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O Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής
Ελπιδοφόρος
στον Άγιο Ιωάννη
τον Βαπτιστή
Σελίδα 7

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η Ολυμπιονίκης
Σοφία Μπκατώρου
καταγγέλλει
για βιασμό
αθλητικό παράγοντα
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕΜΠΕ)
Κύμα συμπαράστασης στο πρόσωπο
της Σοφίας Μπεκατώρου προκάλεσε η
καταγγελία της Ολυμπιανίκη ότι έπεσε
πριν 23 περίπου χρόνια θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, από αθλητικό παράγοντα, στη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού.
Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με την
έναρξη προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη,
Συνέχεια στις σελίδες 14 - 15

Δένδιας: Λύση
των διαφορών
με Τουρκία μόνο
βάση του
διεθνούς δικαίου
Σελίδα 19

Νίκου Κοτζιά:
Οι Κυρώσεις στη
διεθνή πολιτική και
οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις
Σελίδα 5

Συνέχεια στη σελίδα 9

Πολύ απογοητευτικά
τα αποτελέσματα για
τους αγνοούμενους
το 2020 λέει o
Λεωνίδας Παντελίδης
Σελίδα 26

Οι ΗΠΑ γυρίζουν σελίδα
Ορκίζεται την Τετάρτη ο 46ος Πρόεδρος της
Αμερικής Τζο Μπάιντεν l Χιλιάδες Εθνοφρουροί
και αστυνομικοί φρουρούν την Ουάσιγκτον
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣ KAI ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

Ιδιοκτήτης καταστήματος έχει ανοίξει το κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας για
τις τελευταίες ετοιμασίες αφού τη Δευτέρα ανοίγουν και πάλι τα καταστήματα λιανεμπορίου, μετά την μερική άρση της καραντίνας, Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021.
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΕΩΝ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας
Παπαδοπούλου
Διαδικτυακά και με τη βοήθεια της
πλατφόρμας ZOOM έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου η
58η ετήσια τελετή απονομής των
υποτροφιών του ιστορικού Συλλόγου
Καστοριέων Νέας Υόρκης «Ομόνοια». Δόθηκαν είκοσι τέσσερις υποτροφίες, συνολικής αξίας σαράντα
πέντε χιλιάδων δολαρίων, δεκαεννιά
σε φοιτητές με καταγωγή από την
ακριτική Καστοριά και πέντε σε αριστούχους τελειοφοίτους των ΕλληνοΑμερικανικών Σχολείων της Νέας
Υόρκης.
Παράλληλα, παράδοση αποτελεί
τα τελευταία 20 χρόνια και η βράβευση των αριστούχων μαθητών των δέκα Λυκείων του Νομού Καστοριάς, η
οποία γίνεται κάθε χρόνο το μήνα
Αύγουστο στη διάρκεια ειδικής τελετής στην Καστοριά. Το ποσό που θα
διατεθεί φέτος για τα χρηματικά αυτά
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Ουάσιγκτον.- (GreekNewsOnline,
ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP)
Μέσα σε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας που
επιβλήθηκαν μετά την εισβολή των οπαδών του
Τραμπ στο Καπιτώλιο και χωρίς κόσμο, λόγω των
μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού, ορκίζεται την Τετάρτη ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν. Τον όρκο θα δώσει ενώπιον του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς. Την πρώτη αφροαμερικανίδα/ασιάτισσα
αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις θα ορκίσει η πρώτη
λατίνα γυναίκα δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σόνια Σωτομαγιόρ.
Ο απερχόμενος πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία και
σχεδιάζει να αναχωρήσει νωρίς το πρωί για την
Φλόριδα. Ο Τραμπ σχεδιάζει μια αποχαιρετιστήΣυνέχεια στις σελίδες 12 - 13

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ
Καμπάνια
της πρεσβείας
για τα 200 χρόνια
της Ελληνικής
Επανάστασης
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την έναρξη της καμπάνιας, διάρκειας
ενός έτους, της διπλωματικής αποστολής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με τίτλο «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας», ανακοίνωσε την
Παρασκευή, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ,
ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Η καμπάνια περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα
που αναδεικνύουν την ιστορική σχέση των
δύο χωρών και τους δεσμούς που τις συνΣυνέχεια στη σελίδα 8
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124 επαναστάσεις μέχρι την απελευθέρωση
Γ

ια όσους λένε ότι οι Έλληνες περίμεναν 400 χρόνια
για να επαναστατήσουν...

124 Επαναστάσεις από το 1481 έως
το 1821!
Ήταν στα 1481όταν ο Κορκόδειλος
Κλαδάς και οι Μανιάτες αγωνιστές
επαναστάτησαν. Έφτασαν ως την
Ήπειρο κι απελευθέρωσαν την περιοχή της Χιμάρας. Αβοήθητος από τη
Δύση, που τον είχε ενθαρρύνει, ο
Κλαδάς αιχμαλωτίστηκε, εννέα χρόνια αργότερα, και γδάρθηκε ζωντανός.
Το 1489 ο τελευταίος του βυζαντινού αυτοκρατορικού οίκου Ανδρέας
Παλαιολόγος σήκωσε την επαναστατική σημαία στην τουρκοκρατούμενη
Ελλάδα.
Από το 1492, ο επαναστατικός άνεμος πήρε τη μορφή σταυροφορίας με
σύμμαχο τον Κάρολο Η’ της Γαλλίας.
Πέντε χιλιάδες επαναστάτες απελευθέρωσαν την Ήπειρο και μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας. Ο αγώνας είναι
τόσο δυνατός (γράφει ο Κωνσταντίνος Σάθας), ώστε οι Τούρκοι «αποσύρονται εκ των παραλίων και ετοιμάζονται να εγκαταλείψωσι την Κωνσταντινούπολιν». Όμως, συνασπισμός χριστιανικών κρατών συμμαχεί
κατά του Καρόλου, που αναγκάζεται
να γυρίσει στη Γαλλία. Αβοήθητοι, οι
Έλληνες σφάζονται ανηλεώς. Το
1496, η επανάσταση έχει σβήσει.
Νέες επαναστατικές κινήσεις, από
το 1525 ως το 1533, κατέληξαν στη
σφαγή των Ελλήνων:
Στη Ρόδο, του μητροπολίτη Ευθυμίου και των προυχόντων.
Στην Πελοπόννησο, των επαναστατών που εγκαταλείφθηκαν στη
Μεθώνη από τους ιππότες της Μάλτας.
Και, το 1565, πνίγεται στο αίμα ο
ξεσηκωμός στην Ήπειρο, με αιτία το
παιδομάζωμα.
Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, το
1571 με την καταστροφή του τουρκικού στόλου, έδωσε νέες ελπίδες στους
ραγιάδες.
Η συμμαχία Ενετών, Ισπανών και
πάπα ώθησε σε νέα επανάσταση.
Οι ξεσηκωμένοι εγκαταλείφθηκαν
για μια ακόμη φορά.
Ακολούθησαν σφαγές στην Παρνασσίδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αιγαίο.
Οι μητροπολίτες Πατρών και Θεσσαλονίκης κάηκαν ζωντανοί.
Νέος ξεσηκωμός στην Ακαρνανία
και την Ήπειρο, το 1585: Οι αρματολοί της Βόνιτσας Θόδωρος Μπούας

Γρίβας και της Ηπείρου Πούλιος,
Δράκος και Μαλάμος ελευθέρωσαν
Βόνιτσα, Ξηρόμερο, Άρτα και βάδισαν για τα Γιάννενα.
Νικήθηκαν, όμως, και πολλοί σκοτώθηκαν.
Από το 1609 ως το 1624, ο δούκας
του Νέβερ της Γαλλίας και Έλληνες
οργάνωσαν ένα φιλόδοξο σχέδιο για
να διώξουν τους Τούρκους από την
Ελλάδα και δημιούργησαν τη χριστιανική στρατιά που θα ενωνόταν με
τους επαναστάτες.
Το σχέδιο ποτέ δεν μπήκε σ’ εφαρμογή. Όμως, στα δεκαπέντε αυτά
χρόνια, οι Μανιάτες επαναστάτησαν
κάμποσες φορές, ενώ ο μητροπολίτης
Τρίκκης Διονύσιος ξεσήκωσε τους
χωρικούς και, το 1616, εκστράτευσε
στα Γιάννενα και κυρίευσε την πόλη.
Νικήθηκε τελικά, αιχμαλωτίστηκε
και γδάρθηκε ζωντανός.
Το 1659, ξέσπασε νέα επανάσταση
των Μανιατών που κράτησε ως το
1667.
Τρία χρόνια αργότερα, οι Στεφανόπουλοι και άλλοι Μανιάτες έφυγαν
στην Κορσική. Αλλεπάλληλοι ξεσηκωμοί των Ελλήνων, από το 1660,
υποκινήθηκαν από τους Ενετούς.
Ο Μοροζίνι ναυμαχούσε και πολεμούσε τους Τούρκους, ενισχυμένος
από ενθουσιώδεις Έλληνες επαναστάτες.
Από το 1711, μια ακόμη μεγάλη δύναμη ενεπλάκη στην Ελλάδα: Ο τσάρος της Ρωσίας, Μέγας Πέτρος, εξέδωσε προκήρυξη, με την οποία καλούσε τους Έλληνες να επαναστατήσουν. Ονόμασε τον εαυτό του «Ρωσογραικών αυτοκράτορα», δίνοντας
τροφή στη φαντασία.
Στις εκκλησιές, μνημόνευαν τ’ όνομά του, ο Αγαθάγγελος προφήτευε
τον λυτρωμό που «θα φέρει το ξανθό
γένος»
Πενηνταπέντε χρόνια αργότερα,

τα κοσμοκρατορικά σχέδια της Μεγάλης Αικατερίνης οδήγησαν στην
επανάσταση του 1766 και στα ορλωφικά του 1770.
Οι επαναστάτες εγκαταλείφθηκαν
και πάλι. Άντεξαν ως το 1779, οπότε η
Πελοπόννησος ειρήνευσε.
Την αμέσως επόμενη χρονιά, το
1780, οι Τούρκοι βάλθηκαν να ξεπαστρέψουν τους κλέφτες της Πελοποννήσου.
Οι Κολοκοτρωναίοι αντιστάθηκαν
δώδεκα μερόνυχτα στη Μάνη και μετά έκαναν ηρωική έξοδο.
Χάθηκαν οι περισσότεροι.
Ο δεκάχρονος τότε Θόδωρος Κολοκοτρώνης η μάνα του και μια του
αδερφή οι μόνοι που σώθηκαν.
Το 1788, επαναστάτησαν οι Σουλιώτες. Την ίδια χρονιά, φάνηκε στις
θάλασσες ο μικρός στόλος του Λάμπρου Κατσώνη.
Ήταν χιλίαρχος του ρωσικού στρατού. Ο οπλαρχηγός Ανδρίτσος με 500
κλέφτες επάνδρωσε τα καράβια.
Ως το 1790, τσάκισαν πολλές φορές τους Τούρκους σε ναυμαχίες.
Εκείνη τη χρονιά (1790), σε μια φοβερή σύγκρουση ανάμεσα στην Άνδρο και την Εύβοια καταναυμάχησε
τους Τούρκους αλλ’ έμεινε με επτά
μόνο πλοία. Την επόμενη μέρα, βρέθηκε ανάμεσα σε δυο εχθρικούς στόλους και νικήθηκε.
Ο Λάμπρος Κατσώνης και ο Ανδρίτσος συνέχισαν να πολεμούν.
Το 1792, Ρωσία και Τουρκία υπέγραψαν ειρήνη.
Ο Κατσώνης αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα και εξέδωσε προκήρυξη,
την περίφημη «Φανέρωσιν του χιλιάρχου Λάμπρου Κατσώνη», με την
οποία κατάγγελλε την Αικατερίνη και
διακήρυσσε πως μόνοι τους οι Έλληνες θ’ αποκτούσαν την ελευθερία
τους. Κατσώνης και Ανδρίτσος νικήθηκαν στο ακρωτήριο Ταίναρο και

χώρισαν.
Ο Κατσώνης αποσύρθηκε.
Ο Ανδρίτσος με τους 500 του, πολεμώντας σαράντα μερόνυχτα, κατόρθωσε να φτάσει στην Πρέβεζα.
Η επανάσταση των Σουλιωτών
έσβησε στις 12 Δεκεμβρίου του 1803
με τη συνθήκη, που τους επέτρεπε να
φύγουν με τον οπλισμό τους.
Ο Αλή πασάς, όμως, παρασπόνδησε και τους κυνήγησε.
Μια ομάδα Σουλιώτες βρέθηκε,
στις 23 Δεκεμβρίου στη Ρινιάσα, ανάμεσα στην Πρέβεζα και την Άρτα.
Πάνω τους έπεσαν στίφη Αλβανών
και τους κατέσφαξαν.Η Δέσπω Μπότση, με δέκα κόρες, εγγονές κι εγγόνια, πρόλαβε να οχυρωθεί στον πύργο του Δημουλά.
Οι Αλβανοί την πολιόρκησαν.Αντιστάθηκε όσο μπορούσε. Στο τέλος,
ανατινάχτηκαν όλοι, για να μην πέσουν ζωντανοί στα χέρια του εχθρού.
Ο Κίτσος Μπότσαρης κατάφερε να
φτάσει ως τ’ Άγραφα, όπου τον πρόλαβαν οι Αλβανοί.
Οχυρώθηκε σ’ ένα μοναστήρι κι
άντεξε ως τον επόμενο Απρίλιο.
Ογδόντα κατάφεραν να ξεφύγουν.
Νέος επαναστατικός άνεμος διέτρεχε την Ελλάδα, το 1806, από την
Πελοπόννησο ως τη Μακεδονία, καθώς οι Ρώσοι και οι Γάλλοι του Ναπολέοντα ανταγωνίζονταν, ποιοι θα
προσεταιριστούν τους Έλληνες.
Για μια ακόμα φορά, οι ξεσηκωμένοι εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους
και οι Τούρκοι ξέσπασαν επάνω τους.
Στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι ζητούσαν να τελειώνουν με τους Κολοκοτρωναίους.
Οι σύντροφοι του Θόδωρου Κολοκοτρώνη δεν ήθελαν να φύγουν.
Πολέμησαν μήνες, ώσπου να αναγκαστούν να περάσουν στα Κύθηρα
κι από κει, στη Ζάκυνθο.
Ακολούθησαν η εποποιία του Νικοτσάρα στη Μακεδονία και του
Γιάννη Σταθά στο Αιγαίο, που ανάγκασαν την Υψηλή Πύλη να έρθει σε
συνδιαλλαγή με τους επαναστάτες.
Στα 1814, ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία.
Επτά χρόνια αργότερα, ξεσπούσε ο
124ος ξεσηκωμός που οδήγησε στην
ελευθερία.
Οι Έλληνες αγωνίζονταν και έχυναν αίμα αιώνες για την ελευθερία
τους. Η καλύτερη απάντηση στους
αναθεωρητές της ιστορίας μας που
προσπαθούν να μας πείσουν ότι το
ελληνικό έθνος «κατασκευάστηκε».
(Πηγή: historyreport.gr)

Κώστας Ζαχαριάδης: Να μιλήσουμε με την ομογένεια και για την ομογένεια κ. Βορίδη!
Απόσπασμα ομιλίας του Τομεάρχη Εσωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Ζαχαριάδη κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου απηύθυνε
πρόσκληση και πρόκληση προς τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.
«Θα ήθελα ξεκινώντας τη σημερινή μου ομιλία, να
κάνω μια σύντομη αναφορά στο θέμα της ομογένειας. Διαπιστώνω μια διαρκή σπέκουλα από πλευράς
της παράταξής σας κ. Βορίδη, ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχία δεν συμπαθεί τους ομογενείς,
ότι φοβάται την ψήφο τους και άλλα περίεργα. Ας
επιχειρήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά.
Οι κυβερνήσεις της Δεξιάς ήταν αυτές που οδήγησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας στη μετανάστευση
τις δεκαετίες του ΄50 του ΄60 και του ΄70, κ. Βορίδη.
Το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς, που τόσο νοσταλγείτε, με τις αντιλαϊκές πολιτικές του και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ήταν αυτό που

ανάγκασε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας να αναζητήσει εργασία στα εργοστάσια της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Γερμανίας και τα ανθρακωρυχεία του Βελγίου.
Ήταν η ίδια παράταξη, η δική σας παράταξη που
οδήγησε σε ένα ακόμη μεγάλο κύμα μετανάστευσης,
οδηγώντας τη χώρα στη χρεοκοπία το 2009. Που την
οδήγησε στην οικονομική χρεοκοπία αφού προηγου-

μένως την είχε χρεοκοπήσει σε επίπεδο αρχών και
αξιών με τον παλαιοκομματισμό σας, την αναξιοκρατία και τις κοινωνικές ανισότητες που δημιουργήσατε. Αυτή τη φορά με μετανάστες όχι ανειδίκευτους
εργάτες όπως στο παρελθόν, αλλά νέους ανθρώπους,
της γενιάς μου, υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Τους
συμμαθητές μου, τους συμφοιτητές μου. Ήταν οι πολιτικές σας που οδήγησαν τα καλύτερα μυαλά της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Η μετανάστευση των περασμένων δεκαετιών αλλά και το σύγχρονο brain drain
φέρουν την ίδια υπογραφή κ. Βορίδη: Την υπογραφή
της δεξιά παράταξης.
Μας λέτε εμάς ότι δεν επιθυμούμε την ψήφο των
ομογενών. Εμείς είμαστε αυτοί που ξεκινήσαμε την
διαδικασία της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο
Υπουργείο Εσωτερικών, εμείς είμαστε που εκκινήσαμε τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος για
το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς είμαστε αυτοί που ψηφίσαμε -μαζί με εσάς και άλλα κόμματα πράγματι – τις
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Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ το 2021
Του Γιώργου Κατρούγκαλου

Η

χρονιά που διανύουμε χαρακτηρίζεται
από την αλλαγή φρουράς στο Λευκό
Οίκο, που ξεπερνά κατά πολύ την απλή αναχώρηση ενός Προέδρου και την διαδοχή του
από τον επόμενο. Η Προεδρία Τραμπ ανέδειξε
το βαθύ διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας,
ως αποτέλεσμα της έκρηξης των ανισοτήτων
που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση. Ο Πρόεδρος Τραμπ εκμεταλλεύθηκε το άμορφο κλίμα απογοήτευσης από το πολιτικό σύστημα,
που είχε ως βασική, αντικειμενική αιτία, τις
ανισότητες αυτές, υιοθετώντας μια ψευδό-αντισυστημική ρητορική καταγγελίας των ελίτ,
στις οποίες προφανώς ανήκει και ο ίδιος. Η
πραγματική αντίδραση όμως στην δυστοπική
κατάσταση που διαμόρφωσαν δεκαετίες ανεξέλεγκτου νεοφιλελευθερισμού δεν δόθηκε
από το λαϊκιστικό λόγο του Τραμπ, αλλά εκφράσθηκε από την νέα αριστερά των Δημοκρατικών, τις χιλιάδες νέων ιδίως ανθρώπων
που κινητοποιήθηκαν γύρω από το Σάντερς,
τόσο το 2016 όσο και το 2020.
Ο νεοφιλελευθερισμός άλλωστε, οδηγεί σε
κρίση τα πολιτικά συστήματα σε όλη τη Δύση,
στο βαθμό που υπονομεύει παντού το κοινωνικό κράτος, ακυρώνει κοινωνικές κατακτήσεις
δεκαετιών και υποβαθμίζει το επίπεδο ζωής της
εργατικής και της μεσαίας τάξης. Από την άποψη αυτή ο «Τραμπισμός» δεν αποτελεί αποκλειστικά αμερικανικό φαινόμενο αλλά ένα ακόμη
ρεύμα της λαϊκιστικής ακραίας δεξιάς, της λε-

γόμενης Alt-Right. Ακόμη και οι διασυνδέσεις
και οι υπόγειες σχέσεις της ακροδεξιάς με τμήματα του κρατικού μηχανισμού αποτελεί γενικότερο φαινόμενο, όπως καλά γνωρίζουμε και
από την εμπειρία.
Σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες αλλαγές στις
ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ανοίγει πράγματι
ένα παράθυρο ευκαιρίας, ας κρατάμε όμως μικρό καλάθι. Τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα
των ΗΠΑ προσδιορίζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εξωτερικής τους πολιτικής, υπερ-

«Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες
ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ
και τον Ελληνισμό της Διασποράς»
Αθήνα
Οι δράσεις των ελληνικών πανεπιστημίων στην εκπαίδευση, την έρευνα
και την καινοτομία, η ενίσχυση της
εξωστρέφειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών που
προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε απόδημους Έλληνες αλλά και
ξένους υπηκόους, θα είναι ορισμένα
από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας
με θέμα «Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες
ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια
και τον Ελληνισμό της Διασποράς»,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
γενική γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, και ώρα 14:30
(ώρα Ελλάδος, 7:30 πμ στη Νέα Υόρκη), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης και τη
συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από
την έναρξη της Επανάστασης του 1821,
και διοργανώνεται από τη γενική γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη γενική γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών.
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι
της Εκκλησίας της ομογένειας, καθηγητές πανεπιστημίου, Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που διαπρέπουν στο εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων,
σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, γίνεται γνωστό πως χαιρετισμό θα απευθύνουν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό,
Κωνσταντίνος Βλάσης, ο υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος
για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Άγγελος
Συρίγος, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννης Χρυσουλάκης και ο γενικός
γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απόστολος Δημητρόπουλος.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα της
ημερίδας, καθώς και για τη φόρμα εγγραφής, παρατίθενται στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://studyingreece.edu.
gr/bridges2021/

βαίνοντας τις προσωπικές προτιμήσεις των
εκάστοτε Προέδρων.
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει όντως εργαστεί
για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι δεν θα έχει
τη στενή προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο
Ερντογάν που είχε αναπτύξει ο Πρόεδρος
Τραμπ, τον οποίο έχει μάλιστα χαρακτηρίσει
«αυταρχικό».

Δεν γνωρίζουμε όμως αν αυτό θα οδηγήσει
σε πιο συγκεκριμένες ενέργειες πέραν της φραστικής καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας που έχουμε ήδη δει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε
επίπεδο στρατηγικού διαλόγου, γιατί τις επαναθεμελίωσε στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού
και της ευθυγράμμισης συμφερόντων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αξιοποιήσει τα κεκτημένα που εξασφάλισε η δική μας
κυβέρνηση (τον στρατηγικό διάλογο, το πλαίσιο 3+1 με το Ισραήλ, την EastMedAct), ούτως
ώστε να διεκδικήσει μια πολύ πιο αποφασιστική
στάση από την Ουάσιγκτον απέναντι στην
τουρκική επιθετικότητα, με πρώτο άμεσο στόχο
να καθίσει η Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου
χωρίς εκβιασμούς.
Σε κάθε περίπτωση, οι ομογενείς μας στην
Αμερική αποτελούν τον καλύτερο πρεσβευτή
της χώρας μας στη νέα τους πατρίδα και την
καλύτερη γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο λαών.
Η κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου στη
χώρα εγκατάστασης αποτελεί μια πολύ καθυστερημένη ανταπόκριση της Ελληνικής Πολιτείας στη συνταγματική της υποχρέωση και
ελάχιστη αναγνώριση του σημαντικού ρόλου
που διαδραμάτισε και θα συνεχίσει να διαδραματίζει η ομογένεια στα εθνικά μας ζητήματα.
**** Άρθρο του Τομεάρχη Εξωτερικών του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργου Κατρούγκαλου στον ιστότοπο Greekschannel.com
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Καλό ταξίδι Βαγγέλη

Ο εκδικητικός
Τραμπ

Ένας από τους αγαπημένους φίλους των εφηβικών
μου χρόνων, ο Βαγγέλης Παππάς, έσβησε στη Νέα
Υόρκη την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, νικημένος από
τον καρκίνο. Γεννημένος στους Αγίους Αναργύρους
του Βόλου, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και ήλθε στην
Αμερική το 1984. Κατάφερε να δημιουργήσει μία βιοτεχνία κατασκευής εσωτερικών κλιμακοστασίων,
παντρεύτηκε τη Λίζα Φιορεντίνο κι επισκεπτόταν
κάθε χρόνο την πατρίδα.
Πολύ αγαπητός στους φίλους, ένας ζωντανός άνθρωπος, πάν τα με το χαμόγελο. Στο σημείωμα που
έγραψε η αγαπημένη του Λίζα στο Facebook γράφει
πως τα Χριστούγεννα χόρευε ακούγοντας το αγαπημένο του τραγούδι με τον Παπάζογλου.
Κι ενώ πάλευε τον καρκίνο, στο τέλος κόλλησε τον
κορωνοϊό, που του στέρησε τη δυνατότητα να φύγει έχοντας δίπλα τους αγαπημένους τους. Ας είναι
καλά η γιατρός η Φλωρεντία Χριστοδουλίδου που
ήταν κοντά του. Στη σύζυγό του Λίζα, στ’ αδέλφια
του Γιάννη και Σούλα (Αρτεμη) και στην αγαπημένη
ανιψιά του Ολυμπία, βαθειά συλλυπητήρια. Α.Ζ.

Ακόμα και τώρα που βρίσκεται κοντά στην έξοδο
του Λευκού Οίκου, δεν μπορεί να το χωνέψει ότι
έχασε τις εκλογές ο κύριος Τραμπ. Ζήτησε, άκουσα
στις ειδήσεις, ειδική έρευνα για τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες του γιου του προέδρου Μπάιντεν
στην Ουκρανία. Απ΄ ότι έχω ακούσει, αυτό δεν
γίνεται για πρώτη φορά και νόμιζα ότι η υπόθεση
είχε λήξει. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν ο
Πρόεδρος γνωρίζει κάτι που εμείς αγνοούμε, εκείνο
που βλέπουμε είναι η έχθρα που αισθάνεται για τον
νικητή, και, κατ’ αντανάκλαση, για τον κόσμο που
δεν τον ψήφισε. Ακόμα δεν μπορεί να το χωνέψει.
Το ίδιο και κάποιοι άλλοι από το κόμμα του: άκουσα
ένα γερουσιαστή που περίμενε να καταμετρηθούν,
ξανά, οι εκλέκτορες! Μήπως κάνουν λάθος στο μέτρημα και τους βγάλουν λιγότερους; Μπορεί! Όλα
αυτά προηγήθηκαν της εξέγερσης στο Κοινοβούλιο.
Ρ.Κ.

Άτακτη αποχώρηση

Έφυγε κι ο Μιχάλης
Σε ηλικία 62 χρόνων έφυγε ο δημοσιογράφος Μάικ
(Μιχάλης) Ευθυμιάδης. Δουλεύαμε μαζί στη δεκαετία του ’90, αυτός στο Greek American, εμείς στην
«Πρωινή». Καλόψυχος κι εργατικός ήταν ιδιαίτερα
εργατικός σε όλους. Η κηδεία έγινε στον Άγιο Νικόλαο του Φλάσινγκ, αλλά με την πανδημία το μάθαμε κατόπιν εορτής.
Στη σύζυγό του Δώρα και στα παιδιά τους Θεμιστοκλή και Ιάσονα, συλλυπητήρια. Α.Ζ.

Απίθανοι αριθμοί
Ένας μεγάλοςαριθμός συμπατριωτών μας προβάλλει ακόμα ενστάσεις ενάντια στο εμβόλιο,
άκουσα στις ειδήσεις. Με όσα συμβαίνουν με την
αρρώστια είναιδύσκολο να το ερμηνεύσεις: φόβος,
έλλειψη εμπιστοσύνης στην πραγματικά σωτήρια
επινόηση και δημιουργία της επιστήμης ή φυγοπονία μπροστά σε κάποιες πιθανές παρενέργειες που
μπορεί να συμβούν, όπως σε όλα τα εμβόλια; Όμως,
το να προτιμάς τον άμεσο κίνδυνο μιας χειρότερης
κατάστασης που θα μπορούσε να οδηγήσει και στο
θάνατο είναι, νομίζω, μια εκδήλωση υπερβολικής
ανασφάλειας ή αναζήτησης βεβαιότητας με το να
δοκιμάσουν άλλοι! Από ότι ακούω πρόκειται για
κοινές παρενέργειες, όπως, π.χ., της γρίπης.Εν ολίγοις όταν βλέπεις τον Πρόεδρο μιας χώρας ή γιατρούς να εμβολιάζονται και συνεχίζεις να αμφιβάλλεις για την προστατευτική αξία του φαρμάκου σχετικά με την υγεία, αυτό αποτελεί τουλάχιστον υπερβολή. Ρ.Κ.

Ανατολίτικες γαλιφιές
Ύστερα από την απίστευτη ταλαιπωρία της Ελλάδας επί χρόνια τώρα, καθημερινά, αδιάλειπτα,
εχθρικά, με μανία και με πρόθεση καταστροφής
της, ο κοκορόμορφος Τούρκος υπουργός επί των
εξωτερικών αυτής της χώρας, συν ο …πατησάχης
του, ξαφνικά, θέλουν να αγκαλιαστούν σε χαιρετισμό με τον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας!!
Όλοι γνωρίζουμε γιατί το κάνουν, δεν χρειάζεται να
μας πουλήσουν φιλία και αγάπες. Γαλίφης είναι ένα
αφερέγγυο πρόσωπο που καλύπτεται κάτω από γαλιφιές, δηλαδή ψεύτικες υποσχέσεις και εκδήλωση
αισθημάτων∙ είναι ο κοινώς «γλείφτης», που λέμε,
προσβλέποντας σε κάποιον ιδιοτελή σκοπό. Ο σκοπός εδώ είναι η αποφυγή των κυρώσεων που πρέπουν στην Τουρκία από την ΕΕ και την Αμερική. Τι

Ο συνεργάτης μας Ρήγας Καππάτος έστειλε αυτές τις φωτογραφίες, για να θυμηθούμε
τους αυθεντικούς Βανδάλους, δίπλα σ’ αυτούς του Τραμπ. Το 455 μΧ με αρχηγό τον Γιζέριχο επικεφαλής ισχυρού πειρατικού στόλου κατέλαβαν τη Ρώμη και λεηλάτησαν την
πόλη επί δύο εβδομάδες, καταστρέφοντας με αγριότητα όλα τα έργα τέχνης: οικοδομήματα, αγάλματα, κομψοτεχνήματα κλπ. Η πράξη τους αυτή έμεινε στην ιστορία με το όνομα
«βανδαλισμός» και από τότε έτσι ονομάζεται κάθε καταστροφή μνημείων πολιτισμού.
είδους σύμμαχος στο ΝΑΤΟ μπορεί είναι η Τουρκία
όταν αμφισβητεί και απειλεί ακόμα και την ύπαρξη
κρατών μελών του με πόλεμο, π.χ., η Κύπρος, επειδή
πιστεύουν ότι έχουν την οπλική υπεροχή; Εσείς τι
λέτε; Ρ.Κ.

Μουσουλμάνοι
Μουσουλμάνους τους ανεβάζουμε μουσουλμάνους
τους κατεβάζουμε, αλλά αυτοί, μέσα τους, περί
άλλων τυρβάζουν και ξαφνικά βγαίνουν στη φόρα
και λένε αυτό που αισθάνονται. Όλοι; Αυτό δεν το
γνωρίζουμε.Έτσι συνέβη με τον μουσουλμάνο Θρακιώτη που συνελήφθη προσφάτως. Μαζί με άλλον
…συμπατριώτη του, Τούρκο, που κατασκόπευε για
την «πατρίδα του» Τουρκία, έτσι είπε. Είχε πάρει και
αποστείλει περισσότερες από 2.000 (δύο χιλιάδες!)
φωτογραφίες πιθανών στόχων! Σίγουρα δεν μπορεί
αυτό να συνέβη στην τύχη. Προ καιρού, λίγο πριν
εξαπολύσει ο Ερντογάν την επίθεση στην γενέτειρα του «Τούρκου» …φωτογράφου, την Θράκη, τις
«145.000» που είχε προετοιμάσειγια να μας διαλύσει μία κι έξω, άλλος «μουσουλμάνος» Θρακιώτης
άρτι αφιχθείς, τότε,από την Τουρκίακαι δήμαρχος
της κωμόπολης Ίασμος (Γιασεμί), έβγαλε δεκάρικο
λόγο στην τηλεόραση! Αυτό έγινε στην εκπομπή
του Γιώργου Παπαδάκη (τον οποίο δεν άφησε να
του κάνει ούτε μία ερώτηση) είτε απειλώντας είτε
προοιωνίζοντας στο λόγο του μία ανεξάρτητη πολυεθνική Βαλκανική Χερσόνησο ή κάπως έτσι. Και
ενώ αυτά συμβαίνουν με τους μουσουλμάνους στην
Θράκη, στην Κων /πολη έχουν μείνει λιγότεροι από
1.000 (χίλιοι) Έλληνες! Όταν υπογράφηκε η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν κοντά 300.000 (τριακόσιες
χιλιάδες) και μόνο γύρω στις 65.000 χιλιάδες μωαμεθανοί στη Θράκη, οι οποίοι, τώρα, έχουν υπερδιπλασιαστεί από την καλοπέραση και την φροντίδα
του Ελληνικού Κράτους: τους χορηγείακόμα και
επιδόματα πολυτεκνίας έχω ακούσει. Τέτοια είναι η

ανθρωπιστική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες και
θα επεκταθώ πάνω σε αυτό. Ρ.Κ.

Η εξύβριση
του τουρκισμού
Ο τούρκικος νόμος περί «εξύβρισης του τουρκισμού» ήταν η πιο σατανική επινόηση αυτής της χώρας για την εκρίζωση των κοντά 300.000 Ελλήνων
της Πόλης. Λειτουργούσε πολύ απλά. Ένας Τούρκος
κατηγορούσε έναν Έλληνα ότι εξύβρισε τη σημαία,
π.χ., αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν απαραίτητα και
αυτό ήταν αρκετό για να τιμωρηθεί με βαριά ποινή, κ.λπ. Το έζησα κι εγώ έμμεσα. Να, πώς. Ήταν
το 1962 ή ΄63 και έχω ξαναγράψει γι’ αυτό το επεισόδιο.
Εργαζόμουν σ’ ένα τουριστικό καράβι και πηγαίναμε τουρίστες στα νησιά και στην Πόλη. Εκεί, μία
Ελληνίδα ξεναγός που είχε βγει έξω, στο Παζάρι της
Ιστανπούλ (sic), ένας επιβάτης (που την γνώριζε
από το πλοίο) της χάρισε ένα μικρό κουτί λουκούμια. Όταν επέστρεφε στο πλοίο, ο τελωνιακός στον
έλεγχο την σταμάτησε και τη ρώτησε αν είχε αλλάξει χρήματα στην τράπεζα κι εκείνη του είπε την
αλήθεια: όχι. Της απάντησε ότι δεν είχε δικαίωμα να
πάρει τίποτα στο πλοίο αν δεν έχει αλλάξει χρήματα. Προφανώς υπήρξε κάποια ανταλλαγή διαπληκτισμών και στο τέλος εκείνη άφησε τα λουκούμια
επάνω στον πάγκο, μπορεί και να τα έσπρωξε προς
το μέρος του και πήγε να φύγει. Αυτό απετέλεσε
την «εξύβριση του τουρκισμού». Την συνέλαβαν,
την έκλεισαν στη φυλακή και στο επόμενο ταξίδι
(πηγαίναμε μια φορά την εβδομάδα) ο ταξιδιωτικός
πράκτορας της εταιρείας μάς την έφερε στο πλοίο
μισότρελη. Έχασε τη δουλειά της και δεν ξενάγησε
πια, έμαθα μετά. Όλη αυτή η ιστορία για ένα μικρό
κουτί λουκούμια «ραχάτ». Ήταν δειγματοληπτικό
και νομίζω περιείχε τέσσερα λουκούμια.Ρ.Κ.

Έτσι θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε την αποχώρηση του κυρίου Τραμπ από τον Λευκό Οίκο επίσης,
ίσως, και από την πολιτική, όπου «πήγε για μαλλί
και βγήκε κουρεμένος», στην κυριολεξία, κρίνοντας
από την …χωρίστρα του! Ένα είδος «Αποχαιρετισμού στα όπλα», όπως στο βραβευμένο βιβλίο του
Έρνεστ Χέμινγκγουέι. Ίσαμε την ύστατη ώρα της
προεδρίας του, ο Πρόεδρος ζητάει ανάκληση εκλογών αλλά οι δικαστές δεν …μασάνε τέτοια, που λέγανε παλιά οι μάγκες στα Λεμονάδικα. (Χώρος που
έδεναν καράβια που δεν είχαν δουλειά το χειμώνα.
Τώρα πήραν επάνω τους κι έχουνε γίνει αγνώριστα!). Όπως και ο Τραμπ που άλλαξε χρώμα απ’ το
κακό του αυτός! Περιμένουμε την κατάληξη μετά
την εξέγερση. Πρωτόγνωρες καταστάσεις και όχι
μόνο η εξέγερση. Ρ.Κ.
_____________

ΟINΩΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣ
Όλα τα σκληρά χρόνια της εγκατάλειψής της
από τον Πάρη η Οινώνη -η νόμιμή του σύζυγοςτρωγόταν από ζήλεια κι από μίσος.
Κι όταν εκείνος πρόστρεξε σ’ εκείνη
σαν θεραπεύτρα που ήταν να τον σώσει,
γιαίνοντας την φαρμακερή πληγή
απ’ τον Φιλοκτήτη,
τον έδιωξε σκαιά η θεραπεύτρα Νύμφη:
του είπε να πάει να τον σώσει η Ελένη.
Δεν μπορούσε όμως να ζήσει
άλλο μισώντας τον νεκρό
και όταν έκαιγαν το σώμα του κάποιοι τσοπάνηδες
έτρεξε νύχτα στην πυρά και ρίχτηκε στις φλόγες
που ανάλωναν τον άλλοτε μεγάλο έρωτά της,
το πριγκιπόπουλο που αγάπησε με πάθος:
πήδησε δίπλα του και κάηκε κι εκείνη.
Η τέφρα τους, μετά απ’ την τελετή,
σβήστηκε με κρασί απ’ τους μπιστικούς
και θάφτηκε ενωμένη σ’ έναν τάφο.
Τους στήσαν και δύο στήλες με τα ονόματά τους,
γράφει ο Κουΐντους απ’ τη Σμύρνη,
όχι όμως τη μία πλάι στην άλλη,
αλλά πλάτη με πλάτη
για να διαιωνιστεί
η δίκαιη έχθρα της Οινώνης και στο θάνατο,
της θεραπεύτρας Νύμφης
που τίμησε ότι αγάπησε πεθαίνοντας μαζί του.
Ελλήσποντος 1966-Μπεθέντα 2004

Κώστας Ζαχαριάδης: Να μιλήσουμε με την ομογένεια και για την ομογένεια κ. Βορίδη!
Συνέχεια από τη σελίδα 2

ρυθμίσεις για την επιτόπια ψήφο των ομογενών. Βάζοντας βέβαια τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε αυτοί που θα αποκτήσουν το δικαίωμα, να
διατηρούν εν τοις πράγμασι μια ουσιαστική σχέση με
την πατρίδα. Εσείς που 40 χρόνια δεν είχατε κάνει τίποτα για να εκκινήσει το θέμα κατηγορείτε εμάς.
Για να είναι απολύτως ξεκάθαρο λοιπόν και να τελειώνουμε με τη σπέκουλα:
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αντιμετωπίζει
με απόλυτο σεβασμό και περιβάλλει με αμέριστη
εμπιστοσύνη τους Έλληνες ομογενείς ανά τον κόσμο,
ταυτόχρονα, έχει ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάσχεση του brain drain και την εκκίνηση του brain gain.
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επιστροφή στην Ελλάδα αυτών των εξαιρετικών επιστημόνων που εγκατέ-

λειψαν τη χώρα στα χρόνια της χρεοκοπίας και των
μνημονίων σε αναζήτηση μιας στοιχειώδους επαγγελματικής εξασφάλισης. Εσείς χαμηλώνατε τον κατώτατο μισθό. Εσείς δίνατε σήμα για εργοδοτική αυθαιρεσία. Εσείς κάνατε νόμο το ρουσφέτι και στον ιδιωτικό
τομέα, όπου σας έπαιρνε φυσικά.
Ομογένεια δεν είναι μόνο ο κ. Διαματάρης των
ψεύτικων βιογραφικών και της fake αριστείας. Ομογένεια δεν είναι οι ελάχιστοι που διαδήλωναν με τις
περικεφαλαίες και τις χλαμύδες στις ΗΠΑ ή στην Αυστραλία. Αυτοί προφανώς ανήκουν στον δικό σας
κύκλο επιρροής κ. Βορίδη. Αλήθεια τώρα που όχι μόνο τηρείτε αλλά τιμάτε τη συμφωνία των Πρεσπών, τι
θα τους πείτε; Πώς θα τους πείσετε; Τέλος πάντων
αυτό είναι δικό σας θέμα και αφορά μια απολύτως
μειοψηφική ομάδα της ομογένειας.

Να είστε βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των ομογενών είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι, με διεθνή θεώρηση των πραγμάτων, άνθρωποι με ανοιχτό
το βλέμμα και το μυαλό τους στις σύγχρονες τάσεις
και αντιλήψεις. Τα προοδευτικά πολιτικά ρεύματα
από τον οικουμενικό ελληνισμό θα συναντηθούν
στην κοινή προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου
μέλλοντος για τη χώρα μας, για τους Έλληνες εντός
και εκτός των τειχών.
Σας προκαλώ και σας προσκαλώ λοιπόν. Εσείς και
εγώ, να κάνουμε debate με ανοιχτή ύλη για τις διανθείς πολιτικές εξελίξεις και την χώρα, να καλέσουμε
τον ελληνισμό σε όλη την γη και να συζητήσουμε ,να
τους ακούσουμε. Ιδού η Ρόδος κ. Βορίδη… Μου έκανε όμως εντύπωση κάτι και θέλω να σας ρωτήσω και
άπτεται θέματος που μπορούμε να συζητήσουμε με

τον ομογενειακό ελληνισμό. Ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας στις δηλώσεις του για τις σοκαριστικές εικόνες στην Ουάσινγκτον με την εισβολή οπαδών του
Τραμπ στο Καπιτώλιο δεν αναφέρθηκε στην Ακροδεξιά. Δεν βλέπει πολιτικό φορτίο σε αυτά που συνέβησαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού; Μήπως δεν θέλει να στεναχωρήσει την φιλο-Τραμπική πτέρυγα του
κόμματος του ή ακόμα περισσότερο δεν θέλει να μιλήσει για τα όρια της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη; Εσείς τι θεωρείτε; Είναι πολυκατοικία; Είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις; Είναι συνεργατικές; Θυμάμαι ότι η ΝΔ προ δεκαετίας είχε ξεκάθαρη θέση σε αυτά τα ζητήματα, τότε που εσάς τον
κ. Πλεύρη και τον κ. Γεωργιάδη σας θεωρούσαν περιθωριακό και ακραίο. Σήμερα είστε κορυφαίος υπουργός».

...και μια στο πέταλο
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Οι Κυρώσεις στη διεθνή πολιτική
και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
Του Νίκου Κοτζιά*

Ο

ι προκλήσεις της Τουρκίας, κατοχικής δύναμης κράτους μέλους της
ΕΕ, της Κύπρου, με πολιτική στρατηγική
την αναθεώρηση των διεθνών συνθηκών
και γεωπολιτικών επιδιώξεων, με τη χρήση βίαιων μέσων, απαιτούν από την Ελλάδα μια συνεχή πολιτική ειρήνης, σταθερότητας και συνεννόησης, η οποία, ταυτόχρονα, να φροντίζει την αποτροπή χρήσης
στρατιωτικών μέσων από την Τουρκία
στις μεταξύ τους σχέσεις. Η κυβέρνηση
της Τουρκίας πρέπει να αντιληφθεί, ότι η
βία έναντι της Ελλάδα θα έχει για εκείνη
πολλαπλά μεγαλύτερο κόστος από αυτό
που είχε σε Συρία και Ιράκ και το κυριότερο θα είναι άμεσο. Ότι και για εκείνη ισχύει η υποχρέωση να επιλέξει τον δρόμο της
ειρήνης και συνεργασίας με την Ελλάδα.
Η ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων απαιτούν στην κυριολεξία την προώθηση όλων των μορφών διπλωματίας,
ασφαλώς με αρχές και κανόνες, όπως είναι
ο δομημένος διάλογος και οι διερευνητικές,
η λήψη στρατιωτικών και μη Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) η ανταλλαγή απόψεων, η εντατικοποίηση των επαφών
των θεσμών και των κοινωνιών. Ένα από τα
σημαντικά μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η διπλωματία είναι οι κυρώσεις, αρκεί να γίνεται με μέτρο και όχι για το θεαθήναι, χωρίς αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο δε, ότι στην εποχή μας η κατάχρηση
των κυρώσεων οδήγησε στη διαφοροποίησή τους.
Μια πρώτη ομάδα κυρώσεων είναι αυτές
με γενικευμένες επιπτώσεις που τελικά τις
πληρώνει ολόκληρος ο πληθυσμός μιας χώρας ο οποίος ωθείται σε συσπείρωση γύρω
από την «αντιστεκόμμενη» ηγεσία του. Μια
δεύτερη ομάδα κυρώσεων είναι οι κλαδικές.
Αυτή επιδρά πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τις άλλες ομάδες κυρώσεων. Η
εφαρμογή τέτοιων κυρώσεων σε ορισμένους τομείς κλειδιά, όπως, επί παραδείγματι στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει συχνά ουσιαστικές επιπτώσεις. Αυτόν τον τύπο κυρώσεων τον χρησιμοποιούν συστηματικά οι ΗΠΑ αξιοποιώντας την ιδιαίτερη
θέση τους στο διεθνές σύστημα. Όμως και
τα αποτελέσματα μιας κλαδικής κύρωσης
μπορεί να είναι αμφίσημα. Να μην είναι
αποτελεσματική στην επιθυμητή έκταση,
ενώ να επηρεάσει αρνητικά τον πληθυσμό
μιας χώρας. Η τρίτη μορφή κυρώσεων αφορά πρόσωπα, κύρια στον περιορισμό των
ταξιδιών τους καθώς και στον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών τους στο εξωτερικό.
Πρόκειται για κυρώσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα όλο και περισσότερο. Με τον
καιρό, οι κυρώσεις αυτής της τρίτης ομάδας
απέκτησαν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα και σπάνια είχαν πραγματικές επιπτώσεις στα ευρισκόμενα στον κατάλογο
πρόσωπα. Για αυτό τείνουν να λειτουργούν,
πλέον, ως μέτρα επικοινωνίας και διάδοσης
ηθικών μηνυμάτων.
Αυτή η τρίτη κατηγορία κυρώσεων είναι
κατά κανόνα ένα αποδυναμωμένο μήνυμα
έκφρασης δυσαρέσκειας, ενός φορέα που
δεν βρίσκει άλλους τρόπους αντίδρασης.
Στην καλύτερη περίπτωση λειτουργεί ως βι-

τρίνα μιας ήπιας ισχύος. Λειτουργεί ως υποκατάστατο μιας πολιτικής που θα απαιτούσε πιο σκληρά μέτρα, αλλά κάτι τέτοιο δεν
είναι επιθυμητό. Οσο περισσότερο γίνονται
οι κυρώσεις εκφραστές ήπιος συμβολικής
ισχύος τόσο περισσότερο βαπτίζονται ως
μορφές «έξυπνων κυρώσεων».
Η αυξανόμενη αναποτελεσματικότητα
των κυρώσεων συνδέεται και με την πορεία
κάμψης ισχύος της Δύσης και την μειωμένη
ικανότητά της να αντιμετωπίσει πολιτικές
κρατών που χρησιμοποιούν την σκληρή
ισχύ ως απάντηση στη διπλωματία. Συνδέεται, επίσης, με το γεγονός ότι τόσο οι
ΗΠΑ, όσο και η Γερμανία / ΕΕ χρησιμοποιούν τις κυρώσεις όχι ως διακηρύττουν για
την αποκατάσταση της δημοκρατίας και
των πολιτικών ελευθεριών καθώς και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά ως εργαλείο προώθησης ίδιων συμφερόντων, κατά
κανόνα οικονομικών και σπανιότερα γεωπολιτικών. Ο βαθμός επιτυχίας τους τείνει
να περιοριστεί όταν δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές συσχετισμού ισχύος στον
σημερινό κόσμο.
Σήμερα, η Ελλάδα ζητά εμπάργκο όπλων
στην Τουρκία. Ορθά διότι δεν τα χρησιμοποιεί προκειμένου να προωθήσει τις όποιες
δυτικές αρχές και αξίες. Αντίθετα. Ζητά,
επίσης, κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας,
κύρια επί προσώπων, σε περιορισμένο βαθμό και επί επιχειρήσεων και θεσμών της. Οι
φιλοτουρκικές δυνάμεις εντός της ΕΕ συστηματικά αποτρέπουν την λήψη απόφασης για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.
Αυτό το επιτρέπουν και δύο αδυναμίες της
ελληνικής διπλωματίας.
-Πρώτον, η Ελλάδα υπό την παρούσα κυβέρνηση ουδέποτε έκανε συστηματική προετοιμασία ώστε να πετύχει την έγκριση αυτών των κυρώσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έπρεπε να οργανώσει κοινό μέτωπο με την Ευρωβουλή που είναι υπέρ των
κυρώσεων, των κοινοβουλευτικών ομάδων
στη Γερμανία και των οργανώσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την ΕΕ. Να
ενημερώσει και αξιοποιήσει μέσα μαζικής
ενημέρωσης, ιδιαίτερα στις χώρες που
έχουν αντιρρήσεις για τις κυρώσεις. Να διαπραγματευτεί την συγκατάθεσή της σε ζωτικά για εκείνες συμφέροντα. Να πιέσει, δηλαδή, δημοκρατικά και από μέσα εκείνους
που κλείνουν τα μάτια τους στις τουρκικές
προκλήσεις και στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών της γείτονας.
Η Ελλάδα οφείλει να κάνει εξαρχής ξεκάθαρο ότι ενώ βρίσκει ορθό να επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος κυβερνήσεων που
διώκουν την αντιπολίτευσή τους, δεν μπορεί, ταυτόχρονα, να μην λαμβάνονται μέτρα και για μια κυβέρνηση που έχει την
αντιπολίτευση της χώρας της υπό διωγμό
και την ηγεσία του τρίτου μεγαλύτερου
κόμματος, τους δημάρχους και εκλεγμένους εκπροσώπους μιας κοινότητας 18 εκατομμυρίων πολιτών στη φυλακή. Το θέμα
δεν επιτρέπεται να γίνεται αντικείμενο παράκλησης ή χάρης. Πρέπει να είναι πολιτικό
και να επιβάλλεται με τον συνδυασμό πολλών διαφορετικών δυνάμεων σε διαφορετικά επίπεδα. Αν μια κυβέρνηση, όπως αυτή

της ΝΔ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην
πολυπλοκότητα των απαιτήσεων του σημερινού κόσμου και δεν μπορεί να βρει σύνθετες απαντήσεις, καλό είναι να πηγαίνει.
-Δεύτερο, στην πορεία για την επιβολή
κυρώσεων πρέπει κανείς να προσδιορίζει
και να ιεραρχεί σε ποιόν τις επιβάλλει και
πότε. Επί παραδείγματι, ως προς τις προκλήσεις της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες
της Ελλάδας και της Κύπρου οι παρανομούντες δεν είναι μόνο η Τουρκία. Αλλά και
εκείνοι που την συνδράμουν σε αυτές τις
παρανομίες, όπως προσωπικό, χρηματοδότες, εταιρίες παροχής γνώσης και υλικοτεχνολογικής υποδομής από τρίτες χώρες.
Πρόκειται για εταιρείες κατά κανόνα δυτικές. Η επιβολή κυρώσεων σε αυτές δεν φέρνει απευθείας αντιμέτωπους τους φιλότουρκους ευρωπαίους με την Τουρκία. Επιβάλλει, όμως, τον νόμο και τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου σε δυτικούς θεσμούς
και επιχειρήσεις, ενώ ακυρώνει για ένα διάστημα τις τουρκικές παρανομίες. Εκτίμησή
μου είναι ότι μπροστά σε τέτοιες απαγορευτικές κυρώσεις της ΕΕ, οι εν λόγω επιχειρήσεις, αρκετές προερχόμενες από την Νορβηγία και την Ελβετία, θα επιλέξουν την
συμμόρφωσή τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Κατά συνέπεια, προκειμένου οι κυρώσεις
να έχουν μια πραγματική λειτουργία θα
πρέπει (α) να επιλέγονται ουσιαστικές κυρώσεις από την ορθή –για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση-ομάδα κυρώσεων, (β) στις
σωστές θεματικές και (γ) για τα «ορθά»
υποκείμενα μετά (δ) από συστηματική προετοιμασία σε όλα τα πεδία και τις πολιτικές-κοινωνικές οργανώσεις που μπορούν
να συμβάλλουν στην προώθησή τους. Αλλιώς σε λίγο θα θυμίζουν τα «βέτο» του
Μητσοτάκη που όλο τα προαναγγέλλει
(από τη Λιβύη μέχρι και την Αλβανία) και
ποτέ δεν τα θέτει σε αντίθεση με την περίοδο που ήμουν υπουργός. Τα έθετα, αλλά
δεν έκανα με αυτά δημόσιες επικοινωνιακές
πολιτικές./ibna
*Ο Νίκος Κοτζιάς, είναι Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Εξωτερικής Πολιτικής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Μέλος
του Κινήματος ΠΡΑΤΤΩ και συγγραφέας.
Πηγή: Independent Balkan News Agency,
https://ibna.gr

Η Ιταλία υποφέρει
για άλλη μια φορά
από πολιτικές ίντριγκες
Tου Tony Barber (*)
Σε δημοψήφισμα που έγινε πριν από τέσσερις
μήνες, οι Ιταλοί ψήφισαν τη μείωση του αριθμού
των βουλευτών από 945 σε 600. Η μαζική υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας ήταν μια ηχηρή καταδίκη των ιταλικών πολιτικών κομμάτων, που εδώ
και δεκαετίες είναι βυθισμένα σε εγωιστικές ίντριγκες.
Τώρα, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε κινδυνεύει να ανατραπεί εξαιτίας της
ίντριγκας ενός πρώην πρωθυπουργού. Αποσύροντας τους υπουργούς του από την κυβέρνηση, ο
Ματέο Ρέντσι αποσταθεροποιεί την κυβέρνηση σε
μια στιγμή που αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι
σταθερότητα.
Ο απολογισμός της Covid-19 ξεπέρασε αυτή
την εβδομάδα τους 80.000 νεκρούς. Είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη μετά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η
οικονομία, που παρουσιάζει αναιμική ανάπτυξη
την τελευταία εικοσαετία, συρρικνώθηκε πέρυσι
κατά 9%.
Αντί να καταπιαστεί με αυτά τα προβλήματα, ο
Κόντε είναι τώρα υποχρεωμένος να αναζητήσει
μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν είναι βέβαια
ο πρώτος πρωθυπουργός που πέφτει θύμα πολιτικής ίντριγκας μετά το 1945 – έχουν προηγηθεί δεκάδες. Λίγοι όμως έχουν δοκιμαστεί σε μια τόσο
κρίσιμη περίοδο.
Τα καλά νέα για την Ιταλία είναι ότι η επανάληψη μιας κρίσης ανάλογης με εκείνη του 2018 θεωρείται απίθανη. Τότε, οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν αντιδράσει πολύ αρνητικά στις οικονομικές προτάσεις της κυβέρνησης των Πέντε Αστεριών και της Λέγκας. Τώρα, η Ιταλία απολαμβάνει
την προστασία της ΕΚΤ και ελπίζει να ενισχύσει
την οικονομία της χάρις στο πακέτο των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, οι ελιγμοί του Ρέντσι δύσκολα θα
οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση διαφορετικού χαρακτήρα, ενώ απίθανες πρέπει να θεωρούνται και οι
πρόωρες εκλογές.
Ολοι οι πολιτικοί – από τα Πέντε Αστέρια και το
Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι το μικρό κόμμα Italia
Viva του Ρέντσι – γνωρίζουν ότι λόγω του περυσινού δημοψηφίσματος η επόμενη Βουλή δεν θα έχει
θέση για πολλούς από αυτούς. Και τα προνόμια
που καθιστούν μια κοινοβουλευτική καριέρα τόσο
ελκυστική θα χαθούν.
Αυτή η ίντριγκα δεν θα έχει λοιπόν μάλλον αποτελέσματα. Και η Ιταλία θα μπορέσει να συγκεντρώσει την προσοχή της στην υψηλότερή της
προτεραιότητα, την εφαρμογή ενός προγράμματος
ανάκαμψης χάρις στο μερίδιο του ευρωπαϊκού πακέτου που φτάνει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, το
10% δηλαδή του ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα ποσό
που προηγούμενες κυβερνήσεις έβλεπαν μόνο στα
όνειρά τους.
Η εικόνα όμως δεν είναι πολύ αισιόδοξη. Οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν πρέπει να θυσιαστούν στις καταχρήσεις και τη διαφθορά, αλλά να διατεθούν για
προγράμματα που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση και
τη δικαιοσύνη.
«Στην επιλογή των διευθυντών, η καταγωγή και
οι πολιτικές διασυνδέσεις μετρούν συχνά περισσότερο από την ικανότητα και την εκπαίδευση», προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ο Ινάτσιο Βίσκο,
διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας.
«Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα και στην καινοτομία».
Οι εταίροι της Ιταλίας γνωρίζουν αυτά τα προβλήματα. Αντί λοιπόν να επιδίδονται σε ίντριγκες,
οι ιταλοί πολιτικοί θα έπρεπε να επιδιώκουν την
καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Αν
δεν το κάνουν, η δυσαρέσκεια σε όλη την Ευρώπη
για την Ιταλία θα ενταθεί.
(*) Ο Τόνι Μπάρμπερ είναι αρθρογράφος των
Financial Times (Πηγή: Financial Times)
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Ελπιδοφόρου, «Η Πίστη στην Εποχή του Κορωνοϊού»
Αθήνα.- Της Ελένης Μαχαίρα/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μ

ε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος γνωστοποίησε την κυκλοφορία τόσο σε έντυπη
όσο και σε ηλεκτρονική έκδοση του νέου του βιβλίου με
τίτλο «Η Πίστη στην Εποχή του Κορωνοϊού».
Όπως σημειώνει, «καθώς πλησιάζουμε τη συμπλήρωση
ενός έτους από την εμφάνιση της πανδημίας, θέλω να
μοιραστώ μαζί σας το βιβλίο αυτό που αποτελεί συλλογή
ομιλιών και μηνυμάτων που απηύθυνα κατά τη διάρκεια
της Σαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα
του 2020. Εύχομαι να σας φέρουν ελπίδα και ειρήνη τη
νέα χρονιά». Τα τριάντα και πλέον ποιμαντικά μηνύματα
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής αποκτούν ιδιαίτερη
ιστορική διάσταση, καθώς μεταδόθηκαν στους πιστούς
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μαζικής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ολόκληρο τον
κόσμο και ουσιαστικά διαδικτυακής λειτουργίας των
Ιερών Ναών, καθώς οι Θείες Λειτουργίες και οι
Ακολουθίες τελούνταν χωρίς τη φυσική παρουσία
ατόμων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μέσα από τις ομιλίες
του αποστέλλει έντονα το μήνυμα της σημασίας
διατήρησης της πίστης μας σε αυτούς τους σκοτεινούς
καιρούς, κατά τους οποίους, όπως τονίζει, «ακόμη και το
φως της Αναστάσεως πέρασε από πιστό σε πιστό
εικονικά». Στην εισαγωγή του, ο Προκαθήμενος της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής επισημαίνει ότι
προσεύχεται αυτοί οι προβληματισμοί του να αποτελούν
ευλογία για τις ζωές των πιστών, «όπως ακριβώς οι
προσφορές των πιστών από το υστέρημά τους αποτελούν
ευλογία για τις ζωές άλλων ανθρώπων που βρίσκονται σε
ανάγκη». «Αποτελούμε, αναφέρει, μια κοινότητα εν

Χριστώ, το σώμα της Εκκλησίας μας, και οφείλουμε όπως
ακριβώς ενδιαφερόμαστε για την ίδια μας τη ζωή να
ενδιαφερόμαστε και να επιδεικνύουμε την ίδια αγάπη για
κάθε μέλος της Εκκλησίας μας και για κάθε ανθρώπινο
πρόσωπο, γιατί όλοι μας αποτελούμε εικόνα του Θεού».
Το βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου προλογίζει
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος
σημειώνει ότι οι ομιλίες του Προκαθημένου της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής «φανερώνουν τη
δύναμη της πίστης στον Χριστό που φωτίζει ολόκληρο
τον κόσμο, την ακτινοβολία της άδολης αγάπης και την
ελπίδα που συνέχει τις καρδιές όλων των χριστιανών».
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O Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή

Photos: imitrios Panagos

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Τ

ην ιστορική κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Γκράμερσι Παρκ
του Μανχάτταν που πριν λίγες μέρες γιόρτασε
τον προστάτη της Αγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο
και τα ονομαστήριά της επισκέφθηκε μεθεορτίως, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.
Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον
Ορθρο και προέστη της Θείας Λειτουργίας με
συλλειτουργούς τον ιερατικώς προϊστάμενο
Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο Γρηγοριάδη, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη και τον διάκονο Μιχαήλ Γιαβρή.
Στο ιερό αναλόγιο διακόνησε ο πρωτοψάλτης του ναού, Απόστολος Θεοδωρόπουλος.
Απευθυνόμενος στο λιγοστό -λόγω και των
περιορισμών της πανδημίας- εκκλησίασμα, ο
Αρχιεπίσκοπος ανέφερε -μεταξύ άλλων- πως
«τιμούμε τον Βαπτιστή ως κάποιον που ήξερε
πώς να σταθεί στην άκρη για τον Κύριο της Δόξης, πώς να αναγνωρίσει το δικό του ρόλο στο
σχέδιο για τη σωτηρία, και πώς να φέρει τους
άλλους κοντά στο Θεό».
«Επρεπε τώρα ο Ιωάννης να ελαττώνεται και
ο Μεσσίας να αυξάνεται. Ερχεται η ώρα για
όλους μας που πρέπει να παραδεχτούμε πως ο
ρόλος μας στη ζωή, στην οικογένεια, στη δου-

λειά μας, στην Εκκλησία, αλλάζει. Δεν είναι
υποτιμητικό για κανέναν από μας να καταλάβει
ότι ήρθε η ώρα να δώσει τη σκυτάλη, τη σειρά,
σε κάποιον άλλο. Και αυτό είναι δείγμα ωριμότητας και ταπεινοφροσύνης», σημείωσε, προσθέτοντας πως «στο σχέδιο της Οικονομίας του
Θεού όλοι έχουμε τη θέση μας, είτε πιστεύουμε,
είτε δεν πιστεύουμε».
Οι νεότερες γενιές, είπε, είναι η ώρα να αναλάβουν τη σκυτάλη και οι παλαιότερες να μείνουν δίπλα στους νέους γιατί έχουν την πείρα
που δεν έχουν εκείνοι.
Ετσι και ο Χριστός, είπε, «ξεκινάει το κήρυγμά του με τα ίδια λόγια του Ιωάννη, παίρνει δηλαδή τη σκυτάλη από τον Ιωάννη. Κανείς μας
δεν ξεκινάει στη ζωή αυτή από το μηδέν. Δεν
τον υποτίμησε, δεν τον περιφρόνησε. Ο Χριστός πήρε το έργο και το κήρυγμα του Ιωάννη
του Βαπτιστή και το συνέχισε και παρουσίασε
το έργο της σωτηρίας μας».
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε με «αισθήματα βαθειάς ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο και
ανεκλάλητης χαράς» ο π. Ιωαννίκιος και αναφέρθηκε στην «παροιμιώδη εργατικότητά του»,
την «αυτοθυσία του» και τα επιτεύγματα της
έως τώρα ποιμαντορίας του, ενώ τον ευχαρίστησε για την «πολύτιμη βοήθεια» και την μέριμνά του για τις μικρές κοινότητες.
«Η ενορία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή
είναι μια μικρή κοινότητα με μεγάλη όμως ιστο-

ρία. Ο μόνος πλούτος που έχουμε, και αυτός είναι σημαντικός, είναι οι άνθρωποί μας. Ανθρωποι βαθιά πιστοί και ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στο
πνευματικό τους σπίτι. Οι ενορίτες μας προσφέρουν προσωπικό χρόνο και εργασία για
όλες τις ανάγκες της ενορίας, από την καθαριότητα έως και τους τελευταίου μήνες, τις προσπάθειες επισκευής και ανακαίνισης του ναού»,
τόνισε ο π. Ιωαννίκιος ο οποίος ανέλαβε την
προϊσταμενία της κοινότητας μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Στην αντιφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε πως βλέπει τις ενορίες αυτές όχι σαν μικρές αλλά σαν «ακριτικές και ηρωικές», λέγοντας πως οι άνθρωποι που τις υπηρετούν είναι
«οι ήρωες που κρατούν αυτές τις ταπεινές κοινότητες ζωντανές».
«Να ξέρετε ότι αυτό που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος είναι να ενισχύσει, να ζωντανέψει και να
δυναμώσει αυτές τις μικρές κοινότητες, οι οποίες δε θέλουμε ούτε επιδιώκουμε να χαθούν. Αυτό που θέλουμε είναι να δυναμώσουν, να ζωντανέψουν. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από
τα μεγάλα, τα σπουδαία και τα ένδοξα. Θέλουνε καταφύγια σαν αυτά ταπεινά. Εδώ είναι ο
Χριστός», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δηλώνοντας πως η Αρχιεπισκοπή θα σταθεί
δίπλα στις μικρές αυτές κοινότητες που χτίστηκαν με τις θυσίες και το αίμα κάποιων ανθρώπων πριν από μας.

Ξεκαθάρισε δε πως δεν τίθεται θέμα πώλησης ναού: «Ποιός Αρχιεπίσκοπος μπορεί να
πουλήσει μια τέτοια εκκλησία; Και πώς θα κοιμάται ύστερα ήσυχος; Δε νομίζω ότι θα υπάρξει
ποτέ Αρχιεπίσκοπος που θα σκεφτεί να διαλύσει τέτοιες όμορφες κοινότητες που είναι στολίδια για την Αρχιεπισκοπή μας».
Ζήτησε μόνο από τους ενορίτες «να είσαστε
ενωμένοι, να είστε μια γροθιά και θα καλέσουμε και άλλους ανθρώπους να βοηθήσουν. Η
Αρχιεπισκοπή θα είναι κοντά σας διότι θέλει οι
μικρές αυτές κοινότητες να ζήσουν και να αναπτυχθούν». Η κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή έχει ξεκινήσει ήδη εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης του ιστορικού της ναού και
των κοινοτικών χώρων και ευελπιστεί ότι στην
προσπάθειά της αυτή θα βρει συνοδοιπόρους
και συνδρομητές στην κοινότητά μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της κοινότητας www.
stjohn.ny.goarch.org.
Γιατί, όπως υπογράμμισε σε μήνυμά της στο
εβδομαδιαίο φυλλάδιο της ενορίας η πρόεδρος
Δέσποινα Μάλλιου, «πρέπει να κοιτάξουμε
στην καρδιά μας και αν αναρωτηθούμε αν θέλουμε οι πόρτες της εκκλησίας μας να μείνουν
ανοιχτές. Αυτό είναι το σπίτι μας και η ευθύνη
μας είναι να το υποστηρίξουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές σε καλύτερη κατάσταση απ› ότι το βρήκαμε».
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Καμπάνια της αμερικανικής πρεσβείας για τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
δέουν: δημοκρατία, συνεργασία και κοινές αξίες.
Μιλώντας για την καμπάνια, ο Τζέφρι Πάιατ
είπε ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πιο
ισχυρές από ποτέ» και προσέθεσε: «Η φιλία μας
ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ελληνικού πολέμου για ανεξαρτησία και ο εορτασμός των διακοσίων χρόνων το 2021 στην Ελλάδα είναι μια
ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτήν την ιστορία και
τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας
που οι λαοί μας υπερασπίστηκαν για πάνω από
200 χρόνια».
Η ανακοίνωση του Αμερικανού πρέσβη ακολούθησε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» την 1η Ιανουαρίου για την έναρξη
των εορτασμών της επετείου των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με

«Ενδυναμώνοντας
τις γέφυρες ανάμεσα
στα ελληνικά
πανεπιστήμια και
τον Ελληνισμό της
Διασποράς»
Αθήνα
Οι δράσεις των ελληνικών πανεπιστημίων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτομία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα
ελληνικά πανεπιστήμια σε απόδημους Έλληνες αλλά και ξένους υπηκόους, θα είναι
ορισμένα από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια
και τον Ελληνισμό της Διασποράς».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 14:30
(ώρα Αθήνας), με αφορμή τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης και
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από
την έναρξη της Επανάστασης του 1821,
και διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της
Εκκλησίας της Ομογένειας, καθηγητές
πανεπιστημίου, Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που διαπρέπουν στο
εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Κωνσταντίνος Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον
Απόδημο Ελληνισμό, ο Άγγελος Συρίγος,
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ο
Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
και ο Απόστολος Δημητρόπουλος, Γενικός
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για πληροφορίες, το πρόγραμμα της
ημερίδας, καθώς και για τη φόρμα εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://studyingreece.edu.gr/
bridges2021/

προγράμματα που θα γιορτάσουν την ιστορία
της Ελλάδας, θα τιμήσουν τους ανθρώπους της,
θα αναδείξουν τα επιτεύγματά της και θα οραματιστούν το μέλλον της, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα
μας.
Όπως υπογραμμίζει περαιτέρω, η καμπάνια
της αμερικανικής πρεσβείας «ΗΠΑ & Ελλάδα:
Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας» θα υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια μέσω προγραμμάτων
που έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν τον
σεβασμό των ΗΠΑ για τα αρχαία ελληνικά ιδανικά της δημοκρατίας, που αποτέλεσαν έμπνευση για την ίδρυση της χώρας μας και τονίζοντας
τον ρόλο που έπαιξαν οι Αμερικανοί φιλέλληνες στον αγώνα των Ελλήνων να ιδρύσουν τη
χώρα τους. Θα γιορτάσει επίσης τους ισχυρούς
δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας τα
τελευταία 200 χρόνια, και τη δέσμευσή των
ΗΠΑ για τη σημερινή στρατηγική συνεργασία
των δυο χωρών, επισημαίνει.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι η διπλωματική
αποστολή των ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει διάφορα προγράμματα καθ ‹όλη τη διάρκεια του
2021, σε συνεργασία με ελληνικά και αμερικανικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Οι

ημερομηνίες καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις,
θα παρέχονται στον ιστότοπο της πρεσβείας
των ΗΠΑ καθ ‹όλη τη διάρκεια του έτους στη
διεύθυνση gr.usembassy.gov.
Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των προγραμμάτων που υποστηρίζονται μέσω της καμπάνιας «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200
χρόνια φιλίας»:
-Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας «Connect the Dots»: Ένα πρόγραμμα για
τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που διεξάγεται
σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία
(THI), το οποίο θα παρέχει διαδικτυακή καθοδήγηση (mentoring) από ηγέτες επιχειρήσεων
των ΗΠΑ σε Έλληνες επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021».
-Athens Science Festival 2021 - 200 Χρόνια
Καινοτομίας: Θα δημιουργηθεί ένας βιωματικός
χώρος, που περιλαμβάνει πολλαπλά εκθέματα
που αναφέρονται στην ιστορική επέτειο και την
εξέλιξη του ελληνικού κράτους, επισημαίνοντας
τομείς κοινής επιστημονικής αριστείας με τις
ΗΠΑ και θα περιλαμβάνει εξέχοντες Αμερικανούς ομιλητές. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αι-

γίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
-Εθνική Λυρική Σκηνή, Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος: Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει δύο ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις έργων
που αντικατοπτρίζουν τις κοινές αξίες των
ΗΠΑ και της Ελλάδας.
-Έκθεση «Αμερικανικός Φιλελληνισμός» στο
Μουσείο Φιλελληνισμού: Μια ξεχωριστή έκθεση με τίτλο «Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός»
στο Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα, με
μοναδικά αντικείμενα και ιστορικά έγγραφα
που καταγράφουν τη γέννηση και την εξέλιξη
του Φιλελληνισμού, την υποστήριξη των ΗΠΑ
για την Ελληνική Επανάσταση, και τον αντίκτυπο του ελληνικού πολιτισμού στις αξίες,
τους θεσμούς, τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική των ΗΠΑ.
-Έκθεση «The Free and the Brave: American
Philhellenes and the Glorious Αγώνας των Ελλήνων (1776-1866)» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
στην Αθήνα: Έκθεση που εξερευνά το κίνημα
του Φιλελληνισμού που άκμασε στις ΗΠΑ τον
19ο αιώνα, επηρεασμένος από την ελληνική
κλασική σκέψη και τα δημοκρατικά ιδανικά.
-Αμερικανικές Σπουδές: Υποστήριξη για τη
δημιουργία προγράμματος Αμερικανικών
Σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
-«Greek Fire»: Σεμινάριο στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών και διαδικτυακή έκθεση
σχετικά με τον διαρκή αντίκτυπο που είχε η Ελληνική Επανάσταση στον Αμερικανικό Πολιτισμό και Πολιτική.
-Πόλη της Σπάρτης: Η Σπάρτη θα φιλοξενήσει ένα συνέδριο για τους Αμερικανούς φιλέλληνες και θα διεξάγει μια σειρά προγραμμάτων καθ ‹όλη τη διάρκεια του 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
-Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη: Δημιουργία ενός διαδικτυακού εκθέματος
που παρουσιάζει την ιστορία του Γενικού Προξενείου και την παρουσία των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
Δ.Μάν.

Ψηφιακή έκθεση διακριθέντων έργων παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής
Αθήνα
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ) προωθεί την ψηφιακή
έκθεση με τα διακριθέντα έργα των 125 μικρών
καλλιτεχνών της Ομογένειας που συμμετείχαν
στο Διεθνή Παιδικό - Nεανικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής «κοντά ή μακριά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι
ΕΝΑ» μέσα από το σχετικό οπτικό υλικό που
έχει αναρτηθεί από την Παιδική Πινακοθήκη
Ελλάδας στο YοuTube: https://youtu.be/
hR8vJEqLcwo
Στο Διαγωνισμό, που διοργανώθηκε εντός
του 2020 από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και
την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας (ΠΠΕ), σε
συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,
υποβλήθηκαν συνολικά 3.520 έργα από 30 χώρες. Τα 125 έργα που διακρίθηκαν προέρχονται
από παιδιά της Ομογένειας που κατοικούν στις
εξής χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία,
Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά,
Κίνα, Κύπρο, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
Μεγάλη Βρετανία, Μπαγκλαντές, Νορβηγία,
Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία και Χιλή.

Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιήθηκε
από την Επιτροπή Καλλιτεχνικής Αξιολόγησης
της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, η οποία
αποτελείται από καταξιωμένους εικαστικούς
και εκπαιδευτικούς, ενώ απεστάλησαν τιμητικοί έπαινοι στα διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή
κατηγορία, καθώς και αναμνηστικά διπλώματα

συμμετοχής σε όλους τους νέους και τα παιδιά
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ανεξαρτήτως βαθμολογικής κατάταξης.
Με τη συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων
τα διακριθέντα έργα των μικρών καλλιτεχνών
πρόκειται να τυπωθούν σε ειδικό αναμνηστικό
λεύκωμα.
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Απονομή υποτροφιών του Συλλόγου Καστοριέων Νέας Υόρκης «Ομόνοια»

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
βραβεία θα αγγίξει τις δέκα χιλιάδες δολάρια.
Η τελετή, με συντονίστρια την Εύα Γαλάνη,
μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών, ξεκίνησε με
τους εθνικούς ύμνους Ελλάδος και ΗΠΑ από την
Κωνσταντίνα Σιώκη και προσευχή από τον π.
Βασίλειο Μπασακύρο, ο οποίος κατάγεται από
την Καστοριά. Αμέσως μετά προβλήθηκε ένα
ολιγόλεπτο βίντεο με την ιστορία του Συλλόγου
που διανύει φέτος το 111ο έτος από την ίδρυσή
του.
Στο καλωσόρισμά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών, Αθανάσιος Ριζόπουλος, επισήμανε πως ακόμα και εν μέσω της πρωτόγνωρης
αυτής πανδημίας, ο Σύλλογος Καστοριέων συνεχίζει απρόσκοπτα το έντονο φιλανθρωπικό και
εκπαιδευτικό του έργο και ευχαρίστησε όλους
τους δωρητές τα μέλη της Επιτροπής του, ενώ
παρουσίασε τους υποτρόφους.
Ο πρόεδρος της «Ομόνοιας», Δήμος Σιώκης,
χαιρέτισε τους νέους και όσους παρακολούθησαν
την τελετή, από το Πολιτιστικό Κέντρο των Καστοριέων στο Γουάιτστοουν του Κουίνς, τονίζοντας πως ο ιστορικός Σύλλογος είναι υπερήφανος που «εδώ και 58 χρόνια διαθέτει τους πόρους
του ώστε τα νέα παιδιά να βοηθηθούν στον αγώνα τους για μόρφωση και να αποκτήσουν το πολυπόθητο αυτό αγαθό που θα ανοίξει τους ορίζο-

ντές τους και θα τους δώσει την ώθηση για να
«πετάξουν» και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά
τους».
«Για να διατηρηθεί αυτή η αλυσίδα», πρόσθεσε
ο κ. Σιώκης, «πρέπει και οι σημερινοί υπότροφοι
να βάλουν μέσα στα όνειρά τους και το μέλλον
του ιστορικού αυτού Συλλόγου και να αγκαλιάσουν τα μεθαυριανά παιδιά, όπως εμείς τους
αγκαλιάζουμε σήμερα». Παρακάλεσε δε τους νέους «να μείνουν μαζί μας ώστε όλοι μαζί να λειτουργούμε τον Σύλλογο, να δημιουργούμε και να
διατηρούμε τους συνεκτικούς θεσμούς μας, να
βοηθήσετε στο μέλλον να μείνουμε ενωμένοι».
Από τον ίδιο χώρο απευθύνθηκε στους νέους
και ο κεντρικός ομιλητής, ο δικαστής Μενέλαος
Τόσκος, αποδέκτης και ο ίδιος παλαιότερα της
υποτροφίας του Συλλόγου. Μίλησε για την πολύχρονη καστοριανή παρουσία στην Αμερική και
κάλεσε τους νέους «να διατηρήσουν ζωντανό
τον δεσμό τους με τις γενιές που προηγήθηκαν,
γιατί από εκεί θα αντλούν δύναμη για το μέλλον», λέγοντας πως «κάποτε οι δικές σας πράξεις
θα αποτελέσουν τον σύνδεσμο με τις επόμενες
γενιές».
Εκ μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος κ. Σιώκης απένειμε στον Μενέλαο Τόσκα τιμητική πλακέτα για την εξέχουσα υπηρεσία του στον δικαστικό χώρο και για την αφοσίωση και την προσφορά του στο Σύλλογο.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Καστοριάς Νέας
Υόρκης, Τούλα Καλαπούτη, η οποία απένειμε και
την υποτροφία της Φιλοπτώχου, συγχαίροντας
τους νέους και λέγοντάς τους πως πρέπει να είναι υπερήφανοι για τις καστοριανές τους ρίζες.
Η φοιτήτρια Σοφία Λεχοβίτη ανέγνωσε την
έκθεσή που έγραψε στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού του Συλλόγου για τις υποτροφίες,
προτείνοντας τρόπους και στρατηγικές που πρέπει να υιοθετήσει προκειμένου να κρατήσει κοντά τα μέλη του, να προσελκύσει τους νέους και
να διατηρήσει τους μεταξύ τους δεσμούς ζωντανούς.
Οι φοιτητές που έλαβαν τις υποτροφίες είναι
οι: Αφροδίτη Μέγαρη, Αναστασία Γκέρου, Μπιλ
Τσαντίλας, Νικόλαος Ζιώζης, Τέλης Αθανασόπουλος - Γιόγκο, Τζένιφερ Κόνκλιν, Αναστασία
Δάκη, Αχιλλέας Καραγκούνης, Ηλίας Κουκούλης, Σοφία Λεχοβίτη, Σοφία Μαργαρίτη, Μαρία
Μαργαρίτη, Φαίη Μέγαρη, Αλέξανδρος Πολιτίδης, Ευάγγελος Σιώκης, Γιώργος Τόσκος, Χρήστος Βασιλείου, Νικολέττα Ζιώζη και Σωτήρης
Εμμανουήλ. Τους παρουσίασε ο κ. Ριζόπουλος
και όλοι τους ευχαρίστησαν το Σύλλογο και μίλησαν για τις σπουδές τους και την αγάπη τους
για την Καστοριά.
Πέρας την υποτροφίας της Φιλοπτώχου και
της Ενωσης Εισαγωγέων/Εξαγωγέων Γούνας

απονεμήθηκαν επίσης οι υποτροφίες Θέμιδος και
Νικολάου Βασιλείου, Δημητρίου Πάππα, Μιχαήλ
και Μίλλης Κούμα, Αργύριου Τσίκου, Δημητρίου
και Ελένη Πελτέκη (από τον εγγονό τους Δημήτριο Τσάτη), Μαίρης, Βενετίας και Θωμά Τσαμίση, Γεωργίου Χατζέλη, αδελφών Ζάχου, Κλεονίκης Μητρόπουλου και Θείας Λένκως (από τον
Δημήτριο Μητρόπουλο), Αλεξάνδρας Κόρδη Δαβάτζη (από την δρα Θεοδώρα Πίνου), Ευάγγελου
και Ευαγγελίας Τσαμίση, Δώρας και Φιλίππου
Κρίστι, Γκας Πάππα, Λεωνίδα και Αννας Μιχάλτση (από τον Ντην Μιχάλτση), Νικολάου Βασδέκα, Κύρου Μαντζούρα και Αθανασίου Γιάννου
(από την κα Γιάννου και τον γιο της δρα Φίλιππο
Γιάννου).
Οι μαθητές που έλαβαν χρηματικά βραβεία, τα
οποία παρουσίασε η εκπαιδευτικός Μαίρη Τζάλλα, μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών του Συλλόγου, είναι οι Βενετία Γαρυφάλλου (DGK Μπρούκλυν), Χριστίνα Κατέχη (GAI Μπρονξ), Βασιλική
Μελισσουργού (Αγιος Δημήτριος Αστόριας),
Λουίζα Ovadia (Αργύριος Φάντης Μπρούκλυν)
και Χριστίνα Ψαρρού (Ουίλλιαμ Σπυρόπουλος
Φλάσινγκ).
Κλείνοντας την εκδήλωση ο συμπρόεδρος της
Επιτροπής Υποτροφιών, Λίο Bevolas, ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους και κάλεσε τους
νέους να μείνουν κοντά στον ιστορικό τους σύλλογο.
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Η πανδημία δεν θα ελεγχθεί πλήρως μέσα στο 2021, λέει ο Δρ. Τσιούτης
Λευκωσία.- Της Δήμητρας Νικολάου/ΚΥΠΕ

Η

πανδημία δεν θα ελεγχθεί πλήρως μέσα στο 2021, «που σημαίνει ότι θα είναι μαζί μας, μάλλον σε ηπιότερη μορφή και
το 2022», λέει στο ΚΥΠΕ ο Επικεφαλής της
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής,
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Παθολόγος με εξειδίκευση στον Έλεγχο Λοιμώξεων, Δρ Κωνσταντίνος Τσιούτης.
Ερωτηθείς για την επιδημιολογική εικόνα
της Κύπρου σε συνδυασμό ότι παρά την βελτίωση σε κάποιες περιοχές βλέπουμε ακόμη αυξημένο ποσοστό θετικότητας και την ίδια ώρα συνεχίζεται να καταγράφεται ψηλό ποσοστό νοσηλευόμενων, καθώς και θάνατοι, ο Δρ. Τσιούτης είπε ότι όντως τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια βελτίωση στο ποσοστό θετικότητας,
όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα.
«Αυτό καταρχάς δείχνει την κατάσταση στην
κοινότητα και άρα, δεν σχετίζεται με τον αριθμό τον νοσηλευόμενων που βλέπουμε σήμερα
στα Νοσοκομεία. Οι νοσηλευόμενοι στα Νοσοκομεία σήμερα είναι άτομα που προέρχονται
από επαφές των τελευταίων δύο, τριών εβδομάδων. Άρα, η όποια αλλαγή στους αριθμούς των
νοσηλευόμενων θα παρατηρηθεί κάποιες εβδομάδες μετά την αλλαγή του ποσοστού που βλέπουμε στην κοινότητα. Αυτό είναι το ένα», πρόσθεσε.
Το δεύτερο, συνέχισε ο Δρ. Τσιούτης, «είναι
αυτό που σας είπα, ότι ναι εδώ και τέσσερις, πέντε μέρες υπάρχει μια βελτίωση στο ποσοστό
θετικότητας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα
χρειαστεί να παραμείνει για αρκετό καιρό ή και
να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο για να πούμε
ότι η Κύπρος σιγά-σιγά βγαίνει από τα κρίσιμα
επίπεδα στα οποία βρίσκεται».
«Εκεί που σας είπα για τους νοσηλευόμενους, υπάρχουν και οι θάνατοι. Και αυτοί προέρχονται από προηγούμενες επαφές, από άτομα
που νόσησαν προηγουμένως. Άρα, το τρίτον,
ότι και θανάτους θα συνεχίσουμε να βλέπουμε
δυστυχώς καθημερινά, εφόσον τις προηγούμενες εβδομάδας είχαμε τόσο ψηλό αριθμό κρουσμάτων στην κοινότητα και τόσο ψηλό ποσοστό θετικότητας. Άρα, και αυτό θα αργήσει να
το δούμε να αλλάζει. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό θετικότητας που βελτιώθηκε θα παραμείνει βελτιωμένο», συμπλήρωσε.
Όπως είπε, « βλέπουμε αυτή την αλλαγή τώρα που ξεκίνησε γύρω στις 10 με 11 Ιανουαρίου
γιατί προφανώς τα μέτρα του Δεκέμβρη έχουν
αρχίσει και έχουν αποτέλεσμα».
Αυτή η βελτίωση, συνέχισε ο Δρ. Τσιούτης,
αν είναι πραγματική, -αυτό θα φανεί, θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες-, δεν οφείλεται στο
lockdown που ξεκίνησε πριν πέντε μέρες.
«Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε αποτέλεσμα από το lockdown. Οφείλεται καθαρά
στα μέτρα του Δεκέμβρη, τα οποία ακριβώς
επειδή υπήρχε μεγάλο φορτίο νόσου παγκύπρια θα αργούσαν να αποδώσουν. Όπως και το
γνωρίζαμε ότι θα αργούσαν να αποδώσουν»,
σημείωσε.
Σε ερωτήσεις, πότε αναμένεται να αξιολογήσει η επιδημιολογική ομάδα τα δεδομένα όπως
διαμορφώνονται και τι αναμένεται να δούμε
μετά τις 31 Ιανουαρίου, όπου και λήγει το
lockdown, αν θα υπάρξει ολική ή σταδιακή άρση μέτρων και τι είναι αυτό που θα καθορίσει τα
επόμενα βήματα, ο Δρ. Τσιούτης απάντησε ότι
η επιδημιολογική ομάδα καθημερινά παρακολουθεί τα δεδομένα και ήδη έχει τεθεί προς συζήτηση το θέμα της χαλάρωσης των μέτρων.
«Ο πιο καθοριστικός παράγοντας και ο πιο

καθοριστικός δείκτης για να μπορέσουμε να
περάσουμε με ασφάλεια σε χαλάρωση είναι να
βελτιωθεί η κατάσταση στα Νοσοκομεία. Η πίεση λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων
που χρειάζονταν Νοσοκομείο είναι αυτό που
μας οδήγησε στο να εισηγηθούμε ποιο αυστηρά
μέτρα. Άρα, αυτή θα είναι και η προϋπόθεση για
να μπούμε σε χαλάρωση ή να δούμε μια σημαντική βελτίωση στις νοσηλείες», πρόσθεσε.
Το πιο ασφαλές, συνέχισε ο Δρ. Τσιούτης, είναι όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν τώρα να
τηρηθούν, ούτως ώστε να αρχίσουν να επιδρούν και η τελευταία εβδομάδα του Γενάρη θα
είναι η πιο καθοριστική.
«Πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η χαλάρωση θα φέρει αύξηση των περιστατικών. Για
ποιο λόγο; Γιατί απλά θα αυξηθούν οι επαφές
του κόσμου. Άρα, αναμένεται ούτως η άλλως
μια χαλάρωση να φέρει αύξηση κρουσμάτων.
Θα πρέπει στην περίοδο της χαλάρωσης και τα
μέτρα και τα πρωτόκολλα που υπάρχουν να τηρούνται αλλά να εξασφαλίζεται κιόλας ότι το
σχέδιο χαλάρωσης, θα είναι τέτοιο ώστε να μας
επιτρέπει να ανοίγουμε σιγά-σιγά, αλλά να
μπορούμε να έχουμε και καλά αντανακλαστικά,
ώστε να ελέγχουμε εγκαίρως μια ενδεχόμενη
νέα έξαρση», συμπλήρωσε.
Άρα, είπε ο Δρ. Τσιούτης, θα είναι προσεκτικό, αργό, ειδικά στην αρχή, και πολύ στοχευμένο, «που σημαίνει συγκεκριμένοι χώροι θα αρχίσουν να ανοίγουν, ανάλογα – τουλάχιστον
από δική μας πλευράς- και με τον κίνδυνο, το
ρίσκο μετάδοσης που υπάρχει, πόσο μεγάλο ρίσκο μετάδοσης υπάρχει στον κάθε χώρο που
θα επιλέξουμε να ανοίξουμε».
«Δε θα πάμε ανοίξουμε τους πιο επικίνδυνους χώρους. Ούτε να περιμένουμε ότι ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ατόμων ξαφνικά
θα αυξηθεί δραματικά τις πρώτες εβδομάδες
του Φλεβάρη, ούτε ότι θα ανοίξουν πολλοί χώροι ταυτόχρονα που θα αυξήσουν το ρίσκο»,
πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση αν τους ανησυχούν
οι μεταλλάξεις του ιού, ο Δρ. Τσιούτης είπε ότι
οι μεταλλάξεις ήταν κάτι αναμενόμενο και πρόσθεσε ότι οι μεταλλάξεις αυτές που εμφανίστηκαν, - και αναφερόμαστε σε τρεις τουλάχιστον
που έχουν φανεί ότι είναι παρόμοιες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής και της
Ιαπωνίας που εντοπίστηκαν κάποιες μεταλλάξεις που προέρχονται από ταξιδιώτες από τη
Βραζιλία-, έχουν κάποιες ομοιότητες, οι οποίες
φαίνεται και από επιδημιολογικές συσχετίσεις
ότι αυτά τα στελέχη μεταδίδονται ευκολότερα
από άνθρωπο σε άνθρωπο.
«Άρα αυτό σημαίνει ότι ανεβάζουν τον αριθ-

μό αναπαραγωγής. Κάνει τη δουλειά μας λίγο
πιο δύσκολη, αλλά η βασική φιλοσοφία του
ελέγχου της πανδημίας και οι στόχοι που υπάρχουν με τα μέτρα παραμένουν οι ίδιοι», σημείωσε.
Ερωτηθείς αναφορικά με δημοσιεύματα στο
διεθνή Τύπο που κάνουν λόγο για παρενέργειες από εμβόλια και αναφορικά με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων της
Νορβηγίας ότι απεβίωσαν στην χώρα άτομα
που είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊούκαι αν υπήρξε κάτι και στην Κύπρο, ο Δρ .
Τσιούτης απάντησε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει
καμία τέτοια ένδειξη.
«Και αυτό που όντως ανακοινώθηκε στην
Νορβηγία διερευνάται ακόμα. Άρα, και εμείς
από πλευράς μας σαν γιατροί θα πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα και την αναλυτική περιγραφή αυτών των περιστατικών για να καταλάβουμε αν όντως σχετίζονται με το εμβόλιο.
Σχετίζονται χρονικά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η
ανακοίνωση είναι: Άτομα τα οποία πρόσφατα
έλαβαν το εμβόλιο και πέθαναν. Αλλά δεν ξέρουμε αν αιτιολογικά σχετίζονται με το εμβόλιο
ακόμα. Μέχρι να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τώρα στην Κύπρο έχει φανεί ότι το
εμβόλιο ήταν εξαιρετικά ασφαλές. Δεν αναφέρθηκαν ανησυχητικά φαινόμενα», πρόσθεσε.
Σε παρατήρηση ότι η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Moderna είχε ανακοινώσει ότι
το εμβόλιο της δίνει ένα χρόνο ανοσίας και αν
αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναληφθεί το
εμβόλιο, ο Δρ. Τσιούτης είπε ότι οι εκτιμήσεις
αυτές για την διάρκεια της ανοσίας από ένα εμβόλιο αποφασίζονται σε εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν, όπου είδαν πόσο δυνατή ήταν
η ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο και τι διάρκεια είχε μέχρι τώρα.
«Δεν έχουμε κλείσει χρόνο από τότε που δοκιμάστηκαν αυτά τα εμβόλια στους ανθρώπους.
Έχουν περάσει περίπου εφτά μήνες από τότε
που ξεκίνησαν οι πρώτες κλινικές δοκιμές και
όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνται συνεχώς και φαίνεται ότι μέχρι τουλάχιστον τους
εφτά μήνες, σίγουρα με δεδομένο από ανθρώπους κρατάει η ανοσία. Η εκτίμηση ότι είναι
ένας χρόνος είναι μάλλον από εκτιμήσεις από
αυτό που σας είπα. Τώρα, μπορεί να διαρκεί
ακόμα περισσότερο. Δε το ξέρουμε. Αν χρειαστεί να ξανά εμβολιαστούμε, εξαρτάται κιόλας
από το πόσο κόσμος μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο θα έχει εμβολιαστεί και πόσο θα έχει ελεγχθεί μέσω του εμβολιασμού η πορεία της πανδημίας, δηλαδή ακόμα θα έχουμε πολλά κρούσματα, θα έχουν μειωθεί, θα έχουν μειωθεί οι
επιδημίες που παρατηρούνται; Είναι όλα αυτά
τα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να δούμε»,
πρόσθεσε.

Ο Δρ. Τσιούτης ανέφερε πως εκτιμά ότι η
πανδημία δεν θα ελεγχθεί πλήρως μέσα στο
2021, «που σημαίνει ότι θα είναι μαζί μας, μάλλον σε ηπιότερη μορφή και το 2022».
«Άρα, αν όντως τα εμβόλια έχουν διάρκεια
προστασίας ένα χρόνο, τότε θα χρειαστεί να το
ξανά βάλουμε. Αλλά, τα πράγματα τα οποία
ακούμε δεν γνωρίζουμε για να πούμε με βεβαιότητα», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τις επικρίσεις που δέχονται
ότι δε πάρθηκαν νωρίτερα κάποια μέτρα ή το
ότι δεν έκλεισαν κάποια υπερκαταστήματα με
αποτέλεσμα να παρατηρείται κάποιος συνωστισμός, ο Δρ. Τσιούτης είπε ότι τα μέτρα που δεν
πάρθηκαν νωρίτερα το έχουμε πει πολλές φορές ότι ακολουθούμε την επιδημιολογική κατάσταση και οι εισηγήσεις μας σαν Επιτροπή είναι
με κλιμάκωση των μέτρων και όχι να κλείνουμε
τα πάντα τόσο εύκολα.
«Ο λόγος που δεν κάναμε νωρίτερα
lockdown ήταν γιατί θεωρήσαμε, -τουλάχιστον
όσοι δε το προτείναμε- ότι μπορούσε να ελεγχθεί με κλιμακωτά μέτρα η κατάσταση. Και
όπως φαίνεται με τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών όντως έτσι είναι. Όντως, η κατάσταση βελτιώνεται και μόνο με την κλιμάκωση
των μέτρων, χωρίς lockdown. Αυτό είναι το ένα.
Και το δεύτερον, ότι το lockdown είναι κάτι πολύ δεσμευτικό, το οποίο δεν ξέρεις ποια θα είναι
η διάρκεια του», σημείωσε.
Άρα, συνέχισε ο Δρ. Τσιούτης, αν μπαίναμε
σε lockdown αρχές Δεκέμβρη, το πιθανότερο
είναι ότι δε θα ανοίγαμε μέσα στις γιορτές.
«Γιατί οι γιορτές είναι περίοδος πολύ υψηλού
κινδύνου. Φάνηκε σε πολλές χώρες και φάνηκε
και στην Κύπρο, όπου είδαμε πάρα πολλές επαφές το τριήμερο των Χριστουγέννων, το οποίο
οδήγησε σε μια νέα έξαρση που παρατηρήσαμε
την 1η ακόμα του Γενάρη. Δηλαδή τα περιστατικά της 1η του Γενάρη προκύψαν από επαφές
του τριημέρου των Χριστουγέννων και το γεγονός ότι τέλος Δεκεμβρίου, γύρω στις 28 Δεκεμβρίου μπήκε το νέο μέτρο, όπου περιορίστηκαν
οι επαφές στα σπίτια, δείχνει το αποτέλεσμα
του αυτές τις μέρες ήδη. Άρα, αν είχαμε
lockdown αρχές Δεκεμβρίου δεν θα ανοίγαμε
την περίοδο των γιορτών, γιατί απλά το ρίσκο
να ανοίγαμε θα ήταν τεράστιο και θα ακύρωνε
το στόχο ενός lockdown εκείνη την περίοδο»,
συμπλήρωσε.
Επίσης, είπε ο Δρ. Τσιούτης, η επιδημιολογική κατάσταση της Κύπρου δεν δικαιολογούσε
σε καμιά περίπτωση lockdown νωρίτερα.
«Το Νοέμβριο για παράδειγμα. Σε καμία περίπτωση δεν το δικαιολογούσε. Και φάνηκε
κιόλας, γιατί το πρόβλημα ήταν σε δύο επαρχίες. Εκεί είδαμε το πρόβλημα. Ελέγχθηκε το
πρόβλημα με στοχευμένα μέτρα σε εκείνες τις
Επαρχίες», πρόσθεσε.
Ο Δρ. Τσιούτης εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί
να πάρουμε μέτρα και όντως από τον Φλεβάρη
και μετά θα αρχίσει να χαλαρώνει η κατάσταση,
«αλλά η προϋπόθεση γι΄ αυτό, από πλευράς δική μας, είναι να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε
αυτά τα μέτρα όσο μπορούμε».
«Ο στόχος και η φιλοσοφία των μέτρων είναι
η μείωση των επαφών μας. Άρα, καθημερινά
πρέπει να έχουμε μειωμένο αριθμό επαφών, να
μετακινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο κλειστό
κύκλωμα επαφών, να προστατεύσουμε τους γύρω μας και φυσικά, όσοι έχουν συμπτώματα να
παραμείνουν περιορισμένοι, γιατί ο Covid αυτή
την στιγμή είναι η πιο συχνή ίωση που έχουμε
στην κοινότητα. Δεν παρατηρούνται τόσα πολλά περιστατικά με άλλες ιώσεις. Ο Covid είναι
ο πιο συχνός. Άρα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι η
τελευταία φορά που θα χρειαστεί να κάνουμε
θυσίες και υποχωρήσεις και σιγά-σιγά από τον
Φλεβάρη θα δούμε το αποτέλεσμα αυτών των
προσπαθειών», κατέληξε.
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«Ζήσαμε τον τρόμο στο Καπιτώλιο», λένε Ελληνοαμερικανοί βουλευτές
Αθήνα.- Του Αθανάσιου Έλλις
ρεις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές που ήταν στο Καπιτώλιο στη μελανή στιγμή της καταστροφικής εφόδου του όχλου στο
ιστορικό κτίριο, που κόστισε πέντε
ανθρώπινες ζωές, πέραν των υλικών
ζημιών που προκάλεσε, οι Δημοκρατικοί Τζον Σαρμπάνης και Ντίνα Τάιτους και η Ρεπουμπλικανή Νικόλ
Μαλλιωτάκη, μιλώντας στην «Καθημερινή» καταδικάζουν τις βιαιοπραγίες, ωστόσο οι διαφορικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά το εκλογικό
αποτέλεσμα παραμένουν.

πομονώ να συνεργαστώ μαζί τους για να
επιταχύνουν τη διανομή εμβολίων, να
επαναφέρουν τις χαμένες θέσεις εργασίας στη Νότια Νεβάδα και, φυσικά, να
ενισχύσουν τη δημοκρατία μας».

Τ

Οι δύο Δημοκρατικοί επιρρίπτουν ευθύνες στον Ντόναλντ Τραμπ για την εξέγερση, όπως και για απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατίας, ενώ η κ. Μαλλιωτάκη συνεχίζει να κινείται στη γραμμή
του προέδρου.
«Τα γεγονότα της περασμένης Τετάρτης ήταν εξαιρετικά ανησυχητικά. Κλονίσθηκε το έθνος μας, ο πυρήνας της
συλλογικής μας συνείδησης. Η εικόνα
του Καπιτωλίου μας να κατακλύζεται
από ανθρώπους που είχαν παραβεί τον
νόμο και λειτουργούσαν εχθρικά, είναι
δύσκολο να διατυπωθεί με λόγια – αυτές
οι εικόνες θα παραμείνουν μαζί μας για
πάντα», τονίζει ο Τζον Σαρμπάνης, που
εκλέγεται από το 2007 στην πολιτεία του
Μέριλαντ. Και προσθέτει: «Ωστόσο,
μπροστά στην επικίνδυνη ρητορική του
προέδρου Τραμπ και τις βίαιες ενέργειες
των υποστηρικτών του, αντέξαμε, και
επιμείναμε. Αργά το βράδυ και νωρίς το
πρωί, εκπληρώσαμε το συνταγματικό
καθήκον μας και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων
των εκλεκτόρων. Με τον τρόπο αυτό
αποδείξαμε ότι η αμερικανική δημοκρατία είναι ανθεκτική».
Οσο για την επόμενη μέρα, ο 57χρονος Σαρμπάνης δηλώνει αποφασισμένος
να κινηθεί στο νομοθετικό πεδίο στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να αποφευχθούν και νέες αμφισβητήσεις στο
μέλλον. «Προχωρώντας προς τα εμπρός,
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εύθραυστη δημοκρατία μας θα γίνει ακόμη πιο
ανθεκτική. Γι’ αυτό είμαι αποφασισμένος
και δεσμεύομαι η πρώτη μας νομοθετική
κίνηση αυτή τη νέα χρονιά να είναι η
υπερψήφιση του “Νόμου για τον λαό”
(For the People Act) που είναι ένα μετασχηματιστικό πακέτο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς και
υπέρ της διασφάλισης καθαρών εκλο-

«Ανησυχώ για παρατυπίες»

γών, που θα ενδυναμώσει τη δημοκρατία
μας, θα επιστρέψει την εξουσία στον
αμερικανικό λαό και θα συμβάλει ώστε
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της
κοινωνίας στο κράτος και στην κυβέρνηση. Με τις συνδυασμένες προσπάθειες
της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας και
τις κινήσεις αποκατάστασης της ομαλότητας και της αξιοπιστίας από την κυβέρνηση Μπάιντεν, είμαι αισιόδοξος ότι
θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να επουλώνουμε τις πληγές της χώρας μας και
να ενώσουμε τους Αμερικανούς».

«Επικίνδυνο παιχνίδι»

Η επίσης Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους
λέει στην «Κ»: «Στις εκλογές του 2020, οι
Αμερικανοί έκαναν τη φωνή τους να
ακουστεί σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Είμαι ευγνώμων στους εκλογικούς
αντιπροσώπους και στους εμπλεκόμενους στη διαδικασία καταμέτρησης, που
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους για χάρη της δημοκρατίας μας. Οι αντιρρήσεις
για τον υπολογισμό των εκλεκτορικών
ψήφων από τη Νεβάδα και από άλλες
πολιτείες εκ μέρους των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο ήταν μια αποτρόπαια
προσπάθεια να κάνουν τους ψηφοφόρους να σιγήσουν. Οσοι επιδιώκουν να

υπονομεύσουν την πίστη στις εκλογές
μας προβάλλοντας αποδεδειγμένα ψευδείς ισχυρισμούς, παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τη δημοκρατία μας. Οι
εκλογές αποφασίζονται από ψηφοφόρους, όχι από πολιτικούς ή βίαιους
όχλους».
Αναφερόμενη στα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, η 70χρονη Τάιτους
σημειώνει: «Την Τετάρτη, το Κογκρέσο
έκανε τη δουλειά του παρά τη βίαιη διακοπή από παράνομους εγχώριους τρομοκράτες που ενθάρρυνε ο πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος προσπάθησε να καταστρέψει τη δημοκρατία
μας και να αποτρέψει την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. Δεν πέτυχαν. Συνεδριάσαμε στο Καπιτώλιο για να μετρήσουμε τυπικά τις ψήφους των εκλεκτόρων και να σεβαστούμε τα αποτελέσματα των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.
Το προσωπικό μου και εγώ είμαστε
ασφαλείς. Η ένωσή μας, ωστόσο, είναι
εύθραυστη και θα διαδραματίσω τον ρόλο που μου αναλογεί για να διασφαλίσω
ότι θα αντέξει».
Η βουλευτής της Νεβάδα ολοκληρώνει συγχαίροντας «τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν και την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Χάρις για τη νίκη τους και ανυ-

Από την πλευρά της, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ
Μαλλιωτάκη (εξελέγη για πρώτη φορά
στις εκλογές του Νοεμβρίου) καταδίκασε μεν τη βία και τα έκτροπα, αλλά κινήθηκε στη γραμμή του προέδρου Τραμπ
σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις περί αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.
«Βρισκόμασταν στην αίθουσα της συνεδρίασης εκείνη τη στιγμή, όταν η
αστυνομία του Καπιτωλίου έσπευσε μέσα. Μας είπαν να φορέσουμε τις μάσκες
αερίου μας. Πρέπει να καταλάβετε ότι
νωρίτερα την ίδια ημέρα υπήρχαν απειλές για βόμβες. Το κτίριο όπου βρίσκεται
το γραφείο μου είχε εκκενωθεί επίσης.
Ετσι, δεν ήμασταν σίγουροι τι συνέβαινε
εκείνη τη στιγμή».
«Θέλω να ευχαριστήσω τους γενναίους άνδρες και γυναίκες της αστυνομίας
του Καπιτωλίου για την προσπάθειά
τους να προστατεύσουν τα μέλη των δύο
νομοθετικών σωμάτων και να κρατήσουν εμάς και τους συνεργάτες μας
ασφαλείς κατά τη διάρκεια των τρομερών γεγονότων στο κτιριακό συγκρότημα του Καπιτωλίου. Καταδικάζω με τον
πιο έντονο τρόπο όσους συμμετείχαν
στη βία και την ανομία. Οι ενέργειές
τους ήταν αδιανόητες, απαράδεκτες και
μη αμερικανικές. Κάθε ένας πρέπει να διωχθεί στον μέγιστο βαθμό του νόμου»,
τονίζει στην «Κ» η 40χρονη νεοεκλεγείσα βουλευτής, και παράλληλα σπεύδει
να αναδείξει το ζήτημα της αλλοίωσης
του εκλογικού αποτελέσματος.
«Μαζί με εκατομμύρια Αμερικανούς,
έχω σοβαρές ανησυχίες για τον αριθμό
των παρατυπιών της εκλογικής διαδικασίας που αναφέρθηκαν στην Αριζόνα και
στην Πενσιλβάνια, γι’ αυτό και καταψήφισα την πιστοποίηση των εκλεκτόρων
από αυτές τις δύο πολιτείες. Αυτό δεν
ήταν μια προσπάθεια ανατροπής των
εκλογών, αλλά αντίθετα, να υπογραμμίσω την ανάγκη για σωστή αντιμετώπιση
περιπτώσεων αντισυνταγματικών αλλαγών στους κανόνες, παρατυπιών και καταγγελλόμενης νοθείας. Ορκίστηκα να
σεβασθώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ και δεν
θα κλείσω τα μάτια σε όσους το παραβιάζουν».
Ο κοινός τόπος μεταξύ Δημοκρατικών

και Ρεπουμπλικανών φθάνει μέχρι την
καταδίκη των βιαιοπραγιών που συγκλόνισαν και εξόργισαν. Αλλά και γι’
αυτό ακόμη η συναίνεση που παρατηρείται μεταξύ των πολιτικών δεν αντανακλάται απαραίτητα και στο επίπεδο της
κοινωνίας, αφού σχεδόν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι δείχνουν ανοχή.
Σε κάθε περίπτωση, όπως επιβεβαιώνει
και η τοποθέτηση της Νικόλ Μαλλιωτάκη, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι διχασμένο, με σημαντικό τμήμα του να υιοθετεί τη θέση του προέδρου Τραμπ.

Μάικλ Δουκάκης:
Διαταραγμένος ο Τραμπ

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί για τον
Ντόναλντ Τραμπ ο Ελληνοαμερικανός
πρώην προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών Μάικλ Δουκάκης, σε δηλώσεις του στην «Κ». «Πολλοί δηλώνουν
σοκαρισμένοι. Αλλά μάλλον δεν θα
έπρεπε να είναι. Ο Τραμπ είναι ένας πολύ διαταραγμένος τύπος και αυτό που
συνέβη πριν από λίγες ημέρες ίσως είναι
ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για να
τον βγάλουμε μόνιμα από την πολιτική
ζωή του τόπου. Το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν τώρα και τα δύο
σώματα του Κογκρέσου, όπως φυσικά
και τον Λευκό Οίκο, πρέπει να είναι καλά νέα για όλους μας. Ο Τζο Μπάιντεν
είναι ο σωστός άνθρωπος για να αρχίσει
την προσπάθεια επιδιόρθωσης μιας βεβαρημένης κατάστασης από τα συντρίμμια που άφησε ο Τραμπ, και να μας επαναφέρει στην ομαλότητα. Η αναρρίχησή
του στην προεδρία θα σημάνει επίσης
την ανανέωση των δεσμών μας με τους
φίλους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον
κόσμο, όπως και –ελπίζω– την επιστροφή της Αμερικής σε ρόλο ειρηνευτή και
όχι δημιουργού πολέμων».
Ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης εκτιμά πως «αυτό θα μπορούσε
κάλλιστα να είναι το τέλος της εποχής
του Τραμπ στην αμερικανική πολιτική. Η
δημόσια αντίδραση σε αυτό που συνέβη
στο Καπιτώλιο ήταν συντριπτική. Ο
Τραμπ πιθανότατα δεν θα απομακρυνθεί, αλλά εάν υπήρχε περισσότερος χρόνος, υποψιάζομαι ότι αυτό θα συνέβαινε.
Σε ό,τι αφορά την ουσία της ασκούμενης
πολιτικής, οι νίκες των Δημοκρατικών
στην πολιτεία της Τζόρτζια είναι πολύ
σημαντικές. Ο Μπάιντεν έχει δύσκολη
δουλειά μπροστά του, αλλά έχει αυξανόμενη υποστήριξη από ανθρώπους που
φαίνεται, και δικαίως, να έχουν απαυδήσει με τον Τραμπ».

Διαδικτυακή εκδήλωση με τον Τζον Σαρμπάνη: Η Ομαλή Μεταβίβαση της Εξουσίας στις ΗΠΑ
Θεσσαλονίκη.- (GreekNewsOnline)
Ολοκληρώνοντας τη σειρά των εκδηλώσεων
με θέμα τις αμερικανικές εκλογές του 2020, το
Dukakis Center του ACT – American College of
Thessaloniki φιλοξενεί τον βουλευτή των Δημοκρατικών της Πολιτείας του Μέριλαντ John
Sarbanes (Τζον Σαρμπάνης) και εξέχον μέλος
της ελληνοαμερικανικής κοινότητας σε μία διαδικτυακή συζήτηση τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
2021, στις 19:00.
Σημείο εκκίνησης της συζήτησης θα είναι τα
πρωτόγνωρα γεγονότα που διαδραματίστηκαν
στο Καπιτώλιο λίγες ημέρες προτού αναλάβει
επίσημα τα καθήκοντά του ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden, σε συνδυασμό με τις
προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης και τις
πρωτοβουλίες που καλείται αυτή να αναλάβει
για την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Η
εκδήλωση θα τιμήσει επίσης και τη μνήμη του
εμβληματικού ελληνοαμερικανού πολιτικού και

Γερουσιαστή των Δημοκρατικών Paul Sarbanes
(Πολ Σαρμπάνης) – πατέρα του John Sarbanes –
ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2020. Τη
συζήτηση θα συντονίζει ο David Wisner ιδρυτής
και εκτελεστικός διευθυντής του Dukakis Center
στο ACT.
Στις πρόσφατες εκλογές του 2020, ο John
Sarbanes εξασφάλισε την επανεκλογή του ως μέλους του Κογκρέσου όπου εκπροσωπεί την 3η
Εκλογική Περιφέρεια της Πολιτείας του Μέριλαντ ανελλιπώς από το 2007.
Ο βουλευτής γεννήθηκε το 1962 στη Βαλτιμόρη, σπούδασε στο Princeton University και στη
Νομική Σχολή του Harvard, ενώ έζησε και έναν
χρόνο στην Ελλάδα. Προτού μπει στην πολιτική
εργάστηκε ως δικηγόρος σε δημόσιες θέσεις αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Ως βουλευτής έχει ασχοληθεί επισταμένα με
την υποστήριξη και ενίσχυση της εκπαίδευσης
και της δημόσιας υγείας, την προστασίας του πε-

ριβάλλοντος και τον διαθρησκευτικό διάλογο. Ο
ίδιος συνεισέφερε στη διεύρυνση των ευκαιριών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας προς τους φοιτητές,
ενώ προτού εκλεγεί στο Κογκρέσο, υπηρέτησε
για επτά έτη μαζί με τον επικεφαλής της Πολιτείας του Μέριλαντ ως σύνδεσμος για τα δημόσια
σχολεία της Βαλτιμόρης. Ο Σαρμπάνης ήταν
ένας από τους πολιτικούς του Κογκρέσου που
εξέτασαν την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων από το Facebook στο σκάνδαλο
της Cambridge Analytica. Είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου, καθώς και της
Επιτροπής Μεταρρύθμισης του Κογκρέσου.
Ο ίδιος βάδισε στα χνάρια του πατέρα του,
Πολ Σαρμπάνη, ο οποίος διετέλεσε επί δεκαετίες τόσο βουλευτής όσο και γερουσιαστής. Ο
εκλιπών σπούδασε στα κορυφαία πανεπιστήμια
Princeton, Oxford και στη Νομική Σχολή του
Harvard, και υπηρέτησε για έξι χρόνια ως βου-

λευτής στο Κογκρέσο και επί 30 χρόνια ως Γερουσιαστής. Η παρακαταθήκη του, μεταξύ άλλων, αφορά τη σύνταξη του περίφημου νόμου
Sarbanes-Oxley για την αναθεώρηση των ομοσπονδιακών χρηματοοικονομικών κανονισμών.
Την ημέρα της κηδείας του με απόφαση του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη του Μέριλντ Larry
Hogan η αμερικανική σημαία κυμάτισε μεσίστια
ως απόδειξη του μεγάλου σεβασμού που έτρεφαν για το ήθος, την προσφορά του και την προσωπικότητά του όλες οι πολιτικές δυνάμεις των
ΗΠΑ.
Τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος Σαρμπάνης
ήταν ένθερμοι υποστηρικτές των ελληνικών δικαίων υποστηρίζοντας την Ελλάδα και οργανισμούς ανάμεσα στους οποίους και το Κολλέγιο
Ανατόλια.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε
στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://bit.ly/
transfers-of-power
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Ορκίζεται την Τετάρτη ο 46 Πρόεδρος της Αμερικής Τζο
ος

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ρια εκδήλωση στη βάση Άντριους,
στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, όπου
βρίσκεται σταθμευμένο το προεδρικό
αεροσκάφος Air Force One, σύμφωνα με πηγή. Κατόπιν, θα μεταβεί αεροπορικώς στο Παλμ Μπιτς, στη
Φλόριντα, για την επόμενη ημέρα
της προεδρικής θητείας του στο
κλαμπ του, στο Μαρ α Λάγκο, είπε η
πηγή στο Reuters.
Στην τελετή θα παρευρεθεί ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος αν και
αρνήθηκε να ενεργοποιήσει την 25η
τροπολογία του συντάγματος και να
προχωρήσει στην καθαίρεση του
προέδρου Τραμπ, από την βραδιά της
εισβολής στο Καπιτώλιο είναι αυτός
που ουσιαστικά εκτελεί καθήκοντα
προέδρου των ΗΠΑ.
Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η διάδοχός του Κάμαλα
Χάρις συνομίλησαν κατά τη διάρκεια
τηλεφωνικής επικοινωνίας την Παρασκευή. Η τηλεφωνική αυτή συνδιάλεξη σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη
αντίθεση σε σύγκριση με τις σχέσεις
μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ με του
εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.
Λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία, ο απερχόμενος πρόεδρος των
ΗΠΑ δεν έχει συγχαρεί τον Δημοκρατικό Μπάιντεν για την εκλογική
νίκη του.

ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

Το «National Mall», το τεράστιο
πάρκο μπροστά από το Καπιτώλιο
στην Ουάσιγκτον, θα παραμείνει
κλειστό για το κοινό στο πλαίσιο της
ορκωμοσίας του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Μονάχα όσοι έχουν ειδικές διαπιστεύσεις θα μπορούν να εισέλθουν
στη ζώνη αυτή, όπου, παραδοσιακά,
συγκεντρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές του εκλεγμένου
προέδρου των ΗΠΑ προκειμένου να
παραστούν στην ορκωμοσία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί επίσημο πρόγραμμα.
Η πρόσβαση στο Mall θα είναι περιορισμένη από τις 15 έως τις 21 Ιανουαρίου και ενδεχομένως και πέραν
αυτής της ημερομηνίας, διευκρινίζει
σε ένα δελτίο τύπου η National Park
Service. Οι «συγκεντρώσεις θα είναι
περιορισμένες σε αριθμό» και όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν θα υπο-

βάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας προτού συνοδευτούν στα σημεία, τα
οποία έχουν καθοριστεί για να ασκήσουν το δικαίωμά τους της ελευθερίας της έκφρασης, συμπλήρωσε η
υπηρεσία.
Ο ομάδα του Τζο Μπάιντεν και η
δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ
Μπάουζερ ζήτησαν από τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της Ουάσιγκτον και να παρακολουθήσουν την τελετή ορκωμοσίας
από το διαδίκτυο ή από την τηλεόραση.
Πάντως, ο εκλελεγμένος πρόεδρος
Τζο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε από
δημοσιογράφο αν αισθάνεται ασφάλεια, παρά τις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών που κάνουν λόγο
για απειλές, κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του, απάντησε λακωνικά
«ναι».

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Στελέχη των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής του νόμου βρίσκονται
σε επιφυλακή για διαδηλώσεις υπέρ
του Ντόναλντ Τραμπ στις 50 πολιτειακές πρωτεύουσες το Σαββατοκύριακο, εγκαθιστώντας οδοφράγματα και
καλώντας την Εθνοφρουρά σε μια
προσπάθεια να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να προκληθούν ταραχές,
όπως εκείνες που συγκλόνισαν τη
χώρα στις 6 Ιανουαρίου.
Το FBI έχει προειδοποιήσει τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις για πιθανές ένοπλες κινητοποιήσεις στις
πρωτεύουσες των 50 αμερικανικών
πολιτειών από τις 16 Ιανουαρίου έως
την ημέρα της ορκωμοσίας του
εκλεγμένου πρόεδρου Τζο Μπάιντεν,
στις 20 Ιανουαρίου, τις οποίες θα οργανώσουν υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ,
που πιστεύουν τους ισχυρισμούς του
περί εκλογικής νοθείας.
Το Μίσιγκαν, η Βιρτζίνια, το Ουισκόνσιν, η Πενσιλβάνια και η Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των πολιτειών
που έχουν κινητοποιήσει τις Εθνοφρουρές τους για να ενισχύσουν την
ασφάλεια, ενώ το Τέξας αποφάσισε
να κλείσει το Καπιτώλιό του από σήμερα έως τις 20 Ιανουαρίου.
Ο Στιβ ΜακΚρόου, ο διευθυντής
του υπουργείου Δημοσίας Τάξης του
Τέξας, δήλωσε πως οι υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν πως «βίαιοι εξ-

τρεμιστές» ενδέχεται να επιδιώξουν
να εκμεταλλευτούν τις σχεδιαζόμενες ένοπλες διαμαρτυρίες στο Όστιν
για να «διαπράξουν εγκληματικές
ενέργειες».
Ο «συναγερμός» ακολουθεί την
επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον
από ένα μείγμα εξτρεμιστών και υποστηρικτών του Τραμπ. Οι αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην
αυριανή ημέρα, καθώς οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές σχεδιάζουν να
πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις
και στις 50 αμερικανικές πολιτείες.
Στο Μίσιγκαν, οι αρχές έχουν υψώσει έναν φράκτη περιμετρικά του κτιρίου του Καπιτωλίου στο Λάνσινγκ
και στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί
από κάθε γωνιά της πολιτείας για να
συνδράμουν στην ασφάλεια. Το τοπικό κοινοβούλιο ακύρωσε τις συνεδριάσεις την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενο ανησυχίες για αξιόπιστες
απειλές.
«Είμαστε προετοιμασμένοι για τα
χειρότερα, όμως, διατηρούμε ελπίδες
ότι όσοι επιλέξουν να διαδηλώσουν
έξω από το Καπιτώλιό μας θα το κάνουν ειρηνικά», επισήμανε, κατά τη
διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες, ο
διευθυντής της αστυνομίας του Μίσιγκαν Τζο Γκάσπερ.
Χιλιάδες ένοπλοι στρατιώτες της
Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί
στους δρόμους της Ουάσιγκτον, σε
μια άνευ προηγουμένου επίδειξη δύναμης στο αμερικανικό Καπιτώλιο.
Το εθνικό πάρκο της Ουάσιγκτον και
σημαντικά αξιοθέατα θα κλείσουν
για τους επισκέπτες την εβδομάδα
που έρχεται.
Ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι πρωτεύουσες των αμφίρροπων πολιτειών
όπως του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν,
της Πενσιλβάνια και της Αριζόνα
βρίσκεται μεταξύ εκείνων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για
την εκδήλωση βίαιων επεισοδίων.

ΝΑΝΣΙ ΠΕΛΟΣΙ

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι απέφυγε να
απαντήσει σε ερώτηση για το πότε θα
μπορούσε να ξεκινήσει η δίκη του
απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται ότι
υποκίνησε τους υποστηρικτές του να

επιτεθούν στο Καπιτώλιο.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τετάρτη ένα άρθρο παραπομπής του Τραμπ στη Γερουσία.
Όμως η Πελόζι δεν διευκρίνισε πότε
θα στείλει αυτήν την απόφαση στη
Γερουσία. «Θα είστε οι πρώτοι που θα
το μάθετε», είπε στους δημοσιογράφους που την ρώτησαν σήμερα.
Η Πελόζι ανακοίνωσε επίσης ότι
ζήτησε από έναν απόστρατο αντιστράτηγο να διενεργήσει μια έρευνα
για την ασφάλεια του Καπιτωλίου,
μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου
που στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. «Για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, πρέπει τώρα να εξετάσουμε σχολαστικά την ασφάλεια του
Καπιτωλίου», εξήγησε.
Ο απόστρατος αντιστράτηγος Ράσελ Ονορέ ήταν ο άνθρωπος που συντόνιζε τις στρατιωτικές δυνάμεις
στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν
τους πληγέντες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Κατρίνα
στη Νέα Ορλεάνη, το 2005.
Η εισβολή στο Καπιτώλιο θα ερευνηθεί από κοινοβουλευτικές επιτροπές και, ενδεχομένως, και από κάποια
ανεξάρτητη επιτροπή όμως «εν αναμονή, είμαι ευγνώμων που ο αντιστράτηγος Ονορέ δέχτηκε» να αναλάβει αυτό το έργο, πρόσθεσε η Πελόζι.
Παράλληλα η Πελόζι ανακοίνωσε
ότι όσοι βουλευτές έχουν εμπλοκή
στα επεισόδια, πρόκειται να διωχθούν.
Ερευνητές του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχουν βρει μέχρι
σήμερα αποδεικτικά στοιχεία ότι οι
ταραξίες που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα σχεδίαζαν να αιχμαλωτίσουν και να δολοφονήσουν εκλεγμένα μέλη του
Κογκρέσου.
Σε ένα δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Αριζόνα
την Παρασκευή για την υπόθεση της
συνέχισης κράτησης ενός από τους
εισβολείς του Καπιτωλίου, του Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, ενός οπαδού θεωριών συνωμοσίας του QAnon, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς επικαλέστηκαν προηγούμενες αξιολογήσεις ότι
υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζαν να «αιχμα-

λωτίσουν και να δολοφονήσουν
εκλεγμένους αξιωματούχους» στην
επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.
Ωστόσο, την Παρασκευή οι εισαγγελείς απέσυραν την εκτίμηση αυτή,
αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε ότι παρά τα καλέσματα κατά τη
διάρκεια της επίθεσης για αιχμαλωσία ορισμένων εκλεγμένων αξιωματούχων και για δολοφονία του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι ένα
τέτοιο σχέδιο εξετάστηκε σοβαρά.
«Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις
σε αυτό το στάδιο για ύπαρξη ομάδων για την αιχμαλωσία και τη δολοφονία, (εκλεγμένων αξιωματούχων)», δήλωσε ο Μάικλ Σέργουιν, γενικός εισαγγελέας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, που επιβλέπει τις
έρευνες για την επίθεση στο Καπιτώλιο.
Το υπόμνημα για την κράτησή του
Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, το οποίο συνέταξαν δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αριζόνα, υπεισέρχεται
σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον
αφορά την έρευνα του FBI για τον
Τσάνσλεϊ, αποκαλύπτοντας ότι αυτός
άφησε σημείωμα στον Πενς, στο
οποίο τον προειδοποιεί ότι «είναι μόνο θέμα χρόνου, η δικαιοσύνη έρχεται».
«Ισχυρά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται λόγια και πράξεις του
ιδίου του Τσάνσλεϊ στο Καπιτώλιο
υποστηρίζουν ότι η πρόθεση των ταραξιών του Καπιτωλίου ήταν να συλλάβουν και να δολοφονήσουν εκλεγμένους αξιωματούχους στην κυβέρνηση των ΗΠΑ», αναφέρουν οι εισαγγελείς.
Δημόσιος συνήγορος που εκπροσωπεί τον Τσάνσλεϊ δεν έχει μέχρι
στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του
Reuters να σχολιάσει την είδηση αυτή. Ο Τσάνσλεϊ προβλέπεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού
δικαστηρίου σήμερα.
Η αξιολόγηση αυτή των εισαγγελέων γίνεται την ώρα που εισαγγελείς και ομοσπονδιακοί πράκτορες
άρχισαν να απαγγέλλουν πιο σοβαρές κατηγορίες σε σχέση με τις βιαιότητες της περασμένης εβδομάδας
στο Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που αποκαλύ-
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φθηκαν χθες για έναν άνδρα, τον συνταξιούχο πυροσβέστη Ρόμπερτ Σάνφορντ, ο οποίος κατηγορείται ότι
πέταξε έναν πυροσβεστήρα στο κεφάλι ενός αστυνομικού και έναν άλλο, τον Πίτερ Στάγκερ, που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό άλλου
αστυνομικού με κοντάρι με την αμερικανική σημαία.
Στην υπόθεση του Τσάνσλεϊ, οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι στις κατηγορίες «περιλαμβάνεται ενεργή συμμετοχή σε στάση σε μια απόπειρα βίαιης ανατροπής της κυβέρνησης των
ΗΠΑ», και προειδοποιούν ότι «η
στάση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη»
καθώς οι δυνάμεις της τάξης προετοιμάζονται για περισσότερες διαδηλώσεις στην Ουάσινγκτον και πολιτειακές πρωτεύουσες.
Επίσης υποδηλώνουν ότι ο Τσάνσλεϊ πάσχει από προβλήματα τοξικομανίας και ψυχική νόσο και δηλώνουν στον δικαστή ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος φυγοδικίας του.
«Ο Τσάνσλεϊ έχει μιλήσει ανοιχτά
για την πεποίθησή του ότι είναι ένας
εξωγήινος, ένα ανώτερο ον, και (έχει
πει) ότι βρίσκεται εδώ στη Γη για να
περάσει σε μια άλλη πραγματικότητα», γράφουν.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) συνέλαβε περισσότερους από 100 ανθρώπους σχετικά με τη βίαιη κατάληψη του Καπιτωλίου την προηγούμενη εβδομάδα και
τώρα διερευνά άτομα, τα οποία θα
μπορούσαν να απειλήσουν την
ασφάλεια της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, στις
20 Ιανουαρίου, όπως δήλωσε την Πέμπτη, ο διευθυντής του.
«Ψάχνουμε για άτομα, τα οποία ενδεχομένως να προσβλέπουν σε επανάληψη της ίδιας βίας με αυτή που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα»
είπε ο Κρίστοφερ Ρέι, διευθυντής του
FBI σε ειδική ενημέρωση του απερχόμενου αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ
Πενς, σχετικά με την ασφάλεια της
τελετής προεδρικής ορκωμοσίας.
«Ήδη από την 6η Ιανουαρίου έχουμε εντοπίσει περισσότερους από 200
υπόπτους. Έτσι γνωρίζουμε ποιοι είστε, αν θα είστε εκεί έξω, πράκτορες
του FBI θα έρθουν να σας βρουν»

πρόσθεσε ο ίδιος.
Στο μεταξύ εσωτερικές έρευνες ξεκίνησαν στους κόλπους αμερικανικών υπουργείων, μεταξύ άλλων σε
εκείνα της Δικαιοσύνης και της Άμυνας, για να αξιολογήσουν την προετοιμασία τους και την απάντησή τους
στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου, ανακοίνωσαν σήμερα οι γενικοί
επιθεωρητές τους.
Με τις έρευνες αυτές επιδιώκεται
να καθοριστεί ποιες ήταν οι διαθέσιμες πληροφορίες που είχαν τα υπουργεία πριν από την εισβολή, πώς διαβιβάστηκαν αυτές μεταξύ των διαφόρων ομοσπονδιακών υπηρεσιών που
είναι επιφορτισμένες με τη διατήρηση της τάξης και το πώς αντέδρασαν
την 6η Ιανουαρίου, επισημαίνεται
στα δελτία τύπου που εξέδωσαν.
Οι γενικοί επιθεωρητές των υπουργείων Άμυνας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικής Ασφαλείας και Εσωτερικών
ανέφεραν, επίσης, ότι θα «συντονίσουν» τις έρευνές τους.
Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου
βρέθηκαν στο επίκεντρο επικρίσεων
μετά την επίθεση εναντίον του Κογκρέσου από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που κατάφεραν να διεισδύσουν με ευκολία στο εσωτερικό
του κτιρίου και να σκορπίσουν το χά-

ος για πολλές ώρες, προτού απομακρυνθούν.
Η ομοσπονδιακή αστυνομία, η
αστυνομία του Καπιτωλίου, η δημοτική αστυνομία, η Εθνοφρουρά, η
αστυνομία των Πάρκων… πολλές
υπηρεσίες βρέθηκαν στο στόχαστρο.
Ερωτήματα προκύπτουν κυρίως για
την ύπαρξη πληροφοριών που το FBI
δεν μοιράστηκε με τους εταίρους του
και στη βραδύτητα με την οποία το
Πεντάγωνο ανέπτυξε στρατιώτες της
Εθνοφρουράς.
Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης Μάικλ Χόροβιτς,
εξήγησε πως σκοπεύει να καθορίσει
εάν «τα πρωτόκολλα, οι πολιτικές και
οι υφιστάμενες διαδικασίες» στο
υπουργείο αυτό, που επιβλέπει το
FBI, «επηρέασαν την ικανότητα των
υπηρεσιών του να προετοιμαστούν
και να απαντήσουν αποτελεσματικά»
σε αυτά τα γεγονότα.
Από την πλευρά του, ο ομόλογός
του τού υπουργείου Άμυνας θα επιδιώξει να καθορίσει τι ακριβώς ζητήθηκε από το Πεντάγωνο και ο τρόπος
με τον οποίο εκείνο απάντησε. Ο παραιτηθείς επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου έχει κατηγορήσει
έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό ότι
αγνόησε τις εκκλήσεις του για ενισχύσεις, τα λεπτά που ακολούθησαν

της εισβολής.
Το FBI έχει ξεκινήσει έρευνες σε
βάρος 37 προσώπων για τον φόνο
του Μπράιαν Σίκνικ, του αστυνομικού ο οποίος υπέκυψε λίγες ώρες
αφότου ήρθε αντιμέτωπος με τον
όχλο που εισέβαλε στο Καπιτώλιο,
στις 6 Ιανουαρίου, γράφει η εφημερίδα New York Times.
Όταν οι υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
μπήκαν στο κτίριο, ο Σίκνικ δέχτηκε
ένα χτύπημα στο κεφάλι και τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, όπως είπε ο
πατέρας του μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Οι τραυματιοφορείς τον
επανέφεραν δύο φορές, καθ’ οδόν
προς ένα νοσοκομείο της Ουάσινγκτον. Ο αστυνομικός πέθανε την
επόμενη ημέρα.
Η ομοσπονδιακή αστυνομία δεν
ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να
σχολιάσει το δημοσίευμα.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει σειρά διαταγμάτων από την Τετάρτη,
πρώτη ημέρα της προεδρίας του, με
πρώτο εκείνο που θα ρυθμίζει την
επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών
στην συμφωνία του Παρισιού για το
Κλίμα, ανακοίνωσε ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ρον Κλάιν.

Η επιλογή των προεδρικών διαταγμάτων για την επιβολή των πρώτων μέτρων αυτών θα απαλλάξει τον
νέο πρόεδρο από την υποχρέωση να
περάσει τις ρυθμίσεις από το Κονγκρέσο και κυρίως από την Γερουσία,
η οποία είναι πιθανόν να πρέπει να
αφοσιωθεί στην διαδικασία παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.
Αλλη ρύθμιση που θα διευθετηθεί
μέσω διατάγματος είναι η άρση της
απαγόρευσης εισόδου στο αμερικανικό έδαφος σε πολίτες πολλών, στην
πλειονότητά τους μουσουλμανικών,
χωρών. Η επιβολή της απαγόρευσης
αυτής ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του
τον Ιανουάριο 2017.
Ο νέος προσωπάρχης δήλωσε ότι
τα διατάγματα θα αφορούν τις τέσσερις προτεραιότητες της προεδρίας
Μπάιντεν, την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, της κλιματικής
αλλαγής, την οικονομική ανάκαμψη
και τον αγώνα για κοινωνική και φυλετική δικαιοσύνη.
Σε ό,τι αφορά την επιδημία, ο 46ος
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
θα εκδώσει διάταγμα καθιστώντας
υποχρεωτική της χρήση της μάσκας
στους χώρους που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς και στις μετακινήσεις μεταξύ πολιτειών, πράγμα που αρνήθηκε να κάνει ο Τραμπ.
Σε οικονομικό επίπεδο, ο Τζο
Μπάιντεν προβλέπει επίσης να παρατείνει το μορατόριουμ των εξώσεων
και των κατασχέσεων στέγης που
συνδέονται με την κρίση της πανδημίας.
Ο Ρον Κλάιν αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι ο νέος πρόεδρος θα
εκδώσει μία σειρά διατάγματα κατά
τις πρώτες δέκα ημέρες της θητείας
του, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.
«Αυτά τα μέτρα θα ανακουφίσουν
εκατομμύρια Αμερικανών που υποφέρουν από τις κρίσεις αυτές», εξηγεί
ο νέος προσωπάρχης. «Ο νεοεκλεγείς
πρόεδρος Μπάιντεν να ενεργήσει,
όχι μόνο για να επανορθώσει τις σοβαρότερες ζημίες της κυβέρνησης
Τραμπ, αλλά επίσης για να επιτρέψει
στην χώρα να προχωρήσει μπροστά».
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Αθλητικός παράγοντας και στέλεχος της ΝΔ ο καταγγελθείς ως βιαστής
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
στο πλαίσιο της οποίας θα κληθεί τη Δευτέρα ή
την Τρίτη η Ολυμπιονίκης να καταθέσει όσα έχει
ισχυριστεί, ανεξάρτητα αν η καταγγελλόμενη
πράξη σε βάρος της κ. Μπεκατώρου έχει ήδη παραγραφεί.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η Σοφία Μπεκατώρου ενδέχεται να έχει αναφερθεί στη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον
κατονομαζόμενο παράγοντα, όταν κατέθεσε στο
πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Εισαγγελία υπό
την εποπτεία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου, η οποία εκκίνησε έπειτα από καταγγελίες του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη
για κακοδιαχείριση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.
Η Σοφία Μπεκατώρου φέρεται ότι κατονόμασε τον άνθρωπο που καταγγέλλει ότι την βίασε
και είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας Αριστείδης Αδαμόπουλος, αντιπρόεδρος της Τ.Ο. Ραφήνας της Νέας Δημοκρατίας.
«Ο βιαστής μου είναι ακόμη στη θέση του.
Βρήκα το θάρρος να μιλήσω για να γλιτώσουν
άλλες γυναίκες. Ο αθλητισμός είναι γεμάτος με
τύπους σαν κι αυτόν» είπε η Ολυμπιονίκης στο
«Πρώτο Θέμα».
Η κ. Μπεκατώρου, μιλώντας σε διαδικτυακή
εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού αποκάλυψε ότι άνθρωπος του στενού αθλητικού της περιβάλλοντος την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. Παράλληλα, εξήγησε
τους λόγους που δεν είχε αποκαλύψει νωρίτερα
το συγκεκριμένο περιστατικό: «Ο δε προπονητής μας ήταν 25 χρόνων, αρκετά συναισθηματικός και άπειρος σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.
Επίσης, τότε, δεν είχαμε κάποια συνεργασία με
αθλητική ψυχολόγο και φυσικά δεν θα μιλούσα
ποτέ στους γονείς μου, γιατί θα με σταμάταγαν
από την ιστιοπλοΐα. Στο μικρό και αθώο μυαλό
μου η μόνη λύση ήταν να σιωπήσω και να κάνω
ότι δεν συνέβη τίποτα. Έκλαψα πολύ και όταν
ξύπνησα άρχισα μία παράσταση που έληξε μέχρι
και πριν από λίγο καιρό. Με πολλή δουλειά, θεραπεία και ανάλυση κατάφερα να αναλάβω το
βάρος της ευθύνης μου, το να μην μιλήσω τότε,
ώστε να απομακρυνθεί αυτός ο παράγοντας
εκτός αθλητικών χώρων».
Η Σοφία Μπεκατώρου σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα» έχει καταγγείλει επώνυμα τον βιαστή
της, έναν υψηλόβαθμο παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Ο ίδιος απαντώντας στο site διαψεύδει την εμπλοκή του
ονόματός του.
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ),
σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζει ότι ζήτησε και
έλαβε την παραίτηση του φερόμενου ως δράστη
από το Δ.Σ. της ΕΙΟ, ενώ δηλώνει συγκλονισμένη «από την χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων
στον Τύπο στις οποίες προχώρησε η αθλήτριά
μας, Ολυμπιονίκης κυρία Σοφία Μπεκατώρου».
Παράλληλα, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι
«θα στηρίξει την αθλήτρια και θα σταθεί αρωγός
της σε ό,τι χρειαστεί για την αποκάλυψη της
αλήθειας σε κάθε αρμόδια αρχή».
Οργισμένες αντιδράσεις αλλά και παραιτήσεις είχε προκαλέσει προηγούμενη ανακοίνωση
της ΕΙΟ στην οποία ζητούσε από τη χρυσή Ολυμπιονίκη να γίνει συγκεκριμένη, χαρακτηρίζοντας τον καταγγελλόμενο βιασμό ως δυσάρεστο γεγονός.
Ο φερόμενος ως δράστης εξέδωσε γραπτή
ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Είναι αναμενόμενο καταγγελίες που εισφέρονται εις βάρος
μου από δημόσιο πρόσωπο μεγάλης αναγνωρισιμότητας και ευρείας κοινωνικής απήχησης, να
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, να δημιουργούν αισθήματα συμπόνοιας για
την καταγγέλλουσα και αποστροφής για τον φερόμενο «θύτη». Ωστόσο αποτελεί ελάχιστη κατάκτηση κάθε δημοκρατικού κράτους δικαίου
και αντίστοιχη υποχρέωση των θεσμικών του

φορέων, και των ΜΜΕ να μη στοχοποιούν πρόσωπα, να μην διακινούν τις φωτογραφίες τους,
και να μην έχουν ήδη καταδικάσει τον δήθεν
«θύτη», προτού του δοθεί η ευκαιρία να εκφέρει
τη δική του άποψη για γεγονότα που δημοσιοποιήθηκαν από τρίτους».

ΚΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται στο πρόσωπο της Σοφίας Μπεκατώρου. Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με την Ολυμπιονίκη, και με
ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα τόνισε ότι
έδειξε το δρόμο, σπάζοντας με γενναιότητα την
αλυσίδα του φόβου.
«Η απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου να καταγγείλει με τόλμη τη σεξουαλική βία που υπέστη ως έφηβη αθλήτρια αποτελεί πράξη με βαρύ
κοινωνικό φορτίο. Κίνηση που αφυπνίζει συνειδήσεις, παράγοντας θετικό παράδειγμα. Και κινητοποιεί ώριμα την ευαισθησία των δυνάμεων
της προόδου στον τόπο μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πάντως απέφυγε να
μνημονεύσει πως ο θύτης ήταν στέλεχος της
ΝΔ.
Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η πολιτεία διαθέτει το νομικό οπλοστάσιο του κράτους δικαίου
το οποίο και οφείλει να εξαντλήσει. «Έχει επίσης
δομές που βοηθούν να κλείνουν τα τραύματα
από τέτοιου είδους εγκλήματα. Είναι κρίσιμο,
όμως, σε αυτή την αποστολή να βρίσκει καθημερινό συμπαραστάτη της και τον κάθε Έλληνα»
προσθέτει.
Επίσης σημειώνει ότι «η Σοφία έσπασε με γενναιότητα την αλυσίδα του φόβου και της σιωπής, δείχνοντας τον δρόμο ώστε το στίγμα της
ενοχής να περάσει από το θύμα στον θύτη. Έγινε, έτσι, και μια ολυμπιονίκης της ευθύνης, στο
όνομα όλων: Γυναικών και ανδρών, παιδιών και
εφήβων, μέσα και έξω από την οικογένεια».
Αναφέρει ότι μίλησε με την πρωταθλήτρια για
την οδυνηρή εμπειρία της την οποία όπως χαρακτηριστικά τονίζει «δεν την «θυμήθηκε» τώρα,
αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Όπως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά. Αλλά να αντιδρά. Γι› αυτό και είμαι
δίπλα της. Όχι μόνο ως πρωθυπουργός. Αλλά
και ως σύζυγος, πατέρας και απλός πολίτης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός επισημαίνει:
«είναι καιρός να ξεριζωθεί η εξουσιαστική βία
εναντίον όποιου βρεθεί σε μία αδύναμη θέση. Είναι μάστιγα που υπονομεύει τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Ας κάνουμε, λοιπόν, όλοι το πρώτο βήμα της Σοφίας: Μιλάμε, καταγγέλλουμε,
αποκαλύπτουμε. Ώστε το φως της αλήθειας να
κάψει για πάντα το έγκλημα που ζει στο σκοτάδι».

Μήνυμα στέλνει
και ο Αλέξης Τσίπρας

«Η έμφυλη βία έχει τα θεμέλιά της στην αντιστροφή της ευθύνης και στη σιωπή του θύματος.
Η γυναίκα από θύμα, μετατρέπεται σε κατηγορούμενη. Όταν μία γυναίκα μιλάει είναι σπουδαίο. Σπάμε τη σιωπή» τονίζει ο πρόεδρος του

ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
« Η Σοφία Μπεκατώρου δίνει ένα πολύτιμο
μάθημα δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και γενναιότητας», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος ακόμα προσέθεσε:
«Η επιλογή της να μιλήσει αποτελεί μια πράξη σύγκρουσης με το σύνολο των αντιλήψεων
εκείνων που δικαιολογούν τον δράστη της σεξουαλικής επίθεσης και προσπαθούν να στοχοποιήσουν το θύμα. Η γενναιότητας της αποτελεί
οδηγό για μια κοινωνία που δεν θα ανέχεται την
σεξουαλική κακοποίηση και την έμφυλη βία. Με
τη Σοφία!».
Την απόλυτη στήριξή του στη Σοφία Μπεκατώρου εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας
ότι «η κίνησή της αποτελεί μία γενναία πράξη,
μία νίκη πολιτισμού και δείχνει το δρόμο για μια
κοινωνία που δεν θα ανέχεται την σεξουαλική
κακοποίηση και την έμφυλη βία».
Στην ανακοίνωσή του προσθέτει: «Η στήριξή
μας απέναντι στο πρόσωπό της, όπως και σε κάθε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, είναι απόλυτη. Μόνο έτσι μπορούμε να σπάσουμε τις πρακτικές που προστατεύουν τους θύτες και στοχοποιούν τα θύματα». Ακολούθως στρέφεται κατά
του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζοντας:
«Υπό αυτή την έννοια μας προκαλεί αλγεινή
εντύπωση που στη δημόσια τοποθέτησή του ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε να πει ούτε
μια συγνώμη εκ μέρους του κόμματος, ως πρόεδρος της Ν.Δ., ούτε μια κουβέντα για την αυτονόητη διαγραφή του στελέχους του που κατηγορείται για την κακοποίηση της Σοφίας Μπεκατώρου. Οι μικροκομματικές υπεκφυγές και οι τακτικισμοί προσβάλουν πρώτα απ´ όλα τα ίδια τα
θύματα που έχουν το θάρρος να υψώνουν το
ανάστημά τους».
H πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη
Γεννηματά, εκθειάζει την καταγγελία της Ολυμπιονίκη, Σοφίας Μπεκατώρου, για σεξουαλική
κακοποίηση. Η κ. Γεννηματά, σε ανάρτησή στα
κοινωνικά δίκτυα, αναφέρει πως η Σοφία Μπεκατώρου με την στάση της επιβεβαίωσε ότι οι
πρωταθλητές έχουν πάνω απ› όλα δύναμη ψυχής.
Προσθέτει πως με τη θαρραλέα στάση της
πέτυχε να δώσει δύναμη και φωνή σε άλλα κορίτσια που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις και
φοβούνται να μιλήσουν ή το συντηρητικό περιβάλλον τις κάνει να αμφιβάλλουν ακόμα και για
το αν όσα βιώνουν είναι αληθινά. «Κακοποίηση
δεν είναι μόνο η προσφυγή στη σωματική βία
από τον δράστη. Είναι η προσφυγή σε μεθόδους
χειραγώγησης, η χρήση της εξουσίας που συχνά
έχει ο δράστης επί του θύματός του», επισημαίνει η Φώφη Γεννηματά και υπογραμμίζει: «Σοφία
σ› ευχαριστούμε που με το θάρρος σου, δείχνεις
πως αξίζει να μιλάμε. Αξίζει να μιλάμε, όταν και
όποτε βρούμε το κουράγιο να το κάνουμε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει τα όριά
μας. Όταν μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, λέει
«όχι» σημαίνει όχι. Αξίζει να μιλάμε για να γνω-

ρίζει κάθε δράστης ότι δεν θα μείνει ατιμώρητος.
Για να κάνει πίσω την επόμενη φορά. Καμιά γυναίκα δεν είναι μόνη. ‹Αντρες και γυναίκες σχηματίζουμε μια αλυσίδα προστασίας και αλληλεγγύης».
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής χαρακτηρίζει ακόμα ντροπιαστική και απαράδεκτη τη
στάση της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, καθώς με
την αμφισβήτηση όσων είπε η κ. Μπεκατώρου,
αναπαράγει το στερεότυπο.
«Η στήριξη της Σοφίας Μπεκατώρου είναι
μια πράξη αυτονόητη, στην οποία δε χωρούν
«ναι μεν, αλλά». Εξίσου αυτονόητη θα πρέπει να
είναι και η ολόπλευρη προστασία, με ευθύνη του
κράτους, των αθλητριών, των νέων κοριτσιών
που παραμένουν εκτεθειμενα σε κάθε είδους πιέσεις & κινδύνους, ειδικά στο πλαίσιο ενός
«αθλητισμού» που βυθίζεται ολοένα & περισσότερο στη σήψη της εμπορευματοποίησης & των
διαφόρων «ισχυρών παραγόντων» υπογραμμίζει
ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,
σε δήλωσή του η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στο Twitter.
« Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ συγχαίρει την ολυμπιονίκη μας για το θάρρος της. Καμιά συγκάλυψη και παραδειγματική τιμωρία σε όσους
εμπλέκονται σε τέτοια ειδεχθή εγκλήματα. Το
παράδειγμα της Σοφίας Μπεκατώρου δείχνει
τον δρόμο για να σπάσει η σιωπή», αναφέρει
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.
Την πλήρη στήριξή του στη Σοφία Μπεκατώρου εκφράζει με ανάρτησή του ο γραμματέας
του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης. Στο σχετικό
tweet ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει:
«Η Σοφία Μπεκατώρου όχι μόνο αξίζει την
υποστήριξή μας - αλλά και τις ευχαριστίες μας
που βοηθά ώστε να έρθει και στην Ελλάδα η
ώρα που θα γκρεμιστεί το τείχος της σιωπής με
το οποίο η πατριαρχία περιβάλει την κακοποίηση των γυναικών».
Τις καταγγελίες της Ολυμπιονίκου Σοφίας
Μπεκατώρου χαιρέτισε ο πρώην πρωθυπουργός
και βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος
Παπανδρέου. Σε μήνυμα του στο Twitter αναφέρει: «Η Σοφία Μπεκατώρου έσπασε το ταμπού
για κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι συμβαίνει δίπλα μας, όχι μόνο στο χώρο του αθλητισμού, στα
πανεπιστήμια, σε όλους τους χώρους εργασίας,
ακόμα και μέσα στην οικογενειακή εστία. Όσοι
ασκούν εξουσία με οποιοδήποτε τρόπο ας λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της
Σοφίας, γιατί είναι μόνο η αρχή. Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας έχουν δύναμη
και φωνή».

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

«Είναι ευχή για την ελληνική κοινωνία να
βρουν κι άλλες γυναίκες το θάρρος που βρήκε η
Σοφία Μπεκατώρου να αποκαλύψει δημόσια
την εφιαλτική ιστορία της σεξουαλικής κακοποίησής της και να μιλήσουν» αναφέρει η υφυπουργός Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, σε συνέχεια
των αποκαλύψεων της Ολυμπιονίκη Σοφίας
Μπεκατώρου για τη σεξουαλική κακοποίηση
που υπέστη κατά την αθλητική της καριέρα.
Ειδικότερα, η κ. Συρεγγέλα δηλώνει τα εξής:
«Η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου συγκλόνισε, μιλώντας δημόσια, με δύναμη και
θάρρος, για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας στη διαδικτυακή Ημερίδα «Σπάσε τη Σιωπή-Μίλησε,
Μην ανέχεσαι», μία πρωτοβουλία του υφυπουργείου Αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Προστασία των Παιδιών στον Αθλητισμό». Με τη
συγκλονιστική αυτή ομιλία της, η προσφορά της
Σοφίας προς το κοινωνικό σύνολο και προς όλες
τις γυναίκες έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και από
τα 10 μετάλλια, με τα οποία τίμησε την Ελλάδα.
Είναι ευχή για την ελληνική κοινωνία να βρουν
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από την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου
κι άλλες γυναίκες το θάρρος που βρήκε η Σοφία
Μπεκατώρου να αποκαλύψει δημόσια την
εφιαλτική ιστορία της σεξουαλικής κακοποίησής
της και να μιλήσουν.
Όλες οι δομές της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών -τα 42 Συμβουλευτικά
Κέντρα, οι 20 Ξενώνες Φιλοξενίας και η 24ωρη
τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, είναι πάντα σε
λειτουργία και έτοιμες να υποστηρίξουν γυναίκες-θύματα βίας».

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΝΔ, με ανακοίνωσή της, αναστέλλει την
κομματική ιδιότητα του μέλους της ΔΗΜΤΟ
Ραφήνας Αριστείδη Αδαμόπουλου, που καταγγέλλεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου.
Όπως σημειώνει η ΝΔ, από την πρώτη στιγμή
που έγιναν οι συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου αποφάσισε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Αδαμόπουλου και των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι αποκαλύψεις της Μπεκατώρου έδωσαν
ώθηση και σε άλλες αθλήτριες να προβούν σε
αντίστοιχες καταγγελίες. Λίγα 24ωρα μετά τις
αποκαλύψεις της Μπεκατώρου, η διεθνής πολίστρια Μάνια Μπίκοφ και η κολυμβήτρια τεχνικής κολύμβησης Ραμπέα Ιατρίδου, με δικές τους
αναρτήσεις περιγράφουν τραυματικές εμπειρίες
από την περίοδο που ήταν αθλήτριες.
Η διεθνής πολίστρια Μάνια Μπίκοφ μοιράστηκε μέσω της σελίδας της στο Facebook τη δική της τραυματική εμπειρία που βίωσε σε μικρή
ηλικία επισκεπτόμενη γιατρό, ο οποίος θα τη βοηθούσε να ξεπεράσει τραυματισμό στον ώμο.
«Μια γυναίκα βρίσκει το θάρρος και δημόσια
μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη
χρόνια πριν κ αντί αυτό να αφυπνίσει, ταρακουνήσει, προβληματισει κάθε έναν, ειδικά του χώρου του αθλήματος της, η ίδια δέχεται πλήθος
μηνυμάτων που εμμέσως πλην σαφώς την κρίνουν γιατί της πήρε τόσα χρόνια, ότι τα ήθελε,
ότι το κάνει για την δημοσιότητα.
Είστε όλοι τραγικοί.. Οι γυναίκες δε,, που
σχολιάζετε στο ίδιο μήκος κύματος είστε εμετικές.
Ξέρετε πόσο δύναμη χρειάζεται να αποδεχθεις αρχικά ότι είσαι θύμα βίας και να το πεις;
Έχετε σκεφτεί πόσο δύσκολο είναι να πρέπει
να χειριστείς και την βία αλλά και όλους όσους
σε κρίνουν;
Έχετε μπει σε αυτήν τη θέση? Όπου το θύμα,
ζει με τον φόβο; όπου δεν τολμά να ζητήσει βοήθεια γιατί ξέρει πως θα είναι αβοηθητη;
Η Σοφία Μπεκατώρου μια σπουδαία αθλήτρια και γυναίκα μέσα από αυτήν την εξομολόγηση της ξεκλείδωσε πολλά κουτάκια μνήμης.
Περίμενα σήμερα να υπάρχει υποστήριξη από
τον χώρο. Δεν την είδα.
Εγώ λοιπόν Σοφία,, με αφορμή την δική σου
ιστορία θα πω μια ακόμη.. 28-30 χρόνια πριν,
όταν ήμουν εν ενεργεια αθλήτρια της υδατοσφαίρισης εμφανίστηκε ένας τραυματισμός στον
ώμο. Ήμασταν σε προετοιμασία με την εθνική
ομάδα ο πόνος επέμενε, με έστειλαν στον γιατρό. Δεν ήμουν μόνη, ήταν ακόμη 1-2 συναθλητριες με παρόμοια θέματα.
Στις 3-4 επισκέψεις στον «γιατρό» αυτό, στην
εξέταση και στις ενέσεις ενζυμων που μου έκανε

για να βγάζω την προπόνηση ΠΑΝΤΑ μου ζητούσε να κατεβάσω το μαγιό μου. Ο τραυματισμός μου ήταν στο δεξί ώμο.
Την πρώτη φορά το έκανα, με αιφνιδίασε, δεν
ήξερα γιατί το ζήτησε. Όταν βγήκα ρώτησα τις
άλλες, μου είπαν ότι κ σε αυτές κάτι ανάλογο είχε ζητήσει. Δε μίλησα σε κάποιον άλλον. Στην
επόμενη επίσκεψη το ίδιο. Τον κοίταξα κατάματα και τον ρώτησα γιατί; Αφού τον ώμο μου θα
δείτε.. Μου απάντησε με υφακι «γιατί, ντρέπεσαι;» Ήταν ο τοπ γιατρός, με έστειλε η ομάδα,
φοβομουν αν μιλούσα θα έχανα τη θέση μου
στην ομάδα.. Πήγα ακόμη 2 φορές, αρνήθηκα να
κ ξανακατεβάσω το μαγιό μου. Σττη συνέχεια
δεν ξαναπήγα ΠΟΤΕ, ανέλαβε το σωματείο μου
κ με έστειλε σε άλλους γιατρούς.
Ο συγκεκριμένος δεν με άγγιξε στο στήθος,
την έβρισκε όμως να μας βλέπει. Τότε φοβομουν.
Έπειτα απλά το διέγραψα από τη μνήμη μου.
Με αφορμή τα λόγια σου Σοφία, σήμερα το
ξέθαψα από τη μνήμη μου
Ήμουν μια αθλήτρια που ζούσα μόνη μου
στην Αθήνα κ αγωνιζόμουν για το όνειρο μου.
Άλλες εποχές τότε.
Τώρα αν κάτι ανάλογο συνέβαινε στα παιδιά
μου, θα γινόμουν αγρίμι.
Με αφορμή τα λόγια σου Σοφία, θα τους μιλήσω ξανά για την βία, ειδικά για την σεξουαλικη..
Σ ευχαριστώ λοιπόν και σου βγάζω το καπέλο»
#me_tin_Sofia

Η αποκάλυψη της Ιατρίδου

Λίγες ώρες αργότερα από τη Μάνια Μπίκοφ
ακολούθησε η ανάρτηση της κολυμβήτριας Ραμπέας Ιατρίδου η οποία αποκάλυψε την εμπειρία
της με γιατρό που την εξέταζε γυμνή χωρίς να
υπάρχει προφανής λόγος. Η ανάρτηση της αναφέρει χαρακτηριστικά: «H αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης της Ολυμπιονίκη μας
Σοφία Μπεκατώρου έσκασε σαν βόμβα λες και
τα εγκλήματα αυτής της κατηγορίας είναι κάτι
σπάνιο για την «πολιτισμένη» κοινωνία μας και
όλοι δήλωσαν σοκαρισμένοι που ο Ελληνικός
πρωταθλητισμός δεν είναι αγνός και δεν στελεχώνεται από ενάρετους ανθρώπους...
Μετά το σοκ η βροχή του εύκολου σχολιασμού και η ευκαιρία των πολλών να κρίνουν πίσω από τα πληκτρολόγιά τους και αρκετών κομπλεξικών να νιώσουν ανώτεροι κατηγορώντας
το θύμα είτε ευθέως είτε με υπονοούμενα για
τον χρόνο που διάλεξε να δημοσιοποιήσει την
ιστορία της.
Στην ανάγνωση της ιστορίας της έμεινα για
ώρες σιωπηλή. Σκέφτηκα πόσα έχει πετύχει αυτή η γυναικάρα με το εθνόσημο στο στήθος της
και στα πανιά της και προσπάθησα να βάλω τον
εαυτό μου στη θέση της. Σκέφτηκα πως θα αισθανόμουν, τι θα σκεφτόμουν, τι θα έκανα. Τι θα
επέλεγα να κάνω και πως θα το έπνιγα μέσα
μου.. Σίγουρα δεν μπορείς να το νιώσεις σκέφτηκα αν δεν το έχεις ζήσει.

Την επόμενη ημέρα ήρθε η ανάρτηση της φίλης Μάνιας Μπίκοφ για τον γιατρό της εθνικής
υδατοσφαίρισης που υποχρέωνε τις αθλήτριες
να κατεβάζουν το μαγιό τους, να ταράξει τα δικά μου νερά με μια αλυσιδωτή αντίδραση που με
πήγε πολλά χρόνια πίσω, σαν μια πτώση μια
τσουλήθρα που δεν μπόρεσα να σταματήσω
πριν προσγειωθώ σε ένα ιατρείο της Θεσσσαλονίκης, σχεδον 27 χρόνια πριν. Στη διάρκεια της
αθλητικής μου καριέρας είχα μόνο άνδρες προπονητές και συνοδούς στις αποστολές και ήταν
όλοι τους άψογοι, δεν είχα ποτέ παράπονο.
Λίγο πριν τα 19 μου, στην επανεκκίνηση εντατικών προπονήσεων μετά από ολιγόμηνη παύση
για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε μια στιγμή
ανωριμότητας στο γυμναστήριο του Τζίμη Σαμαρά, χωρίς καλό ζέσταμα δέχτηκα μια πρόκληση για μια άσκηση που κατέληξε σε άσχημη θλάση του δικεφάλου του δεξιού ποδιού. Κάλεσα
αμέσως τον αθλίατρο που με παρακολουθούσε
αλλά λόγω φόρτου θα με έβλεπε το επόμενο
απόγευμα αργά. Ο φόβος μου πως κάτι κακό
έχει γίνει με οδήγησε να κλείσω ραντεβού και σε
ορθοπεδικό του ασφαλιστικού φορέα κοντά στο
σπίτι.. Ο γιατρός, μου ζήτησε αμέσως να μείνω
με το εσώρουχο. Αφού έκανε σύντομες ερωτήσεις και με εξέτασε στο ειδικό κρεβάτι πιάνοντας
συνεχώς το σώμα μου σε σημεία που δεν δικαιολογούσε η εξέταση, μου ζήτησε να σηκωθώ και
να σκύψω. Στάθηκα αντικριστά του και πήγα να
σκύψω εμπρός. Οχι μου είπε, όχι έτσι, θα γυρίσεις και θα σκύψεις μπροστά μου. Είχα πανικοβληθεί, το ένιωθα τελείως λάθος αλλά δεν ήξερα πως να αντιδράσω, το όχι είχε κολλήσει σαν
λυγμός στο λαιμό μου και δεν κατάφερε να βγει.
Εκανα αυτό που μου ζήτησε και ο σιχαμένος
στάθηκε ακριβώς πίσω μου και χούφτωσε με
πρόφαση την εξέταση μηρούς και γλουτούς, Με
ένα εξίσου σιχαμένο χαμόγελο μου συνταγογράφησε λίγο μετά φάρμακα. Μόλις έκλεισα την
πόρτα πίσω μου ξέσπασα σε κλάμα και έσκισα τη
συνταγή σε χιλιάδες κομματάκια. Εκανα ώρα να
γυρίσω στο σπίτι μέχρι να μη φαίνεται το κλάμα
μου γιατι αν έλεγα τι έγινε ο πατέρας μου θα πήγαινε και θα τον πετούσε από το μπαλκόνι αφού
πρώτα τον είχε κάνει τόπι στο ξύλο..
Το ίδιο βράδυ πήγα στο ιατρείο του αθλίατρου
μου σαν φοβισμένο κουτάβι.. «Βγάζουμε παπουτσάκια και καλτσούλες και ανεβαίνουμε στο
κρεβατάκι» μου είπε γλυκά. «Γιατρέ να βγάλω τη
φόρμα;» «Όχι βέβαια» απάντησε ήρεμα, «δε
χρειάζεται για την εξέταση». Η εξέταση περιλάμβανε εντολές κίνησης, εκτέλεση και ακόλουθη ερώτηση για το είδος και την ένταση του πόνου και το μόνο που άγγιξε ήταν ο αστράγαλος
και η κνήμη μου για να διορθώσει κίνηση.. Με
τις θεραπείες και την αγωγή σε λίγες ημέρες
ήμουν πάλι σε θέση να κολυμπήσω αλλά το σκηνικό στον πρώτο γιατρό έκανα χρόνια να το ξεπεράσω και ο τρόπος που διάλεξα για να το διαχειριστώ ήταν να το διακωμωδήσω ώσπου τελικά το ξέχασα. Ημουν μικρή, φοβισμένη και εντελώς άβγαλτη.
Με αφορμή την εξιστόρησή σου Μάνια, που
με αφορμή την εξιστόρηση της Σοφίας, το ξέθαψες από τη μνήμη σου, το ξέθαψα κι εγώ από τη
δική μου.. Σαφώς και δεν εξισώνεται σε καμία
περίπτωση με αυτή ενός βιασμού αλλά η παρενόχληση και η κακοποίηση ανεξάρτητα από την
βαρύτητα του περιστατικού γεμίζουν με αισθήματα ντροπής το θύμα.
Πολύ φοβάμαι πως πολλές αθλήτριες έχουν
ανάλογες ή πολύ πιο σοβαρές ιστορίες να διηγηθούν. Το λάθος δεν είναι ότι πνίξαμε τις ιστορίες
μέσα μας. Το λάθος είναι ότι δεν είχαμε την αίσθηση ότι θα μας (υπο)στηρίξουν για να τις πούμε και φυσικά φοβόμασταν τον σχολιασμό και
την κριτική από τους «δικαστές» γι’ αυτό δεν είχαμε το θάρρος. Η κάθε γυναίκα χρειάζεται τη
στήριξη μας αν και όταν αποφασίσει να μιλήσει,
όταν βρει το θάρρος μέσα της.

Τη Δευτέρα στην
Άγκυρα ο Γερμανός
ΥΠΕΞ Χάικο Μαας
Βερολίνο.
Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην
Άγκυρα για συνομιλίες σε σχέση με τη διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για
τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα το Γερμανικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA).
Στην τουρκική πρωτεύουσα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως ανακοίνωσε
σήμερα εκπρόσωπος του γερμανικού
Υπουργείου Εξωτερικών.
Όπως αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τουρκία και η Ελλάδα
προτίθενται να συνεχίσουν τις συνομιλίες
για την επίλυση της αντιδικίας στις 25 Ιανουαρίου. Η Γερμανία επιχειρεί εδώ και
μήνες να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο
χωρών. Γι’ αυτό και ο Χάικο Μαας ταξίδεψε ήδη το περασμένο καλοκαίρι στις δύο
χώρες.

Η Τουρκία λέει ότι
θα επαναλάβει την
πρότασή της για
μια κοινή ομάδας
εργασίας για S-400
Άγκυρα
Η Τουρκία θα επαναλάβει την πρότασή
της για τη σύσταση μιας κοινής ομάδας
εργασίας με τις ΗΠΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι τεχνικές πλευρές της αγοράς
των ρωσικών αμυντικών συστημάτων
S-400, μόλις ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν αναλάβει καθήκοντα, δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου
έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης προς
την Τουρκία από το Πακιστάν. «Θα επιδείξουμε ειλικρινείς προσπάθειες για τη
βελτίωση των δεσμών μας. Αναμένουμε
την ίδια προσέγγιση από τη διοίκηση
Μπάιντεν», είπε ο Τσαβούσογλου, όπως
μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. O
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δήλωσε πως ελπίζει ότι θετικά
βήματα θα γίνουν για τον ρόλο της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, μόλις ο
Τζο Μπάιντεν αναλάβει καθήκοντα.

Tηλεφωνική
επικοινωνία
Πομπέο Χριστοδουλίδη
Ουάσιγκτον
Αναφερόμενη στην τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών των
ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας,λ
Μάικ Πομπέο και Νίκου Χριστοδουλίδη,
η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
Μόργκαν Ορτέγκους υπογράμμισε ότι
συμφώνησαν πως «η ισχύς της σχέσεως
ΗΠΑ – Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ως αποτέλεσμα της
συνεργασίας τους σε σημαντικά ζητήματα. Συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής άρσης των περιορισμών της Διεθνούς
Διακίνησης Όπλων (ΙΤΑR), την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Πρόγραμμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την έναρξη του
κυπριακού εκπαιδευτικού κέντρου για
την ασφάλεια των συνόρων CYCLOPS
(Κυπριακό Κέντρο για την ξηρά, την
ανοικτή θάλασσα).
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Συγκίνηση στο
τελευταίο «αντίο»
στον Χ. Τσιμά
Βόλος.Σε κλίμα βαθιάς οδύνης απηύθυναν το
Σάββατο το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο
ευεργέτη του Βόλου και της Μαγνησίας, Χαράλαμπο Τσιμά, οι οικείοι, συγγενείς, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Ο εκλιπών μετανάστευσε στην Αιθιοπία όπου ασχολήθηκε με
υπεραγορές τροφίμων και απέκτησε μεγάλη
περιουσία, την οποία διαχειρίζονται τα παιδιά
του. Τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στο Βόλο, όπου έκανε σημαντικές δωρεές.
Η κηδεία του Χαράλαμπου Τσιμά έγινε
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Βόλου. Στην εξόδιο ακολουθία χοροστάτησε
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο οποίος μίλησε για τον «ευπατρίδη Χαράλαμπο Τσιμά», χαρακτηρίζοντάς
τον «άνθρωπο του Θεού», «σύγχρονο Οδυσσέα, που δεν ξέχασε ποτέ την Ιθάκη του, άριστο οικογενειάρχη, σύζυγο και πατέρα». Παράλληλα υπογράμμισε ότι διέθετε «όραμα,
πίστη, αγάπη για την Ελληνική παράδοση,
ευφυΐα, σοβαρότητα, εντιμότητα. Εργάστηκε
με αντίξοες συνθήκες, μετατρέποντας τα
εμπόδια σε ευκαιρίες. Με εμπιστοσύνη στο
Θεό, ξεκινούσε από την αρχή τη ζωή του». Ο
Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά του εκλιπόντος, τις αμέτρητες ευεργεσίες του, ενώ προσέθεσε «θα μείνει στην καρδιά
μας». Στην συνέχεια ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος ανέγνωσε τις συλλυπητήριες επιστολές του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του
Νικόλαου Πατακιά, πρέσβη της Ελλάδας στην
Αιθιοπία, οι οποίοι σκιαγράφησαν την μοναδική προσωπικότητα, το βαθύ αίσθημα προσφοράς και την αστείρευτη ανθρωπιά ενός «πρωτοπόρου ανθρώπου, που μεγαλούργησε». Συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός της κόρης
του, Παρασκευής Τσιμά, η οποία απευθυνόμενη στον πατέρα της, υπογράμμισε: «Ησουν
τρυφερός πατέρας, παράδειγμα ανθρωπιάς,
αγάπης και προσφοράς στον άνθρωπο. Είμαστε
περήφανοι για σένα», ενώ υποσχέθηκε ότι «θα
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την παρακαταθήκη που μας άφησες». Τον Χαράλαμπο Τσιμά αποχαιρέτησαν ο Βουλευτής Μαγνησίας – Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
ΝΔ Χρήστος Μπουκόρος, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η πρώην υπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη,
εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του δήμου Βόλου, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της
περιοχής, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην
οικογένειά του. Πηγή: taxydromos.gr

Συνέντευξη
Βαρβιτσιώτη
Αθήνα

Η Ελλάδα παραμένει ξεκάθαρη στην πάγια
εθνική θέση: Μια και μόνη διαφορά έχουμε
με την Τουρκία και αυτή είναι η χάραξη των
θαλασσίων ζωνών με βάση το Διεθνές Δίκαιο,
διαμηνύει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
Political ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Σημειώνει πως η
συμφωνία να προχωρήσουμε στον 61ο κύκλο
διερευνητικών επαφών αποτελεί οπωσδήποτε
ένα βήμα προς τα μπροστά και δικαιώνει την
προσήλωση της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο
και την πίστη μας ότι οι διαφορές μεταξύ κρατών πρέπει και μπορούν να επιλύονται ειρηνικά βάσει των διεθνών κανόνων. Σε αυτό το
πλαίσιο, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα προσέλθει στο τραπέζι
των συνομιλιών χωρίς μαξιμαλιστικές διαθέσεις. Διαφορετικά, υπογράμμισε, θα αναλάβει
το βάρος της κατάρρευσης της οποιαδήποτε
προσπάθειας συνεννόησης. Επίσης, επισήμανε
ότι τυχόν παρελκυστική πολιτική της Τουρκίας
είναι βέβαιο ότι θα εκτιμηθεί ανάλογα και από
τους Ευρωπαίους εταίρους μας, που έχουν
αποφασίσει να αξιολογήσουν τη συνολική
σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας.

Ελλάδα
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Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των δύο
ανηλίκων που ξυλοκόπησαν το Σταθμάρχη
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
χι δεν ήταν Αλγερινοί και ξένοι, ήταν
«Ελληνόπουλα» της διπλανής πόρτας
ηλικίας 17 και 15 ετών και αδέλφια, από το
Περιστέρι, οι νέοι που συνελήφθησαν από την
Ασφάλεια Αθηνών για τον ιδιαίτερα βίαιο ξυλοδαρμό του 53χρονου σταθμάρχη στις 13-12021 στην Ομόνοια. Μαζί τους οδηγήθηκε
στην Εισαγγελία και ο αστυνομικός, ειδικός
φρουρός που φέρεται να τους έδωσε συμβουλές προκειμένου να αποφύγουν την σύλληψη,
αλλά και για τους τρόπους αντίδρασης τους
εφόσον ερχόντουσαν αντιμέτωποι με τις διωκτικές αρχές, για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Ό

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν το Σάββατο
στον εισαγγελέα, ο οποίος απήγγειλε βαριές
κατηγορίες σε βάρος τους.Τα δύο αδέλφια, που
φαίνεται να αναγνώρισε χωρίς επιφύλαξη το
θύμα ως δράστες της επίθεσης που δέχθηκε,
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε
εναντίον τους κακουργηματικού βαθμού ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ επιπλέον απήγγειλε και το πλημμέλημα
της απείθειας, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν
αποτυπώματα.
Και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν
στον ανακριτή από τον οποίο προτίθενται να
ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα
δυο αδέλφια διαπληκτίστηκαν με τον σταθμάρχη, γιατί τους έκανε παρατήρηση, ενόσω ήταν
στον συρμό, επειδή δεν φορούσαν μάσκες και
είχαν τα πόδια πάνω στο κάθισμα. Στους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να
ισχυρίστηκαν ότι ο 53χρονος τους μίλησε
άσχημα για το σπίτι τους, κάτι που τους εξαγρίωσε, γι› αυτό του επιτέθηκαν, όταν βγήκαν
στον σταθμό της Ομόνοιας, χωρίς να έχουν συναίσθηση πόσο άσχημα τον χτύπησαν. Αμέσως
μετά μπήκαν σε τρένο του ηλεκτρικού και κατέβηκαν στο Μοναστηράκι, απ› όπου, σύμφωνα
με πληροφορίες, τηλεφώνησαν στην μητέρα
τους, η οποία πήγε και τους πήρε με το αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή φέρεται

ότι ενημέρωσε τον 24χρονο ειδικό φρουρό, ο
οποίος κατηγορείται ότι καθοδήγησε τα δύο
αδέλφια για το πώς να κρυφτούν και έδωσε
οδηγίες για την αποφυγή της σύλληψης τους
και τι να κάνουν σε περίπτωση που συλλαμβάνονταν.

Υπό κράτηση

Οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν
κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα οδηγηθούν στον ανακριτή για τις απολογίες τους.
Στην ίδια υπόθεση είναι κατηγορούμενος για
δύο πλημμελήματα, που αφορούν παράβαση
καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ειδικός
φρουρός ο οποίος με εντολή του ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την Αστυνομία και διατάχθηκε σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Η υπεράσπιση των δύο αδελφών δηλώνει
πως οι ανήλικοι έχουν μετανιώσει για την αποτρόπαια πράξη τους και επιθυμούν να ζητήσουν
συγγνώμη για όσα έκαναν. Αναφέρουν, επίσης,
οι συνήγοροι πως τα δύο αδέλφια εμμένουν σε
όσα φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς,
στους οποίους απέδωσαν την αντίδραση τους

σε έντονη πρόκληση που δέχθηκαν από την
πλευρά του θύματος.
Ο συνήγορος του αστυνομικού δήλωσε πως
ο εντολέας του αρνείται τις πράξεις που του
αποδίδονται. Σημειώνεται ότι τα δυο αδέλφια
δεν έχουν απασχολήσει άλλη φορά τις αρχές,
ενώ τη νύχτα εστάλη από την Υποδιεύθυνση
Ανηλίκων ειδική ψυχολόγος, η οποία συνομίλησε μαζί τους στην Ασφάλεια Αθηνών όπου κρατούνταν.

Προβλήματα άφησε πίσω του ο «Λέανδρος»
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
Προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων σε
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας άφησε το κύμα
ψύχους «Λέανδρος» που προκάλεσε χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Το βράδυ του Σαββάτου
σταμάτησε η χιονόπτωση στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Η κυκλοφορία
των οχημάτων διεξάγεται δίχως σοβαρά προβλήματα, ενώ είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για όσους κινούνται στα βόρεια
ορεινά.
Το χιόνι έφτασε στα 30 εκατοστά στο Χορτιάτη και το Ασβεστοχώρι και περίπου στα 10-20
εκατοστά σε προάστια όπως το Πανόραμα, η Πυλαία και ο Τρίλοφος.
Κλειστές θα παραμείνουν οι επαρχιακές οδοί
Χορτιάτη - Αγ. Βασιλείου και Ωραιοκάστρου Μελισσοχωρίου, όπως ανέφερε ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ
Χαράλαμπος Στεργιάδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι «είναι σε επιφυλακή ολόκληρος ο
μηχανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχειρησιακή
δράση του δήμου Παύλου Μελά, ώστε να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία, να παραμείνει ανοιχτό το

οδικό δίκτυο στις Δημοτικές Ενότητες Ευκαρπίας, Σταυρούπολης, Πολίχνης και να μην υπάρξει
κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών.
Πρώτη προτεραιότητα του μηχανισμού της
Πολιτικής Προστασίας, όπως επισημαίνεται, είναι
η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα τρία νοσοκομεία
που εδρεύουν στα όρια του δήμου (Παπαγεωργίου, 424 ΓΣΝΕ, ΨΝΘ). Σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση του δήμου, τα τεστ κορονοϊού της
Κυριακής 17 Ιανουαρίου (4η και τελευταία ημέρα
των ελέγχων) αναβάλλονται από τον ΕΟΔΥ, λόγω ψύχους και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτης τα μηχανήματα του δήμου έκαναν από τις 2 τα μεσάνυχτα προσπάθειες να μην υπάρξουν προβλήματα στο οδικό
δίκτυο. «Με πολύ κόπο παραμένουν οι δρόμοι
ανοιχτοί», σημειώνει ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προσθέτοντας ότι «ανοιχτός θα παραμείνει
και ο δήμος όλο το 24ωρο για ό,τι χρειαστεί».
Από νωρίς το πρωί οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνται για τον αποχιονισμό επιχειρούν σε περιοχές της πόλης που παρουσιάζουν υψηλότερες κλίσεις, όπως στην ‹Ανω
Πόλη, στις Σαράντα Εκκλησιές και στην Τριανδρία. Σε απόλυτη προτεραιότητα τέθηκαν οι ζώ-

νες γύρω από τα νοσοκομεία, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα. «Όλος ο μηχανισμός του
Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται και θα συνεχίσει
να βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή, εφαρμόζοντας
το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει καταρτιστεί για
την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας», ανέφερε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Χωρίς ρεύμα παραμένουν από το πρωί του
Σαββάτου πολλές περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, λόγω της κακοκαιρίας.Λίγο πριν τη 1
το μεσημέρι, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε
στο Πλαγιάρι, την Πειραία και τμήματα του Τριλόφου. Χωρίς ρεύμα παραμένουν ακόμα, τμήματα
του Τριλόφου και της Καρδίας.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την κακοκαιρία στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι πολίτες
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας 2313 317 930, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Λειιτουργεί επίσης έκτακτη δομή για τη φιλοξενία αστέγων, εντός των χώρων της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η υποδοχή των αστέγων
γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τις κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 231 0 528 811.
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Κορωνοϊός: 510 νέα κρούσματα, 323 διασωληνωμένοι, 20 νεκροί
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 510
νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου
κορονοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 7
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται στα 148.370, εκ των
οποίων 52,1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση
βρέθηκε ότι 5.721 (3,9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 45.355
(63,7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Ο

Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 323 άτομα. Η
διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. Οι 225 (69,7%)
εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 87,6%
των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή
είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Από τις ΜΕΘ
έχουν εξέλθει από την αρχή της πανδημίας 1.028
ασθενείς.
Τέλος, έχουμε 20 νέους θανάτους από τη νόσο
COVID-19, φθάνοντας τους 5.441 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3.213 (59,1%)
άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95,4% είχε κάποιο
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ PFIZER

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer, που
συνεργάζεται με το γερμανικό εργαστήριο
BioNTech, ανακοίνωσε ένα «σχέδιο» που θα επιτρέψει τον περιορισμό σε μία εβδομάδα των καθυστερήσεων παράδοσης του εμβολίου κατά της
Covid-19 κι ενώ η Ευρώπη φοβόταν πως θα έβλεπε μείωση των παραδόσεων των δόσεων για
«τρεις ή τέσσερις εβδομάδες».
«Οι Pfizer και BioNTech ανέπτυξαν ένα σχέδιο
που θα επιτρέψει να αυξήσουμε τις ικανότητες
κατασκευής στην Ευρώπη και να παράσχουμε
πολλές περισσότερες δόσεις στο δεύτερο τρίμηνο», ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, σε ένα κοινό
ανακοινωθέν.
«Επανερχόμαστε στο αρχικό χρονοδιάγραμμα
παραδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την
εβδομάδα της 25ης Ιανουαρίου, με μια αύξηση
των παραδόσεων από την εβδομάδα της 15ης Φεβρουαρίου», συμπληρώνουν οι δύο εταιρείες.
«Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητες ορισμένες τροποποιήσεις των διαδικασιών παραγωγής»,
τονίζουν οι δύο εταίροι.
Ο αμερικανικός όμιλος Pfizer είχε προειδοποι-

Η κυρία Ειρήνη 91 ετών εμβολιάζεται κατά της covid-19 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός,
Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021. Ξεκίνησε το Σάββατο ο εμβολιασμός κατά της covid-19, των
ατόμων άνω των 85 ετών, ενώ σε εξέλιξη είναι ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ήσει χθες ότι δεν θα μπορούσε, έως τις αρχές Φεβρουαρίου, να παραδώσει στις χώρες της ΕΕ τις
εβδομαδιαίες ποσότητες για τις οποίες είχε δεσμευτεί.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Αναφορικά με τη διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Μίλτος Βαρβιτσιώτης παρέπεμψε στα στοιχεία
που παρουσίασε την Παρασκευλη ο πρωθυπουργός στη Βουλή, τονίζοντας πως η εικόνα της χώρας μας είναι η καλύτερη μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών και προειδοποίησε πως η κινδυνολογία
μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη και από την
πανδημία.

Θεμιστοκλέους: Καμία
δόση εμβολίου χαμένη

Την ανάγκη να μην υπάρξει καμία δόση χαμένη, όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού επισημαίνει σε δήλωσή του ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι για το λόγο αυτό η Εθνική

Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε τη δημιουργία
μηχανισμού αναπλήρωσης των ραντεβού.
Στη δήλωση του ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρει: «Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το 10% των
ραντεβού για τον εμβολιασμό χάνονται λόγω μη
προσέλευσης των πολιτών, με αποτέλεσμα να
απορρίπτονται δόσεις. Προκειμένου να μην
υπάρξει καμία δόση χαμένη, η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών ενέκρινε τη δημιουργία μηχανισμού αναπλήρωσης των ραντεβού.
Πρόκειται για προληπτικό μηχανισμό που θα
κινητοποιεί άμεσα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πρώτης γραμμής, προκειμένου να εμβολιαστούν, όπου χάνονται ραντεβού. Κριτήριο αποτέλεσε η δεδομένη
ετοιμότητα αυτών των στελεχών ώστε να μεταβαίνουν χωρίς χρονοκαθυστέρηση στα σημεία
εμβολιασμού.
Ο μηχανισμός αναπλήρωσης δεν έχει σχέση
με την λίστα προτεραιοποίησης των συμπολιτών
μας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, η εξειδίκευση της οποίας θα ανακοινωθεί τις προσεχείς
μέρες».

Στο Νοσοκομείο Λαμίας ο Δημήτρης Κουφοντίνας
Aθήνα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μεταφέρθηκε το απόγευμα του
Σαββάτου εσπευσμένα ο Δημήτρης Κουφοντίνας, για προληπτικούς λόγους, λόγω προβλημάτων της υγείας του από την απεργία πείνας την
οποία κάνει, από τις 8 Ιανουαρίου, μετά τη μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές Κασαβέτειας στις φυλακές Δομοκού και όχι στον
Κορυδαλλό, όπου κρατήθηκε μετά την καταδίκη του για τη δράση της 17
Νοέμβρη.

Ο Δ. Κουφοντίνας αρνήθηκε να δεχτεί τη φροντίδα του γιατρού των
φυλακών Δομοκού, αλλά και οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια, γι› αυτό
εκδόθηκε εισαγγελική εντολή για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, η
οποία έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.
Ωστόσο και εκεί ο κρατούμενος αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις
και δεν δέχτηκε την αγωγή που πρότειναν οι γιατροί και πριν από λίγη
ώρα επέστρεψε στο κελί του, στις φυλακές Δομοκού, όπου συνεχίζει την
απεργία πείνας.

Eνδέχεται να παραταθούν οι αναστολές πληρωμών
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθούν οι αναστολές πληρωμών για
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και μετά τον Απρίλιο, εάν
δεν έχει επανέλθει η οικονομία, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Θυμίζοντας (στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα FM) τις
ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις, πρόσθεσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν μπορούμε να επανεξετάσουμε τη διάρκεια της αναστολής εάν αυτό
είναι απαραίτητο». Επεσήμανε δε, ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση
και το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσουν να ενισχύουν και να στηρίζουν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση
αλλά και αμέσως μετά, ώστε να ξεπεραστεί η κρίση με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.
Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτό το διάστημα το υπουργείο Οικονομικών συζητεί ένα πρόγραμμα- ανάλογο με το πρόγραμμα «Γέφυρα» για
επιδότηση δόσεων δανείων που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοι-

κία- για την επιδότηση δόσεων δανείων σε πληττόμενες από την κρίση
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτό το
πρόγραμμα θα επιδοτεί δόσεις δανείων έως και 9 μήνες, σε ποσοστό που
θα καθορίζεται από την κατάσταση που βρίσκεται το δάνειο (εάν είναι
εξυπηρετούμενο ή σε καθυστέρηση), με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Αναφορικά, τέλος, με την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5», για την
οποία η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διορθώσεων παρατάθηκε έως
και την προσεχή Τρίτη, παρατήρησε ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει πλέον τις 600.000, ενώ το υπουργείο Οικονομικών υπολόγιζε να ενισχυθούν
περίπου 400.000 επιχειρήσεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν ενισχύονται
όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αίτηση, καθώς κάποιες δεν πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, και υπό αυτό το δεδομένο το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για ενισχύσεις θα είναι της τάξης του 1,5 δισ.
ευρώ.

Καλά τα βρίσκει
ο εκπρόσωπος
Τύπου της ΝΔ
Τάσος Γαϊτάνης
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τον
εμβολιασμό, στην επαναλειτουργία της αγοράς και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση,
στις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και στην
κριτική που ασκείται από την αξιωματική
αντιπολίτευση για τη διαχείριση της πανδημίας, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της
ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης, σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ». Όπως είπε «η
κριτική που ασκείται από το ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει καμία βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά
αρνείται την πραγματικότητα για μικροπολιτικούς λόγους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το
σύστημα υγείας ενισχύθηκε σημαντικά. Οι
κλίνες ΜΕΘ υπερδιπλασιάστηκαν, δημιουργήθηκαν 4.600 κλίνες COVID-19, ενώ οι
έκτακτες δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν
κατά 1 δις ευρώ σε σχέση με το 2019. Ταυτόχρονα προχώρησε η πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού 7.000 ιατρών, νοσηλευτών και
λοιπού προσωπικού, ενώ ενσωματώθηκαν
και 1.400 μόνιμοι ιατροί. Αποδείχθηκε δε ότι
σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες το δεύτερο
κύμα ήταν πιο βίαιο. Όμως σήμερα έχοντας
όλα τα δεδομένα φαίνεται ότι βρισκόμαστε
σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες
χώρες, που διαθέτουν πιο ανεπτυγμένα υγειονομικά συστήματα. To ίδιο αποτυπώνει και
ο ECDC στους χάρτες που εκδίδει. Διαχειριζόμαστε την πανδημία με υπευθυνότητα και
το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον».
Επίσης τόνισε ότι «μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί πάνω από 65 χιλιάδες εμβολιασμοί και η χώρα μας έχει εμβολιάσει
ποσοστό πληθυσμού πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, άρα η αρχή δεν είναι καθόλου δειλή. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η διαδικασία προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό,
μεθοδικότητα, ασφάλεια και διαφάνεια. Ήδη
υγειονομικοί εμβολιάζονται σε 146 νοσοκομεία, εμβολιάζονται οι διαμένοντες στους
οίκους ευγηρίας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα
ξεκινήσει το υγειονομικό προσωπικό του
ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, πάνω από 100.000
ραντεβού έχουν ήδη οριστεί για τον εμβολιασμό ατόμων 85 ετών και άνω. Τι δείχνουν
όλα αυτά; Ότι υπάρχει σχεδιασμός, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και θα επιταχύνει
καθώς συσχετίζεται άμεσα με τον διαθέσιμο
αριθμό εμβολίων».
Πρόσθεσε ότι «θεωρώ ότι όλοι αναγνωρίζουν, επιχειρηματικός κόσμος και εργαζόμενοι ότι η Κυβέρνηση κινήθηκε αποτελεσματικά για να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Ενισχύθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι, ενώ και οι επιχειρήσεις
χρηματοδοτήθηκαν μέσω της επιστρεπτέας
προκαταβολής, της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, του ΤΕΠΙΧ, του Ταμείο Εγγυοδοσίας και όλων των υπόλοιπων μέτρων όπως η
αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων. Η χρηματοδότηση για να αντέξουμε τις συνέπειες
της πανδημίας έφτασε τα 24 δισ. ευρώ».
Σχετικά με την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία ανέφερε ότι η
Ελλάδα είναι πάντα υπερ του διαλόγου αλλά όχι υπο το καθεστώς εκβιασμών ή προκλήσεων, κάτι που αντιλήφθηκε και η άλλη
πλευρά. «Εμείς θα προσέλθουμε σε αυτή τη
διαδικασία με θετικό πνεύμα και πάντα επι
τη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου
και του Δικαίου της Θάλασσας, ώστε να συζητήσουμε την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν δε συμφωνήσουμε, θα πρέπει να
προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης. Προσβλέπουμε στην εποικοδομητική στάση της Τουρκίας και θα δούμε στο τέλος τι θα προκύψει».
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Κριτική Χαρίτση
στα μέτρα του
Μητσοτάκη
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Απαξιώνοντας τις συγκεκριμένες και οικονομικά τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για «λεφτόδεντρα» και «εμβολιόδεντρα», ο κ.
Μητσοτάκης επέλεξε να υποβιβάσει την πολιτική
αντιπαράθεση σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα»,
δήλωσε ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης στο «Kontra
Channel».
«Αντί για νέες προτάσεις είδαμε τον πρωθυπουργό να επιμένει στον εξωραϊσμό της πραγματικότητας, τη στιγμή που η κοινωνία βιώνει τρομακτική πίεση σε υγειονομικό, οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο» προσέθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτήρισε «τραγελαφικό» ότι «ανακοίνωσε την αύξηση του προστίμου
στα 500 ευρώ για να το επαναφέρει στα 300 μετά
την πίεση του Αλέξη Τσίπρα, καταχειροκροτούμενος και τις δύο φορές από τους βουλευτές του».
Αναφερόμενος στην έναρξη της λειτουργίας του
λιανεμπορίου, όπως επισημαίνεται, ο τομεάρχης
Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «το μείζον είναι η
ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του εμπορικού
κλάδου, που έχει οδηγηθεί στα όρια της επιβίωσης,
μετά και την χαμένη εορταστική περίοδο και το
καταστροφικό, όπως αποδείχθηκε, μέτρο του click
away», επαναλαμβάνοντας ότι «οι προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας ενίσχυση των επιχειρήσεων
με μη επιστρεπτέα αποζημίωση, επιδότηση του
ενοικίου και στήριξη της εργασίας με κάλυψη του
ασφαλιστικού κόστους, απαντούν στα αιτήματα
των ίδιων των φορέων της αγοράς».
«Προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας μας είναι και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους
που δημιουργήθηκε στην κρίση» συνέχισε ο βουλευτής, «κατά τα πρότυπα της ρύθμισης που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, με
πρόβλεψη διαγραφής μέρους του αρχικού κεφαλαίου», αλλά και «η κυβέρνηση να πιέσει το τραπεζικό σύστημα να παίξει το ρόλο του στην παροχή
ρευστότητας στην οικονομία». «Κάθε μέρα που
περνάει η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται»
υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, προειδοποιώντας,
όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ότι «αν
δεν ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα στήριξης της οικονομίας σήμερα, πολλές επιχειρήσεις δεν θα
ανοίξουν μετά το lockdown». «Η λογική της βίαιης
εκκαθάρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
φαίνεται να προωθεί η κυβέρνηση, θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στην απασχόληση όσο
και στις δυνατότητες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας συνολικά» κατέληξε.

91χρονος παππούς
εμβολιάστηκε
αψηφώντας το
κρύο και το χιόνι
Βέροια
Με επιτυχία διενεργείται ο εμβολιασμός των
ηλικιωμένων ατόμων άνω των 85 ετών, στον νομό
Ημαθίας. Πρώτος εμβολιάστηκε ο 91χρονος Χρήστος, ο οποίος αψήφησε το κρύο και τη σφοδρή
χιονόπτωση και έφτασε νωρίς το πρωί, στην ώρα
του, στο νοσοκομείο της Βέροιας προκειμένου να
εμβολιαστεί.
Ο διοικητής των νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας, Ηλίας Πλιόγκας, σχολιάζοντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον
πρώτο εμβολιασμό ηλικιωμένου στο νομό Ημαθίας, είπε ότι «ο κύριος Χρήστος είναι ένας λεβέντης
91 ετών, είναι ο πρώτος που άνοιξε σήμερα τον εμβολιασμό των πολιτών και ήρθε στο ραντεβού του
με το χαμόγελο, με αυτοπεποίθηση και κυρίως με
όρεξη για ζωή. Μαθημένος στα δύσκολα, δεν τον
φόβισε καθόλου ο χιονιάς και όπως μας εκμυστηρεύτηκε, δεν πέρασε από το μυαλό του να αναβάλλει το ραντεβού του, αντιθέτως ανυπομονούσε να
κάνει το εμβόλιο».
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Συνέντευξη του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά
Αθήνα.- GreekNewsOnline

«Δ

ιεύρυνση, ανασυγκρότηση, μετασχηματισμός για να αγκαλιάσουμε ανθρώπους από το προοδευτικό κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά», είναι το μήνυμα του τομεάρχη Υποδομών και
Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Β3› Νότιου Τομέα Αθηνών, Νίκου Παππά, στο Rosa.
gr.
Ο Νίκος Παππάς κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανικανότητα στη διαχείριση όλων των μεγάλων θεμάτων.
Χαρακτηρίζει τη διαδικασία εμβολιασμού
στη χώρα μεγάλο φιάσκο του κ. Μητσοτάκη.
«Έταζαν δύο εκατομμύρια εμβολιασμούς
το μήνα και τελικά, με νέα πρόβλεψή τους,
δεν αναμένονται πάνω από 200 χιλιάδες
(5.000-8.000 ανά ημέρα). Η κυβέρνηση συνεχίζει χωρίς κανέναν σχεδιασμό».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ασκείτε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση
για τη διαχείριση της πανδημίας, τη στιγμή
που πολλές χώρες στην ΕΕ αντιμετωπίζουν
ανάλογα προβλήματα. Εκτιμάτε ότι είστε
υπερβολικοί στην κριτική σας;
Υπερβολική είναι η προπαγάνδα και η ανικανότητα Μητσοτάκη, η κυβερνητική αδράνεια που κατέστησε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στους θανάτους από κορωνοϊό στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, στην ύφεση και
τον αποπληθωρισμό.
Η Ν.Δ. απέτυχε οικτρά.
Στην Υγεία, το ΕΣΥ και οι άνθρωποί του
έχουν φτάσει στα όριά τους, οι εμβολιασμοί
υστερούν δραματικά άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, η ανοσία του πληθυσμού μετατίθεται για πολύ αργότερα, οι πολίτες μένουν
απροστάτευτοι στους χώρους εργασίας, στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στις κρίσιμες
δομές. Για τον κ. Μητσοτάκη, βέβαια, η
εγκληματική αδράνεια δικαιολογείται με παροιμίες όπως: «όποιος βιάζεται, σκοντάφτει».
Στην οικονομία, η Ν.Δ. εφαρμόζει με νεοφιλελεύθερη εμμονή την «ανοσία της αγέλης» στην αγορά. Η ύφεση αφήνεται να διογκωθεί, 200 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε λουκέτο, σύμφωνα με
φορείς της αγοράς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συντηρούν το 85% της απασχόλησης, θυσιάζονται στις ορέξεις μεγάλων και
πολύ μεγάλων εταιρειών, οι οποίες θα καρπωθούν και τα πακέτα της ετεροχρονισμένης
κρατικής βοήθειας.
Για την αποτροπή της καταστροφικής πορείας και την επιστροφή στην ανάκαμψη
απαιτείται ένα μείγμα πολιτικής που περιλαμβάνει τη στήριξη των επιχειρήσεων σε δύο
κύματα, ώστε κατ› αρχάς να επιβιώσουν και
σε άμεση δεύτερη φάση να ανασυγκροτηθούν και να προχωρήσουν στον ψηφιακό και
πράσινο μετασχηματισμό τους, καθώς και
την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας, να φέρουν έσοδα
στο δημόσιο και να δημιουργήσουν ένα βελτιωμένο απόθεμα υποδομών για την επόμενη
ημέρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνει την άρση του καθεστώτος προστασίας
της «πατέντας» που έχουν κατοχυρώσει οι
φαρμακευτικές εταιρίες. Πείτε μας για αυτή
την πρόταση. Πως σκοπεύετε να την προωθήσετε και πως θα μπορούσε να αποκτήσει
ευρωπαϊκές διαστάσεις;
Η διαδικασία εμβολιασμού στη χώρα αποτελεί φιάσκο Μητσοτάκη. Έταζαν δύο εκα-

τομμύρια εμβολιασμούς το μήνα και τελικά,
με νέα πρόβλεψή τους, δεν αναμένονται πάνω από 200 χιλιάδες (5.000-8.000 ανά ημέρα).
Η κυβέρνηση συνεχίζει χωρίς κανέναν σχεδιασμό.
Ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε, αντί να αρκείται σε ψεύτικες υποσχέσεις, να πάρει πρωτοβουλία για άρση της πατέντας, με δεδομένη την αδυναμία των κατασκευαστριών εταιρειών να ανταποκριθούν στην ευρωπαϊκή και
παγκόσμια ζήτηση.
Καλούμε την κυβέρνηση να πράξει τα μέγιστα για την προστασία των πολιτών. Και,
βεβαίως, να μην εκτίθεται. Γνωρίζουμε όλοι
και τις δηλώσεις των στελεχών της και τι
πράττουν άλλες χώρες στον κρίσιμο αυτό τομέα.
Τι συμβαίνει στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία; Γιατί ενώ σε άλλα κόμματα, όπως στη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ,
υπάρχουν επίσης ζυμώσεις και τάσεις, στον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία το θέμα
παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις;
Οι συλλογικές δημόσιες διαφωνίες με τις
συλλογικές αποφάσεις είναι θεμιτές και καταστατικά κατοχυρωμένες. Και κάθε ένας και
κάθε μία από μάς επιλέγει πως και πότε θα
τοποθετηθεί δημόσια. Δε ξεχνάμε βεβαίως,
ότι καταστατικά είμαστε όλοι υποχρεωμένοι
να εφαρμόζουμε τις συλλογικές και εν προκειμένω ομόφωνα ψηφισμένες αποφάσεις.
Διεύρυνση, ανασυγκρότηση, μετασχηματισμός. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: Να καταστεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
ένα κόμμα που θα αγκαλιάζει ανθρώπους
από το προοδευτικό κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Ένα κόμμα του δημοκρατικού αριστερού χώρου, το οποίο θα αποτελέσει κορμό μιας προοδευτικής πλειοψηφίας.
«Προοδευτική διακυβέρνηση»: Με ποιους
και στη βάση ποιας ατζέντας; Είναι ρεαλιστική μια τέτοια πρόταση διακυβέρνησης στην
παρούσα συγκυρία, με τους σημερινούς συσχετισμούς;
Η προοδευτική διακυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία. Οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου έχουν δείξει ότι μπορούν να συνασπισθούν και να αγωνιστούν ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό του σχεδίου Μητσοτάκη-Πισσαρίδη, τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, τον φασισμό των ακραίων δυνάμεων.
Έχουμε απτά παραδείγματα μέσα στη Βουλή
αλλά και στους δρόμους.
Ένα ευρύ πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο
και οι ανάγκες του λαού θα αποτελέσουν τη
βάση της συνεργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ως βασική δύναμη στον προοδευτικό και αριστερό χώρο, έχει την πρώτη
ευθύνη για να διαμορφώσουμε τους όρους
των εξελίξεων. Οι κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις του χώρου, ακριβώς λόγω της παρούσας συγκυρίας, καλούνται να σταθούν

στο ύψος της ευθύνης τους.
Στις αρμοδιότητές σας είναι και η παρακολούθηση του τομέα των υποδομών. Θεωρείτε
πως η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση; Μπορεί η χώρα, εν μέσω τόσο
μεγάλης δυσκολίας, να επενδύσει σε μεγάλα
έργα;
Επιβάλλεται, θα έλεγα. Έργα όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, η Πατρών-Πύργου, ο Ε65,
το μετρό Θεσσαλονίκης και η γραμμή 4 του
μετρό της Αθήνας είναι έργα που εκκίνησε η
δική μας κυβέρνησης, αλλά εδώ και 19 μήνες
παραμένουν «παγωμένα». Η επανεκκίνηση
και εκτέλεσή τους θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θα συνεισφέρουν με
έσοδα στα δημόσια ταμεία, θα προσφέρουν
στη χώρα ένα βελτιωμένο απόθεμα υποδομών.
Σημαντική είναι, επίσης, η αποτροπή ιδιωτικοποίησης των κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Η δημόσια περιουσία, ειδικά στις μεγάλες υποδομές και δίκτυα, μπορεί να γίνει
ατμομηχανή της νέας δίκαιης ανάπτυξης, να
ενισχύσει την προσπάθεια τεχνολογικής και
περιβαλλοντικής μετάβασης της οικονομίας.
Τι γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
κ. Παππά; Η Ελλάδα «βυθίζεται» στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ στο ζήτημα της ελευθεροτυπίας. Έχει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για να αλλάξει το τοπίο;
Το σφιχταγκάλιασμα του κ. Μητσοτάκη
και του Μεγάρου Μαξίμου με συγκεκριμένα
ΜΜΕ πλήττουν την αξιοπιστία του Τύπου,
την ελευθεροτυπία και την ίδια τη Δημοκρατία. Η προσπάθεια της Ν.Δ. να εξασφαλίσει
ένα επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού, μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες και χρηματοδοτήσεις, δεν περνά απαρατήρητη από την
κοινωνία, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
Τα μέσα ενημέρωσης -όλα, όχι μόνο τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας- πρέπει να
στηριχθούν με όρους διαφάνειας και με κριτήριο, κυρίως, την απασχόληση. Δεν αποτελεί στήριξη η ασυδοσία ενάντια στους εργαζόμενους ούτε ο αποκλεισμός όσων είναι μη
αρεστοί στο σύστημα Μαξίμου.
Το ΕΣΡ, επίσης, θα πρέπει επιτέλους να επιτελέσει το ρόλο του ως προς τον έλεγχο της
προβολής όλων των δημοκρατικών απόψεων.
Ενώ οι ανεξάρτητες φωνές του Τύπου δεν θα
πρέπει να πνίγονται.
Το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση των δικών μας πρωτοβουλιών, χωρίς να λοξοδρομεί προς όσα ζητούν ορισμένα συμφέροντα. Η τήρηση των
υποχρεώσεων που νομοθετήσαμε με τον
4339/2015 για τους αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς, το μητρώο On Line
Media, η στήριξη της οπτικοακουστικής παραγωγής, κ.ά., πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται.
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Δένδιας: Λύση των διαφορών με Τουρκία μόνο βάση διεθνούς δικαίου
Αθήνα.- (GreekNewsOnline,
APE-MPE)

Τ

ο μήνυμα πως μια Τουρκία
που θα τηρεί τους κανόνες,
θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα
προσεγγίσει την Ευρώπη, είναι καλοδεχούμενη για την Ελλάδα, έστειλε με συνέντευξή του στην πορτογαλική εφημερίδα DIÁRIO DE
NOTÍCIAS ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας.
Παράλληλα, ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές πως η μόνη διαφορά της
Ελλάδας με την Τουρκία αφορά την
υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημείωσε
πως δεν είναι ένα ζήτημα δύσκολο να
επιλυθεί, αναφέροντας ότι η Ελλάδα
ήδη το επέλυσε με την Ιταλία και την
Αίγυπτο και θα το επιλύσει με την
Αλβανία. Επισήμανε πως σε περίπτωση που οι δύο χώρες δεν φθάσουν σε
συμφωνία για τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, θα πορευτούν στη Χάγη για να
τις επιλύσουν.
Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών
παρατήρησε πως με την Τουρκία
υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν
αποδέχεται το νομικό πλαίσιο αναφοράς, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη Σύμβαση του ΟΗΕ για
το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),
υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μέρος
του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Εν συνεχεία, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη στάση του ΝΑΤΟ έναντι της Ελλάδας και της
Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας άδικη τη
γραμμή των ίσων αποστάσεων της
Συμμαχίας για τη χώρα μας.
O κ. Δένδιας εξήρε τη στάση του
υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ
Μάικ Πομπέο στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ
και εξέφρασε την ελπίδα η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν, «που διαθέτει
στελέχη με μακρά πείρα σε ζητήματα-κλειδιά, να επιτύχει ό,τι η απερχόμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε, παρά
τις προσπάθειες του Πομπέο».
Επίσης, αναφερόμενος στη σημασία της τρέχουσας πορτογαλικής
προεδρίας για την Ελλάδα ως προς
τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ.
Δένδιας είπε πως είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι συμπίπτει με την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την
Τουρκία και τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.
Όσον αφορά την ανάληψη της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και πώς
θα διαμορφωθούν οι σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι θα
ασκήσει την ευρωπαϊκή προεδρία μια
χώρα σχετικά μικρή, ανάλογη με την
Ελλάδα και με παρεμφερή τρόπο
σκέψης.
Ερωτηθείς για την τουρκική ενταξιακή διαδικασία και το ενδεχόμενο
μια μέρα η Τουρκία να αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε πως δεν πρόκειται
απλώς για την υπογραφή μιας συνθήκης, αλλά για την ένταξη σε ένα πο-

O υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Bujar Osmani στο Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ
λιτισμικό αξιακό σύστημα, για ένα
συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης
και αντίληψης των πραγμάτων, σημειώνοντας ότι η ΕΕ είναι κάτι πολύ
παραπάνω από μία συνθήκη. «
«Ας ελπίσουμε ότι, με την πάροδο
του χρόνου, η Τουρκία θα μπορέσει
να αντιληφθεί με σαφήνεια τα οφέλη
της παραμονής της κοντά στην Ευρώπη και, ποιος ξέρει, κάποια στιγμή
στο μέλλον, μπορεί και να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ», συμπλήρωσε.
Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση
για το μέλλον της ΕΕ και το Brexit, ο
κ. Δένδιας δήλωσε πως αισθάνεται
πολύ υπερήφανος για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και μεγάλη λύπη για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της
συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Πορτογαλική
εφημερίδα
DIÁRIO
DE
NOTÍCIAS, στις 15 Ιανουαρίου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιά η σημασία της τρέχουσας πορτογαλικής
προεδρίας για την Ελλάδα ως προς
τα θέματα εξωτερικής πολιτικής;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι, κατά πρώτο λόγο, συμπίπτει με την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Η
σχέση της ΕΕ με την Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο του Συμβουλίου
και θα συζητηθεί στις 25 Μαρτίου. Ως
εκ τούτου, η πορτογαλική προεδρία
καλείται να παίξει έναν σημαντικό
ρόλο και όχι μόνο στο θέμα της σχέσης της ΕΕ με την Τουρκία. Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή σε όλη την
περιοχή μας, όπως για παράδειγμα το
θέμα της Λιβύης στη Βόρειο Αφρική.
Έπειτα, θα έχουμε μια νέα αμερικανική κυβέρνηση και θα δούμε πώς θα
διαμορφωθούν οι νέες σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό, το γεγονός ότι θα ασκήσει την προεδρία μια
χώρα σχετικά μικρή, ανάλογη με τη
δική μας και με παρεμφερή τρόπο
σκέψης, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ως προς το
μέλλον της ΕΕ, μετά το Brexit και
μετά την θετική πρωτοβουλία για
ταυτόχρονο εμβολιασμό σε όλα τα
κ-μ, οι προοπτικές της ΕΕ είναι καλύτερες από ότι πριν από έναν χρόνο;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Θεωρώ ότι η ΕΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα της ανθρώπινης ιστορίας. Ταξίδεψα πολλές φορές μεταξύ Γερμανίας, Πολωνίας και Γαλλίας και, κάθε
φορά που περνούσα από το Άουσβιτς, ερχόταν στη σκέψη μου πόσοι
νέοι έχασαν τη ζωή τους εκεί και στα
πεδία της μάχης. Έχουμε επιτύχει μια
Ευρώπη που ζει ειρηνικά από το
1945. Και όχι μόνο αυτό. Καταφέραμε, επίσης, να δημιουργήσουμε μια
οικογένεια και να πορευόμαστε μαζί.
Υπάρχουν προβλήματα, πολλά προβλήματα, αλλά -θα το τονίσω και πάλι- αυτό το μοναδικό επίτευγμα στην
ανθρώπινη ιστορία χρειάζεται χρόνο
για να ωριμάσει. Εγώ αισθάνομαι πολύ υπερήφανος για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ταυτόχρονα, αισθάνομαι μεγάλη λύπη για το Brexit. Όντας ένας
πεπεισμένος Ευρωπαίος, δεν μπορώ
να κατανοήσω το Brexit. Μπορώ να
το αντιληφθώ σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά τίποτε παραπάνω. Θα δούμε
πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα βλέπει
τον εαυτό του σε 10, 20 ή 30 χρόνια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ατενίζοντας
την Ευρώπη ως ένα σχέδιο που έφερε την ειρήνη, θεωρείτε ότι η τουρκική ενταξιακή διαδικασία, το ενδεχόμενο μια μέρα η Τουρκία να αποτελεί
κράτος-μέλος της ΕΕ, μπορεί να
συμβάλει ώστε να αλλάξουν οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία; Ή
ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών είναι τόσο ισχυρός που αποτρέπει την επίλυση , έστω και αν οι δύο
χώρες ανήκουν στην ίδια ομάδα;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Οφείλω να πω ότι η
μαγική πλευρά της ΕΕ είναι ότι δεν
πρόκειται απλώς για την υπογραφή
μιας συνθήκης, πρόκειται για την
ένταξη σε ένα πολιτισμικό αξιακό σύ-

στημα, για έναν συγκεκριμένο τρόπο
προσέγγισης και αντίληψης των
πραγμάτων. Η ΕΕ είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία συνθήκη. Συνεπώς,
εάν η Τουρκία γίνει, κάποτε, μέλος
της ΕΕ, αυτό σημαίνει ότι, προηγουμένως, θα έχει συνυπογράψει και
αποδεχθεί πλήρως αυτή την μοναδική ευρωπαϊκή εμπειρία. Κατά την ταπεινή μου άποψη και, πιστεύω, των
περισσοτέρων Ελλήνων, αυτό θα σήμαινε μια μεγάλη εποχή για την
Τουρκία, μια μεγάλη εποχή για την
ειρήνη, μια μεγάλη εποχή για την ΕΕ.
Αλλά -να το επαναλάβω- αυτό θα
σήμαινε ότι η Τουρκία θα έχει αποδεχθεί και υιοθετήσει όλο το ευρωπαϊκό
κεκτημένο. Λυπάμαι που θα πω ότι
δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει,
όπως επίσης με λυπεί η απομάκρυνση
της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή διαδικασία, κατά τα τελευταία χρόνια.
Ας ελπίσουμε ότι, με την πάροδο του
χρόνου, η Τουρκία θα μπορέσει να
αντιληφθεί με σαφήνεια τα οφέλη της
παραμονής της κοντά στην Ευρώπη
και, ποιός ξέρει, κάποια στιγμή στο
μέλλον, μπορεί και να γίνει πλήρες
μέλος της ΕΕ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πιστεύετε ότι
υπάρχει προοπτική ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων στο ζήτημα
των χωρικών υδάτων ή θεωρείτε
αδύνατη μια συμφωνία, ξεκινώντας
από διαμετρικά αντίθετα θέσεις;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Έχουμε μια μεγάλη
απόκλιση με την Τουρκία και αυτή
αφορά την υφαλοκρηπίδα και την
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι και μόνο. Δεν είναι
ένα ζήτημα δύσκολο να επιλυθεί.
Εμείς ήδη το επιλύσαμε με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, θα το επιλύσουμε με την Αλβανία και, σε περίπτωση
που δεν φθάσουμε σε συμφωνία για
τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, θα πορευτούμε στη Χάγη για να τις επιλύσουμε. Θα ήταν εύκολο να επιλυθεί
και με την Τουρκία. Θα συζητούσαμε
και, εάν δεν φθάναμε σε συμφωνία,

θα πορευόμασταν επίσης στη Χάγη
για να το επιλύσουμε. Όμως, με την
Τουρκία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν αποδέχεται το νομικό πλαίσιο
αναφοράς που δεν είναι άλλο από το
διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και στο σημείο αυτό να μου
επιτραπεί να αναφερθώ στη Σύμβαση
του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί μέρος
του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η ΕΕ
υπέγραψε τη Σύμβαση ως σύνολο και
όχι κάθε Κράτος ξεχωριστά. Συνεπώς, εάν η Τουρκία συμφωνήσει μαζί
μας να συνομιλήσουμε και, σε περίπτωση διαφωνίας, να προσφύγουμε
στη Χάγη και να χρησιμοποιήσουμε
ως όρο αναφοράς το διεθνές δίκαιο,
τότε (το πράγμα) θα είναι εύκολο. Είναι σαφές ότι, εάν η Τουρκία προσπαθήσει να το επιλύσει χρησιμοποιώντας όρους, όπως η ευθυδικία, τούτο
μας οδηγεί να επισημάνουμε ότι η
Τουρκία θέλει να ερμηνεύσει τα
πράγματα και, υπό αυτή την ερμηνεία, να χρησιμοποιεί το casus belli,
μια απειλή πολέμου εναντίον μας εάν
ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας
για επέκταση των χωρικών υδάτων.
Στην περίπτωση αυτή το ζήτημα είναι
αδύνατον να λυθεί.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όντας η Ελλάδα και η Τουρκία μέλη του ΝΑΤΟ και
εν όψει της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, πιστεύετε ότι οι δύο χώρες μπορεί να ευνοηθούν από μια νέα
προσέγγιση που προωθούν οι ΗΠΑ ή
το ΝΑΤΟ βρίσκεται αρκετά αποστασιοποιημένο από το ζήτημα;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Το ΝΑΤΟ είναι μια
στρατιωτική συμμαχία και, μάλιστα,
επιτυχημένη. Όμως στο ΝΑΤΟ υπάρχει πρόβλημα όταν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών-μελών του,
αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία. Η
στάση του ΝΑΤΟ είναι η γραμμή των
ίσων αποστάσεων, κάτι που, στην
προκειμένη περίπτωση, είναι άδικο
για εμάς. Εμείς δεν είμαστε υπαίτιοι,
κάποιος άλλος παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο και υπάρχει ένα θύμα αυτής
της παραβίασης. Η τήρηση των ίσων
αποστάσεων ισοδυναμεί, στην πράξη, με αδικία που διαπράττεται εις
βάρος του θύματος της παραβίασης
του δικαίου. Τούτων λεχθέντων,
οφείλω κατά πρώτο λόγο να πω δυο
θετικά λόγια για τον Αμερικανό
ΥΠΕΞ, Mike Pompeo, ο οποίος αντελήφθη πολύ καλά το τι συνέβαινε και
προσπάθησε πολύ να βελτιώσει την
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορώ να ξεχάσω την τελευταία του ομιλία στο Συμβούλιο
του ΝΑΤΟ για το πώς η Τουρκία χρησιμοποιούσε με εσφαλμένο τρόπο
την συμμετοχή της στη Συμμαχία.
Ελπίζω η νέα κυβέρνηση Biden, που
διαθέτει στελέχη με μακρά πείρα σε
ζητήματα-κλειδιά, να επιτύχει ότι η
απερχόμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε, παρά τις προσπάθειες του
Pompeo.
Για μια ακόμη φορά, θέλω να τονίσω ότι απομένουν πολλά ακόμη να
γίνουν σε ότι αφορά τις ενέργειες της
Τουρκίας και τον τρόπο που αυτή
χρησιμοποιεί τη Συμμαχία και την
συμμετοχή της σε αυτήν. Για εμάς,
την Ελλάδα, μια Τουρκία που θα τηρεί τους κανόνες, θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα προσεγγίσει την
Ευρώπη, είναι καλοδεχούμενη.
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Κύπρος (20η αγωνιστική)
Παραλίμνι-ΑΕΛ Λεμεσού
Ερμής-Καρμιώτισσα
Ομόνοια-Εθνικός Αχνας
Ανόρθωση-Νέα Σαλαμίνα
Πάφος-ΑΠΟΕΛ
Απόλλων - Ολυμπιακός
Δόξα-ΑΕΚ Λάρνακας

1-0
2-0
2-0
2-0
17/01
17/01
18/01

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

40
40 -20αγ
39 -20αγ.
38
30
25
24
24 -20αγ.
24 -18αγ.
20 -18αγ.
20 -20αγ.
18
16 -20αγ.
12 -20αγ.

Super League 2 (1η αγωνιστική)
Καραϊσκάκης Άρτας – Λεβαδειακός 0-2
ΟΦ Ιεράπετρας – Διαγόρας Ρόδου
1-1
Παναχαϊκή – Τρίκαλα
1-1
Χανιά – Δόξα Δράμας
Αναβλήθηκε
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Εργοτέλης – Ιωνικός
Απόλλων Λάρισας – Ξάνθη (ΕΡΤ3)

Ιταλία (18η αγωνιστική)
Λάτσιο-Ρόμα
Μπολόνια-Βερόνα
Τορίνο-Σπέτσια
Σαμπντόρια-Ουντινέζε
Νάπολι-Φιορεντίνα
Κροτόνε-Μπενεβέντο
Σασουόλο-Πάρμα
Αταλάντα-Τζένοα
Ίντερ-Γιουβέντους
Κάλιαρι-Μίλαν

3-0
1-0
0-0
2-1
17/1
17/1
17/1
17/1
17/1
18/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλαν
Ίντερ
Ρόμα
Γιουβέντους
Αταλάντα
Νάπολι
Λάτσιο
Σασουόλο

40
37
34 -18αγ.
33 -16αγ.
31 -16αγ.
31 -16αγ.
31 -18αγ.
29

Ολλανδία (17η αγωνιστική)
Εμεν-Φίτεσε
Σπάρτα Ρότερνταμ-Αϊντχόφεν
Τσβόλε-Φορτούνα Σιτάρντ
Ουτρέχτη-Χεράκλες
Αλκμααρ-Ντεν Χάαγκ
Βάαλβαϊκ-Βίλεμ
Γκρόνινγκεν-Τβέντε
Φένλο-Χέρενφεν
Αγιαξ-Φέγενορντ

1-4
3-5
0-2
2-0
2-1
17/01
17/01
17/01
17/01

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

Σπορ

38
38 -17αγ.
37 -17αγ.
35
34 -17αγ.
30
27
21
21 -17αγ.
21 -17αγ.

ε παιχνίδι που έγινε στο ΓΣΠ η Ομόνοια κέρδισε στο ΓΣΠ τον Εθνικό με
2-0. Άξιο αναφοράς ότι και τα δύο γκολ των
γηπεδούχων σημειώθηκαν, με αυτογκόλ μετά
από σέντρες του Γκόμεθ!
Χωρίς πολλές φάσεις κύλισε το πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη τελική στο παιχνίδι σημειώθηκε στο 8’, όταν ο Ηλία έφυγε στη πλάτη της
άμυνας, πάτησε περιοχή και έδωσε στον Κοστόφσκι, ο οποίος σούταρε από το ύψος του
πέναλτι και έστειλε τη μπάλα έξω.
Στο 14’ η Ομόνοια άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Ντέιβιντσον. Πιο συγκεκριμένα, ο
Γκόμεθ έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο
Ντέιβιντσον στην προσπάθεια του να διώξει,
δεν βρήκε καλά τη μπάλα και αυτή κτύπησε
πρώτα στο δεξιό κάθετο δοκάρι του Μπογκατίνοφ και στη συνέχεια κατέληξε στα δίκτυα της
ομάδας του.
Τέσσερα λεπτά μετά το γκολ των «πρασίνων», ο Χριστοφή εκτέλεσε ένα φάουλ από καλό σημείο και έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από
την εστία του Φαμπιάνο.
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο
δεύτερο η Ομόνοια συνέχισε να έχει την υπεροχή στην κατοχή της μπάλας και πίεζε για ένα
δεύτερο γκολ, ενώ οι φιλοξενούμενοι αμύνονταν μαζικά και έψαχναν να απειλήσουν με
αντεπιθέσεις.
Η Ομόνοια με το καλημέρα της επανάληψης
έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει δύο τα τέρματα της, καθώς ο Μποτεάκ από καλή θέση
εντός περιοχής έκανε το σουτ, όμως ο Μπογκατίνοφ έδιωξε με τα πόδια.
Στο 81’ ο Ζάκπα έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Ομόνοιας
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Σερβίριζε άψογα ο Γκόμεθ
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ 2-0

, έκανε σουτ, όμως ο Λούφτνερ πρόλαβε και
έδιωξε σε κόρνερ.
Πέντε λεπτά μετά την χαμένη του ευκαιρία, ο
Ζάκπα έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του. Πιο συγκεκριμένα, ο επιθετικός του
Εθνικού, μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκόμεθ,
με προβολή εντός περιοχής, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.Ομόνοια (Χ. Μπεργκ): Φαμπιάνο, Σέ-

χου, Λανγκ, Λούφτνερ, Κίκο, Παπουλής, Γκόμες, Γκόμεθ, Τζιωνής (77’ Τιάγκο), Μποτεάκ
(77’ Λοίζου), Ασάντε (77’ Τσέποβιτς).
Εθνικός (Η. Χαραλάμπους): Μπογκατίνοφ,
Περατικός, Μιγκελίτο, Ηλία, Ντέιβιντσον (87’
Ντολεζάλ), Κουντόμπιακ, Κυπριανού (87’ Σεσόλο), Χριστοφή, Σάβιτς, Κουμής (77’ Ουαλί),
Κοστόφσκι (60’ Ζακπά).

H Ανόρθωση νίκησε και Σαλαμίνα 2-0
Σημαντική νίκη για την Ανόρθωση που επικράτησε της Σαλαμίνας με 2-0 στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος. Τα γκολ της αναμέτρησης
σημείωσαν οι Κβιλιτάια με εύστοχο χτύπημα
πέναλτι και ο Γκαλίτσιος στο τέλος.
Νωρίς θέλησε να γίνει επικίνδυνη η Ανόρθωση με το δυνατό σουτ του Αμπαρτζουμιάν
σε κίνηση, ωστόσο μάζεψε ο Βεσελόφσκι. Στο
6’ ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας έκανε
άστοχο έξοδο, αλλά ο Βργκοτς δεν μπόρεσε
να σκοράρει προ κενής εστίας.
Στο 33’ η Ανόρθωση κέρδισε πέναλτι μετά
από χέρι του Καμισόκο εντός περιοχής και
από τα έντεκα βήματα ο Κβιλιτάια νίκησε τον
Βεσελόφσκι για το 1-0.
Στο 43΄ο Ντανίλο σκόραρε για την Σαλαμίνα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε σωστά καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ και έτσι παρέμεινε

το 1-0.
Στο 52’ ο Κβιλιτάια μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε αλλά ο Βεσελόφσκι έδιωξε
με δυσκολία, στην πρώτη καλή στιγμή του
2ου ημιχρόνου. Στο 77’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε χέρι του Οσέι, ωστόσο δεν δόθηκε κάτι μετά από έλεγχο που έγινε στο
VAR.
Το θέαμα στο δεύτερο μέρος ήταν πολύ κακό με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε φάσεις
μπροστά από τις δυο εστίες. Στο 91› ο Γκαλίτσιος σκόραρε από κοντά μετά την εκτέλεση
κόρνερ του Χριστοφή και έκανε το 2-0.
Ανόρθωση: Λόρια, Κ. Αρτυματάς, Κορέια,
Νταουσβίλι, Μίχα (Γκαλίτσιος 66’), Αμπαρτζουμιάν (Μπουσουλάζιτς 59), Καλτσάς (Χριστοφή 84’), Βργκοτς, Κβιλιτάια (Μανιάς 84’),

Διπλό - Σοκ στο ΟΑΚΑ
ΑΕΚ – ΠΡΠΜΗΘΕΑΣ 75-82

Χουσμπάουερ (Ελουντού 66’), Ρισβάνης
Σαλαμίνα: Βεσελόφσκι, Σεργίου (Παύλου
78’), Νικολάου (Σανκό 46’), Τσουκαλάς (Βάγκνερ 66’), Χριστοφόρου, Καμισόκο, Οσέι,
Κονφέ, Ντανίλο, Νουβεντρού (Βαρέλα 46›),
Μουστιβάρ

Σπουδαίο «διπλό», το δεύτερο
εφετινό του, το οποίο συνδυάστηκε με βαθιά βαθμολογική «ανάσα»
σημείωσε ο Προμηθέας Πατρών
στο ΟΑΚΑ. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 82-75 από την έδρα της
ΑΕΚ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση
της 4ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών/Basket League, υποχρεώνοντας την Ένωση
Ο Προμηθέας (ρεκόρ 6-3) εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις πολλές
απουσίες της ΑΕΚ (Κατσίβελης,
Γιάνκοβιτς, Ζήσης, Ρογκαβόπουλος), οι Τζέριαν (18π.) και Τζεράι
Γκραντ (15π.) ηγήθηκαν της επίθεσης των Πατρινών και με την παραγωγικότητα των φιλοξενούμενων να αυξάνεται κατακόρυφα
στην τρίτη περίοδο (31-19), η ομάδα του Μάκη Γιατρά εξασφάλισε
μία διψήφια διαφορά στο 30΄ (6353), την οποία διατήρησε μέχρι το
τέλος της αναμέτρησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 17›

αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές
ο Δημήτρης Αγραβάνης, μετά την
έντονη διαμαρτυρία του στους διαιτητές για φάουλ που του χρέωσαν.
Από την ΑΕΚ, που απώλεσε την
ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της κατάταξης (ρεκόρ 7-3), ξεχώρισαν οι Γιανίκ Μορέιρα (18π.,
8ρ.), Μόουζες Κίνγκσλεϊ (14π.,
8ρ.), Νίκος Γκίκας (15π.) και Γιόνας
Ματσιούλις (13π., 10ρ.).
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αναστόπουλος,
Πουρσανίδης Γ, Πουρσανίδης Κ.
ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 18, Λάνγκφορντ 11 (1), Ματσιούλις 13 (2), Γκίκας 15 (3), Κίνγκσλεϊ 14 (1), Χρυσικόπουλος,
Μωραΐτης 1, Λοτζέσκι 3, Σλότερ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
(Γιατράς):
Αγκμπελέσε 1, Γ. Αγραβάνης, Τζεράι Γκραντ 18 (3), Γιαννόπουλος 12
(4), Μίλερ 9 (1), Τζεράι Γκραντ 15,
Λούντζης 13 (2), Δ. Αγραβάνης 9
(1), Αθηναίου 5 (1).
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Άλμα Απόλλωνα, «βυθίζεται» η ΑΕΛ
Ο

Απόλλωνας Σμύρνης απέδειξε περίτρανα ότι είναι η κατ΄ εξοχήν εκτός έδρας
ομάδα του φετινού πρωταθλήματος, εξαιρουμένων των «μεγάλων», καθώς πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το «Αλκαζάρ» επί της ΑΕΛ, στο
πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.
Το συγκρότημα του Γιώργου Παράσχου μετρά
συνολικά πέντε «τρίποντα» στο πρωτάθλημα, εκ
των οποίων τα τέσσερα και μάλιστα συνεχή κατακτήθηκαν μακριά από τη Ριζούπολη, κάτι που
είχε να συμβεί από την περίοδο 1994-95.
Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από την αρχή του,
αφού οι «βυσσινί» χρειάζονται βαθμούς και ο
Απόλλωνας δεν είναι μια ομάδα με αμυντική φιλοσοφία, αντιθέτως είναι πολύ επικίνδυνος και
μακριά από τη Ριζούπολη, όπως έχει δείξει η πορεία της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» στη φετινή Λίγκα.
Αυτό το απέδειξε, άλλωστε, μόλις στο 2ο λεπτό, όταν σε αντεπίθεση ο Μαρκ Φερνάντεθ
σούταρε από αριστερά και υποχρέωσε τον Μπάγιτς να επέμβει σε δύο χρόνους για να αποκρούσει.
Επτά λεπτά αργότερα η ΑΕΛ προσπάθησε να
γίνει απειλητική, αλλά το επικίνδυνο γύρισμα
του Πινακά δεν βρήκε αποδέκτη. Στο 29΄ ο
Απόλλωνας είχε νέα ευκαιρία, όταν ο Μπαξεβανίδης σέντραρε, ο Ντάουντα ενεπλάκη στη φάση
και άγγιξε την μπάλα, τόσο όσο να αποτρέψει
τον Μουνιέ, που είχε πεταχτεί για να σκοράρει με
κεφαλιά-ψαράκι!
Στο πρώτο ημίχρονο η θεσσαλική ομάδα είχε
μόνο μια αξιόλογη ευκαιρία, στο 41ο λεπτό, όταν
ένα σουτ του Ντουρμισάι με καλές προϋποθέσεις, εντός περιοχής και από πλάγια δεξιά, έφυγε

ΑΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0-1

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Λάρισα – Απόλλων Σμύρνης
Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα
Βόλος – Λαμία
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Άρης – Παναθηναϊκός
ΑΕΚ – Ατρόμητος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

άουτ. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και το δεύτερο
μισό του αγώνα, με την ΑΕΛ να έχει μια φλύαρη
κυκλοφορία και τους φιλοξενούμενους ιδιαίτερα
απειλητικούς στο transition, κάτι που οι Θεσσαλοί βίωσαν στο 73ο λεπτό.
Σε αντεπίθεση του Απόλλωνα ο Ντάουντα
υποδέχθηκε την μπάλα στο ύψος της περιοχής και
την «έσπασε» δεξιά του στον Τσιλούλη, ο οποίος
πλάσαρε τον Μπάγιτς περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του και σφραγίζοντας τη μοίρα
της συνάντησης, αφού στο 90΄+1 ο Τρούγιτς απέτυχε να ισοφαρίσει, σε φάση για γκολ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακε-

δονίας)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσόσιτς, Σπαρβ, Ντουρμισάι - Λαγός, Μαρκ Φερνάντεθ, Λισγάρας
ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Μπάγιτς, Μιχαήλ, Ζίζιτς (57΄ Γιουνές), Τσόσιτς, Φιλίπ, Νικολιάς,
Σπαρβ (46΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Κολομπίνο, Μπέρτος (77΄ Τρούγιτς), Πινακάς, Ντουρμισάι
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκεθ,
Λιγσάρας, Μπρούτσιτς, Κολ, Λαγός (62΄ Κιτόκο), Μαρκ Φερνάντεθ (89΄ Χουχούμης), Μουνιέ
(76΄ Βιτλής), Τσιλούλης, Ντάουντα (89΄ Τσαμπούρης).

Στις 600.000 ευρώ η πρόταση προς τον Μεντόσα
Ο Στίβεν Μεντόσα παραμένει στην κορυφή
των επιλογών του Πιέρ Ντρεοσί για τον παίκτη που θα καλύψει τη θέση του εξτρέμ. Και
παράλληλα με τις επαφές που γίνονται (και)
για την απόκτηση «δανεικού» κεντρικού χαφ,
ο Γάλλος general manager του Παναθηναϊκού
συνεχίζει τόσο τις συζητήσεις με την πλευρά
του Μεντόσα, όσο -πολύ περισσότερο- με την
Αμιάν, προσπαθώντας να βρει τη «φόρμουλα»
για να γίνει η μεταγραφή του Κολομβιανού
από τώρα. Κι όχι από το καλοκαίρι, όταν πλέον θα είναι ελεύθερος από το σύλλογο της
γαλλικής Ligue2.
Παρά το γεγονός ότι ο Ντρεοσί συνάντησε
έντονο ανταγωνισμό από γαλλικές ομάδες
(Ναντ), την Αμέρικα Κάλι (Κολομβία) και τη
Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έχει καταφέρει να αποσπάσει ήδη το προφορικό «ναι» του παίκτη,
για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Με... καλοκαιρινό ορίζοντα αρχικά,

Super League (17η αγωνιστική)

μέσω μίας πολύ δελεαστικής πρότασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
(ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο Παναθηναϊκός έχει προτείνει
ετήσιο συμβόλαιο 600.000 ευρώ στον Μεντόσα για συμβόλαιο δύο ετών, με ημερομηνία
έναρξης την 1η Ιουλίου 2021 και οψιόν για
άλλον ένα χρόνο. Ή συμβόλαιο 2,5 ετών (κι
αντίστοιχα 3,5 ετών με την οψιόν επέκτασης)
αν βρεθεί η άκρη για να μετακομίσει ο παίκτης από τώρα στο «τριφύλλι».
Το «τρέχων» συμβόλαιο του 28χρονου
winger με την Αμιάν είναι 450.000 ευρώ «καθαρά» ή 700.000 ευρώ μεικτά. Για να καταφέρει, ωστόσο, να κάνει από τώρα τη μεταγραφή του διεθνούς Κολομβιανού εξτρέμ, ο
61χρονος general manager του Παναθηναϊκού, πρέπει να προσπεράσει δύο «εμπόδια»:
1.Να τα βρει με την Αμιάν, η οποία αν κι ο

παίκτης μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξακολουθεί να αξιώνει περίπου 500.000 ευρώ για
να τον αποδεσμεύσει. Ο Ντρεοσί, προσπαθεί
να ρίξει το ποσό στις 200.000 ευρώ κι εκτιμά
πως εντέλει θα καταφέρει να φτάσει σε μία
συμφωνία, ακόμη κι αν χρειαστεί να περιμένει
την τελευταία μέρα του χειμερινού, μεταγραφικού «παραθύρου».
2.Να καταφέρει να εξασφαλίσει «σωτερικά»
τα χρήματα για να κλείσει τον παίκτη από τώρα. Το μπάτζετ που έχει ήδη προϋπολογιστεί
για το υπόλοιπο της σεζόν 2020/21, είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Και θα πρέπει ο Γάλλος
general manager να διασφαλίσει οικονομικούς «πόρους», από τους παίκτες που είναι
εκτός πλάνων και δεν υπολογίζονται απ’ τον
Μπόλονι. Όπως επί παραδείγματι ο Αγιούμπ
(430.000 ευρώ καθαρά, 550.000 με την εφορία) ή ο Ούφε Μπεκ (180.000 ευρώ καθαρά,
230.000 με την εφορία).

Νίκη στο χιονισμένο «Κολοκοτρώνης»

Μπαράλες και αφού απέφυγε τον
Μαλή, έκανε το σουτ μέσα από την
περιοχή για να νικήσει τον Κνετ.

Ο Αστέρας στο χιονισμένο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, κατάφερε να κάνει ένα ακόμη
βήμα για τη συμμετοχή του στα Play
Off καθώς νίκησε τον Παναιτωλικό
2-0, με τέρματα του Μουνάφο στο 7΄
και του Λουίς Φερνάντεθ στο 69΄.Η
ομάδα του Αγρινίου που ήταν ακίνδυνη επιθετικά, δεν έχει γευτεί φέτος
τη νίκη σε εκτός έδρας αγώνα και
εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της
επικίνδυνης ζώνης του υποβιβασμού.
Ο Αστέρας που πίεσε τον Παναιτωλικό από το ξεκίνημα, άνοιξε το
σκορ στο 7ο λεπτό με τον Μουνάφο.
Στη σέντρα που έκανε ο Κρέσπι, ο
Μπαράλες με το κεφάλι έστρωσε την
μπάλα στον σκόρερ, που δεν δυσκο-

Διαιτητής: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
Κίτρινες κάρτες: Σουάρεθ - Αρσούρα, Μάζουρεκ, Αριγίμπι, Ντάλσιο
Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ,
Καστάνιο, Άλβαρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο (77΄ Μπελόκ), Σίτο (61΄ Καπίγια), Ριέρα (61΄ Λουίς Φερνάντεθ),
Κρέσπι (89΄ Αλί Μπαμπά), Μπαράλες.
Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας):
Κνετ, Λιάβας, Κωνσταντόπουλος
(82΄ Τζανακάκης), Μαλής, Ντάλσιο,
Αρσούρα (63΄ Τσιγγάρας), Ταχάρ
(82΄ Γιάκολις), Μανθάτης (68΄ Αριγίμπι), Μάζουρεκ, Ντίας, Βέργος (63΄
Ματσόλα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-0
λεύτηκε να κάνει το 1-0.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν επιθετικά κι έχασαν δύο ακόμη ευκαιρίες,
όταν ο Κνετ εξουδετέρωσε σουτ του
Ριέρα στο 9΄ και στο 13΄. Στο 23΄ κεφαλιά του Μπαράλες έφυγε ελάχιστα
άουτ, ενώ στο 30΄ ο ίδιος παίκτης δεν
κατάφερε με προβολή από κοντά να
στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Παναιτωλικός δεν είχε καμία τελική προσπάθεια στο πρώτο 45λεπτο και η
πρώτη καλή ευκαιρία που δημιούρ-

γησε ήταν στο 52΄, όταν ο Ταχάρ μόνος από το ύψος της μικρής περιοχής
έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα
χέρια του Τσιφτσή.
Ο Αστέρας απάντησε στο 58΄ με
μακρινό δυνατό σουτ του Κρέσπι που
απομάκρυνε δύσκολα ο Κνετ και στο
66΄ με κεφαλιά του Λουίς Φερνάντεθ
που έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Το 2-0 για την ομάδα της Τρίπολης
έκανε όμως λίγο αργότερα (69΄) ο Λ.
Φερνάντεθ, ο οποίος από πάσα του

2-0
0-1
17/1
17/1
17/1
17/1
17/1

42
33
33
32
25
24 -17αγ.
21
19
19
18 -16αγ.
15
11 -17αγ.
8 -16αγ.
5 -14αγ.

Αγγλία (19η αγωνιστική)
Γουλβς-Γουέστ Μπρομ
Λιντς-Μπράιτον
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι
Φούλαμ-Τσέλσι
Λέστερ-Σαουθάμπτον
Σέφιλντ Γιουν.-Τότεναμ
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ.
Άστον Βίλα-Έβερτον

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μάντσεστερ Γ.
Λέστερ
Λίβερπουλ
Μάντσεστερ Σίτι
Έβερτον
Τότεναμ
Τσέλσι
Σαουθάμπτον
Γουέστ Χαμ
Άστον Βίλα
Άρσεναλ

2-3
0-1
1-0
0-1
1-0
17/1
17/1
Αναβλήθηκε
36 -17αγ.
35 -18αγ.
33 -17αγ.
32 -16αγ.
32 -17αγ.
30 -17αγ.
29 -18αγ.
29 -18αγ.
29 -18αγ.
26 -15αγ.
24 -18αγ.

-Γερμανία (16η αγωνιστική)
Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν
Ντόρτμουντ-Μάιντς
Χοφενχάιμ-Αρμίνια Μπίλεφελντ
Βόλφσμπουργκ-Λειψία
Κολωνία-Χέρτα Βερολίνου
Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

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

33 -15αγ.
32
29
29
28
26
25
23 -15αγ.
23 -15αγ.

Βέλγιο (21η αγωνιστική)
Εουπεν-Αντερλεχτ
Οστάνδη-Κορτράικ
Μπέβερεν-Ζούλτε Βάρεγκεμ
Μουσκρόν-Γκενκ
Σαρλερουά-Μαλίν
Γάνδη-Αντβέρπ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπριζ
Γκενκ
Σαρλερουά
Λέουβεν
Οστάνδη
Άντερλεχτ
Αντβέρπ
Μπέερσοτ
Ζούλτε Βάρεγκεμ

2-0
2-1
1-5
2-0
0-1
17/1

42
38 -21αγ.
33 -21αγ.
32
32 -21αγ.
32 -21αγ.
31
30
30 -21αγ.
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Kορυφαία εφαρμογή
Το Visit Greece App
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τρία βραβεία απέσπασε συνολικά το
υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού για την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων Visit Greece, που ανέπτυξε ο ΕΟΤ και η Warply με την υποστήριξη της Mastercard και της Eurobank, όπως
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ.
Το Visit Greece app συγκεκριμένα απέσπασε δύο διακρίσεις: ένα Platinum και ένα
χρυσό βραβείο ως «Καλύτερο Mobile app»
της χρονιάς και «Καλύτερο mobile app in
Travel & Tourism» στα e-volution Awards
2021. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή έχει διακριθεί και στα Mobile Excellence Awards
2020 με το Χρυσό Βραβείο στην ενότητα
Mobile Digital Transformation, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Το Visit Greece App αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για τους επισκέπτες της Ελλάδας, όπου μπορούν να βρουν γρήγορα
και εύκολα ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
για τουριστικά θέματα. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στο ειδικό
chatbot. Η εφαρμογή αντλεί και διοχετεύει
πληροφορίες από το portal του ΕΟΤ, ενώ
είναι και το μοναδικό επίσημο destination
app της Ελλάδας. Παράλληλα αποτελεί μία
σύγχρονη πλατφόρμα για τη δωρεάν προβολή ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή Visit Greece ξεκίνησε πριν από
έξι μήνες και ήδη μετράει πάνω από 700.000
downloads. Το 80% είναι εγγεγραμμένοι
ενεργοί χρήστες ενώ σε μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν, έχουν ήδη εγγραφεί και 1.000
τουριστικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Το καινοτόμο, όπως τονίζεται, εγχείρημα υλοποιήθηκε με ταχείς ρυθμούς, καθώς
χρειάστηκαν μόλις 10 εβδομάδες από τη
σύλληψη της ιδέας μέχρι τη λειτουργία της
εφαρμογής. Είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Google και το App Store.

Να πετύχει το
Εγχείρημα των
μαζικών εμβολιασμών
Αθήνα.- «Οι μαζικοί εμβολιασμοί είναι
ένα εγχείρημα που πρέπει να πετύχει και οι
«αρρυθμίες», που από την αρχή παρατηρήθηκαν, πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστούν» αναφέρει ο τομεάρχης Υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, σε συνέντευξή
του στη Realnews.
Ειδικότερα κάνει λόγο για «παράδειγμα
αδιαφάνειας σχετικά με τη δημοσιοποίηση
και τη μη διαβούλευση της προτεραιοποίησης για τους εμβολιασμούς, γεγονός που
απειλεί, μαζί με τις «αρρυθμίες» που παρουσιάστηκαν, τη διαδικασία να βαλτώσει» και
για αυτό «πρέπει να λυθεί ριζικά το πρόβλημα της επάρκειας των δόσεων, της αύξησης
και καλύτερης οργάνωσης των εμβολιαστικών κέντρων και της απροθυμίας μερίδας
των πολιτών να εμβολιαστούν».
Επίσης, αναφέρει ότι «η αδυναμία ανταπόκρισης των εταιριών στην αυξημένη ζήτηση εμβολίων παγκοσμίως, έχει οδηγήσει
σε τεράστιες ελλείψεις και σε τεράστια καθυστέρηση στα χρονοδιαγράμματα του μαζικού εμβολιασμού στις χώρες της Ευρώπης
και η μόνη λύση σε αυτή τη φάση είναι η άρση της προστασίας της πατέντας και άρα η
δυνατότητα πολλαπλασιασμού των διαθέσιμων δόσεων».
Παράλληλα τονίζει ότι τα νοσοκομεία είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται ως
εμβολιαστικά κέντρα και αυτή η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην ΠΦΥ (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) και των επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν στις δομές της (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Περιφερειακά Ιατρεία).

Ελλάδα
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Άδωνις: Παραμένουν «πληττόμενες»
οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν από Δευτέρα
Aθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
νοίξαμε το λιανικό εμπόριο με τους
κανόνες που είπαμε και θα αρχίσουμε να μετράμε. Αν τα μέτρα τηρηθούν χωρίς
μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, διότι κάποια μικρή αύξηση θα υπάρχει, είναι αναμενόμενο όταν ανοίγει η αγορά... αν το «τσίμπημα» είναι μικρό και αντέχεται, όλα καλά. Αν
σε 2-3 εβδομάδες πάνε όλα καλά, τηρηθούν
τα μέτρα και ο ιός είναι υπό έλεγχο, τότε θα
αρχίσουμε να συζητάμε για τα επόμενα βήματα στην λειτουργία της αγοράς», δήλωσε σε
συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‹Αδωνις Γεωργιάδης.

«Α

«Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο υπουργός, δεν
υπάρχουν ημερομηνίες για την εστίαση, διότι
υπάρχουν προβλήματα κι εκεί, καθώς οι άνθρωποι πρέπει να βγάζουν την μάσκα για να φάνε.
Όταν ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης, η λειτουργία τους θα γίνει με καθήμενους πελάτες σε
εξωτερικούς χώρους».
Ο υπουργός κάλεσε τους επιχειρηματίες να
κάνουν χρήση του προγράμματος ενίσχυσης για
την προμήθεια θερμαστρών για εξωτερικούς χώρους, λέγοντας ότι θα ειναι απαραίτητες και φέτος, αλλά σε κάθε περίπτωση και στα επόμενα
χρόνια.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ακόμη, ο υπουργός προανήγγειλε πρόγραμμα
με πόρους του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε περιοχές με παρατεταμένο lockdown, και όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
Σχολιάζοντας τις αναφορές για μαζικό κλείσιμο καταστημάτων, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι
«τα στοιχεία του ΓΕΜΗ δεν επιβεβαιώνουν ότι
δεν υπάρχει «κύμα λουκέτων» στην αγορά», ενώ
επεσήμανε ότι υπάρχει διαρκής ενίσχυση των
επιχειρήσεων από το κράτος. Όπως είπε: «πρώτη
φορά η εφορία βάζει λεφτά στους λογαριασμούς
των επιχειρήσεων», ενώ ανέφερε πως, δεν αποκλείεται, να υπάρξει και έβδομος κύκλος στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλάει, κατά την
διάρκεια της ενημέρωσης την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, ανακοινώνει το άνοιγμα
των καταστημάτων από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Επιδότηση τόκων δανείων

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, ακόμη, ότι εντός των
ημερών θα υπογραφεί η απόφασης για την επιδότηση τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων
για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ για το επόμενο 9μήνο θα επιδοτηθεί μέρος των τοκοχρεολυσίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλύπτοντας έτσι μέρος των οφειλών απο τις επιχειρήσεις.

Παραμένουν
«πληττόμενες»

«Όλες οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν από την
Δευτέρα, θα συνεχίσουν να θεωρούνται πληττόμενες και θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια βοήθεια από το Κράτος, δηλαδή δεν θα πληρώσουν
ενοίκια των Φεβρουάριο, θα συνεχίσουν να
έχουν σε αναστολή τους εργαζόμενους τους για
να επιδοτούνται και θα απολαμβάνουν όλα τα
«ευεργετήματα» που έχουν υιοθετηθεί από την
Κυβέρνηση», τόνισε ο υπ. Ανάπτυξης.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ

«Στην παγκόσμια συμφορά η Ελλάδα στέκεται

όρθια, χάρη και στην Επιτροπή που μας συμβουλεύει σωστά. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που
προσπαθεί να ισοπεδώσει τα πάντα εν μέσω πανδημίας, κάνει όσους τα λένε εξαιρετικά αντιπαθείς έως και γελοίους», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που υπήρξαν
σε δήλωσή του για την Θεσσαλονίκη και την κατάσταση στην πόλη σε ότι αφορά την έξαρση
κρουσμάτων στο τέλος Οκτωβρίου και τον τριήμερο εορτασμό για τον ‹Αγιο Δημήτριο και την
28η Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν
υπάρξαν εισηγήσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για επιβολή τοπικού lockdown, αλλά διάσπρατες αναφορές επιστημόνων σε μέσα ενημέρωσης.

Για την Σοφία Μπεκατώρου

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα αναφορικά με
τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «πρέπει να την συγχαρούμε
που βρήκε το θάρρος. Η Δικαιοσύνη θα κάνει
την δουλειά της. Το «όχι» σημαίνει «όχι» και δεν
μπορεί κανένας που έχει εξουσία να την χρησιμοποιεί με τέτοιον τρόπο».

Και στην Ελλάδα rapid test αντιγόνου με δείγμα σάλιου
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νέα δυνατότητα διάγνωσης του Covid 19 με
την πραγματοποίηση εκτεταμένων διαγνωστικών
ελέγχων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δίνουν rapid test αντιγόνου με δείγμα σάλιου που
διατίθενται και στην Ελλάδα. Τα νέα τεστ γίνονται με τη λήψη σάλιου και όχι με τη λήψη δειγμάτων από το φάρυγγα και τη μύτη είναι πιο οικονομικά, απλούστερα στην εκτέλεση, λιγότερο
ενοχλητικά, με μικρότερο κίνδυνο επιμόλυνσης
και ο χρόνος εκτέλεσης είναι σαφώς πιο γρήγορος, δηλαδή δίνουν άμεσα αποτελέσματα και
ίσως αποδειχθούν η πιο δραστική άμεση λύση για
μείωση της διάδοσης του COVID 19, πολλαπλασιάζοντας την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης
και περιορίζοντας άμεσα τα θετικά κρούσματα.
Ειδικότερα, το τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με δείγμα σάλιου, δίνει αποτέλεσμα μέσα σε 15
λεπτά, με ευαισθησία 95%, δίνοντας νέα προοπτική
στην έγκαιρη διάγνωση του Covid 19 και την ευκαιρία για εκτενή διενέργεια τεστ. Η ευκολία και αμεσότητα με το δείγμα σάλιου, αναμένεται να πολλαπλασιάσει την δυνατότητα διάγνωσης, ενώ το συγκεκριμένο τεστ είναι ιδανικό και για παιδιά.

Πως γίνεται το τεστ αντιγόνου

Ο εξεταζόμενος εισάγει σάλιο σε δοκιμαστικό
σωλήνα στον οποίο προστίθεται το ειδικό διάλυμα
/ αντιδραστήριο αναμειγνύοντας το. Στην συνέ-

χεια λαμβάνονται τρεις σταγόνες από το μίγμα και
τοποθετούνται στην ειδική κασετίνα διάγνωσης,
αναμένοντας το αποτέλεσμα εντός 15 λεπτών.

Μοριακά test και test
ταχείας διάγνωσης

Στο ξεκίνημα της πανδημίας το μόνο αποδεκτό
τεστ από τον ΠΟΥ ήταν το μοριακό PCR, που παραμένει να είναι ο χρυσός κανόνας για επιβεβαίωση των κρουσμάτων, ενώ πρόσφατα, όταν πιά
δεν ήταν εφικτός ο έλεγχος της διάδοσης, έγινε
αποδεκτό το τεστ διάγνωσης του αντιγόνου του
COVID 19 το οποίο διαθέτει υψηλή αξιοπιστία,
με την χρήση μέχρι σήμερα δειγματοληψίας ρινοφαρυγγικού δείγματος από εξειδικευμένο προσωπικό. Το νέο τεστ αντιγόνου με δείγμα σάλιου δίνει την δυνατότητα εύκολης, πολλαπλής και γρήγορης διενέργειας τεστ για έγκαιρη απομόνωση
των θετικών κρουσμάτων και καλύτερο έλεγχο
της πανδημία, συμβάλλοντας στην σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας στην οικονομία και
στην κοινωνία.

Κλειδί η έγκαιρη
διάγνωση και ιχνηλάτηση

Σύμφωνα με μελέτες, αν όλος ο κόσμος έκανε
κατά μέσο όρο 2 τεστ τον μήνα θα μπορούσε να
περιοριστεί η μεταδοτικότητα μέχρι και 70% με

80% σε μόλις ένα μήνα. Ο ερευνητής μολυσματικών ασθενειών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
Στέφεν Κίσλερ ανέφερε ότι αυτό που θέλουμε να
μάθουμε είναι εάν ένας ασθενής είναι μεταδοτικός, για να τον απομονώσουμε έγκαιρα και να
μειώσουμε την μετάδοση στην κοινότητα και το
τεστ αντιγόνων είναι το πιο ισχυρό και γρήγορο
εργαλείο για να το αποδείξουμε.
Τα γρήγορα τεστ αντιγόνου και ειδικά τα νέα
τεστ με δείγμα σάλιου τείνουν να αλλάξουν την
δυνατότητα διάγνωσης του Covid-19 και αποτελούν την νέα στρατηγική για την έγκαιρη διάγνωση των κρουσμάτων γιατί είναι γρήγορα και
φθηνά ανιχνεύοντας τις αντιγόνες πρωτεΐνες που
επιτρέπουν τον εντοπισμό θετικών περιπτώσεων.
Το βασικό πλεονέκτημα των rapid test έναντι
των μοριακών τεστ, είναι ότι γνωρίζει άμεσα ο
εξεταζόμενος αν είναι θετικός ή αρνητικός και αυτό μειώνει την μετάδοση κατά δύο μέρες, με την
έγκαιρη καραντίνα. Παράλληλα η ιχνηλάτηση
επαφών μπορεί να ξεκινήσει 2 ημέρες νωρίτερα.
Το κλειδί στον έλεγχο της πανδημίας είναι η ταχύτερη ιχνηλάτηση, ο έγκαιρος εντοπισμός των
επαφών και η απομόνωσή τους.
Τα διπλά τεστ αντιγόνου με επιλογή δείγματος
σάλιου ή ρινοφαρυγγικό, διατίθεται από την εταιρεία Newpharm A.E. η οποία έχει εξασφαλίσει
την αποκλειστική αντιπροσώπευση για Ελλάδα
και Κύπρο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HELP WANTED
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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Η Τεχεράνη
αυξάνει την
ικανότητα
κατασκευής
πυρηνικών όπλων
Παρίσι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP
Το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία
αύξησης της ικανότητάς του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και είναι
επείγον η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον να επιστρέψουν στη πυρηνική
συμφωνία του 2015, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ισλαμική
Δημοκρατία ξεκίνησε την διαδικασία
παραγωγής ουρανίου εμπλουτισμένου
στο 20%, στον υπόγειο πυρηνικό
σταθμό του Φορντόβ, προχωρώντας
στην βασικότερη παραβίαση των όρων
της διεθνούς συμφωνίας του 2015
(JCPOA) για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αυτό το ποσοστό εμπλουτισμού η Τεχεράνη το είχε πετύχει προτού καταλήξει
στη συμφωνία με τις παγκόσμιες δυνάμεις για τον περιορισμό των αμφιλεγόμενων πυρηνικών φιλοδοξιών της.
Οι παραβιάσεις της πυρηνικής συμφωνίας από την Τεχεράνη από τότε
που η Ουάσινγκτον υπό την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία το 2018, επαναφέροντας κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, μπορεί να περιπλέξουν τις προσπάθειες του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν να
επαναφέρει τις ΗΠΑ στη συμφωνία.
«Η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε αυτό
που ονόμασε εκστρατεία μέγιστης πίεσης ενάντια στο Ιράν. Το αποτέλεσμα
ήταν ότι αυτή η στρατηγική αύξησε
μόνο τον κίνδυνο και την απειλή», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν Ιβ-Λεντριάν στην εφημερίδα Journal du
Dimanche.
«Αυτό πρέπει να σταματήσει επειδή
το Ιράν και - το λέω ξεκάθαρα - βρίσκεται στη διαδικασία να αποκτήσει
την ικανότητα κατασκευής πυρηνικής
(όπλων)».
Ο κύριος στόχος της συμφωνίας
JCPOA ήταν να παρατείνει το χρόνο
που το Ιράν θα χρειαζόταν να παραγάγει επαρκές σχάσιμο υλικό για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, αν το επέλεγε, σε τουλάχιστον ένα χρόνο από
περίπου δύο έως τρεις μήνες. Εκείνη η
συμφωνία κατάργησε επίσης τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.
Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση να χρησιμοποιήσει ως όπλο το
πυρηνικό του πρόγραμμα.
Με τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν
να είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Ιούνιο, ο Λεντριάν είπε ότι
είναι επείγον να «πούμε στους Ιρανούς
ότι αρκετά με αυτό» και να επαναφέρουμε το Ιράν και τις ΗΠΑ πίσω στη
συμφωνία.
Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι θα
επαναφέρει τις ΗΠΑ στη συμφωνία
εάν το Ιράν επανέλθει στην αυστηρή
τήρησή της. Η Ισλαμική Δημοκρατία
τονίζει ότι πρέπει πρώτα να αρθούν οι
αμερικανικές κυρώσεις προτού αντιστρέψει τις πυρηνικές παραβιάσεις
της. Ωστόσο, ο Γάλλος ΥΠΕΞ ανέφερε
ότι ακόμη και αν και οι δύο πλευρές
επανέλθουν στη συμφωνία, αυτό δεν
είναι αρκετό. «Θα χρειαστεί να γίνουν
δύσκολες συζητήσεις σχετικά με τη διάδοση βαλλιστικών όπλων και την
αποσταθεροποιητική δράση του Ιράν
στις γειτονικές του χώρες στην περιοχή», συμπλήρωσε.
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Ο Άρμιν Λάσετ ηγέτης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Βερολίνο.- Της Φαίης Καραβίτη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
ς «νίκη του απαξιωμένου κατεστημένου» περιγράφει η Frankfurter
Allgemeine Zeitung την επικράτηση του ‹Αρμιν
Λάσετ στην μάχη για την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ενώ το
Spiegel περιγράφει τον νικητή ως τον «αιώνια
υποτιμούμενο» υποψήφιο που καταφέρνει πάντα να μείνει όρθιος. Το βέβαιο είναι ότι ο κ.
Λάσετ συνεχίζει να προσθέτει τίτλους στο βιογραφικό του. Θα συμπεριλάβει όμως και αυτόν
του Καγκελάριου;

Ω

Ο ‹Αρμιν Λάσετ παρουσιάστηκε στο συνέδριο
του CDU ως «φυσικός διάδοχος» της ‹Αγγελα
Μέρκελ και εγγυητής της κληρονομιάς της.
«Εμπιστοσύνη», ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε
επανειλημμένα, καθησυχάζοντας, όπως αποδείχθηκε, τους περισσότερους συνέδρους ότι το κόμμα θα παραμείνει στο κέντρο, οι πολιτικές δεν θα
ανατραπούν και ασφαλώς τα πρόσωπα θα παραμείνουν «οικεία». Η εκλογή του στην ηγεσία του
CDU αποτελεί σίγουρα νίκη του «κέντρου», για
το οποίο εργάστηκε με συνέπεια η απερχόμενη
Καγκελάριος, αλλά και θρίαμβο των κομματικών
μηχανισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί
από τους 1.001 σύνεδρους και εκλέκτορες δεν είχαν, όπως φάνηκε, καμία διάθεση να λάβουν υπόψη τους τις δημοσκοπήσεις που έφερναν τον κ.
Λάσετ τελευταίο στην προτίμηση των πολιτών.
Ακόμη και η ‹Αγγελα Μέρκελ, φαίνεται ότι
προτιμούσε έναν «δικό της» άνθρωπο --ασχέτως
αν τον τελευταίο χρόνο διαφωνούσε μαζί της σε
όλα-- από έναν τύπο σαν τον Φρίντριχ Μερτς που
ήθελε να αλλάξει τα πάντα. Ο Πρωθυπουργός
της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας βρισκόταν
επί χρόνια στην σκιά της κυρίας Μέρκελ, από την
οποία βγήκε, τόσο υποστηρίζοντας χαλαρότερα
μέτρα περιορισμού για την πανδημία όσο και υιοθετώντας πιο επιφυλακτική στάση στις πολιτικές
για την κλιματική αλλαγή. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της προσφυγικής πολιτικής της Καγκελαρίου, αλλά το 2017 η προεκλογική του καμπάνια εστιάστηκε στα θέματα εσωτερικής ασφάλειας και κατάχρησης ασύλου. Παλιότερα, όταν ακόμη ήταν υπουργός Ενσωμάτωσης στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία είχε «κερδίσει» τα παρατσούκλια «τουρκο-’Αρμιν» και «‹Αρμιν Πασάς», λόγω
της φιλελεύθερης στάσης του απέναντι στους μετανάστες, ενώ το 2014 δέχτηκε δριμεία κριτική
στην Γερμανία, όταν μέσω Twitter, απευθύνθηκε
στον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον
Κέρι, κατηγορώντας τον ότι η Αμερική στήριζε το
«Ισλαμικό Κράτος» και την «Αλ Νούσρα» κατά
του Προέδρου ‹Ασαντ στην Συρία.
Ως πρώην δημοσιογράφος, βουλευτής, ευρωβουλευτής, κρατιδιακός υπουργός και τώρα Πρωθυπουργός του πολυπληθέστερου κρατιδίου της
Γερμανίας, ο κ. Λάσετ περηφανεύεται ότι έχει
αποκτήσει μόνο φίλους. Το βέβαιο είναι ότι έχει
αποκτήσει τουλάχιστον σημαντική επιρροή στην

οργάνωση των Χριστιανοδημοκρατών της περιοχής του, η οποία εκπροσωπείται στο συνέδριο με
300 από τους 1.001 συνέδρους. «Υποψήφιο του
ζιγκ ζαγκ» τον χαρακτήριζαν οι αντίπαλοί του,
λόγω των συχνών παλινωδιών, οι οποίες άλλωστε
του είχαν κοστίσει τελευταία σε δημοσκοπικά ποσοστά, δεν κατάφεραν όμως να του στερήσουν
την ηγεσία του κόμματος.
Οι θέσεις του για τα μεγάλα θέματα της Γερμανίας, την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, την κλιματική αλλαγή, τον διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό, υπαγορεύονταν έως τώρα από καθαρά τοπικιστικά κριτήρια. Ενδεικτικά, αντιστεκόταν στην
πολιτική της Καγκελαρίου για απολιγνιτοποίηση,
ακριβώς επειδή τα συμφέροντα της περιοχής του
ήταν διαφορετικά, ενώ επαναλάμβανε συχνά ότι
«οι πολιτικές για το κλίμα δεν πρέπει να οδηγήσουν την οικονομία σε ασφυξία».
Μετά την εκλογή του νέου αρχηγού του CDU,
το επόμενο ερωτηματικό αφορά την Καγκελαρία.
Η ‹Αγγελα Μέρκελ είναι έτοιμη να αποχωρήσει
από την πολιτική, «ξεβολεύοντας» το κόμμα της
που έπειτα από 16 χρόνια θα πρέπει να αναζητήσει υποψήφιο Καγκελάριο, ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου. «Κανείς
από τους τρεις υποψηφίους αρχηγούς του CDU»
δεν θα είναι υποψήφιος Καγκελάριος, εκτιμά ο
πολιτικός αναλυτής ‹Αλμπερτ φον Λούκε, ο οποίος είχε και προβλέψει για την τηλεόραση της Βόρειας ότι ο κ. Λάσετ θα κέρδιζε μεν την εσωκομματική μάχη, καθώς αποτελούσε, όπως έλεγε, μια
καλή λύση - γέφυρα, η οποία θα εγγυάτο την ενότητα του κόμματος, αλλά είναι πολύ αδύναμος
για να γίνει Καγκελάριος.
Πράγματι, αν και διαθέτει μακρά εμπειρία διαχείρισης, ο νέος αρχηγός του CDU δεν φαίνεται
να τα πηγαίνει καλά με την κοινή γνώμη, ενώ το
τελευταίο διάστημα έχει δεχτεί έντονη κριτική για
την πολιτική του στην πανδημία. Ο Φρίντριχ
Μερτς, από την άλλη πλευρά, εκτιμά ο ίδιος ανα-

λυτής, είναι πολωτικός και ξυπνά όλα τα αντανακλαστικά των κεντρώων χριστιανοδημοκρατών.
«Θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει μια-δυο μονάδες από την ακροδεξιά, αλλά θα κινδύνευε να
χάσει πολύ περισσότερες από το κέντρο», σημειώνει ο κ. φον Λούκε.
Η μάχη λοιπόν για τον υποψήφιο --και πιθανότατα επόμενο-- Καγκελάριο είναι τυπικά ανοιχτή.
Σε αυτή τη μάχη υπήρχε έως τώρα η αντίληψη ότι
δήλωνε «παρών» και ο υπουργός Υγείας Γενς
Σπαν, ο οποίος κατέβηκε στο συνέδριο ως «ομάδα» με τον ‹Αρμιν Λάσετ. Τα προβλήματα ωστόσο
με τα εμβόλια, κάποιες αδέξιες εσωκομματικές κινήσεις και το χθεσινό του «φάουλ» μάλλον έχουν
ψαλιδίσει τις φιλοδοξίες του. Πριν από την ψηφοφορία και ενώ οι τρεις υποψήφιοι αρχηγοί δέχονταν ερωτήσεις από τους συνέδρους, ζήτησε τον
λόγο ο κ. Σπαν, ο οποίος αντί για ερώτηση προτίμησε να παρουσιάσει τις αρετές του ‘Αρμιν Λάσετ
και τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να ψηφιστεί. Η κίνησή του ενόχλησε πολλούς από τους
συνέδρους και του κοστίζει ήδη: εξελέγη τελευταίος στο προεδρείο του κόμματος, ενώ τουλάχιστον η Sueddeutsche Zeitung, η Welt και το
Spiegel τον κατατάσσουν στους χαμένους της
χθεσινής ημέρας.
Την ίδια ώρα, ο δημοφιλέστερος πολιτικός για
την Καγκελαρία, δεν έχει ακόμη εκδηλώσει επισήμως το ενδιαφέρον του. Ο Πρωθυπουργός της
Βαυαρίας και Αρχηγός του αδελφού κόμματος
του CDU, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης
(CSU) Μάρκους Σέντερ έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και μάλλον απολαμβάνει να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις. Οι αποφάσεις θα ληφθούν κατά το τέλος Μαρτίου και το βασικό κριτήριο των δύο κομμάτων θα είναι, τι άλλο; Ποιος
μπορεί να φέρει στην Χριστιανική Ένωση (CDU/
CSU) τα μεγαλύτερα ποσοστά, στις πρώτες εκλογές χωρίς την ‹Αγγελα Μέρκελ.

Πολύνεκρος σεισμός 6,2 R στην Ινδονησία
Μαμούτζου.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
Τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν
τουλάχιστον 10 επιζώντες κάτω από
τα χαλάσματα στη νήσου Σουλαουέσι, που επλήγη το Σάββατο από ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες
άνθρωποι και να μείνουν άστεγοι περισσότεροι από 10.000.
Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχουν
χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό,
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου
της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών.
Ο σεισμός προκάλεσε πανικό
στους κατοίκους, στο δυτικό τμήμα

της Σουλαουέσι, που είχε πληγεί το
2018 από έναν πολύ ισχυρό σεισμό
και ένα καταστροφικό τσουνάμι.
Δεκάδες σοροί ανασύρθηκαν από

τα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν στο Μαμούτζου. Θύματα
ανασύρθηκαν και νοτιότερα, όπου
έγινε αισθητός σήμερα το πρωί ένας

ισχυρός μετασεισμός.
Η έλλειψη βαρύ εξοπλισμού επιβραδύνει τις προσπάθειες των διασωστών για να απεγκλωβίσουν τα
θύματα, ωστόσο κατάφεραν να βγάλουν από τα ερείπια «τουλάχιστον 10
επιζώντες», ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης.
Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει
πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Περίπου 190 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αναφέρουν οι αρχές, ενώ περίπου 15.000
κάτοικοι βρίσκονται σε προσωρινά
καταφύγια.

Οικονομία
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Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ο Dow Jones έκλεισε μειωμένος κατά
177,26 μονάδες (-0,57%), στις 30.814,26 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας τεχνολογίας, έκλεισε με
πτώση 114,14 μονάδων (-0,87%), στις
12.998,5 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P
500, πιο ενδεικτικός της γενικής τάσης,
έκλεισε με πτώση 27,29 μονάδων (-0,72%),
στις 3.768,25 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε
απώλειες 1,01% στις 407,85 μονάδες. Ο έτερος πανευρωπαϊκός Stoxx 50 έχασε 1,15%.
Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX
υποχώρησε 1,44%, ο βρετανικός FTSE 100 διολίσθησε 0,99% και ο γαλλικός CAC-40 έχασε 1,22%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός
IBEX-35 κατέγραψε απώλειες 1,69% και ο
ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε 1,13%.

Το ευρώ στα $1,2127
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,2127 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 125,720 γεν,
στο 0,8897 με τη στερλίνα και στο 1,0769 με
το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου
υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,11% έναντι
του γεν και διαμορφώνεται στα 103,690 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
πτώση 0,42% και διαμορφώνεται στα 1,3631
δολάρια.

Στο 16,7% η ανεργία
Στο 16,7% διαμορφώθηκε το ποσοστό της
ανεργίας στη χώρα τον Οκτώβριο πέρυσι,
αμετάβλητο τόσο σε σχέση με τον Οκτώβριο
2019, όσο και με το διορθωμένο προς τα πάνω ποσοστό τον Σεπτέμβριο 2020. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 786.439 άτομα και αυξήθηκαν
κατά 446 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο
2019 και κατά 287 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι
το γεγονός ότι η ανεργία αυξήθηκε στις πλέον παραγωγικές ηλικίες 15- 34 ετών.
Από την έρευνα εργατικού δυναμικού της
ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν επίσης τα εξής:
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.925.372 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 9.964 άτομα σε
σχέση με τον Οκτώβριο 2019 (αύξηση 0,3%)
και κατά 6.336 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020 (αύξηση 0,2%). Με βάση τις
κατευθύνσεις της Eurostat, λόγω της πανδημίας, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή
σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται
απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή εάν
λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των
αποδοχών τους.
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
εργασία) ανήλθε σε 3.172.393 άτομα. Οι οικονομικά μη ενεργοί μειώθηκαν κατά 43.892
άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2019 (μείωση 1,4%) και κατά 10.710 άτομα σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο 2020 (μείωση 0,3%). Σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητεί ενεργά
εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει
άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους
ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό
πληθυσμό.

Χρηματιστήριο Κύπρου

Στη φωτογραφία απεικόνιση αποδόμησης κορωνοϊού. Σε μία παγκόσμια καινοτομία οδήγησε η
συνεργασία των ελληνικών εταιρειών MartUp και Advanced Biochemicals, συμβάλλοντας ενεργά
στη μάχη κατά του νέου κορονοϊού, Sars Cov-2 και της COVID-19. Βασιζόμενες πάνω στο διοξείδιο του τιτανίου (σ.σ. TiO2) που παράγει τεχνοβλαστός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ι.Τ.Ε) στην Κρήτη και το οποίο προέρχεται από αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία στις ΗΠΑ, στη
Ρωσία, στην Κίνα και αλλού, οι MartUp και Advanced Biochemicals ανέπτυξαν νέα φωτοκαταλυτικά
φίλτρα κλιματισμού, τα οποία καταστρέφουν αποτελεσματικά, μέσω έκλυσης ριζών υδροξυλίου,
και τον ιό Sars Cov-2, χωρίς τη βλαπτική χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας (σ.σ. ακτίνες UV),
καθώς αξιοποιούν μόνο το ορατό φως. Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Martup/STR

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μ

ε απώλειες 3,56% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την δεύτερη εβδομάδα του 2021, ενώ υποχώρησε και η συναλλακτική δραστηριότητα υποδηλώνοντας την
επιφυλακτικότητα των αγοραστών στα τρέχοντα επίπεδα.

Διστακτική να συνεχίσει το ράλι των δύο προηγούμενων μηνών φαίνεται η ελληνική αγορά ακολουθώντας μια επιφυλακτική πορεία στο ξεκίνημα
του 2021, ενώ και στο εξωτερικό καταγράφεται μια
κόπωση μετά την καταγραφή των ιστορικών υψηλών.
Η διόρθωση, πάντως της αγοράς από τα υψηλά
των 827 μονάδων, μετά από ένα έντονο ανοδικό δίμηνο κινείται σε αναμενόμενα επίπεδα.
Η Eurobank Securities σε έκθεσή της για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, τονίζει ότι παρά τις
αβέβαιες βραχυπρόθεσμες προοπτικές, η πολιτική
υποστήριξη διεθνώς, η δημοσιονομική στήριξη στο
εσωτερικό και η επικείμενη ροή κεφαλαίων της ΕΕ
παρέχουν ένα εποικοδομητικό σκηνικό για τις ελληνικές μετοχές.
Όπως επισημαίνει, οι ελληνικές μετοχές σημείωσαν πτώση 12% το 2020, μετά το ξέσπασμα του
COVID-19 και τα lockdowns που ακολούθησαν. Παρόλο που ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε σημαντικά
από τον Μάρτιο του 2020 μέσω θετικών ειδήσεων για
τα εμβόλια στο δ› τρίμηνο του 2020, παραμένει 14%
κάτω από το υψηλό του 2020.
Η Eurobank Securities στα top picks τοποθετεί τις
ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ και Μυτιληναίο. Από τις τράπεζες προτιμά την Εθνική Τράπεζα, δεδομένου του
ισχυρού ισολογισμού της που προσφέρει έναν σαφή
τρόπο ανάκτησης κερδών, σε συνδυασμό με μια ελκυστική αποτίμηση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 790,14 μονάδες, έναντι 819,27 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,56%.
Από τις αρχές του 2021 έχει καταγράψει πτώση σε
ποσοστό 2,33%. Τεχνικά, στήριξη στην αγορά παρέχουν οι 780 και χαμηλότερα οι 750 μονάδες, ενώ
αντιστάσεις εντοπίζονται στις 820 και υψηλότερα
στις 850 μονάδες. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,40%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με
απώλειες 2,69%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την
εβδομάδα με πτώση σε ποσοστό 4,71%, ενώ από τις
αρχές του νέου έτους υποχωρεί κατά 8,00%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 301,069 εκατ.
ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα 60,214 εκατ. ευρώ, από 75,780 εκατ. ευρώ της
προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 1,419 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 53,210 δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο
όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η
Eurobank διακινώντας 8.562.582 και 6.190.967 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 9,048 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 7,848 εκατ.
ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 70 πτωτικά και
23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +18,81% και SATO +18,18%
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
ΚΡΕΚΑ -19,58% και Λανακάμ(κ) -13,13%.

Περιορισμένες οι επιπτώσεις στην Ευρωζώνη
Aν και η οικονομία της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε
πολύ, τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών μειώθηκαν
στο τρίτο τρίμηνο του 2020 χάρη στις πρωτοφανείς
κρατικές εγγυήσεις και στις αναστολές καταβολής
δόσεων δανείων καθώς και τη στήριξη που παρείχε η
ίδια η ΕΚΤ.
Ο επικεφαλής της εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Αντρέα Ενρία, ωστόσο, τόνισε ότι
δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και έκανε μία
πρόταση για τη διαχείριση ενδεχόμενων χρεοκοπιών
μικρών και μεσαίων τραπεζών, οι οποίες δεν καλύπτονται σήμερα από τους κανόνες της ΕΕ.
«Έως τώρα, ο αντίκτυπος της πανδημίας στους
ισολογισμούς των τραπεζών παρέμεινε περιορισμένος», είπε ο Ενρία σε ομιλία του, προσθέτοντας: «Δεν
θα πρέπει, όμως, να εφησυχάσουμε. Δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε ότι, μόλις αρθούν τα κρατικά μέτρα
στήριξης, κάποιες τράπεζες μπορεί να υποστούν σημαντική επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού
τους».
Ο Ενρία είπε ότι το να επιτραπεί μικρότερες τράπεζες να εκκαθαριστούν ή να διασωθούν δεν είναι αρκε-

τό και ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
«Το να έχουμε ένα αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων, και για τις μικρές και μεσαίες τράπεζες, είναι αναγκαίο για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών και του
κοινού σε μεγάλο βαθμό, να αποφύγουμε τον χρηματοπιστωτικό κερματισμό και να διασφαλίσουμε τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε.
Καθώς δεν φαίνεται στο ορατό μέλλον η πανευρωπαϊκή ασφάλιση των καταθέσεων, ο Ενρία πρότεινε
μία διαδικασία με την οποία το Ενιαίο Εποπτικό Συμβούλιο (SRB) της ΕΕ θα δίνει το σήμα για εκκαθάριση, την οποία όμως θα πρέπει να εγκρίνουν οι εθνικές
αρχές εκκαθάρισης (NRA). «To SRB θα διατηρούσε
έναν ισχυρό ρόλο για τη ρευστοποίηση και για να
προτείνει τη μεταφορά του ενεργητικού και παθητικού μίας τράπεζας, αλλά το NRA θα διατηρούσε το
δικαίωμα να μπλοκάρει τη διαδικασία αν τη θεωρήσει
πολύ δαπανηρή για το εθνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων», δήλωσε ο Ενρία.

Ουσιαστικά αμετάβλητος παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Παρασκευή ο οποίος έκλεισε
στις 56,33 μονάδες, σημειώνοντας αμελητέα
αύξηση κατά 0,09%. Σε εβδομαδιαία βάση ο
δείκτης κατέγραψε αύξηση κατά 0,30%. Η αξία
των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
€44.326,39.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 33,46
μονάδες, καταγράφοντας μικρά κέρδη σε ποσοστό 0,15%.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, αύξηση κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 0,33%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισαν
τα Ξενοδοχεία. Μείωση κατέγραψαν οι Επενδυτικές κατά 2,16% και η Εναλλακτική Αγορά
κατά 0,16%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με
€16.055,56 (τιμή κλεισίματος €0,72– άνοδος
0,42%), της Logicom με €15.144,10 (τιμή κλεισίματος €1,39– άνοδος 2,21%), της Κυπριακής
Εταιρείας Τσιμέντων με €5.772,37 (τιμή κλεισίματος €0,38– άνοδος 0,53%), της ΚΕΟ με
€3.242,57 (τιμή κλεισίματος €1,28– άνοδος
0,79%) και Δήμητρας Επενδυτικής με €1.892,44
(τιμή κλεισίματος €0,39– πτώση 2,50%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά, ενώ 2
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 44.
Εξάλλου του ΧΑΚ ανακοίνωσε τη συνέχιση
της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων
των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από
το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμου του 2017:
1. Cyprus Trading Corporation Plc
2. Woolworth (Cyprus) Properties Plc
3. Ermes Department Stores Plc
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε
όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την
αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων
των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 18 Ιανουαρίου 2021, μέχρι τη συμμόρφωση τους και
το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021,
εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου
δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για
δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.
Το ΧΑΚ ανακοίνωσε επίσης τη συνέχιση της
αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των
ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με
βάση την εξουσία που της παρέχεται από το
άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμου του 2017:
1. Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ
2. Regallia Holdings & Investments Public Ltd
3. Αίαντας Επενδυτιή Δημόσια Λτδ
4. Harvest Capital Management Public Ltd
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως
ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των
εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 18 Ιανουαρίου 2021, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, εάν μέχρι τη
λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.
Ανακοίνωσε ακόμα την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τρίαινα
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά), με βάση το άρθρο 183 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων
του ΧΑΚ, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της,
για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020 .
Η αναστολή διαπραγμάτευσης της εν λόγω
εταιρείας , θα ισχύει από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021.
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Πολύ απογοητευτικά τα αποτελέσματα για τους αγνοούμενους το 2020 λέει o Λεωνίδας Παντελίδης
Λευκωσία.- Της Μαρίας Κονιώτου/ΚΥΠΕ

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Παντελίδης είπε πως «πάντοτε υπάρχει ροή πληροφοριών. Επίσης τρία άτομα συνεχίζουν να εργάζονται πάνω
στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών καθώς και διαφόρων χωρών επί μόνιμης βάσεως», ανέφερε.
Ερωτηθείς ειδικότερα για το θέμα των αγνοουμένων τα οστά των οποίων πιθανόν να βρίσκονται στην Αμμόχωστο, ο κ. Παντελίδης είπε πως
το κύριο μας ενδιαφέρον αφορά το κοιμητήριο
του Σταυρού, διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν αγνοούμενοι που τάφηκαν εκεί και υπάρχει ενδιαφέρον να δοθεί πρόσβαση ώστε να πάμε εκεί με μάρτυρες. Είπε ακόμη πως στην περίκλειστη πόλη
υπάρχουν 17 περιπτώσεις δηλωθέντων εξαφανισθέντων.

Π

ολύ απογοητευτικά, λόγω κυρίως των
προβλημάτων εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή του προγράμματος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους
(ΔΕΑ) το 2020 το μέλος της ελληνοκυπριακής
πλευράς στην Επιτροπή, Λεωνίδας Παντελίδης,
σημειώνοντας, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, πως
«στόχος είναι μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες
να εντείνουμε τις προσπάθειες για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα της ΔΕΑ κατά το 2020 έγιναν 25
ταυτοποιήσεις και εκταφές 10 ατόμων, ενώ το ποσοστό των ανασκαφών όπου εντοπίστηκαν λείψανα φθάνει στο 11%. Σημειώνεται πως το 2019
είχαν γίνει 42 ταυτοποιήσεις, το 2018 71, το 2017
117 και το 2016 115. Εξάλλου το 2019 είχαν εκταφεί 29 άτομα, το 2018 11, το 2017 39 και το 2016
83.
«Σίγουρα ήταν ο χειρότερος χρόνος το 2020.
Χάσαμε πολλές ημέρες εργασίας. Χάσαμε 73 ημέρες λόγω της πανδημίας και περίπου 25 εργάσιμες
λόγω των καιρικών συνθηκών, 19 λόγω του καύσωνα και οι υπόλοιπες λόγω βροχών», ανέφερε
στο ΚΥΠΕ ο κ. Παντελίδης. Είπε επίσης πως μετά
τις «εκλογές» στα κατεχόμενα το γραφείο του Τ/κ
μέλους της ΔΕΑ υπολειτουργούσε, αφού μπήκε
σε μια μεταβατική περίοδο, επειδή η Γκιουλντέν
Πλουμέρ Κιουτσιούκ και η βοηθός της ενημερώθηκαν ότι δεν θα ανανεώνονταν στα συμβόλαιά
τους και δεν διορίστηκε άμεσα άλλο μέλος της
τ/κ πλευράς στη ΔΕΑ. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ανακοινώθηκε πως τη θέση αυτή ανέλαβε
από την 1η Ιανουαρίου 2021 ο Χακί Μουφτουζαντέ.
Αναφερόμενος στην παρούσα κατάσταση
πραγμάτων, ο κ. Παντελίδης είπε πως αυτή τη

Κρούσματα κορωνοϊού

στιγμή δεν μπορούν να δουλέψουν τα συνεργεία
που κάνουν τις ανασκαφές, ούτε το εργαστήριο
όπου γίνονται οι ταυτοποιήσεις. Και στις δυο περιπτώσεις οι ομάδες είναι δικοινοτικές. Αυτή τη
στιγμή για να μπορέσει να υπάρξει διέλευση από
τα οδοφράγματα απαιτείται να παρουσιάζεται αρνητικό τεστ κορωνοϊού κάθε 72 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα των συνεργείων που περνούν
από τα οδοφράγματα θα δουλεύουν για δυο ημέρες και δεν θα δουλεύουν μετά μια ημέρα για να
κάνουν το τεστ, εξήγησε ο κ. Παντελίδης. Ως εκ
τούτου οπουδήποτε χρειάζεται να δουλέψουμε δικοινοτικά δεν μπορούμε να δουλέψουμε αυτή τη
στιγμή, πρόσθεσε
Ανέφερε πως τώρα «δουλεύουμε πάνω στις
φάσεις του προγράμματος που δεν απαιτούν φυσική παρουσία. Γίνονται έρευνες από το γραφείο
μας σε σχέση με τα στοιχεία, τις πληροφορίες και
αυτές συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. Το κάθε
γραφείο έχει τη δική του ερευνητική ομάδα και
τώρα και οι αρχαιολόγοι μας κάνουν ερευνητική
δουλειά».

Είπε ακόμη ότι «έχουμε ένα στοιχειώδες προσωπικό που έρχεται στο γραφείο εκ περιτροπής
και οι υπόλοιποι εργάζονται από το σπίτι τους».
Σημείωσε πως «έχουμε ετοιμάσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό υποθέσεων που περιμένουν για ανασκαφές. Μιλούμε για πάνω από 100 περιπτώσεις
οι οποίες είναι στο πρόγραμμα ανασκαφών. Περιμένουμε πότε θα μπορέσουμε να σκάψουμε. Η
ερευνητική δουλειά κατάφερε και προχώρησε κατά το πρώτο lockdown από τον Μάρτιο μέχρι τον
Μάιο και κάτι ανάλογο γίνεται και τώρα».
Ο κ. Παντελίδης είπε πως μετά τον διορισμό
του νέου μέλους της τ/κ πλευράς στη ΔΕΑ ο ίδιος
πέρασε στα κατεχόμενα και είχε κατ` ιδίαν συνάντηση μαζί του. «Επίσης κάναμε συνεδρία της
Επιτροπής διαδικτυακά. Αποφασίσαμε τον τρόπο
που θα δουλέψουμε ως Επιτροπή, κάναμε μια
ανασκόπηση της κατάστασης. Προσπαθούμε να
δούμε πότε περίπου θα μπορέσουν να ξαναρχίσουν να δουλεύουν τα συνεργεία. Κάνουμε μια
συζήτηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για κρούσματα κορωνοϊού στη ΔΕΑ, ο κ. Παντελίδης είπε πως «υπήρξε κρούσμα στο γραφείο του Τ/κ εκπροσώπου
που αφορούσε μια Τ/κ ερευνήτρια και στο δικό
μας γραφείο ένα κρούσμα που αφορούσε Ε/κ εργάτρια που δουλεύει στις ανασκαφές».
Ανέφερε πως η ΔΕΑ έχει επιτροπή ανταπόκρισης για τις περιπτώσεις αυτές και εφαρμόζονται
τα πρωτόκολλα, «γίνεται απολύμανση ,εντοπίζονται οι επαφές, βεβαιωνόμαστε ότι γίνεται αυτοαπομόνωση, επικοινωνούμε με το Υπουργείο
Υγείας αν παραστεί ανάγκη κ.ο.κ.».
Είπε ακόμη πως στενές επαφές ατόμων που εργάζονται στη ΔΕΑ βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό και έτσι τα άτομα αυτά αναγκάστηκαν να
μπουν σε αυτοπεριορισμό και να ακολουθήσουν
ότι λένε τα πρωτόκολλα.
«Είναι απαίτησή μας όλα μέλη του προσωπικού
να μας ενημερώνουν για όλες τις περιπτώσεις
κρουσμάτων που έχουν σχέση μαζί τους. Δηλαδή
αν βρεθεί κρούσμα στο σχολείο των παιδιών τους
μας ενημερώνουν και οι πληροφορίες κοινοποιούνται για να είναι όλοι ενημερωμένοι για την κατάσταση», σημείωσε ο κ. Παντελίδης.

Κριτική ΑΚΕΛ στον πρόεδρο για κυπριακό, διαπλοκή
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
Κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη για χειρισμούς του στο κυπριακό,
αλλά και την διαπλοκή, ασκεί το ΑΚΕΛ, με
γραπτή δήλωση του βουλευτή και μέλους του
Πολιτικού Γραφείου, Άριστου Δαμιανού.
«Εδώ και χρόνια το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε
ότι το παρατεταμένο αδιέξοδο στο κυπριακό
και το διαπραγματευτικό κενό ευνοούν την
Τουρκία και τους παράνομους σχεδιασμούς της.
Ιδιαίτερα μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα,
η Τουρκία έχει σκληρύνει περαιτέρω τη στάση
της, παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και υλοποιώντας τις απειλές της για εποικισμό των Βαρωσίων, χωρίς το οποιοδήποτε κόστος. Δυστυχώς
το κυπριακό βρίσκεται στο πιο οριακό του σημείο, με τον κίνδυνο μονιμοποίησης της διχοτόμησης να είναι πραγματικός.
Γι’ αυτό, εν όψει της επικείμενης άτυπης διάσκεψης τον ερχόμενο μήνα, η πλευρά μας και
ιδιαίτερα ο κ. Αναστασιάδης, οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η αμφισβήτηση του
Πλαισίου Γκουτέρρεζ, του κεκτημένου των συνομιλιών, των μέχρι σήμερα συγκλίσεων και ιδιαίτερα οι πειραματισμοί με τη συμφωνημένη
βάση λύσης δικοινοτικής διζωνικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται από
τον ΟΗΕ, που υπήρξε από πλευράς του κ. Αναστασιάδη, πρέπει να αφεθεί στο παρελθόν διότι
μόνο ζημιά προκάλεσε στην υπόθεσή μας, δίνοντας αχρείαστα άλλοθι στην τουρκική αδιαλλαξία. Πλέον η τουρκική πλευρά θέτει επίσημα
τη λύση δύο κρατών.
Παρά το γεγονός ότι -δυστυχώς- ο κ. Αναστασιάδης απώλεσε την αξιοπιστία του, παρά
το γεγονός ότι με παλινδρομήσεις και σκοπιμότητες βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ορι-

στικοποίηση της διχοτόμησης, το ΑΚΕΛ ως
κόμμα πατριωτικό θα λειτουργήσει -όπως πάντα- έτσι και τώρα υπεύθυνα.
Για το ΑΚΕΛ η αποτροπή της διχοτόμησης
και η δημιουργία των προϋποθέσεων, μέσα σε
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, στη βάση
της συμφωνημένης βάσης λύσης, που θα οδηγήσουν σε απελευθέρωση και επανένωση του
τόπου και του λαού μας, αποτελεί την πυξίδα
των αποφάσεων και των ενεργειών μας».

ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Είναι αυταπόδεικτη η θεσμική διαπλοκή του
κ. Αναστασιάδη, αζναφέρει σε δήλωσή του ο
Άριστος Δαμιανού.
«Το ΑΚΕΛ εδώ και χρόνια επικρίνει ενέργειες και αποφάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη
και του Υπουργικού του Συμβουλίου, οι οποίες
συνιστούν θεσμική διαπλοκή. Επομένως, πέρα
από διαψεύσεις των όσων επί της ουσίας έγραψε ο Ανδρέας Παράσχος, η θεσμική διαπλοκή
του κ Αναστασιάδη είναι αυταπόδεικτη διότι:
1. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέτρεψε
στο Υπουργικό του Συμβούλιο να εγκρίνει αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις που
έγιναν από το δικηγορικό γραφείο που ίδρυσε ο
ίδιος. Ως αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων
του Υπουργικού, αποκόμισαν οικονομικό όφελος άτομα του άμεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος και πρώην συνέταιροι του κ. Αναστασιάδη.
2. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ταξίδεψε
δωρεάν με ιδιωτικά τζετ μεγαλοεπιχειρηματιών
και άρα έλαβε δώρο σε είδος αποτιμητέο σε
χρήμα όπως καθορίζουν διεθνείς συμβάσεις.
Μάλιστα ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας, με
του οποίου το τζετ ταξίδεψε και στις Σευχέλλες,
έλαβε στη συνέχεια δεκάδες διαβατήρια με κατ΄

εξαίρεση πολιτογραφήσεις, ενδεχομένως παράνομα σε ορισμένες περιπτώσεις.
3. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε
και συμφώνησε με το κούρεμα καταθέσεων, την
ώρα που μέλη του άμεσου οικογενειακού του
περιβάλλοντος, υπό συνθήκες ενδεχόμενης
προνομιακής πληροφόρησης, έβγαλαν δεκάδες
εκατομμύρια εκτός Κύπρου κ γλύτωσαν από το
κούρεμα καταθέσεων.
Αυτά είναι ο ορισμός της θεσμικής διαπλοκής. Αυτά και πολλά άλλα εκθέτουν διεθνώς
την Κυπριακή Δημοκρατία και αμαυρώνουν το
όνομα της πατρίδας μας. Αυτά και πολλά άλλα
οδήγησαν οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας
στην κατάταξη της Κύπρου ως της χώρας με τη
μεγαλύτερη αύξηση της διαφθοράς από τότε
που στην εξουσία βρίσκεται ο κ. Αναστασιάδης
και ο ΔΗΣΥ».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το ΑΚΕΛ, αναμασώντας τους ίδιους αστήρικτους ισχυρισμούς, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο, «συνεχίζει
να επιτίθεται εναντίον της Κυβέρνησης και του
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει
την κοινή γνώμη από τις δικές του βαρύτατες
ευθύνες και εμπλοκή στη διαφθορά».
Σε γραπτή δήλωση, ο κ. Κούσιος αναφέρει
ότι «έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες με ήχο και εικόνα, της εμπλοκής ανώτατου στελέχους, βουλευτή και χορηγού του ΑΚΕΛ, στο βίντεο του
Al Jazeera».
«Είναι, επίσης, σε όλους γνωστό ότι στελέχη
του ΑΚΕΛ έχουν καταδικαστεί για διαφθορά
και άλλα αδικήματα από τα δικαστήρια», προσθέτει.
Ο Εκπρόσωπος καλεί τέλος το ΑΚΕΛ «να

επικεντρωθεί στις δικές του, τεκμηριωμένες με
δικαστικές αποφάσεις, ήχο και εικόνα, βαρύτατες ευθύνες και εμπλοκή στη διαφθορά», όπως
αναφέρει, «και ας αφήσει, επιτέλους, τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, τους ψιθύρους και τις
κακόβουλες επιθέσεις».
Απαντώντας στη δήλωση του ΑΚΕΛ για το
κυπριακό, ο κ. Κούσιος ανέφερε ότι την κρίσιμη
τούτη ώρα, λίγο πριν την άτυπη πενταμερή που
θα συγκαλέσει ο ΓΓ των ΗΕ, να επιδείξουμε
όλοι τη μέγιστη δυνατή ενότητα, την οποία
απαιτεί από εμάς ο κυπριακός λαός. Ο κ. Κούσιος σημειώνει πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
κατά την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς
για τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς οι
οποίες θα τεθούν κατά την άτυπη πενταμερή,
την οποία προτίθεται να συγκαλέσει ο ΓΓ των
ΗΕ.
Προσθέτει πως «η θέση του Προέδρου της
Δημοκρατίας ήταν και παραμένει η ίδια, όπως
αυτή εκφράστηκε κατ΄ επανάληψη, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς».
«Παραπέμπουμε στο Κοινό Ανακοινωθέν της
25ης Νοεμβρίου του 2019 κατά την τριμερή διάσκεψη στο Βερολίνο, στις επιστολές του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον ΓΓ των ΗΕ
και στις επανειλημμένες ξεκάθαρες δηλώσεις
του Προέδρου για το θέμα», σημειώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Καταλήγει αναφέροντας πως «την κρίσιμη
τούτη ώρα, λίγο πριν την άτυπη πενταμερή που
θα συγκαλέσει ο ΓΓ των ΗΕ, καλούμε τόσο το
ΑΚΕΛ όσο και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα,
παρά το γεγονός ότι εισήλθαν σε προεκλογική
περίοδο, να επιδείξουμε όλοι μέγιστη δυνατή
ενότητα, την οποία απαιτεί από εμάς ο κυπριακός λαός».
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Ο Ανδρέας Παράσχος μιλά για τα €300 εκατομμύρια του Αναστασιάδη
Λευκωσία.- Της Κατερίνας Ηλιάδη
kateliadi@politis-news.com

Τεράστιο το πρόβλημα και μεγαλώνει διαρκώς από τη στιγμή που έχουν όλα γίνει ένα σύστημα το οποίο κινείται στα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας.

Τ

α γεγονότα είναι γνωστά. Την περασμένη Κυριακή, ο δημοσιογράφος και
διευθυντής της «Καθημερινής» Κύπρου στο
άρθρο του έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Είχε όμως αντιληφθεί ότι τα ‘χρυσά’ διαβατήρια’ ήταν η κότα
με τα χρυσά αβγά, που όπως φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε μια νύχτα ευθυμίας στην Αθήνα άφηνε στο γραφείο του 300 εκατομμύρια
ετησίως (σ.σ. στην πρώτη του θητεία είναι το
σωστό, σύμφωνα με τον Παράσχο, που παραδέχεται ότι το «ετησίως» είναι λάθος), που τα
πήγαινε μετά στις Σεϋχέλλες με ιδιωτικές
πτήσεις.
Γι’ αυτό στο Μoντ Πελεράν δεν πήρε Βαρώσι
και Μόρφου και στο Κραν Μοντανά λύση. Αιφνιδίως όμως το Al Jazeera σήκωσε τη σκεπή και
φάνηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, όπως και η
κουστωδία του και πως εμάς τελικά μας πήρε ο
δαίμονας!». Την επόμενη ημέρα, κάτω από το
άρθρο εμφανίστηκε «διευκρίνιση»/απολογία.
Ο Ανδρέας Παράσχος αισθάνθηκε ότι τον
άφησαν εκτεθειμένο οι εκδότες της εφημερίδας
και την Τετάρτη υπέβαλε την παραίτησή του.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο δημοσιογράφος προχωρεί ακόμα ένα βήμα, προβαίνει σε
ακόμα μία αποκάλυψη… χωρίς αποδείξεις και
χαρτόσημα: «[…] οι πληροφορίες μου λένε πως
‘μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στις Σεϋχέλλες οι βαλίτσες μεταφέρθηκαν στην τράπεζα’».
Έχετε μιλήσει με την πηγή που σας είπε για τα
300 εκατομμύρια του Προέδρου; Γιατί δεν αποκαλύπτεται, να σας βγάλει κι εσάς από τη δύσκολη θέση;
Μίλησα μία φορά, δεν χρειάζεται να μιλήσω
και δεύτερη. Είδατε στα παγκόσμια δημοσιογραφικά χρονικά σοβαρό δημοσιογράφο να
αποκαλύπτει τις πηγές του; Άλλοι είναι σε δύσκολη θέση και όχι εγώ.
Με τους πολιτικούς αρχηγούς που γνώριζαν το
θέμα έχετε μιλήσει; Γιατί δεν βγαίνουν αυτοί
να πουν την αλήθεια;
Απορώ γιατί δεν βγαίνουν. Ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση, αφού από αυτήν μεταφέρθηκαν στην Κύπρο οι πληροφορίες περί των
διαμειφθέντων στην Αθήνα μεταξύ Τσίπρα –
Αναστασιάδη. Ακούσατε κι εσείς ότι γνωρίζει ο
Άντρος Κυπριανού όπως είπατε στην εκπομπή
σας την Πέμπτη. Το επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του «Π» Διονύσης Διονυσίου στην ίδια εκπομπή. Τις άκουσε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου,
αλλά και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος
είχε την πληροφορία και από την Αθήνα. Ενώ
είναι ευρέως γνωστό το συμβάν και σε άλλα
πολιτικά πρόσωπα και συναδέλφους της Κύπρου. Η απορία είναι γιατί το ΑΚΕΛ το κάνει
γαργάρα; Μήπως η κυβέρνηση έχει κι άλλους
σκελετούς τύπου Δρομολαξιάς στα ερμάρια της
ή ισχύει αυτό που έγραφε συχνά ο αείμνηστος
Γιάγκος Μικελλίδης ότι στην Κύπρο «αφρίδια»
βρίσκει κανείς μόνο στα τσιγκέλια των χασάπηδων.
Ποια τα όρια στο τι γράφει ή λέει ένας δημοσιογράφος;
Τα όρια είναι η σημασία του θέματος που καλύπτει. Στην προκειμένη περίπτωση αρχίζει από
την προεδρική πρόθεση εγκατάλειψης μιας διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού που ήταν στο
πλαίσιο του ΟΗΕ στην Ελβετία το 2017. Αναζητώντας τους λόγους αυτής του της κίνησης δεν
μπορείς να μην εξετάσεις τη βάσιμη πλέον κατηγορία πως το έπραξε ώστε να μην ανασταλεί
το χρυσοφόρο και εν πολλοίς ανέλεγκτο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα των «χρυσών»
διαβατηρίων και του αθέμιτου πλουτισμού μιας

κάστας επιχειρηματιών, με άμεση πρόσβαση
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Δεν μπορείς να
κωφεύσεις στις πληροφορίες που θέλουν τον
ίδιο τον Πρόεδρο να εμπλέκεται μέχρι και σε
εξαγωγή χρημάτων στο εξωτερικό. Ειδικά διαπιστώνοντας μια απότομη στροφή 180 μοιρών
στις θέσεις του με το πάγωμα των συνομιλιών
για τρία χρόνια και βολιδοσκόπηση άλλων επιλογών από τη λύση ΔΔΟ, κυρίως τα δύο κράτη
και τη χαλαρή συνομοσπονδία. Μετά το διεθνές ρεζιλίκι που επεφύλαξε στη διεφθαρμένη
κάστα ο Al Jazeera και τη γελοία αντίδραση της
κυβέρνησης, μέσα σε έναν μήνα να εγκρίνουν
όσες αιτήσεις υπήρχαν, με αυστηρά τάχατες
κριτήρια για να κλείσει η διαδικασία των «χρυσών» διαβατηρίων. Όλο αυτό το σύμπλεγμα δίνει στον δημοσιογράφο τεράστια όρια, διότι
πρόκειται ουσιαστικά για μια αδιανόητη ξεφτίλα αν όντως αληθεύει πως ο Πρόεδρος επιλέγει
μια σύμπραξη προς διχοτόμηση της Κύπρου χάριν της διαιώνισης της εξουσίας της κυβερνώσας παράταξης και των εξαπτέρυγων που την
περιβάλλουν. Της αντιπολίτευσης μη εξαιρουμένης, όπως διαφαίνεται, αφού αποφεύγει να
πιάσει το πόδι της κυβέρνησης.
Μπορεί ένας δημοσιογράφος να γράφει κάτι
χωρίς να μπορεί να το τεκμηριώσει;
Σας επικρίνουν κάποιοι ότι αυτό κάνατε…
Από πότε η δημοσιογραφική αμφισβήτηση
κινήτρων των πολιτικών πρέπει να αποδεικνύεται με τεκμήρια; Τι είναι η δημοσιογραφία; Δικαστήριο; Τεκμηρίωση απαιτείται από τους πολιτικούς που ελέγχει η δημοσιογραφία. Ας μας
πει ο Πρόεδρος τι από τα πιο πάνω δεν ισχύει;
Ας μας εξηγήσει «τεκμηριωμένα» ο Πρόεδρος:
Τι προέβαλε ως δικαιολογία όταν έφυγε από το
Μοντ Πελεράν όταν του δόθηκαν το Βαρώσι
και η Μόρφου; Διότι μας κοροϊδεύει ότι τάχα
του το ζήτησε ο Άντρος Κυπριανού. Ρωτήστε
τον ίδιο αν μετέφερε λεφτά στις Σεϋχέλλες. Ρωτήστε τον αν αληθεύει ότι μόλις προσγειώθηκε
το αεροπλάνο οι βαλίτσες μεταφέρθηκαν στην
τράπεζα. Ρωτήστε αν αληθεύει ότι σε μία από
τις αναφορές τους σε λύση δύο κρατών ο Ιωάννης Κασουλίδης του απάντησε: «Να μην πεις
ποτέ ξανά έτσι κουβέντα». Μην ρωτήσετε αν
ισχύει αυτό που έγραψε σε ανταπόκρισή του
από τη Νέα Υόρκη (05.08.18) ο Αποστόλης
Ζουπανιώτης, ότι «στον έναν ακριβώς χρόνο
(από το Κραν Μοντανά) έχει αναπτύξει «εμπιστευτικά» σε τουλάχιστον χίλιους ανθρώπους
την άποψή του ότι ίσως είναι προτιμότερο για
τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού ένα
βελούδινο διαζύγιο (είτε ως διχοτόμηση είτε ως
χαλαρή συνομοσπονδία). Μην ρωτήσετε διότι
μπορεί να είναι περισσότεροι των χιλίων.
Αν και ερωτηθήκατε επανειλημμένως τις τε-

λευταίες μέρες και απαντήσατε, ρωτώ ξανά:
μπορείτε να τεκμηριώσετε τις Σεϋχέλλες;
Στη μακρόχρονη θητεία μου στη δημοσιογραφία έχω μάθει ότι ακόμα και οι τάφοι κρύβουν τεκμήρια και αλήθειες. Η έρευνα στη δημοσιογραφία είναι εξαιρετικά δύσκολη αλλά όχι
αδύνατη και όταν βρεις το νήμα τότε γίνεται
ακατανίκητο όπλο. Γι’ αυτό κ. Ηλιάδη, όπως λένε και οι Εγγλέζοι, «The day is still young».
Οψόμεθα.
Υπάρχει ενδεχόμενο να έχετε παραπλανηθεί
από αξιόπιστη πηγή;
Αν με παραπλανούσε δεν θα ήταν αξιόπιστη.
Ο Πρόεδρος σάς ζήτησε να τεκμηριώσετε ή
να αποσύρετε… Εγώ δεν είμαι ανακριτική αρχή. Μόνο εργαλείο μου είναι η ερευνητική δημοσιογραφία. Δώστε μου λίγο χρόνο και ελπίζω
ότι θα τεκμηριώσω. Αν δεν τα καταφέρω είτε
γιατί μου αφαίρεσαν τα μέσα που είχα στη διάθεσή μου είτε γιατί επεβλήθη η γνωστή ομερτά,
και πάλι δεν θα έχω πρόβλημα να το αποσύρω.
Απλώς σας λέω ότι οι πληροφορίες μου λένε
πως «μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στις
Σεϋχέλλες οι βαλίτσες μεταφέρθηκαν στην τράπεζα». Είναι δυνατόν να αφήσω μια τέτοια πληροφορία χωρίς να αναζητήσω αν είναι αλήθεια;
Το ερώτημα μπορεί να απαντήσει οποιοδήποτε
μέλος της οικογένειας Αναστασιάδη που μετείχε στο ταξίδι. Ξέρετε γιατί το λέω. Για να μην
πάει άδικα η μομφή που μου επιδαψιλεύει ο
Πρόεδρος, του πράκτορα των Τούρκων και των
Εγγλέζων, και ως γνωστόν οι πράκτορες είναι
παντού! Ο μακαρίτης ο θεοφοβούμενος παππούς μου, ο Παναής, έλεγε, «Θεέ μου έγλεπε
μας τωρά που εγυρίσαν τα πόθκια τζιαι φακκούν της κκελλές…»!
Τελικά καταφέρατε να ξεκαθαρίσετε εάν είχε
απειλήσει το Προεδρικό με αγωγή ή όχι;
Εγώ μέχρι στιγμής αγωγή δεν έλαβα.
Γιατί ενόχλησε περισσότερο η αναφορά στα
300 εκατομμύρια;
Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι ότι επειδή η πρώτη
είναι μια πληροφορία που μπορεί να αποδειχθεί, ενώ για τη λύση δύο κρατών ο Πρόεδρος
«στον έναν ακριβώς χρόνο (από το Κραν Μοντανά) την έχει αναπτύξει «εμπιστευτικά» σε
τουλάχιστον χίλιους ανθρώπους» [Ζουπανιώτης 05.08.2018].
Είχατε ξανά παρόμοια εμπειρία;
Ποτέ, με εξαίρεση τη 15η Ιουλίου 1974.
Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα διαφθοράς
που έχουμε στον τόπο μας; Πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η διαφθορά;

Όταν λέτε όλα;
Η εκτελεστική εξουσία, η Βουλή, η δικαιοσύνη, τα κόμματα. Υπάρχει πιο συγκλονιστικά
τραγικό παράδειγμα από έναν πρόεδρο της
Βουλής που τον συνέλαβε η κάμερα του Al
Jazeera με τη γίδα στους ώμους; Ή να μην βρίσκει τίποτα ανήθικο, όπως είπε στη συνέντευξή
του στον «Π» ο Νίκος Αναστασιάδης στο γεγονός ότι έκαμε ο ίδιος 57, έστω, «χρυσά» διαβατήρια! Υπάρχει πιο εξευτελιστικό η διοικήτρια
της Κεντρικής Τράπεζας να έχει πλαστογραφήσει το έγγραφο του μισθού της και να συνεχίζει
τη θητεία της μέχρι τέλους; Μήπως ήταν επειδή
είχε σκελετούς στα ερμάρια της για όλους;
Μπορώ να μιλώ μέχρι αύριο. Απλώς παραθέτω
ξανά αυτά με τα οποία ασχολήθηκα στα 30 χρόνια της δημοσιογραφικής μου θητείας, όπως τα
σημείωσα και στην επιστολή παραίτησής μου:
το σκάνδαλο Μιλόσεβιτς, το σκάνδαλο του
ΧΑΚ, την τραγωδία των 121 θυμάτων της
Ήλιος και των οικογενειών τους, το Μαρί, το
κούρεμα, τη διάλυση της Λαϊκής Τράπεζας και
την καταλήστευση των κεφαλαίων της, τις ανάδελφες εξαγορές τραπεζών στο εξωτερικό από
Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή, την κατάρρευση
του Συνεργατισμού και την εξαθλίωση της δικαιοσύνης. Όλες αυτές οι τραγωδίες μας έπληξαν επειδή η ίδια λερή κάστα της εξουσίας, εκμεταλλευόμενη τις τεράστιες μαύρες τρύπες
του Συντάγματος, συνωθείται πίσω από τον
εκάστοτε Πρόεδρο και συνειδητά διαμοιράζονται τις δυνατότητες να διαχειρίζονται τον δημόσιο πλούτο κατά το δοκούν και εις βάρος της
τεράστιας πλειοψηφίας των φορολογούμενων
πολιτών.
Γιατί καταντήσαμε έτσι;
Διότι η ίδια κάστα φρόντισε ώστε η παρεχόμενη παιδεία να εξυπηρετεί τα αφηγήματά της
και όχι να υπηρετεί τη δημοκρατία, που με τη
σειρά της να υπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση της ζωής
των πολιτών, για να πω το ελάχιστο. Εδώ τι παρατηρείται; Η διαρκής επιδείνωση της ζωής του
ανώνυμου πολίτη.
Θέλει να λύσει το Κυπριακό ο Πρόεδρος;
Έχω απαντήσει με το άρθρο μου σε αυτό. Δεν
ενδιαφέρεται η κάστα αυτή αν η τραγωδία που
μας έπληξε το 1974 θα μετεξελιχθεί σε φάρσα,
διότι έχουν τη δύναμη και το χρήμα την ώρα
της κρίσεως να πάρουν τα αεροπλάνα τους και
να πετάξουν στις Σεϋχέλλες ή στο Λονδίνο και
στο Παρίσι. Όπως έγινε και το 1974. Ένα σας
λέω: πάρτε και μελετήστε τον κατάλογο πεσόντων του 1974 ή και των αγνοουμένων, και θα
εντοπίσετε αυτό που έγραψα ήδη πολλές φορές: ότι από εκείνους τους ήρωες, επωνύμου
πατρός ουδείς!
Τι έμεινε από τα γεγονότα της τελευταίας
εβδομάδας; Τι θα κρατήσετε; Τι να κρατήσουμε;
Εγώ θα κρατήσω έναν στίχο από το ποίημα
«Φως» του Νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη: «Καθώς περνούν τα χρόνια / πληθαίνουν οι κριτές
που σε καταδικάζουν / καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές / βλέπεις τον ήλιο μ’ άλλα μάτια».
Τι θέλετε από τη ζωή;
Τέλος στην τυραννία που καταχράται τις ζωές των ανθρώπων. Θέλουμε μια κοινωνία υψηλής παιδείας και συνειδητότητας, γιατί σκοπός
μας είναι ο άνθρωπος.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
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Ένας θάνατος ασθενή με COVID-19 και 202 νέα κρούσματα
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
ον θάνατο ενός ασθενή με COVID-19
και 202 νέα περιστατικά της νόσου
ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Υγείας.
Το άτομο που απεβίωσε, με την τελική αιτία
θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19,
είναι άντρας ηλικίας 70 ετών, με υποκείμενα
νοσήματα, ο οποίος κατέληξε στο Νοσοκομείο Τροόδους.

πτώσεις εγχώριας μετάδοσης. Την 13η Ιανουαρίου 2021, 209 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 71 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62 – 79 έτη), με το 58,9%
(ν=123) να αφορά σε άνδρες και 30,1% (ν=63)
περιπτώσεις από την επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, 38 άτομα
βρίσκονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) - τα 28 άτομα ήταν διασωληνωμένα. Η
διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε
ΜΕΘ ήταν τα 67 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-77 έτη), ενώ 24 περιπτώσεις (63,2%)
αφορούν σε άνδρες. Συνολικά 25 άτομα (65,8%)
στις ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Τ

Εξάλλου, 193 ασθενείς με COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8.014 τεστ
ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο
(PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Τα 202 (ποσοστό θετικότητας: 2,52%) νέα
περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid
test), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 28.811.
Ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική
αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 167, εκ
των οποίων 11 άντρες (66%), και 56 γυναίκες (34%). Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων
από την ασθένεια είναι τα 79 έτη.
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 193 ασθενείς της νόσου COVID-19,
εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση ή σε
συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 59 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 29
είναι διασωληνωμένοι, οι οκτώ νοσηλεύονται
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 22 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια
είναι η ακόλουθη: στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 60 ασθενείς, οι 6 στη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και οι 54 στον
θάλαμο COVID, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 74 ασθενείς, 37 ασθενείς (8 εκτός αναπνευστήρα) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
28 στον θάλαμο COVID και 9 στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στο Γενικό Νοσοκομείο
Λεμεσού 56 ασθενείς, 49 στον θάλαμο COVID
και 7 στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και
στο Μακάρειο Νοσοκομείο 3 ασθενείς στον θάλαμο COVID.

Απαγόρευση κυκλοφορίας
τις νύχτες στα κατεχόμενα

Αρχισε το πρωί της Παρασκευής, 15 Ιανουαρίου στα κατεχόμενα ο εμβολιασμός για τον Covid 19. Πρώτος εμβολιάστηκε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ.
Από τις 8.014 εργαστηριακές διαγνώσεις που
διενεργήθηκαν σήμερα οι 2.403 έγιναν με τη
μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 5,611 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen
rapid test), εντοπίστηκαν 202 περιστατικά της
νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 52
κρούσματα από 413 δείγματα που λήφθηκαν
μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των
επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 3
κρούσματα από 258 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια
Λάρνακας και Πάφου, 7 κρούσματα από 98
δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο επανελέγχου που διενεργείται την 7η ημέρα από την άφιξη ατόμων που επέστρεψαν από το Ηνωμένο
Βασίλειο και βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας, 29 κρούσματα από 1.169 δείγματα που λήφθηκαν μέσω
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 8 κρούσματα από 287
δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων και
103 κρούσματα από 5.611 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος: 178 δείγματα που λήφθηκαν

στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών
από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών
ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Στη δημοσιότητα δίδει το Υπουργείο Υγείας
την Εθνική Αναφορά για τον κορωνοϊό μέχρι
τις 12 Ιανουαρίου 2021. Συνολικά, μέχρι τις
12/1 έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 27.827 περιπτώσεις COVID-19, με 165
θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα
COVID-19: 0,6%).
Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της
COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 665,2. Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 - 12
Ιανουαρίου 2021) καταγράφηκαν 5.907 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19:
- Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων
COVID-19 ήταν τα 39 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 25-56 έτη), 53,2% αφορά σε γυναίκες
(ν= 3.140), 46,7% σε άνδρες (ν=2.756) και για
11 περιπτώσεις (0,2%) το φύλο δεν ήταν προς
το παρόν διαθέσιμο.
- Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 1%
(ν=60) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό
ταξιδιού, ενώ το 99% (ν=5.847) αφορά σε περι-

Από την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, και για μια
εβδομάδα θα ισχύει στα κατεχόμενα απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5
τα ξημερώματα, ενώ τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τελικά τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, τις
αποφάσεις ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός»,
Ερσάν Σανέρ, έπειτα από συνεδρία του «υπουργικού συμβουλίου» το απόγευμα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα λήξει στις 5 τα ξημερώματα
της Δευτέρας, 25 Ιανουαρίου.
Η ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων που ήταν σε χειμερινές διακοπές μέχρι και
χθες, θα αποφασιστεί στις 22 του μηνός από
την επιτροπή επιδημιολόγων του «υπουργείου
υγείας», δήλωσε ο «πρωθυπουργός» Σανέρ.
Για να στηριχθούν οι τομείς που επηρεάζονται από τα μέτρα, πρόσθεσε, η αύξηση στην
ΑΤΑ δεν θα δοθεί στους «δημόσιους υπαλλήλους» για τον τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου.
Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα δοθούν
στα μέτρα στήριξης.
Ο λόγος που λήφθηκαν τα μέτρα, ανέφερε ο
κ. Σανέρ, είναι η αύξηση των εγχώριων κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, όπως ήταν τα
28 από τα 31 συνολικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Ο Ερσάν Σανέρ εξέφρασε την
πεποίθηση ότι σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό που άρχισε και στα κατεχόμενα, η κατάσταση θα αντιμετωπισθεί και σύντομα θα επιστρέψουν στην ομαλότητα θέτοντας υπό έλεγχο τον
ιό.

Σεβασμό στα ψηφίσματα του Σ.Α. ζητά από την Τουρκία ο Ζοζέπ Μπορέλ
Βρυξέλλες.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τον πλήρη σεβασμό στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την άμεση ανάκληση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας
στα Βαρώσια ζητά ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ στην απάντηση
που έδωσε στην επιστολή που εστάλη με πρωτοβουλία του Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή της
Αριστεράς Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και συνυπέγραψαν
ο αντιπρόεδρος του ΕΚ και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Παπαδημούλης και ευρωβουλευτές από
τρεις Πολιτικές Ομάδες - Αριστερά, Σοσιαλιστές
και Πράσινοι.
Ο κ. Μπορέλ εκφράζει την αλληλεγγύη και την
υποστήριξη της ΕΕ στην Κύπρο, σημειώνοντας τις
δηλώσεις καταδίκης των ενεργειών της Τουρκίας
εκ μέρους του ιδίου και της ΕΕ και καλώντας για
πλήρη σεβασμό από την Τουρκία των ψηφισμάτων
550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς και για άμεση αντιστροφή
των ενεργειών της.
Όσον αφορά την περίπτωση επανέναρξης των
συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, ο Ύπατος
εκπρόσωπος της ΕΕ επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα της ΕΕ για ενεργό ρόλο και την δέσμευση για
ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό

την αιγίδα του ΟΗΕ, για μια συνολική διευθέτηση
του προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες η ιδρύθηκε η ΕΕ.
Όπως τονίζει κλείνοντας, «ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και η
ανάπτυξη συνεταιρισμών και αμοιβαία επωφελών
σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής,
διμερώς και πολυμερώς, είναι προς το στρατηγικό
συμφέρον της ΕΕ».

Ακολουθεί ολόκληρη
η απαντητική επιστολή

Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για
την επιστολή σας που εστάλη στις 18 Νοεμβρίου
2020. Συμμερίζομαι τις σοβαρές ανησυχίες σας για
τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την
Κύπρο.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στέκονται δίπλα
στην Κύπρο και εκφράζουν ανέκαθεν την ακλόνητη αλληλεγγύη και υποστήριξή τους. Πιο πρόσφατα, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις 10-11 Δεκεμβρίου 2020, οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν τα μονομερή βήματα της Τουρκίας στα
Βαρώσια και ζήτησαν να γίνουν σεβαστά πλήρως
τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η θέση της ΕΕ όσον αφορά το Βαρώσια είναι

σταθερή και σαφής. Θα συνεχίσουμε να αντλούμε
από τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας
έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία του καθεστώτος στα Βαρώσια, επαναλαμβάνοντας ότι καμία δράση που δεν είναι σύμφωνη με τα σχετικά
ψηφίσματά του δεν πρέπει να αναληφθεί σε σχέση
με τα Βαρώσια. Αυτά τα σημεία επισημαίνουμε
στην Άγκυρα.
Υπό το φως των εξελίξεων, εξέδωσα στις 13
Οκτωβρίου 2020 προσωπικά μια δήλωση εξ ονόματος της ΕΕ, εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία
μου για την απόφαση ανοίγματος στις 8 Οκτωβρίου 2020, ενός τμήματος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων. Η δήλωσή μου επιβεβαίωσε
ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να αντλεί από τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
σχετικά με το καθεστώς στα Βαρώσια, ζητώντας
παράλληλα την άμεση αντιστροφή των πρόσφατων ενεργειών.
Έπειτα από τις περαιτέρω εξελίξεις στην Κύπρο,
εξέδωσα στις 15 Νοεμβρίου 2020 ακόμα μια δήλωση, αποδοκιμάζοντας τις ενέργειες σε σχέση με τα
Βαρώσια και τις δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού. Στη δήλωση σημείωνα επίσης ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η Τουρκία να συνεισφέρει με
συγκεκριμένους όρους και να αναλάβει υπεύθυνες

δράσεις με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για διαπραγματεύσεις.
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω την αφοσίωσή
μας στην ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες ιδρύθηκε η
ΕΕ. Περιμένουμε το ίδιο από την Τουρκία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη των διαπραγματεύσεων.
Ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην
Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεταιρισμών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ
όλων των εταίρων της περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της
ΕΕ.
Η πρωτοβουλία της επιστολής προς τον Ύπατο
εκπρόσωπο της ΕΕ ανήκε στον Τουρκοκύπριο ευρωβουλευτή της Αριστεράς, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
και την συνυπέγραψαν ο Δημήτρης Παπαδημούλης, οι δύο Συμπρόεδροι της Ευρωομάδας της
Αριστεράς, Μανόν Ομπρί και Μάρτιν Σίρντεβαν, η
αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών
και πρώην εισηγήτρια για την έκθεση προόδου της
Τουρκίας, Κάτι Πίρι, ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Ρομέο Φραντζ, και ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Έβιν Ίντσιρ.

Κύπρος
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Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωμών αν απορριφθεί ο προϋπολογισμός
Λευκωσία.- Του Γρηγόρη Σάββα/ΚΥΠΕ

γίνει αφού γίνουν οι αναλογιστικές μελέτες «για
να μην επηρεάσουμε τη βιωσιμότητα του ταμείο
κοινωνικών ασφαλίσεων.

Α

ντιμέτωπη με το φάσμα της στάσης
πληρωμών θα βρεθεί η Κύπρος σε περίπτωση μη ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού και συνακόλουθης απώλειας της πρόσβασης στις αγορές, προειδοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης,
προσθέτοντας πως χωρίς τις δαπάνες στήριξης της οικονομίας εν μέσω της πανδημίας ενδεχομένως «να θρηνήσουμε επί καμένου εδάφους».
Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους
μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Πετρίδης παρέθεσε τις συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης
του κρατικού προϋπολογισμού. «Μία εκ νέου
μη ψήφιση του προϋπολογισμού σίγουρα μας
οδηγεί σε περιπέτειες. Δεν θα μπορούμε να δανειστούμε, δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές, όπως είναι προγραμματισμένο το επόμενο
διάστημα, δεν θα μπορούμε να στηρίξουμε τις
επιχειρήσεις και απειλείται και η επενδυτική
βαθμίδα της Κύπρου», τόνισε.

Ορατό το ενδεχόμενο
στάσης πληρωμών

Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής, ο κ. Πετρίδης είπε μια καταψήφιση του προϋπολογισμού
ενδεχομένως οδηγήσει και σε στάση πληρωμών.
«Πέραν του ότι δεν θα μπορούν να δοθούν τα
λεφτά (για στήριξη της οικονομίας) ενδεχομένως να θρηνήσουμε επί καμένου εδάφους διότι
διανύουμε τον 11ο μήνα της πανδημίας και οι
αντοχές και της ιδιωτικής οικονομίας έφτασαν
στο ναδίρ», είπε. Αναφορικά με το ενδεχόμενο
στάσης πληρωμών εξήγησε ότι υπάρχουν χρέη
ύψους μερικών δισεκατομμυρίων που λήγουν και
θα πρέπει να αποπληρωθούν και πρόσθεσε ότι
θα υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση απώλειας
πρόσβασης στις αγορές. «Αν δεν υπάρχει η ευχέρεια δανεισμού ενδεχομένως να οδηγηθούμε
και σε στάση πληρωμών. Εξασφαλίσαμε ρευστότητα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο (του 2020) αλλά αυτή η ρευστότητα πρέπει να ανανεώνεται»,
είπε.
Αναφορικά με την επερχόμενη αξιολόγηση
από τον οίκο Moody’s που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Ιανουαρίου, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι άλλο να υποβαθμιστεί μια χώρα που διαθέτει αξιολόγηση ΑΑΑ και διαφορετικό να
υποβαθμιστεί μια χώρα που βρίσκεται μια βαθμίδα πάνω από την επενδυτική κατηγορία.
Λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος οίκος είναι από
τους αυστηρότερους, ο ΥΠΟΙΚ επεσήμανε ότι
«δεν προδιαγράφεται τίποτα με την ψήφιση του
προϋπολογισμού αλλά σίγουρα με τη μη ψήφιση
προδιαγράφεται».
Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο κ. Πετρίδης
είπε πως ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά €339,9 εκατ. εκ
των οποίων τα €220 εκατ αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό ενσωματώθηκαν 27 από τις συνολικά
36 τροπολογίες που είχαν εγκρίνει τα κοινοβουλευτικά κόμματα κατά την αρχική ψήφιση του
προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι μειώσεις συγκεκριμένων δαπανών ύψους
€21,3 εκατ. Ο κ. Πετρίδης είπε πως στον προϋπολογισμό περιλήφθηκαν ως ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής θέματα όπως η έναρξη του κοινωνικού
διαλόγου για τη θέσπιση του κατώτατου μισθού,
η κατώτατη σύνταξη, η αφυπηρέτηση στο 63ο
για βαριά επαγγέλματα χωρίς αναλογιστική μείωση (το πέναλτι του 12%) αφού ολοκληρωθεί
αναλογιστική μελέτη, καθώς και η ετοιμασία του
τρόπου στήριξης των δανειοληπτών που κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι.

Ρευστότητα για
αντιμετώπιση 3ου κύματος

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας, ο κ. Πετρί-

Δηλώσεις κομμάτων

δης παρέπεμψε στη στρατηγική αντιμετώπισης
του πρώτου κύματος, ήτοι την έκδοση χρέους
για δημιουργία ρευστών με στόχο την στήριξη
της οικονομίας, κάτι που, όπως είπε, επικροτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από
τους οίκους αξιολόγησης.
«Δεν σπαταλήσαμε άμεσα τη ρευστότητα για
να έχουμε αποθέματα να στηρίξουμε το δεύτερο
κύμα και αυτό αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων.
Αυτά τα αποθέματα μας επέτρεψαν να εξαγγείλουμε μέτρα €350 εκατ λόγω του λοκντάουν τον
Ιανουάριο, το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Με βάση αυτή την φιλοσοφία να συνεχίσουμε να προνοούμε να έχουμε τα ρευστά διαθέσιμα αν υπάρξουν τρίτο ή τέταρτο κύμα», είπε
και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι να έχουμε τη ρευστότητα που θα μας επιτρέψει, αν μη κακό, έλθει
ένα τρίτο κύμα να στηρίξουμε την οικονομία και
αυτό θα μπορεί να γίνει αν έχουμε προϋπολογισμό και αν είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα».

Μακροοικονομικές εκτιμήσεις
«προς το καθοδικό σενάριο»

Σε ερώτηση του ΑΚΕΛ ότι ο προϋπολογισμός
του 2021 εδράζεται σε μια παραδοχή για ανάπτυξη 4,5% και αν αυτό τον σενάριο θα πραγματοποιηθεί λόγω της συνέχισης της πανδημίας, ο
κ. Πετρίδης είπε πως μέχρι τώρα η πραγματική
οικονομία πήγαινε καλύτερα από τις προβλέψεις
και έφερε ως παράδειγμα την πραγματική πρόβλεψη για συρρίκνωση 7% το 2020, ενώ ακολούθως αναθεωρήθηκε στο 5,5%.
Λέγοντας ότι η επόμενη αναθεώρηση είναι μέσα στον Μάρτιο και ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλέψεις λόγω της πανδημίας, ο
ΥΠΟΙΚ αναγνώρισε ωστόσο ότι «φυσικά όταν
έχεις ένα μήνα λοκντάουν τότε η εκτίμηση είναι
προς το καθοδικό σενάριο».
«Αν υπάρξουν τρεις μήνες λόκνταουν τι πρόβλεψη θα κάνεις;. Με τις εκτιμήσεις μας είμαστε
σωστοί, αλλά δεν είναι πανάκεια, πανάκεια είναι
να μπορέσεις να στηρίξεις με την οικονομική πολιτική», παρατήρησε.
Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει εκτροπή από
τις αρχικές προβλέψεις. «Σκοπός είναι να επανέλθει σε καθοδική τροχιά το 2021», είπε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως περίπου το ένα έκτο
του χρέους που εκδόθηκε το 2020 παραμένει ως
ρευστότητα για αντιμετώπιση της πανδημίας και
των αποπληρωμών χρέους.
Σε σχέση με το θέμα παραχώρησης κρατικών
εγγυήσεων για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτεργοδοτούμενους, ο κ. Πετρίδης
είπε πως τα κόμματα θα λάβουν εντός των ημερών επιστολή αναφορικά με τις προτάσεις της
κυβέρνησης για το θέμα.

«Εστία 2»

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στήριξη των
όσων δανειοληπτών δεν θα κριθούν βιώσιμοι

από το σχέδιο Εστία, ο κ. Πετρίδης ανέλυσε τον
τρόπο με τον οποίο θα στηριχθούν ώστε να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους, εξηγώντας
ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το νέο υποσχέδιο, όπως το χαρακτήρισε, αφού δεν υπάρχουν
όλα τα δεδομένα.
Ειδικότερα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 543 αιτήσεις κρίθηκαν ως μη βιώσιμες από
τις 5,176 αιτήσεις που λήφθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας. Όπως είπε, γι αυτούς τους δανειολήπτες η στήριξη θα κατανεμηθεί σε τρεις κατηγορίες. Όπως είπε στην πρώτη κατηγορία είναι
οι δανειολήπτες που θα γίνουν βιώσιμοι με μεγαλύτερη απομείωση του χρέους από τις τράπεζες,
στην δεύτερη αφορά όσους θα γίνουν βιώσιμοι
μετά από μεγαλύτερη απομείωση από τις τράπεζες και αυξημένη συνεισφορά από το κράτος και
η τρίτη κατηγορία αφορά σε δανειολήπτες με
πολύ χαμηλό εισόδημα που θα χρειαστεί πολύ
μεγαλύτερη συνεισφορά του κράτους. Εν μεταξύ, αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ είπε ο αριθμός των
μη βιώσιμων δανειοληπτών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κοντά στις 2.000 αφού ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των αιτήσεων.

Ένταση με το ΔΗΚΟ

Ο ΥΠΟΙΚ έκανε λόγο για αστεϊσμούς και ειρωνείες όταν η Πρόεδρος της επιτροπής, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου μίλησε για τη «μικρασιατική καταστροφή» όταν ο Υπουργός ερωτήθηκε για τις συνέπειες μιας νέας απόρριψης του προϋπολογισμού. «Σίγουρα δεν είναι για αστεϊσμούς η περίοδος η οποία διανύουμε και πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος της σοβαρότητας της κατάστασης χωρίς κοροϊδίες και ειρωνείες», είπε.
Εξάλλου, απαντώντας παρατήρηση του Προέδρου του ΔΗΚΟ ότι είναι η αλαζονεία της κυβέρνησης που οδήγησε στη μη ψήφιση του προϋπολογισμού, ο κ. Πετρίδης ανταπάντησε ότι
«θα μπορούσα να μιλήσω περί αλαζονείας και
κρατείστε τους χαρακτηρισμούς για τον εαυτό
σας».

Υπουργός Εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε πως τα
σχέδια στήριξης των εργαζομένων, μετά την επιβολή του λοκντάνουν του Ιανουαρίου τροποποιήθηκαν και αυξήθηκαν στα €130 εκατ, σε σύγκριση €24 εκατ. τον Νοέμβριο και €40 εκατ. τον
Δεκέμβριο του 2020.
«Τα νέα σχέδια είναι €130 εκατ. ακριβώς με
στόχο να μην φτάσει η ανεργία σε δραματικά ποσοστά», είπε, προσθέτοντας ότι με την έγκριση
του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του μήνα θα
καταβληθεί η στήριξη στους επηρεαζόμενους
από την πανδημία.
Αναφορικά με την πρόθεση πολιτικής για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος της ηλικίας για βαριά επαγγέλματα χωρίς την αναλογιστική μείωση του 12%, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως αυτό θα

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, η
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επέκρινε την κυβέρνηση ότι επιμένει να συνεχίσει την αβεβαιότητα μη
δίνοντας τα αντίγραφα των φακέλων των πολιτογραφήσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώ
πρόσθεσε πως αν δεν δοθούν οι φάκελοι, το ΔΗΚΟ θα καταψηφίσει και τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό.
Το ΔΗΚΟ δεν συμβιβάζεται με τις αρχές του.
Από την στιγμή που η κυβέρνηση επιμένει να
μην παραδίδει τους φακέλους στην Ελεγκτική
Υπηρεσία το ΔΗΚΟ δεν θα υπερψηφίσει τους
προϋπολογισμούς, είπε.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά
είπε πως ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός περιλαμβάνει πλέον τα νέα μέτρα στήριξης και τις
πολιτικές στήριξης ευάλωτων ομάδων καθώς και
τον σχεδιασμό για τα έργα που θα γίνουν με
άντληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
«Για όλους αυτούς τους λόγους και σε αυτές
τις πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε επιβάλλεται η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού»,
είπε και κάλεσε όλους «να επιδείξουν υπευθυνότητα βλέποντας πρώτα και πάνω απ’ όλα το καλό της πατρίδας μας».
Ο Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου είπε πως ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός
δεν έχει αλλάξει ως προς τη φιλοσοφία του, ενώ
δεν έχουν αλλάξει οι προβλέψεις επί των οποίων
έχει δομηθεί και είναι εκτός των πραγματικών
δεδομένων.
Λέγοντας ότι το ΑΚΕΛ θα μελετήσει τον
προϋπολογισμό και θα καταθέσει τους προβληματισμούς του κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο κ. Στεφάνου πρόσθεσε πως «μας χωρίζει
χάσμα στην αντίληψη μας για την κοινωνικοοικονομική πολιτική και για αυτό εμείς διαχρονικά
καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό».
Εκ μέρους της ΕΔΕΚ η Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή είπε πως το Κίνημα ζήτησε διευκρινήσεις
από τον κυβέρνηση επί των θεμάτων που έθεσε
η ΕΔΕΚ. «Το Κίνημα θα περιμένει να λάβει τις
τελικές απαντήσεις της κυβέρνησης για τις προτάσεις που εκκρεμούν ώστε το πολιτικό γραφείο
να λάβει τις τελικές αποφάσεις για τον κρατικό
προϋπολογισμό», είπε.
Ο Μιχάλης Γιωργάλλας, εκ μέρους της Αλληλεγγύης εξέφρασε ικανοποίηση τη συμπερίληψη
των τροπολογιών που κατέθεσε το κόμμα κατά
τη συζήτηση στον αρχικό προϋπολογισμό.
«Ξεκινήσαμε τη διαδικασία ανάλυσης του
προϋπολογισμού και θα τοποθετηθούμε με γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον», είπε.
Εκ μέρους της Συνεργασίας Δημοκρατικών
Δυνάμεων, ο Άγγελος Βότσης υπογράμμισε την
«τεράστια σημασία», όπως είπε του λήψης της
όποιας απόφασης επί του προϋπολογισμού. «Αν
θα εγκριθεί αυτό έπρεπε να γίνει χθες το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποσοβήσουμε και τον
όποιο κίνδυνο υποβάθμισης. Εάν από την άλλη η
απόφαση θα είναι αρνητική θα πρέπει το κράτος
να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει με δωδεκατημόρια τα σοβαρότατα προβλήματα που θα
προκύψουν».
Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, μιλώντας ενώπιον της επιτροπής είπε πως
«θα ήταν οξύμωρο σχήμα να ψηφίσουμε έναν
προϋπολογισμό που περιλαμβάνει έργα με τα
οποία έχουμε κάθετη αντίθεση» αν και χαρακτήρισε θετικό ότι στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό περιλήφθηκαν και τα μέτρα στήριξη της
οικονομίας και των εργαζομένων.
Ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός
όπως έχει αναθεωρηθεί απέκτησε περισσότερο
ανθρώπινο πρόσωπο, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση όντως ακολούθησε επεκτατική πολιτική με μέτρα στήριξης που θα αφήσει λιγότερα
κοινωνικά προβλήματα.
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Sts Athanasius and Cyril: Champions of Alexandria
By John Athanasatos

O

n January 18, the Orthodox Church
celebrates two great Fathers, Sts Athanasius and Cyril. It has been debated for years
why there is not two separate feasts instead of
the one. The two Saints were not contemporaries; Cyril was born three years after Athanasius reposed. Yet, the former expanded on
the theology of the latter; completing where
the other left off.These two great men, both
sons of Alexandria, influenced five of the seven Ecumenical Councils.
St Athanasius, born in 296 AD, attended the 1st
Ecumenical Council at Nicaea in 325 AD. He
upheld the teaching that Christ, the Son of God, is
ομοούσιος (“of one essence”) with the Father. Thus,
he defended the divinity of Christ in opposition to
the heretic Arius who claimed that Christ was
merely a creature and not divine.Athanasius also
defended the divinity of the Holy Spirit in his
Letters to Serapion. The Holy Spirit, like the Son, is
ομοούσιοςwith the Father.Athanasius foresaw the
contention over the divinity of the Holy Spirit that
would soon follow. He did not live to attend the 2nd
Ecumenical Council which dealt with this issue.
Nevertheless, St Basil the Great continued where
Athanasius left off, in On the Holy Spirit. In this
treatise, Basildefends the divinity of the Holy Spirit.
In his treatise, On the Incarnation, Athanasius
explains the purpose of why the Logos, Jesus
Christ, took on flesh and dwelt among us. (Jn 1:14)
He wisely said: God became man that man might
become God. Christ who is God became Incarnate,
beginning His earthly life as a humble Infant, in
order to save mankind. The process which we
become like God is called theosis (θέωσις); we
become by grace what God is by essence. The
purpose of the Incarnation is to establish full
communion between God and humanity so that
humanity may be restored back to Him.
St Athanasius did become Patriarch of
Alexandria in 326 AD, reigning some fifty-seven
years, yet seventeen of which he spent in exile. For
his steadfast faith and zeal, Athanasius did face

persecution,having been exiled five times. Even
Constantine the Great who was misled by the
Arians had Athanasius exiled to Gaul in 336 AD.
Another of Athanasius’ great works was the Life of
Antony which was a biography of St Anthony the
Great. Athanasius in his younger years had spent
time with Anthony in the Egyptian desert. The
Church has regarded St Athanasius the Father of
Orthodoxy.
St Cyril was born in 376 AD, three years after the
repose of St Athanasius. He too was Patriarch of
Alexandria, having reigned for thirty-two years. In
his youth, he spent time with the monks at Nitria.
Cyril expanded on the theology of Athanasius,
theorizing that if the divine and human aspects of
Christ were separated and that Jesus Christ was not
born the Son of God but somehow later became
divine, then God did not really become human.
Cyril’s theological opponent was Nestorius,
Patriarch of Constantinople. His teachings which
became known as Nestorianism, separated the

Word of God from the Person of Jesus Christ.
Furthermore, it suggested that the Word of God
was “of one essence” and coeternal with God the
Father, and this Word of God inhabited the human
person Jesus well after His birth. It was almost like
two persons occupying one body. The other
problem with Nestorianism was its view of the
Virgin Mary. Nestorius, due to his flawed theology
on the unity of Christ, erroneously called Mary
Christotokos (Mother of Christ) or Anthropotokos
(Mother of Man). He argued that Mary gave birth
to Jesus Christ the Man and then later the Word of
God inhabited the Man, Jesus Christ. This mode of
thought denied the Incarnation as God’s plan for
redemption of all mankind. The question was not
what honors were due to Mary, but how one was to
speak of the birth of Jesus.
So, the 3rd Ecumenical Council at Ephesus in 431
AD was convened to deal with these theological
controversies. St Cyril presented his formula: one
nature incarnate of God the Word (μίαφύσιςτουΘεο
ύΛόγουσεσαρκωμένη) whichwas accepted at the
Council. He emphasized the continuity, the
singleness of the divine person Incarnate, Jesus
Christ. Ηe developed the theology of deification or
theosis which Athanasius engineered but was not
able to complete. It is a deification or theosis of our
fallen humanity; God became man in order to
divinize humanity. It was Christ’s own divine
entrance into the flesh of His own Body that didn’t
leave it unchanged but rather transformed It. Jesus
did not assume a person as Nestorius suggested,
rather, He began His earthly like just like us, as a
fetus inside a Womb.
Cyril also disputed with Nestorius on the proper
title of the Virgin Mary. Cyril rightly said that Mary
should be called Theotokos (Mother of God) since
She is the Birth-Giver of the Word of God, Jesus
Christ. The Word of God obtained His humanity
from Mary. The Incarnate Word of God is both
fully God and fully man; one Person in two natures.
It is Jesus Christ, the Incarnate Word of God Who
healed the paralytic, Who raised Lazarus on the
fourth day, Who suffered and was crucified on the
Cross and Who Is Risen from the dead. It is not the
man Jesus who died on the Cross and Jesus the Son
of God who rose on the third day. It is the same

Incarnate Lord, the single Person, Jesus Christ who
was crucified and Risen from the dead.If Christ did
not truly become man, then how could we be
saved? Nestorius was condemned at the Council at
Ephesus for his heretical teachings. St Cyril on the
other hand, a champion at Ephesus, is rightfully
named by the Church, the Seal of the Fathers. He
reposed in the year 444 AD.
Both Sts Athanasius and Cyril laid the
groundwork for Orthodox dogmatic theology and
centered on the Christological question: who is the
Person of Jesus Christ? Athanasius also was
instrumental in Trinitarian theology in defending
the divinity of the Holy Spirit which St Basil further
developed. In similar fashion, Cyril further
expanded on Athanasius’ Christology in his
emphasis on the unity of Jesus Christ. Athanasius
had a two-prong approach: to first, establish that
Jesus was God and then to establish the basis for
the Incarnation as a means of salvation for
mankind. It was Cyril who then underscored the
continuity of the Person of Jesus, even after the
Incarnation. Christ is the Son of God, Light of Light,
True God of True God. In His Incarnation, He takes
on flesh from the Virgin Mary, now being
ομοούσιοςwith humanity in the flesh while
remaining ομοούσιοςwith the Father in His divinity.
It is perhaps the hymnology of the Church which
best expresses the contribution of these two great
Hierarchs:
Rejoice, fountains of theology! Ever-flowing rivers
of divine wisdom, flooding your banks with
knowledge of God…(from 1st Doxastikon of Festal
Vespers)
Rejoice, O duo of hierarchs, the great towers of the
Church, the pillars of Orthodoxy, the foundation of
believers, and the downfall of heretics… (from the
Festal Aposticha)
Champions of the Logos, physicians specializing in
diseases of both soul and body; ever-flowing rivers of
the Spirit, watering the entire face of the earth with
your words;(from the Festal Aposticha)
Volumes inscribed by God, breasts that pour out
the milk of salvation; jewels of learning and wisdom.
(from the Festal Aposticha)
O Champions of Alexandria, Athanasius and
Cyril, intercede for us all!

When Trump hosted Tsipras, Mitsotakis
By Tom Ellis
Donald Trump’s departure from the
helm of the United States removes a
negative piece from the puzzle of
Greek-Turkish relations. The outgoing
president often flaunted his friendship
with his Turkish counterpart, and many
say it was a quid pro quo relationship
based on business interests. Regardless,
Recep Tayyip Erdogan always found a
receptive ear at Trump’s White House.
Moreover, on a political and personal
level, the American president never
showed particular respect for or interest
in Greece. There are a couple of very
telling scenes from his poor treatment of
two Greek prime ministers.
The first is the nasty look he gave
Alexis Tsipras in October 2017 during a
press conference at the White House
when a journalist asked the Greek prime
minister whether he still stood by a
comment made before Trump was elected, saying “I hope we will not face this
evil.” “I wish I knew that before my
speech,” Trump said, turning toward
Tsipras in an almost threatening way.
“Thankfully,” they had just previously
agreed on a $1.5-billion upgrade of 84
Greek F-16 fighter jets.
The second scene was during Trump’s

meeting with Kyriakos Mitsotakis at the
Oval Office in January 2020, where the
American president had the tactlessness
to talk with pride about his “good
friend” Erdogan in front of the Greek
prime minister who just moments earlier had spoken about the Turkish president’s threats against Greece.
At least Trump didn’t push them
aside, as he did so rudely to the prime
minister of Montenegro at a NATO

summit.
On the upside, two positive developments took place during Trump’s presidency. The first was the fact that a leftist
government in Athens was able to set its
ideological fixations aside and manage
to work closely with a very right-wing
American administration. It was an important precedent and demonstrates
how Greek-American relations have
truly matured.

The second has to do with the personal relationship formed by Mitsotakis,
and Greek Foreign Minister Nikos Dendias, with US Secretary of State Mike
Pompeo. The latter may one day run for
the Senate or even the presidency. The
top American diplomat of the last three
years came to Greece twice – he visited
the prime minister at his home in Hania, Crete – and saw and understood a
lot about Greece’s concerns, opening a

channel of communication that may
prove useful again in the future.
However, these developments have
nothing to do with Trump, whose personal admiration and friendship for Erdogan skewed his view of the issues involving Turkey. In this regard, his departure is a good thing.
*** Source: www.ekathimerini.com
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Isaak Papadopoulos: From a Boy with roots
in Asia Minor to a Lecturer at the University

Dr Isaak Papadopoulos was appointed to a teaching staff member at the European
University Cyprus in Nicosia/Lefkosia
by Catherine Tsounis
“You will never do anything in this world without
courage. It is the greatest quality of the mind next to
honor.” Aristotle
A courageous person is making his mark on the
field of education with impressive podcasts in the
“The Greek Teachers Association “Prometheus”
online programs. I have been following the online
presentations of Dr. Isaak Papadopoulos, a 32 year
old professor for the past 6 months. He stresses
what traditional persons want to here: Greek
language, culture, Greek Orthodoxy without the
insertion of political philosophy. Culture,
civilization is what we want our children and
grandchildren to learn. He gives this perspective in
his digital presentations to the Greek world
overseas. His presentations are in Greek. His
English writing and language skills are excellent.
Who is Dr. Isaak Papadopoulos? He is a
son of Michail and Despoina Papadopoulou. His
family has Western Anatolia/Asia Minor roots. He
was born and raised in Omorfochori of Larissa,
which is a small village that was created by refugees
coming from Constantinople, Smyrna, and
Cappadocia. His great grandmother from his
mothers’ side was named Despoina Tsopouridou.
He made the image of his great grandmother com
alive in our phone conversation. “Our family had a
sesame factory in Constantinople. The 1923
population exchange uprooted a prosperous, upper
middle class family to poverty in Greece. In the
exchange, they were given a small house and a cow.
They managed, worked hard. My great grandparents
from my father’s side were Apostolia and Isaak
from Smyrna and Cappadocia.” Dr. Isaak is a
fourth generation Greek. Amazing! The pain of
losing one’s homeland remains, extending to he 5th
generation. Also losing one’s country because of

religious affiliation is written in blood of the shores
of Western Anatolia.
Dr. Isaak was raised in a house/family that loves
and maintains cultures, traditions, religious and
Greek education. He attended the sixth-grade
primary school in Omorfochori, achieving high
grades in all the classes. He went on with junior
and senior high school in Larissa. He managed to
be accepted at the University in Florina studying in
the Department of Primary Education. His
academic life there was amazing. There, he met
Varvara, his future wife. A love match! They met
during the classes of Greek traditional dances. It
was love at first sight. Their love and devotion to
each other has created a family of two children.
Despoina-Chrysovalanto is their daughter 3,5
years old. Michael is their son 2 years old. He does
not compare anything with playing with his
children. Without my friends, the life of our family
could be different. As for his free time, he likes
talking with his friends, Vassilios and Vissarion
while most of his special times are spent with a very
close friend called Anastasia, the Christian mother
of his son. She has been like a fifth member of his
family.
Dr. Isaak always wanted to follow an academic
career. He completed his post-graduate studies in
Rome. He studied Teaching a Second/Foreign
Language to Dyslexic students. Then, he pursued
his PhD at Aristotle University of Thessaloniki
with honors..
Just after the PhD completion, Dr Isaak
Papadopoulos was appointed to a teaching staff
member at the European University Cyprus in
Nicosia/Lefkosia. He has worked there for several
years teaching Linguistics, teaching Methodology
courses and Interculturalism. He says that “when
he went to Cyprus he felt the people’s anxiety and
sadness regarding Northern Cyprus. I remembered

Professor at European University Cyprus in Nicosia/Lefkosia
the words of my refugee great grandparents coming
to Greece.” The Indian nation understands the pain
of division of heir subcontinent and population
exchange in the late 1940’s.
Dr. Isaak collaborates with the Institute
DIMITRA in Larissa. He believes that it is very
important to support your town where you were
born and raised. He teaches courses related to
Pedagogy and Education. He has been a honorary
lecturer at the University of Mariupol, University
Borys Grinchenko Kyiv and the University of
Albania in Tirana.
He has published two books «Teaching Young
Foreign Language Learners» and «From
translanguaging pedagogy to classroom pedagogy».
Dr. Isaak published an edited book with NOVA
Publishers New York on «International Perspectives
on Creativity in the Foreign Language Classrooms».
He has participated in conferences and research
papers.
If he could go back to the past, he says that “he
would like so much to be in Larissa the day that his
great grand mother died. He took academic exams
in Florina and he was not able to go to say the last
goodbye.” If he could go to the future, he says that
he would like to go to everyday life of their children
when he will die so that we can be sure that they
will be safe and sound without him alive. His life so
far has taught him that we must be satisfied with
simple moments. Pandemic has taught us this
lesson, but just after the re-opening, many of us
have forgotten this lesson.
Links: Dr Isaak M. Papadopoulos Researcher in
Teaching Methodology in Multilingual Classrooms,
Department of Primary Education. School of
Education, University of Ioannina, Greece
www.uoi.gr/researchers/isaakpapadopoulos

Virtual Commemoration of the Holocaust Remembrance Day
Washington, DC
The diplomatic offices of Greece in the United States will commemorate the International
Holocaust Remembrance Day, with “The Good
Shepherds,” an exhibition of the Jewish Museum of Greece (JMG), on Thursday, January
21st, 2021 at 6:00 pm
Under the auspices of the Embassy of Greece
in Washington, D.C., and with the participation
of all Greek Consular Authorities in the U.S.,
“The Good Shepherds” is presented in collaboration with the American Friends of the Jewish
Museum of Greece and will be viewed virtually
on a Pan-American level.
The idea for «The Good Shepherds» originated with Mr. Samuel (Makis) Matsas, Chairman

of the JMG. A child who experienced the horrors of the Nazi Occupation, and survived
thanks to the timely escape of his parents and
the generosity of friends and strangers, Mr.
Matsas asked the Museum to research the conditions under which senior members of the
Christian clergy and eminent rabbis acted in
various ways to assist persecuted Jews during
the Nazi Occupation.
The exhibit showcases the positive actions,
gestures of sympathy or support, and rescue attempts, no matter how large or small, revealed
by JMG research, to honor those involved and
who inspire us today. The exhibition also highlights the importance of individual choice with-

in an extremely complex, suffocating, and often
contradictory context. Illustrated by original artifacts belonging to some of the senior clerics
featured, the exhibition is part of a three-year
programmatic collaboration between the JMG
and the Embassy of the Federal Republic of
Germany in Athens.
We wish that this event will unequivocally reaffirm our common and relentless commitment
to be vocal and take action so that people never
forget and that these horrors are never repeated.
Registration is required to attend via the link
below:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_PvOg0gnnT_W8DgHownrGDg

Reinforcing bridges
between Greek
Universities and
the Greek Diaspora”
Athens
On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General
Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs
and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry
of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: “
The conference will highlight the initiatives
of the Greek Universities in education, research and innovation, and seek to strengthen
the bond between the Greek Diaspora and the
higher education institutions in Greece, enabling students of Greek origin to act both as
beneficiaries and as ambassadors abroad.
Greek government and university representatives, prominent Greeks of the Diaspora who
are graduates of Greek universities, as well as
representatives of Greek organizations abroad,
will present the opportunities offered to Greeks
abroad in the field of Higher Education in
Greece.
The event will be held in Greek.
For registration, please follow the link below:
https://studyingreece.edu.gr/bridges2021

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 • Monday, January 18, 2021

Community

32
GreekNews26

Ecumenical Patriarch Bartholomew in «Vima» Greek Newspaper:
Athens.-

E

cumenical Patriarch Bartholomew in an
exclusive interview to the Greek Newspaper “To Vima” and Maria Antoniadou,
opened his heart and spoke about the autocephaly of the Church of Ukraine, the pandemic and its deniers. He declared that he will
be vaccinated, doing it as an act of responsibility to his fellow human beings, and urged
young people to be in solidarity.
The pandemic, young people, the situation
within the Orthodox Churches, the «thorn» of
Ukraine, the relations with the Moscow Patriarchate and the completion of 30 years since he
ascended to the throne of the Archbishop of
Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch, were the main topics of the landmark interview with historic elaboration given to «Vima
tis Kyriakis» by Ecumenical Patriarch Bartholomew.
In a rare soul-searching interview, foregoing
formal archaisms, the First Primate of Orthodoxy characterized the denial of COVID-19 as
unacceptable to the victims and their pain. He
rejected the provocative attitude of some clergy
against the pandemic, emphasizing that according to the New Testament «he who does not love
his fellow human being, cannot love God.» He
stated that he is deeply impressed by the self-sacrifice of doctors and nurses, and declared his decision to be vaccinated, calling on young people
not to be afraid.
Sending clear messages within the Orthodox
world, he emphasized categorically that «there is
no schism in Orthodoxy.» His message to the
Patriarchs and Archbishops of the Churches and
especially to Patriarch Kirill of Moscow and All
Russia is: «I cannot allow Orthodox Ecclesiology to be distorted on the altar of base motives. I
don’t have the right to take even one step back.
The word of Truth is ‘sharper than any knife.’
There is the witness of history, the sources, the
records, the facts. It is distorted by money, intimidation, propaganda and midsummer night’s
dreams….”
Characterizing the accusations of papal pretensions that are attributed to him as unfounded, he asked: «Is it papism to shoulder the responsibilities of my ministry?» Making clear
that the real purpose behind the attacks on how
autocephaly was granted to Ukraine is «to remove these unique responsibilities from the
Throne of Constantinople so that they fall into
other hands…. I cannot abdicate the responsibilities bequeathed to me by my predecessors,»
he stated. He also spoke of those who «flirt with
the federalization of Orthodoxy according to

Protestant models.»
A snapshot of the Primate of the Church of
Moscow raises a clear question: «Who, then, behaves like the ‘Pope of Orthodoxy?’ The one
who remains faithful to her tradition or the one
who claims for himself a status that he never had
and is never going to acquire?”

THE INTERVIEW

VIMA: Your All Holiness, the whole world is
plagued by the pandemic. And yet there are
people, among them Church members - clergy
and laity - who deny the disease, while thousands of doctors and nurses are fighting for
their lives to help the sick. What is your opinion?
Patriarch Bartholomew: «The pandemic
changed our social life, our daily life, our participation in the life of the Church. All this time we
are shocked by the sufferings of countless of our
fellow human beings and are impressed by the
self-sacrifice of doctors and nurses. That is why
it is unacceptable, in the face of so many victims
and so much pain, to have people who deny the
reality of the pandemic, who consider it a fabrication of “various circles.” It is even more
provocative when such views are expressed by
Christians, often by clergy, who self-proclaim to
be defenders of a God of their own. New Testament affirms that whoever does not love man,
cannot love God.
They are indifferent to the protection of fellow human beings. The rejection of the mask
and all precautionary measures does not arise
simply from ignorance but from the necrosis of
love within them. Science, when it opens auspicious prospects for the future of mankind, is a
gift from heaven. Our faith certainly is not affected when we follow the instructions of experts. Nor do the restrictions on participation in

the Services diminish the importance of the
Church and what is conducted in it for the life of
the faithful. Protective measures are not directed against the Church. They protect the faithful,
who, like everyone else, are just as vulnerable to
the virus.»
VIMA: Will you get the coronavirus vaccine?
Patriarch Bartholomew: «Of course I will get
the vaccine. Besides, I think this is required
based on my age. I am close to 81, so I belong to
the age group that needs to be vaccinated. But it
is not only a matter of necessity or choice, but also a responsibility to fellow human beings. That
is why I hope that a large part of the world’s population will soon be vaccinated for the spread of
the deadly virus to stop. Of course, until then,
we must all strictly observe the protective measures so as not to mourn more victims.»
VIMA: In the Orthodox Church there have
been various tendencies and thoughts about the
concerns expressed by some about the dangers
of transmission of the virus during Divine Liturgy. Do you think that there could be a commonly accepted response that is in line with the
findings of science, the sensitivities of all believers and the dynamic tradition of the Church?
Patriarch Bartholomew: «This is not the first
time in her history that our Church faces a pandemic and insecurities caused by it. At the beginning of the health crisis, we addressed a letter
to our brother Orthodox Primates asking them
to communicate their own thoughts on the issue. Their positions coincided with those of the
Ecumenical Patriarchate. Thus, in June, the Holy Synod reminded everyone that the Church remains steadfast and immovable in her teaching
regarding the essence of the Sacrament of Holy
Communion, which is non-negotiable.”

Book of Homilies and Addresses of Archbishop Elpidophoros
New York.
Faith in the Time of Covid-19, Homilies and
Addresses of Elpidophoros Lambriniadis, Archbishop of America, Great Lent-Pascha 2020, a
new book containing the pastoral messages of
Archbishop Elpidophoros of America, the spiritual leader of Greek Orthodox Christians in
the United States, is now available at https://bit.
ly/Faithinthetimeofcovid19
The book is being published as we near the
first anniversary of the Covid-19 pandemic that
forced widespread lockdowns in the United
States and around the world. Compiled during
an unprecedented year when Churches were
forced to close their physical doors and worship
turned “virtual,” these reflections are both historical and heartening. Delivering more than

thirty addresses from Clean Monday, the first
day of Lent, through Pascha to the Sunday of
the Myrrh-Bearing Women, Archbishop Elpidophoros offers words that bless our lives and
guide us to remain faithful during the dark days
“when even the light of the Resurrection had to
be virtually passed from person to person”.
In his Forward to the book, Ecumenical Patriarch Bartholomew states,“These texts highlight the strength of faith in Christ, which enlightens the whole world, the radiance of the
love which does not seek its own, and the comfort of the hope which does not disappoint us.
In the life of the Christians, faith, love and hope
consist in an undivided existential experience,
which emanates the fragrance of the Resurrection.”

In his Introduction, Archbishop Elpidophoros of America writes, “I pray that these reflections will continue to bless your lives, even as
your gifts and offerings continue to bless others
in their hour of need. We are one community in
Christ, one Body of the Church, and just as we
must care for every aspect of our physical body,
we must show the same concern and love for
every member of the Church, and indeed for
every human person, for they too are made in
the image and likeness of God.”
Faith in the Time of Covid-19, Homilies and
Addresses of Elpidophoros Lambriniadis, Archbishop of America is available on Amazon.
Kindle: $ 8.95
Softcover: $ 20.95
Pages: 95

VIMA: Your All-Holiness, it has been two
years since you officially handed over the Tomos of Autocephaly to the Church of Ukraine.
How do you assess the course of the newly
founded Church? It is argued in some quarters that the decision of the Ecumenical
Throne to grant the request of the Ukrainian
Orthodox put the unity of Orthodoxy to the
test. Are you worried about the pan-Orthodox
unity?
Patriarch Bartholomew: «The unity of Orthodoxy is not being tested because of the Ecumenical Patriarchate’s response to the request of the
Ukrainian Orthodox. Ukrainian Autocephaly
was an act of responsibility on the part of the
Mother Church towards millions of our Orthodox brothers and sisters who were outside the
Church through no fault of their own. And, of
course, it was not, as Russian propaganda accuses her, the serving of political expediencies and/
or even geopolitical interests. Two years later, we
are glad to see the new Church grow and His Beatitude Metropolitan Epiphaniy of Kyiv contribute to the normalization of the ecclesiastical life
there, with his gentle character and fraternal initiatives.
We read a number of allegations of violence
by extremist groups against Orthodox in
Ukraine. If, of course, such actions are true, no
matter where they come from and to the detriment of whoever they are, we have condemned
them from the outset, as we have condemned all
kinds of provocations aimed at creating a climate of tension among the people of Ukraine,
but also at defaming the Ecumenical Patriarchate.
In the Ukrainian case we did the same as in
the other cases of concession of autocephaly. We
followed the centuries-old tradition of Orthodoxy established by ecclesiastical practice. Let
me remind you that Constantinople had already
granted – before Ukraine - autonomy to nine
other local Churches. Today, some, for selfish
purposes of course, deny this self-evident fact.
What recklessness indeed! Those who question
the rights and responsibilities of the Ecumenical
Patriarchate are, in essence, questioning their
very existence and identity, the very structure of
Orthodoxy.»
VIMA: What are your feelings about the stance
of the Moscow Patriarchate? And what are your
intentions and initiatives belonging to the First
of Orthodoxy, as is commonly accepted, for the
healing of the condition?
Patriarch Bartholomew: «Mrs. Antoniadou,
initially and because there has been rife speculation about it, which is mainly spread by individ-
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«I don’t have the right to take even one step back»
uals and circles of the Russian Church, we must
make it clear that there is no schism in Orthodoxy. There is a different view on the part of the
Church of Russia on the occasion of the
Ukrainian issue, which was manifested by the
cessation of communion with the Mother
Church of Constantinople, and then with other
Churches that recognized the autocephaly of the
new Church. In our estimation, this was a wrong
action of the sister Church of Russia. Therefore,
I repeat, there is no schism in Orthodoxy. There
was a problem. For three decades, Moscow has
been willfully blind to the tragic situation in
Ukraine. Essentially, it prevented a solution
from being found so that Kyiv, detached from
the Church of Constantinople, could not escape
its control, taking advantage of circumstances
and situations.
The granting of Autocephaly to the Church of
Ukraine by the Ecumenical Patriarchate was,
therefore, not only ecclesiologically and canonically correct, but also the only realistic solution
to the problem. Consequently, only the recognition of the Ukrainian Autocephaly by all the Orthodox Churches, and not any other stance, be it
waiting or calls for pan-Orthodox meetings or
endless and countless interviews in the media,
replete with offensive characterizations, contribute to pan-Orthodox unity.
As far as I am concerned, as Ecumenical Patriarch, I cannot allow Orthodox Ecclesiology to
be distorted on the altar of base motives. I don’t
have the right to take even one step back. Courtesy is of no use when Theology, the order, and
the sacred tradition of our Church are at stake.
‘«I cannot allow Orthodox Ecclesiology to be
distorted on the altar of base motives. I don’t
have the right to take even one step back. The
word of Truth is ‘sharper than any knife.’ There
is the witness of history, the sources, the records,
the facts. It is distorted by money, intimidation,
propaganda and midsummer night’s dreams. Oh
no! Let us stand aright! «
VIMA: How do you respond to those who accuse you of behaving like the Pope of the East
and Orthodoxy?
Patriarch Bartholomew: «One more unfounded accusation. Is it papism to shoulder the responsibilities of my ministry? Did they just hear
about these responsibilities? Didn’t they read

Panagia Soumela and all the sanctified lands of
our fathers, the revival of the expatriate education in Imvros and the support of the Greek
population of Constantinople, as well as the innumerable initiatives of our Patriarchate all over
the world, such as for the protection of the natural environment, inter-Christian and inter-religious dialogue, etc. I hope to God that He will
make us worthy to experience the reopening of
the Theological School of Halki, which has remained unjustly closed since 1971.”

about them in Ecclesiastical History? It is said
that ecclesiastically the role of Constantinople
ended with the Fall of Constantinople. There is
no greater inaccuracy! All of today’s autocephalies were granted in the post-Fall period. When
the Ecumenical Patriarchate was giving autocephaly to one or the other Church, why did
they not accuse it of ‘papal pretensions?’
At some point, the lies and the propaganda
must stop before the truth of the Church! In Orthodoxy there is no Pope, no papacy. Those who
make this accusation want to project the false
view that the Ecumenical Patriarchate allegedly
violates the canonical tradition of Orthodoxy,
which of course they themselves not only do not
respect or recognize, but ignore. They interpret
the holy canons as they please, especially the
ones that secure the responsibilities of the Ecumenical Throne, while they introduce new ecclesiology and use the Holy Eucharist like a tool.
So let’s be clear. In fact, the problem is not the
Ukrainian autocephaly nor are the supposedly
non-existent or invalid ordinations of the
Ukrainian Hierarchy, which some people deliberately invoke. The goal is to remove these
unique responsibilities from the Throne of Constantinople and transfer them to other hands.
From my standpoint, then, you understand that
I cannot, on the one hand, abdicate the responsibilities that my predecessors bequeathed to

me, through the praxis of the Church, and on
the other hand, allow, as this is also my responsibility, the spiritual slippage of those who flirt
with the federalization of the Orthodox Church,
according to Protestant standards.
Who, then, behaves like the ‘Pope of Orthodoxy?’ The one who remains faithful to her tradition or the one who claims for himself a status
that he never had and is not going to acquire?”
VIMA: Year 2021 marks 30 years since your
election to the Ecumenical Throne. During this
time, the Church and the Ecumenical Patriarchate were tested many times. What do you
consider to be the milestones of your patriarchy?
Patriarch Bartholomew: «From the moment I
entered the sacred ranks of the clergy in 1961
until today, the content and purpose of my life
has been the ministry of the Church. I am convinced that everything I did was not my own
work but a gift of God’s grace. I am traversing
the 30th year of my humble patriarchy. During
these thirty years many things happened: The
preparation of the Holy and Great Synod of the
Orthodox Church, which took place in Crete in
2016, the reconstitution of our Metropolises in
Asia Minor and East Thrace and also the creation of new ones in different parts of the world,
due to missionary activity and population movements, our regular pilgrimages to Cappadocia,

VIMA: Year 2020 was dedicated by the Patriarchate to the youth. The year was marked by
isolation, online communication and fear.
What is your message to young people experiencing the specter of financial crisis and the uncertainty of live for the future?
Patriarch Bartholomew: «I share in the anxiety of young people. After all, I was once young
myself, with little money in my pocket but with
many dreams in my heart. The beginning of
each person’s path is often difficult. We need
confidence in our strengths and a constant effort
to improve. Today, the insecurity of young people is growing, due to both the pandemic and
the economic consequences this will have.
Beloved children, do not be afraid; never be
afraid in your life, no matter how many difficulties arise. Have faith, acquire means and education, be determined, be patient and always be in
solidarity with each other, but also with those
who are in a more difficult predicament than
you. Solidarity is the antidote to any personal
and social crisis.»
VIMA: Wishes for the New Year?
Patriarch Bartholomew: «On the occasion of
this interview and in the festive holiday spirit, I
wish the publishers, the readers of the newspaper» To Vima, «and everyone that the new year
of 2021 be peaceful, joyful, and creative; a year
of liberation from the deadly pandemic and full
of the blessings and gifts of the God of love. Let’s
stay united and in solidarity to overcome the effects of the unprecedented health crisis. May
Christ give us strength; such strength that only
the incarnate God can give to the suffering human being and the whole of creation. From the
Great Church and the ever-bright Phanar, many
blessed years!”

A book on the history of St. Demetrios High School in Astoria
ASTORIA, NY
The first historic photo of the first Graduates of the first Greek Orthodox High
School of the Community of St. Demetrios
in Astoria. The year 1979. A Historic year!
From left: Mrs. Spinthourakis -Katsillis (
Counselor), Mr. P. Servillo, Assistant Principal, Rev. Dr. J. Poulos Ieratikos Proistamenos, Mr. Demosthenes Triantafillou,
Founding and First Principal of the St.
Demetrios High School, Mr. J. Katsillis ,
Teacher of Greek History in the High
School.
Mr. Demosthenes Triantafillou had hired
excellent Teachers to teach the High School
subjects like: Mrs. R. Syntilas , philologist(
Greek) who is still teaching, Mrs. A. Apostolou, historian( Social Studies and Greek) ,
Mrs. Carh. Miroulis (French), Mr. G.
Stassinopoulos (Chemistry), Mr. M. Ebe
(Biology) , Mr. T. Kousoulas (Social Studies) Mrs. M.Alonso (Spanish), Ms. D. Pappas (Art), Mr. S. Koutsoupakis (Math), Mrs.
S. Polemikos (English), Mrs. D. Kyriak-

oudes ( English), Mr. K. Ahearn ( English ),
Mr. H. Spyridakis (Music), Mr. R. Montenaro and Ms. A. Xenakis (Both Physical Education), Mr. G. Chapkines (Math).
Mr. Triantafillou hired an excellent group
of Teachers to teach all the High School
subjects required by the NYState Education
Department. The State Education Department of Education inspected the school facilities( old building) , the Teachers and the
Administrators of the School, the School
program , approved the High School and
gave the permission to grant High School
Diplomas!
This is considered the greatest achievement in the Greek American System. We
placed strong foundations and that is why
the High School has been in existence as the
only one since 1979! The only Greek Orthodox Parochial school in the United
States.
You will read all the details of this miracle in Mr. Triantafillou’s Book
“The Founding and Completion of the St.
Demetrios High School”.
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Thoughts on Biden’s presidency ahead of his inauguration

Ambassador Andrew Jacovides speaking at the State Department as Deputy Dean of
the Diplomatic Corps with Secretary Schultz and the Dean (Ambassador Count Wachmeisrter of Sweden) in1989.
From last page
best was the inauguration of George H W Bush
in 1989, when I was the Deputy Dean of the
Washington Diplomatic Corps and as such had
a special position on the steps of the Capitol.
George Bush I happened to have met already in
the early 70s when he was the Permanent Representative to the United Nations in New York and
through his eight years as Vice President under
President Ronald Reagan.
Joseph Biden was a Senator from Delaware
since 1972 and served for many years as a member of the Senate Foreign Relations Committee.
Being in Washington as Ambassador from 1979
to 1989 and then from 1993 to 1997, I had met
him on different occasions throughout these
years, together with the many other Senators active in foreign relations such as Paul Sarbanes,
Chuck Percy, Claiborne Pell, John Kerry, Ted
Kennedy, Paul Tsongas, whom we regularly
briefed on developments regarding Cyprus and
the Eastern Mediterranean region. What is more
important, Biden, through some of his patriotic
Greek American constituents, became a good
friend of Cyprus and was very helpful both politically and in terms of ensuring that the American aid to Cyprus was enhanced and approved
by Congress beyond what was proposed by the
Administration. Such aid was important, especially in the years immediately following the
1974 invasion, in order to house the many refugees and to gradually restore the economy of the
island.
In 1984, in the wake of the Illegal UDI of

November 15 1983, condemned by the Joint Resolution of Congress as well as by the United Nations (Security Council resolution 541(83)),
Biden together with another good friend of Cyprus Senator Larry Pressler, became a cosponsor
of the Pressler-Biden Amendment, aimed at cutting American aid to Turkey. The amendment
did not pass by a very small margin of votes but
was indicative of the feeling in Congress. In 1995
Senator Biden, in a letter to me as the Cyprus
Ambassador, expressed his strong support to the
Clerides Demilitarization of Cyprus Proposal,
which was adopted by the Senate Foreign Relations Committee with the active support of Senator Olympia Snowe and by Congress.
As well known, in 1988 Joseph Biden was
among the Democratic candidates for President,
a position for which the Democratic Party endorsed Governor Michael Dukakis, then Governor of Massachusetts and a Greek American.
Even though the majority of the Greek American
community supported Dukakis (who lost to
George Bush),enough Greek Americans showed
their sympathy for Biden through financial contributions, a fact which he appreciated.
As Vice President under President Obama,
Joseph Biden was in charge of American policy
in the Eastern Mediterranean region and as such
travelled extensively in the area, came to Cyprus
and met President Anastasiades. He is known to
have reservations regarding the autocratic ways
of President Erdogan but, because of wider considerations (he is known to have remarked «I
have a boss» in explaining why he was not as

helpful as he might be expected with regard to
Cyprus), he also tried not to ignore the Turkish
position, including in a meeting in New York in
September 2016 with President Anastasiades.
With Biden’s election in November 2020 a
new era is opened. His choice of key assistants in
foreign relations, including Antony Blinken as
Secretary of State and Jake Sullivan as National
Security Adviser, can only promise that the world
can have better prospects generally and more
particularly in terms of East-West relations, relations with America’s Allies, climate change but also in the Middle East and, what is more relevant,
in the Eastern Mediterranean. In the area of the
Law of the Sea one can also hope that the United
States will be able to ratify UNCLOS III, which
did not happen under President Obama despite
the efforts of Secretary HillaryClinton.
With the White House and Congress in the
hands of the same party, even with reduced majority in the House of Representatives and a bare
majority in the Senate, the world can look forward to a positive and progressive attitude to foreign affairs.
For Cyprus it will be important if Senator R
Menendez becomes chairman of the Senate Foreign Relations Committee. While it is too early to
predict the position of the new Administration
on the Turkey/Greece/Cyprus situation, there are
good reasons to hope that it will be for the better,
depending also on who will be the new Assistant
secretary at the State Department for Europe and
the other senior officials dealing with our area.
As indicated in the most recent Report of the
UN Secretary-General on Cyprus, we can soon
expect the negotiating process to resume through
a 5-party conference in February 2021. My own
view has been that the Cyprus Government
should be represented in such a conference, as
happened in the London January 1964 conference, but this is not likely to happen. I have my-

self over the years held the view that we should
put emphasis on the Cyprus problem being one
of invasion and occupation and in a proper solution there should be no foreign troops ,no anachronistic guarantees and no settlers (other than
those allowed by international humanitarian
rules). What we should aim for is for «a normal»
state, as indicated by the UN secretary General in
1917.
I also feel strongly that the important EEZ
Delimitation Agreements of Cyprus with Egypt,
Lebanon and Israel should not be tampered with
and the Regime of Islands (Article 121 of UNCLOS III), entitling islands (other than rocks) to
full rights over all the zones of maritime jurisdiction (including the territorial sea and the exclusive economic zone), strictly adhered to, unlike
Turkey’s position. This makes it particularly relevant not to agree to any system of decision-making enabling Turkish Cypriot/Turkey to decide on
these matters.
During the forthcoming negotiations it is in
my view essential to remember and insist on key
United Nations Resolutions:
Security Council Res 186(64) recognizing the
status of the Cyprus Government; Security Council Res 541(83) declaring the UDI «legally invalid»; Security Council Res 550(84) calling on all
states» not to facilitate or in any way assist the
aforesaid secessionist entity»; the applicable
General Assembly Resolutions, in particular
37/253(1983)among others. It is only through the
insistence to these important documents that the
position of Cyprus will be safeguarded in these
negotiations and generally in projecting its international rights, including in the United States and
the New Administration.
It is bearing the above in mind that we welcome warmly the Biden inauguration and wish
the new President and to the United States every
success.

Metropolitan Nathanael Blesses Servant Leaders in Missouri & Swansea
Chicago, IL

Assumption Greek Orthodox Church
Town & Country, Missouri
Learn More

His Eminence Metropolitan Nathanael created
the Servant Leadership Awards to honor lay
stewards in our Metropolis who have demonstrated
exceptional and innovative servant leadership, and
whose service has inspired others to participate in
the life of the Church. Each parish within the
Metropolis was asked to select an individual from
their parish to receive the Metropolis Bronze Cross
in recognition of his or her outstanding servant
leadership.
The Bronze Crosses were to have been bestowed
on the recipients by the Metropolitan at the
Inaugural Servant Leadership Awards Banquet on
May 1, 2020. That event was cancelled due to
COVID-19 restrictions. As a result, His Eminence
decided to bring the Bronze Crosses to the
recipients - either by visiting them at their homes
or honoring them in their parishes.
On his first trip, the Metropolitan traveled to

Arita Travlos
St. Luke Greek Orthodox Church
Columbia, Missouri
Learn More
Michael Edward Ferretti
St. Nicholas Greek Orthodox Church
Saint Louis, Missouri
Learn More
Minnesota and bestowed Bronze Crosses on our
servant leaders by surprising them at their homes.
His Eminence has now made a second trip -- this
time, to Missouri and Swansea, Illinois for a
second round of bestowals!
Watch the second series of the Bronze Cross

bestowals in this video and be sure to read the bios
of all of our remarkable servant leaders.
Watch & Share Video
Read Recipient Bios
Meet the Recipients
Aristomenes (Art) G. Liyeos

Mary Helen Papachrisanthou
SS. Constantine and Helen Greek
Orthodox Church
Swansea, Illinois
Learn More
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U,S, Ambassador in Athens Geoffrey Pyatt announces
US campaign to commemorate Greece’s Bicentennial
From last page
honor its people, highlight its achievements, and envision its future. The “USA & Greece: Celebrating
200 Years of Friendship” campaign will support this
effort through programs designed to convey U.S respect for ancient Greek ideals of democracy that
were an inspiration at the founding of our country
and highlight the role American Philhellenes played
in Greece’s fight to establish their country. It will also celebrate the strong people-to-people ties between
the U.S. and Greece over the last 200 years, and our
commitment to our present-day strategic partnership. Speaking about the campaign, Ambassador Pyatt said, “U.S.-Greek relations are the best they’ve
been in modern history. Our friendship began
during Greece’s war for independence and Greece’s
2021 bicentennial is an opportunity to celebrate this
history and the values of liberty and democracy our
peoples have defended for over 200 years.”
The U.S. Mission will fund several programs
throughout 2021, partnering with Greek and American civil society, educational, and arts institutions.
Program dates and further details about specific programs will be provided on the U.S. Embassy website
throughout the year at gr.usembassy.gov.
Below is the list of “USA & Greece: Celebrating
200 Years of Friendship” programs:
Virtual Entrepreneurship Project “Connect the
Dots”: a virtual entrepreneurship mentoring program conducted in partnership with The Hellenic
Initiative (THI), this program will provide online
mentorship by U.S. business leaders to Greek entrepreneurs. This program is placed under the auspices
of the “Greece 2021” Committee.
Athens Science Festival 2021 – 200 Years of Innovation: an experiential space will be created, comprising multiple exhibits that refer to the historical
anniversary and the evolution of the Greek state,
highlighting areas of shared scientific excellence
with the U.S. and featuring prominent American
speakers. This program is placed under the auspices
of the “Greece 2021” Committee.
Greek National Opera, Stavros Niarchos Hall:
the Greek National Opera will present two special
musical performances of works reflecting the shared
values of the U.S. and Greece.
The “American Philhellenism” Exhibition at the
Museum of Philhellenism: a special exhibition entitled “The American Philhellenism” at the Museum
of Philhellenism in Athens, featuring unique artifacts and historical documents capturing the birth
and evolution of Philhellenism, U.S. support for the
Greek Revolution, and the impact of Greek culture
on the values, institutions, artistic and architectural
expressions in the U.S.
Exhibition “The Free and the Brave: American
Philhellenes and the Glorious Struggle of the
Greeks (1776-1866):” at the Gennadius Library,
American School of Classical Studies at Athens, this
will be an exhibition exploring the movement of
Philhellenism that flourished in the U.S. in the 19th
Century, influenced by Greek classical thought and
democratic ideals.
American Studies: scholarships towards the establishment of an American Studies curriculum at a
Greek university.
“Greek Fire:” a seminar at the Delphi Economic
Forum and online report on the lasting impact that
the Greek Revolution has had on American culture
and politics.

but if you look at the Greek constitution of 1822,
signed in Epidauros, it explicitly echoes the American Declaration of Independence. And Thomas Jefferson, one of the lead authors of our Declaration of
Independence, in turn wrote essays in support of the
Greek Revolution.
So there was a very strong link. In many ways, the
Greek Revolution was the first liberal revolution in
Europe explicitly inspired by the success of the
American Revolutionaries and our effort to throw
off a colonial yoke.
So it’s a very special relationship, and that same tie
has repeated itself over and over again. So, after the
Second World War and the Civil War, you saw again
in the United States, Greece became a defining issue
in American foreign policy through the debates that
we had over the Truman Doctrine and the Marshall
Plan. So, again and again you see how Greece occupies this special place in the hearts of Americans,
and especially Americans who believe in democracy.

City of Sparta: Sparta will host a conference on
American Philhellenes and conduct a range of programs throughout 2021 to commemorate the bicentennial.
U.S. Consulate General Thessaloniki: the creation of an exhibit that chronicles the history of the
Consulate General and the U.S. presence in Thessaloniki.

THE INTERVIEW

The full text of Ambassador Pyatt’s interview with
the Greek National Television is as follows:

To start, Mr. Ambassador, how can you explain
in retrospect the American interest in the Greek
cause for freedom and statehood in the early
1820s?

Thank you for letting me share this story, because
I think one of the things that really distinguishes the
relationship between Greece and the United States is
the very strong link between our two revolutions.
When our founders rose up in 1776 they were explicitly inspired by Athenian democracy. Our founders read Greek texts. They understood the structures
of Athenian democracy which provided the explicit
inspiration for our democratic structures. It’s the reason why today, if you look at Washington, DC, our
Lincoln Memorial echoes the Parthenon, our Capitol
building echoes classical Greek architecture.
And in the same way, 45 years later, when the
Greeks rose up against the Ottoman occupation, the
Greek revolution became one of the really defining
issues of our young country’s foreign policy. There
were still great struggles among our states. There was
a focus on how to make a federal economy operate,
but there was also great passion in the belief that if
our democracy was to mean anything Americans
had to come to the aid of the Greek Revolutionaries,
which is where we get the story of the American
Philhellenes.
So I’m excited about this bicentennial as an opportunity to share that story, but I also look forward
to the very dynamic future of our relationship.

How does the U.S. Embassy in Athens plan to
participate in the 2021 bicentennial
commemorative celebrations?

Starting with the history I was talking about, we’re

going to have a program here, at the wonderful
American School of Classical Studies, for an exhibition focused on the American Philhellenes. We’re
supporting a new museum of philhellenes which will
help to tell that story. We also have a program with
the national opera and the orchestra focused on music from the period of the American Revolution.
But we’re also looking to the future. So we have
programs, for instance, with the Athens Science Festival, looking back on 200 years of innovation, reminding people that this is a relationship that has
very deep roots and, as I said, is really distinguished
by these very strong people-to-people ties but also
the values that unite our two countries.

Can you elaborate on the assistance by the
American Philhellenes during the Greek War of
Independence of 1821 and in the following
years?
Thank you for asking, because I’ve really enjoyed
learning so many of these stories during my time
here in Greece. You have the example of Samuel
Gridley Howe, an American abolitionist inspired by
the Greek Revolution, engaged in fundraising in the
United States. And he brought what was really our
first foreign assistance program, medical relief and
food, to support the Greek Revolutionaries.
I was very gratified two summers ago when I was
able to participate in the inauguration of the new
memorial for Samuel Gridley Howe on the island of
Aegina. Then last summer, I was in Hydra, and
heard the story of William Washington and George
Jarvis. I’m very grateful to the mayor for advancing
the idea of renaming one of the streets on the island
of Hydra after William Washington and George Jarvis. Again, American Philhellenes who dropped everything, came to Greece because they felt so passionate about supporting this revolution.
But what’s also really interesting to me is how this
became a topic of debate in the United States. Some
of our most distinguished statesmen, [Daniel] Webster, wrote letters about the Greek revolution and
why it was so important for America, our young republic, to come to the aid of Greece.

In what ways did the American Revolution of
1776 inspire the then enslaved Greeks?
That’s actually interesting as well. It’s less known,

Mr. Ambassador, you mentioned Thomas
Jefferson, and I would like to ask you, do you
believe you could trace the roots of the strong
US-Greek relations of the 19th century back in
the 18th century when Thomas Jefferson
exchanged views, as the Ambassador of the
U.S. and France back then, with Adamantios
Korais, the great intellectual and scholar?
In many ways, that’s exactly right. I remember visiting on the island of Chios the Korais library. And
you see the papers there, as he was beginning to elaborate the Greek state. And certainly, Jefferson is one
of our defining founders, an individual revered in
American history. And the fact that he was so focused on the Greek Revolution tells you a lot about
the values that unite us and the importance of the
success of Greek democracy to the United States.

How will the U.S.-Greek relations of 2021 be
remembered in the future?

It’s always hard to make predictions, but I’m very
proud about where we are in the U.S.-Greece relationship today. The relationship is stronger than it’s
ever been. It enjoys bipartisan support. I have complete confidence that as President-Elect Biden and
Secretary of State-Designate Blinken, and the rest of
the new administration, take the reins next week,
you are going to find that they’re going to pick up exactly where the Trump administration has left off in
terms of building out our Strategic Dialogue, building our people-to-people ties, strengthening educational ties, building up the economic and investment
ties that are so important to the future of Greece,
working together to defeat the pandemic, and move
on together.
So I think I’m very, very optimistic about where
the relationship is going. I’m excited about the Greek
bicentennial as an opportunity to remind Americans
about what Greece stands for, and in particular what
Athenian democracy stands for. I think this is a wonderful opportunity for Greece to tell some of these
stories in the United States. I know that’s Prime Minister Mitsotakis’s intention as well.
So this is going to be a very exciting period in our
relationship. It’s going to be a period where we reaffirm our converging strategic interests, but also the
values that unite us, which are so important to shaping the future of the Euro-Atlantic community that
we’re both invested in.

AHEPA Commends U.S. Embassy’s Campaign to Commemorate Greece’s Bicentennial
Washington, DC
The American Hellenic Educational Progressive Association (Order of AHEPA) commends
the U.S. Embassy in Athens on the launch of its
year-long campaign to commemorate Greece’s
Bicentennial entitled “USA & Greece: Celebrating 200 Years of Friendship,” announced Su-

preme President George G. Horiates.
“We are pleased to see a campaign that highlights stories of friendship and the historical
connection between our people of Greece and
the United States; educates and celebrates the
role American Philhellenes played in Greece’s

fight for independence; champions entrepreneurship; and overall, displays pride and commitment to the strategic partnership between
two allied countries, Greece and the United
States.
“AHEPA looks forward to a year full of commemorative events that includes, with great an-

ticipation, hosting our annual Supreme Convention in Athens in July 2021. We are pleased
to be working in cooperation with the Greek
government and the U.S. Embassy in Athens to
join in the celebration of the bicentennial of
Greece’s independence,” Supreme President
Horiates said.

Economy
GreekNews

BRITISH ECONOMY SHRANK 2.6 PERCENT
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19.5 pct in October 2019), followed by Aegean
(20.6 pct from 13.7 pct), Crete (19.3 pct from
12 pct), Macedonia-Thrace (18.2 pct from
18.7 pct), Peloponnese-Western GreeceIonian Islands (17.9 pct from 16.9 pct),
Thessaly-Central Greece (17.6 pct from 18.1
pct) and Attica (13.4 pct from 15.7 pct).
**** Greek banks will face a burden of new
non-performing loans of 8-10 billion euros
from the pandemic crisis, relatively greater
compared with the burden facing other
European credit institutions, Bank of Greece
Governor Yannis Stournaras said on Friday.

Shoppers in a street market with the City of London in the background, Britain, 15 January 2021. New figures released on 15 January 2021 show that the United Kingdom economy shrank by 2.6 percent in November as England was placed in lockdown for a second
time. EPA/FACUNDO ARRIZABALAG

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended slightly lower in
Athens Stock Exchange on Friday,
amid a negative climate prevailing in
international markets on worries over the
duration and severity of the pandemic crisis.

The general index of the market eased 0.49
pct to end at 790.14 points. The index ended
3.56 pct down in the week, losing 2.33 pct so far
this year. The Large Cap index fell 0.48 pct and
the Mid Cap index ended 0.16 pct lower.
Turnover was 66.55 million euros in volume of
32,318,480 shares. Jumbo (2.68 pct), National
Bank (1.10 pct) and Viohalco (1.02 pct) scored
big gains among blue chip stocks, while OPAP
(2.33 pct), Aegean Airlines (1.94 pct) and
Ellaktor (1.80 pct) suffered losses. Among
market sectors, Consumer Products (2.41 pct)
and Raw Materials (1.09 pct) moved up, while
Health (3.2 pct) and Travel (2.31 pct) moved
down.
Alpha Bank and Eurobank were the most
heavily traded securities of the day. Broadly,
decliners led advancers by 70 to 41, with
another 23 issues unchanged. Progressive
(18.81 pct) and SATO (18.18 pct) were top
gainers, while Kreka (19.58 pct) and Lanakam
(13.13 pct) were top losers.

FINANCIAL NEWS
**** Greek enterprises suffered revenue loss
of 13.1 billion euros in the third quarter of
2020, with November losses -after the second
lockdown- totaling 1.6 billion euros, Hellenic
Statistical Authority said on Friday. The
statistics service said that accumulated turnover
in the third quarter of 2020 totaled 69.807
billion euros, down 15.8 pct compared with the
same period in 2019, with the biggest losses

recorded in hospitality (50.4 pct), while on the
other hand mining enterprises lost only 0.8 pct.
Enterprises in the public sector/defence and
mandatory social insurance recorded a 10.6 pct
increase in turnover. A total of 205,984
enterprises were put into temporary suspension
of operations in March 2020. Their turnover fell
33.1 pct to 7.1 billion euros in the third quarter.
Enterprises in the hospitality sector suffered the
biggest turnover decline (61.6 pct) in the third
quarter, while social welfare companies
recorded the smallest decline (6.5 pct). On the
other hand, enterprises in the education sector
recorded a 2.2 pct increase in turnover.
**** The Greek unemployment rate was 16.7
pct of the workforce in October, unchanged
from October 2019 and September 2020,
Hellenic Statistical Authority said on Friday.
The statistics service, in a monthly report, said
that the number of unemployed totaled 786,439
in October, up 446 from October 2019 and up
287 from September 2020, with the number of
employed people in the country totaling
3,925,372 (up 0.3 pct from October 2019 and
up 0.2 pct from September 2020).
Unemployment among women was 20.6 pct
in October, significantly up compared with
men (13.5 pct). The 15-24 age group recorded
the highest unemployment rate (35 pct from
34.4 pct in 2019), followed by the 24-34 age
group (24.6 pct from 22.5 pct), the 35-44 age
group (14.5 pct from 14.8 pct), the 45-54 age
group (12.6 pct from 13.5 pct), the 55-64 age
group (12.2 pct from 13.4 pct) and the 65-74
age group (11.4 pct from 9.2 pct).
Among the country’s regions, EpirusWestern Macedonia recorded the highest
unemployment rate (22.2 pct in October frmo

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

TRADED VALUE  :  44.326,39 €

INDEX VALUE % DIFF.
VALUE (€)
FTSE/CySE 20
33.460
MAIN MARKET INDEX
36.280
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
828.780
CSE GENERAL INDEX
56.330
HOTELS INDEX
729.200
ALTERNATIVE MARKET INDEX
840.900
FTSE Med (14/01/2021)
4,765.050
FTSE/XA
361.370

0.150
0.330
-2.160
0.090
0.000
-0.160
-1.000
0.290

43,178.290
33,935.350
1,892.440
44,326.390
0.000
10,391.040

Addressing the 8th Banking Forum,
Stournaras said that Greek banks, already
burdened with a high stock of NPLs, will face
an even bigger burden in the future since they
have exhausted the greater part - if not the
entirety of - their capital reserves to deal with
their huge stock of NPLs.
The central banker noted that despite the
fact that Greek banks have managed to reduce
their NPLs by around 50 billion euros since
their peak in March 2016, they remained at
very high levels (35.8 pct in September 2020),
significantly above the EU average.
Stournaras stressed that Greek banks enjoy
a satisfactory capital adequacy rate; however,
this will be negatively affected by expected
developments such as the implementation of
the IFRS9 standards, the cost of securitizations
of NPLs and a low quality of capital. For these
reasons, Stournaras reiterated the need for
the creation of a so-called «bad bank», to
operate in parallel with a state guarantee
«Hercules» scheme.
His proposal he said would deal with the
problem of referred taxation as well and could
lead to a further reduction of NPLs by 40
billion euros. He asserted that the cost of this
«bad ban» will be covered exclusively by
banks.
**** The Finance ministry will reach a
decision on whether or not to give a few days’
extension to a deadline of a programme
offering subsidized state loans to enterprises
and the self-employed, Finance Minister
Christos Staikouras said on Thursday.
In comments made to ERA radio,
Staikouras said that a total of 437,293
applications have been made so far in an
e-platform on state loans and added that the
decision will also take in mind the demands
of both the market and of accountants. He
said that the goal was to disburse the money
in January, adding that the programme will
distribute 1.5 billion euros to the real
economy in the month. He announced
another round of the programme in March.
Staikouras said that funds from an EU
Recovery Fund will begin arriving in Greece
in the first half of 2021 and will be channeled
to «green economy» and «digitalization».
Greece is expected to receive 5.5 billion euros
from the Fund this year.
**** Greece’s industrial import price index
fell 9.9 pct in November compared with the
same month in 2019, after a 4.0 pct increase
recorded in the same period in 2019-2018,
Hellenic Statistical Authority said on
Thursday. The statistics service, in a monthly
report, attributed this development in the socalled imported inflation to a 3.5 pct decline
in the import price index from Eurozone
countries and a 13.7 pct drop in the import
price index from countries outside Eurozone.
The index rose 4.0 pct in November 2020
from October 2020.

Visit Greece App
voted best of the year
at the e-volution
Awards 2021
From last page
tion has also been distinguished in Mobile Excellence Awards 2020 with the Gold Award in
the Mobile Digital Transformation section, according to an announcement.
The Visit Greece App is a useful tool for visitors to Greece, where they can quickly and
easily find travel information, as well as real-time information on tourism issues. Users
can ask questions in the special chatbot. The
application draws and channels information
from the GNTO portal, while it is the only official destination app in Greece. At the same
time, it is a modern platform for the free promotion of Greek tourism companies. The Visit Greece application started six months ago
and already has over 700,000 downloads; 80
pct are registered active users, while in an extremely difficult season, 1,000 tourism companies from all over Greece have already registered. The innovative, as it is emphasised, project was implemented at a fast pace, as it took
only 10 weeks from the conception of the idea
to the operation of the application. It is available in the Google Online Store and the App
Store.

Pandemic dampened
Greek tourism’s
strong performance
The coronavirus pandemic put the brakes
on the positive performance of Greece’s tourism industry in 2017-2019, INSETE Intelligence - the research body of the Greek Tourism Confederation SETE - said in a report on
Thursday. In an analysis of tourism trends in
the 13 regions of the country, INSETE said
that the number of visits in the 13 regions of
the country in the 2017-2019 period rose 18
pct to 36.6 million, while tourism revenue
grew 24 pct to 17.7 billion euros. Average
spending per visit per region in Greece grew
5.0 pct in 2019 compared with 2017 to 482 euros, with all regions with the exception of Central Greece, Epirus and Eastern Macedonia-Thrace recording a positive percentage
change in average spending.
More specifically, visits were down 7.0 pct
and revenue up 21 pct in central Macedonia
(average spending rose 30 pct). In the South
Aegean, visits were up 18 pct, revenue was up
42 pct and average spending rose 20 pct. In Attica, visits rose 15 pct, revenue were up 24 pct
and average spending rose 8.0 pct. In Crete,
visits were up 10 pct, revenue was up 10 pct
and average spending edged up 0.4 pct. In Ionian Islands, visits rose 3.0 pct, revenue rose
8.0 pct and average spending was up 5 pct. In
Eastern Macedonia-Thrace, visits were up 184
pct, revenue rose 56 pct and average spending
fell 45 pct. In the Peloponnese, visits rose 24
pct, revenue up 36 pct and average spending
rose 10 pct. In Epirus, visits rose 45 pct, revenue up 21 pct and average spending fell 17 pct.
In Western Greece, visits were up 45 pct, revenue jumped 62 pct and average spending rose
12 pct. In Central Greece, visits jumped 91 pct,
revenue rose 59 pct and average spending fell
12 pct. In Northern Aegean, visits fell 1 pct,
revenue was down 1 pct and average spending
rose 0.5 pct. In Western Macedonia, visits rose
37 pct, revenue was up 68 pct and average
spending rose 22 pct. In Thessaly, visits were
up 16 pct, revenue rose 23 pct and average
spending up 5 pct.
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28,881 cases of Covid-19 with 167 dead, in total
Nicosia.- (GreekNewsOnline, CNA)
yprus Health Ministry announced on
Saturday that one more COVID-19
patient has passed away, while 202 new
COVID-19 cases have been diagnosed. The
total number of COVID-19 patients who have
died is now 167 and the number of confirmed
COVID-19 cases 28,811.

C

The person who died, and whose final cause of
death is COVID-19, is a 70-year-old man with
underlying health conditions who passed away in
Troodos Hospital. A total of 193 COVID-19
patients are now treated in hospitals. The
situation of 59 of them is critical.
According to the Health Ministry press release,
the 202 new cases were traced after carrying out
8,014 PCR tests and antigen rapid tests.
Out of the 167 COVID-19 patients who have
died, 111 are men (66%) and 56 are women
(34%). Their median age is 79 years old.
Twenty-nine out of the 59 patents whose
condition is critical are intubated, eight are
treated in an Intesive Treatment Unit but are not
intubated and 22 are treated in an Increased Care
Unit.
The 202 new COVID-19 cases announced on
Saturday were traced as follows: 52 cases out of
413 samples taken in the framework of tracing
contacts of already confirmed cases, three cases
out of 258 samples taken by passengers at Larnaca
and Paphos airports, 7 cases out of 98 samples
taken in the framework of checks repeated on the
7th day since the arrival of indivicuals who
returned from the UK and are isolated in hotels,
29 cases out of 1.169 samples taken at the private
initiative, 8 cases out of 287 samples taken by the
Microbiological labs of General Hospitals and
103 cases out of 5.611 samples tested using
antigen rapid tests.

SINCE DECEMBER 30

A total of 5,907 COVID-19 cases were
diagnosed in the government-controlled areas of
Cyprus from December 30, 2020, to January 12,
2021. Out of these cases diagnosed during these
14 days, 2,180 (36.9%) were reported in Nicosia
district, 1,674 (28.3%) in Limassol, 1,332 (22.6%)
in Larnaka, 327 (5.5%) in Pafos, 295 5%) in
Famagusta, and 99 (1.7%) were reported either in

the British Bases or had a residence abroad, or
information was not available, according to the
National Surveillance Report as of 12 January,
2021.
According to the report, the median age was 39
years (Interquartile range - IQR: 25-56 years),
53.2% were female (n = 3,140), 46.7% male (n =
2,756), and for 11 cases (0.2%) sex is unknown at
the moment. By place of exposure: 1% (n = 60)
were imported and 99% (n = 5,847) were locallyacquired.
Until January 13th, 2021, 209 people were still
hospitalized (currently notified). The median age
of patients still hospitalized is 71 years (IQR: 6279 years), 58.9% (n = 123) are males, and 30.1%
(n = 63) are from Nicosia district. Of 38 cases in
intensive care units (ICU), who are currently
notified, 28 are intubated. The median age of
current ICU patients is 67 (IQR: 61-77) years and
24 (63.2%) are males. Twenty-five (65.8%)
patients currently in ICU have preexisting
conditions.
By January 12th, 2021, a total of 27,827
COVID-19 cases have been diagnosed, of which
165 died due to COVID-19 (case fatality risk:
0.6%) and the 14-day cumulative diagnosis rate is
665.2 per 100,000 population.
The cases diagnosed from December 30 to
January 12, included 863 infants, children and
adolescents aged 0-19 year sold (14.6%), 3,852
adults aged 20-59 years (65.2%), 1,186 persons
aged 60 years and older (20.1%), and for 6 cases
(0.1%) age is unknown at the moment. The
median age of adult cases (≥ 18 years) is 43 years.

From 30 Dec, 2020 – 12 Jan, 2021, 28.9% (n =
1,709) reported no symptoms at diagnosis and
71.1% (n = 4,198) reported at least one symptom.
Moreover, 1,608 cases (27.2%) reported at least
one comorbidity.
According to the report, 165 COVID-19
associated deaths were reported in Cyprus until
January 14th, 2021 (Case Fatality Risk - CFR:
0.6%). The COVID-19 associated mortality is
18.6 per 100,000 population. Deaths occurred in
109 men (66.1%) and 56 (33.9%) women. The
median age of all COVID-19 associated deaths
was 82 years (IQR: 74-87 years).
By district of residence, deceased cases were 57
(34.6%) from Nicosia, 52 (31.5%) from Limassol,
28 (17%) from Larnaka, 13 (7.9%) from
Famagusta, 12 (7.3%) from Pafos and three
deaths (1.8%) occurred among cases reported
either in the British bases or had a residence
abroad, or information was not available. The
median time from date of sampling to death (due
to COVID-19) was 11 days (IQR: 6-18 days).

ANASTASIADES

Cyprus President, Nicos Anastasiades, will
receive the second dose of the vaccine against
COVID-19, next Monday at the Health Center of
Latsia, according to a Presidency’s press release.
Anastasiades received the first dose of Pfizer/
BionTech vaccine, on 28th last December and
was among the first to get vaccinated against
COVID-19 in Cyprus, in order to encourage
other citizens to get the jab, as the government
spokesman said.

Pantelides: CMP results for missing persons in 2020 “very disappointing”
Nicosia.- CNA
The results from the program of the Committee on Missing Persons (CMP) in 2020 are
very disappointing, mainly due to problems
caused by the COVID-19 pandemic, the CMP’s
Greek Cypriot member, Leonidas Pantelides
told CNA, adding that “the aim is to intensify
efforts, to recover lost ground, once conditions
allow.”
According to data, published in the CMP
website, in 2020 there have been 25 identifications and 10 individuals were exhumed, while
the percentage of excavation sites with remains
found stands at 11%. In 2019 there were 42
identifications, 71 in 2018, 117 in 2017 and 115
in 2016. In 2019, 29 individuals were exhumed,
11 in 2018, 39 in 2017 and 83 in 2016.
“2020 was definitely the worst year. We lost
many working days. We lost 73 days due to the
pandemic and around 25 working days due to
weather conditions, 19 due to a heatwave and
the rest because of rain” Pantelides told CNA.
He also said that after the “elections” in the
Turkish-occupied areas the office of the CMP’s
Turkish Cypriot member was not working in
full swing, entering a transition period, as the
incumbent, Gülden Plümer Küçük, and her

aide were informed that their contract would
not be renewed and no other member was immediately appointed. Recently, it was announced that Ηakkı Müftüzade was appointed
as the new Turkish Cypriot member, as from
January 1st, 2021.
At the moment, excavation teams and the
identifications lab, staffed with bi-communal
teams, are not able to work, Pantelides went on.
People need to present negative COVID-19
tests every 72 hours in order to cross to the other side, meaning that the teams will be able to
work for two days, he added and said that at this
point, no work can be done, where bicommunal
teams are required.
Presently, only work that does not require
physical presence is being done, involving research on data and information, he added. He
said moreover that there is only skeleton staff
working in the office, on a rotating basis, and
the rest of the staff is working from home.
“We have prepared quite a large number of
cases that await excavation. We are talking
about more than 100 cases that are part of the
excavation program. We are waiting to see
when we will be able to excavate. Research work
was able to go forward during the first lockdown, from March to May, and a similar thing

is also happening now” said the Greek Cypriot
member.
Pantelides said that he crossed to the Turkish-occupied areas and met with the new Turkish Cypriot member, after the latter was appointed, and also held an online session, to discuss how to work and take stock of the situation.
Replying to a relevant question, Pantelides
said that there is always a flow of information
on missing persons, while three people continue to work on a permanent basis on UN archives and archives of various countries.
As for the remains of missing persons that
may be buried in Famagusta, Pantelides said
that the focus is on the Stavros cemetery, in the
fenced-off area of Varosha, and said that they
expressed interest to gain access for an on-site
visit, accompanied by witnesses. He added that
there are 17 cases of people, declared to be
missing, in the fenced-off area.
As for COVID-19 cases among staff members, Pantelides said that there was a case in the
research staff of the office of the Turkish Cypriot member and another one in the office of the
Greek Cypriot member, working in excavations.
All relevant protocols are being implemented,
he concluded.

Christodoulides
Spoke to Pompeo
Washington.By Apostolos Zoupaniotis

US Secretary of State, Mike Pompeo, and
Cyprus Foreign Minister, Nikos Christodoulides,
have agreed that the strength of the US.-Republic
of Cyprus relationship is at an all-time high, US
State Department Spokesperson, Morgan
Ortagus, said following a telephone conversation
the two officials had on Friday.
Ortagus noted that Pompeo and
Christodoulides agreed that the strength of the
US - Republic of Cyprus relationship «is at an alltime high as a result of our partnership on
significant issues including the temporary waiver
of International Traffic in Arms Regulations
restrictions, the entry of the ROC into the
International Military Education and Training
Program, and the launch of the Cyprus Center for
Land, Open-seas, and Port Security (CYCLOPS)
regional border security training center.»

Lute continues to be
In touch with the parties
Nicosia.- By Maria Koniotou/CNA

UN Secretary General`s Special Envoy on the
Cyprus problem Jane Holl Lute is continuing
telephone consultations with all parties,
diplomatic sources have told CNA, without
ruling out the possibility of her returning to
Cyprus. Lute paid Cyprus a visit at the beginning
of the week during which she had separate
meetings with Cyprus President Nicos
Anastasiades and Turkish Cypriot leader Ersin
Tatar in the context of preparations of an informal
five-party meeting under the aegis of Antonio
Guterres for the resumption of Cyprus
reunification talks.
«Jane Holl Lute`s consultations with all parties
in preparation for the informal meeting will
continue in the weeks ahead,» diplomatic sources
told CNA. According to the same sources «she is
currently in new York and is expected to hold
online or telephone consultations with parties,»
adding that «she may return to Cyprus.»

New message from
the EU to Turkey
Brussels.- By Athanasios Athanasiou/CNA
The EU expects from Turkey, not only positive
statements, but also a tangible de-escalation that
will not be accompanied by irritations to Member
States, Peter Stano, European Commission and
the EEAS spokesman stated today.
Asked about his assessment of the recent
positive statements from the Turkish side
regarding the rapprochement with the EU, the
spokesman of the Commission and the EEAS
explained that “next week there will be a meeting
between HRVP Borrell and Turkish Foreign
Minister M.Cavusoglu who comes to Brussels, on
Thursday the 21st.”
He noted that “they will talk on how to bring
these positive signs and declared willingness into
concrete action, because this is what we are
expecting actually and we have been expecting
from the Turkish side for months, to see concrete
actions that lead to de- escalation of the situation
in the Eastern Mediterranean and in the relations
between the EU and Turkey, and that would lead
to re- establishing an atmosphere and dialog of
cooperation and mutually beneficial constructive
engagement without provoking individual
member states within the EU”.
Stano added that “regarding the latest
reconciliatory positive statements from Turkey, of
course it is nice to hear all these intentions but as the
HRVP already said in December, while we welcome
these positive announcements regarding Turkey’s
relations with Europe and the ideas on how Turkey
wants to renew the cooperation with Europe it is
always very important to see those intentions and
statements translated into concrete action”. And
concrete actions, he said, “means de-escalation,
refraining from unilateral actions irritating our
member states, and we hope that the videoconference
with President Erdogan last weekend and the next
week’s visit of FM Cavusolgu in Brussels will be
exactly activities in this direction.”
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dling of the coronavirus, Prime Minister Mitsotakis also reviewed the number of available ICU
beds and referred to the donations of the private
sector, such as the Stavros Niarchos Foundation, which increased the beds for Covid-19 patients in ICUs. «Today we have 424 unused beds
in ICUs and the luxury to discuss the relaxation
of pandemic restriction measures,» he said,
adding that the number of positive cases remains at under 3 pct and has been dropping
steadily the last 10 days.
His EU proposal for a Europe-wide digital
certification of vaccination could «become a
communication bridge between Europeans,
overcoming restrictions in travel, something extremely important for Greece ahead of the summer season,» he said, reflecting anxiety over the
next tourism season.
A complicated and difficult project such as
the national vaccination program is likely to
have problems, «but the issue is to locate them
quickly and resolve them,» Mitsotakis pointed
out. «By the end of the first quarter, we will have
been able to vaccinate nearly 2 million citizens,»
the premier said, asserting that «the target of securing the population’s safety by early summer
is feasible.»
After criticizing main opposition leader Alexis Tsipras for «reverting to your old self, armed
with the cliches of a minority segment of your
party», in his response to Tsipras’ speech Mitsotakis said the opposition had nothing to propose beyond hiring more medical staff for the
National Health System.
He admitted that infectious diseases experts
and local officials of Thessaloniki had requested
of the government a shutdown of their city earlier than what happened, but this was not recommended by the Health Ministry’s experts
committee.
Overall, he noted, «it would have been better
that the lockdown lasted only three weeks, but
the number of infections did not drop at a
hoped-for rate.» Data needs to be constantly
evaluated, he added. Citing the example of Germany, which went into lockdown to April, he
said to Tsipras, «I didn’t see anyone criticizing
Chancellor [Angela Merkel]. The facts changed.
Is that so difficult for you to understand? [...] It’s
not a Mitsotakis pandemic - it’s a Covid-19 pandemic. As unhappy as that makes you on several levels, we managed better than other European countries, and this is good for Greece. It may
not fit your opposition narrative, but it remains
good for Greece,» he said.
Mitsotakis said that «you need to understand
we are all in this together - if you want to criticize something, back it up with substantive proposals.»
Commenting on reopening retail, the premier said that any such opening, whether of
schools or economic enterprises, entails some
dangers. «We have no proof that retail had a
substantial role in the virus’ dispersion. Supermarkets are still operating and there is no dis-

ment’s record in supporting the economy
during the crisis and claimed a lack of organisation in administering the vaccine, mixed messages, and noted that Greece had at one point
exceeded both the EU and the US for deaths per
100,000 populations, ranking 50th amont 53
countries for resilience against the pandemic.
«Whatever the coordinated propaganda may
say, Mr. Mitsotakis, I fear you are not the prime
minister that does not bear any responsibility
but the prime minister that is irresponsible,»
Tsipras said.

Gennimata presents KINAL plan

persion linked to them,» he stressed, while in
terms of mass transport, the government he
said had provided to the public the number of
buses added to the fleets in Athens and Thessaloniki.

Tsipras blames government

Addressing parliament during the debate on
the pandemic, main opposition SYRIZA-Progressive Alliance President Alexis Tsipras on
Friday said the government was fully to blame
«for all that is happening and all that is coming.» He accused the government of being in
the grip of «ideological obsessions» and the «arrogance of power», and of refusing to share the
views of society.
According to Tsipras, Greece was in an «extremely difficult» situation, one which demanded that everyone show «a new sense of collectiveness, a new sense of solidarity».
He noted that anyone who, in such a crisis,
behaved or handled matters in a self-serving
way, whether politically or economically, was
not equal to what the circumstances demand.
«Sincerity and devotion, without party and
petty party political favours, in the effort to save
as many human lives as possible, must be the
priority of all of us,» he said.
Tsipras also referred to scientists’ warnings
that a third wave of the pandemic, possibly
worse than anything that came before it, could
be on the way: «We are not saying this to frighten anyone. We are saying this in order to prepare ourselves and others; the country, society,
the national health system and our own selves,»
he said.
The main opposition leader attacked Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis for «mistakes and
omissions» in the handling of the pandemic and
said the latter’s assessment of the handling of
the second wave of the pandemic as «successful» indicated a «fundamentally different view»
of reality, citing the 5,500 victims of Covid-19 in
Greece. Among others, he criticised the government for failing to provide more support to the
national health system or ensure «basic protection measures» on public transport, and the
prime minister for «unforgivable negligence
and carelessness».
Tsipras also went on to criticise the govern-

Opposition Movement for Change (KINAL)
leader Fofi Gennimata presented her party’s
proposals for dealing with the pandemic and
vaccinations in her address in Parliament.
Noting that these were specific, well thought
out and formed a comprehensive plan, while
she strongly criticised the government’s «mistakes and omissions», which she said had cost
human lives and urged the ruling party to adopt
KINAL’s proposals promptly, before the situation got out of hand.
Gennimata also stressed that there must be
transparency over the order of priority for vaccinations and «no more mistakes» that undermined public health.
A vaccine in itself was not enough and also
required a plan and action on all levels that
would allow an easing of destructive lockdowns, saying that KINAL’s aim was to «make
society strong again... not keep it hostage but set
it free.»
She also indicated her party’s backing for vaccinations and also vaccination certificates, saying that these should be in English in order to
facilitate travel.

KKE leader attacks government

Communist Party of Greece (KKE) General
Secretary Dimitris Koutsoumbas on Friday said
that Greece’s vaccination campaign against the
novel coronavirus was now «very far from being
mass-scale» and could not conceal the government’s indecision and huge responsibility,
speaking during the parliamentary debate.
He roundly dismissed the government’s argument that Greece was «doing better than other
European countries,» in response to being confronted over not taking more measures to support the national health system or to protect
health in place of work, public transport,
schools and universities.
«In all countries, the people are experiencing
the results of a policy of commercialisation and
privatisation in the health sector, which in our
country you have all without exception, followed,» Koutsoumbas said, noting that European governments, including that of Greece, were
not handling the pandemic based on the needs
of their people but on the needs of their business groups.
He said the government has converted the
national health system to a «one-disease system» with the inevitable repercussions this had

on overall health needs.
Koutsoumbas also accused the government’s
planning to make sweeping changes that roll
back labour and trade union rights in the midst
of the pandemic.

ADONIS GEORGIADIS

Speaking at a regular briefing on the pandemic, Development & Investment Minister
Adonis Georgiadis said on Friday that retailers,
hairdressers and beauty salons may allow up to
4 customers per 100 square meters, and 1 customer per 25 square meters in shops larger than
100 square meters. The latter applies also to
malls and discount villages. The opening schedule proposed is between 07:00 and 20:00.
Shoppers will be allowed 2 hours to complete
their purchases, from the moment they receive
the SMS permission message from the 13033
number.
Customers of hair salons and beauty parlors
will be required to set appointments, and the
owners must be prepared to show the listing of
appointments to authorities if required.
Restaurants and coffee shops are excluded
from reopening, however, clarified Georgiadis,
as «the pandemic currently does not allow for it,
while the danger for a broad dispersal of the virus is still high.» He also stressed that the ministry will not hesitate to revoke all the lenient
measures coming into effect on Monday, if new
data and health experts point to this direction.
Speaking alongside Georgiadis, Deputy Minister for Civil Protection Nikos Hardalias added
that churches too will reopen to the public on
Monday, allowing only 1 person per 25 square
meters and a maximum of 50 people inside at
any one time.
The reopening of shops nationwide does not
cancel the current overnight curfew, he noted,
which remains in effect between 21:00 and
05:00. Travelling across from one prefecture to
another is also still prohibited, he added, excepting only medical emergencies.
Additionally, the tougher lockdown restrictions imposed in the municipality of Elefsina, in
West Attica, are lifted, but the same set of measures in the neighboring municipality of Aspropyrgos will stay, as 108 active infections are registered there on Friday: therefore, the retail sector will not reopen there.
Moreover, safety restrictions in the Kozani
prefecture, specifically in the Kozani and Voio
municipalities, are lifted but will remain in effect in the greater Kozani municipalities of Krokos, Siatista and Eordea until Monday January
25.
The additional lockdown measures are also
lifted selectively at local communities in the region of Rodopi and Florina prefectures, after
nearly-zero new infections.
Other areas in Greece where stores will remain shut include: Kalimnos and Lesvos islands, the areas of the Argolid, the Sparta municipality in the Peloponnese, the Boeotia region, and the Anthili community of the Sitia-Lasithi municipality in Crete.

Nightclub taxi drives away the blues in lockdown Greece
THESSALONIKI.By Alexandros Avramidis/Reuters
Greek taxi driver Konstantinos Bekio is doing
his bit to lift his passengers’ spirits amid the
gloom of coronavirus lockdown, turning his cab
into a nightclub complete with strobe lights and
music.
“I saw that people were always stressed, sad,
everyone was in a bad mood,” he said as he

drove through the nighttime streets of Thessaloniki in northern Greece where he began the
service during the first coronavirus lockdown
in March.
“I started to put on music - to turn up the volume, and I saw people enjoyed it, they were
having fun, they were having a good time, even
if it was a short route, they would get out happy.
That is how we started the private club taxi.”

Although Greece has not suffered as badly as
many other European countries from
COVID-19, its nightlife culture has taken a hit.
Bars, restaurants and nightclubs have been shut
since November and no-one is sure when they
will reopen. While a taxi ride in a disco may not
be everyone’s idea of a good night out, Bekios,
whose 11-year-old son helped with the decoration, just wants people to have a good time. He
takes requests from a vast playlist built up over

eight years driving his cab but charges no extra
for the experience.
“It improves your mood in the first five minutes,” said 24-year-old Ioanna Kargiannidou, a
regular customer. “The situation is very difficult
and stressful for everyone, our mood is low,” she
said. “So this is a good solution to escape our
daily routine.”
Editing by James Mackenzie and Janet Lawrence
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Greece ministry urges probe after Olympic
Medallist Bekatorou talks of sexual assault
Athens.- (Reuters, AMNA,
GreekNewsOnline)

G

reece’s sports ministry urged judicial
and sports authorities on Saturday to
look into Olympic sailing champion Sofia
Bekatorou’s statements that she had been sexually assaulted by a sports official in 1998.
Bekatorou, a gold medalist at the 2004 Olympics, referred to the incident during an online
conference organised by the ministry this
week, without naming the official.
On Sunday, it was revealed that the official was
the Vice President of the Hellenic Sailing Federation and Vice President of the local organization of
the ruling New Democracy Party in Rafina, Aristides Adamopoulos.
Following Bekatorou’s public confession, more
athletes belonging to the Sailing Federation and
other sports spoke publicly and revealing that they
had also fell victims of sexual assaults by officials.
Sophia Bekatorou said that she did not open up
about her abuse at the time, fearing that such a
move would be devastating for her life dream and
divide the Greek sailing team, according to the
transcript released by the ministry.
But the decade that followed was tough.
“In this period, I achieved most of my country’s
distinctions in sailing but have lost the most precious value of my personality: Loving myself ”,
Bekatorou was quoted as saying.
The Hellenic Sailing Federation said in a statement that it had not previously been informed formally or informally about the incident, and it urged
Bekatorou to be specific.
“We urge the complainant, if she took the initiative even after so many years to talk about this unpleasant incident, to become specific,” it said, adding that it would do the right thing if the case falls
under its competence.
Later on Saturday and following sharp criticism

from the press, the Federation forced Aristides
Adamopoulos to submit his resignation.
The ministry urged judicial authorities and the
relevant disciplinary bodies in sports to investigate
the case promptly.
IOC member and head of the Hellenic Olympic
Committee Spyros Kapralos said he would support
Bekatorou with “all his might” and called on other
athletes to speak up. “We need to have a safe, ethical, decent and pure sports environment,” he said
in a statement on Saturday.

POLITICAL LEADERS

All leaders of the Greek political parties condemned the predator and congratulated Bekatorou’s brave stance.
Violence is «a scourge that undermines the

foundation of our culture,» Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Saturday in a social media
post, expressing his support for multiple Olympic
Games medallist Sofia Bekatorou, who has spoken
up about being sexually abused by a sports official
when younger.
The prime minister was one of several officials
who expressed support to her after her revelations,
including Minister Culture & Sports Lina Mendoni, Deputy Minister of Sports Lefteris Avgenakis,
Deputy Minister for Demographic Policy and the
Family Maria Syrengela, SYRIZA Alexis Tsipras
and Movement for Change (KINAL) leader Fofi
Gennimata, among others.
In his post on Facebook, PM Mitsotakis said
«Sofia bravely broke the chain of fear and silence,
showing the way so that the stigma of guilt moves
from the victim to the perpetrator.»
«I personally spoke with our champion about
that painful experience,» the premier said, an experience «that she didn’t just ‘remember’ now, but one
she never forgot - as no one should forget, but
ought to react to. That’s why I stand next to her not just as a prime minister, but also as a husband,
a father, and an ordinary citizen.»
It’s time to uproot power violence against anyone
in a weak position, he said, calling violence «a
scourge that undermines the foundation of our culture» and calling on everyone to «take Sofia’s first
step: We speak up, we denounce, we reveal, so that
the light of truth burns up forever a crime that lives
in the dark.»
But Prime Minister Mitsotakis failed to acknowledge that Aristides Adamopoulos was a cadre kof his own party. Later on the day, New Democracy has suspended the party membership of Aristidis Adamopoulos, of its Rafina division, for involvement in the case of multiple Olympic Games
medalist in sailing Sofia Bekatorou.
New Democracy said that the moment a person
was named, party Secretary General Giorgos Stergiou decided to suspend the man’s party membership and rights related to it.

‘Leandros’ cold front hits the country with low
temperatures, snow throughout most of Greece
Athens.- ANA-MPA
The cold front «Leandros» hit Greece with snow from Thessaloniki to
Attica and power outages reported in the eastern part of Thessaloniki on
Saturday, while areas as far south as Crete are expecting an onslaught of
strong winds and heavy rain that will last through Tuesday.
In higher elevations of Attica, central Greece, and the Peloponnese several roads call for snow chains on vehicles, while in Attica police has preventatively banned cars from sections of Tatoiou Street, on the way to
Katsimidi, and heavy trucks from sections of the Athens-Lamia highway.
On Mt. Hymettus, Anapafseos Street in Papagou leading to the mountain and the ring road of Alimos-Katehaki near Kessariani have also been
shut to traffic. In Penteli-Nea Makris ring road, traffic is banned from the
414 Military Hospital and further up. Restrictions are also in place on
sections of Dionyssou, Thisseos and Fylis Avenues.
Similar traffic restrictions and other measures were reviewed ahead of
the adverse weather in a wide-ranging meeting held on Friday under Citizen Protection Minister Michalis Chrysohoidis at the Civil Protection
headquarters. In northern Greece, Macedonia received heavy snowfall,
with high-elevation towns getting nearly half a meter of snow. Thin snowfall was seen in Ioannina, while snow chains are required for sections of
Egnatia Odos, which traverses Macedonia, and on regional roads, including the road from Grevena to the Vassilitsa Ski Center.
Trikala and Karditsa have also experienced heavy snowfall but the
roads are being cleared.
In Thessaloniki, snow did not create traffic problems although it began
in the early morning hours and continued, while machines have managed
to clear roads around the city. In Chalkidiki peninsula, snow chains are
required on the old Thessaloniki-Ierissos national road and elsewhere, as
is true of the road network around Pella, Edessa and Kilkis.

Heavy snowfall started in the early morning hours in central Greece,
from Evritania prefecture to northern Evia and Fokida. Larissa and Lamia
also saw snow. In some villages of Evritania snow is over 10cm deep,
while sections of the roads leading to and from Karpenissi and Antirrio
will require snow chains. Lamia, Nafpaktos and Agrinio mainly have
problems in the rural road network.
In the Peloponnese, snow chains necessary on sections of the Tripoli-Sparta national road and on regional roads. The same is true of Corinthia Crete is expecting heavy rain and thunderstorms as of Saturday
night, snow on mountain areas and almost gale-force winds (5 to 7 on the
Beaufort scale). Although the phenomena will abate, they will pick up
again on Monday with heavy rain and thunderstorms locally and snow on
higher elevations, through Tuesdsay.

Two young men
charged with criminal
assault after beating
Metro station manager
Athens.- ANA-MPA

A public prosecutor levelled criminal
charges on Saturday against two brothers for
severely beating an Athens metro station
manager, 53, on Wednesday after he asked
them to wear their masks.
The 15- and 17-year-olds, arrested with the
help of station cameras, were identified by the
victim who had had to be hospitalized. They
were charged with intentional grievous bodily
harm and insubordination for refusing to be
fingerprinted. Also charged was a special
guard, member of the Greek police, who
appeared to be a family friend and allegedly
advised them on how to avoid arrest as well as
what to do if they were arrested. He will be
prosecuted for breach of duty and accessory to
a crime.
They were all led before an investigating
magistrate and will ask for time to prepare
their defense.
The two youths attacked the station master
on the platform after getting off the train and
after he had asked them to wear masks and
take their feet off the seats. They claimed he
spoke badly to them and they did not realize
how badly they had hurt them.
After switching trains, the two got off at
Monastiraki where they were picked up by
their mother, who had called up the policeman
for advice. He was in turn arrested when he
went to their house to ask how they are.
A psychologist paid a visit to the two youths,
who have a clean record, during their detention.
The two young men, 15 and 17, from the
Peristeri neighborhood of Athens followed the
station master off the train and attacked him
on the platform, punching and kicking him in
the head, as station cameras recorded the
event. The STASY employee, 53, was
hospitalized and later recognized the arrested
youths, who are also being accused of refusing
to be fingerprinted.

Greece confirms
510 new cases, 20
deaths on Saturday
Athens

Greece confirmed 510 new coronavirus
infections in the last 24 hours of which 7 were
identified at entry points to the country, the
National Public Health Organization (EODY)
said on Saturday.
The total confimed cases in Greece since the
pandemic began total 148,370. Of these, 5,721
relate to travel abroad and 45,355 to already
known cases.
Nationally, 323 patients are on ventilators in
hospitals. Their median age is 69. A majority of
87.6 percent has an underlying condition or is
aged 70 or more.
Another 1,028 patients have been discharged
from ICUs since the start of the pandemic.
EODY also confirmed another 20 deaths
due to Covid-19, bringing the standing total in
Greece to 5,441. The median age for the latter
was 79 years and 95.4 pct had an underlying
condition and/or were aged 70 or more. In
addition, 3,213 were men.
The vaccination of individuals over 85 years
old with the first of two shots began in Greece
on Saturday, as that of health staff at the front
lines of the fight against the coronavirus
continues.
The vaccination is free for all, and
inoculation of the general public will begin
after all vulnerable groups are vaccinated.
Health Minister Vassilis Kikilias was on
hand at the vaccinations of Elpis Hospital in
Athens. In a tweet, the minister said he was at
the hospital «with Mr. Nikos and Mr. Tassos,
who were inoculated against Covid-19,» and
posted a photo on his account.
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USA - Greece: Celebrating
200 Years of Friendship
COLD FRONT LEANDROS HITS GREECE

U,S, Ambassador in Athens
Geoffrey Pyatt announces
US campaign to commemorate
Greece’s Bicentennial

Visit Greece App
voted best of the year
at the e-volution
Awards 2021
Athens.- ANA-MPA
The Ministry of Tourism and the Greek National Tourism Organisation (GNTO) has won
top awards for the mobile phone application
Visit Greece, developed by GNTO and Warply
with the support of Mastercard and Eurobank,
at the e-volution Awards 2021. The Visit Greece
app specifically won the following awards: a
Platinum award as best app in the category of
Specialised Practices and Strategy, as well as a
Gold award as «Best Mobile app» of the year in
the same category and a Gold award as «Best in
Travel & Tourism» in the E-commerce and
e-business category. It is noted that the applicaContinues on page 36

Photo: Dimitris Tosidis/ANA-MPA
The statue of Alexander the Great in Thessaloniki is barely visible from the snow fall that
followed the cold front «Leandros» that hit Greece with snow from Thessaloniki to Attica.
(Page 39)

RETAIL MARKETS IN GREECE TO REOPEN MONDAY

Athens.- (GreekNewsOnline)
U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt announced in an interview with the Greek national
broadcaster ERT the launch of U.S. Mission Greece’s
year-long campaign to commemorate Greece’s Bicentennial entitled “USA & Greece: Celebrating 200
Years of Friendship.” The campaign will include educational and cultural events across Greece that will
highlight our two countries’ historic relationship
and the ties that bind us: democracy, partnership,
and shared values.
Ambassador Pyatt’s announcement followed the
launch of the “Greece 2021” Committee’s campaign
on January 1 to commemorate this landmark anniversary of 200 years since the Greek Revolution of
1821, with programs to celebrate Greece’s history,
Continues on page 35

COMMENTARY
Thoughts on Biden’s
presidency ahead
of his inauguration
By Andrew Jacovides
Ambassador A.H.

the physical presence of customers in shops, but
the click-away method will remain in effect in
areas which are epidemiologically burdened.
During his briefing on government’s han-

The inauguration of Joseph Biden on the 20th
of January this year as the 46th President of the
United States is a significant and memorable occasion.
Having been in the United States in different
capacities since the Kennedy inauguration in January 1961, I remember several such events well.
We still quote the passages of Kennedys’ inauguration speech (Ted Sorensen, who is known to
have written much of it, was a friend of mine over
the years) and I, as the Ambassador of Cyprus to
the United States for fourteen years attended several such events officially. The one I remember

Continues on page 38

Continues on page 34

Prime Minister Mitsotakis briefs the Parliament during the debate on the pandemic
Athens.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
The government plans to reopen retailers as
of Monday, with the click-away method, Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis said in Parliament
on Friday, referring to the system where con-

sumers pick up their online orders in person.
Later on in the afternoon, Development &
Investment Minister Adonis Georgiadis announced the reopening of the retail sector in
Greece on Monday (January 18), allowing anew

