφεραν
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας 10 χρόνια πριν»,
έκανε λόγο ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλ. Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας ότι «οι
κυβερνητικές πολιτικές επιδεινώνουν την ύφεση,
φτωχοποιούν την κοινωνία και υπονομεύουν την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

«Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της
κρίσης ακουμπάνε στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεσαίας τάξης» αντιπαρέβαλλε ο ίδιος, τονίζοντας την ανάγκη για
«απευθείας ενίσχυση με μη επιστρεπτέα αποζημίωση και όχι μόνο παροχή νέων δανείων και μερική αναστολή υποχρεώσεων για λίγους μήνες»,
«στήριξη των ενοικίων με κρατική επιδότηση και
μείωση του ΦΠΑ, ειδικά για την εστίαση» και
«στοχευμένα προγράμματα για στήριξη της εργασίας με επιδότηση της εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών».
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν την ανάγκη
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ρύθμισης
του ιδιωτικού χρέους με πρόβλεψη για απομείωση αυτού που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση
και αποπληρωμή του σε πολλές δόσεις. Ενώ ανέδειξαν την ανάγκη να επέμβει η κυβέρνηση ώστε
η πρωτοφανής πρόσβαση σε ρευστότητα άνω
των 55 δισ. Που έχουν οι τράπεζες να φτάσει στην
πραγματική οικονομία, παράλληλα με αυτήν της
ολοκληρωμένης αξιοποίησης της Αναπτυξιακής
Τράπεζας που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Θεοχάρης: Επιτάχυνση του στρατηγικού προγράμματος στον τουρισμό το 2021
Αθήνα.- Του Κώστα Χαλκιαδάκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
ε ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς θα συνεχίσει το υπουργείο Τουρισμού τη νέα χρονιά, το στρατηγικό πρόγραμμα της κυβέρνησης,
όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σημειώνοντας ότι ο «τουριστικός κόσμος» θα πρέπει να
περιμένει πρωτοβουλίες τόσο σε επιτάχυνση έργων υποδομής, όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση
του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Δίνοντας το
στίγμα των δράσεων του υπουργείου το 2021, ο κ.
Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «δημιουργούμε τις θεσμικές προϋποθέσεις ώστε ο ελληνικός τουρισμός
να επενδύσει στην ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα των τουριστών. Καλλιεργούμε στοχευμένα το ενδιαφέρον για ειδικές μορφές, όπως πχ ο
εξαιρετικά προσοδοφόρος τουρισμός ευεξίας και
ίασης ή ο γαστρονομικός τουρισμός, είπε.

αξίας των δεξιοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα,
ειδικά στον τουρισμό και ε) την προώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς, καθ› όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτοί είναι οι πέντε κεντρικοί
άξονες των δράσεών μας, πάντα σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την υπόλοιπη
κυβέρνηση. Οπότε, το μήνυμα του Υπουργείου Τουρισμού προς τον κλάδο εν τέλει διαμορφώνεται στο
«λίγα λόγια, πολλή δουλειά για την Ελλάδα».

Μ

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε πραγματικό άθλο, ότι ο τουριστικός τομέας
στην Ελλάδα λειτούργησε και αποκόμισε έσοδα τα
οποία μετρώνται στα 4 δισ. ευρώ το 2020. «Μείναμε
ζωντανοί και γίναμε σημείο αναφοράς εν μέσω της
πανδημικής λαίλαπας. Πέρα από τα μετρήσιμα οφέλη, η εν λειτουργία τουριστική οικονομία του 2020
είναι το μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδας για το αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις
νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για το
2021, ο κ. Θεοχάρης εστίασε στον θεσμό των
DMMOs (Destination Management Marketing
Organizations, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών) που, όπως αναφέρει, χρήζει
αυξημένης μέριμνας για την στέρεη νομοθετική του
θεμελίωση. Παράλληλα, σε τροχιά υλοποίησης είναι
και το έργο του εκσυγχρονισμού και της κωδικοποίησης της τουριστικής νομοθεσίας, η αναβάθμιση
του νομοθετικού πλαισίου της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και τα ζητήματα που
αφορούν σε λιμένες και μαρίνες, όπως και η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών κ.α.
Ακολουθεί η συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΡ. Το 2020 δύσκολα θα ξεχαστεί από την τουριστική βιομηχανία της χώρας. Υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν
διδάγματα για το μέλλον;
Η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια στην εφαρμογή των επιστημονικών οδηγιών
και, πάνω από όλα, η βαθιά και γνήσια έγνοια για το
συνάνθρωπο, είναι μερικά από τα στοιχεία που απέδειξε ότι διαθέτει ο Ελληνικός Τουρισμός. Όσο και
εάν ορισμένοι προσπαθούν να υποτιμήσουν την επιτυχία της Ελλάδας στο άνοιγμα του τουρισμού- μια
επιτυχία εθνική με παγκόσμια αναγνώριση- η Ελλάδα αποκόμισε μεγάλα και μακροπρόθεσμα οφέλη,
παρά τις δυσκολίες. Και επειδή η ουσία είναι πάντα
οι άνθρωποι, το μεγαλύτερο κέρδος είναι η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στους Έλληνες -και
των Ελλήνων στον εαυτό τους. Αποδείξαμε, όλοι
μαζί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ότι φροντίζουμε
τους φιλοξενούμενούς μας, κυριολεκτικά σαν δικούς μας ανθρώπους. Υποδεχτήκαμε σχεδόν 6 εκατ.
τουρίστες από το εξωτερικό και τους προσφέραμε
τη μοναδική εμπειρία των διακοπών στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης (Κ) φωτογραφίζεται με τον απερχόμενο
υφυπουργό Μάνο Κόνσολα (Δ) και τη νέα υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη (Α), κατά τη
διάρκεια της τελετής παράδοσης παραλαβής, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Τουρισμού, την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021.
Όλοι οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν στην πατρίδα
τους απολύτως ασφαλείς και υγιείς. Έτσι ώστε να
γίνουν οι ίδιοι οι καλύτεροι διαφημιστές της Ελλάδας για το μέλλον. Κι επειδή λέτε ότι το 2020 δύσκολα θα ξεχαστεί. Ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος γι›
αυτό. Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι θα συμβεί το
αντίθετο: Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης,
που έχει ήδη αρχίσει με την έναρξη των εμβολιασμών, θα σημάνει την απαρχή της ανάκαμψης του
τουρισμού.

ΕΡ. Τι γεύση αφήνει το οικονομικό αποτέλεσμα
της φετινής τουριστικής χρονιάς;
Τη γεύση που αφήνει η ανταμοιβή μιας πολύ
σκληρής προσπάθειας για τον περιορισμό των απωλειών. Ουδείς αρνείται ότι η μείωση της τουριστικής
κίνησης υπήρξε πολύ μεγάλη. Εξάλλου, δεν έχει εκδηλωθεί ποτέ πριν, τουλάχιστον για την περίοδο μετά από τον Β› Παγκόσμιο Πόλεμο και σε παγκόσμια
κλίμακα παρόμοια κρίση. Το ότι ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα λειτούργησε και αποκόμισε έσοδα τα οποία μετρώνται στα 4 δισ. ευρώ, αποτελεί
πραγματικό άθλο. Μείναμε ζωντανοί και γίναμε σημείο αναφοράς εν μέσω της πανδημικής λαίλαπας.
Πέρα από τα μετρήσιμα οφέλη, η εν λειτουργία τουριστική οικονομία του 2020 είναι το μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδας για το αύριο.
ΕΡ. Τι να αναμένει ο τουριστικός κόσμος από το
υπουργείο Τουρισμού το 2021;
Το 2021 το Υπουργείο Τουρισμού θα συνεχίσει,
προφανώς σε ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς, την
εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος της κυβέρνησης. Η πανδημία μάς ανάγκασε να προτάξουμε τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρηματιών, με μέτρα έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό
διοχετεύσαμε πόρους προς την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Οι δράσεις του Υπουργείου μας σε
αυτούς τους τομείς δε θα διακοπούν το 2021. Όμως,
όσο η υγειονομική κρίση θα υποχωρεί, θα δίνουμε
όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις δομικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο, όπως τον έχει θέσει εξ αρχής ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την απελευθέρωση και αξιοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων του Ελληνικού Τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι

ο «τουριστικός κόσμος» όπως το θέτετε, από το
Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να περιμένει πρωτοβουλίες τόσο σε επιτάχυνση έργων υποδομής,
όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση του εθνικού
τουριστικού προϊόντος. Εργαζόμαστε μεθοδικά και
με σχέδιο σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα: Προωθούμε τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων αλλά και
διαδικασιών, προχωράμε σε στρατηγικές συνεργασίες με τους ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας
τουριστικής αγοράς, προβάλλουμε τη χώρα με πρωτότυπες, ανθρωποκεντρικές καμπάνιες. Το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ έχουν συντονιστεί πλήρως με τον παλμό των νέων μέσων, των influencer,
των social media κ.λπ. Παράλληλα δημιουργούμε
τις θεσμικές προϋποθέσεις ώστε ο Ελληνικός Τουρισμός να επενδύσει στην ποιότητα και όχι μόνο στην
ποσότητα των τουριστών. Καλλιεργούμε στοχευμένα το ενδιαφέρον για ειδικές μορφές, όπως πχ ο
εξαιρετικά προσοδοφόρος τουρισμός ευεξίας και ίασης ή ο γαστρονομικός τουρισμός.

ΕΡ. Τι μήνυμα στέλνει το υπουργείο Τουρισμού
για τη νέα χρονιά, στους εμπλεκόμενους με τα
τουριστικά πράγματα;
Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τον Ελληνικό Τουρισμό. Δεν το ελπίζουμε απλώς, το προετοιμάζουμε. Όμως, τίποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί -ιδιαίτερα στη νέα κατάσταση της μετά-Covid 19 περιόδου. Ο ανταγωνισμός θα είναι πιο
σκληρός από ποτέ, με πεδίο αναφοράς κατ’ αρχάς
τη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη αλλά και ευρύτερα.
Αναμένουμε μια φυσιολογική επιφυλακτικότητα κατά τους πρώτους μήνες, κατ’ εκτίμηση έως την άνοιξη, καθώς ο κόσμος θα διστάζει να ταξιδέψει, παρά
την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στην αναχαίτιση
της πανδημίας. Για όλα αυτά προσπαθούμε να οχυρώσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την εθνική τουριστική μας βιομηχανία. Όσο για το τι ετοιμάζει το Υπουργείο Τουρισμού, θα αναφέρω επιγραμματικά ότι οι στόχοι μας περιλαμβάνουν α) την
αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 στον
κλάδο, β) την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, γ) τη διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος και τη μετατροπή της Ελλάδας σε 12μηνο προορισμό, δ) την ενίσχυση της προστιθέμενης

ΕΡ. Ποιες οι επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου;
Στο Υπουργείο Τουρισμού, από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε καθήκοντα και παρά την ανατροπή την οποίαν επέφερε η πανδημία τους προηγούμενους μήνες, έχουμε ετοιμάσει πολλές και σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Θεωρούμε ότι ο
θεσμός των DMMOs (Destination Management
Marketing Organizations, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών) ακριβώς επειδή
είναι κάτι νέο στην Ελλάδα, χρήζει αυξημένης μέριμνας για την στέρεη νομοθετική του θεμελίωση. Οι
DMMOs, όπως γίνεται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, εκμηδενίζουν τη γραφειοκρατία και εξορθολογίζουν την τουριστική ανάπτυξη. Αλλά εκτός του
πλαισίου για τους DMMOs προγραμματίζουμε το
μεγάλο έργο του εκσυγχρονισμού και της κωδικοποίησης της τουριστικής νομοθεσίας, την αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ίδιο και για τα ζητήματα που αφορούν σε λιμένες και μαρίνες, την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών κ.α.
ΕΡ. Μπορεί ο τουρισμός να γίνει και πάλι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη της χώρας;
Ο τουρισμός δεν έπαψε ποτέ να είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό που εμείς
επιθυμούμε και επιδιώκουμε, είναι στο εξής ο τουριστικός κλάδος να είναι πρωταγωνιστής σε μια ποιοτικά διαφοροποιημένη, σε μια ολοκληρωμένη και
σύγχρονη, αειφόρο ανάπτυξη. Και, φυσικά, μια ανάπτυξη που θα ανταμείβει τους κόπους των ανθρώπων που έχουν επενδύσει στον κλάδο. Που έχουν
επενδύσει, όχι μόνο τα υλικά, αλλά τα ψυχικά και
πνευματικά τους κεφάλαια.
ΕΡ. Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η
χώρα έχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουριστικό
κλάδο και αυτό σε περιόδους κρίσεων έχει αρνητικό αντίκτυπο;
Φταίει άραγε ο τουρισμός ο οποίος εισφέρει στο
ΑΕΠ της Ελλάδας μερίδιο άνω του 20%; Προφανώς
όχι. Φταίει μήπως ένα καθιερωμένο, πλην στρεβλό
αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο περίμενε παθητικά
από τον ήλιο, τη θάλασσα και τους... καλόκαρδους
Έλληνες να προσελκύσουν όλο και μεγαλύτερο
αριθμό τουριστών; Όλοι αντιλαμβανόμαστε την
πραγματικότητα. Το καθήκον μας, όμως, είναι να
αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα -και αυτό
έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Ο Ελληνικός Τουρισμός έχει πλέον όλες τις προϋποθέσεις να γίνει πρότυπο ανάπτυξης. Και εμείς, ως Υπουργείο Τουρισμού, με μεγάλη χαρά θα υποδεχόμασταν τον «συναγωνισμό» από άλλους κλάδους της εθνικής οικονομίας.

Αφήνει προβλήματα σε πολλούς ο κορωνοϊός
Αθήνα.- Του Παύλου Δρακόπουλου/
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα τρία τέταρτα των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομείο λόγω Covid-19, συνεχίζουν να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα
της νόσου έξι μήνες αφότου αρρώστησαν, σύμφωνα με μια νέα κινεζική επιστημονική μελέτη,
την μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα, η
οποία επιβεβαιώνει ότι συχνά δεν «ξεμπερδεύει» κανείς εύκολα από τον κορωνοϊό.
Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The
Lancet», μελέτησαν στοιχεία για 1.733 ασθενείς

με μέση ηλικία 57 ετών στη Γουχάν, την πόλη-επίκεντρο της πανδημίας. Διαπιστώθηκε ότι το
76% είχαν ένα ή περισσότερα συμπτώματα ένα
εξάμηνο μετά την αρχική διάγνωση της λοίμωξης.
Το συχνότερο σύμπτωμα είναι η κόπωση ή η
μυϊκή αδυναμία (στο 63% των ασθενών, δηλαδή
σχεδόν στους δύο στους τρεις), ενώ συχνά επίσης αναφέρονται δυσκολίες στον ύπνο (στο
26% ή σε έναν στους τέσσερις) και άγχος ή κατάθλιψη (στο 23%). Οι ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί σε πιο σοβαρή κατάσταση και είχαν
χρειασθεί οξυγόνο ή είχαν διασωλωνηθεί, έχουν
έξι μήνες μετά μεγαλύτερες βλάβες στους πνεύ-

μονες και δυσκολίες στην αναπνοή (το 29% και
56% των ασθενών αντίστοιχα), καθώς επίσης
προβλήματα στα νεφρά (το 13% των ασθενών).
Η μελέτη επίσης αφήνει ανοικτό το ερώτημα
πόσο πιθανή είναι μια επαναλοίμωξη, με δεδομένο ότι βρήκε στους πρώην ασθενείς χαμηλότερα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων
μετά από έξι μήνες (μείωση 53%, δηλαδή πάνω
από το μισό), σε σχέση με την αρχική οξεία φάση της λοίμωξης.
Υπό διερεύνηση παραμένει διεθνώς πόσο πολύ μπορεί να διαρκέσει η φάση αποκατάστασης
μετά από μια σοβαρή λοίμωξη (η λεγόμενη «μακρά Covid-19»). «Επειδή η Covid-19 είναι τόσο

νέα νόσος, μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε μερικές από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της
στην υγεία των ασθενών. Η ανάλυση μας δείχνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς συνεχίζουν να
ζουν με τουλάχιστον μερικές συνέπειες του κορονοϊού μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ιδίως όσοι πέρασαν σοβαρές λοιμώξεις», δήλωσε
ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής πνευμονολογίας-εντατικολογίας Μπιν Κάο του Ιατρικού
Πανεπιστημίου της Πρωτεύουσας στο Πεκίνο.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(20)32656-8/fulltext
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Τσαβούσογλου:
Έχουμε πλέον
την ευκαιρία να
ξεκινήσουμε διάλογο
με την Ελλάδα
Κωνσταντινούπολη.Της Άννας Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Έχουμε πλέον την ευκαιρία να ξεκινήσουμε
διάλογο με την Ελλάδα, δήλωσε ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου προσθέτοντας πως η Τουρκία τάσσεται
πάντα υπέρ του διαλόγου χωρίς προϋποθέσεις.
Σε δηλώσεις του από την Ισπανία όπου είχε συνάντηση με την ομόλογό του, ο Τούρκος
Υπουργός είπε ότι εργάζονται για να ανοίξουν νέες σελίδες στις σχέσεις τους με την
ΕΕ. “Ο Πρόεδρός μας κάλεσε τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής
στην Τουρκία και αύριο (Σ.Σ. Σάββατο) θα
πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εγώ θα δω τον κ. Μπορέλ στις Βρυξέλλες
στις 21 Ιανουαρίου. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των σχέσεων σε διάφορους τομείς. Πρέπει να ανανεώσουμε τη
συμφωνία μας για το μεταναστευτικό. Πρέπει
να αναθεωρήσουμε τη συμφωνία της 18ης
Μαρτίου”, είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Για τα ελληνοτουρκικά, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι έχουν πλέον την ευκαιρία να ξεκινήσουν διάλογο με την Ελλάδα. “Εργαζόμαστε προς τούτο. Ως Τουρκία, τασσόμαστε
πάντα υπέρ του διαλόγου χωρίς προϋποθέσεις. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να επιλύουμε θέματα και εντάσεις. Για την επίλυση
των προβλημάτων, η δίκαιη λύση και η ισότιμη κατανομή των βαρών, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της μετανάστευσης,
πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο”,
ανέφερε Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Είπε ότι
αξιολόγησαν τις εξελίξεις στη Λιβύη και ότι
υποστηρίζουν την πολιτική διαδικασία. Με
τον ίδιο τρόπο αξιολόγησαν και τη διαδικασία στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι “φυσικά ο ειλικρινής διάλογος μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ είναι σημαντικός”. “Δεν αρκεί μόνο η οργάνωση τηλεδιασκέψεων και η ανταλλαγή επισκέψεων. Σήμερα, η Τουρκία χρειάζεται την ΕΕ.
Η ΕΕ μπορεί να χρειαστεί περισσότερο την
Τουρκία. Δεν το λέω με συγκαταβατικό τρόπο. Εάν η ΕΕ επιθυμεί να καταστεί παγκόσμιος παράγοντας, χρειάζεται την Τουρκία. Ποτέ δεν κρύψαμε την ανάγκη μας για την ΕΕ.
Αναμένουμε ότι η θετική ατμόσφαιρα θα φέρει απτά αποτελέσματα. Η ‘περιφερειοποίηση’ είναι μια τάση. Επομένως, η συμφωνία τελωνειακής ένωσης πρέπει να επικαιροποιηθεί. Μόνο προς όφελος της Τουρκίας; Όχι,
δεν έχει νόημα για πολιτικούς λόγους να θέτουμε εμπόδια στη συμφωνία Τελωνειακής
Ένωσης. Αν είναι προς το συμφέρον όλων,
πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι μια δέσμευση που πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι σαφές
ποιο μέρος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του σχετικά με τη συμφωνία για το μεταναστευτικό της 18ης Μαρτίου. Η Τουρκία έκανε
ό,τι της αναλογούσε. Αυτό το πρόβλημα
μοιάζει να είναι διαρκές. Η Τουρκία είναι
πρότυπο, έχει επωμιστεί το βάρος. Εάν μπορούσαμε και πάλι να επιτύχουμε εθελοντική
διευθέτηση, θα μπορούσαμε άνετα να εφαρμόσουμε ελεγχόμενη μετανάστευση μαζί με
χώρες της ΕΕ στη θέση της παράνομης μετανάστευσης. Θα υπάρξει Σύνοδος Κορυφής
τον Μάρτιο, ναι. Αναμένουμε όμως συγκεκριμένες αποφάσεις από τη Σύνοδο. Είναι εύκολο; Όχι, δεν είναι, πρέπει να προβούμε σε θετικά βήματα, προκειμένου να ενισχύσουμε
τον διάλογο”, είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
(ΚΥΠΕ/ΑΑ/ΑΓΚ)
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Συνέντευξη υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Αθήνα.- Του Βασίλη Νέδου

Σ

ταθερή παραμένει η Αθήνα σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο
κυπριακό, για Κυπριακό, αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Που εκφράζει τη
θέση ότι η Τουρκία του 2016 είναι πολύ διαφορετική από αυτήν του σήμερα και αντίστοιχα
πως η σημερινή Τουρκία αποκλίνει από αυτήν
του 2000, όταν προσέβλεπε στην Ε.Ε.,
Μιλάει για τις επιδιώξεις συνεργασιών με τις
ΗΠΑ, τη νέα αμερικανική διοίκηση και σημειώνει την προσήλωση της Αθήνας σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Ερώτηση: Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά,
ωστόσο στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής,
έγιναν σημαντικές συμφωνίες. Πιστεύετε ότι
το 2021 μπορεί να αποτελέσει έτος ορόσημο
και για περαιτέρω εξελίξεις και αν ναι, ποιες;
Απάντηση: Συμφωνώ με την παρατήρηση
σας. Όταν ξεκίνησε η περασμένη χρονιά, ουδείς
μπορούσε να φανταστεί ότι θα εξελισσόταν με
τον τρόπο αυτό, με τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες,
καταφέραμε αρκετά. Κλείσαμε εκκρεμότητες
που ήταν ανοιχτές για δεκαετίες. Υπογράψαμε
τρεις ιδιαίτερα σημαντικές συμφωνίες. Δύο που
αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία και
την Αίγυπτο. Μία τρίτη, που αφορά την πρωτοποριακή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Παράλληλα συμφωνήσαμε με την Αλβανία να επιλυθεί το ζήτημα των θαλασσίων
ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,
σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης για το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS). Τέλος, προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση
των χωρικών υδάτων μας στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Είναι καλό να καταστεί κοινή συνείδηση
κύριε Νέδο, ότι παρά τη μεμψιμοιρία ορισμένων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε με
επαρκή αυτοπεποίθηση πολύμορφες προκλήσεις και υβριδικές απειλές τη χρονιά που πέρασε. Κατέληξε σε συμφωνίες που κατοχυρώνουν
τα εθνικά συμφέροντα και διηύρυνε τις συνεργασίες της με σειρά άλλων κρατών. Αυτήν την
προσέγγιση, η οποία συνιστά διεύρυνση του
στρατηγικού ορίζοντα σε σχέση με το παρελθόν, επιδιώκουμε να υπηρετήσουμε και να συνεχίσουμε το 2021. Η χώρα μας δεν παραμένει
όμηρος ρητορικών επιδιώξεων μηδενικού αποτελέσματος ή συνεχούς αναβλητικότητας. Κατοχυρώνει με συμφωνίες τα δικαιώματά της και
τα εθνικά της συμφέροντα.
To 2021 θα συνεχίσουμε πάνω στις βάσεις
αυτές. Αναπτύσσοντας τις διμερείς σχέσεις, τα
τριμερή - πολυμερή σχήματα και με μία ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στους Διεθνείς Οργανισμούς.
Πώς θα το πετύχετε αυτό; Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες;
Θα προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις
επιδιώκοντας καταρχήν σημαντικές συμφωνίες.
Με τις ΗΠΑ, την επικαιροποίηση της συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Με τη
Σαουδική Αραβία, από κοινού με το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, τη συμφωνία για τη συνεργασία
στον αμυντικό τομέα. Με τη Γαλλία, για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας.
Την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθώ την
Ιταλία και την Πορτογαλία. Ακολουθεί επίσκεψη στο Βέλγιο. Και λίγο αργότερα στις Βαλτικές χώρες. Αυτά μόνο στους πρώτους μήνες.
Θα αναπτύξουμε, επίσης, το νέο πλαίσιο συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Παράλληλα, ανοίγουμε ευρύτερους ορίζο-

ντες και δημιουργούμε νέους διαύλους με αναδυόμενες δυνάμεις και χώρες στην Ασία και την
Αφρική, όπως με την Ινδία και την Κένυα. Οι
δύο αυτές χώρες είναι εδώ και λίγες μέρες μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Αναπτύσσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές χωρίς, όμως, να παραμελούμε την άμεση γειτονιά
μας. Στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε στην κατεύθυνση
της εμπέδωσης της σταθερότητας και της ειρήνης. Τόσο μέσω της συνεχούς στήριξης της ευρωπαϊκής πορείας τους, όσο και μέσω της ενεργούς συμμετοχής και συνεισφοράς σε περιφερειακές πρωτοβουλίες. Σκοπός μας είναι η ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και παράλληλα η
προστασία τους από τη διείσδυση εξτρεμιστικών δικτύων και νεο-οθωμανικών αντιλήψεων.
Στην προσπάθεια αυτή συμβάλουν και οι φίλα
προσκείμενες προς τις θέσεις μας μουσουλμανικές χώρες της ευρύτερης περιοχής, με τις
οποίες οικοδομούμε μία σταθερή και ειλικρινή
σχέση, φιλοδοξώντας να γίνουμε η «γέφυρα»
συνεργασίας με τις χώρες με χριστιανικό πληθυσμό.
Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία.
Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Ράμα
ήταν στην Αθήνα για ιδιωτική επίσκεψη πριν
από δύο μέρες. Ο Υπουργός της Βόρειας Μακεδονίας κ. Οσμάνι θα επισκεφθεί την Αθήνα την
επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης
αυτής θα υπογραφούν τρία μνημόνια συνεργασίας, που υποδηλώνουν την προσήλωση μας
στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την
περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στο
Κόσοβο. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αναλαμβάνουμε, επίσης, πρωτοβουλίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία πλαισίου
σταθερότητας και κυβερνησιμότητας.
Θα ενισχύσουμε τις πολυμερείς πρωτοβουλίες, μαζί με την Κύπρο, και με τις χώρες της περιοχής που ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές με
εμάς. Την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία.
Και βεβαίως, προσβλέπουμε στην ενίσχυση των
σχημάτων αυτών με άλλες χώρες, όπως τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική
Αραβία, αλλά και σημαντικούς παγκόσμιους
δρώντες, όπως η Γαλλία, η Ινδία και, βεβαίως, οι
ΗΠΑ.
Τέλος, θα αναπτύξουμε πρωτοβουλίες στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ,
του ΟΑΣΕ, αλλά και γιατί όχι, ακόμα και στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Κύριε Νέδο, η πανδημία συνεχίζει να δυσχεραίνει το έργο μας. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και θα το
επιτύχουμε αυτό μόνο αν κοιτάμε και πέραν του

στενού μας ορίζοντα και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ανοίγουμε πόρτες που ήταν για χρόνια κλειστές. Αυτή την προσπάθεια καταβάλλει
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εγώ,
κατά το συνταγματικό μου καθήκον, από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών.
Ερώτηση: Έρχεται ως πρώτος νόμος στη Βουλή
η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα
12 ν.μ. Είναι πιθανόν να προχωρήσει κάτι τέτοιο και στο Αιγαίο;
Απάντηση: Το σχετικό νομοσχέδιο θα εισαχθεί πολύ σύντομα στη Βουλή. Και θα ψηφιστεί
άμεσα. Είναι ορθό να μην υποτιμάμε τη σημασία του. Αποτελεί την πρώτη επέκταση ορίων
του Ελληνικού Κράτους από το 1947, πάντα με
ειρηνικά μέσα και επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Η επέκταση αυτή αποτελεί αναφαίρετο
δικαίωμα της χώρας μας. Αλλά ας επανέλθω
στη βασική σας ερώτηση. Εμείς προετοιμαζόμαστε και για επέκταση σε άλλες περιοχές της
χώρας. Κάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά βήματα, για να είμαστε έτοιμοι όταν κριθεί σκόπιμο
να προχωρήσουμε. Το πότε θα γίνει αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή.
Ερώτηση: Συζητήσατε ξανά πρόσφατα με τον
πρωθυπουργό της Αλβανίας. Εκτιμάτε ότι
μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις στις συζητήσεις
για οριοθέτηση; Επίκειται δηλαδή, προσφυγή
στη Χάγη;
Απάντηση: Με τον Αλβανό Πρωθυπουργό
έχουμε πλέον μια σχέση ειλικρινούς συνεργασίας. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω εκτενώς μαζί
του για όλα τα διμερή και περιφερειακά ζητήματα, τόσο κατά την επίσκεψη μου στα Τίρανα,
όσο και κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα
προχθές.
Αναφορικά με το ζήτημα της προσφυγής στη
Χάγη, οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες συνεχίζουν
το έργο τους. Στόχος είναι το συνυποσχετικό
να υπογραφεί και να υποβληθεί το συντομότερο εφικτό, εικάζω μετά τις βουλευτικές εκλογές
στην Αλβανία τον Απρίλιο.
Σημειώνω ότι το σύνολο των αλβανικών πολιτικών δυνάμεων υποστηρίζει ότι το ζήτημα
της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μεταξύ
των δύο χωρών θα πρέπει να επιλυθεί στη βάση
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας από το
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό ακριβώς
λέμε και στους Τούρκους συνομιλητές μας.
Και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υπενθυμίσω
ότι ο κ. Ράμα αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει το
αναφαίρετο μονομερές δικαίωμα να επεκτείνει
τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Πρόσθεσε,
μάλιστα, ότι η Αλβανία είχε κάνει το ίδιο πριν
30 χρόνια. Και άρα καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να αντιταχθεί στο δικαίωμα αυτό ή – προσθέτω – ακόμα περισσότερο να απειλεί με πόλεμο.
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Δένδια: Άλλη η Τουρκία του 2016 κι άλλη του 2021
Ερώτηση: Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να
βγει κάτι ουσιαστικό από τις διερευνητικές
επαφές; Θεωρείτε ότι είναι ειλικρινείς οι προθέσεις της Άγκυρας για διάλογο; Τι ακριβώς
συζητάει η Αθήνα; Η Άγκυρα απ’ ότι φαίνεται
διαφωνεί με την ατζέντα που τίθεται.
Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από την τελευταία σας ερώτηση. Όπως έχουμε τονίσει σε
πλείστες περιπτώσεις, η ατζέντα των διερευνητικών επαφών είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να αλλάξει. Ο επόμενος γύρος θα είναι ο
61ος. Οι επαφές αυτές ξεκίνησαν πριν από δύο
δεκαετίες. Δεν μπορεί ο εις των συνομιλητών
να αποφασίσει μονομερώς την διεύρυνση της
ημερήσιας διάταξης. Αυτό ισοδυναμεί με προσπάθεια υπονόμευσης των επαφών αυτών. Αν
οι προθέσεις της Άγκυρας είναι ειλικρινείς μένει
να φανεί. Εμείς πάντως, οψέποτε επανεκκινήσουν οι επαφές αυτές, θα προσέλθουμε με ειλικρινή βούληση και εποικοδομητική διάθεση.
Τώρα, αν με ρωτάτε τι θα προκύψει από τις
επαφές αυτές και εάν διατηρούμε αισιοδοξία,
θα σας απαντήσω με ποδοσφαιρικούς όρους:
κάποτε ένας προπονητής ρωτήθηκε για την
πρόβλεψη ενός αγώνα. Και απάντησε λέγοντας: «τα προγνωστικά στο τέλος του αγώνα
μόνο». Βεβαίως, εμείς ετοιμαζόμαστε για όλα
τα σενάρια, καθώς είναι υποχρέωση μας. Θα
σας πω, όμως, ένα πράγμα που με προβληματίζει. Η Τουρκία του 2021 δεν είναι η Τουρκία του
2016, όταν και έγινε ο τελευταίος, μέχρι στιγμής, γύρος των διερευνητικών επαφών. Και
αντίστοιχα η σημερινή Τουρκία αποκλίνει από
την Τουρκία των αρχών της δεκαετίας του
2000, όταν προσέβλεπε στην Ευρωπαϊκή Ένταξη. Αλλά βέβαια, ουδείς μπορεί να αποφασίσει
νέα αλλαγή πορείας για λογαριασμό της. Εγώ
το εύχομαι από καρδιάς.
Ερώτηση: Τι μπορεί να περιμένει η Αθήνα από
την νέα αμερικανική διοίκηση; Γίνεται εσχάτως λόγος για προσαρμογές στην Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA)
με τις ΗΠΑ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν
αυτό σημαίνει αύξηση του στρατιωτικού αποτυπώματος και με ποιους τρόπους;

Απάντηση: Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω
λέγοντας ότι η συνεργασία που είχα με την
απερχόμενη αμερικανική διοίκηση και ειδικότερα με τον ομόλογο μου τον κ. Πομπέο ήταν
υποδειγματική. Η συμβολή του στην ανάπτυξη
των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών,
σε επίπεδο που δεν είχαν φτάσει ποτέ στο παρελθόν, ήταν καθοριστική. Φιλοδοξία μας είναι
να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Προσβλέπω στην πρώτη μου συνάντηση με τον νέο
Αμερικανό ΥΠΕΞ, τον κ. Μπλίνκεν. Σκοπός
μας είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την προσαρμογή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ούτως ώστε αφενός να υπάρξει μια ιδιαίτερα μακροπρόθεσμη
προοπτική – να μην χρειάζεται ανανέωση κάθε
χρόνο - και αφετέρου να αυξηθεί το αποτύπωμα της Αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα,
σε περιοχές που καταδεικνύουν τη στρατηγική
σημασία της χώρας μας. Η αμερικανική παρουσία δεν συνίσταται σε δημιουργία βάσεων ψυχροπολεμικής εποχής και λογικής. Θα είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα. Και θα ενισχύει τη γεωπολιτική σημασία
της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
Ένα πράγμα που θεωρώ χρήσιμο είναι μια
έντονη και διαρκής παρουσία στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική.
Ερώτηση: Έχετε ήδη υπογράψει μια συμφωνία
με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επίκειται

μια ακόμα (κυρίως αμυντικού χαρακτήρα) με
την Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις με το Ισραήλ
έχουν ενισχυθεί, ενώ αυτές με αραβικές χώρες
όπως η Αίγυπτος περνούν περίοδο άνθησης.
Αυτό το περιφερειακό περιβάλλον μπορεί να
λειτουργήσει ανασχετικά στην τουρκική προκλητικότητα;
Απάντηση: Η απάντηση μου στην ερώτηση
σας είναι: ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα σας
εξηγήσω γιατί το λέω αυτό.
Οι χώρες που αναφέρατε έχουν, σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μία, δύσκολες σχέσεις με την
Τουρκία. Αυτό όμως οφείλεται αποκλειστικά
στην προκλητική και επεκτατική πολιτική της
Τουρκίας. Η Τουρκία, από «μεγάλος ασθενής»,
κατά τη δυτική αντίληψη, πριν 100 χρόνια, επιδιώκει πιθανόν να επιβληθεί στην περιοχή της
πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σαν ο «μεγάλος αναθεωρητής». Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές
του Διεθνούς Δικαίου, υπονομεύει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και βεβαίως
προκαλεί αμυντικά αντανακλαστικά. Δυστυχώς, το ζήτημα της αναθεωρητικής Τουρκίας είναι στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων
που έχω με τους ομολόγους μου όλων των χωρών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί αποσκοπούν σήμερα και στην ανάσχεση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς. Αλλά επιτρέψτε μου
να υπογραμμίσω το σημείο αυτό: μιλάω για την
ανάσχεση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς,
όχι μίας χώρας εν γένει.

Όμως, και το έχω τονίσει αρκετές φορές αυτό, η ανάπτυξη των σχέσεων μας με τις χώρες
αυτές, είτε σε διμερή είτε σε πολυμερή σχήματα,
δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Αντιθέτως,
έχουμε υπογραμμίσει ότι και η Τουρκία θα μπορούσε να συμμετάσχει στα σχήματα αυτά. Με
μία πολύ απλή και ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση: να αποδεχθεί ότι οι διαφορές πρέπει να
επιλύονται ειρηνικά, στη βάση του Διεθνούς
Δικαίου.
Ευελπιστώ βαθύτατα και ειλικρινά ότι η
Τουρκία θα αναγνωρίσει ότι η αναθεωρητική
και επιθετική συμπεριφορά της οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα από αυτή αποτελέσματα. Στην παρούσα
συγκυρία, κατά την οποία αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, νομίζω είναι
σκόπιμο να αλλάξει ριζικά κατεύθυνση και να
εγκαταλείψει τις στείρες επεκτατικές βλέψεις
της. Νομίζω, επίσης, με κάθε σεβασμό, ότι αυτό
είναι το πραγματικό συμφέρον του τουρκικού
λαού. Άλλωστε, ένα πολύ μεγάλο τμήμα της
τουρκικής κοινωνίας επαγγέλλεται αυτό ακριβώς, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ως τη μοναδική
προοπτική για την Τουρκία.
Ερώτηση: Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια
συζητήσεων για το Κυπριακό στο 2021;
Η Αθήνα, πάντα σε απόλυτο συντονισμό με
την Λευκωσία, έχει τονίσει ότι θα συμμετάσχει
σε άτυπη πενταμερή διάσκεψη εφόσον τη συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Από
εκεί και πέρα, η θέση μας για την επίλυση του
Κυπριακού είναι γνωστή και σταθερή, δηλαδή
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στη βάση
των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Κοινοτικού κεκτημένου. Τη θέση αυτή συμμερίζεται και η Διεθνής Κοινότητα. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορώ
να καταθέσω αισιοδοξία. Η ρητορική προερχόμενη από Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και
από τον τουρκο-κύπριο ηγέτη κ. Τατάρ, δεν είναι ενθαρρυντική. Στην αρνητική ρητορική να
προσθέσω το παράνομο άνοιγμα των Βαρωσίων, αλλά και οι συνεχείς γεωτρήσεις.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

To νομοσχέδιο του ΥΠΕΞ για τα 12 μίλια στο Ιόνιο
Αθήνα.- Του Δημήτρη Μάνωλη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του
υπουργείου Εξωτερικών για τον «καθορισμό
του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων
μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου».
Το νομοσχέδιο με το οποίο αυξάνονται τα
όρια της επικράτειας με την επέκταση στα 12
ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, έχει προγραμματιστεί
να εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής την
ερχόμενη Τρίτη 12 Ιανουαρίου, η δεύτερη ανάγνωσή του (αν χρειαστεί) θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και θα εισαχθεί
στην Ολομέλεια την Τρίτη 19 Ιανουαρίου.
Το νομοσχέδιο απαρτίζεται από πέντε άρθρα.
Ειδικότερα, στο πρώτο άρθρο ορίζεται το πεδίο
εφαρμογής. Όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφό του, ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε
όλη τη θαλάσσια περιοχή από το βορειότερο
σημείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι το
Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου. Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω περιοχή περιλαμβάνει τις ηπειρωτικές ακτές της ελληνικής επικράτειας, καθώς και τα νησιά και τους βράχους
της κατά το άρθρο 121 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το
Δίκαιο της Θάλασσας. Στη δεύτερη παράγραφο

διαμηνύεται πως η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της επικράτειάς της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει διεθνές
εθιμικό δίκαιο.
Το δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου, στις δύο
παραγράφους του, αναφέρεται στο εύρος της
αιγιαλίτιδας ζώνης. Όπως σημειώνεται στην
πρώτη παράγραφό του, το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης μετά του υπερκείμενου εναερίου χώρου στην περιοχή που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του πρώτου άρθρου καθορίζεται στα
12 ναυτικά μίλια και υπολογίζεται από τις
γραμμές βάσης των ακτών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών κλεισίματος κόλπων και των
ευθειών γραμμών βάσης. Στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου καθίσταται σαφές
πως ως γραμμή βάσης για τη μέτρηση του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης, κατά την παρ. 1,
χρησιμοποιείται η φυσική ακτογραμμή, με την
επιφύλαξη του ΠΔ 107/2020 (Α› 258).
Εν συνεχεία, στο τρίτο άρθρο τονίζεται πως
όπου στην εσωτερική νομοθεσία γίνεται αναφορά στην αιγιαλίτιδα ζώνη ή/και στο εύρος
της αιγιαλίτιδας ζώνης, νοείται, ως προς την περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 1, αιγιαλίτιδα ζώνη πλάτους 12 ναυτικών μιλίων.

Κατόπιν, το άρθρο τέσσερα περιλαμβάνει την
αλιεία από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στη θαλάσσια περιοχή
του άρθρου 1 και στα ύδατα της αιγιαλίτιδας
ζώνης μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων μπορεί,
κατ› παρέκκλιση του άρθρου 32 του ν.δ.
420/1970, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 59 του ν.2538/1997 (Α’ 242), να επιτραπεί, σε προσωρινή βάση, με αποφάσεις του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στις
αποφάσεις αυτές, η αλιεία στα αλιευτικά σκάφη
της ΕΕ, όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 5 του
άρθρου 4 του Κανονισμού της ΕΕ 1380/2013.
Το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται με το άρθρο
πέντε, στο οποίο επισημαίνεται ότι η έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
περιλαμβάνεται και η αιτιολογική έκθεση, στη
οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το παρόν σχέδιο νόμου δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών του τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών.
Όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
επειδή με το νομοσχέδιο αυτό διευρύνονται τα
όρια της χώρας, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας γνωστοποίησε πως θα

ασκήσει το δικαίωμα που έχει από τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 72) για την διεξαγωγή
ονομαστικής ψηφοφορίας ώστε να φανεί η έκδηλη και πασιφανής απόλυτη πλειοψηφία.
Διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας πριν από
μερικούς μήνες την απόφαση αυτή, τόνιζαν ότι
επεκτείνεται σημαντικά, για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια, η επικράτεια στην οποία η
χώρα μας ασκεί κυριαρχία. Σημείωναν ταυτόχρονα πως εξυπακούεται ότι η εν λόγω επέκταση συνεπάγεται και την ταυτόχρονη επέκταση
του υπερκείμενου εναερίου χώρου. Επίσης, επισήμαναν ότι η χώρα μας, όπως και κάθε χώρα,
ασκεί πλήρη κυριαρχία στον εναέριο της χώρο,
στα χωρικά της ύδατα, συμπεριλαμβανομένου
του βυθού και του υπεδάφους τους.
Επίσης, υπογράμμιζαν ότι η σημαντική αυτή
εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική
της χώρας να ασκεί τα δικαιώματα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και να επιδιώκει
συναινέσεις με γειτονικές χώρες, να συνάπτει
συμφωνίες μαζί τους για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, προάγοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας και προωθώντας την ασφάλεια, την ευημερία και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της
περιοχής.
H επέκταση αυτή λαμβάνει χώρα σε συνέχεια
της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην οποία
προέβη η χώρα μας με την Ιταλία στις 9 Ιουνίου
2020.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Απόλλων Λεμεσού
ΑΕΛ Λεμεσού
Ομόνοια
Ανόρθωση
ΑΕΚ Λάρνακας
Πάφος
Δόξα Κατωκοπιάς
Ολυμπιακός Λευκωσίας
Νέα Σαλαμίνα
ΑΠΟΕΛ
Ερμής Αραδίππου
Καρμιώτισσα Π.
Εθνικός Άχνας
Παραλίμνι

1-1
1-4
3-0
10/1
10/1
11/1
11/1

39 -18αγ.
38 -18αγ.
36 -18αγ.
33 -18αγ.
29 -17αγ.
24 -18αγ.
24 -18αγ.
24 -17αγ.
21 -18αγ.
19 -17αγ.
17
15 -18αγ.
12
12 -17αγ.

Βέλγιο (20η αγωνιστική)
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Μουσκρόν
Κορτράικ-Γκενκ
Σερκλ Μπριζ-Εουπεν
Οστάνδη-Σαρλερουά
Μαλίν-Αντβέρπ
Μπέερσοτ-Γάνδη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπριζ
Γκενκ
Σαρλερουά
Άντερλεχτ
Αντβέρπ
Λέουβεν
Κορτράικ
Μπέερσοτ
Οστάνδη

1-0
2-1
1-2
3-2
10/1
10/1

39
38 -20αγ.
33 -20αγ.
32
31
29
29 -20αγ.
28 -18αγ.
28

Ολλανδία (15η αγωνιστική)
Βααλβάικ-Ντεν Χάαγκ
Εμεν-Τβέντε
Τσβόλε-Αλκμααρ
Χεράκλες-Φίτεσε
Ουτρέχτη-Γκρόνινγκεν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άγιαξ
Αϊντχόφεν
Φίτεσε
Φέγενορντ
Άλκμααρ
Τβέντε
Γκρόνινγκεν
Χέρενφεν
Σπάρτα Ροτ.
Ουτρέχτη

0-1
1-4
1-1
0-2
2-2

34
33
32 -15αγ.
29
28 -15αγ.
27 -15αγ.
27 -15αγ.
20
18
18 -15αγ.

Ισπανία (18η αγωνιστική)
Θέλτα-Βιγιαρεάλ
Σεβίλη-Σοσιεδάδ
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπ.
Γρανάδα-Μπαρτσελόνα
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης
Λεβάντε-Εϊμπαρ
Κάντιθ-Αλαβές
Έλτσε-Χετάφε
Βαγιαδολίδ-Βαλένθια

0-4
3-2
Αναβ.
0-4
0-0
10/01
10/01
10/01
10/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης
Μπαρτσελόνα
Βιγιαρεάλ
Σεβίλη
Σοσιεδάδ
Γρανάδα
Θέλτα
Αθλέτικ Μπιλμπάο

38 -15αγ.
37 -18αγ.
34 -18αγ.
32 -18αγ.
30 -16αγ.
30 -19αγ.
24
23 -18αγ.
21 -18αγ.
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Κύπρος (19η αγωνιστική)
ΑΕΛ Λεμεσού-Ομόνοια
Εθνικός Άχνας-Απόλλων Λεμεσού
ΑΠΟΕΛ-Ερμής Αραδίππου
Καρμιώτισσα Π.-Δόξα Κατωκοπιάς
ΑΕΚ Λάρνακας-Παραλίμνι
Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Νέα Σαλαμίνα-Πάφος

Σπορ

ογαριασμό» σε θετικά αποτελέσματα, για το 2021, άνοιξε ο ΠΑΟΚ
που επικράτησε στο PAOK Sports Arena επί
του Μεσολογγίου με 96-87.
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 51-47, 78-70, 96-87
Με βασικό επιθετικό εκφραστή τον Γκρίφιν,
ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 4’ με 10-0, χρονικό
σημείο που άρχισε να «οπλίζει» ο αλάνθαστος
στο πρώτο ημίχρονο, Γκότσερ (5/5 βολές, 1/1
δίποντο, 5/5 τρίποντα, 3 ασ., 2 κλ.), με συνέπεια
το Μεσολόγγι να ισορροπήσει, αρχικά, την κατάσταση (9’ 21-21) και στο 11’ να πάρει τα ηνία
με 26-27 (μετά το 26-21 για τους γηπεδούχους
στο 10’).
Ο Μπιτς ανέλαβε… δράση για τον «Δικέφαλο» στην πορεία. Ο Αμερικανός φόργουορντ
έχοντας το απόλυτο από μέση και μακρινή απόσταση (1/1 δίποντο 3/3 τρίποντα) και με τη βοήθεια, επίσης, των Τέρνερ, Γκρίφιν, έδωσε στους
«ασπρόμαυρους» διαφορά 7 πόντων στο 18’ (4942). Απόσταση που κράτησε ο «Δικέφαλος», γύρω από το ίδιο επίπεδο, στην τρίτη περίοδο (5651 62-56, 69-62, 74-66) και την πήγε στο +10
στο 31’ (82-72), με τρίποντο του Τσαλμπούρη.
Διαδοχικά λάθη του Παπαντωνίου επέτρεψαν στο Μεσολόγγι να μειώσει στους 7 πόντους (33’ 82-75). Στα 5’20’’ όμως, για το τέλος
ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά ξανά σε διψήφιο
αριθμό, στο +14 (για πρώτη φορά) με 90-76,
προκαλώντας εκνευρισμό στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Οι φωνές του Καλαμπάκου και
λάθη του ΠΑΟΚ έδωσαν ώθηση στο Μεσολόγγι να πλησιάσει στους 9 πόντους (37’ 94-85), η

Ήταν καλύτερος στο PAOK Sports Arena
ΠΑΟΚ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 96-87

Καντέρ και Άρτις είπαν «όχι» στον Ιωνικό
Ο Κερέμ Καντέρ πήρε από το... χέρι τον Κολοσσό και τον οδήγησε σε νίκη, 94-74, επί του Ιωνικού.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-40, 69-60, 94-74
O Ιωνικός διατηρούσε προβάδισμα με βραχεία
κεφαλή στο μεγαλύτερο μέρος του 1ου δεκαλέπτου. Αρχικά με τρίποντα από Έλμορ και Σμιθ και
εν συνεχεία με λύσεις από Χόλογουελ και Μαυροκεφαλίδη. Οι Ροδίτες αντέδρασαν μετατρέποντας
το αρνητικό για αυτούς 9-14 σε 15-14 με σερί 6-0
και πόντους από τους Τούμπα, Ξανθόπουλο και
Άρτις. Η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου θα έβρισκε
τις δύο ομάδες ισόπαλες, 19-19, με τον Φιτζπάτρικ
να ισοφαρίζει με hook για τους φιλοξενούμενους.
Οι παίκτες του Ηλία Καντζούρη μπήκαν με
ενέργεια στη 2η περίοδο, ο Ιωνικός υποχρεωνόταν

Δεύτερη διαδοχική νίκη για το
Περιστέρι που βρίσκεται στην κορυφή, αν κι οι αντίπαλοί του έχουν
λιγότερους αγώνες. Μετά τον ΠΑΟΚ νίκησε και τον Άρη (71-84)
στο Αλεξάνδρειο.
Τα δεκάλεπτα: 10-23, 35-46, 5767, 71-84
Με σερί 0-11 μπήκε στον αγώνα
το Περιστέρι, με 2 τρίποντα από
τον Πέτεγουεϊ και ένα από τον Καράμπελα. Εύστοχοι από τα 6.75 οι
Κουζέλογλου και Τσάλμερς έφεραν τον Άρη στο -6, 8-14, αλλά
στα τριάμιση λεπτά που απέμεναν
μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν
μόνο 2 ακόμη πόντους. Με 11 ριμπάουντ έναντι τεσσάρων του
Άρη, τον Μάρβιν Τζόουνς να μετρά 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1
ασίστ και τον Τεράν Πέτεγουεϊ να
έχει πετύχει 7 πόντους, η ομάδα
του Πεδουλάκη προηγήθηκε με
10-23 στο 10ο λεπτό.
Με τρίποντα, ο Άρης κατάφερε
να μείνει σε αξιοπρεπή απόσταση,
καθώς και στα λιγότερα λάθη εν
συγκρίσει με τον αντίπαλό του (6
ο Άρης, 11 το Περιστέρι). Οι «κυανοκίτρινοι» ξέφυγαν με +17, 18-35,
αλλά μέχρι το ημίχρονο ο Άρης με

νίου 2, Τέρνερ 12 (2), Μήτρου -Λονγκ 2
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Λόρενς
8, Γκότσερ 32 (5), Μοτσενίγκος 3 (1), Αμάρντι
8, Σταματογιάννης, Λάνγκφορντ 12, Ναούμης
Χατζηνικόλας 6 (1), Γράβας 2, Πουαριέ 16.

προσπάθειά του, εντούτοις, για την ολική ανατροπή έμεινε εκεί.
ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Λοβ 17, Γκρίφιν
24, Τσαλμπούρης, 7 (1), Κακλαμανάκης 7, Καμπερίδης 4, Μπιτς 15 (3), Κονατέ 6, Παπαντω-

να τους σταματά με φάουλ και χάρη στην ευστοχία
στις βολές από Γκόινς, Άρτις και Καντέρ, ο Κολοσσός προσπέρασε για πρώτη φορά με +5, 28-23.
Το δεύτερο μισό της 2ης περιόδου, όμως ανήκε
στους γηπεδούχους. Με πίεση στην άμυνα και τον
Καντέρ πρωταγωνιστή στην επίθεση, οι Ροδίτες
απομακρύνθηκαν, 46-38, με τον Φιτζπάτρικ να πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι πριν το ημίχρονο,
όπως είχε κάνει και στο 1ο δεκάλεπτο (46-40).
Με συνοπτικές διαδικασίες και συγκεκριμένα
από καλάθια των Φιτζπάτρικ, Χόλογουελ και Χουγκάζ, ο Ιωνικός ισοφάρισε σε 46-46.
Όμως, η επιμονή των παικτών του Αγγέλου έξω
από τη γραμμή του τριπόντου δεν έφερε αποτελέσματα, εν αντιθέσει με την ευστοχία των Άντριτς

και Καντέρ έξω από τα 6.75, 56-51. Ο Χόλογουελ
θα μείωνε στο καλάθι, 56-54 και τότε το πήρε...
προσωπικά ο Κερέμ Καντέρ!
Με επιμέρους σκορ 19-8 και τους Άρτις, Καντέρ
«αφηνιασμένους» ο Κολοσσός άγγιξε το +20, 8868! Ο Ιωνικός είχε πετάξει... λευκή πετσέτα στην 4η
περίοδο. Ο Ζάρας με τρίποντο διαμόρφωσε το 9170 και ήταν πασιφανές πως το τελευταίο τρίλεπτο
θα εξελισσόταν σε τυπική διαδικασία, όπως και
έγινε!
KΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης):
Ξανθόπουλος 4, Άντριτς 13 (3), Άρτιτς 21 (2), Τούμπα 10, Γκόινς 9 (1), Καμαριανός, Λιάπης, Αρσενόπουλος, Καντέρ 22 (2), Μπίλης 2, Ζάρας 13 (2)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Βαγγέλης Αγγέλου): Σμιθ
9 (3), Έλμορ 5 (1), Μαυροκεφαλίδης 7, Χόλογουελ
11, Χουγκάζ 9 (1), Πρίτζετ 11 (1), Βλάχος, Φιτζπάτρικ 10, Μουχαϊμίν 2, Τολιόπουλος 10.

Ανώτερο στο Αλεξάνδρειο το Περιστέρι
ΑΡΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71-84

κορυφαίο τον Μιλόσεβιτς άμβλυνε
την «ψαλίδα» της διαφοράς στους
11 πόντους, 35-46.
To Περιστέρι ξέφυγε και με +26,
35-61, στην 3η περίοδο με σερί 150 από το ημίχρονο. Όμως, ο Αργύ-

ρης Πεδουλάκης που ήδη έχει χάσει τον Βαγγέλη Μάντζαρη, είδε
τον Αμαρικανό γκαρντ Ράιαν Χάροου να αποχωρεί τραυματίας και
να μην αγωνίζεται ξανά. Ο Άρης
γύρισε την άμυνά του σε ζώνη, η

οποία βραχυκύκλωσε τους «κυανοκίτρινους».
Οι παίκτες του Σάββα Καμπερίδη έγιναν απειλητικοί, όταν μετά
από τεχνική ποινή στον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, μείωσαν δύο φορές στους 7, με τρίποντα από Λιτλ
(62-70) και Τσάλμερς (65-72).
Όταν ο Άρης απείλησε και από το
-6 (66-72), ο Ζώης Καράμπελας
έκανε με τρίποντο το 66-75 και εν
συνεχεία το 69-78. Ο Μιλόσεβιτς
επέμενε έξω από τα 6.75 (0/5) και
το Περιστέρι είχε πλέον τον χρόνο
με το μέρος του.
ΆΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης):
Σούλερ 5 (1), Σταμάτης 7 (2), Σλαφτσάκης 2, Φλιώνης 3 (1), Μιλόσεβιτς 8, Χαριτόπουλος 7 (1), Σιδηροηλιάς, Κουζέλογλου 11 (2),
Τσάλμερς 14 (4), Λιτλ 9 (1), ΝτιΚόζι 5 (1)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Αργύρης Πεδουλάκης): Πέτεγουεϊ 14 (3), Μπουρούσης 3 (1), Σαλούστρος, Καράμπελας 18 (2), Βασιλόπουλος 2,
ΜακΛιν 19 (1), Τζόουνς 10, Κρόκετ 9 (1), Γκρέι 7 (1), Χάροου 2
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ρία 24ωρα μετά το εμφατικό πέρασμά
του από την Τρίπολη (4-0 τον Αστέρα),
οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εκτός έδρας
κι επί του Παναιτωλικού με 2-1 στο πλαίσιο
της 16ης αγωνιστικής.

Μόλις στο 4’ από μακρινή πάσα του Σισέ, ο
Ντρέγκερ έκανε εξαιρετικό κατέβασμα της μπάλας και τη γύρισε προς τον Φορτούνη, ο οποίος
δεν δυσκολεύτηκε από θέση φορ να τη στείλει στα
δίκτυα του Κνετ με αριστερό πλασέ στην κίνηση.
Στο 22’ ο Καμαρά «δοκίμασε» το πόδι του έξω
από την περιοχή, όμως το σουτ του έφυγε λίγο
άουτ από το αριστερό δοκάρι του γκολκίπερ του
Παναιτωλικού, ενώ στο 35’ ο Μασούρας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0-2, όταν υποδέχθηκε ωραία τη μπάλα από σέντρα του Ντρέγκερ,
αλλά τον νίκησε στο τετ-α-τετ ο Κνετ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε από τα πρώτα λεπτά, με τον Παναιτωλικό να
βγαίνει με πολύ μεγαλύτερο θάρρος στην επίθεση
και να ισοφαρίζει στην πρώτη «επίσκεψή» του στα
καρέ του Ολυμπιακού, με εξαιρετικό σε εκτέλεση
γυριστό σουτ του Ταχάρ στο 48’, μετά σέντρα του
Αριγίμπι. Στο 61’ ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια
ευκαιρία με τον Εμβιλά, ο οποίος πλάσαρε ελάχιστα άουτ από τα τρία μέτρα, μετά από κόρνερ του
Βαλμπουενά και πρώτη κεφαλιά απ’ τον Ελ Αραμπί, όμως στο 65’ οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εκ νέου το προβάδισμα. Ο Βρουσάι ξεπέρασε πολύ
ωραία τον Μεντίνα, έδωσε στον Βαλμπουενά, ο
οποίος παρά το γεγονός ότι έχασε την ισορροπία
του, κατάφερε να βγάλει μία απίστευτη ασίστ
στον Ελ Αραμπί, που δεν δυσκολεύτηκε να σημειώσει το 14ο εφετινό τέρμα του στη Super League.
Στο 68’ ο Ραντζέλοβιτς έκανε ωραία κίνηση και
σουτ, όμως ο Κνετ μπλόκαρε σταθερά, με τον
Ολυμπιακό να κατεβάζει... ταχύτητα στο τελευ-

Πέρασε με Ελ Αραμπί από το Αγρίνιο
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

Στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης
αγωνιστικής ΑΕΛ και Ομόνοια
εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ του Μαέ
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ομόνοια είχε ανοίξει το
σκορ με τον Λοίζου (6’).
Στο πρώτο μέρος οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ υπερείχαν όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, όμως η
ουσία άνηκε στην Ομόνοια.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να ανοίξουν το σκορ μόλις στο
έκτο λεπτό του αγώνα, με τον Λοίζου. Ο Λέζιακς έκανε το γέμισμα
από τα αριστερά και ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ανενόχλητος εντός
περιοχής, με δυνατό σουτ έστειλε
τη μπάλα στα δίκτυα.
Στο 21’ καταγράφηκε η πρώτη
τελική στον στόχο για τους γηπεδούχους, με ένα μακρινό αδύναμο
σουτ του Αβραάμ. Τρία λεπτά αργότερα ο Μπάμπιτς πήρε εντός περιοχής από τον Ριέρα, αλλά δεν
βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε.
Στο 33’ η Ομόνοια θα μπορούσε
να σκοράρει και δεύτερο γκολ με
μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του
Γκόμεθ, από πλάγια θέση, όμως ο

Super League (16η αγωνιστική)
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
1-2
ΠΑΟΚ-ΝΠΣ Βόλος
10/1
Απόλλων Σμύρνης-Αστέρας Τρίπολης 10/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός
2. Άρης
3. ΠΑΟΚ
4. ΑΕΚ
5. Παναθηναϊκός
6. Βόλος
7. Αστέρας Τρίπολης
8. ΟΦΗ
9. Ατρόμητος
10. Απόλλων Σμύρνης
11. ΠΑΣ Γιάννινα
12. Παναιτωλικός
13. ΑΕΛ
14. Λαμία

41
32 -14αγ.
28 -14αγ.
27 -14αγ.
22
19
18
18
17 -14αγ.
15 -14αγ.
14
11 -16αγ.
8 -14αγ.
5 -12αγ.

Αγγλία (Κύπελλο, 3ος γύρος)

ταίο 20λεπτο και να κάνει απλή διαχείριση του
προβαδίσματός του και του αγώνα, φτάνοντας
στη 13η νίκη του στο πρωτάθλημα σε 15 αγώνες.
Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)
Κίτρινες: Αζάντι, Κωνσταντόπουλος - Μπρούμα
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Κνετ, Μεντίνα
(84’ Ντάλσιο), Μαλής, Κωνσταντόπουλος, Βά-

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 4-1 του Εθνικού
Ο Απόλλωνας επιβεβαίωσε τον τίτλο του
φαβορί στο Δασάκι, αφού μετέτρεψε σε… πικνικ το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας και επιβλήθηκε με 4-1. Νίκη με την οποία επέστρεψε στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν άσχημο χωρίς καμιά φάση στα πρώτα 40 λεπτά. Αλλά ήλθε ο
Πίττας στο 42’ και διέλυσε τις προβλέψεις,
ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του, όπως
πολύ καλά ξέρει να κάνει φέτος. Ο Φιλιώτης με
ωραία προσπάθεια και επιμονή, έβγαλε ωραία
πάσα για τον συμπαίκτη του στην περιοχή, με
τον Πίττα να σουτάρει απέναντι από τον Μπο-
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γκατίνοφ, νικώντας τον και ανοίγοντας το
σκορ σε 1-0 για τους κυανόλευκους και αυτό
ήταν και το σκορ.
Στο β’ μέρος η γηπεδούχος ομάδα έμοιαζε
ακίνδυνη και αυτό επέτρεπε στους φιλοξενούμενους να κυνηγήσουν δεύτερο τέρμα, αλλά
χωρίς να αφήνουν κενά στην οπισθοφυλακή
τους. Και τα κατάφεραν με τον Σάλαϊ στο 57΄με
κοντινό πλασέ έπειτα από γύρισμα του Ντένιτς.
Η Άχνα έγινε λίγο απειλητική στη συνέχεια
και κατάφερε να μπει στο παιχνίδι για λίγο σκοράροντας με τον κεφαλιά του Κοστόφσκι στο
70’, έπειτα από σέντρα-σουτ του Γκόρουμπετς.

ντερσον (70’ Περέιρα), Αρσούρα, Ταχάρ (85’ Τσιγγάρας), Αριγίμπι (70’ Μανθάτης), Ντίας, Μάζουρεκ, Αζάντι (61’ Βέργος).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνος): Τζολάκης,
Ντρέγκερ (85’ Ανδρούτσος), Σισέ, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Καμαρά, Εμβιλά, Μπρούμα (46’ Ραντζέλοβιτς), Φορτούνης (46’ Βαλμπουενά), Μασούρας
(59’ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (90’+3’ Χασάν).

Και λέμε για λίγο, διότι στη συνέχεια ο Απόλλωνας πέτυχε άλλα δύο τέρματα με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι του Ματέι στο 76’ (το κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Ντεϊβίσον)
και με προβολή του Πίττα μετά από φάουλ του
Πέδρο στο 78’ με την μπάλα να παίρνει μία παράξενη πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα για
το 4-1 που ήταν και το αποτέλεσμα του αγώνα.
Εθνικός Άχνας (Ηλίας Χαραλάμπους): Μπογκατίνοφ, Σάβιτς, Περατικός (65’ Μιγκελίτο),
Ντεϊβίσον, Χριστοφή, Ζάκπα, Χουντομπιάκ,
Γκόρουμπετς, Κονέ, Παπαγεωργίου (83’
Κουμής), Κοστόφσκι.
Απόλλων (Γιάννης Πετράκης): Δημητρίου,
Φιλιώτης, Κατελάρης, Γιούστε, Σάλαϊ, Πίττας
(82’ Παπουνασβίλι), Ντένιτς, Χ. Κυριάκου (82’
Ψύχας), Γκακπέ (58’ Πέδρο), Ματέι (77’ Βασιλείου), Νταμπό (58’ Ντιγκινί).

To τριφύλλι σταμάτησε στη Λεμεσό
ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1

Βοζίνια έδιωξε με δυσκολία.
Στα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους έγινε ακόμη πιο απειλητική. Αρχικά ο Τόρες με σουτ εκτός
περιοχής ανάγκασε τον Φαμπιάνο
σε δύσκολη επέμβαση. Επίσης στο
τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Ριέρα εκτέλεσε ένα φά-

ουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Φαμπιάνο, η μπάλα έφτασε
στον Μπάμπιτς, όμως ο Λέζιακς
πρόλαβε τη τελευταία στιγμή και
έδιωξε. Η πρώτη καλή στιγμή στο
δεύτερο μέρος σημειώθηκε στο 53’,
με ένα δυνατό άστοχο σουτ του
Αντωνίου, λίγο έξω από τη μεγάλη

περιοχή του Φαμπιάνο.
Στο 67’ οι γηπεδούχοι απείλησαν
εκ νέου με σουτ του Ντανίλο εκτός
περιοχής, όμως ο Φαμπιάνο φώναξε και πάλι παρών.
Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει για το
γκολ της ισοφάρισης, όμως οι φιλοξενούμενοι αμύνονταν εξαιρετικά. Τελικά οι προσπάθειες των
«γαλαζοκίτρινων» της Λεμεσού
απόδωσε καρπούς με γκολ του
Μαέ στο 90+2’. Ο επιθετικός της
ΑΕΛ με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
ΑΕΛ (Ντούσαν Κέρκεζ): Βοζίνια,
Μηνάς (81’ Μάιντεβατς), Σάντος,
Ράσο, Τεσείρα, Νταβόρ (81’ Δ.
Αβράμ), Ριέρα, Ντανίλο, Αβραάμ
(31’ Αντάμοβιτς), Τόρες, Μπάμπιτς
(70’ Μαέ).
Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, Λούφτνερ, Λανγκ, Χούμποτσαν, Λέζιακς, Κούσουλος, Γκόμεθ, Τζιωνής, Λοϊζου (50’ Σέχου),
Κακουλλής (50’ Τιάγκο), Ντούρις
(67’ Ασάντε).

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας
1-0
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ
1-4
Έβερτον-Ρόδεραμ
2-1 παρ. (κ.α. 1-1)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κάρντιφ
1-0
Μπόρχαμ Γουντ-Μίλγουολ
0-2
Λούτον-Ρέντινγκ
1-0
Νόριτς-Κόβεντρι
2-0
Τσόρλεϊ-Ντέρμπι Κάουντι
2-0
Μπόρνμουθ-Όλνταμ
4-1
Στιβενέιτζ-Σουόνσι
0-2
Μπρίστολ Ρόβερς-Σέφιλντ Γιουν.ντ 2-3
Μπλάκμπερν-Ντονκάστερ
0-1
Στόουκ Σίτι-Λέστερ
0-4
Γουίκομ-Πρέστον
4-1
Μπέρνλι-Μίλτον Κέινς Ντονς
4-3 στα
πέν.
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς-Φούλαμ 0-2 παρ.
Έξετερ-Σέφιλντ Γουένσντεϊ
0-2
Μπλάκπουλ-Γουέστ Μπρομ (πεναλτι) 3-2
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 2-0 παρ. (κ.α. 0-0)
Χάντερσφιλντ-Πλίμουθ
2-3
Μπρέντφορντ-Μίντλεσμπρο
2-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουότφορντ 1-0

Γερμανία (15η αγωνιστική)
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μον
Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης
Φράιμπουργκ-Κολωνία
Ουνιόν Βερ.Βόλφσμπουργκ
Σάλκε-Χοφενχάιμ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φραν.
Λειψία-Ντόρτμουντ

3-2
1-1
5-0
2-2
4-0
0-2
1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου
Λειψία
Λεβερκούζεν
Ντόρτμουντ
Oυνιόν Βερολίνου
Βόλφσμπουργκ
Γκλάντμπαχ
Φράιμπουργκ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

33
31
29
28
25
25
24
23
23

Γαλλία (19η αγωνιστική)
Μπορντό-Λοριάν
Ντιζόν-Μαρσέιγ
Λανς-Στρασμπούρ
Μετς-Νις
Μονακό-Ανζέ
Μονπελιέ-Ναντ
Νιμ-Λιλ
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ
Ρεμς-Σεντ Ετιέν
Ρεν-Λιόν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Λιόν
Παρί Σ.Ζ.
Λιλ
Μονακό
Ρεν
Μαρσέιγ
Ανζέ
Μονπελιέ

2-1
0-0
0-1
1-1
3-0
1-1
0-1
3-0
3-1
2-2

40
39
39
33
33
32 -17αγ.
30
28
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O Ζοζέπ Μπορέλ
για τις εξελίξεις
στην Αμερική
Βρυξέλλες.- Της Ειρήνης
Ζαρκαδούλα/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τον διχασμό που επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία μετά από την τετραετία της
προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ με ανάρτησή του στο μπλογκ του, ενώ υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει αντίσταση «σε κάθε δημαγωγική έκρηξη από λαϊκιστές ηγέτες, σε κάθε εκρηκτική ρητορική και ρητορική μίσους από δημαγωγούς».
«Τα αδιανόητα γεγονότα της Τετάρτης
δείχνουν πόσο ζημιωμένη και διχασμένη είναι η αμερικανική κοινωνία μετά από τέσσερα χρόνια διοίκησης Τραμπ» τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ.
Συμπληρώνει ότι «Αυτό που είδαμε την
Τετάρτη ήταν μόνο το αποκορύφωμα των
πολύ ανησυχητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.
Πρέπει να αποτελεί κάλεσμα αφύπνισης για
όλους τους υποστηρικτές της δημοκρατίας.
Να καταπολεμήσουμε την ψευδαίσθηση και
τις επιθέσεις κατά των δημοκρατικών αξιών
και να ξεπεράσουμε τoυς διχασμούς των
κοινωνιών μας. Όχι μόνο στις ΗΠΑ. Σε όλο
τον κόσμο, υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες –
στην αντιπολίτευση και επίσης όλο και περισσότερο στην εξουσία– έτοιμοι να υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς».
Επιπροσθέτως, ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημειώνει ότι «όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι
αν δεχτούμε τις αποτυχίες μετά από οπισθοδρόμηση, ακόμα κι αν φαίνονται δευτερεύουσες, η δημοκρατία και οι αξίες και οι
θεσμοί της μπορούν τελικά και αμετάκλητα
να χαθούν. Για να αποφύγουμε αυτήν τη
μοίρα, πρέπει να αντισταθούμε αμέσως σε
κάθε παραβίαση της ανεξαρτησίας των δημοκρατικών θεσμών, σε κάθε δημαγωγική
έκρηξη από λαϊκιστές ηγέτες, σε κάθε εκρηκτική ρητορική και ρητορική μίσους από
δημαγωγούς, σε κάθε εκστρατεία παραπληροφόρησης και ψευδείς ειδήσεις που τροφοδοτούν και ενθαρρύνουν τους εχθρούς
της δημοκρατίας».
«Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις βασικές
αιτίες της δυναμικής που τροφοδοτούν τέτοιες δυνάμεις. Η ανησυχητική επιτυχία
των αντιπάλων της δημοκρατίας παγκοσμίως συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι ένας
αυξανόμενος αριθμός πολιτών δεν αισθάνεται πλέον επαρκώς προστατευμένος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, αλλά συνδέονται επίσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με τις δυσλειτουργίες των οικονομιών μας τις τελευταίες δεκαετίες. Η σημαντική αύξηση των ανισοτήτων στις κοινωνίες μας, η φοροδιαφυγή και οι φορολογικοί
παράδεισοι, η αποδυνάμωση της ικανότητας ρύθμισης μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, η αποβιομηχάνιση και η υψηλή ανεργία - όλα αυτά τα φαινόμενα συνέβαλαν,
στην Ευρώπη όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αποδυνάμωση της νομιμότητας στη δημοκρατία, ιδίως μεταξύ εκείνων
στη χαμηλότερη κλίμακα εισοδήματος και
πλούτου» προσθέτει ο κ. Μπορέλ.
Επισημαίνει ότι «σε περίπτωση που κάποιος είχε αμφιβολίες, τα γεγονότα στην
Ουάσιγκτον δείχνουν επίσης ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί πραγματική απειλή
για τις δημοκρατίες».
Τέλος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος καταλήγει
σημειώνοντας ότι «αυτό που είδαμε δεν είναι η Αμερική που γνωρίζουμε και ταυτίζουμε με τα ιδανικά της δημοκρατίας και
της ελευθερίας. Πιστεύω στη δύναμη των
αμερικανικών θεσμών και είμαι πεπεισμένος
ότι η αμερικανική δημοκρατία θα καταφέρει
να ξεπεράσει τη δοκιμασία που διέρχεται
αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ακόμη και ότι θα
αναδειχθεί ισχυρότερη, για το καλό των πολιτών της και όλου του κόσμου».

Ελλάδα

22
GreekNews

Όταν δύο πρόεδροι συνομιλούσαν με Έλληνα δημοσιογράφο
Αθήνα
ε δέκα μέρες από σήμερα ο εκλεγμένος
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα του ως ο 46ος
πρόεδρος των ΗΠΑ, με αντιπρόεδρο την Κάμαλα Χάρις. Σε δύο εντελώς διαφορετικές χρονικές περιόδους, πριν και μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ
Φραγκλίνος Ρουζβελτ και ο 34ος πρόεδρος
των ΗΠΑ Ντουάιτ Αιζενχαόυερ, λίγες εβδομάδες πριν εκλεγεί, μιλούσαν στο δημοσιογράφο
Αλέκο Λιδωρίκη για την Ελλάδα και τα μεγάλα ζητήματα της εποχής.

Σ

Ο Αλέκος Λιδωρίκης συνάντησε τον 32ο πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ρούζβελτ στον Λευκό Οίκο, στα μέσα της πρώτης του θητείας, το
1935, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης σε
αμερικανούς δημοσιογράφους και ευρωπαίους
ανταποκριτές. Όταν ο Μακ Ντέρμον, διευθυντής
του Γραφείου Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ,
συστήνει τον Αλέκο Λιδωρίκη στον πρόεδρο
των ΗΠΑ, ο Φραγκλίνος Ρουζβελ αναφέρει στο
νεαρό τότε Έλληνα δημοσιογράφο: «Ακρόπολις… Αθήναι. Προ τριών ετών επρόκειτο να έλθω. Αλλά η εκλογή μου ματαίωσε το ωραίο πρόγραμμα που είχα καταρτίσει. Εν τούτοις ίσως έλθω γρήγορα. Σε ένα, δύο χρόνια. Πάντως θα έλθω, οπωσδήποτε».
«Πως ήλθατε εις την Αμερική; Δεν βλέπω συχνά Έλληνες δημοσιογράφους», αναφέρει ο
πρόεδρος των ΗΠΑ και συνεχίζει: «Ξέρετε ότι
ένας από τους πιο αγαπητούς μου συμμαθητάς
είναι ο πρεσβευτής μας στην Αθήνα; Ο Μάκ Βή.
Είναι θερμός λάτρης της χώρα σας και μου έχει
επανειλημμένος μιλήσει με αγάπη για την ωραία
σας πατρίδα».
«Στον ευρωπαϊκό ορίζοντα φαίνονται σύννεφα απειλητικά. Ο πόλεμος μοιάζει να απειλεί
την ανθρωπότητα και πάλι. Σε μια τέτοια περίπτωση τι θα κάνει η Αμερική;», ρωτάει ο Αλ. Λιδωρίκης.
«Αυτή η ερώτησης μοιάζει λιγάκι με… αιφνιδιασμό, απαντά ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ. Χρειάζεται συζήτηση για να αποδειχθεί πώς και υπό
ποιούς όρους θα εδημιουργείτο μια νέα σύρραξη
πανευρωπαϊκή. Εν τούτοις, αυτό που μου επιτρέπεται να πω για να ικανοποιήσω την ερώτηση
σας είναι ότι η Αμερική δεν θα ήτο διατεθειμένη
να εμπλακεί σε νέες πολεμικές περιπέτειες. Θέλει την ησυχία της και εάν προτιμάτε ακόμη δεν
της συμφέρει να καταπονείται ως ένοπλος διαιτητής ξένων λογαριασμών αφού προέχει σήμερα
για αυτή ζήτημα ασφάλειας προσωπικής»
«Διάβασα και άκουσα κύριε πρόεδρε ότι η
Αμερική κάνει τεράστιες πολεμικές προετοιμασίες. Είναι αλήθεια και σε ποιο βαθμό;» «Είναι

Ο πρόεδρος Ντουάιτ Αινζενχάουρ με το δημοσιογράφο Αλέκο Λιδωρίκη, Ουάσιγκτον 1952.
γεγονός ότι δεν παραμελούμε ένα προληπτικό
στρατιωτικό εξοπλισμό. Έχουν δαπανηθεί τελευταία 600 εκατ. δολάρια για την ανασυγκρότηση
του στρατού και του στόλου. Και 250 εκατ. δολάρια για διάφορα λιμενικά και οχυρωματικά έργα στις νήσους της Χαβαής», αναφέρει μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ντουάιτ Αιζενχαόυερ: «Είναι προνόμιο για
ένας άνθρωπο να μπορέσει να σταθεί για λίγο
ανάμεσα στ’ αθάνατα αρχαία σας».
Ο Ντουάιτ Αιζενχαόυερ υποψήφιος πρόεδρος
των Ρεπουμπλικάνων, με αντίπαλο τον Αντλαι
Στήβενσον, δέχτηκε τον Αλέκο Λιδωρίκη το
1952, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σαλόνι σε ειδική αμαξοστοιχία που περιόδευε την Αμερική.
Λίγο αργότερα κέρδιζε τις εκλογές και γινόταν ο
34ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (από
το 1953 μέχρι το 1961).
«Ήμουνα προ μηνών στην χώρα σας. Ήταν το
πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα και ήταν μια από
τις πιο γόνιμες και αισθητικές χαρές που ένιωσα
στη ζωή μου. Όταν ανέβηκα στο λόφο της Ακροπόλεως και είδα την τόση ομορφιά εκεί πάνω και
από εκεί πάνω, κατάλαβα γιατί αξίζει να αγωνίζεται κανείς. Είναι προνόμιο για έναν άνθρωπο
να μπορέσει να σταθεί για λίγο ανάμεσα στ›
αθάνατα αρχαία σας», αναφέρει ο Ντουάιτ Αιζενχαόυερ.
«Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από τον ελληνικό στρατό», τον ρωτά ο Λιδωρίκης. «Επήγα
προς Βορράν και είδα και αντελήφθην πως λειτουργεί η στρατιωτική σας μηχανή. Έμεινα ικανοποιημένος. Ο ελληνικός στρατός έχει επιτελέσει αξιοσημείωτες προόδους και δίκαια θεωρείται σημαντικό στοιχείο μέσα στο αμυντικό προπύργιο της Ευρώπης».

«Είστε βέβαια εν γνώσει της μειώσεως της θητεία», αναφέρει ο Λιδωρίκης. «Είμαι εν γνώσει.
Μια χώρα ταλαιπωρημένη και μικρή, όπως η Ελλάς, με περιορισμένες τις οικονομικές της δυνατότητες, αντιλαμβάνομαι γιατί περιόρισε τη
στρατιωτική θητεία. Πιστεύω ότι και τα δύο τρίτα αυτού του στρατού, που εγνώρισα όταν
ήμουν στην Ελλάδα, είναι περίπου ό,τι χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί η χώρα σας. Δεν είναι
πάντοτε ο αριθμός που παίζει αποφασιστικό ρόλο. Είναι το σθένος. Και αυτό ευτυχώς υπάρχει».
«Τι θα έπρεπε ο Ελληνικός λαός να περιμένει
από εσάς, αν αύριο είσθε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;». «Βεβαίως τη φιλική, συμμαχική μου ενίσχυση», απαντά ο Ντουάιτ Αιζενχαόυερ
«Θρυλείται ότι θα είσθε φειδωλότερος στο ζήτημα της οικονομικής βοήθειας», αναφέρει ο Λιδωρίκης. «Δεν πρόκειται να είμαι φειδωλός εκεί
που υπάρχει άμεσα και πραγματική ανάγκη. Αλλά δεν είμαι οπαδός της θεωρίας ότι η Αμερική
πρέπει να καταστήσει τους συμμάχους της ισόβια «συνταξιούχα» έθνη. Καμία αμφιβολία δεν
υπάρχει ότι πρέπει να βρεθεί ένα υποκατάστατον για την προσωρινή αυτή υπόθεση της διαβιβάσεως χρυσού στα ελεύθερα έθνη. Δεν νομίζω
ότι το σημερινό «στάτους» δημιουργεί μόνιμα κα
σταθερά αποτελέσματα, ούτε μας προσπορίζει
αληθινούς φίλους. Αυτό που πρέπει να γίνει για
την Ελλάδα θα γίνει. Αλλά, μιλώντας γενικότερα, φρονώ ότι, τόσο για το καλό της Αμερικής
όσο και για το καλό των συμμάχων της, θα πρέπει να ευρεθεί καλύτερος τρόπος ανασυγκροτήσεως από την συνεχή ερωτοτροπία στα ταμεία
της Αμερικής».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πορτογαλία
Λισαβόνα.- Του Νίκου Αρμένη/
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στη Λισαβόνα μετέβη την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου
να συναντηθεί αύριο με τον Πορτογάλο ομόλογό του Αντόνιο Κόστα λίγες ημέρες μετά την
ανάληψη της εξάμηνης προεδρίας της Ε.Ε από
την Πορτογαλία.
Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού
στην πορτογαλική πρωτεύουσα αρχικά είχε
προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς αλλά ως γνωστόν αναβλήθηκε.
Ο κ. Κόστα θα παρουσιάσει στον κ. Μητσοτάκη τις προτεραιότητες που έχει θέσει η πορτογαλική προεδρία ενώ αναμένεται να τεθούν
ζητήματα διμερούς συνεργασίας.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι δυο
ηγέτες θα συζητήσουν ζητήματα κομβικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η αξιο-

ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών μετά την
πανδημία, η ψηφιακή μετάβαση και η στροφή
στην πράσινη ανάπτυξη.
Αναμένεται να συζητηθεί επίσης η πρόθεση
της πορτογαλικής προεδρίας να θέσει στην ευρωπαϊκή ατζέντα κοινωνικά δικαιώματα και μέτρα κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα υπό τη
σκιά των επιπτώσεων της πανδημίας.
Οι δυο πρωθυπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η
πανδημία καθώς και για τη μεγάλη ευρωπαϊκή
εκστρατεία εμβολιασμού.
Στην ατζέντα της συζήτησης που θα έχουν οι
κ.κ Μητσοτάκης και Κόστα περιλαμβάνονται
επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
και στο Μεταναστευτικό, ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, όπου θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση της ‹Αγκυρας με τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμ-

βρίου.
Από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι Ελλάδα και Πορτογαλία είναι άλλωστε δύο φυσικοί εταίροι και σύμμαχοι, αφενός ως μέλη του
NATO αλλά και ως δύο μεσαίες ευρωπαϊκές οικονομίες με κοινά συμφέροντα και κοινούς
στόχους, που μπορούν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να μεγαλώνουν το αποτύπωμά τους.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στη Λισαβόνα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της Ναυτικής Αστυνομίας της
Πορτογαλίας, η οποία συμμετέχει από το 2014
στην Επιχείρηση «Ποσειδών» της Frontex που
διεξάγεται στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
Επίσης θα επισκεφτεί και την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA), η
οποία εδρεύει στην πορτογαλική πρωτεύουσα
και μεριμνά ποικιλοτρόπως για την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας, έργο κρίσιμο για τον μεγάλο
ελληνόκτητο στόλο.
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

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

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

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

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

GreekNews

MARYLAND: PAINTER
& GENERAL MANAGER NEEDED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδιαφερόμενος για αγορά ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος τοις μετρητοίς.
Επίσης διαθέτω και ακίνητα προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8:00 - 4:00 +1-718 880 8097

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

EXPERIENCED CARETAKER

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

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES
ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

hour. Call Don at 973-789-6408.

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

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

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

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

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

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

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

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

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

REV. YANNI

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

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236
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Τρεις νεκροί από
χιονοστιβάδα
Μόσχα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε ένα χιονοδρομικό κέντρο
στο Νορίλσκ, στον Αρκτικό Κύκλο, αργά το
βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε το
τοπικό παράρτημα του υπουργείου Επειγουσών Καταστάσεων της Ρωσίας.
Οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς δύο ενήλικες, έναν άνδρα 45 ετών, μια 38χρονη γυναίκα και ένα παιδί. Ένας 14χρονος βρέθηκε
ζωντανός και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με κρυοπαγήματα.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους
κοινωνικής δικτύωσης, διασώστες και εθελοντές αγωνίζονται όλη τη νύχτα υπό αντίξοες
συνθήκες και ενώ επικρατούν ισχυροί άνεμοι,
να φτάσουν στα κτίρια που θάφτηκαν κάτω
από τόνους χιόνι και πάγο.
Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει
ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα
σε αυτήν την απομονωμένη πόλη των 180.000
κατοίκων. Μεταξύ άλλων θέλει να διαπιστώσει αν τηρούνταν οι κανονισμοί ασφαλείας
από τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων.
Προς το παρόν δεν έχει διαλευκανθεί σε
ποιον ανήκαν τα τέσσερα κτίρια που θάφτηκαν στο χιόνι.
Η χιονοστιβάδα κάλυψε μια έκταση 300
τετραγωνικών μέτρων, φέρεται να δήλωσε η
διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Γκόρα
Οντελνάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Προβλήματα από
χιονοθύελλα
στην Ισπανία
Μαδρίτη

Στρατιώτες διέσωσαν οδηγούς παγιδευμένους στα οχήματά τους καθώς οι σφοδρές
χιονοπτώσεις από την Καταιγίδα Φιλομένα
προκάλεσαν χάος στις μετακινήσεις σε ολόκληρη την Ισπανία και το αεροδρόμιο της
Μαδρίτης παρέμεινε το Σάββατο κλειστό,
όμως τα χειρότερα αναμένονται, καθώς προβλέπονται για σήμερα άλλα 20 εκατοστά χιονιού. Οι χιονοπτώσεις αυτές είναι οι χειρότερες των τελευταίων 50 ετών στην Ισπανία,
δεν εξασθένησαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας και πέντε περιφέρειες στο κέντρο
της χώρας έχουν τεθεί σήμερα το πρωί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
«Εξαιτίας της πρόγνωσης για χιονοπτώσεις
και για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο
Μπαράχας της Μαδρίτης θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα του Σαββάτου», ανακοίνωσε στο Twitter η Aena, η εταιρεία που
ελέγχει τα ισπανικά αεροδρόμια.
Το αεροδρόμιο έκλεισε χθες, Παρασκευή,
τη νύχτα, αφού η χιονοθύελλα κατέστησε
αδύνατες τις πτήσεις. Ματαιώθηκαν τουλάχιστον 50 πτήσεις προς τη Μαδρίτη, τη Μάλαγα, την Τενερίφη και τη Θέουτα, ισπανικό
έδαφος στη βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε η
Aena.
Στρατιώτες κατέβαλαν προσπάθειες για να
φθάσουν σε οδηγούς, τα οχήματα των οποίων
παρέμεναν ακινητοποιημένα για ώρες σε δρόμους γύρω από τη Μαδρίτη.
«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης
στους αυτοκινητοδρόμους A4, A5, M40 και
M607», ανακοίνωσε στο Twitter η Μονάδα
Στρατιωτικών Έκτακτων Αναγκών, η οποία
ανέπτυξε 147 στρατιώτες.
Τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων υψηλής
ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τις νοτιοανατολικές πόλεις Αλικάντε και Βαλένθια
ανεστάλησαν, όπως και τα δρομολόγια των
λεωφορείων στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο.
Η Μαδρίτη και άλλες τέσσερις περιφέρειες
βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση κόκκινου
συναγερμού καθώς οι σφοδρές χιονοπτώσεις
προβλέπεται ότι θα συνεχισθούν, ανακοίνωσε
η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία άλλα 20 εκατοστά χιονιού
αναμένεται να πέσουν σήμερα στη Μαδρίτη
και στο κέντρο της χώρας.

HΠΑΚόσμος
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Πτώση Boeing 737-500 της
Ινδονησίας με 62 επιβαίνοντας

Τζακάρτα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Xinhua-AFP
να αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Sriwijaya Air έχασε την επαφή με
τον πύργο ελέγχου λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα και τα σωστικά συνεργεία έχουν εντοπίσει συντρίμμια που ενδεχομένως να προέρχονται από αυτό, στη θάλασσα, στα
ανοιχτά της πρωτεύουσας της Ινδονησίας.

Έ

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ινδονησίας στέλνουν πλοία στην περιοχή όπου φέρεται ότι συνετρίβη το Boeing 737-500 της εταιρείας Sriwijaya,
ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
«Αναπτύσσουμε τις ομάδες μας και πλοία στην
πιθανολογούμενη περιοχή» είπε στους δημοσιογράφους ο Μπαμπάνγκ Σούριο Άτζι, ένα στέλεχος
των υπηρεσιών διάσωσης.
Το αεροπλάνο φέρεται ότι κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, στην αποκαλούμενη περιοχή «των χιλίων νησιών».
Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας Μπούντι Κάρια, σε συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε,
είπε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 62 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 50 ήταν επιβάτες και οι
υπόλοιποι 12 πλήρωμα. Μεταξύ των επιβατών
ήταν και 10 παιδιά. Νωρίτερα, άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι επιβάτες ήταν 56 και το πλήρωμα εξαμελές. Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις
14.30 της Κυριακής, τοπική ώρα, από το αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα με προορισμό το Ποντιάνακ,
στην επαρχία του Δυτικού Καλιμαντάν, στο νησί
Βόρνεο. Η αξιόπιστη υπηρεσία καταγραφής πτήσεων Flightradar 24 ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 έκανε βουτιά 10.000 ποδών μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την
απογείωσή της.
Ο Άγκους Χαριόνο, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας διασώσεων, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι
έχουν βρεθεί συντρίμμια στη θάλασσα, στα βόρεια
της Τζακάρτα, όμως ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί
επισήμως ότι προέρχονται από το αεροπλάνο.
Ο Σουρατσμάν, ένας κυβερνητικός αξιωματού-

χος, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Kompas TV ότι
ψαράδες βρήκαν κάτι που μοιάζει με συντρίμμια.
Άλλα κανάλια έδειξαν και εικόνες από τα αντικείμενα στη θάλασσα. «Βρήκαμε μερικά καλώδια, ένα
τζιν παντελόνι και μεταλλικά κομμάτια στο νερό»,
ανέφερε άλλος αξιωματούχος, των υπηρεσιών
ασφαλείας, στον ιστότοπο CNNIndonesia.com.
Η εταιρεία Sriwijaya Air προς το παρόν δεν έχει
εκδώσει κάποια ανακοίνωση. Μια εκπρόσωπος της
Boeing είπε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είναι
ενήμερη και παρακολουθεί την κατάσταση. «Εργαζόμαστε για να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε. Το αεροπλάνο ήταν ηλικίας 27
ετών. Τη στιγμή της απογείωσής του έβρεχε στο
αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα.
Συγγενείς των επιβατών έχουν συγκεντρωθεί
στο αεροδρόμιο και περιμένουν, κλαίγοντας, να
μάθουν νέα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Στα τέλη του 2018 ένα Boeing 737 MAX της
ινδονησιακής εταιρεία Lion Air συνετρίβη στα
ανοιχτά της Τζακάρτας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 189 άνθρωποι. Το αεροπλάνο που χάθηκε σήμερα είναι κατά πολύ παλαιότερο μοντέλο.
Η εταιρεία Sriwijaya Air ιδρύθηκε το 2003, εκτελεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού στην Ινδονησία και
μέχρι τώρα δεν είχε κανένα θανατηφόρο δυστύχημα στο ενεργητικό της. Μόνο το 2008 ένας αγρότης σκοτώθηκε όταν ένα Boeing 737-200 ξέφυγε
από τον διάδρομο προσγείωσης επειδή αντιμετώπισε πρόβλημα με το υδραυλικό σύστημά του.
Το Μπόινγκ της Sriwijaya Air που κατέπεσε σήμερα, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το
αεροδρόμιο της Τζακάρτα, ήταν σε καλή κατάσταση, υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας,
Τζέφερσον Ίρβιν Τζαουβένα.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η πτήση καθυστέρησε για 30 λεπτά, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στην περιοχή της ινδονησιακής πρωτεύουσας.
Οι αρχές της Ινδονησίας καθόρισαν τις συντεταγμένες του αεροσκάφους και σκάφη έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπου κατέπεσε.

Σε τουλάχιστον 8 πολιτείες μεταλλαγμένος SARS-CoV-2
Ουάσιγκτον
Κρούσματα της νέας, βρετανικής μετάλλαξης
του SARS-CoV-2 έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον οκτώ Πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία, την ώρα που η χώρα κατέγραψε νέο ρεκόρ μολύνσεων.
Με βάση τα δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), έχουν καταγραφεί 63 κρούσματα, τα περισσότερα στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα. Έχουν αναφερθεί
όμως κρούσματα και στις Πολιτείες της Νέας
Υόρκης, στη Βιρτζίνια, το Κολοράντο, το Τέξας,
την Τζόρτζια, το Κονέκτικατ και την Πενσιλβάνια. Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος Άντονι Φάου-

τσι εκτίμησε την Τετάρτη ότι αυτή η νέα παραλλαγή ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ, όμως ότι ο ίδιος δεν ανησυχεί
ιδιαίτερα.
Σύμφωνα με στοιχεία του πανεπιστημίου
Τζονς Χόπκινς, την Παρασκευή καταγράφηκε
στις ΗΠΑ νέο ρεκόρ κρουσμάτων, με περίπου
290.000 μολύνσεις μέσα σε διάστημα 24 ωρών
και 3.676 θανάτους. Περίπου 131.000 άνθρωποι
νοσηλεύονται εξαιτίας της Covid-19.
Συνολικά, από την έναρξη της πανδημίας, οι
ΗΠΑ έχουν καταγράψει 21,8 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότερους από 368.000 θανάτους.

Γλύτωσε το
Ολοκαύτωμα
έφυγε από Covid-19
Βουκουρέστι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ένας από τους τελευταίους επιζώντες των «τρένων του θανάτου», του
πογκρόμ των Εβραίων από τις φιλοναζιστικές ρουμανικές αρχές, τον Ιούνιο
του 1941, απεβίωσε από την Covid-19,
ανακοίνωσε το Σάββατο η Εβραϊκή
Κοινότητα του Βουκουρεστίου.
Ο Ιάνκου Τούκαρμαν ήταν 98 ετών.
«Επέδειξε απίστευτη γενναιοδωρία
απέναντι σε εκείνους που τον έστειλαν
στην κόλαση όταν ήταν έφηβος. Παρά
την οδύνη και τη θλίψη που σημάδεψαν
τη «δεύτερη ζωή» του, αναζητούσε πάντα την ομορφιά και την καλοσύνη»,
δήλωσε ο Αντρέι Μουράρο, ιστορικός
και σύμβουλος της ρουμανικής προεδρίας. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του
Ισραήλ στο Βουκουρέστι, τον Νταβίντ
Σαράνγκα, ο Ιάνκου Τούκαρμαν πέθανε από τον νέο κορονοϊό. «Επέζησε από
την αδιανόητη φρίκη στο πογκρόμ του
Ιασίου» που στοίχισε τη ζωή σε 13.000
Εβραίους αλλά «αυτός ο άνθρωπος που
διακρινόταν από την απίστευτη λαχτάρα του για τη ζωή δεν μπόρεσε να δώσει τη μάχη απέναντι σε αυτόν το ανηλεή ιό», σχολίασε ο διπλωμάτης. «Κατάφερε να συμφιλιωθεί με το παρελθόν
και μετέτρεψε την εμπειρία του σε μάθημα για τις μελλοντικές γενιές», υπογράμμισε. Στις 29 Ιουνίου 1941 χιλιάδες
Εβραίοι, κάτοικοι του Ιασίου, συγκεντρώθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση της πόλης, κατ’ εντολή του φιλοναζιστή δικτάτορα, στρατάρχη Ίον Αντονέσκου. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν επί τόπου. Άλλοι, περίπου
7.000-8.000 άνθρωποι, επιβιβάστηκαν
σε σφραγισμένα βαγόνια τρένων και οι
περισσότεροι πέθαναν από ασφυξία,
μετά από ταξίδι διάρκειας 10 ωρών.
«Γιορτάζω τα γενέθλιά μου δυο φορές
τον χρόνο: τη μέρα που γεννήθηκα και
στις 30 Ιουνίου, την ημέρα που επιβίωσα από το τρένο του θανάτου», είπε πει
ο Ιάνκου Τούκαρμαν σε μια ομιλία του
το 2016. «Στο βαγόνι μου είχαν επιβιβαστεί 137 Εβραίοι, μόνο οκτώ επέζησαν». Ο έφηβος στη συνέχεια οδηγήθηκε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής
εργασίας, στη βορειοανατολική Ρουμανία, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του
πολέμου.

Η Μπριζίτ Μακρόν
είχε βρεθεί θετική
στην Covid-19
Παρίσι
Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου
Εμανουέλ Μακρόν είχε βρεθεί θετική
στην Covid-19 γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου, όμως ξανάρχισε τις καθημερινές
δραστηριότητές της αφού το δεύτερο
τεστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό, μετέδωσαν σήμερα οι γαλλικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί Europe 1 και
France Info.
Σύμφωνα με το Europe 1 η Μπριζίτ
Μακρόν βρέθηκε θετική στον νέο κορονοϊό στις 24 Δεκεμβρίου. Δεν παρουσίαζε κανένα σημαντικό σύμπτωμα και
τα δύο επόμενα τεστ, στις 30 και 31 Δεκεμβρίου, βγήκαν αρνητικά.
Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε θετικός στις 17 Δεκεμβρίου και τέθηκε σε αυτοαπομόνωση. Το επόμενο
τεστ, στις 24 Δεκεμβρίου, έδειξε ότι δεν
είχε πλέον συμπτώματα της Covid-19.

Οικονομία
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Κλείσιμο με νέα
ρεκόρ στη Γουόλ Στριτ
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Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 56,84 μονάδων
(+0,18%), στις 31.097,97 μονάδες.
Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq, των εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας τεχνολογίας, έκλεισε με
άνοδο 134,5 μονάδων (+1,03%), στις 13.201,98
μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, πιο ενδεικτικός
της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,89 μονάδων (+0,55%), στις 3.824,68 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
Παρίσι
CAC 40
Ζυρίχη
SMI
Φραγκφούρτη DAX30
EuroStoxx50 3.645,05

6.873,26 +16,30
5.706,38 +37,03
10.797,99 +19,32
14.049,53 +81,29
+22,63 +0,62%

+0,24%
+0,65%
+0,18%
+0,58%

Το ευρώ στα $1,2250
Aνοδικά κινήθηκαν οι τιμές των ομολόγων. Η
απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 0,65 (έως το 0,58%), του
5ετούς στο 0,04% και του 15ετους στο 0,86%.
Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί ελαφρώς το ευρώ έναντι του δολαρίου. Tα στοιχεία
από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ δεν άσκησαν
σημαντικές πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα.
Από την άλλη, στην Ευρωζώνη οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν σε μηνιαία βάση τον μήνα
Νοέμβριο υποχώρηση (6,1%) μεγαλύτερη της
εκτιμώμενης (-3,4%).
Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που
ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2250
δολ. Το ευρώ βρίσκεται στα 127,245 γεν, στο
0,9009 με τη στερλίνα και στο 1,0825 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε
ποσοστό 0,04% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 103,875 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
άνοδο 0,24% και διαμορφώνεται στα 1,3593 δολάρια.

Μείωση18% στο έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου
Μείωση 18% καταγράφηκε στο έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Νοέμβριο
εφέτος, καθώς η μείωση στην αξία των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια της πτώσης στην αξία
των εξαγωγών.
Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων
τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 3.990,7
εκατ. ευρώ έναντι 4.405,0 εκατ. ευρώ τον ίδιο
μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 9,4%
(χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 69,5 εκατ. ευρώ ή 2,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά
61,5 εκατ. ευρώ ή 1,8%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.625,1 εκατ. ευρώ
έναντι 2.738,9 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2019,
παρουσιάζοντας μείωση 4,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 75,8 εκατ. ευρώ ή 3,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα
πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 93,5 εκατ. ευρώ
ή 4,7%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.365,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.666,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση
18% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 145,3 εκατ. ευρώ ή 10,7%, ενώ χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση
κατά 155,0 εκατ. ευρώ ή 11,3%).
Το 11μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγώναφίξεων ανήλθε στο ποσό των 44.140,9 εκατ. ευρώ έναντι 51.303,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα
του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14% .

Φοιτητές και μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγρατοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το Υ.ΜΑ.Θ. κατά του νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Πέμπτη
07 Ιανουαρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΣΙΔΗΣ

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε άνοδο 1,27% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους, επηρεαζόμενη από το
θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς
αγορές με τη Wall Street να καταγράφει νέα
ιστορικά ρεκόρ. Τα χρηματιστήρια έμειναν
ανεπηρέαστα από τα όσα πρωτόγνωρα συνέβησαν στο Καπιτώλιο αντλώντας αισιοδοξία από τις προσδοκίες για έναν ακόμη δημοσιονομικό πακέτο στις ΗΠΑ μετά και την
επικύρωση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν
από το Κογκρέσο και την επικράτηση των
Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία.

Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Bank of America
η τάση «αγοράστε τα πάντα» που επικράτησε το
2020, συνεχίζεται και το 2021. Σε διάστημα μίας
εβδομάδας έως την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, οι εισροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 29,1 δισ. δολ. Στην εγχώρια αγορά την εβδομάδα αυτή είχαμε εναλλαγή
πρωταγωνιστών καθώς οι τραπεζικές μετοχές διόρθωσαν και το ενδιαφέρον στράφηκε σε μετοχές της
ενέργειας κυρίως. Πάντως οι διεθνείς επενδυτικοί
οίκοι βλέπουν υψηλότερα τις τραπεζικές μετοχές.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan
επαναδιατυπώνει τις θετικές της συστάσεις για τις
εγχώριες μετοχές στις ελληνικές τράπεζες. Οι συστάσεις είναι υπεραπόδοση (overweight) για τις
Alpha Bank, Eurobank και Εθνική ενώ για την Πειραιώς η σύσταση είναι ουδέτερη (neutral).
Η JP Morgan αυξάνει τις τιμές - στόχους στο
1,20 ευρώ για την Αlpha Bank από 1,10 ευρώ προηγουμένως, στο 0,80 ευρώ για τη Eurobank από
0,70 ευρώ και στα 2 ευρώ για την Εθνική από 1,80
ευρώ, ενώ για την Πειραιώς η τιμή - στόχος διαμορφώνεται στο 1,10 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως,

λόγω της μετατροπής του CoCo σε μετοχές. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις
819,27 μονάδες, έναντι 808,99 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία
άνοδο 1,27%.
Τεχνικά, πρώτη στήριξη για την αγορά εντοπίζεται στη ζώνη των 810-800 μονάδων και ακολουθούν οι 780-770 μονάδες και χαμηλότερα οι 750 μονάδες. Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται στη ζώνη
των 820-830 μονάδων και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,83%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με κέρδη 1,46%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
πτώση σε ποσοστό 3,45%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 303,119
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,780 εκατ. ευρώ, από 56,917 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 764 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκε στα 54,629 δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και
η MIG διακινώντας 15.896.680 και 13.837.659 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Εθνική με 10,939 εκατ. ευρώ και η Eurobank με
9,409 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 67 πτωτικά και
23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
SATO +19,70% και Επίλεκτος +14,29%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Εκδόσεις Λιβάνη -20,00% και Μύλοι Σαραντόπουλος -10,00%.

Στο 8,3% η ανεργία στην ευρωζώνη
Βρυξέλλες.- KYPE
Το Νοέμβριο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ
ήταν 8,3%, μειωμένο από 8,4% τον Οκτώβριο
του 2020, αλλά αυξημένο από 7,4% που ήταν το
Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ των 27 μειώθηκε στο 7,5% το Νοέμβριο του 2020, από 7,6%
τον Οκτώβριο 2020 και αυξήθηκε από 6,6% το
Νοέμβριο του 2019.
Η Eurostat εκτιμά ότι 15,933 εκατομμύρια
άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων
13,609 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν
άνεργοι το Νοέμβριο του 2020. Σε σύγκριση με
τον Οκτώβριο του 2020, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 222.000 στην ΕΕ και κατά
172.000 στην ΕΕ ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση

με το Νοέμβριο του 2019, η ανεργία αυξήθηκε
κατά 1,795 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1,425
εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.
Στην Κύπρο η ανεργία μειώθηκε στο 7,8%
(35.000 άτομα, 7,6% για τους άνδρες και 8,0%
για τις γυναίκες) το Νοέμβριο του 2020 από
10,5% (48 000 άτομα) τον Οκτώβριο του 2020.
Ένα χρόνο νωρίτερα η ανεργία ήταν 6,5% (29
000 άτομα). Η ανεργία των νέων ανήλθε στο
21,4% τον Σεπτέμβριο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).
Στην Ελλάδα η ανεργία ήταν 16,1% το Σεπτέμβριο του 2020 (747 000 άτομα, 13,3% για
τους άνδρες και 19,7% για τις γυναίκες - τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Ένα χρόνο νωρίτερα η
ανεργία ήταν 16,9% (797.000 άτομα). Η ανεργία
των νέων ανήλθε στο 33% τον Σεπτέμβριο του
2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Χρηματιστήριο Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε την
εβδομάδα το Χρηματιστήριο, καταγράφοντας ζημιές 0,81% για την πρώτη εβδομάδα
του 2021.
Ωθούμενος από τις απώλειες στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου και της Logicom,
o Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 56,16 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό
0,18%. Ο Δείκτης FTYSE/CySE 20 παρουσίασε ελαφρώς μεγαλύτερες απώλειες, σε ποσοστό 0,27% κλείνοντας στις 33,36 μονάδες. Ο
ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις
€104.784. Από πλευράς επιμέρους χρηματιστηριακών δεικτών, ζημιές παρουσίασε ο τομέας των Ξενοδοχείων με 0,22% και της
Εναλλακτικής Αγοράς με 0,07%, ενώ χωρίς
μεταβολή έκλεισαν η Κύρια Αγορά και οι
Επενδυτικές Εταιρείες.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €40.576 (πτώση 0,28% -τιμή κλεισίματος
€0,71). Ακολούθησαν οι μετοχές της Logicom
με €36.481 (πτώση 3,57% - τιμή κλεισίματος
€1,35), της Ελληνικής Τράπεζας με €10.373
(άνοδος 1,87% - τιμή κλεισίματος €0,76), της
The Cyprus Cement Public Company με
€6.411 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€0,38) και της Louis PLC με €3,288 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,09). Από τις
μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε
κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τρεις
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 82.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε
τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας της Ν.Ε.Α.ς
Αγοράς, All Saints Commercial Plc.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το
Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον η εταιρεία
δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της
για: έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας
Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που
έληξε στις 31/5/2019, έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις
30/11/2019, έκδοση και δημοσιοποίηση της
Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το
έτος που έληξε στις 31/5/2020 και καταβολή
του τόκου στους ομολογιούχους για το έτος
2019. Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις. Επίσης, το ΧΑκ ανακοίνωσε την
αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 1ης Σειράς
2015, Λήξης 2021 με επιτόκιο 2,00% και κωδικό ΚΧ051Α15/ GB051A15 από τις 19 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου
2021 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή
την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή
των πιο πάνω Ονομαστικών Χρεογράφων
Αναπτύξεως θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου
2021. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμου, αναφέρεται.
Ανακοινώθηκε ακόμη η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της
εταιρείας Swan Real Estate Plc (ΝΕΑ Αγορά),
για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και
τις 11 Μαρτίου 2021.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το
Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν
να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των
τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη έκδοσης
και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής
της Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/1/2020
καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 31/7/2020.

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 • Monday, January 11, 2021

Κύπρος

26
GreekNews

Αποφυγή επιθετικής ρητορικής και ΜΟΕ ζητά
ο ΓΓ του ΟΗΕ στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Ηνωμένα Έθνη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Τ

ην παράταση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη έξι μήνες και μέχρι την
31η Ιουλίου 2021, υπό το φως της συνεχιζόμενης συμβολής της στην ειρήνη και τη σταθερότητα και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν μια πολιτική διευθέτηση, προτείνει ο
ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρς, στην έκθεσή
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την ειρηνευτική δύναμη.
Στην έκθεση – ανεπίσημο αντίγραφο της
οποίας δόθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας - ο κ.
Γκουτέρες αναφέρει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξελισσόμενη κατάσταση και να προσαρμόζει τις δραστηριότητές της για την αποτελεσματική εκτέλεση της
εντολής της.
Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση στους
ηγέτες των κοινοτήτων της νήσου, πολιτικούς,
οικονομικούς, θρησκευτικούς, καλλιτεχνικούς
ή άλλων τομέων, να συμβάλουν στην προσέγγιση των κοινοτήτων ως απαραίτητο στοιχείο
για την οικοδόμηση μιας ομάδας υποστηρικτών
της ειρήνης και για να τεθούν τα θεμέλια για
μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.
«Πέραν της περιφερειακής δυναμικής, ενόψει
του σημαντικού κοινωνικού σκεπτικισμού και
της απεμπλοκής σε σχέση με την ειρηνευτική
διαδικασία, σε συνδυασμό με την αποξένωση
μεταξύ των κοινοτήτων η οποία πλέον διαρκεί
πάνω από τρεις γενιές, απαιτούνται υπερδιπλάσιες των Κυπρίων για να επανεμπλακούν για ειρήνη και να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξυ
τους. Αντίθετα, πράξεις που αποσκοπούν στην
πρόκληση της άλλης κοινότητας ή στην υποκίνηση μίσους πρέπει να αντιμετωπιστούν και να
καταγγελθούν με σαφήνεια από πολιτικούς και
άλλους ηγέτες».
Σημειώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε επανειλημμένα τους ηγέτες να αποφύγουν
τη χρήση ρητορικής που θα μπορούσε να εμβαθύνει τη δυσπιστία μεταξύ των κοινοτήτων, επιμένοντας στη σημασία της βελτίωσης της δημόσιας ατμόσφαιρας και της προετοιμασίας
των κοινοτήτων για διευθέτηση, επισημαίνοντας επίσης τη σημασία της ειρηνευτικής εκπαίδευσης.
«Σαράντα πέντε χρόνια μετά την κατάπαυση
του πυρός και την ντεφάκτο διαίρεση της Κύπρου, οι περισσότεροι από αυτούς τους πυλώνες συμφιλίωσης, δυστυχώς, δεν έχουν ακόμη
οικοδομηθεί. Κατά συνέπεια, επαναλαμβάνω
για άλλη μια φορά τις εκκλήσεις του Συμβουλίου σχετικά με αυτό, καθώς και την υποστήριξή
του για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών
και οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στις δύο
πλευρές της γραμμής αντιπαράταξης. Προτρέπω επίσης τους ηγέτες να ενθαρρύνουν πιο ρητά την επαφή και τη συνεργασία μεταξύ των
δύο κοινοτήτων και να παρέχουν άμεση υποστήριξη στις πρωτοβουλίες μεταξύ των ανθρώπων, ως απόδειξη της πραγματικής δέσμευσής
τους για μια λύση».
Όπως και στην έκθεση για τις καλές υπηρεσίες, έτσι και στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
έχει ευρείες αναφορές στην πανδημία, εκφράζοντας δυσαρέσκεια γιατί δεν αξιοποιήθηκε η
ευκαιρία για δικοινοτική συνεργασία.
«Στην Κύπρο, ο COVID-19 συνέχισε να έχει
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις δύο κοινότητες, τόσο από άποψη υγείας όσο και από
κοινωνικοοικονομικής απόψεως. Η άνευ προηγουμένου διάσταση της απειλής που δημιουργεί η πανδημία έχει ως αποτέλεσμα, ιδίως, τον
περαιτέρω διαχωρισμό των κοινοτήτων, ενώ οι
προσπάθειες για τον εντοπισμό αποδεκτών

τρόπων από κοινού αντιμετώπισης του ιού και
των πολλαπλών επιπτώσεών του στη ζωή των
Κυπρίων έχουν περιοριστεί. Όπως αναφέρθηκε
στην προηγούμενη έκθεσή μου, υπάρχουν υφιστάμενοι μηχανισμοί, ως επί το πλείστον μη
χρησιμοποιούμενοι, που θα μπορούσαν να
αντιμετωπίσουν με ακρίβεια αυτά τα ζητήματα
εάν λάμβαναν επαρκή πολιτική υποστήριξη».
Στο πλαίσιο αυτό ο ΓΓ καλεί τους ηγέτες να
ενισχύσουν την υποστήριξή τους στις τεχνικές
επιτροπές και, στο ειδικό πλαίσιο του
COVID-19, να εξετάσουν ιδιαίτερα τις επιτροπές που επικεντρώνονται σε θέματα υγείας, οικονομικής και εμπορικής, διαχείρισης κρίσεων,
φύλων και ανθρωπιστικών υποθέσεων και του
δυνητικού ρόλου τους συμβάλλοντας στην
ανακούφιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε
ολόκληρο το νησί.
Με αφορμή τις αποφάσεις και των δύο πλευρών για τον περιορισμό της διέλευσης στα οδοφράγματα, που λαμβάνονται χωρίς διαβούλευση με την άλλη κοινότητα, ο κ. Γκουτέρες αναφέρει πως «έχοντας επίγνωση της ανάγκης να
δώσουμε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και
ασφάλεια, ενθαρρύνω τους ηγέτες να συζητήσουν και να εναρμονίσουν τα πρωτόκολλα διέλευσης και να συμφωνήσουν αμοιβαία για το
άνοιγμα των υπόλοιπων σημείων διέλευσης το
συντομότερο δυνατό.»
Ο Γενικός Γραμματέας σημειώνει ότι η απουσία βιώσιμης ειρηνευτικής διαδικασίας από τον
Ιούλιο του 2017 είχε ως αποτέλεσμα ολοένα και
περισσότερες ουσιαστικές αλλαγές στο έδαφος.
«Αυτό, με τη σειρά του, έχει αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των πλευρών, απομακρύνοντας τα
μέρη περισσότερο και πιθανώς επηρεάζοντας
τις προσπάθειες για μια συνολική βιώσιμη λύση. Όπως περιγράφεται στις αρχές της πρωτοβουλίας μου «Δράση για την ειρήνη», υπάρχει
σαφής συμπληρωματικότητα μεταξύ της διατήρησης της ειρηνευτικής διαδικασίας και της ειρήνευσης και επομένως οι δράσεις και των δύο
αποστολών επί τόπου θα συνεχίσουν να αλληλοενισχύονται».
Αναφορικά με τις εξελίξεις στα Βαρώσια, ο κ.
Γκουτέρες σημειώνει στις παρατηρήσεις του ότι
προκαλούν ανησυχία και αντιπροσωπεύουν τη
μη βιωσιμότητα του συνεχιζόμενου κενού στις
ειρηνευτικές συνομιλίες.
«Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
εγώ και οι εκπρόσωποί μου υπογραμμίσαμε
επανειλημμένα ότι η θέση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Βαρώσια παραμένει αμετάβλητη
και καθοδηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τόνισα τη σημασία
της λήψης μονομερών δράσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και
να θέσουν σε κίνδυνο την επιστροφή στις συνο-

μιλίες, ενώ κάλεσα επίσης όλα τα μέρη να ξεκινήσουν διάλογο προκειμένου να επιλύσουν τις
διαφορές τους».
Ο ΓΓ εκφράζει τη λύπη μου για τους περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση της UNFICYP,
οι οποίο επιβάλλονται στη δύναμη μεταξύ άλλων στα Βαρώσια και τα Στροβίλια και ζητά να
αποκατασταθεί πλήρως η ικανότητα της αποστολής να περιπολεί και να εφαρμόζει τις εντολές της.
Εκφράζει επίσης τη λύπη του για τη συχνή
παραβίαση από μέρους των πλευρών προς την
εξουσιοδοτημένη εξουσία της UNFICYP, ειδικά
όταν ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται
με την ασφάλεια εντός και γύρω από την ουδέτερη ζώνη.
«Επιπρόσθετα από τη Συμφωνία Μη Επάνδρωσης του 1989, το βοηθητικό υπόμνημα της
αποστολής, όπως τονίζεται επανειλημμένα από
το Συμβούλιο, είναι το έγγραφο αναφοράς που
περιγράφει τις ρυθμίσεις τις οποίες έχει θεσπίσει η UNFICYP για την εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός, τη συμβολή στη διατήρηση του
νόμου και της τάξης και τη συμβολή σε μια επιστροφή στις κανονικές συνθήκες. Θα ήθελα να
επαναλάβω τη σαφή στάση του Συμβουλίου και
να παροτρύνω όλα τα μέρη να τηρήσουν το βοήθημα, μεταξύ άλλων, σεβόμενα το καθεστώς
της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και την οριοθέτηση των γραμμών κατάπαυσης πυρός της
UNFICYP, καθώς και αποφεύγοντας τις μη
εξουσιοδοτημένες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των προκατασκευασμένων θέσεων
πυρός από μπετόν και άλλων μη εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών ή πολιτικών δραστηριοτήτων».
Γράφει πως οι εντάσεις γύρω από την Κύπρο,
ιδίως σε σχέση με την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, συνεχίστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Και επαναλαμβάνει την έκκλησή μου
για σοβαρές προσπάθειες προς αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και για την εξάλειψη των
εντάσεων.
Ο ΓΓ επανέλαβε τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την Κύπρο, ιδίως
λόγω του τρέχοντος δύσκολου κλίματος.
«Σε αυτό το πνεύμα, ενθαρρύνω τις πλευρές
να υποβάλουν προτάσεις και ιδέες με καλή πίστη για πιθανά νέα μέτρα ή να επανεξετάσουν
τις προηγούμενες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι συζητήσεις και η
πρόοδος. Δεδομένου του τεταμένου περιφερειακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του
στην Κύπρο, καλώ επίσης τους σχετικούς παράγοντες στην περιοχή να επιδιώξουν συγκράτηση, να διερευνήσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να λάβουν εποικοδομητικές προσεγγίσεις για την επίλυση των διαφορών τους

και του Κυπριακού. Είναι σημαντικό τα μέρη να
επιδείξουν την καλή τους θέλησή και να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν μία επιτυχή διαπραγματευτική διαδικασία».
Ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλά για κάποια περιστατικά παραβιάσεως που καταγράφονται από
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ τα οποία χρησιμοποιούνται
πολιτικά και ενισχύονται μέσω των μέσων ενημέρωσης, αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση
και τη δυσπιστία.
«Εκφράζω τη λύπη μου για κάθε προσπάθεια
εργαλειοποίησης της κατάστασης στην ουδέτερη ζώνη και καλώ τις πλευρές να συνεργαστούν
εποικοδομητικά με την UNFICYP για την αντιμετώπιση παραβιάσεων και συμβάντων και για
να αποφευχθούν περαιτέρω αυξανόμενες εντάσεις».
Ζήτησε την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την Πράσινη Γραμμή και σημείωσε ότι το αυξημένο διασυνοριακό εμπόριο,
μαζί με βαθύτερους οικονομικούς, κοινωνικούς,
πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους δεσμούς
και επαφές, θα προωθούσε την εμπιστοσύνη
μεταξύ των κοινοτήτων και θα συνέβαλε στην
αντιμετώπιση των ανησυχιών των Τουρκοκυπρίων σχετικά με την απομόνωση.
Αναφερόμενος εκ νέου στο θέμα των κινδύνων για αναγνώριση του ψευδοκράτους γράφει: «Στις προσπάθειές τους να προωθηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων, τοπικοί και διεθνείς φορείς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια που συνδέονται με το καθεστώς του Βορρά και ανησυχίες
σχετικά με την «αναγνώριση». Ενώ διατηρείται
η πολιτική των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και τηρούνται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας επί του θέματος, οι ανησυχίες
σχετικά με την αναγνώριση δεν πρέπει από μόνες τους να αποτελούν εμπόδιο σε αυξανόμενη
συνεργασία. Καθώς οι πλευρές διερευνούν περαιτέρω ευκαιρίες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, τους παροτρύνω να επινοήσουν δημιουργικούς τρόπους για να ξεπεράσουν τα εμπόδια με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και την παροχή απτών οφελών στις κοινότητές τους. Τα Ηνωμένα Έθνη
παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να τους παρέχουν την απαραίτητη διευκόλυνση και υποστήριξη».
Αναφορικά με το αίτημα του Συμβουλίου
Ασφαλείας να δημιουργηθεί στρατιωτικός μηχανισμός επαφής, ο ΓΓ του ΟΗΕ εκφράζει την
ελπίδα ότι, πέρα από τις γενικές δηλώσεις, να
μπορέσει να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση
μετά την παρουσίαση από την Ειδική Αντιπρόσωπό του μιας πρότασης την 1η Μαΐου 2020.
«Παραμένω πεπεισμένος ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα επέτρεπε στα μέρη να μειώσουν
αποτελεσματικά τις καθημερινές εντάσεις εντός
και γύρω από την ουδέτερη ζώνη και θα αποτελούσαν ένα σημαντικό στρατιωτικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Καλώ τα μέρη να
συνεργαστούν με την Ειδική Αντιπρόσωπό μου
για τη δημιουργία του μηχανισμού, ικανοποιώντας έτσι τις προσδοκίες του Συμβουλίου
Ασφαλείας».
Τέλος, για την αντιμετώπιση της ροής αιτητών ασύλου και του γεγονότος ότι στα κατεχόμενα δεν υπάρχει νόμιμος κρατικός φορέας για
να το αντιμετωπίσει, ο κ. Γκουτέρες προτείνει:
«Ελλείψει ειδικού για το θέμα δικοινοτικού
μηχανισμού για την αντιμετώπιση του ζητήματος και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής
γραμμής, θα πρότεινα επίσης να χρησιμοποιηθεί η Κοινή Αίθουσα Επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεταναστεύσεις
και τους αιτούντες άσυλο».
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Γκουτέρες: Σκοπός της συνάντησης 5+1 ο καθορισμός κοινού εδάφους
Ηνωμένα Έθνη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
ο αυξανόμενο σκεπτικισμό που υπάρχει
σχετικά με τις προοπτικές επιστροφής
στις συνομιλίες και τις διαφορετικές απόψεις
των ηγετών των δύο κοινοτήτων για το μοντέλο της λύσης, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έκθεση
των καλών του υπηρεσιών στο κυπριακό.

σεις».
Σημειώνει πως παρά τις προκλήσεις του και
το κάλεσμα του Συμβουλίου Ασφαλείας οι
πλευρές να συνεργαστούν αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εξακολούθησε να υπάρχει περιορισμένος συντονισμός σχετικά με την ανταπόκριση στον
COVID-19 μέσω των τεχνικών επιτροπών και
έλλειψη δικοινοτικών ή κοινών προσεγγίσεων
για τη συνολική διαχείριση του αντίκτυπου.

Η έκθεση – ανεπίσημο αντίγραφο της οποίας
δόθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα
μέλη του Σ.Α. - καλύπτει τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο διάστημα 19 Ιουνίου – 18 Δεκεμβρίου
«Τη στιγμή της σύνταξης αυτής της έκθεσης,
ο σκεπτικισμός σχετικά με τις προοπτικές επιστροφής στις ειρηνευτικές συνομιλίες έχει αυξηθεί και στις δύο κοινότητες, με αναλυτές να
επισημαίνουν τακτικά τις αποκλίνουσες θέσεις
που δηλώθηκαν δημοσίως από τον κ. Αναστασιάδη και τον κ. Τατάρ, συμπεριλαμβανομένου
του κεντρικού ζητήματος του μοντέλου για διευθέτηση που πρέπει να επιδιωχθεί», αναφέρει
στις παρατηρήσεις του ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Είπε πως αυτά τα όργανα παρέμειναν αχρησιμοποίητοι σε μια εποχή που η συνεργασία θα
μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινή ζωή
των Κυπρίων και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής, δεδομένης της δυσμενούς δημόσιας υγείας και των οικονομικών επιπτώσεων
στο νησί.
«Προκειμένου να υποστηριχθούν επαρκώς οι
επιτροπές, πρέπει να διεξαχθούν συστηματικότερες συζητήσεις μεταξύ των γραφείων των δύο
ηγετών ή των άμεσων εκπροσώπων τους, για
την παροχή της απαραίτητης πολιτικής υποστήριξης και της συνολικής καθοδήγησης που
απαιτείται για να τις απελευθερώσει από εμπόδια που υπάρχουν στο έργο τους».

Τ

Παράλληλα σημειώνει ξεκάθαρο ότι ο χρόνος εργάζεται σε βάρος μιάς αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής διευθέτησης στην Κύπρο.
«Το status quo, που συνεχίζεται για τόσες δεκαετίες, δεν είναι στατικό. Αλλαγές συμβαίνουν επιτόπια που μπορούν να καταστούν μη
αναστρέψιμες, εάν οι δύο κοινότητες δεν επαναδεσμευτούν να επιλύσουν τις διαφορές τους
ειρηνικά, ενεργητικά και με αποφασιστικότητα.
Η πρωταρχική ευθύνη για το μέλλον της διαδικασίας παραμένει στα μέρη, ειδικά στους δύο
ηγέτες, και συνεχίζω να είμαι έτοιμος να τους
υποστηρίζω καθώς σχεδιάζουν το δρόμο προς
τα εμπρός», προσθέτει.
Αναφορικά με τις διαπραγματευτικές προσπάθειες, ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρει ότι μετά τις
διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η σύμβουλός του Τζέιν Χολ Λουτ τους τελευταίους μήνες, τόσο οι πλευρές όσο και οι εγγυήτριες δυνάμεις εξέφρασαν την προθυμία τους να παρευρεθούν σε μια άτυπη συνάντηση πέντε-συν-ένα
υπό την αιγίδα του.
«Ο σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι
να καθοριστεί εάν υπάρχει κοινό έδαφος για τα
μέρη να διαπραγματευτούν μια βιώσιμη, διαρκή
λύση του κυπριακού προβλήματος εντός ενός
προβλέψιμου ορίζοντα. Σκοπεύω να προσκαλέσω τις πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις σε
αυτήν την άτυπη συνάντηση το συντομότερο
δυνατό το 2021. Όπως έχω πει πολλές φορές,
αυτή η φορά πρέπει να είναι διαφορετική, και
αυτή η άτυπη συνάντηση 5+1 θα συμβάλει
στην αποσαφήνιση της πραγματικής έκτασης
της ομοιότητας των οραμάτων και να περιγράψει τα απαραίτητα βήματα για την πορεία προς
τα εμπρός».
O κ. Γκουτέρες σημειώνει στην έκθεση των
καλών του υπηρεσιών ότι η αναβολή των εκλογών για την τουρκοκυπριακή ηγεσία από τον
Απρίλιο, στον Οκτώβριο του 2020 και η προεκλογική εκστρατεία επέτειναν σημαντικά την
περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.
«Τόνισε επίσης τον έντονο διαχωρισμό μεταξύ των πολιτικών παραγόντων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αυτές οι διαφορές αυξάνονταν
σταθερά μετά το κλείσιμο της Διάσκεψης για
την Κύπρο τον Ιούλιο του 2017. Το πολιτικό τοπίο παρέμεινε δυναμικό σε όλο το νησί, με σημαντική απροβλεψιμότητα εξ αιτίας των περιφερειακών εντάσεων και των συνεχιζομένων
βημάτων που έγιναν στη Βαρώσια».
Σχετικά με τις τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια, ο κ. Γκουτέρες γράφει στην έκθεση των

καλών του υπηρεσιών ότι η θέση παραμένει
αμετάβλητη και καθοδηγείται από τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου και του
Συμβουλίου Ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν
μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να
αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να υπονομεύσουν την επιστροφή στον διάλογο και τη
μελλοντική επιτυχία των συνομιλιών. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό όλα τα μέρη να ξεκινήσουν διάλογο προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους και να επαναλάβουν μια βιώσιμη
και συνολική διαδικασία διαπραγμάτευσης. Παραμένω δεσμευμένος να στηρίξω τους δύο ηγέτες στην αναζωογόνηση του διαλόγου τους και
στην επίδειξη της δέσμευσής τους σε μια διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση».
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει
πως το περασμένο έτος παρακολούθησε στενά
και με βαθιά ανησυχία τις αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων για την
εξερεύνηση υδρογονανθράκων και την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων. Και παρότι οι
εκφράσεις αλληλεγγύης μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον σεισμό στις 30ης Οκτωβρίου
αποτέλεσαν μια ευπρόσδεκτη χειρονομία, αλλά
το συναίσθημα δεν διήρκεσε μέσα στο ολοένα
και πιο αρνητικό κλίμα, τα αποτελέσματα του
οποίου γίνονται αισθητά πολύ πιο πέρα από
την Κύπρο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
«Ζητώ να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες από όλα τα μέρη για την εξάλειψη των εντάσεων και τα παροτρύνω να αποφύγουν την κλιμάκωση και να συνεχίσουν να εμπλέκονται σε
διάλογο για να διερευνήσουν τις δυνατότητες
επίλυσης των διαφορών τους και να επενδύσουν στην περιφερειακή συνεργασία. Επιπλέον,
συνεχίζω να τονίζω ότι οι φυσικοί πόροι που
βρίσκονται εντός και γύρω από την Κύπρο πρέπει να ωφελούν και τις δύο κοινότητες και να
αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη
αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης στην Κύπρο
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».
Σημειώνοντας ότι μία συνολική διευθέτηση
του κυπριακού αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία
για επίλυση ζητημάτων όπου υπάρχει διαμάχη
μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί, ο κ. Γκουτέρες τονίζει ότι η διευθέτηση έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει συνεργατικές και αμοιβαία
επωφελείς λύσεις τόσο για την Κύπρο όσο και
για την ευρύτερη περιοχή.
«Τα συγκεκριμένα βήματα για την ειρήνη στο
νησί θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στην
ανακούφιση των εντάσεων και στη βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και
οι δύο εγγυήτριες δυνάμεις στο πλαίσιο της Κύ-

πρου. Τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητριών δυνάμεων, πρέπει να επανεμπλακούν
σε διάλογο με την αίσθηση του επείγοντος
προκειμένου να επαναφέρουν σε τροχιά την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο, εντός σαφούς χρονικού ορίζοντα και να επαναπροσανατολίσουν τον περιφερειακό διάλογο ευρύτερα».
Σε σχέση με τα ΜΟΕ, αναφέρει ότι σε αντίθεση με τις εξελίξεις που είχαν περιγραφεί στην
προηγούμενη έκθεσή του για τις καλές υπηρεσίες, αυτή τη φορά σημειώθηκε πολύ περιορισμένη πρόοδος στην εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
«Ενώ αρκετές τεχνικές επιτροπές συνέχισαν
τις δραστηριότητές τους με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δεν σημειώθηκε πρόοδος στο επίπεδο των δύο ηγετών σε
ορισμένα μακροχρόνια, πιθανά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που κατέθεσαν και οι δύο
πλευρές και καμία συμφωνία για καινούρια.
Μετά την ανάδειξη ηγεσίας στο βορρά, ο ΟΗΕ
ενθάρρυνε και τις δύο πλευρές να ανανεώσουν
τις προσπάθειές τους να συμφωνήσουν σε μέτρα που θα φέρουν τις κοινότητες πιο κοντά…»
O κ. Γκουτέρες συνεχίζει να θεωρεί τα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης σημαντικά για την
Κύπρο και ενθαρρύνει τις πλευρές να υποβάλουν προτάσεις και ιδέες, ή να αναθεωρήσουν
προηγούμενες προτάσεις, ώστε να μπορέσουν
να συνεχιστούν οι συζητήσεις και η πρόοδος.
«Καθώς οι πλευρές διερευνούν ευκαιρίες για
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, τις
παροτρύνω να επιδιώξουν ουσιαστική πρόοδο
προκειμένου να προσφέρουν απτά οφέλη στις
κοινότητές τους και να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των Κυπρίων σε όλο το νησί. Τα
Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν έργο
για αμοιβαία αποδεκτά μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης».
Ο ΓΓ υπενθύμισε πως στην αρχή της πανδημίας ζήτησε να υπάρξει παγκόσμια κατάπαυση
του πυρός καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει έναν
κοινό εχθρό, τον COVID-19, ενώ στην ομιλία
μου προς τη Γενική Συνέλευση, τόνισε ότι τώρα
είναι η ώρα για μια συλλογική νέα ώθηση για
ειρήνη και συμφιλίωση.
«Έκανα έκκληση για μια εντεινόμενη διεθνή
προσπάθεια και επαναλαμβάνω αυτήν την έκκληση προς τις δύο κυπριακές κοινότητες σήμερα … Στο πνεύμα της έκκλησής μου για παγκόσμια κατάπαυση του πυρός, συνεχίζω να
παροτρύνω τα μέρη να συνεργαστούν για να
αντιμετωπίσουν την απειλή του COVID-19, ειδικά να ξεκινήσουν διάλογο προκειμένου να
επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους και να
αποφύγουν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις ή να υπονομεύσουν την επιστροφή στις διαπραγματεύ-

Ο κ. Γκουτέρες κάλεσε τους δύο ηγέτες να
εμπλέξουν τις τεχνικές επιτροπές πιο έντονα
και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις
του COVID-19 προς όφελος των δύο κοινοτήτων. Επιπλέον, ζήτησε να προωθηθούν οι συστάσεις της άσκησης απολογισμού που το γραφείο των καλών υπηρεσιών μοιράστηκε με τις
δύο πλευρές.
O Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει την ανανεωμένη έκφραση υποστήριξης από την ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών, καθώς και τη δέσμευσή της για μια συνολική διευθέτηση στην Κύπρο στο πλαίσιο
των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών.
Σημειώνει επίσης το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2020,
που δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην στήριξη
των συνομιλιών, μεταξύ άλλων διορίζοντας, μετά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων,
έναν εκπρόσωπο στο γραφείο της αποστολής
των καλών του υπηρεσιών στην Κύπρο. .
Να σημειωθεί ότι σε ολόκληρη την έκθεση οι
μόνες αναφορές σε ομοσπονδία υπάρχουν στις
συνημμένες ενημερωτικές αναφορές των δύο
ηγετών (με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να την
θεωρεί βάση της λύσης και τον κ. Τατάρ να θεωρεί ότι ως επιλογή έχει εξαντληθεί) και στην
10η παράγραφο όπου παραθέτει τη δήλωση του
προέδρου της Δημοκρατίας, μετά τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 3 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.
Στην ανακοίνωση του ΟΗΕ αναφέρεται ότι οι
δύο ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά
τους να ανταποκριθούν θετικά στη δηλωμένη
δέσμευση του ΓΓ να διερευνήσει τη δυνατότητα
σύγκλησης μιας άτυπης συνάντησης πέντε-συν-ένα, σε ένα ευνοϊκό κλίμα, στο κατάλληλο στάδιο .
Καταγράφει την δήλωση του προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος είπε πως μετέφερε την αποφασιστικότητά του να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνάντηση 5+1 «βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας «. Ο κ. Τατάρ, αναφέρει ο ΓΓ, σημείωσε ότι πιστεύει
ακράδαντα πως ήρθε η ώρα να διερευνηθούν
νέες προσεγγίσεις όπως η χρήση της έννοιας
της «κυριαρχικής ισότητας» και ότι η άτυπη συνάντηση πέντε-συν-ένα θα ήταν μια σημαντική
ευκαιρία για την τουρκοκυπριακή πλευρά να
φέρει στο στο «τραπέζι» νέες ιδέες.
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Η διχοτόμηση προκύπτει εκ των πραγμάτων, δηλώνει
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τ

ελευταία ευκαιρία για λύση ήταν το 2004,
λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, εκτιμώντας πως η διχοτόμηση, χωρίς να είναι
ποτέ επιλογή της ε/κ πλευράς, προκύπτει εκ των
πραγμάτων.
«Οι περισσότεροι πρόσφυγες έφυγαν και οι περιουσίες χάθηκαν» αναφέρει χαρακτηριστικά. Κληθείς
να σχολιάσει το περιβόητο άρθρο του «Νέος Ρεαλισμός», εξηγεί πως δεν πρόκειται να δεχτεί ομοσπονδία που δεν θα προϋποθέτει την επιστροφή
της Μόρφου και της Αμμοχώστου και εκτιμά πως η
ομοσπονδία, όπως την περιγράφουν οι εκπρόσωποι
της τουρκικής πλευράς, αφήνει τα πράγματα περίπου ως έχουν σήμερα, με μόνη διαφορά ότι η κρατική κυριαρχία θα είναι κοινή. Κληθείς να σχολιάσει
γιατί ανοίγει ένα τέτοιο ζήτημα λίγο πριν από τις
διαπραγματεύσεις απαντά πως ο ΔΗΣΥ έχει δεχτεί
κρούσεις από διπλωμάτες για επιστροφή των Αμμοχωστιανών υπό τουρκική διοίκηση.
–Διαβάζοντας το άρθρο σας «Νέος Ρεαλισμός», να
υποθέσουμε πως έχει τελειώσει για σας η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και πλέον η λύση δύο
κρατών αποτελεί ένα πιθανό σενάριο;
–Βασικά θεωρώ ότι η τελευταία ευκαιρία ήταν το
2004. Εάν τότε είχε προηγηθεί μια πιο αποτελεσματική διαπραγμάτευση και εάν διέθετε το στοιχειώδες πολιτικό θάρρος το ΑΚΕΛ, το Κυπριακό ίσως
να ήταν λυμένο. Πολύ θα ήθελα να έχω λάθος.Δεν
το βλέπω όμως.
–Εσείς όμως αποδέχεστε σήμερα την ομοσπονδία;
–Χωρίς επιστροφή της Αμμοχώστου και της Μόρφου, όχι. Σας απαντώ ευθέως. Η επιστροφή της Αμμοχώστου και της Μόρφου είναι προϋπόθεση. Και
εάν μάλιστα, μέσω της διαπραγμάτευσης, διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του κράτους, η ανεμπόδιστη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη
την επικράτεια και η αποχώρηση του τουρκικού
στρατού, η απάντησή μου θα ήταν θετική και θα
ήμουν έτοιμος να μπω μπροστά να την υποστηρίξω.
–Όμως συζηούμε βάσει του Πλαισίου Γκουτιέρες,
άρα ποιο είναι το ζήτημα;
–Εμείς συζητούμε, πράγματι, βάσει του Πλαισίου
Γκουτιέρες. Η Τουρκία όμως δηλώνει ότι η Αμμόχωστος και η Μόρφου είναι τουρκικό έδαφος. Άρα
να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω.
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
υπάρχει πιθανότητα τα θέματα της ατζέντας να είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. Και θα οδηγηθούμε σε μία ανοιχτή άτυπη διάσκεψη, όπου ναι
μεν οι θέσεις του Γκουτέρες θα είναι δεδομένες, θα
μπορούν όμως να συζητηθούν τα πάντα.
Η πραγματικότητα αυτή περιγράφεται από τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσιν Τατάρ, στην πρόσφατη επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα με την
αναφορά του σε υποστήριξη μιας άτυπης πενταμερούς συνάντησης «για να προσδιοριστεί αν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών
για μία διαρκή λύση».
Και αφού θεωρεί απορρίπτει τη συνέχιση της διαδικασίας απ’ εκεί που διεκόπη στο Κραν Μοντανά και άσκοπη την αναζήτηση ομοσπονδιακής λύσης, εισηγείται ως στόχο την εγκαθίδρυση μιας
σχέσης συνεργασίας βασισμένης σε δύο κυρίαρχα
κράτη με ίσο διεθνές καθεστώς.
Το ότι ο Τατάρ το δηλώνει αυτό με επιστολή
προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, την οποία δημοσιοποιεί
πριν την άφιξη της Τζέιν Χολ Λουτ, σημαίνει ξεκάθαρα πως ξεκαθαρίζει το δικό του πλαίσιο παρουσίας στην άτυπη πενταμερή. Σχεδόν τα ίδια επαναλαμβάνει και στην ενημέρωση προς τον ΓΓ την
οποία έχουν στείλει οι δύο ηγέτες και επισυνάπτεται στην έκθεση των καλών υπηρεσιών, στέλνοντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ξεκάθαρα το μήνυμα ότι για την τουρκική πλευρά είναι απαραίτητο να αλλάξει το πλαίσιο λύσης του κυπριακού.

–Συνεπώς, χωρίς την επιστροφή Μόρφου και Αμμοχώστου τι βλέπετε ως πιθανό; Τη λύση δύο κρατών; Την παραμονή του στάτους κβο;
–Βλέπω να διαμορφώνεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η διχοτόμηση, χωρίς να είναι ποτέ δική
μας επιλογή, προκύπτει εκ των πραγμάτων. Εξάλλου διχοτόμηση υφίσταται εδώ και μισό σχεδόν
αιώνα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η μη λύση
δεν θα είναι στατική, αλλά θα προκύπτουν κίνδυνοι για τους οποίους ο ελληνισμός πρέπει να είναι
προετοιμασμένος.
–Αυτό που ξένισε στο άρθρο σας είναι ότι ανοίγετε
μία τέτοια συζήτηση τη δεδομένη χρονική συγκυρία, λίγο πριν πάμε σε διαπραγματεύσεις που προϋποθέτουν συζήτηση στο πλαίσιο Γκουτιέρες και
λύση ΔΔΟ.
–Επαναλαμβάνω πως αυτή είναι η προσέγγιση της
δικής μας πλευράς. Εντελώς διαφορετική είναι η
προσέγγιση και οι διαθέσεις της Τουρκίας. Έχουμε
μια Τουρκία που, την τελευταία δεκαετία, έκανε
στροφή υπέρ του ισλαμικού αυταρχισμού, απομακρύνεται από τη Δύση, έχει εγκαταλείψει τις υποθήκες του Ατατούρκ, αμφισβητεί τη Συνθήκη της
Λοζάνης που καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα, κινείται επιθετικά και αναθεωρητικά. Διεκδικεί
το μισό Αιγαίο, χαράζει γραμμές μέχρι τη Λιβύη,
διαπερνώντας τη Ρόδο και την Κρήτη, στέλνει τα
πλοία της στα ανοιχτά της Πάφου. Με αυτή την
Τουρκία μου λέτε ότι θα βρούμε λύση;

Η Τουρκία θέλει κοινή κυριαρχία
–Η τουρκική πλευρά, όμως, πάντα λέει διάφορα
πράγματα.
–Και γι’ αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς να μιλήσουμε δυνατά και καθαρά. Θέλουμε λύση αλλά δεν
αποδεχόμαστε ομοσπονδία και ό,τι να ’ναι. Αν η
τουρκική πλευρά αποδέχεται τις παραμέτρους που
ανέφερα προηγουμένως, καλώς. Βλέπω όμως πως
η τουρκική πλευρά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
–Δηλαδή;
–Ουσιαστικά θέλουν να μοιραστούν το τελευταίο
που μας απέμεινε, το μόνο που δεν κατάφεραν να
πάρουν με τη δύναμη των όπλων: την κρατική κυριαρχία. Το κυριότερο, θέλουν να μοιραστούν την
κυριαρχία χωρίς καμία ουσιαστική παραχώρηση
προς τη δική μας πλευρά. Η ομοσπονδία, όπως την
περιγράφουν οι εκπρόσωποι της τουρκικής πλευράς, αφήνει τα πράγματα περίπου ως έχουν σήμερα,
με μόνη διαφορά ότι η κρατική κυριαρχία θα είναι
κοινή.
–Τι ακριβώς εννοούσατε όταν είπατε πως η ΔΔΟ
όπως την οραματιζόταν ο Γλαύκος Κληρίδης έχει
πεθάνει; Επειδή πολλοί σας καταλογίζουν πως
φλερτάρετε με τη διχοτόμηση, τη λύση δύο κρατών και τα σχετικά.
–Ο Γλαύκος Κληρίδης είχε το πολιτικό θάρρος να
αναγνωρίσει πως προκειμένου να μη χάσουμε τη

μισή μας πατρίδα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
μοιραστούμε την κυριαρχία, στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής λύσης. Θέση την οποία αποδέχομαι.
Σήμερα, όμως, ο κίνδυνος είναι να παραμείνει η
πατρίδα μας μοιρασμένη, να μην επιστραφεί ούτε
η Αμμόχωστος, ούτε η Μόρφου και απλώς να τύχει διαμοιρασμού η κυριαρχία. Και μάλιστα, με
έναν τρόπο που ούτε καν τη λειτουργικότητα του
κράτους δεν θα διασφαλίσει. Αυτή θα είναι η δυσμενέστερη και πιο επικίνδυνη προοπτική για τον
ελληνισμό. Γι’ αυτό τονίζω ότι η ομοσπονδία δεν
μπορεί να είναι δόγμα, του τύπου ομοσπονδία και
ό,τι να ’ναι. Να πω ακόμη το εξής, βασική επιδίωξη του Γλαύκου Κληρίδη, μέσω της αποδοχής της
ομοσπονδίας, ήταν η επιστροφή των προσφύγων
στα σπίτια τους. Τότε η επιστροφή ήταν, πράγματι, μια πιεστική ανάγκη και μια εφικτή προοπτική.
Ήταν άθικτες οι περιουσίες, όρθια η Αμμόχωστος,
δεν είχε επισυμβεί ο εποικισμός και η τουρκοποίηση των εδαφών μας. Σήμερα οι περισσότεροι πρόσφυγες έφυγαν και οι περιουσίες χάθηκαν. Πέρασε
μισός αιώνας. Αυτό ήταν και το σφάλμα του μακροχρόνιου, που επέτρεψε στην Τουρκία να εδραιώσει
τα τετελεσμένα. Ούτε και υπάρχει κανένας που θα
μας δώσει δεκάδες δισεκατομμύρια για να πληρωθούν αποζημιώσεις. Κατανοώ ότι κάποιοι δεν θέλουν να ακούν τις δυσάρεστες αυτές διαπιστώσεις.
Προσωπικά με ενοχλούν περισσότερο οι ξύλινες,
κενού περιεχομένου, αναφορές, που επαναλαμβάνονται τόσα χρόνια. Και είναι πράγματι θέση μου
ότι η ρεαλιστική προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τη μεταβολή των δεδομένων που έχει επέλθει τα τελευταία πενήντα χρόνια. Να προσδιορίσουμε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, τι είναι το
σημαντικό που πρέπει να διαφυλάξουμε και τι το
εφικτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε.
–Για κάποιους η επίκληση στον Κληρίδη ήταν ιεροσυλία, νοουμένου ότι ο ίδιος πολέμησε μέχρι την
υστάτη για να αποφευχθεί η διχοτόμηση…
–Ο Γλαύκος Κληρίδης πολέμησε τη διχοτόμηση
όσο κανένας, αλλά δεν ήταν ποτέ υπέρμαχος της
όποιας λύσης. Ήταν ένας σκληρός και διεκδικητικός διαπραγματευτής. Ως πρόεδρος αντιστάθηκε
στην Τουρκία και τον Ντενκτάς. Ενίσχυσε την άμυνα και τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες. Με αξιοπιστία και μεθοδικότητα, συνεργαζόμενος στενά με
την Ελλάδα, πέτυχε την ένταξη στην Ε.Ε.που ήταν
το μόνο γεγονός που μετέβαλε υπέρ μας τα δεδομένα και δημιούργησε έτσι τις προϋποθέσεις για τη
λύση. Ιεροσυλία είναι να επικαλούνται κάποιοι τον
Κληρίδη σε μια προσπάθεια μετατροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού σε κάτι που δεν ήταν ποτέ.

Σοβαροί οι κίνδυνοι στο κυπριακό αν η άτυπη

Αλλά όπως αναφέρει και ο ΓΓ του ΟΗΕ στην
έκθεση των καλών του υπηρεσιών(αναλυτικά στη
σελίδα 27) «ο σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι να καθοριστεί εάν υπάρχει κοινό έδαφος για τα
μέρη να διαπραγματευτούν μια βιώσιμη, διαρκή
λύση του κυπριακού προβλήματος εντός ενός
προβλέψιμου ορίζοντα. Σκοπεύω να προσκαλέσω
τις πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις σε αυτήν
την άτυπη συνάντηση το συντομότερο δυνατό το
2021. Όπως έχω πει πολλές φορές, αυτή η φορά
πρέπει να είναι διαφορετική, και αυτή η άτυπη συνάντηση 5+1 θα συμβάλει στην αποσαφήνιση της

πραγματικής έκτασης της ομοιότητας των οραμάτων και να περιγράψει τα απαραίτητα βήματα για
την πορεία προς τα εμπρός».
Ο μόνη δικαιολογία που έχει η Ελληνοκυπριακή
πλευρά και η Ελλάδα που θα συμμετάσχουν σε μία
συνάντηση όπου από την άλλη πλευρά θα εγερθούν θέσεις αντίθετες με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, είναι ο άτυπος χαρακτήρας της και το
ότι θα το καλέσει ο ίδιο ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ.
Ωστόσο, ευλόγως κάποιος θα αναρωτηθεί, γιατί αποδεχόμαστε σήμερα μία διαδικασία που

απορρίψαμε το 2014 αναζητώντας για σχεδόν δύο
χρόνια τα σημεία που μας οδήγησαν στην 11η Φεβρουαρίου 2014, ή γιατί μας πήρε τέσσερα χρόνια
ψάχνοντας όρους αναφοράς, αλλά στο μεταξύ
εκτός των όρων, χάθηκε από το πολιτικό προσκήνιο ο Μουσταφά Ακιντζί και στη θέση του μπήκε η
μαριονέτα του Ερντογάν.
Πάντως, το γεγονός ότι στην έκθεση των καλών του υπηρεσιών ο ΓΓ του ΟΗΕ ξέχασε το πλαίσιο των 6 σημείων που παρουσίασε στο Κραν Μοντανά και δεν αναφέρει καν την λέξη «ομοσπονδία» (πλην της αναφοράς ότι την συμπεριέλαβε σε
δήλωσή του ο πρόεδρος Αναστασιάδης) δείχνουν
πως τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά την έναρξη της
πρωτοβουλίας του Αντόνιο Γκουτέρες (ήταν το
πρώτο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ως ΓΓ του
ΟΗΕ) το κυπριακό νερό πέφτει σε άγνωστα και
επικίνδυνα νερά.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Σ.Α.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας σταθερά επαναλαμβάνει σταθερά στα ψηφίσματά του τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα ως το
πλαίσιο λύσης του κυπριακού. Κάθε έξι μήνες μαζί
με την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ή και άλλες
περιπτώσεις, σε άρθρο του διατακτικού του ψηφίσματος το Συμβούλιο «επαναβεβαιώνει όλα τα
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ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης
κής πλευράς, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα γίνει αποδεκτό από την Ε.Ε.
–Ασφαλώς και δεν πρόκειται να αποδεχθεί η Ε.Ε.
την ένταξη τη βόρειας Κύπρου ως τουρκικού κράτους, εάν αυτό εννοείτε. Ούτε και εμείς ως κράτος
μέλος θα το επιτρέψουμε. Καλό είναι λοιπόν και οι
Τουρκοκύπριοι να σκεφτούν καλά τι θέλουν. Δύο
κράτη σημαίνει απώλεια της ευρωπαϊκής προοπτικής. Σημαίνει τέρμα τα ευρωπαϊκά διαβατήρια της
Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχουν σήμερα.

–Σε ποιους αναφέρεστε; Στον τότε κυβερνητικό
του εκπρόσωπο Μιχάλη Παπαπέτρου;
–Σε αυτούς που σήμερα επιλεκτικά επικαλούνται
τον Κληρίδη, ξεχνώντας ότι οι ίδιοι τον είχαν κατηγορήσει ότι θυσίασε τη λύση για να γίνει πρόεδρος.
–Κάποιοι ενδεχομένως να πουν πως προσπαθείτε
προεκλογικά να οικειοποιηθείτε τον Γλαύκο Κληρίδη.
–Τη μια μας λένε ότι εγκαταλείψαμε την πολιτική Κληρίδη, την άλλη ότι την οικειοποιούμαστε.
Προσωπικά, θεωρούσα και θεωρώ τον ρεαλισμό
του Κληρίδη ως σημείο αναφοράς. Ρεαλισμός όμως
δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε λύση που θα
κουβαλά και θα μεγεθύνει όλα τα προβλήματα της
δεκαετίας του 1960. Σημαίνει να επιδιώξουμε λύση
με όρους 21ου αιώνα.

Ούτε αποδέχομαι, ούτε απορρίπτω
την πολιτική ισότητα

–Την πολιτική ισότητα την αποδέχεστε;
–Όπως έλεγε ο Κληρίδης, ούτε την αποδέχομαι,
ούτε την απορρίπτω, τη διαπραγματεύομαι. Εξαρτάται, δηλαδή, από το πώς θα οριστεί και πώς θα
εφαρμοστεί στην πράξη. Εξαρτάται επίσης από τις
παραχωρήσεις της Τουρκίας στο εδαφικό και στις
άλλες πτυχές. Γιατί δηλαδή να πρέπει εκ των προτέρων να αποδεχθώ την πολιτική ισότητα, τη στιγμή
που η Τουρκία δηλώνει πως δεν υπάρχει προοπτική
επιστροφής της Αμμοχώστου; Με τι θέσεις προσέρχεται η Τουρκία στο θέμα των στρατευμάτων, των
εγγυήσεων, του περιουσιακού και ρωτάτε εμένα για
την πολιτική ισότητα;
–Έχετε μιλήσει για τον μακροχρόνιο αγώνα, όμως
είστε επτά χρόνια διακυβέρνηση. Δεν έχει ευθύνες
ο πρόεδρος Αναστασιάδης για το γεγονός ότι τίθεται πλέον εν αμφιβόλω επί θητείας του η ΔΔΟ
και που πληθαίνουν οι φωνές ότι συζητάει άλλες
μορφές λύσης;
–Προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι φταίει ο Αναστασιάδης και όχι το γεγονός ότι πέρασε μισός σχεδόν
αιώνας διαχωρισμού και ότι έχουμε σήμερα απέναντί μας μια Τουρκία επιθετική και αναθεωρητική.
Επιτρέψετε μου να έχω άλλη άποψη.
–Δεν βλέπετε λανθασμένους χειρισμούς από την
κυβέρνηση;
–Ας κριθεί η κυβέρνηση για τους όποιους επιμέρους
χειρισμούς, αλλά ας δούμε επιτέλους την πραγματικότητα σε σχέση με την Τουρκία. Είναι σαν να λέει
κάποιος ότι φταίει ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης

Βλέπω θετικά μία λειτουργική
προσέγγιση της λύσης

–Να υποθέσουμε πως βλέπετε θετικά την εξελικτική ομοσπονδία;
–Αυτό που θα έβλεπα θετικά είναι μια λειτουργική
προσέγγιση της συνολικής λύσης, με εφαρμογή κάποιων σημαντικών επί μέρους ρυθμίσεων, πριν από
την τελική συμφωνία.
επειδή στέλνει η Τουρκία τον στόλο και διεκδικεί
το μισό Αιγαίο.
–Αν είναι έτσι, για ποιο λόγο τα Ηνωμένα Έθνη
άφησαν στο απυρόβλητο την Τουρκία μετά το
Κραν Μοντάνα;
–Αυτός είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών. Παραδοσιακά ουδέτερος.
–Παλαιότερα της επέρριψαν ευθύνες, ενώ τώρα οι
ευθύνες βαραίνουν και τις δύο πλευρές.
–Σπάνια έγινε κάτι τέτοιο. Δείτε και τον γ.γ. του
ΝΑΤΟ που ουσιαστικά προσπαθεί να ισορροπήσει
με απαράδεκτο τρόπο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί για την Ε.Ε.,
η οποία, με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
τηρεί μια στάση αμηχανίας έναντι της Τουρκίας.
Είναι ένα πράγμα να διαπιστώνουμε αντικειμενική
δυσκολία ξεκάθαρης καταδίκης της Τουρκίας από
τρίτους, λόγω συμφερόντων, και είναι διαφορετικό
να θεωρούμε εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε μια Τουρκία
έτοιμη και πρόθυμη για τη λύση και ότι η δική μας
πλευρά είναι αυτή που κωλυσιεργεί.
–Για ποιο λόγο να τη διευκολύνουμε συνεπώς, θέτοντας άλλα ζητήματα στο τραπέζι;
–Προσωπικά δεν θέτω άλλα ζητήματα, αλλά τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια λύση. Την Τουρκία τη διευκολύνουν όσοι άθελά τους μεταφέρουν
πίεση στον δικό μας διαπραγματευτή, τη στιγμή
που η Τουρκία είναι αυτή που κινείται επιθετικά,
στο Αιγαίο και στην Κύπρο και δηλώνει ότι η μόνη

επιλογή είναι τα δύο κράτη. Φτάσαμε στο σημείο
να γίνονται βολιδοσκοπήσεις από ξένους διπλωμάτες για το κατά πόσο θα ενοχλούσε πράγματι η
επιστροφή των Αμμοχωστιανών υπό τουρκική διοίκηση.
–Είχατε δηλαδή τέτοιες κρούσεις ως ΔΗΣΥ;
–Έχουν ξεκινήσει να ρίχνουν την ιδέα. Γι’ αυτό
απαντώ ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε ομοσπονδία
για χάρη της ομοσπονδίας. Και ούτε η απειλή της
διχοτόμησης δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε αποδοχή λύσεων που όχι μόνο δεν θα αποδίδουν στον
κυπριακό ελληνισμό κάποια έστω οφέλη, αλλά θα
διακυβεύουν την ασφάλεια και την ύπαρξή του.
–Βάσει των όσων έχετε πει, τι να αναμένουμε σε
μία πενταμερή διάσκεψη;
–Μακάρι να μπορούσα να εξέφραζα αισιοδοξία.
–Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το τι θα γίνει;
–Ζοφερή.
–Συνεπώς γιατί πάμε; Γιατί να μην αναμένουμε
κάποια άλλη χρονική συγκυρία που θα μας ευνοεί;
–Να αναμένουμε τι; Ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ
μας. Πρέπει να είναι διαρκής και ειλικρινής η ετοιμότητα μας για διάλογο και διαπραγμάτευση. Αλλά
την ίδια ώρα, οφείλουμε να έχουμε σωστή αντίληψη των πραγματικοτήτων που σχετίζονται με την
Τουρκία.
–Πάντως, υπάρχουν και οι εκτιμήσεις πως τα περί
λύσης δύο κρατών αποτελούν μπλόφα της τουρκι-

–Για παράδειγμα;
–Το εμπόριο, οι μεταφορές ή η μείωση των στρατευμάτων θα ήταν κινήσεις που θα έθεταν την όλη
προσπάθεια σε μία νέα βάση. Θα απέδιδαν χειροπιαστά δείγματα της θετικής προοπτικής. Δεν θα
ήταν απλώς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης,
αλλά μέτρα που θα σηματοδοτούσαν την έναρξη
της κατανομής του μερίσματος ειρήνης. Κάποιοι
απαντούν ότι έτσι θα χαθεί χρόνος. Αυτό θα ίσχυε
εάν ήταν μπροστά μας προοπτική μια σύντομης,
συνολικής λύσης. Όπως σας έχω πει, δεν το βλέπω.
–Συνεπώς βλέπετε θετικά την προσέγγιση του Πόλυ Πολυβίου στο βιβλίο του «Το κυπριακό μία άλλη προσέγγιση»; (Δηλαδή την εξελικτική λύση μέσα από μία πορεία ανταλλαγής εδαφών και αναβάθμισης της τ/κ κοινότητας)
–Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προοπτική.
–Είναι σε αυτή τη γραμμή πλεύσης και ο ΔΗΣΥ; Ή
μόνο εσείς το βρίσκεται ενδιαφέρον;
–Δεν έχουμε συζητήσει ειδικά αυτή την προσέγγιση, αλλά δεν θεωρώ ότι συγκρούεται με τις διαχρονικές θέσεις του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό. Και ο
Γλαύκος Κληρίδης, άλλωστε, είχε επιχειρήσει μια
τέτοια προσέγγιση προτείνοντας την επιστροφή
της Αμμόχωστου σε διασύνδεση με τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου. Πρόταση που η
τουρκική πλευρά απέρριψε.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

πενταμερής δώσει αδιέξοδο
σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδίως το
ψήφισμα 1251 (1999)».
Το 1251 υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 1999 κι
αφού επαναβεβαιώνεται ότι το στάτους κβο είναι
απαράδεκτο, ορίζει τη θέση του πως «μία διευθέτηση του κυπριακού πρέπει να είναι βασισμένη σε
ένα κράτος της Κύπρου, με μία κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα και μία υπηκοότητα, με την
ανεξαρτησία και εδαφική του ακεραιότητα προστατευόμενες (safeguarded) και αποτελούμενο
από δύο πολιτικά ίσες κοινότητες όπως περιγράφονται από τα σχετικά ψηφίσματα του Σ.Α. σε μία
δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι παρόμοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει ένωση στο
σύνολο ή μερικώς με άλλη χώρα, ή άλλη μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης».
Στο τελευταίο ψήφισμα 2537 συμπεριλήφθηκαν
αναφορές που συμφωνήθηκαν στη συνάντηση του
Βερολίνου, το Νοέμβριο του 2019, μεταξύ άλλων η
επεξηγηματική αναφορά της πολιτικής ισότητας
από το ψήφισμα 716 του 1991, η κοινή δήλωση της
11ης Φεβρουαρίου, οι προηγούμενες συγκλίσεις
και το πλαίσιο των έξι σημείων του ΓΓ στο Κραν
Μοντανά.
Λογικά, με βάση και τους όρους εντολής του
Σ.Α. ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει μό-

λις παρουσιαστούν παρόμοιες θέσεις, να δηλώσει
στον κ. Τατάρ πως είναι εκτός πλαισίου κι αν επιμείνει να απευθυνθεί στο Συμβούλιο ζητώντας καθοδήγηση. Και μετά; Εδώ προσθέτετε μία απάντηση κατά το δοκούν.
Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συγκαλούσε μία παρόμοια συνάντηση, γνωρίζοντας ότι
οι θέσεις των πλευρών απέχουν πολύ περισσότερο
από ποτέ;
Μία απάντηση είναι πως το διάστημα που μεσολάβησε από την κατάρρευση της Διάσκεψης του
Κραν Μοντανά μέχρι σήμερα είναι πολύ μεγάλο
και η απουσία διαδικασίας για πάνω από 3,5 χρόνια αφήνει εκτεθειμένο και τον ΓΓ του ΟΗΕ και
τον καθιστά ευάλωτο σε πιέσεις χωρών οι οποίες
θέλουν όχι μόνο την αποχώρηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αλλά και κάθε ειρηνευτικής επιχείρησης.
Αν ωστόσο επιδίωξή του είναι να κερδίσει λίγο
χρόνο, τι θα κάνει μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο;
Τέσσερεις μόλις μήνες μετά την κατάρρευση της
διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κραν Μοντανά, ο ΓΓ έστειλε στην Κύπρο την Πρισίλα Χέινερ,
μέλος της ομάδας έκτακτης ανάγκης στη Γραμματέα, για θέματα διαμεσολάβησης, με στόχο να συντάξει μία αναλυτική έκθεση για την ιστορία των
συνομιλιών και τα μαθήματα από τις αποτυχίες

τους. Η έμπειρη Πρισίλα Χέινερ (έχει ασχοληθεί με
τη συμφιλίωση στη Νότια Αφρική) συνομίλησε με
πολλούς παράγοντες της κοινωνίας κι ελάχιστους
πολιτικούς. Η έκθεση ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκε,
ούτε καν αξιοποιήθηκε σε μία από τις εκθέσεις του
ΓΓ, στις οποίες χρησιμοποιεί κατά κόρον σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης.
Τώρα πληροφορούμαστε ότι άλλος συνεργάτης
των Ηνωμένων Εθνών διεξάγει παρόμοια έρευνα
στην Κύπρο, χωρίς και πάλι να έχουν διαρρεύσει
πληροφορίες για το ποιους βλέπει.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ήθελαν την έκθεση Χέινερ να είναι απαισιόδοξη. Οι πιθανότητες
μία νέα έκθεση τρία χρόνια αργότερα, εν μέσω
έντασης κι αδιεξόδου, να δώσει διαφορετικά συμπεράσματα είναι μηδαμινές.
Όλα αυτά συνηγορούν ως πιθανότερο σενάριο
το εξής: Ο Αντόνιο Γκουτέρες με την άτυπη συνάντηση 5+1 θέλει να καταγράψει τις απόψεις των
πλευρών κι αν αυτές δεν μπορούν να διασφαλίσουν μία βιώσιμη διαδικασία για σύντομη λύση, θα
απευθυνθεί στο Σ.Α. ζητώντας καθοδήγηση.
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Πρόταση για το Κυπριακό παρουσίασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
ην πρότασή του για το Κυπριακό, την
οποία είχε υποβάλει στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τον περασμένο Δεκέμβρη, έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας
του ΑΚΕΛ Άντρος Κύπριανού. Ο κ. Κυπριανού ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη,
το Σάββατο, ότι αυτό κρίθηκε αναγκαίο αφού
ήδη ο κ. Αναστασιάδης απηύθυνε «μονομερώς» επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ.

Τ

Η λύση δύο κρατών
δεν είναι μόνο δική
μας ιδέα, λέει
ο Τσαβούσογλου
Κωνσταντινούπολη.- ΚΥΠΕ
“Η λύση των δύο κρατών δεν είναι μόνο
δική μας ιδέα”, υποστήριξε ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ ισχυρίστηκε ότι “στην πραγματικότητα προτάθηκε για πρώτη φορά
από τον Ε/κ ηγέτη Αναστασιάδη”. Ο Τούρκος Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι τις
επόμενες εβδομάδες ξεκινά διάλογο με
τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.
Σε δηλώσεις του από την Πορτογαλία,
όπως τις μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού μεταφρασμένες στα τουρκικά από τα
αγγλικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο
παρελθόν η Τουρκία στήριξε όλες τις προτάσεις και τα βήματα για λύση στο Κυπριακό ενώ είπε ότι η ε/κ πλευρά απέρριψε
όλες τις προτάσεις λύσης, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου Ανάν. “
Για το Κυπριακό, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για
ομοσπονδία συνεχίζονται εδώ και 52 χρόνια, έχουν διαπραγματευτεί πολλά διαφορετικά σχέδια αλλά οι Ε/κ τα απέρριψαν
όλα. “Η λύση δύο κρατών δεν είναι μόνο
δική μας ιδέα. Στην πραγματικότητα προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Ε/κ ηγέτη Αναστασιάδη. Μοιράστηκε αυτές τις
απόψεις και με άλλους. Γιατί; Επειδή οι
Ε/κ δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα με
τους Τ/κ. Γι› αυτό στην Ανατολική Μεσόγειο άλλωστε ζούμε κάποιες εντάσεις και
έχουμε διαφωνίες”, δήλωσε ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι “σε
αυτό το στάδιο πρέπει να είμαστε σε θέση
να καθορίσουμε τί θα διαπραγματευτούμε.
Γι αυτό τον λόγο πρότεινα μια άτυπη συνάντηση σε μορφή 5› συν τα Ηνωμένα
Έθνη› ”. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι εάν
επρόκειτο να συνεχίσουμε για άλλα 52
χρόνια διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία
είμαι βέβαιος ότι με κανένα τρόπο θα
βρούμε λύση”, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

«Δεν είχαμε την απαίτηση να υιοθετήσει την
πρόταση μας, αλλά αναμέναμε τουλάχιστον να μας
γνωστοποιήσει την αντίδραση του σ΄αυτή. Όπως
αναμέναμε να είχε συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο να διαβουλευτεί προτού απευθυνθεί στον
ΟΗΕ. Δεν το έπραξε άρα αναλαμβάνει πλήρως την
ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν», σημείωσε ο κ.
Κυπριανού.
Οι πρόσφατες εξελίξεις, είπε ο κ. Κυπριανού,
πρέπει να έχουν πείσει τον κάθε λογικό πατριώτη
ότι οι επιλογές που έχουμε είναι ανάμεσα στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και τη διχοτόμηση.
«Άρα το μόνο σημείο στο οποίο μπορούμε να συναντηθούμε Eλληνοκύπριοι και Tουρκοκύπριοι
που θέλουμε λύση και επανένωση είναι η διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία», συμπλήρωσε.
Αναφέροντας ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από
το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, είπε ότι η Τουρκία
«εκμεταλλεύθηκε το κενό που δημιουργήθηκε,
κλιμάκωσε την επιθετικότητα της στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα
στην Αμμόχωστο, ενώ την ίδια στιγμή θέτει επί τάπητος την απαράδεκτη απαίτηση της για λύση δύο
κρατών», είπε ο κ. Κυπριανού.
Το ΑΚΕΛ, ανέφερε, είχε προειδοποιήσει πριν
από 3 χρόνια για όλα αυτά και δυστυχώς όχι μόνο
δεν εισακούστηκε αλλά και κατηγορήθηκε ότι υιοθετούσε την τουρκική προπαγάνδα. «Οι εξελίξεις
δυστυχώς μας δικαίωσαν με τραγικό τρόπο για τον
τόπο μας», είπε.
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί
να εγγυηθεί ότι αν ακολουθηθούν οι εισηγήσεις
του ΑΚΕΛ η Τουρκία και ο κ. Τατάρ θα συνεργαστούν για να επαναρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε λύση εντός
του συμφωνημένου πλαισίου. Είναι, όμως, πρόσθεσε, ένας αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε
τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα, για τη δική μας ειλικρινή πρόθεση. Έτσι, είπε,
θα ενισχυθεί η προσπάθειά μας για αποτροπή περαιτέρω διχοτομικών ενεργειών και τουρκικών μεθοδεύσεων για λύση δύο κρατών ή και συνομοσπονδίας.
«Θεωρούμε ότι με την υποβολή μιας τέτοιας

πρότασης θα μπορούσαμε να βρεθούμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά ένα βήμα μπροστά αποδεικνύοντας στον κυπριακό λαό και στη διεθνή κοινότητα
ότι είμαστε έτοιμοι να πράξουμε καθετί δυνατό για
να αποτρέψουμε την οριστική διχοτόμηση και για
να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε τον
τόπο μας», είπε επίσης.
«Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κ. Αναστασιάδης έχει
επιλέξει να προχωρήσει με άλλη πρόταση. Έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι θα έχει ακεραία την ευθύνη για τις εξελίξεις», συμπλήρωσε.
Όπως είπε, αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιλέξει να εργαστεί με συνέπεια και προσήλωση στο
συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, το ΑΚΕΛ θα αναλάβει την ιστορική του ευθύνη, στηρίζοντας την όλη
προσπάθεια. Αν εξακολουθήσει, πρόσθεσε, να παρουσιάζεται αναποφάσιστος και να λειτουργεί με
αντιφάσεις και παλινδρομήσεις «πολύ φοβούμαστε
ότι η ιστορία θα τον καταγράψει ως τον ηγέτη της
διχοτόμησης».
Κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να συνειδητοποιήσει «έστω και την υστάτη την κρισιμότητα
των στιγμών και τις βαρύτατες ιστορικές ευθύνες
που έχει» και τον κάλεσε να ενεργήσει ως οφείλει
για να σωθεί η Κύπρος.

Η πρόταση ΑΚΕΛ

Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι η πρόταση την
οποία το ΑΚΕΛ υπέβαλε στον κ. Αναστασιάδη περιλαμβάνει δύο αλληλένδετες εισηγήσεις, οι οποίες περιέχουν τους χειρισμούς που το κόμμα πιστεύει ότι χρειάζεται να γίνουν. Ο πρώτος πυλώνας της
πρότασης αφορά στο τι πρέπει να γίνει για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ο δεύτερος εξηγεί το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το φυσικό
αέριο για να καταστεί κίνητρο για τη λύση του Κυπριακού.
Η πρόταση του ΑΚΕΛ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προβλέπει το ότι εμμένουμε χωρίς
όρους και προϋποθέσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, τη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Επίσης, καλεί σε ετοιμότητα συνέχισης της διαπραγμάτευσης στη βάση της Κοινής Διακήρυξης
του 2014, το Πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ όπως κατατέθηκε στο Κραν Μοντανά και τις μέχρι σήμερα
συγκλίσεις.
Προβλέπει επίσης επαναβεβαίωση της ισχύος
των συγκλίσεων που αφορούν στην πολιτική ισότητα και ειδικότερα την αποτελεσματική συμμετοχή, περιλαμβανομένης της εκ περιτροπής προεδρίας με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο, καθώς και της μίας θετικής τουρκοκυπριακής ψήφου
για λήψη οποιασδήποτε απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για την επίλυση τυχόν προβλημά-

των θα πρέπει να επαναβεβαιωθεί η σύγκλιση για
τον μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων.
Επίσης, γίνεται αναφορά σε ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς να υποβάλει στον κατάλληλο χρόνο γεφυρωτικές προτάσεις για τα εκκρεμούντα θέματα του Πλαισίου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο τη σύντομη κατάληξη σε
στρατηγική συναντίληψη.
Η πρόταση του ΑΚΕΛ για το φυσικό αέριο και
τις θαλάσσιες ζώνες επαναβεβαιώνει τις συγκλίσεις όπως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο του
ΟΗΕ «Συγκλίσεις 2008-2012»: για τις θαλάσσιες
ζώνες ως ομοσπονδιακή αρμοδιότητα (συνεπώς,
ως θέμα το οποίο θα συνδιαχειρίζονται οι δύο κοινότητες), τους φυσικούς πόρους επίσης ως ομοσπονδιακή αρμοδιότητα (στους οποίους εξ ορισμού περιλαμβάνεται το φυσικό αέριο), και για την
κατανομή των ομοσπονδιακών εσόδων (στα οποία
θα περιλαμβάνονται τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες).
«Οι συγκεκριμένες συγκλίσεις συνιστούν ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο με τη λύση του Κυπριακού ρυθμίζει συνολικά τα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών στη βάση του διεθνούς δικαίου,
της διαχείρισης του θέματος των υδρογονανθράκων και της κατανομής των εσόδων από αυτούς»,
αναφέρεται.
Επίσης προτείνεται με την κατάληξη σε στρατηγική συναντίληψη να μπορεί να συζητηθεί το ζήτημα της εμπλοκής των Τουρκοκυπρίων στα θέματα
του φυσικού αερίου και αναφέρεται ότι με τη λύση
του Κυπριακού θα δημιουργηθεί Ομοσπονδιακό
Ταμείο Υδρογονανθράκων, το οποίο θα διαδεχθεί
το ήδη υφιστάμενο Ταμείο, από το οποίο δεν επιτρέπονται εκταμιεύσεις.
Προτείνεται επίσης μετά τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, η Ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου και η Τουρκία να αρχίσουν διαπραγμάτευση
με στόχο την οριοθέτηση της ΑΟΖ, στη βάση του
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
Επίσης, προτείνεται, ανεξαρτήτως της πορείας
των διαπραγματεύσεων για οριοθέτηση, μετά την
έναρξη σε ισχύ της συμφωνίας για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού η Ενωμένη Δημοκρατία της
Κύπρου και η Τουρκία να αρχίσουν συνομιλίες για
σύναψη αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας αναφορικά με την όδευση αγωγού φυσικού αερίου προς
την Τουρκία, εφόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος
από οικονομικής και τεχνικής σκοπιάς (είτε αφορά
δική της χρήση, είτε μεταφορά προς άλλους προορισμούς).
Προτείνεται επίσης με τη συνολική διευθέτηση
του Κυπριακού η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία να
μην φέρει οποιαδήποτε προσκόμματα στη συμμετοχή της Τουρκίας στους ευρύτερους ενεργειακούς
σχεδιασμούς στην περιοχή.

ΕΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών για την έκθεση του ΓΓ
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline)
Δήλωση του Κ.Σ. της ΕΔΕΚ για την έκθεση των
καλών υπηρεσιών του ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρει ότι
«το ανεπίσημο αντίγραφο της έκθεσης του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα μας υποχρεώνει να επαναλάβουμε πως ο
Αντόνιο Γκουτέρες οφείλει επιτέλους να εγκαταλείψει την ποντιοπιλατική πολιτική που ακολουθεί:
Το κυπριακό δεν είναι θέμα διευθέτησης ανάμεσα σε δύο κοινότητες. Σύμφωνα με τις αποφάσεις
και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ το κυπριακό είναι διεθνές ζήτημα εισβολής και παράνομης συνεχιζόμενης κατοχής και ως τέτοιο οφείλει να το αντιμετωπίσει. Στην Κύπρο δεν υπάρχει «βορράς» και «νότος». Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η κατεχόμενη από την Τουρκία περιοχή της Κύπρου και το
κατοχικό καθεστώς.
Δεν υπάρχει λόγος αναζήτησης διαδικασίας για
το κυπριακό αφού αυτή καθορίζεται ΗΔΗ από την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ: σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης με κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής που είναι:
Η πλήρης αποχώρηση όλων των κατοχικών
στρατευμάτων.
Ο επαναπατρισμός των εποίκων.
Η επιστροφή όλων των προσφύγων, Ελλη-

νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ασφάλειας.
Η κατάργηση των εγγυήσεων.
Ως εκ τούτου ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να
σεβαστεί τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να προωθήσει την υλοποίησή τους ώστε μετά από αυτή τη
διαδικασία να καταδειχθεί ποιος πραγματικά συνεργάζεται και ποιος όχι».

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Η έκθεση του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό αποκαλύπτει και τους πραγματικούς στόχους που θέλει να
εξυπηρετήσει η άτυπη πενταμερής διάσκεψη.
Ενώ ο Αντόνιο Γκουτέρες παραδέχεται ότι μετά
την «εκλογή» του κατοχικού ηγέτη, Ερσίν Τατάρ,
αποκλίνουν οι απόψεις των δύο ηγετών ως προς το
μοντέλο λύσης του Κυπριακού, την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει ότι στόχος της πενταμερούς διάσκεψης είναι να διαφανεί εάν υπάρχει κοινό έδαφος και κοινός στόχος των εμπλεκόμενων
μερών ως προς την επιδιωκόμενη λύση!
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, ο ΓΓ ΟΗΕ θα καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη σε πενταμερή διάσκεψη, ενώ γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αυτή θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ενώπιον αυτής της προοπτικής
δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Είτε ο ΓΓ ΟΗΕ έχει

αποφασίσει να κηρύξει επίσημα αδιέξοδο και να κατατάξει το κυπριακό στα μη επιλύσιμα προβλήματα,
είτε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Τουρκία να τροχοδρομήσει λύση
«δύο κρατών».
Ταυτόχρονα, θεωρούμε απαράδεκτη την αποφυγή Γκουτέρες να κατονομάσει την Τουρκία ως υπαίτιο για την αλλαγή του στάτους κβο στην Αμμόχωστο. Σημειώνει μεν την αλλαγή αλλά αποφεύγει δε
να προχωρήσει σε κατανομή ευθυνών. Την ίδια τακτική ακολουθεί και στο ζήτημα των προκλήσεων
και εντάσεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ, όπου και
πάλι δεν κατονομάζεται υπαίτιος γι’ αυτές τις προκλήσεις. Ο κ. Γκουτέρες ο οποίος εκπροσωπεί τον
ΟΗΕ, δεν βλέπει παραβίαση της διεθνούς σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας! Ακόμα χειρότερα,
ο ΓΓ του ΟΗΕ υποβιβάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΚΔ στην ΑΟΖ και στο ζήτημα των υδρογονανθράκων σε δικοινωτικό ζήτημα.
Με τέτοιες προσεγγίσεις ο κ. Γκουτέρες χάνει
την έξωθεν καλή μαρτυρία για αντικειμενική προσέγγιση και αμεροληψία. Η συμμετοχή μας σε άτυπη πενταμερή διάσκεψη μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και μ` αυτές τις προσεγγίσεις, θα αποτελέσουν
την ταφόπλακα του κυπριακού με τη σφραγίδα μάλιστα του εκπροσώπου του ΟΗΕ».

Κύπρος
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Ανακοινώθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση νέο πακέτο μέτρων ενόψει lockdown
Λευκωσία.Του Γρηγόρη Σάββα/ΚΥΠΕ
ακέτο μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που εκτιμάται μεταξύ των
€350 και €450 εκατομμυρίων, παρουσίασε το Σάββατο η Κυβέρνηση,
σε μια προσπάθεια μετριασμού των
επιπτώσεων της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων για μείωση
της διασποράς του Covid-19.

Π

Τα νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από
τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου ενόψει της
έναρξης του νέου lockdown που αρχίζει την Κυριακή και ολοκληρώνεται
στο τέλος Ιανουαρίου.
Να σημειωθεί ότι το Σάββατο ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας
ότι έξι άτομα έχουν αποβιώσει από τη
νόσο COVID-19, ενώ εντοπίστηκαν
337 νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19. Παράλληλα, 209 ασθενείς
COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των
οποίων οι 53 σε σοβαρή κατάσταση.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Λέγοντας ότι «δεν χωρούν πολιτικά
παιγνίδια σε αυτή την μάχη που δίνουμε», ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε
πως «ελπίζουμε να είναι η τελική μάχη
μέχρι να κερδηθεί η μάχη με τα εμβόλια, μέχρι να θωρακίσουμε την υγεία
του λαού μας ειδικά των ευάλωτων
ομάδων με ένα ικανοποιητικό ποσοστό
εμβολιασμών, ούτως ώστε να μπορέσει
να επαναλειτουργήσει έστω και σταδιακά η οικονομία, για να μην εισέλθουμε σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, που θα δημιουργήσει νέα και πολύ δύσκολα προβλήματα».
Παράλληλα, ο κ. Πετρίδης διαμήνυσε ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή
των μέτρων είναι η έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς τα ποσά αυτά δεν
μπορούν να εκταμιευθούν, λέγοντας
ουσιαστικά πως με τα δωδεκατημόρια
δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά τα
μέτρα.
Απηύθυνε έκκληση σε όλους για συναίνεση «για να κερδίσουμε αυτή τη
μάχη», αφού «υπάρχει φως στην άκρη
του τούνελ, υπάρχει χρονοδιάγραμμα
για τα εμβόλια. Σε αυτό το σημείο κάλεσε τους πολίτες να «σεβαστούν αυτά
τα επώδυνα μέτρα που επηρεάζουν
όλους. Πρέπει να αντέξουμε για να
μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη
μάχη».
Από την πλευρά της, η κ. Αιμιλιανίδου αναγνώρισε μεν πως η παρατεταμένη κρίση λόγω της πανδημίας οδήγησε σε κάποια αύξηση της ανεργίας,
τονίζοντας δε πως η αύξηση είναι κάτω
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και
το γεγονός ότι λόγω των μέτρων στήριξης η αύξηση της ανεργίας είναι σε
διαχειρίσιμα επίπεδα.
Το βασικό σχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών είναι το Σχέδιο Κρατικής
Χορηγίας Επιχειρήσεων & Αυτοτελώς
Εργαζομένων, με εκτιμώμενη δαπάνη
€200 εκατ., που αφορά κάλυψη ενοικίων, δόσεων, ή άλλων λειτουργικών
εξόδων των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις
που θα τύχουν στήριξης ανέρχονται σε
30.000, ενώ το ύψος της επιδότησης θα
κυμαίνεται από €1.000 και θα φτάνει
μέχρι και €300.000.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι
υποκείμενοι σε ΦΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών
τους πέραν του 35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για
αντιμετώπιση της πανδημίας του
COVID-19 σε σύγκριση με το 2019. Οι
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν
στο σχέδιο θα ανακοινωθούν με την
προκήρυξη του Σχεδίου εντός Ιανουαρίου.
Δικαιούχοι θα είναι επίσης και νέες
επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν
εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών πέραν του 35%,
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο
κύκλο εργασιών του τομέα τους.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν
τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Κύπρο και έχουν
πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.
β) Έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις υποχρεώσεις τους στο ΦΠΑ.
γ) Έχουν υποβάλει τις φορολογικές
τους δηλώσεις για ΦΠΑ του μηνός Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου
του 2020.
δ) Έχουν υποχρέωση για επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εντός του
2021.
Αναφορικά με το ύψος της επιδότησης, το ΥΠΟΙΚ έχει εξελίξει ένα ειδικό
αλγόριθμο, ο οποίος θα καθορίζει την
επιδότηση βάσει των βδομάδων που η
επιχείρηση τελεί υπό μερική ή ολική
αναστολή λειτουργίας, ή που έχει επηρεαστεί από την πανδημία λόγω της
φύσης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την επιβολή ποσοστού
επί του μέσου εβδομαδιαίου κύκλου
εργασιών της κάθε επιχείρησης για το
2019 αναλόγως με το ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών της το 2020,
σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο κύκλο εργασιών ανά βδομάδα του 2019.
Επίσης για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός 2020, η βάση σύγκρισης
είναι ο μέσος εβδομαδιαίος κύκλος εργασιών του υποτομέα / τομέα δραστηριοποίησης τους του 2019, ενώ για επιχειρήσεις που αναστέλλεται ή επηρεάζεται η δραστηριότητα τους εντός του
2021 και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ η
βάση υπολογισμού είναι ο μέσος όρος
του εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών
τους τον Ιανουάριο του 2020.
Για παράδειγμα, ένα κέντρο εστίασης με κύκλο εργασιών το 2019
€685.251 και μείωση τζίρου κατά 36,5%
θα λάβει επιδότηση €8.411. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών
για τέχνες θεάματος με κύκλο εργασιών €1,7 εκατ. το 2019 και μείωση τζίρου 90% θα λάβει επιδότηση €49.438.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που
έχουν δοθεί ένα εστιατόριο που βρίσκεται σε πλήρη αναστολή από τον
Μάρτιο του 2020 με κύκλο εργασιών
το 2019 €3 εκατ. και μείωση τζίρου στο
69% θα λάβει επιδότηση €190.000.
Το δεύτερο σχέδιο του ΥΠΟΙΚ αφορά την καταβολή επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες
στο Μητρώο ΦΠΑ, που στόχο έχει και
πάλι Κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων αυτοτελώς
εργαζομένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.
Δικαιούχοι είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ καθώς η αξία
των φορολογητέων συναλλαγών τους
είναι μικρότερη των €15.600 ετησίως,
και οι οποίοι πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για
αντιμετώπιση της πανδημίας του
COVID-19.
Το ύψος της επιδότησης θα είναι ίσο
με το 50% του μηνιαίου επιδόματος
που λαμβάνουν με βάση το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων του
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το σχέδιο εξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι στις δηλώσεις τους
προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωναν εισόδημα κάτω των
€150, αφού σε αυτούς καταβάλλεται
ήδη ελάχιστο επίδομα ύψους €300 από
το Υπουργείο Εργασίας.
Παράλληλα, στα μέτρα περιλαμβάνονται αναστολή της αποπληρωμής
δόσεων, περιλαμβανομένων και των
τόκων, για πιστωτικές διευκολύνσεις
προς τράπεζες, για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι
έχουν πληγεί από την πανδημία του
κορωνοϊού για περίοδο 6 μηνών, μέχρι
τις 30/06/2021. Η αναστολή των δόσεων εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και το ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας.
Από το πάγωμα δόσεων εξαιρούνται δάνεια με καθυστέρηση πέραν
των 30 ημερών την 31η Δεκεμβρίου
2020, ενώ δεν καλύπτονται δάνεια που
υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου
2020.
Επιλέξιμες είναι πιστωτικές διευκολύνσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια κατοικία μέχρι
€350.000, από φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δάνεια επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες και
αυτοτελώς εργαζομένους οι εργασίες
των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το Διάταγμα
που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως
Νόμου (Κεφ. 260) στις 8 Ιανουαρίου
2021, δάνεια επιχειρηματικού σκοπού

από εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου.
Παράλληλα στο σχέδιο εμπίπτουν
δικαιούχοι των οποίων υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα διατάγματα του έτους 2020, η οποία
εγκρίθηκε αλλά δεν έχουν συμπληρώσει περίοδο εννέα μηνών σε αναστολή.
Οι δικαιούχοι, θα δικαιούνται να υποβάλουν νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος
για κάλυψη σωρευτικής διάρκειας αναστολής δόσεων και τόκων για περίοδο
9 μηνών.
Στα μέτρα επίσης, περιλαμβάνεται
δίμηνη αναστολή (για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο) της υποχρέωσης καταβολής του 70% του ενοικίου
για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων,
οι οποίοι τελούν υπό πλήρη αναστολή
εργασιών με βάση το Διάταγμα του
Υπουργού Υγείας για το μήνα Ιανουάριο. Η διευθέτηση των οφειλών θα γίνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2022, καθώς και μη καταβολή ενοικίων προς το
Κράτος και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου από τους ιδιώτες ενοικιαστές ακινήτων του ποσού του ενοικίου
που αντιστοιχεί στο μήνα Ιανουάριο
και Φεβρουάριο του 2021, όπως αυτό
προβλέπεται στα ενοικιαστήρια συμβόλαια τα οποία βρίσκονται σε ισχύ.
Παράλληλα το ΥΠΟΙΚ επέκτεινε
την περίοδο παροχής φορολογικών
ελαφρύνσεων σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε νομικά
ή φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του
ενοικίου την περίοδο Ιανουαρίου –
Μαρτίου 2021.
Βάσει του σχεδίου, θα παραχωρείται
φορολογικής πίστωσης φόρου ίσο με
50% της μείωσης του ενοικίου, όταν ο
ιδιοκτήτης προβεί σε μείωση ενοικίου
για περίοδο μέχρι έξι μηνών εντός του
2021. Δικαιούχοι θα είναι όσοι ιδιοκτήτες παραχωρήσουν μείωση μηνιαίου
ενοικίου μεταξύ 30% και 50%.
Επίσης παραχωρείται μείωση της
έκτακτης εισφοράς για την άμυνα για
τα ακαθάριστα ενοίκια της περιόδου 1
Ιανουαρίου 2021 – 31 Μαρτίου 2021
επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη
εισφορά, με ποσό που ισούται με το
50% της μείωσης του ενοικίου στην
οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά,
νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου
θα είναι μεταξύ 30% και 50%.
Σε αυτό το σημείο, ο κ. Πετρίδης
κατέστησε σαφές πως το εθνικό νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων.
Στο πλαίσιο των μέτρων ο κ. Πετρίδης ανακοίνωσε επίσης την παράταση
για άλλους έξι μήνες του Σχεδίου Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και του σχεδίου
επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια.
Η νέα παράταση καλύπτει επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την
1/03/2020 μέχρι 30/06/2021. Στο νέο
διάταγμα εμπίπτουν πιστωτικές διευκολύνσεις με καθυστέρηση κάτω των
30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου
2020. Δεν καλύπτονται δάνεια που
υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου
2020

Υπ. Εργασίας: €130 εκατ.
για στήριξη εργατικού
κόστους

Από την πλευρά της η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως τα μέτρα αφορούν μια

ολοκληρωμένη πολιτική που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, που
καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις αλλά
και τους εργαζομένους. Σύμφωνα με
την Υπουργό Εργασίας, η συνολική δαπάνη αποτιμάται στα €130 εκατ.
«Πιστεύουμε και η προσπάθεια
όλων μας είναι να μην υπάρχουν απολύσεις εργαζομένων, να μπορέσουν με
τα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο ΥΠΟΙΚ
για επιχειρήσεις, αλλά και με την στήριξη του μισθολογικού κόστους, να ξεπεράσουμε την πανδημία για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να
επιστρέψουν στην εργασία τους με το
μισθό τους, όπως τον λάμβαναν τόσα
χρόνια», είπε.
Το πρώτο σχέδιο καλύπτει το εργατικό κόστος νομικών και φυσικών προσώπων (εργοδότες) οι οποίοι τελούν
υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή
σύμφωνα με τα Διατάγματα του
Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η
μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με
παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, καθώς και οικονομικές δραστηριότητες
(και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά
κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση
σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για
την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου
2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι
31η Ιανουαρίου 2021.
Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα
αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214
ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
Επίσης περιλαμβάνεται και Ειδικό
Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων
Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από
τον Τουρισμό, το οποίο προνοεί κάλυψη του κόστους του 97% των εργαζομένων για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για επιχειρήσεις που δεν
θα επαναδραστηριοποιηθούν ανέρχεται στο 97%. Η μισθολογική επιδότηση
ανέρχεται στο 60%.
Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται
ο όρος να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος
Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που
αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα
μπορούν να απολύουν εργαζομένους
για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα. Παράλληλα το ποσό
που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό
Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός
(1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της
Κυριακής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
€1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.
Η Υπουργός Εργασίας παρουσίασε
επίσης ένα ειδικό σχέδιο στήριξης
ανέργων, το οποίο απευθύνεται σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι
εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος
στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια
του μήνα Ιανουαρίου 2021 και λάμβανε ανεργιακό επίδομα για το οποίο έχει
εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή
εντός της περιόδου από τον Ιανουάριο
2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020.
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Biden’s big challenges and how he’ll become the new Truman
By VasileiosTzimas, Political analyst

A

fter the end of World War II, Harry
Truman became the first president to
lay the foundations for the international system, where the United States became the
dominant power of the Western world. In domestic affairs Truman remained faithful to
the principles of the Democratic Party, performing popular governance in favor of the
world of work.
Before becoming a leader with historic accomplishments, Harry Truman was a politician
who was in Franklin Roosevelt’s shadow, the
gifted president with the longest presidency (12
years). In fact, Roosevelt had not assigned any
duties to Truman, until after his death, when
Truman was summoned to take charge of the
country’s destiny.
These days, another leader of the Democratic
Party, Joe Biden, is coming out of the shadow of
another gifted leader, Barack Obama, having
served twice as a vice president. Biden is also
taking over his presidential duties at a difficult
and critical time. He’s taking control of a country that is being hit harder than any other country by the Coronavirus pandemic, the American
and global economy in its deepest recession
since the post-war period, a system of international relations in great turbulence, after
Trump’s catastrophic term, and while Democracy, inside the United States, but also globally, is
in doubt.
Joe Biden has already shownthe first signs of
a great leader who wants to unify the people.
His excellent leadership skills have already appeared during the transitional period, after the
elections, from the way he managed his big win,

by adopting mild and unifying tones, by choosing prominent officials for the new government
formation and by organizing, in the best possible way, his assumption of power, in spite of
Trump’s attempts to hinder the process.
Even before moving to the White House,
Biden has proven how much value the wisdom
of a politician who wins with his experience and
his persistence in values, as well as in handling
politics, in favor of the society and the people,
has for the people.
The challenges that Biden is going to face are
big:
As far as the sanitary crisis is concerned,
Biden is taking office exactly at the time that the
country is on the threshold of a second wave of
pandemic with a great number of cases, including deaths, and the beginning of the vaccinations, that everyone hopes will manage to tame
the Coronavirus and lead back to normality.
Until then, though, the new president and his
Cabinet will have to coordinate the,not so simple, effort for mass vaccinations, overcoming
Trump’s mistakes and failures. In addition, they
will have to take, for the first time, effective social distancing measures and safety measures
for the public, which Trump had inadequately
taken. Biden seems determined to promote
these, asking Americans to wear masks for 100
days.
In economic policy, Biden will have to overcome the big problems that Trump left behind.
He will have to prove that he is the president
who can work in a unifying way, in a deeply
fragmented Washington, so that the White
House and the Congress will take common
steps towards the right direction of taking measures for the economic resurgence.
In this phase of recovery after the pandemic,

Biden will have a difficult mission to accomplish, especially if the Senate stays under the
control of the Republicans: to exercise politics
that will not simply create the conditions for
economic growth mainly in favor of big enterprises and the upper class, something that happened during Trump’s term, but for a growth
that will also improve the position of the middle
and the lower classes, which found themselves
in economic lethargy or saw their status worsen
during Trump’s four-year presidency.
One of Biden’s most difficult missions,
though, will be to heal the wounds in foreign
policy,that Trump’s presidency has left behind.
The most powerful Democracy in the world has
to come out of the isolation, in which Trump
placed it, to become again the effective leader of
the West, to put the new rules in the relations
with China, to decisively face Russia’s threat and
to reposition the United States in strategic areas
of high importance, such as the Middle East and
the Eastern Mediterranean. The United States
should return in a leading role in critical international organizations, such as the World
Health Organization, and agreements, such as
the Paris Agreement for the Climate Change.
From Biden’s effectiveness in foreign policy a lot
will be determined not only for the USA and its
international role in the future, but also for the
planet: progress towards the direction of the expansion of Democracy and the mitigation of
tensions and armed conflicts cannot exist without a powerful leading authority of the biggest
Democracy in the world. Biden, as an expert in
diplomacy and politics, is well aware of all current critical incidents and is ready to put an end
to Trump’s “America first” isolationism.
As for the Democracy and theinstitutions

that have been seriously destabilized by Trump’s
policy - a president whose election has been, according to strong indications, supported by a
hostile power, Russia, while he governed in a divisive, authoritarian and populistic way and
without respect to the institutions and to the
rule of law - Biden now has to bring normality
back. To reduce political polarization in Washington and the American society and to govern
in an honest way and, as himself has said, as a
president for all Americans. Biden, mainly as a
moderate politician, is America’s big hope for a
gradual restitution of the real function of Democracy. Unfortunately, as Biden prepares for
America’s reconstruction and its institutions,
Trump, even during his last days at the White
House, undermines the foundations of Democracy and humiliates the institution of the presidency, by playing micro-political games with
the unemployment allowance of millions of
Americans, by pardoning collaborators in order
for them to avoid jail, and by trying, even
during his last days in power, to govern by models of authoritarian leaders, such as Putin, Erdogan, Lukashenko and Bolsonaro.
Could Joe Biden, a moderate president, manage with success all of these difficult challenges
without the characteristics of a gifted leader?
Harry Truman’s example is a great historical
proof of all the accomplishments that a wise
leader, with fairness and effectiveness, may
have, even if he does not belong in the category
of gifted leaders. Besides, as Truman has said
“Progress occurs when courageous, skillful
leaders seize the opportunity to change things
for the better.” And Joe Biden will certainly
prove to be a courageous and competent leader
who can seize the opportunities.

Gregory of Nyssa: The Father of Fathers
By John Athanasatos
January has been reckoned by many as the
Season of the Fathers since there arenumerous feast
days dedicated to hierarchs and monastics having
greatinfluence on the development of Orthodox
Theology. This month we celebrate St Basil the
Great, St Gregory the Theologian, St John
Chrysostom, St Athanasius and St Cyril, just to
name a few. Just yesterday, January 10, the Church
commemorated St Gregory of Nyssa. Although not
as well-known as the aforementioned Fathers,he is
known by the acts of the Seventh Ecumenical
Council as the “Father of Fathers.” St Gregory was
the younger brother of St Basil the Great and was
Bishop of Nyssa, a region in Cappadocia. He is
known as one of the greatest thinkers of the
4thcentury. The Saint was born in 335 AD and died
in 395 AD.
St Gregory’s approach to theology was apophatic
which means to describe God in terms of what we
know He is not rather than what we speculate Him
to be. Apophatic theology stresses God’s absolute
transcendence and unknowability in such a way
that we cannot say anything about the divine
essence because God is so totally beyond being.
Conversely, cataphatic theology speaks about God
using positive language, affirming what God is.
Many Fathers have argued that the latter limits
God, placing His attributes only within our own
experiences and understanding. One of the
prayers the priest intones in the Divine Liturgy
says: For you, O God, are ineffable, inconceivable,
invisible, incomprehensible, existing forever, forever
the same, You and Your only begotten Son and Your
Holy Spirit… Certainly this is an apophatic prayer.
Gregory was a prominent figure at the Second
Ecumenical Council in 381 held in Constantinople.
This Council was largely about the divinity of the
Holy Spirit. The Πνευματομάχοι or “Spirit fighters”

led by Macedonius did not believe in the divinity
of the Holy Spirit. It was the initiative of Gregory
that the second part of the NiceneConstantinopolitan Creed was developed. Prior to
this Council, the Creed was known as the Nicene
Creed which ended at: He will come again in glory
to judge the living and the dead. However,
afterGregory rightly defended the divinity of the
Holy Spirit, that it is One of the Three Persons of
the Holy Trinity, the part of the Creed starting
with: In the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life
Who proceeds from the Father, Who together with
the Father and Son is worshipped and glorified,
Who spoke by the Prophets… was added, to
complete the Creed as we confess it today.
St Gregory along with his brother Basil the
Great, were both staunch opponents of the Arian
heresy which taught that Jesus Christ was not God
but a created being. In fact, Gregory was deposed
in absentia by a council of Arian bishops. After the
Emperor Valens who was a prominent Arian died
in 378, Gregory was restored to his See. He
authored many theological works such as Against
Eunomiusand On the Soul and the Resurrection.In
the latter work, Gregory yearned to synthesize
Orthodox Theology with philosophy. His thinking
is in line with St Paul that our bodies will rise again
but in a more glorious and incorrupt form than we
have now. Many thought his theology was aligned
with Origen, another early Church Father who was
later denounced by the Emperor Justinian I as a
heretic. To this day, many debate whether it was
just for Origen to have been condemned for his
teachings. Although many of Origen’s teachings
were misleading, Gregory, being like a bee,
extracted the “honey” from them and expanded on
what Origen perhaps was trying to say or was
lacking. The Saint started with the empirical unity
of body and soul and its dissolution in death. He

explained that the material substance itself,
however, is not destroyed, only the body dies, not
its elements. Moreover, in the very disintegration,
the particles of the decaying body preserve in
themselves certain signs or marks of their former
connection with their own soul (τάσημείατουήμετ
έρουσυγκρίματος). By a power of recognition
(γνωστικήτήδυνάμει), even in the separation of
death, the soul somehow remains nevertheless
near the elements of its own decomposed body
(τουοικείουέφαπτομένη). Thus, Gregory agrees
with Origen in a bodily resurrection but differs
with him on what substance will constitute the
bodies. Furthermore, the Saint rightly explains
that if the risen bodies were constructed entirely
from the new elements, that “would not be a
resurrection, but rather the creation of a new man”
(καίούκέτιάνείητότοιούτον ανάστασις, αλλά και
νού ανθρώπου δημιουργία).Τhe resurrected body
will be reconstructed from its former elements,
signed or sealed by the soul in the days of its
incarnation, otherwise it would simply be another
man.
St Gregory did however face contention with his
thought on αποκατάστασις (restoration or
restitution). It is the belief that everyone and
everything will be saved in the End or the
restoration to its original or primordial condition.
The term has been used synonymous with
Universal Salvation or Universalism. Once again,
Gregory extracted the “honey” from Origen’s
teachings. He made clear that the ecclesial context
is the proper framework for αποκατάστασις.
Critics of the Saint have missed this view that he
presents. The basis of St Gregory’s argument was
from 1 Corinthians 15: Moreover, brethren, I
declare to you the gospel which I preached to you,
which also you received and which you stand, by
which also you are saved…He contextualized
αποκατάστασιςwithin the person of Jesus Christ

and His Church. God’s intention is to save
humanity which is why He took on flesh, was
crucified and Risen from the dead. Thus, salvation
is based on our own free will, something God gives
us along with the gift of life. Ultimately our
salvation is contingent on whether or not we
choose to follow God. Our salvation is the
restoration (αποκατάστασις)of humanityback to
God, the way he initially created mankind. Yes,
when we die the body dissolves but will be woven
again from the same elements, but now refashioned
with an incorrupt beauty. Gregory uses the
metaphor of a seed’s maturation into a plant to
emphasize the continuity of the body. For he says:
the resurrection is nothing other than the restoration
of our nature to its original state. In the resurrection
the passions of the flesh, sin, is shed away; the
body, however, is transformed. Thus, soul and
body are united once again.For Gregory wisely
said: a body without a soul is but a corpse, and a
soul without body is a ghost. Simply said, critics of
St Gregory have not properly understood his
arguments or appreciated his extraction of “honey”
from Origen’s teachings. Instead, they erroneously
associated him with Origen or a proponent of his
teachings. It is even debated if Origen was really a
heretic. Nevertheless, it was St Gregory’s wise
discernment of Origen and brilliant theological
teachings that deems him the Father of Fathers.
Having achieved a life inspired by God, you made
its practice bright by contemplation, Gregory,
revealer of God; for loving wisdom with divine
ardour, you were enriched with grace from the
mouth of the Spirit. Distilling the sweetness of your
words like honeycomb, you ever make God’s
Church joyful with divine thoughts. And so, as you
dwell a high priest in heaven, intercede unceasingly
for us who celebrate your memory. (2ndDoxastikon
of Festal Vespers)
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115 Epiphany celebtation in Tarpon Springs
TH

From last page
diving into Spring Bayou to retrieve a cross thrown into the water
by an archbishop. The boy who surfaces with the cross is said to
have good luck for the following year. This year, the event, which
has been a staple in Tarpon Springs since 1906 and attracts more
than 20,000 people to the Greek town every year, looked different
on Wednesday, Jan. 6 due to the coronavirus pandemic.
However, the event was closed to spectators for the first time ever
due to the pandemic. Officials recently announced they want to
avoid a mass-gathering situation as the region tries to slow the
spread of the coronavirus.
Only 55 divers, ages 16-18, took part in the blessing, and the
boys were only allowed to each have two family members there to
watch. The divers had to wear a mask leading up to the plunge into
the water and were given a new mask to put on immediately after
climbing out of the bayou.
It was 16-year-old Colten Sakadales who emerged with the
symbolic wooden cross thrown by his Eminence Archbishop
Elpidophoros of America. His brother, Hunter, was last year’s
victor.
It’s the first time in 115 years that two brothers have retrieved the
cross back-to-back.
“My mind just went blank. I was like ‘okay I should probably go
and get it.’ I came up and was like ‘is this real?’ I couldn’t even
believe it,” Colten Sakadales said adding that the cross seemed to
glow underwater.
His older brother Hunter says he screamed out «That’s my
brother!» Later, in an interview, he added: “The last blessing of my
last year of blessings is that my brother got the cross.”
«The boys have dreamt about this all their lives because their
dads have done it. Their grandfathers have done it. There’s so much
tradition in retrieving the cross,» said Johanna Kossifidis,
spokesperson for St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral.
The boy who surfaces with the cross is said to have good luck for
the following year. The dive is typically followed by an Ephiphany
Glendi, a large gathering with food, drinks and live music. But this
year, no such gathering could occur.
A few hundred tickets were made available to parishioners. Two
family members of each of the 50 divers were allowed to attend.

Masks and social distancing was required.
The event celebrates the baptism of Jesus Christ in the River
Jordan by St. John the Baptist.

ARCHBISHOP ELPIDOPHOROS

Archbishop Elpidophoros who travelled from New York for less
than a day officiated the ceremony, also attended by Metropolitan
Alexios from Atlanta and Bishop Sevastianos.
Addressing the attendance at the Greek Orthodox Church of
Saint Nicholas in Tarpon Springs, Archbishop Elpidophoros said:
Beloved Brothers and Sisters in the Lord,
We continue our rejoicing over the Epiphany of our Lord and the
Theophany of our God, here at the Bayou, with the venerable
tradition of the Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ – the Immersion of
the Holy Cross and its retrieval by one of our exceptional young
people.
The Immersion of the Cross – its “baptism,” if you will – is an
ancient sign of the universal presence of the Precious and LifeGiving Cross as the animating and quickening essence of the world.
And we have an image of the Cross in the water from the life of
the Prophet Elisha.[*]Once, when he was standing by the River
Jordan, an ax being used lost its iron head as it flew off the handle
and fell into the river. The one who was using the ax asked the
prophet for help, as it was borrowed. The ax head itself is a symbol
of human life and industry, which is, indeed, borrowed from God
and must be returned to Him.
The Prophet Elisha, answering the man’s call, took a piece of
wood and cast it in the Jordan, and at once, against every
expectation, the ax head floated. Then, Elisha commanded the
man: “Lift it up” -- Ὕψωσον! [†] And the man recovered it, much as
one of you will recover the Cross today.
***
My beloved brothers and sisters, and especially our valiant young
people waiting for the Cross:
What will it take for each of us to embrace the Cross of the Lord
and lift our lives heavenward?
What will it take for us to understand that whatever we build,
whatever we achieve, whatever we accomplish in this life, is
destined to sink beneath the waves of history? Only the Cross of

Christ exalts us and our lives to everlasting meaning and purpose.
We bless these waters today, and we bless your lives with the
Cross. And although only one will retrieve the Holy Wood, you are
all blessed by its Sacred Immersion today.
Therefore, I call upon all of you to lift up the Cross in your
hearts, in your souls, and in your minds. As you dive into the
depths to retrieve it, know that Its holy power can lift you up in
your every endeavor, to the glory of God and to your eternal
salvation.
Ὕψωσον!

Police Union chief Gus Papathanasiou said he never thought Capitol breach could occur
Washington (eKathimerini.com, GreekNewsOnline)

Speaking to Greek Daily “Kathimerini” after the halls of US
Congress in Washington were stormed last Wednesday by a mob in
the wake of a rally by US President Donald Trump, the US Capitol
Police Officers’ Union chairman, Gus Papathanasiou, said he “never
thought the Capitol would be breached.”
“When you are a police officer, especially in Washington, DC, you
go to work every day and you don’t know what to expect,”
Papathanasiou said, switching between English and fluent Greek.
“I never thought I would ever experience something like this,” he
said, arguing that the police knew there was going to be a lot of
people in Washington, DC that day, and that the rally had been
planned in advance.
“We just didn’t know they were going to storm the Capitol and
come inside during a joint session of Congress,” he stated, noting that
it was the first time it had happened since the War of 1812.
“Our leadership failed us at the top, I think they were ill-prepared
for something of this magnitude.”

UNION ACCUSED LEADERSHIP

The U.S. Capitol Police Officers’ Union faulted the agency’s
preparation for Wednesday’s riot in a scathing statement, comparing
it to First Amendment protests by Black Lives Matter supporters last
summer.
“Once the breach of the Capitol building was inevitable, we
prioritized lives over property, leading people to safety,” union
Chairman Gus Papathanasiou said in a press release. “Not one
member of Congress or their staff was injured. Our officers did their
jobs. Our leadership did not. Our law enforcement partners that
assisted us were remarkable.”
Papathanasiou “cited the June protest planning which saw the
coordinated response of U.S. Capitol Police, the D.C. National
Guard, the Metropolitan Police and others, which successfully
safeguarded the entire Capitol complex,” the press release said.
D.C. police released images of rioters being sought in connection
with the assault, most for unlawful entry but some facing more
serious charges for possession of weapons and pipe bombs.

U.S. Capitol Police Chief Steven Sund is resigning effective Jan. 16,
a spokeswoman said Thursday.
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Greek American Congressmen on the invasion of U.S. Capitol
From last page
change election results. This is about rooting out
fraud, holding those who commit it accountable
& ensuring the integrity of our election system
which is the foundation of this nation,” she had
Twitted on Tuesday.
Following the invasion, she posted on her
Twitter account.
@NMalliotakis
My staff and I are safe and have been brought
to a secure location by the Capitol Police. Everyone who is responsible for this violence and lawlessness must stop. This is absolutely unnacceptable and un-American.
A couple of hours later she posted:
@NMalliotakis
Thank you to the @CapitolPolice
and all law enforcement for all they are doing
to restore order at the Capitol and to keep us safe.
I condemn in the strongest terms those who are
participating in violence and lawlessness. They
must be arrested and prosecuted!
Malliotakis was the only Greek American
member of Congress who voted against the conformation of the electoral votes. In a message she
explained that “I voted against certification of the
two challenged states not to “overturn an election” but to highlight need for a proper hearing
into unconstitutional rule changes, irregularities
and alleged fraud. I swore an oath to the Constitution and REFUSED to turn a blind eye.”
Following reactions by her constituency, Nicole Malliotakis said “Democrats in Congress
raised objections to every elected Republican
President since 1989 but when THEY do it, it’s
“Democracy at work.” Nancy Pelosi and other
members objected to George W. Bush in 2005. At
the time, she said: “This debate is fundamental to
our democracy....The representatives of the
American people in this house are standing up
for three fundamental American beliefs: The
right to vote is sacred; that a representative has a
duty to represent his or her constituents; and that
the rule of law is the hallmark of our nation.»
What Malliotakis forgot to mention was that
in the examples she said, the Democratic presidential candidates has concede and congratulated their opponents. Trump who had endorsed
Malliotakis, not only didn’t mentioned his oppo-

nent, but he incited the violence and announced
that he will not attend the inauguration.
Florida Republican Gus Bilirakis was diagnosed with Covid-19 and he didn’t attend the
Congress meetings. He posted on his Twitter account during the invasion:
@RepGusBilirakis
My staff has been told to shelter in place for
their safety, and I am watching the scene at the
Capitol unfold. While I support the Constitutionally-protected right for peaceful protest,
some of the images I am seeing on the news do
not constitute a peaceful demonstration. (1/2)
@RepGusBilirakis
These unruly behaviors are completely unacceptable and place law enforcement and countless individuals in harm’s way. (2/2)
Democrat Dina Titus from Nevada posted on
Twitter:
@repdinatitus
As I shelter in place, lawless domestic terrorists encouraged by the President of the United
States are attempting to destroy our democracy.
They will not succeed.
Rep. John Sarbanes (D, MD) posted:
@RepSarbanes
Today’s rhetoric from President Trump and
the violent actions of his supporters struck at the
heart of our democracy. I am safe. The Capitol is
now secure.

My colleagues and I will continue to carry out
our Constitutional duties and finish counting the
Electoral College votes.
Democratic congressman Chris Pappas from
New Hampshire posted:
@ChrisPappasNH
Evacuated our office and was told by Capitol
police outside to get as far away from the complex as I safely could. The atmosphere outside the
Capitol is highly, highly charged, and we all know
exactly why. I hope to get back as soon as I can to
confirm the election results.
It’s essential the confirmation of the presidential election continues tonight. If the conspiracy
theorists still object, we will overcome those objections.
Our democracy belongs to the people, and we
won’t let it be hijacked by the rioters or undermined by the extremists.
@ChrisPappasNH
I am both sad and angry that an officer has
died because of the insurrection at the Capitol. I
saw the courage and professionalism of the Capitol Police yesterday. We owe them a tremendous
debt of gratitude for the job they do every day to
protect our democracy. https://twitter.com/cnn/
status/134
Democratic Congressman Charlie Crist from
Florida posted:
@RepCharlieCrist
I am shocked at the heartbreaking, anti-Amer-

ican events we have witnessed in our United
States Capitol today. I urge my fellow Americans
to reject this false, unpatriotic, and harmful misinformation, cease the violence, and honor the
will of the voters. Peaceful protest is a sacred
right enshrined in our Constitution, but this is
not peace, it’s insurrection.
Congress will reconvene and do the work of
the people. The election will be certified.

THE AHEPA

Supreme President George G. Horiates has issued the following statement:
“Our members are proud the ancient Greeks
forged the notion of democracy. The ancients believed in the right of self-governance, which is
the very foundation of our great nation as adopted by our Founding Fathers.
“During our nearly 100-year history, Ahepans
have witnessed many trying events and fought
and sacrificed in wars to protect liberty and democratic ideals.
“The violence perpetrated by today’s rioters at
the U.S. Capitol is condemnable, disgusting, and
appalling to all who respect and value democratic ideals and institutions and the peaceful transfer of power that is fundamental to democracy.
“We urge law and order to be restored, the situation to be resolved peacefully, and for those responsible to be held accountable so that the election certification process and peaceful transition
of power can be completed, as it must be.”

HALC Condemns the attacks on American Democracy
Chicago, IL
The Hellenic American Leadership
Council (HALC) joins the ranks of
Americans of good conscience who
have spoken out against the violent riots
and attacks on Congress perpetrated
yesterday. We are appalled that the
President of the United States openly instigated yesterday’s incidents, encouraged the anger and conspiracies that led
to the violence, and made only
half-hearted attempts to defuse tensions
and safeguard American democracy
and American lives.
On September 11, 2001, the heroes of
Flight 93 gave their lives and prevented
Al Qaeda from flying the jet into the
U.S. Capitol. That evening, the U.S.
Congress – Senators and Representatives, Republicans and Democrats –
stood united on the steps of the Capitol,
gave voice to their resolve, and sang
“God Bless America.” That those scenes
of unity and resolve at this altar of
American democracy were replaced
with scenes of violence, anarchy and
disdain for democracy make January 6,
2021 a day of infamy in American histo-

ry.
Let us be clear, while we join the
ranks of those condemning the attacks
on American democracy, our condemnation is not limited to what we witnessed yesterday.
Over the last several years, American
democracy has been threatened by conspiracy theories, normalization of behavior and ideologies that belong in the
ash heap of history, and levels of complicity and cowardice that are unworthy
of America.
As we learned that the woman who
was shot dead yesterday was a QAnon
adherent, we recall that four years ago
Edgar Maddison Welch drove 360 miles
from North Carolina to Washington,
D.C. with three loaded guns – a 9-mm
AR-15 rifle, a six-shot .38-caliber Colt
revolver, and a shotgun. His target was
Comet Ping Pong pizzeria, a place that
Welch and others had delusively identified as central to a fictitious child abuse
network.
Less than one year later, self-identified members of the alt-right, neo-Nazis
and white supremacists paraded

through Charlottesville, Virginia – carrying the Nazi flag, the Confederate
flag, torches, and yelling racist and antisemitic chants. One of them used his
car as a ram against counter protesters,
killing one and injuring 35. President
Trump responded by declaring that
there were “very fine people on both
sides” in Charlottesville.
This past October, the FBI announced the arrests of 13 suspects accused of involvement in a domestic terror plot to kidnap Governor Gretchen
Whitmer of Michigan and attempt to violently overthrow the government of
Michigan. Instead of condemning these
domestic terrorists and their ideology,
President Trump attacked Governor
Whitmer on Twitter.
And just last month, the disgraced
but pardoned Michael Flynn – who has
still not been held to account for being
an unregistered foreign agent for Turkey
– took to the airwaves to speculate
about President Trump imposing martial law and invalidating November’s
election. We are still waiting for President Trump to disavow these dangerous

musings.
Yesterday’s outrage was the culmination of four years of appeals to the worst
instincts in Americans. Once again,
outrageous rhetoric was accompanied
by violence. While several members of
Congress finally realized the dangerousness of indulging conspiratorial movements and undermining our democratic tradition of a peaceful and orderly
transition of power, we regret that 147
members of Congress – even after the
trauma caused by yesterday’s attempted
coup – continued to enable those that
would falsely and disingenuously attack
American democracy merely to cater to
a portion of the electorate.
Ultimately, American democracy
held. Some Republican members of
Congress belatedly realized that they
had to openly defy Trump, and they did.
Federal judges across America demonstrated that their loyalty lies to the U.S.
Constitution, not to the individual that
appointed them. Republican state officials courageously faced down political
threats and threats of violence to protect
the integrity of one of our most sacred

institutions – our elections.
Democracy, however, by the definition requires more from the people.
Unity will not result merely from us
willing it. We will increase our public
education programs, our civic activism,
and undertake more voter registration
and voter protection initiatives than we
ever have. We will encourage dialogue
and debate, while vigorously challenging baseless conspiracy theories. We
will condemn those who – like some of
yesterday’s protesters – introduce
neo-Nazi symbols and t-shirts with
6MWE (“6 Million [Jews] Weren’t
Enough”) into American public discourse. Finally, we will hold our commitment to the rule of law front and
center and will hold public figures accountable on this front.
The road back is not a short one, and
it is not the responsibility of a single Administration or a single Congress. As
Odysseus Elytis wrote in “The Axion
Esti”: για να γυρίσει ο ήλιοςθέλειδουλειά
πολλή/For the sun to turn it takes a lot
of work.
We are ready for the work.
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An Interview with Harriette Condes Zervakis: Cash
Prizes Support Promising New Businesses in Greece

New York.- Vicki James Yiannias

T

he Hellenic Initiative (THI)
was begun by people of Hellenic descent in the diaspora to provide various forms of relief during
Greece’s economic crisis: assistance
with food, medical care for women
on Greek islands in order to encourage them to have families, vaccinations, support for start-up enterprises, and hosting an annual Venture Fair to give new companies opportunities to introduce themselves
to investors, among other initiatives, Harriette Condes Zervakis,
the niece of Charles C. Condes told
the GN, in an interview about the
new Charles Condes Venture Impact Award (VIA).
The gift from the Charles C.
Condes Trust enables THI, which invested in Greece’s start-up community during the crisis, increase its ability, helpingalready existing Greek
companies of promise during the
COVID-10 pandemic.
In the words of Peter J. Poulos, Executive Director of The Hellenic Initiative, the gift “makes a real difference.”
Due to COVID-19 restrictions, the
first presentation of the Venture Impact Awards established by The Hellenic Initiative (THI), and with the
support of the Helidoni Foundation
and a $500,000 donation from the estate of Charles C. Condes, took place
online from Athens on December 17,
2020.
GN: What qualifications mustbe met
by Virtual Impact Award recipients?
Who chooses the winners?
HCZ: Approximately 120 Greek
businesses applied for a Venture Impact Award.They submitted a written
application, an introductory video
presentation, and any supplemental
written materials that might be pertinent. Program Director Michael
Printzos did much of the screening,narrowing the applicants to 25
and a panel of judges voted on their
top 10 choices. The three top vote-getters received $30,000, six businesses
received $20,000, and fivereceived
$10,000. My son Pete and I were happy to serve on the panel of judges.

GN: What motivated you to establish
an award that would help the youth
of Greece?
HCZ: My husband, Tassos, and I
travel to Greece at least twice a year.
Comparing the downtown Athens of
15-20 yearsago, just «eyeballing» the
streets, one notices that there are fewer Greek young people than there
were before. The Greeks are middle-aged or older. Families that we
know have all seen their twenty and
thirty some-things leave for Sweden
and the United Kingdom, and others
for Dubai.This brain drain has been
very troubling.What kind of future
does Greece have without its youth?
Years ago, my grandparents’ generation left Greece for better opportunities, but they left siblings behind in
their villages. Today’s Greek youth,
more often than not, are only children who leave no siblings behind.
Villagesare also eerily empty of vibrancy and life.Anything we can do
to encourage Greek young people to
stay and energize the economy appeals to us. The Venture Impact
Awards appealed to me for this reason.
GN: How did you choose to develop
the project with The Hellenic Initiative above other organizations?Were
you involved in the work of the THI?
HCZ: If there are other organizations in addition to The Hellenic Initiative that have identified the goal of
reducing the Greek brain drain, I am

not aware of them. My understanding
is that The Hellenic Initiative was begun by people of Hellenic descent in
the diaspora to provide various forms
of relief during Greece’s economic
crisis: assistance with food, medical
care for women on Greek islands in
order to encourage them to have families, vaccinations, support for startup enterprises, and hosting an annual
Venture Fair to give new companies
opportunities to introduce themselves to investors, among other initiatives. With Peter J. Poulos,Executive Director of THI, I discussed the
$500,000 donation from The Charles
C. Condes Trust and how I thought
my uncle would like the money to be
used.
GN: When did you begin to develop
the Venture Impact Award?
HCZ: I first contacted Peter Poulos
last spring. I had thought about establishing a Charles C. Condes Foundation, but it would take an awful lot
of time for me to establish the foundation, publicize it, work out the legal
aspects as they relate to moving funds
from the United States to Greece, organize a structure and make necessary contacts in Greece, and the myriad other details that would present
themselves. Using a recognized organization was much easier.
GN: Was your uncle aware of The
Hellenic Initiative?
HCZ: No. His trust identified the
churches and charities which were to

benefit from the fortune that he left
behind. I was given discretion over a
small portion that was to benefit
Greece in some way.
GN: I remember that your uncle was
an early benefactor of the National
Hellenic Museum, in Chicago.
HCZ: While he lived, Uncle
Charles was a philanthropist who
«flew under the radar,» contributing
to many worthy causes such as the
Philoxenia House in Rochester, Minnesota, the National Hellenic Museum in Chicago, the Pan Hellenic
Scholarship Foundation based in
Chicago, and, of course, he was a fulfilled member of Leadership 100. He
was encouraged to join Leadership
100 by his late first cousin and Leadership 100 Charter Member, NickasJ.
Yiannias of Dubuque, Iowa.
Charles Condes travel to Greece?
revitalization.» Such goals would appeal to my uncle. The Charles C.
Condes Trust has also generously
benefited the Orthodox Christian
Mission Center in Florida, St. Basil
Academy in New York, Orthodox
Christian Fellowship of Boston for
college student aid, and seven Greek
Orthodox Churches in the Midwest.
The largest church donation, close to
two million dollars, goes to his home
parish of Holy Taxiarchai/St.
Haralambos in Niles, Illinois.My understanding is this donation has enabled the community to continue a
major construction project, even
during the pandemic.

GN: Did your uncle visit Greece?
HCZ: As I have often said, my uncle left Greece, but Greece never left
him. In 1946, Uncle Charles visited
Greece for the first time. He had
served in the U.S. armed forces across
North Africa, the Middle East, and
Cyprus, as a meteorologist attached
to the Royal Air Force. At that time,
Greece was devastated, but in spite of
their sufferings, Uncle Charles found
his relatives and the common people
to be warm and welcoming.Years later, he returned several times, both as
a bachelor, and together with his
lovely wife, Phyllis. I think his ability
to communicate with the people of
Greece and Cyprus increased his
fondness for them. A graduate of the
Illinois Institute of Technology with a
B.S. in Mechanical Engineering, he
was well-educated through academics, extensive reading, and world travel, however, his parents had tended to
his Greek education, as well. He
spoke, read, and wrote Greek fluently.
Charles Constantine Condes (baptized Eftyhios), born in Chicago, Ill,
was the son of Constantine S. Condes
from Niata in Laconia and Haricleia
(Yiannias) Condes from Alea in Arcadia. He was raised with strong ties
to his Greek Orthodox religion,
Greek culture and language, and his
extended family.
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JAPAN’S NIKKEI REACHES 30-YEAR HIGH

A man walks past a stock market indicator board in Tokyo, Japan, 08 January 2021. Tokyo
stocks index ended the week above the 28,000 mark, its highest level in 30 years, following
overnight gains in Wall Street. EPA/FRANCK ROBICHON

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended slightly lower in
the Athens Stock Exchange on Friday,
pushing the general index of the market
below the 820-point level. The index eased
0.09 pct to end at 819.27 points, after rising
as high as 826.60 points during the day. The
index ended the first week of 2021 with a net
gain of 1.27 pct.
The Large Cap index eased 0.13 pct and the
Mid Cap index ended 0.37 pct lower. Turnover
was 82.02 million euros in volume of
52,579,813 shares. Coca Cola HBC (2.44 pct),
TERNA Energy (2.07 pct) and Eurobank (1.49
pct) scored big gains among blue chip stocks,
while National Bank (3.24 pct), Lamda Development (2.63 pct) and Alpha Bank (2.10 pct)
suffered losses.
Among market sectors, Food (2.41 pct) and
Utilities (0.82 pct) moved up, while Real Estate
(2.35 pct) and Technology (1.96 pct) moved
down. Eurobank and MIG were the most
heavily traded securities of the day.
Broadly, decliners led advancers by 67 to 50
with another 23 issues unchanged. SATO
(19.70 pct) and Epilektos (14.29 pct) were top
gainers, while Livanis Publications (20 pct)
and Sarantopoulos Mills (10 pct) were top losers.

Greek bond market
closing report
Greek state bond prices moved up and
yields fell significantly in the domestic electronic secondary bond market on Friday.
The 10-year bond yield fell to 0.58 pct from
0.65 pct the previous day, the five-year bond

yield eased to 0.04 pct and the 15-year bond
yield fell to 0.86 pct. The yield spread between
the 10-year Greek and German benchmark
bonds was 1.61 pct with the German Bund
yielding -0.52 pct. Turnover was a strong 168
million euros of which 127 million were buy
orders.

Financial News
**** In November 2020, the euro area seasonally-adjusted unemployment rate was
8.3%, down from 8.4% in October 2020 and up
from 7.4% in November 2019. The EU unemployment rate was 7.5% in November 2020,
down from 7.6% in October 2020 and up from
6.6% in November 2019. These figures are
published by Eurostat, the statistical office of
the European Union. Eurostat estimates that
15.933 million men and women in the EU, of
whom 13.609 million in the euro area, were
unemployed in November 2020. Compared
with October 2020, the number of persons unemployed decreased by 222,000 in the EU and
by 172,000 in the euro area. Compared with
November 2019, unemployment rose by 1.795
million in the EU and by 1.425 million in the
euro area.
In Cyprus unemployment decreased to 7.8%
(35 000 individuals, 7.6% for males and 8.0%
for females) in November 2020 from 10.5%
(48,000 individuals) in October 2020. In
Greece unemployment was 16.1% in September 2020 (747,000 individuals, 13.3% for males
and 19.7% for females - latest available data
According to Eurostat,in November 2020,
3.171 million young persons (under 25) were
unemployed in the EU, of whom 2.629 million
were in the euro area. In November 2020, the

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

TRADED VALUE  :  104.784,28 €
INDEX
FTSE/CySE 20
MAIN MARKET INDEX
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
CSE GENERAL INDEX
HOTELS INDEX
ALTERNATIVE MARKET INDEX
FTSE Med (07/1/2021)
FTSE/XA

VALUE
33.360
36.080
843.410
56.160
741.420
841.840
4,635.350
379.240

% DIFF.
-0.270
0.000
0.000
-0.180
-0.220
-0.070
1.250
-0.950

VALUE (€)
104,203.460
90,719.520
0.000
104,784.280
22.600
14,064.760
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youth unemployment rate was 17.7% in the
EU and 18.4% in the euro area, up from 17.5%
and 18.0% respectively in the previous month.
Compared with October 2020, youth unemployment increased by 51,000 in the EU and
by 64,000 in the euro area. Compared with November 2019, youth unemployment increased
by 456 000 in the EU and by 398 000 in the euro area.
**** The Greek trade deficit shrank 18 pct in
November as a decline in the value of imports
was twice as much the decline in the value of
exports. More specifically, Hellenic Statistical
Authority, in a monthly report, said that the
value of import-arrivals totaled 3.991 billion
euros in November, down 9.4 pct from November 2019 (excluding oil products imports
fell 2.1 pct while excluding oil products and
ships imports eased 1.8 pct). The value of export-deliveries totaled 2.625 billion euros in
November, down 4.2 pct from the same month
in 2019 (excluding oil products exports rose
3.8 pct while excluding oil products and ships
exports rose 4.7 pct).
The trade deficit was 1.366 billion euros in
November, down 18 pct from November 2019
(excluding oil products the deficit shrank 10.7
pct while excluding oil products and ships the
deficit eased 11.3 pct).
In the 11-month period, from January to
November, the value of imports totaled 44.141
billion euros, down 14 pct from the corresponding period in 2019 (excluding oil products, imports fell 5.5 pct while excluding oil
products and ships, imports were 4.9 pct
down). The value of exports totaled 27.714 billion euros, down 10.5 pct (excluding oil products, exports rose 2.2 pct while excluding oil
products and ships, exports rose 2.3 pct). The
trade deficit totaled 16.427 billion euros in the
11-month period, down 19.3 pct from the
same period in 2019 (excluding oil products,
the deficit fell 15.4 pct, while excluding oil
products and ships the deficit fell 14.3 pct).
**** Euro area annual inflation is expected
to be -0.3% in December 2020, stable compared to November, according to a flash estimate from Eurostat, the statistical office of the
European Union.
Looking at the main components of euro area inflation, food, alcohol & tobacco is expected to have the highest annual rate in December
(1.4%, compared with 1.9% in November), followed by services (0.7%, compared with 0.6%
in November), non-energy industrial goods
(-0.5%, compared with -0.3% in November)
and energy (-6.9%, compared with -8.3% in
November).
In Cyprus inflation is expected to be -0.8%
in December 2020, up from -1.1% in November and in Greece -2.4% in December, down
from -2.1% in November.
**** In November 2020, the COVID-19 containment measures introduced again by several Member States had a significant impact on
retail trade, as the seasonally adjusted volume
of retail trade fell by 6.1% in the euro area and
by 5.0% the EU, compared with October 2020,
according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union.
In October 2020, the retail trade volume
rose by 1.4% in both the euro area and in the
EU. In November 2020 compared with November 2019, the calendar adjusted volume of
retail trade decreased by 2.9% in the euro area
and by 2.0% in the EU.
In Cyprus retail trade volume increased by
2.6% in October 2020 compared to September
2020 (latest available data) and decreased by
-1.1% compared to October 2019. In Greece it
has increased by 3.8% on a montly and 4.7%
on an annual basis for October 2020 (latest
available data).

“Click – away”
system helped
to restore some
profit-taking
From last page
retailers such as toy and game stores recovered
50 percent of their turnover compared to the
same period in 2020; bookstores achieved
slightly higher sales than those of previous
months; and digital technology or home
appliance stores recovered 30-40 pct of profits
compared to the same time in 2020.
Overall in the holiday period, regardless of
method of sales, Korkidis said that the great
winners in profits were foodstuffs at
supermarkets (up 5 pct), pharmaceuticals (up
4 pct), computers (up 10 pct), and logistics,
with courier companies increasing their work
cycle by at least 15 pct.
On the other hand, the five sectors that
suffered great losses this holiday season
compared to the previous year’s were retailers
selling watches and jewellery (down 48 pct),
beauty products (down 37 pct), clothing and
shoes (down 30 pct and 29 pct, respectively)
and the retailers of music and video recordings
(down 30 pct). He clarified that in the food
sector, rising sales were not registered in all
food, drink and tobacco retailers: bakeries and
confectioners saw a drop in their sales of
nearly 17 pct, which he said means that local
bakeries in neighborhoods lost 70 million
euros worth of sales. Fish mongers made 10
pct less, and tobacco stores lost 11 pct, while
liquor stores lost nearly 20 pct. Worse off was
trade in trextile-related products, which lost
nearly 29 pct, while sales of motor fuel also
dropped by 20 pct compared to the same time
last year. Korkidis called for the reintroduction
of in-store shopping even under restrictions in
certain stores (e.g. shoe retailers), and for the
pickup of e-orders, which gave retailers some
hope. It is «a time of critical decision-making,»
he said, and the government must help avert a
surge of bankruptcies and unemployment in
the spring.

Greece reaches 62%
absorption rate of
EU funds in 2020
Greece comes in 6th in absorption of NSRF
funds, out of the 28 EU member states,
according to European Commission data, the
Development & Investments Ministry said on
Thursday.
In 2020, absorption by Greece reached 62
percent (in terms of EU contributions), with
the total of expenditures reaching 11.6 billion
euros. The same year, the country took
advantage of the flexibility provided by the
EU’s temporary framework to manage health,
economic and social repercussions of the
coronavirus pandemic, activating co-finance
funds totalling 6.5 billion euros.
«The high absorption rates are also reflected
in the increased requests for payments, to the
European Commission,» the ministry noted.
«Cumulatively for 2020, requests were
submitted totalling 4.3 billion euros, of which
3.6 billion flowed into Greece’s public
revenues. It should be noted that this is the
highest amount of annual requests since the
start of NSFR 2014-2020,» it added.
Greece also came in at the very top in terms
of absorbing funds from the European
Regional Development Fund, and second in
funds absorbed through the European Social
Fund.
In terms of the Public Investment Program
(PIP) for 2020, its execution rate was 100 pct,
while its limit increased successively within
the year to reach 10.6 billion euros - the
highest limit of the last two decades - to cover
the increased funding needs.
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Greece buys less Moderna vaccines than its quota
Athens.- (GreekNewsOnline, AMNA)

G

reece confirmed 800 new coronavirus
cases on Saturday, of which 11 were
identified at the country’s entry points, said
the National Public Health Organization
(EODY). All cases in Greece total 144.293 of
which 5,598 relate to travel from abroad and
43,583 to already confirmed infection cases.
A total of 362 individuals are intubated. Their
median age is 68 years, 85.4 pct have an underlying
condition or are aged 70 or more. Another 954
have been discharged from ICUs since the start of
the pandemic.
EODY also registered 32 new deaths, bringing
coronavirus fatalities to 5,227 in total. The median
age of all fatalities was 79 years, 95.5 pct had an
underlying condition and/or were aged 70 or
above.
Nurseries and pre-schools will reopen on
Monday January 11.
Kindergartens and primary schools will also
reopen on Monday January 11, as decided by the
Education Ministry.
Both teachers and pupils must wear a mask at
all times in all indoor areas of the school buildings.
There will be antiseptics in all schools, cleaning
of all areas will be meticulous, supervised by local
government authorities.
Sampling checks will be carried out by EODY at
schools, where necessary.

SYRIZA accuses government

«As far as it concerns personal responsibility,
government officials deny any such responsibility,»
main opposition SYRIZA party said on Saturday.
In a statement, SYRIZA accused the government
of avoiding any responsibility while the situation
in the health sector is out of control.
SYRIZA referred to a Friday statement by
Alternate Health Minister Vassilis Kontozamanis.
When asked about deaths outside ICUs which
have reached 80%, Kontozamanis bluntly accused
doctors.
«Whilst in the past they were applauding
doctors, they are now ready to incriminate them
for the thousands of deaths,» SYRIZA said adding
that this proves once again that this government is
dangerous and cannot organise the society’s
defence against the pandemic.

LESS VACCINES

According to Politico.eu Greece is among some
EU member states that will buy less Moderna
vaccines than its quota, due to their high price. As
a result Germany will receive more.
Poland will order only 6.6 million Moderna
vaccines despite being eligible for over 13 million
doses. Bulgaria secured 500,000 doses, about two
million fewer than it could have purchased.
Slovenia has secured a mere 26,000 doses, while
it was entitled to over 600,000 more. Greece also
bought less than its permitted share, purchasing
1.8 million doses when it could have scooped up
around two million extra. In addition, Belgium
has ordered two million doses of the Moderna
vaccine when its population size would have
allowed it to secure around four million.

Athenians who took advantage of the warm weather walk by the sea in Palaio Faliro.
Portugal also said it would purchase a total of
2.8 million doses of the Moderna jab — below the
share of doses it is eligible for based on its
population size. “Portugal received, or is going to
receive, all the vaccines it wanted to purchase,”
Portugal’s Health Minister Marta Temido said.
None of these countries has confirmed whether
their unclaimed doses are going to Germany, but
Temido said Portugal’s doses were going to a pot
for other EU countries to buy from.
The issue, though, is that many EU countries
bet big that Oxford/AstraZeneca — the cheapest
vaccine the Commission secured, at less than €2
— would be first to get regulatory approval, and
they didn’t want to bank on pricier, more
complicated mRNA vaccines, three EU diplomats
said.
One of these diplomats said that Germany
pushed EU countries to purchase another 100
million doses of the BioNTech vaccine in
September after the original discussions were
complete. EU countries declined, however,
because they considered the vaccine too expensive
and difficult to store. Germany then signed its
own deal for 30 million extra doses.
The BioNTech vaccine is the second most
expensive in the EU’s portfolio at €12 per dose,
while Moderna’s is the most expensive at nearly
€15, according to a price list accidentally published
in December.
“Not all member states are in good financial
shape,” the second EU diplomat explained.

PROFESSOR MAGIORKINIS

«I am almost certain that if 40-50% of the
population has been vaccinated by summer then
the pandemic will be significantly contained.
Personal health protection measures will be
suspended as soon as cases significantly fall.
Perhaps as of May,» assistant professor at the
Department of Hygiene & Epidemiology of the
Medical School of the National and Kapodistrian
University of Athens and member of the
committee of experts of the Ministry of Health
Gkikas Magiorkinis said in an interview with the

Athens Macedonian News Agency (ANA) released
on Saturday.
Asked whether a third wave of the pandemic is
expected, he replied: «At this stage we are in the
containment of the second wave, we do not yet
have signs of an increase, so we do not see a third
wave at the moment.»
Asked on what we expect from the clinical trials
that have already begun on the allergies caused by
the Pfizer / Biontech vaccine, he said: «The allergy
profile of the vaccines is not very heavy. We are
talking about slightly more people than the flu
vaccine. All vaccines have the potential for an
allergic reaction. And here we are talking about
ten people per million population. And less than
half have a severe allergic reaction. These are very
rare side effects with the majority of them
occurring in people who already have a history of
allergies. Clinical studies want to show what is the
best way to treat an allergy profile so that people
with a history of allergies can be covered. So these
are studies that will essentially improve the
treatment of this population and what will be the
conditions and protocols that should be followed
for these people.»

Next two months critical

According to eKathimerini.com, fearing a
fierce, long-lasting new wave of the coronavirus
pandemic, health experts say the next two months
will be critical in the effort to save the year, given
that even the most well-organized health systems
of many countries are already buckling under
pressure. Suggestions that a mutated, more
contagious strain of the virus could establish a
foothold in Europe do not allow for complacency,
especially when the vaccination program is still in
its infancy.
In Greece, which until now had mild
temperatures as an ally, the National Health
System (ESY) is overworked and remains under
pressure after two months of lockdown, while the
effects of the relaxation of measures during the
holidays have yet to register.
Although the number of cases has dropped to

the levels they were on October 20, the daily
number of deaths and intubated patients with
Covid-19 remains more than double that of the
day the lockdown was decided (179 intubated
patients and 18 deaths were recorded on
November 4, versus 386 and 49 on Friday, January
8).
Health authorities are especially concerned
about the course of the pandemic in densely
populated Attica, where in some areas, including
downtown Athens, there has been a spike in cases.
In this context, experts say restrictions will
continue over the winter, as the recent extension
of the lockdown has indicated, while reiterating
their strong recommendations to the public to
observe safety protocols.
Dimitris Paraskevis, an associate professor of
epidemiology and preventive medicine at Athens
University and a member of the government’s
expert committee, said a difficult-to-manage
scenario is taking shape.
“Due to the climatic conditions, we congregate
indoors. In addition, a period has begun in which
other respiratory infections, such as the flu, are on
the rise,” he told Kathimerini.
“Although this year it is expected that the
number of influenza virus infections will be
significantly lower due to the protection measures
against the coronavirus, the health system [is still
treating a significant number of patients infected
during] the previous wave,” he noted, adding that
“we are still at the beginning of the vaccination
program and it is not expected that a sufficient
percentage of vulnerable populations will be
immediately protected by the vaccine.”
He also noted societal “fatigue” after a twomonth lockdown.

FLYING RESTRICTIONS

The aviation directive is extended until Monday,
January 18, 2021, which allows only essential
domestic travel at all airports in the country.
In particular, with new NOTAMs of the Civil
Aviation Authority, aiming at the protection of
passengers and citizens from COVID-19 disease,
the aviation directive concerning domestic flights
is extended until 18/1/21 at 06:00 in the morning,
(regularly passenger flights, general aviation and
business routes - domestic flights, commercial
and general / business aviation), which provides
that only essential domestic travel are allowed
(Essential Travel) at the airports of the country,
which includes travel for health, business / for
business purposes, for objective family reasons
(family reunification) and for return to permanent
residence.
The following flights are excluded from notam:
* Hellenic national healthcare system flights.
* State flights.
* Sanitary flights.
* Humanitarian flights.
* Emergency flights.
* Military flights.
* Cargo flights.
* Fire fighting flights.
* Frontex flights.
* Technical landing where passengers do not
disembark.
* Ferry flights.

Dendias: Extension of the coastal zone in the Ionian Sea, a historic moment for Greece
Athens.- ANA-MPA
Foreign Minister Nikos Dendias described
the tabling of the bill for the extension of the
coastal zone in the Ionian Sea as a historic moment for the exercise of an inalienable right of
Greece.
A bill to «establish the width of the territorial
zone in the marine area of the Ionian and the
Ionian Islands to Cape Tainaron of the Peloponnese» was tabled in Parliament on Friday by the
Greek Foreign Affairs Ministry.

The bill extends Greek territorial waters to 12
nautical miles in the Ionian Sea, and its first
reading is scheduled at committee level on January 12 (Tuesday). Its second reading will take
place on January 15, and on January 19 it will be
introduced to the plenary for debate and voting.
Parliament Speaker Constantine Tassoulas
said that because the bill extends the country’s
borders, he will exercise his right to call for a
roll-call vote on it, so that an absolute majority
vote is demonstrated clearly. The bill stipulates

that Greece reserves the right under International law to also extend its coastal zone to 12
nautical miles in the rest of the country.

Draft bill for French
fighter planes

A draft bill on the procurement for French
Rafale fighter jets is expected to be tabled in
Parliament shortly, under fast-track procedures.
According to Parliament schedules, the draft
bill will be introduced to Parliament’s Standing

Committee on National Defense and Foreign
Affairs on Tuesday, January 12.
Its processing is expected to be completed in
three sessions, by January 13.
It will then be introduced to the plenary for
debate and voting on January 14.
The bill on the fighter jets will be introduced
on Tuesday, aiming for ratification on Thursday.
French Defense Minister Florence Parley will
most likely visit Athens at the end of the month
to sign the purchase contract.
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“5+1” Conference aims to explore common ground
for fresh Cyprus settlement talks, says UN Chief
From last page
two leaders, and I continue to stand
ready to support them as they chart the
way forward.”
On the consultations conducted by
his special envoy, Jane Hall Lute with all
involved, Guterres said both the sides
and the guarantor powers have expressed
a willingness to attend an informal fiveplus-one meeting under his auspices.
Lute will arrive to the island on Sunday
with new talks with the two leaders
scheduled for Monday.

Coronavirus:
Rapid testing
to be stepped
up
Nicosia.
The health ministry said on
Saturday it has ordered 400,000
additional rapid antigen tests
and announced the start of tests
in industrial areas in all districts
to cover businesses that will remain open during the lockdown.
The ministry said the testing
programme aims at covering as
many people as possible as part
of its strategy to test, track, and
isolate positive cases and limit
the spread inside the community.
The ministry said it will use
mobile units to test workers in
industrial areas where businesses
will remain open during the
lockdown.
“Through the mobile units,
workers who will continue to be
physically present at work are afforded the capability of undergoing tests to protect their health
and safety. It also ensures that
businesses do not have any infections on their premises.”
The mobile units’ locations
will be announced on a daily basis.

“The purpose of this meeting will be
to determine whether common ground
exists for the parties to negotiate a sustainable, lasting solution to the Cyprus
problem within a foreseeable horizon. I
intend to invite the sides and the guarantor powers to this informal meeting as
soon as practicable in 2021,” he said.
Guterres also reiterated that “this time
must be different, and this informal fiveplus-one meeting will help clarify the
true extent of the commonality of vision
and outline steps necessary to chart a
way forward.”
Guterres welcomed the renewed expression of support from the European
Union leadership to a resumption of negotiations under United Nations auspices, and its commitment to a comprehensive settlement in Cyprus within the
United Nations framework and in accordance with the relevant United Nations
Security Council resolutions.
Furthermore, Guterres pointed out
that the postponement of the Turkish
Cypriot leadership elections from April
to October 2020 and the drawn-out campaigning significantly extended a period
of political uncertainty.
“It also highlighted the stark division
between political stakeholders in the
Turkish Cypriot community on the future of the peace process. These differences had grown steadily following the
closure of the Conference on Cyprus in
July 2017,” he said, pointing out that the
political landscape has remained dynamic island-wide, with considerable unpredictability against the backdrop of regional tensions and continued steps being taken in Varosha, a part of Famagusta, fenced-off since the 1974 Turkish invasion.
However, the UN Chief said “the position of the United Nations on Varosha
remains unchanged and is guided by relevant Security Council resolutions.”
“I reiterate my call and that of the Security Council for the avoidance of any
unilateral actions that could raise tensions on the island and undermine the
return to dialogue and the future success
of talks. It is critically important that all
parties engage in dialogue in order to resolve their differences and resume a viable and comprehensive negotiation process,” Guterres said noting he remains

UN Secretary-General Antonio Guterres delivers a speech at the
German parliament ‘Bundestag’ in Berlin, Germany, 18 December
2020. EPA/HAYOUNG JEON
“committed to supporting the two leaders in revitalizing their dialogue and
demonstrating their commitment to an
enduring, comprehensive and just settlement.”
Furthermore, Guterres said he follows
with deep concern the “rising tensions”
in the Eastern Mediterranean, including
tensions over hydrocarbons exploration
and maritime boundary delimitation.
He called for “for serious efforts to be
made by all parties to defuse tensions
and urge them to avoid escalation and to
continue to engage in dialogue to explore
possibilities for resolving their disputes
and investing in regional cooperation”
and stressed “natural resources located in
and around Cyprus should benefit both
communities and constitute a strong incentive to reach a mutually acceptable
settlement in Cyprus without any further
delay.”
“A comprehensive settlement in Cyprus constitutes the best chance for resolving matters of contention between
the two communities on the island. A
settlement has the potential to unlock
collaborative and mutually beneficial
solutions for Cyprus as well as the broader region,” the UN chief added, stating
that concrete steps towards peace on the
island could also help alleviate tensions
and improve relations “between Greece
and Turkey, both guarantor powers in the

Cyprus context.”
The parties, including the guarantor
powers, he went on, “should re-engage in
dialogue with a sense of urgency in order
to bring the Cyprus peace process back
on track, within a clear time horizon, and
to re-orient regional dialogue more
broadly.”
Moreover, stressing that confidence-building measures for Cyprus
continue to be important, he encouraged
the sides to put forward proposals and
ideas, or to review past proposals, so that
discussions and progress can be pursued.
“As the sides explore opportunities for
building confidence and cooperation, I
urge them to pursue meaningful progress
in order to deliver tangible benefits to
their communities and improve the daily
lives of Cypriots island-wide,” he said,
adding that the United Nations remain
fully committed to facilitating and supporting work on mutually-agreeable confidence-building measures.
Reiterating his call “for a global ceasefire as the world faces a common enemy:
COVID-19,” Guterres said that “as the
pandemic has continued its devastating,
global march, long-standing fractures
both within and between the two communities have widened and opportunities to wage a united fight to contain the
spread of the virus and mitigate its impact have not been seized.”

“As this report outlines, despite my
calls, and the call of the Security Council
for the sides to cooperate effectively, particularly in these challenging times, there
continued to be limited coordination on
the COVID-19 response via the technical
committees and a lack of bicommunal or
joint approaches to managing the impact
overall,” he said, pointing out that “these
bodies remained underutilized during a
time when cooperation could have improved the daily lives of Cypriots on both
sides of the divide, given the adverse
public health and economic effects island-wide.”
Surprisingly the only time the Secretary General mentions in his report the
word “federation” is in the submitted updates of the two leaders (when President
Anastasiades says the solution of the Cyprus problem should be a bizonal bicommunal federation) and in paragraph 10
where he quotes a statement by the Greek
Cypriot leader, following his meetin g
with Ersin Tatar.
Paragraph 10 is as follows:
“At the conclusion of the Turkish Cypriot leadership elections, Mr. Anastasiades reached out to Mr. Tatar and they
agreed to hold a first informal meeting
under the auspices of my Deputy Special
Adviser on 3 November 2020. The encounter was an opportunity for the two
leaders to hold a preliminary informal
discussion. After the meeting, the United
Nations issued a statement informing
that the two leaders hadexpressed their
determination to positively respond to
my stated commitment to explore the
possibility to convene an informal fiveplus-one meeting, in a conducive climate, at an appropriate stage. The two
leaders also gave separate remarks to the
press that day, with Mr. Anastasiades
stating that he had conveyed his determination to participate in an informal fiveplus-one meeting “on the basis of relevant Security Council resolutions and a
bizonal, bicommunal federation”. Mr. Tatar noted that he believed strongly that
the time had come to explore new approachessuch as utilizing the concept of
“sovereign equality” and that the informal five-plus-one meeting would be an
important opportunity for the Turkish
Cypriot side to “table new ideas”. “

Cypriot Government present package of measures to
Nicosia.- CNA
Cyprus government presented on
Saturday a new support package, estimated between €350 and €450 million, in a bid to mitigate the impact
on the economic activity and the labour market due to a new three-week
lockdown, imposed with a view to
curtail the spread of the Covid pandemic.
The new measures were announced by the Minister of Finance
Constantinos Petrides and the Minister of Labour, Welfare and Social Insurance Zeta Emilianidou.
Petrides pointed out that there’s no
place for political games in the battle
against the pandemic.

“We hope that this is the final battle, until we won the battle with the
vaccines, until we shield the health of
our people, especially of the vulnerable groups, with a sufficient percentage of vaccinations, so that we can reactivate the economy even gradually
and so as not to enter a period of prolonged economic crisis, which will
create new and very difficult problems”, he said.
At the same time, Petrides highlighted that the amounts announced
could not be disbursed without the
approval of the revised state budget
for 2021.

On her part the Labour Minister
acknowledged that the prolonged crisis due to the pandemic led to some
increase in unemployment, which is
however, as she said, below the Eurozone average, emphasizing that due
to support measures, the increase in
unemployment was manageable.
Finance Ministry’s schemes provide for state grants to cover operating expenses of companies and
self-employed persons, such as rents
and installments, amounting to €200
million, covering the operating expenses of an estimated 30,000 businesses with an one-off grant ranging
from €1,000 to €300,000.

Companies eligible for the grant
are those who had a 35% reduction in
their turnover compared with 2019
due to the Covid-19 pandemic.
The Ministry also announced that
the Cabinet and the Central Bank of
Cyprus approved a new six-month
loan repayment holiday, covering
loans collateralized with primary residence amounting to €350,000, business loans for companies or self-employed persons whose companies are
under mandatory suspension of economic activity and loans associated
with the tourism sector.
Furthermore, the package includes
a two-month suspension (January

and February) of the obligation to
pay 70% of the rent for professional
leases of companies and self-employed who are under full suspension
of operations based on the Decree of
the Minister of Health.
The schemes also include non-payment of rents to state and public organizations by private renters for January and February 2021, as well as
the extension of the tax relief period
to property owners who will make a
voluntary reduction of rent in the period January - March 2021.
In addition, the Minister of Labour
announced measures amounting to
€130 million, aiming to cover labour
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UN Secretary-General Guterres calls for CBMs in Cyprus
United Nations.By Apostolos Zoupaniotis/CNA

and to the Cyprus problem. It is important that the
parties demonstrate their good will and make greater
efforts to create conditions conducive to a successful
negotiation process” he says.

U

N Secretary-General António Guterres
recommends that the Security Council
extends the mandate of the United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
for six months, until 31 July 2021, in light of
the force’s continued contribution to peace
and stability and the creation of conditions
conducive to a political settlement.
An unofficial copy of Guterres’ report on UNFICYP
was circulated in the Security Council. In the report,
the Secretary-General says that UNFICYP will
continue to monitor the evolving situation and adapt
its operations to implement its mandate effectively.
Guterres calls upon opinion leaders on the island,
from the political, commercial, religious, artistic or
other spheres, to contribute to bringing the
communities closer together as a necessary element of
building a constituency for peace and laying the
foundation for a sustainable solution to the Cyprus
problem.
“Regional dynamics notwithstanding, in light of
significant societal skepticism and disengagement
with regard to the peace process, coupled with an
estrangement between the communities that has now
run over three generations, redoubled efforts are
required for Cypriots to re-engage for peace and
bridge the divide between them. Conversely, acts that
are aimed at provoking the other community or
inciting hatred need to be addressed and clearly
denounced by political and other leaders” he notes.
Moreover, he notes that the Security Council has
repeatedly called upon the leaders to refrain from
using rhetoric that might deepen the mistrust between
the communities, insisting on the importance of
improving the public atmosphere and preparing the
communities for a settlement while also highlighting
the importance of peace education.
“Forty-five years after the ceasefire and de facto
division of Cyprus, most of those pillars of
reconciliation, unfortunately, remain to be built.
Consequently, I echo once more the calls of the
Council in this regard as well as its support for greater
civic engagement and trustbuilding across the divide.
I also urge the leaders to more explicitly encourage
contact and cooperation between the two communities
and to provide direct support to people-to-people
initiatives, as evidence of their genuine commitment
to a solution” he adds
As in his Good Offices Mission report, António
Guterres refers extensively to the pandemic in his
report on UNFICYP. “In Cyprus, COVID-19
continued to have profound negative repercussions
for the two communities, both in terms of health and
socio-economically. The unprecedented dimension of
the threat posed by the pandemic has, notably,
resulted in a further separation of the communities
while efforts to identify acceptable ways to jointly
tackle the virus and its multiple effects on the lives of
Cypriots have been limited. As mentioned in my
previous report, there are existing mechanisms,
mostly underutilized, that could precisely address

these issues if they received sufficient political
support” he says.
The UN chief calls on leaders to enhance their
support for the technical committees and, in the
specific context of COVID-19, look particularly at the
committees focussing on health, economic and
commercial matters, crisis management, gender and
humanitarian affairs and their potential role in
contributing to the alleviation of the effects of the
pandemic island-wide.
Regarding the decisions by both sides to restrict
passage at crossing points, which continued to be
made without consultation with the other community,
Guterres says that “while mindful of the need to put
public health and safety first, I encourage the leaders
to discuss and harmonize the protocols governing
crossings and to mutually agree on the re-opening of
the remaining crossing points as soon as feasible.”
Moreover, the Secretary-General notes that the
absence of a viable peace process since July 2017 has
resulted in more and more substantial changes on the
ground. “This, in turn, has heightened tensions
between the sides, moving the parties further apart
and possibly affecting the efforts towards an overall
sustainable solution. As outlined in the principles of
my Action for Peacekeeping initiative, there is a clear
complementarity between peacekeeping and
peacemaking, and therefore the actions of both
missions on the ground shall continue to be mutually
reinforcing” he adds.
Developments in Varosha are of concern, Guterres
goes on, saying that they are representative of the
unsustainability of the continuing hiatus in the peace
talks. “During the reporting period, I and my
representatives have stressed repeatedly that the
position of the United Nations on Varosha remains
unchanged and is guided by relevant Security Council
resolutions. I have emphasized the importance of no
unilateral actions being taken that could raise tensions
on the island and compromise a return to talks, while
also calling on all parties to engage in dialogue in

order to resolve their differences” he adds.
Guterres says that he continues to deplore the
restrictions on the freedom of movement of UNFICYP
imposed in, inter alia, Varosha and Strovilia, and
requests that the mission’s ability to patrol and
implement its mandated activities be fully restored.
He also deplores the frequent disregard shown by
the sides towards the mandated authority of
UNFICYP, especially when dealing with securityrelated issues in and around the buffer zone. “In
addition to the 1989 Unmanning Agreement, the
mission’s aide-memoire, as repeatedly highlighted by
the Council, is the document of reference that
describes the arrangements put in place by UNFICYP
to supervise the ceasefire, contribute to the
maintenance of law and order and contribute to a
return to normal conditions. I would like to echo the
clear stance of the Council and urge all parties to
abide by the aide-memoire, inter alia by respecting
the no-fly zone status of the buffer zone and the
UNFICYP delineation of the ceasefire lines, as well as
refraining from unauthorized constructions,
including prefabricated concrete firing positions, and
other unauthorized military or civilian activity” he
says. The UN Secretary-General says that tensions
around Cyprus, particularly in relation to hydrocarbon
exploration, continued during the reporting period
and reiterates his call for serious efforts to avoid any
further escalation and to defuse tensions.
Moreover, he reiterates the importance of
confidence-building measures for Cyprus, particularly
given the current difficult climate. “In that vein, I
encourage the sides to put forward proposals and
ideas in good faith for possible new measures, or to
review past proposals, so that discussions and
progress can be further pursued. Given the tense
regional environment and its impact on Cyprus, I also
call upon relevant actors in the region to pursue
restraint, explore confidence-building measures and
take constructive approaches to resolve their disputes

Antonio Guterres also says that UNFICYP records
all observed violations and engages with the sides to
resolve issues that arise in and around the buffer zone,
with a view to maintaining calm and preventing
escalation. However, he notes, some incidents are
utilized politically and amplified through the media,
further increasing tension and mistrust. “I deplore
any attempts to instrumentalize the situation in the
buffer zone and call upon the sides to work
constructively with UNFICYP to address violations
and incidents and to refrain from further increasing
tensions” he adds.
The UN chief observes that efforts in Cyprus to
achieve greater economic and social parity between
the two sides and to broaden and deepen economic,
cultural and other forms of cooperation remain
limited and calls for the full implementation of the
Green Line Regulation. “Increased cross-island trade,
together with deeper economic, social, cultural,
sporting and other ties and contacts, would promote
trust between the communities and help to address
the concerns of the Turkish Cypriots regarding
isolation”, he says.
Referring anew to the challenges and obstacles
linked to the status of the regime in the northernoccupied part of Cyprus and concerns relating to its
“recognition” the UN Secretary-General says that
“while United Nations policy on Cyprus is maintained
and decisions of the Security Council on the matter
are upheld, concerns about recognition should not in
themselves constitute an obstacle to increased
cooperation. As the sides explore further opportunities
for confidence-building and cooperation, I urge them
to devise creative ways of overcoming obstacles with a
view to achieving meaningful progress and delivering
tangible benefits to their communities. The United
Nations remains fully committed to providing them
with the facilitation and support necessary.”
Regarding the Security Council’s request to see the
establishment of a military contact mechanism, he
expresses hope that, beyond general statements,
concrete action can now be taken following the
tabling by his Special Representative of a proposal on
1 May 2020 and the conclusion of the recent electoral
process in the north. “I remain convinced that such a
mechanism would allow the parties to effectively
alleviate day-to-day tensions in and around the buffer
zone and would constitute an important military
confidence-building measure. I urge the parties to
work with my Special Representative to establish the
mechanism, thereby also meeting the expectations of
the Security Council” he adds.
Guterres says finally that the situation of asylum
seekers and refugees across the island continued to
considerably deteriorate during the reporting period
and is of serious concern to the United Nations. “In
the absence of a dedicated bicommunal mechanism to
deal with the issue across the divide, I would also
suggest that the Joint Contact Room be used to share
information on migrations and asylum seekers” he
concludes.

support the economy in view of new lockdown
cost for companies that will fully or
partially suspend operations due to
restrictive measures.
The main scheme, covering businesses that will be forced to suspend
operation due to the lockdown measures, provides for a subsidy amounting to 60% of each employee’s salary.
Companies with up to 9 employees
will be subsidized to 100% of their
staff while for companies with over 9
employees the support will cover up
to 97% of their staff.
A second scheme will cover the labour cost of companies that will enter
a partial suspension of operation with
support amounting to 60% of an employee’s salary, with the coverage

ranging between 45% and 90% of the
number of employees depending on
the impact of reduction in turnover.
“We believe - and our effort is to
avoid lay-offs and to overcome the
pandemic and with the schemes
launched by the Finance Ministry
along with labour cost support - that
the companies will be able to recommence economic activity and the employees to return to their jobs,” Emilianidou added.
The Ministry schemes also feature
an allowance for a special leave, as
well as a €500 allowance for those
who have exhausted their unemployment benefit, and an allowance covering 60% of the salary of persons

who are obliged to stay at home to
care for children below 15 years of
age, as schools will shift to distant-learning.

VACCINATIONS

Α total of 527 citizens over the age
of 80 were vaccinated on Friday in
Cyprus, with the first dose of Pfizer/
BioNTech COVID-19 vaccine.
In a press release, issued on Friday,
the Ministry of Health says that the
response to the second phase of the
vaccination program was massive
and that hundreds of citizens over the
age of 80 have arranged an appointment and got the first injection of the
vaccine. As the competent Ministry

notes, during the first day everything
went smoothly and no unforeseen incidents were recorded. It is noted that
those who are vaccinated remain in
the vaccination center for about 15
minutes for precautionary reasons.
There are five Vaccination Centers
at Latsia Health Center, Old Nicosia
Hospital, Old Limassol Hospital, Old
Larnaca Hospital and Paphos General Hospital. The Ministry also announced that from Monday January
11, Vaccination Centers will operate
at both Troodos Hospital and Famagusta General Hospital.
A total of about 33,000 citizens
over the age of 80 are expected to be
vaccinated, marking the start of the

national effort to overcome the health
crisis.
It is also noted that the first phase
of the COVID-19 vaccination plan
will be completed in the coming days,
noting that this phase includes residents and staff of nursing homes and
institutions for chronic diseases of
adults. In the coming weeks, the process of receiving approximately 6,800
doses of Pfizer vaccines per week is
expected to continue, while from
next week vaccines of Moderna will
also come to Cyprus.
Upon completion of the vaccination of persons over 80, the vaccination of persons over 75 years will follow.
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CYPRUS

Antonio Guterres
left out Federation
from his Good
Offices Report
United Nations.
By Apostolos Zoupaniotis
UN chief Antonio Guterres said he intends to
invite all sides to a five-plus-one Conference aiming to explore whether common ground exists
“to negotiate a sustainable, lasting solution to the
Cyprus problem within a foreseeable horizon,”
noting however that skepticism regarding the
prospects for a return to the peace talks has risen
in both communities in Cyprus.
“At the time of writing this report, skepticism
regarding the prospects for a return to the peace
talks has risen in both communities, with analysts regularly pointing out the divergent positions declared publicly by Mr. Anastasiades and
Mr. Tatar, including on the central issue of the
model for a settlement to be pursued,” Guterres
said in its report to the Security Council Good
Offices Mission.
But Guterres made clear that “time is working
against a mutually acceptable political settlement
in Cyprus.”
“The status quo, continuing for so many decades, is not static. Changes are happening on the
ground that may become irreversible, should the
two communities not recommit themselves to resolving their differences peacefully, proactively
and with determination,” he said, adding that
“the primary responsibility for the future of the
process remains with the parties, especially the
Continues on page 38
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Greek American Reps on
the invasion of U.S. Capitol
In spite of Trump’s
mob invasion Nicole
Malliotakis voted against
the approval of the
Electoral College’s results

Photo: EPA/SHAWN THEW
US President Donald J. Trump delivers remarks to supporters gathered to protest
Congress’ upcoming certification of Joe Biden as the next president on the Ellipse
in Washington, DC, USA, 06 January 2021. Minutes later they stormed U.S. Capitol. 5 people died, including 1 policeman.

115TH EPIPHANY CELEBRATION IN TARPON SPRINGS

New York.- By Apostolos Zoupaniotis
All six Greek American members of the House
of Representatives condemned the violent invasion that occurred on Wednesday and disrupted
the meeting to confirm the vote of the College of
Electors. The Republicans Nicole Malliotakis and
Gus Bilirakis didn’t mention who were the invaders and what motivated their actions.
New York Republican Nicole Malliotakis, had
decided to cosign on the effort to challenge the
process. “It doesn’t matter if it’s 10 or 10k or 100k
illegal votes. It doesn’t matter if it’s enough to
Continues on page 34

GREEK ECONOMY
“Click – away”
system helped
to restore some
profit - taking

Tarpon Springs, Fla. (GreekNewsOnline)
16-year-old Colten Sakadales, a junior at
Tarpon Springs High, was this cross dive winner
of the 115th Annual Epiphany Celebration that

took place in the Spring Bayou, of the little
picturesque village founded more than a century
ago by Greek sponge divers. His brother was last
year’s winner.

The 100-plus-year-old tradition is a day-long
affair that is highlighted by local teenage boys

Athens.- ANA-MPA
The personal pick up of e-orders retailers («clickaway») helped certain sectors recover from losses of
the year due to the coronavirus restrictions, leading
trade chamber representative Vassilis Korkidis said on
Friday.
Korkidis is president of the Piraeus Chamber of
Commerce and Industry (EVEP) and of the Regional
Chamber Council of Attica and was speaking of the
introduction of «click away», which allowed shoppers
to pick up e-orders at retailers instead of waiting for
courier delivery.
Among stores benefitting from the system - which
is suspended during this week’s stricter measures -,

Continues on page 33
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