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Ξεκινούν πάλι διερευνητικές
επαφές Ελλάδας - Τουρκίας

Θα τηρήσουν
οι ΗΠΑ αυστηρή
στάση έναντι
της Τουρκίας;
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Ελπίδες ότι η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν θα τηρήσει αυστηρή πολιτική έναντι της Τουρκίας, όσο η Άγκυρα συνεχίζει να συμπεριφέρεται όχι ως σύμμαχος,
αλλά ανταγωνιστής των ΗΠΑ, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή, δημιουργεί η κατάθεση του υποψήφιου
υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν,
στην επιτροπή επικύρωση του διορισμού του, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου.
Ο κ. Μπλίνκεν υποστήριξε τη συνέχιση των κυρώσεων CAATSA σε βάρος
της Τουρκίας, για την αγορά των S-400,
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ

Φωτογραφία: EPA/Ken Cedeno / POOL
Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζεται η νέα κυβέρνηση για να δρομολογήσει την πολιτική της
στην οικονομία και την αντιμετώπιση της πανδημίας, ελάχιστα 24ωρα από την ορκωμοσία
του προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. Την ίδια στιγμή μιλά με
διεθνείς ηγέτες. (Σελ. 11-12)

l Αναγκαίο κακό
βλέπουν και
οι δύο χώρες την
επανεμπλοκή τους
σε διάλογο
l Δεν βλέπει φως
ο Μητσοτάκης
l Τι σημαίνουν
για κυπριακό
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Χωρίς ιδιαίτερες πιθανότητες για μεγάλες εξελίξεις
στα ελληνοτουρκικά ξεκινά τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας. Τελευταία φορά που είχαν
συναντηθεί οι δύο πλευρές ήταν το 2016, για να διακοπεί η διαδικασία επ’ αόριστον εξ αιτίας της απαίτησης της Άγκυρας να της παραδοθούν οι πραξικοπηματίες αξιωματικοί που είχαν καταφύγει.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
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ΚΩΝ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
Ανακάλυψη
Ελληνοαμερικανού
επιστήμονα
δίνει ελπίδες
για την καταπολέμηση
της παχυσαρκίας

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Στην έκθεση «Οι Καλοί Ποιμένες: Αρχιερείς
και Αρχιραβίνοι μπροστά στο Ολοκαύτωμα» που
παρουσίασε πριν από δύο χρόνια το Εβραϊκό

Μουσείο της Ελλάδας (ΕΜΕ) περιηγήθηκαν διαδικτυακά όσοι παρακολούθησαν το βράδυ της
Πέμπτης 21 Ιανουαρίου την ετήσια εκδήλωση
μνήμης για τους χιλιάδες Ελληνες Εβραίους που
εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέ-

ντρωσης, τα κρεματόρια και τους θαλάμους αερίων,
κατά τον Β› Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκδήλωση που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της «ΗμέΣυνέχεια στη σελίδα 8

Ουάσιγκτον.Του Πέτρου Κασφίκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το μυστικό καταπολέμησης της παχυσαρκίας θα μπορούσε να βρίσκεται σε μια περιοχή του εγκεφάλου μας, καθιστώντας την καταπολέμηση της ευκολότερη από ότι νομίζαμε μέχρι σήμερα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής
Κωνσταντίνος Στρατάκης, επικεφαλής του
Τμήματος Γενετικής και Ενδοκρινολογίας
στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Παιδιού (NICHD), το
οποίο είναι μέρος του Εθνικού Ινστιτούτο
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Νέα βιογραφία του Παναγιώτη Κανελλόπουλου
Της Β. Χατζηβασιλείου

Η

βιογραφία αποτελεί ένα είδος που μόνο τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του στην Ελλάδα. Ξεχνάμε κάποτε, ακόμα και σήμερα, πως ξετυλίγοντας τον βίο και την πολιτεία ενός προσώπου (πολιτικού, επιστήμονα, συγγραφέα ή
καλλιτέχνη), ο βιογράφος δεν μιλάει μόνο για
τις παραμέτρους της ατομικής του ζωής ή για
το έργο του, αλλά και για την ιστορική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πρόλαβε να
αφήσει το στίγμα του.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ογκώδης έρευνα του
Μελέτη Η. Μελετόπουλου «Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ο πολιτικός, ο διανοούμενος και η
εποχή του», που κυκλοφόρησε περί τα τέλη της
περασμένης χρονιάς από τις εκδόσεις Καπόν, δεν
είναι μόνο το πορτρέτο της πολύπλοκης προσωπικότητας ενός πολιτικού ο οποίος δεν περιορίστηκε στην πολιτική, ανοίγοντας ταυτοχρόνως
τα φτερά του προς την επιστήμη, τη φιλοσοφία
και την τέχνη, αλλά και μια αναπεπταμένη εικόνα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1930 και τον Μεσοπόλεμο και φτάνοντας μέχρι τον Εμφύλιο, τη δικτατορία των συνταγματαρχών και τη Μεταπολίτευση.
Με σπουδές στην Αθήνα και τη Γενεύη, λυκειάρχης σήμερα της Ιονίου Σχολής, καθώς και με
πλήθος βιβλία στο ενεργητικό του, ο Μελετόπουλος γνωρίστηκε κατά τη δεκαετία του 1980
με τον Κανελλόπουλο, όταν ο τελευταίος ήταν
λόγιος πρεσβύτης και ο ίδιος ένας νεαρός φανατικός για γράμματα. Η σχέση των δύο δυνάμωσε
μέσα στον χρόνο με τελικό αποτέλεσμα τη σημερινή βιογραφία, που μολονότι αποτελεί προϊόν
ενός στενού φιλικού δεσμού, δεν συνιστά ούτε
ένα βιβλίο απόδοσης γενικών τιμών, ούτε, ακόμα
λιγότερο, αγιογραφία. Ο Μελετόπουλος πιάνει
τον Κανελλόπουλο (1902-1986) από τα χρόνια
της παιδικής του ηλικίας στην Πάτρα και των
σπουδών του στην Αθήνα και τη Χαϊδελβέργη,
για τον οδηγήσει μέχρι το στάδιο της ακαδημαϊ-

κής και της πολιτικής του ωριμότητας, όπως διαμορφώθηκε κατά τη μεταπολιτευτική φάση. Δικαίως ο ερευνητής αφιερώνει πολλές σελίδες
στην κοινωνιολογική σκέψη του Κανελλόπουλου
και στη σύντομη πλην εξόχως σημαντική πανεπιστημιακή του καριέρα. Ο Κανελλόπουλος είναι ο
άνθρωπος που θα εισαγάγει το μάθημα της Κοινωνιολογίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο, διδάσκοντας, μεταξύ άλλων, και Μαρξ (εκτιμούσε
την ακρίβεια των οικονομικών του αναλύσεων,
αλλά φοβόταν το κλειστό ιστορικό του σχήμα
για την ανέλιξη των κοινωνιών). ‹Έχει επίσης
κληρονομήσει ο Κανελλόπουλος από τον θείο
του Δημήτριο Γούναρη την αντίληψη για την
ανάγκη εφαρμογής εκτεταμένης κοινωνικής πολιτικής (άλλο αν ο θείος κατέληξε φανατικός
αντιβενιζελικός), είναι αντιμοναρχικός και αντιμεταξικός (ο Μεταξάς θα τον στείλει στην εξορία), καθώς και ταγμένος υπέρ της δημοτικής,
ενώ γράφει και ξαναγράφει, σε όλη του τη ζωή,
το έργο του «Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος», συνθέτοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα

και ποιήματα. Ας σημειωθεί επίσης ότι ιδρύοντας
το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, ο Κανελλόπουλος θα
θέσει ως πολιτικό του στόχο τον εκσυγχρονισμό
και τον εκδημοκρατισμό της χώρας, μακριά από
τα στερεότυπα της Δεξιάς και της Αριστεράς. Το
1940 θα πολεμήσει στην Αλβανία, ιδρύοντας δύο
αντιστασιακές οργανώσεις στην κατεχόμενη
Αθήνα, για να καταδικαστεί σε θάνατο από γερμανικό στρατοδικείο, και να διαφύγει στη Μέση
Ανατολή, όπου θα γίνει υπουργός Αμύνης και
ιδρυτής του Ιερού Λόχου.
Η κατοπινή μόνιμη εμπλοκή του Κανελλόπουλου στο κύκλωμα της κυβερνητικής εξουσίας θα
αλλάξει εκ βάθρων τα πράγματα. Ο ίδιος θα ηγηθεί της κρατικής δράσης κατά του ΚΚΕ στον Εμφύλιο και θα παραλάβει από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τα ηνία της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (ΕΡΕ), ταυτισμένος πια καθ› ολοκληρίαν με
τον κόσμο της συντηρητικής παράταξης. Σε όλο το
μήκος της μακράς διαδρομής του εκλήθη και ανέλαβε να σχηματίσει κατ› επανάληψη κυβερνήσεις
που εξεμέτρησαν πολύ γρήγορα το ζην ενώ στα χέρια του και επί διακυβερνήσεώς του έσκασε το
στρατιωτικό πραξικόπημα του Απριλίου του 1967.
Η αντιδικτατορική του δράση και ο κομματικός
απογαλακτισμός μετά το 1974 τού στοίχισαν μάλλον το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας,
αλλά τον επανέφεραν στο κλίμα των πεπραγμένων της νιότης του: πέρα από κομματικές ταυτότητες, πάντοτε ευρωπαϊστής και εκσυγχρονιστής
(στελέχη του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος σταδιοδρόμησαν στη συντηρητική παράταξη και σε κυβερνητικές θέσεις), όπως και δουλεύοντας πνευματικά μέχρι την εσχάτη ώρα, ο Κανελλόπουλος
έφυγε από τη ζωή τόσο ακέραιος όσο ξεκίνησε.
Όσο για τον βιογράφο του, χρησιμοποιεί εξαντλητικά τα τεκμήρια, τις πηγές και τη βιβλιογραφία
του, και γράφει μαζί με τη βιογραφία του Κανελλόπουλου μια πλούσια και γλαφυρή, ολοζώντανη
ιστορία της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής
από το 1930 μέχρι το 1980, συμπληρώνοντας τη
δουλειά του με πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό
υλικό, ενταγμένο σε μια πολύ προσεκτικά προετοιμασμένη και επιμελημένη έκδοση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι έγινε 60 χρόνων
Του Χάρη Αναγνωστάκη
Η Ναστάζια Κίνσκι στη ζωή της ανέβηκε ένα
βουνό, γεμάτο παγίδες και θανατηφόρους κινδύνους, σε αντίθεση με την πορεία της στο θέαμα
και στον κινηματογράφο. Ίσως η τύχη, ίσως η ξεχωριστή της ομορφιά. Υπέροχο πρόσωπο, με μάτια για να ονειρεύεσαι. Φινετσάτη, λεπτεπίλεπτη
κι εκείνη τη θλιμμένη ματιά που έκαναν το κοινό
να λυγίζει. Δικαίως είχε ειπωθεί ότι είχε κάτι από
Όντρεϊ Χέπμπορν και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Ένας
συνδυασμός που τις δεκαετίες του ‘70 και ‘80 την
ανέδειξαν ως μία από τις θελκτικότερες γυναίκες.
Υποκριτικά, η Ναστάζια Κίνσκι δεν ήταν το τεράστιο ταλέντο. Είχε όμως τουλάχιστον την
επάρκεια για να αναδείξει αυτό το ξεχωριστό που
έψαχναν σπουδαίοι κινηματογραφιστές, όπως ο
Ρομάν Πολάνσκι, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και
κυρίως ο Βιμ Βέντερς, με τον οποίο έκανε το θρυλικό «Παρίσι-Τέξας» και ακόμη δύο ταινίες. Δουλεύοντας και ως μοντέλο, θα κάνει εκπληκτική
επιτυχία, ενώ η περίφημη γυμνή φωτογράφισή
της απ’ τον Ρίτσαρντ Άβεντον, με έναν πύθωνα
να σκεπάζει το κορμί της, θα την εκτοξεύσει τη
δεκαετία του ‘80 στο επίπεδο των θρυλικών sex
symbol.
Η Ναστάζια Κίνσκι έγινε την Κυριακή 60 χρόνων. Οι συνομήλικοί της θα μελαγχολήσουν. Όχι
μόνο γιατί με κάτι τέτοια καταλαβαίνουν ότι
μπαίνουν στην τελευταία στροφή της ζωής, αλλά
και γιατί έχουν χάσει τα ερωτικά σκιρτήματα που
τους προκαλούσε η σταρ στην ακμή της.

Ο παιδικός τρόμος

Γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1961 στο

Δυτικό Βερολίνο. Πατέρας της ήταν ο διάσημος
Γερμανοπολωνός ηθοποιός Κλάους Κίνσκι, που
ανήκει σε μια γενιά καταραμένων καλλιτεχνών.
Πολύ δύσκολος άνθρωπος, με αρρωστημένα πάθη, εκρήξεις βίας... Η μητέρα της, επίσης, ηθοποιός, Ρουθ Μπριγκίτε Τόκι, τον χώρισε το 1968 και
κατέβαλε προσπάθειες για να βοηθήσει τα παιδιά
της, καθώς είχε ακόμη μία κόρη με τον Κίνσκι,
την Πόλα, η οποία μετά τον θάνατο του Κίνσκι
αποκάλυψε ότι ο πατέρας της τη βίαζε από παιδί.
Η Ναστάζια θα δηλώσει σοκαρισμένη, αλλά διέψευσε ότι είχε βιάσει κι εκείνη, προσθέτοντας ότι
ήταν ένας απρόβλεπτος τύραννος, που προκαλούσε τον τρόμο. Έναν τρόμο που ξεπέρασε, αλλά όχι και την απέχθειά της προς αυτόν.

Από παιδί γοήτευσε

Η Ναστάζια Κίνσκι μπήκε στο λαμπερό αλλά
και σκληρό κόσμο του θεάματος όταν τα άλλα
κορίτσια της ηλικίας της έπαιζαν με κούκλες,
έγραφαν τα όνειρά τους σε ροζ ημερολόγια. Σε

ηλικία 12 ετών άρχισε ως μοντέλο, ενώ πριν ενηλικιωθεί είχε αρχίσει να δημιουργεί ανατριχίλες
με τις γυμνές της εμφανίσεις. Μια ηθοποιός του
γερμανικού νέου κύματος στο σινεμά τη βοήθησε να πάρει ένα ρόλο στην ταινία του Βέντερς «Η
Λάθος Κίνηση» (1975). Στην εφηβεία της, η Κίνσκι θα παίξει τον πρώτο της σημαντικό ρόλο σε
μια τηλεοπτική αστυνομική σειρά του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν και την ίδια χρονιά αργότερα,
το 1976, θα πρωταγωνιστήσει, δίπλα στον Κρίστοφερ Λι, στη βρετανική ταινία τρόμου «Η Κόρη του Διαβόλου», έχοντας πολλές γυμνές σκηνές, θέλοντας οι παραγωγοί να εκμεταλλευθούν
την άγουρη ομορφιά της.

Δίπλα στον Μαστρογιάνι

Το 1978, 17άρα πια, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι στο ρομαντικό «Μείνε Όπως Είσαι» του Αλμπέρτο Λατουάντα, ένα φιλμ που θα την κάνει γνωστή και στις
ΗΠΑ. Σε ένα απ› τα πολλά και τρελά πάρτι της
δεκαετίας, θα συναντηθεί με το πιο καυτό όνομα
της εποχής, τον Ρομάν Πολάνσκι, ο οποίος θα
της συστήσει να κάνει μαθήματα ηθοποιίας με
τον Λι Στράσμπεργκ (της περιβόητης «Μεθόδου»), ενώ το 1979 θα την επιλέξει για το δράμα
εποχής «Τες». Εξαιρετική ταινία, υπέροχη η Κίνσκι, πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ και πολλές διακρίσεις.

Μέσα και στους πειραματισμούς
του Κόπολα

Πριν γίνει 21 ετών μπαίνει στα στούντιο για το
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Ικανοποιημένο το Φανάρι από δύο αποφάσεις υψηλού συμβολισμού του Προέδρου Μπάιντεν
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

ο Οικουμενικό Πατριαρχείο συγχαίρει
τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζόζεφ
Μπάιντεν, για την ανάληψη των καθηκόντων
του και εκφράζει την ικανοποίησή του για δύο
υψηλού συμβολισμού αποφάσεις που έλαβε
αμέσως μετά την ορκωμοσία του:
1. Να άρει τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις
που είχαν επιβληθεί σε 13 χώρες, με κατά πλειοψηφία μουσουλμανικό πληθυσμό.
Υπενθυμίζεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει εγκαινιάσει επίσημο ακαδημαϊκό διάλογο με το Ισλάμ
και έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα περί τα 15
κοινά συνέδρια, στα οποία συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα και
τα οποία αποβλέπουν στην καλύτερη γνωριμία
και τον αλληλοσεβασμό των δύο μονοθεϊστικών θρησκειών, καθώς και στην εδραίωση της
ειρήνης και της αλληλεγγύης στον κόσμο.
Στο πλαίσιο του διαθρησκειακού αυτού διαλόγου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στα 30 χρόνια της πατριαρχίας του, έχει
επισκεφθεί επίσημα πολλές μουσουλμανικές
χώρες, όπως π.χ. το Ιράν, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, την Λιβύη, την Αίγυπτο, το Μαρόκο κ.ά. και έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις και σταθερή επικοινωνία

με θρησκευτικούς ηγέτες του Ισλάμ και με προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου.
Ταυτοχρόνως, έχει συγκαλέσει συναντήσεις
κορυφής με εκπροσώπους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Πόλη, στις Βρυξέλλες
κ.α. Είναι, άλλωστε, διεθνώς γνωστές οι Διακηρύξεις του Βοσπόρου (1994, 2005) και των Βρυξελλών (2001).
Και,
2. Να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία

των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.
Είναι γνωστές οι αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την
ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για να εμπνεύσει σεβασμό και
αγάπη για τον πλανήτη γη - τον κοινό μας «οίκο». Ο Παναγιώτατος έχει συγκαλέσει μέχρι
τώρα εννέα μεγάλα διεθνή, διεπιστημονικά και
διαθρησκειακά οικολογικά συμπόσια εν πλω,

μικρότερα σχετικά σεμινάρια στη Χάλκη, ενώ
τα τελευταία χρόνια συγκαλεί τα θεματικά συνέδρια HalkiSummit, το τέταρτο των οποίων
αρχίζει τις εργασίες του διαδικτυακά την προσεχή Τρίτη, 26 Ιανουαρίου.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει συμμετάσχει σε πολλές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις σε
διάφορα σημεία του κόσμου, έχει εκφωνήσει
σειρά ομιλιών για οικολογικά ζητήματα και έχει
δημοσιεύσει πολλά ανάλογα κείμενα. Για τη
συμβολή του αυτή στην προστασία της Δημιουργίας έχει χαρακτηριστεί ως «ο πράσινος Πατριάρχης».
Σε ό,τι αφορά στη Συμφωνία των Παρισίων
για την κλιματική αλλαγή, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έλαβε μέρος σε διάφορες φάσεις της
προετοιμασίας της, συνόδευσε, μάλιστα, τον
Πρόεδρο της Γαλλίας, Hollande, κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους του, σε σχετικό συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στις Φιλιππίνες.
Σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασε επανειλημμένα την αντίθεσή του στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο και αργότερα, στην απόφασή τους να αποχωρήσουν από
τη Συμφωνία των Παρισίων. Ήταν επόμενο,
λοιπόν, να χαιρετίζει τώρα και να εξαίρει με ενθουσιασμό την απόφαση του Προέδρου Μπάιντεν να επανενταχθεί η χώρα του στην κοινή
παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ο Aρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην Εθνική Προσευχή μετά την ορκωμοσία
τες θα τυγχάνουν πάντα απόλυτης υπεράσπισης και προστασίας. «Προστάτευε, Θεέ μου,
τη Δημοκρατία μας, το Κογκρέσο, τα δικαστήρια μας, τον στρατό μας, όλους όσοι υπηρετούν

στις ομοσπονδιακές και τις πολιτειακές υπηρεσίες και ολόκληρο τον λαό μας, ώστε να ζήσουμε με ειρήνη και ευημερία», ολοκλήρωσε την
προσευχή του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Ανακοίνωσις
Προς τους αντιπροσώπους των Συλλόγων Μελών
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
1. Παρακαλούνται όσοι έχουν λάβει ταχυδρομικώς
το ψηφοδέλτιο να το επιστρέψουν με τον εσώκλειστο φάκελο,
ψηφίζοντας όπως επιθυμούν σύμφωνα
με τις οδηγίες έως τις 27 Ιανουαρίου 2021.
Η πρόταση αναφέρεται στο άρθρο δέκατο έκτο, παράγραφος επτά,
και αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού
ώστε να αναλάβει τη διοίκηση της
Ομοσπονδίας μια επιτροπή πρώην προέδρων.

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δέηση προς τον Θεό να ευλογήσει τον νέο
Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
Τζόζεφ Μπάιντεν, και τη νέα αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, και να τους δώσει σοφία και σθένος για να ηγηθούν του αμερικανικού έθνους
και να το καθοδηγήσουν σε ένα πιο φωτεινό,
ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους τους Αμερικανούς, ανέπεμψε την Πέμπτη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
Στο πλαίσιο της καθιερωμένης διαθρησκειακής ακολουθίας για την ορκωμοσία του 46ου
Προέδρου των ΗΠΑ, η οποία χρονολογείται
από την εποχή της πρώτης ορκωμοσίας του

Προέδρου Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής,
εκπροσωπώντας όλους τους πιστούς της, ανέγνωσε διαδικτυακά προσευχή για την υγεία και
την επιτυχία των δύο κορυφαίων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ο αρχιεπίσκοπος ζήτησε από τον Θεό να
ενισχύσει τον Πρόεδρο και την αντιπρόεδρο
στην αποστολή τους για την επούλωση των
πληγών, τη συμφιλίωση, την ενότητα και την
ειρήνη στην Αμερική και να τους δώσει αρετή,
ευθυκρισία και αίσθημα δικαίου, ώστε όλοι οι
Αμερικανοί να έχουν τη βεβαιότητα και την
εμπιστοσύνη ότι τα δικαιώματά τους ως πολί-

2. Όσοι δεν έχουν λάβει ταχυδρομικώς
ψηφοδέλτιο παρακαλούνται όπως
προσέλθουν στην Ομοσπονδία στις 27 Ιανουαρίου 2021 μεταξύ 6:00 μ.μ.
και 9:00 μ.μ. για να ψηφίσουν.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι
των οικονομικώς τακτοποιημένων συλλόγων.
Σε περίπτωση απουσίας των τακτικών αντιπροσώπων
δύνανται να ψηφίσουν οι αναπληρωματικοί.

Ο πρόεδρος
Κλεάνθης Μεϊμάρογλου

μια στο καρφί...

4

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 • Monday, January 25, 2021

GreekNews26

Καλό ταξίδι Κυριάκο
Όταν οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, ο
Θεός γελάει…
Μπορεί να έχουμε νέα καλά με φάρμακα
κι εμβόλια, όμως δυστυχώς η πανδημία
δείχνει τα δόντια της και παίρνει κόσμο.
Ένας καλός φίλος και συνάδελφος έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον κορωνοϊό. Ο Κυριάκος Λαγός, του
Interface Productions, που μαζί με τον
κουνιάδο του Δημήτρη Αμπεριάδη και
μετά και το γιό του Δημήτρη Λαγό, ήταν
τα τηλεοπτικά συνεργεία που συνεργάζονταν με το ΡΙΚ κι όλα τα ελληνικά κανάλια. Κι αργότερα επέκτειναν τις δουλειές τους, εργαζόμενοι αποκλειστικά
με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.
Τους γνώρισα το 1992, όταν ήμουν
ανταποκριτής του ΡΙΚ. Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια. Ήταν οι καλύτεροι
επαγγελματίες.
Πολύ νωρίτερα στο ραντεβού, περίμεναν αγόγγυστα και δούλευαν μέχρι να
τελειώσει η αποστολή. Τους λέγαμε Πόντιους, αν και μόνο ο Τζίμης ήταν ποντιακής καταγωγής. Αλλά τελικά γίνεσαι
απ’ εκεί που είναι η γυναίκα σου. Κι η
Τασούλα ήταν μία εξαιρετική σύντροφος και μάνα του Δημήτρη και της Ελένης. Μπορώ να μιλάω ώρες για τον Κυριάκο, στον οποίο πήγαινα να δέσουμε
το αρνί στη σούβλα, επί κάμποσα χρόνια, γιατί την πρώτη φορά … έτρεξε στο
λιβάδι…
Περνούσε αρκετό καιρό στο εξοχικό
τους στα Κάτσκιλς, που φιλοξενούσε
πολλές φορές φίλους. Τα τελευταία
χρόνια, είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από
τη δουλειά και μαζί με την Τασούλα
απολάμβαναν τα εγγόνια τους. Ο Θεός
είχε άλλα σχέδιο.
Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα από
τον ικρό ναό του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ. Σ’ όλη την οικογένεια, τα θερμότατα συλλυπητήριά μας. Α.Ζ.

Εφυγε κι ο Δημήτρης
Ο Δημήτρης Ιορδανίδης στα 77 του χρόνια ήταν ένας γίγαντας, με χέρια ατσάλινα από τη δουλειά. Ένας άντρακλας μέχρι πάνω, γεννημένος στην πρώην Σοβιετική Ένωση και μαζί με άλλους Πόντιους μετανάστευσε στην Ελλάδα και
μετά στην Αμερική. Δραστήριος στον
Ποντιακό Σύλλογο «Κομνηνοί», ένθερμος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, καλός και
γενναιόδωρος άνθρωπος.
Νικήθηκε κι αυτός από τον κορωνοϊό.
Φίλοι κι αναγνώστες, η αρρώστια δεν
παίζει. Προσέξτε, λάβετε όλα τα μέτρα
προστασίας και κυρίως φοράτε μάσκα κι
όταν έλθει η σειρά σας, κάνετε το εμβόλιο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε
σκεπάσει Δημήτρη. Α.Ζ.

Τράμπεια
καμώματα
Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στο Καπιτώλιο ήρθε στην Πρώτη κυρία της
Αμερικής να «λυπηθεί» για τα καθέκαστα στον χώρο όπου στεγάζεται και στο

διστακτικοί αναγνώστες της GREEK
NEWS! Ρ.Κ.

Η εξέγερση
Τραμπ

Ο αείμνηστος Κυριάκος Λαγός με τη σύζυγό του Τασούλα και τα εγγόνια τους.
όνομά του προστατεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Εκεί όπου
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά
τους και φρουροί του Καπιτωλίου. Δηλαδή άνθρωποι που το φύλαγαν για να
μην πέσει στα χέρια αυτών που θέλησαν
να το βεβηλώσουν, όπως εκείνος που είχε ξαπλώσει στην πολυθρόνα της Προέδρου του Κοινοβουλίου με απλωμένα τα
πόδια πάνω στο γραφείο της. Και ναι
μεν ‘’λυπήθηκε’’ -επιτέλους- η κυρία
Τραμπ, αλλά παρέλειψε εντελώς -ούτε
καν να υπαινιχθεί- αποδίδοντας οποιεσδήποτε ευθύνες για την τραγωδία στο
Καπιτώλιο των ΗΠΑ όπου Εκεί που
υπάρχουν τα αγάλματα των ανθρώπων
που κυβέρνησαν τη χώρα από καταβολής των δημοκρατισμών θεσμών που
πρεσβεύει και είναι διακοσμημένο με
τους περίφημους πίνακες του Έλληνα
καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Βραμίδη. Αυτοί βρίσκονται πολύ ψηλά στον τρούλο
για να τους βλάψουν, και,μακριά από
την ποταπότητα αυτών που είδαμε στην
τηλεόραση: να βεβηλώνουν το χώρο και
να σκοτώνουν τους φύλακές τους. Ρ.Κ.

				
Ο κορωνοϊός

Δύσκολα τα πράγματα στην Αγγλία και
όχι μόνο. Οι σκηνές που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στην τηλεόραση
ήταν δραματικές: εκατοντάδες ασθενοφόρα να περιμένουν μήπως αδειάσει κάποιο κρεβάτι για να βολευτεί ο ασθενής
που κουβαλούν εκεί. Στις ΗΠΑ τα πράγματα στον ίδιο δρόμο, με τα νοσοκομεία
να βρίσκονται στα όριά τους και σχεδόν
να μην περνάει μέρα που δεν καταρρίπτει το ρεκόρ της προηγούμενης σε αρρώστους και πεθαμένους. Πού θα σταματήσει αυτή η κατάσταση; Στην ουσία
κανείς δεν ξέρει.
Ούτε και οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν ή
μπορούν να έχουν μια ξεκάθαρη συντα-

γή με αυτή την ύπουλη ασθένεια που
μαστίζει τον πλανήτη. Είναι γεγονός ότι
δεν υπάρχουν χώρες που να μην υποφέρουν, η διαφορά έγκειται σε ποιο βαθμό
και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό εξαρτάται
καθαρά από την δική μας συμπεριφορά
απέναντι στην τήρηση των μέτρων που
προτείνουν οι ειδικοί. Οι εξυπνάδες με
τις μικροεξεγέρσεις ενάντια στους νόμους, στις συμβουλές των ιθυνόντων
αλλά και στην ίδια τους την υγεία είναι
ότι και γι’ αυτύς οι νόμοιπρέπει να τηρούνται. Με το να ξεγελάσεις τον αστυφύλακα και να διασκεδάσεις πίνοντας
και χορεύοντας στα κρυφά, μπορεί να
αποτελέσει και το μοιραίο για σένα τον
ίδιο όπως και να μολύνεις άλλους. Ρ.Κ.

Βελτίωση:
συγχαρητήρια
Το 74% του πληθυσμού της Ελλάδας,
δηλώνει ότι θέλει να εμβολιαστεί, μπράβο, συγχαρητήρια! Αυτοί που προτιμούν
ακόμα και να αρρωστήσουν (με μοιραίες συνέπειες) από το τσίμπημα της βελόνας είναι κάπου 18%. Είναι αυτοί που
πιστεύουν ότι η αρρώστια του κορωνοϊού αποτελεί επινόηση κάποιων εταιριών με σκοπό τον πλουτισμό ή και συνομωσία καταστροφής μέρους του υπερπληθυσμού της γης, κ.λπ. Αυτοί είναι οι
χειρότεροι, γιατί όχι μόνο αρρωσταίνουνόπως όλοι (καταπώς έχει αποδειχτεί)
αλλά μολύνουν και άλλους που είναι
αντίθετοι με τις θεωρίες τους! Φυσικά
όλοι οι φόβοι και οι καχυποψίες περί συνομωσιών και τέτοια είναι αναπόδεικτες.
Προσωπικά, θα πάω αμέσως να κάμω το
εμβόλιο, μόλις μου πουν ότι ήρθε η σειρά μου και εν συνεχεία θα γράψω αν
υπήρξαν παρενέργειες και ποιες για να
μάθουν από πρώτο χέρι, αν υπάρχουν

Όταν προς το τέλος του χρόνου που πέρασε ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε
στο Λευκό Οίκο με κάποιους στενούς
συνεργάτες του, κυκλοφόρησε η φήμη
ότι εκεί συζητήθηκε και η περίπτωση κήρυξης στρατιωτικού νόμου. Μεταξύ των
συνεργατών βρισκόταν και ο πρώην τιμωρημένος, στρατηγός ε.α. Μίκαελ
Φλυν.
Εκείνες δε τις ημέρες κηρυγμένος αθώος
με λήξασα την ποινή του λόγω σαρωτικής χάριτος του ΠροέδρουΤραμπ σε δεκάδες φυλακισμένους.
Ποτέ άλλοτε δεν είχε δοθεί χάρη σε τόσον κόσμο. Φυσικά, στρατιωτικός νόμος
χωρίς αιτία θα ήταν μια αστεία υπόθεση.
Αν, όμως, υπήρχε μία εξέγερση «αδικημένων», δηλαδή αυτών που πίστευαν ότι
τους έκλεψαν τις εκλογές επειδή το είπε
ο Τραμπ, έστω και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο -όπως φάνηκε- και σε αυτή την εξέγερση υπήρχε αντίδραση των
αντίθετων δημοκρατικών και ρήξη μεταξύ τους, τότε ο στρατιωτικός νόμος
θα είχε κάποιο νόημα και ο Πρόεδρος θα
συνέχιζε να …προεδρεύει ανενόχλητος
ως νέος Ρουμπιρόζα του Αγίου Δομηνίκου ή Παπαντόκ, της Αϊτής!
Τους θυμόσαστε;Αυτοί ήταν οι υπολογισμοί του κατά μία νεότερη είδηση. Ακόμα και αν είχε συμβεί αυτό, όμως, αποκλείεται να είχε ευδοκιμήσει στην Αμερική ένας δικτάτορας. Χάριν της δομής
της εξουσίας με τις αυτονομημένες σε
διάφορα σημεία εξουσίες στις 52 πολιτείες, οΤραμπ δεν θα είχε διαρκέσει ως
δικτάτορας ούτε μία μέρα! Ρ.Κ.

Η επίθεση
στο Καπιτώλιο

πιτώλιο. Αλλά και στη διάδοση της αρρώστιας: σχεδόν κανένας δεν φορούσε
μάσκα. Εν ολίγοις, ο κύριος Τραμπ θα
πρέπει να δικαστεί γι’ αυτές τις πράξεις
και το τραγικό αποτέλεσα της μεγαλομανίας του. Ρ.Κ.

Ακόμα και αυτό
Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι υπεύθυνος και
για την εξάπλωση του κορονοϊού από
την αρχή, με το να παροτρύνει τον κόσμο προς την απείθεια στις συμβουλές
των ειδικών εμφανιζόμενος χωρίς μάσκα, παριστάνοντας τον παντογνώστη,
ενώ είχε δίπλα του ειδικούς επιστήμονες,λοιμωξιολόγους, αυτός, με τον τρόπο εμφάνισης και τη θεωρία του, τους
ακύρωνε. Αποκορύφωση αυτής της στάσης και τακτικής ήταν ο όχλος και η βεβήλωση τουΚαπιτωλίου, με τους αντιπροσώπους που βρίσκονταν εκεί να κινδυνεύσει η ζωή τους.
Εν ολίγοις, τα πλημμελήματα που βαραίνουν τον Πρόεδρο είναι ουκ ολίγα.
Για σκεφτείτε το… Ρ.Κ.

Ο λόγος
Τελικά ο Πρόεδρος μίλησε βγάζοντας
λόγο. Σε αυτόν υπήρχε η ίδια γεύση
καυχησιολογίας, περιαυτολογίας και …
άπρακτων πεπραγμένων! Τίποτα για
την βαθιά κρίση που περνάει η χώρα,
καμία συγνώμη για τις ευθύνες που τον
βαραίνουν για τον διχασμό των ανθρώπων. Καμία, έστω και μνεία, στους βανδαλισμούς του Καπιτωλίου. Στην βέβηλη, πρόστυχη και εγκληματική αυτή
πράξη και στην αλόγιστη προτροπή του
να πάνε στην Ουάσιγκτον να πάρουν πίσω τη χώρα τους και άλλες εμπρηστικές
παραινέσεις. Ήταν εγωιστικός, ψεύτης
και αμετανόητος. Ρ.Κ.
____________

Το πιθανότερο είναι πως η επίθεση στο
Καπιτώλιο ήταν προσχεδιασμένη. Δηλαδή, όταν έβγαλε τον λόγο του ο Πρόεδρος την προηγούμενη μέρα, φάνηκε
ικανοποιημένος από κάτι που δεν είχε
συμβεί, αφού έχασε πανηγυρικά τόσο
τις εκλογές όσο και τις επαναμετρήσεις
που ζήτησε. Πουθενά δεν φάνηκαν ατασθαλίες. Αυτές ήταν αποκύημα της φαντασίας του και πολύ παιδαριώδες. Πού
το στήριξε;
Στο γεγονός ότι στην αρχή των καταμετρήσεων βρισκόταν μπροστάεκείνος και
όσο προχωρούσε η ώρα έμενε πίσω. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο σε
εκλογές. Συμβαίνει συχνά σε ορισμένες
περιοχές να έχει περισσότερους οπαδούς από άλλες ένα κόμμα και μετά αυτό να αλλάξει. Μόνο στο τέλος ή από τη
μέση και μετάμπορεί να φανεί χωρίς βεβαιότητα ποιος κερδίσει, ποτέ στην αρχή.
Αν αποδειχθεί ότι ήταν εν γνώσει του
αυτό που συνέβη στο Κοινοβούλιο, τότε, βάσει των νόμων, ο Πρόεδρος είναι
και υπεύθυνος τόσο για τις ζημιές όσο
και για τους φόνους που έγιναν στο Κα-

ΦΑΕΘΩΝ
Ήτανε ντάλα μεσημέρι στο Αιγαίο,
εκεί που κάποτε απλωνόταν η Αιγηίς.
Και ξάφνου, αρματηλάτη
μες στο φως, ωραίο
τον είδα να καλπάζει εγώ,
άλλος κανείς
δεν πρόσεξε το φωτεινό
γιο της Κλυμένης
από το πλοίο. Πάνω, ψηλά, ένας αετός.
Ήταν ο Φαέθοντας,
ο γιος της ειμαρμένης
και καταπλημμυρούσε
καίγοντας με φως
νησιά και θάλασσα
και πλοίο κι επιβάτες,
από αμάθεια κι από πείσμα νεανικό.
Έτσι βολόδερνε μες
στις ουράνιες στράτες
πριν τον τινάξει έξω από
το άρμα το θεϊκό
το αστροπελέκι που φυλάει την αρμονία
του κόσμου. Κι έγινε ξανά γλυκιά αιθρία.
Αιγαίον Πέλαγος, 1966
____________
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα ΚαππάτουΌλη η Ελλάδα: ΕΚΑΤΗ, 2009)

Η ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι έγινε 60 χρόνων
Συνέχεια από τη σελίδα 2
ρομαντικό μιούζικαλ του Κόπολα «Μια Μέρα
Ένας Έρωτας», την πρώτη ταινία που γύρισε στις
ΗΠΑ, όταν ο δημιουργός του «Νονού» είχε ξεκινήσει τη δική του εταιρία παραγωγής και πειραματιζόταν, μακριά απ› αυτό που τον είχαμε λατρέψει. Η ταινία στέφθηκε από αποτυχία, αλλά η μικρή, ακόμη, Ναστάζια είχε καταγράψει μία συνεργασία με ένα όνομα θρύλο της 7ης Τέχνης.

Μια Αγριόγατα… στο Παρίσι-Τέξας

Το 1982 θα επιστρέψει στα στούντιο με ένα
ερωτικό θρίλερ που έδωσε στην Κίνσκι την ευ-

καιρία να γοητεύσει ακόμη περισσότερο το κοινό.
Ήταν η «Αγριόγατα» του Πολ Σρέντερ, ένα ριμέικ μιας ταινίας του 1942 σε σκηνοθεσία Ζακ
Τουρνέρ.
Μια ενδιαφέρουσα αλλά άνιση ταινία, που άξιζε κυρίως για το θηρίο Ναστάζια. Το 1984 είναι η
χρονιά σταθμός στην καριέρα της με το περίφημο
«Παρίσι-Τέξας» του Βιμ Βέντερς. Σε αυτό το αντισυμβατικό φιλμ περιπλάνησης, σε σενάριο Σαμ
Σέπαρντ, η Κίνσκι θα δώσει μία από τις καλύτερες
ερμηνείες της, έχοντας δίπλα της τον απολαυστικό Χάρι Ντιν Στάντον και τον έμπειρο καρατερίστα Ντιν Στόκγουελ. Το φιλμ του Βέντερς, που

γκρεμίζει την αμερικάνικη μυθολογία, θα κερδίσει
τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.

Τόσο Μακριά,
Τόσο Κοντά

Στη συνέχεια θα γυρίσει ακόμη κάποιες ταινίες,
άλλες με το ενδιαφέρον τους και άλλες που
απλώς θα «γράψει» ακόμη μία συμμετοχή στον
κινηματογράφο. Το 1993 θα ξανασυναντηθεί με
τον Βιμ Βέντερς στο δράμα φαντασίας «Τόσο
Μακρυά, Τόσο Κοντά!». Η πορεία της θα πάρει
την κατηφόρα και πριν πιάσει τα 50 ουσιαστικά
θα αποσυρθεί από το σινεμά, κάνοντας κάποιες

τηλεοπτικές εμφανίσεις.
Η Ναστάζια Κίνσκι, με τη δύσκολη παιδική
ηλικία, την είσοδό της στο θέαμα πριν την εφηβεία, τα πολλά γυμνά, τα τρελά πάρτι, το σινεμά
και την καταξίωση στην πρώτη της νεότητα, θα
γυρίσει συνολικά πάνω από 60 ταινίες.
Σήμερα κι ενώ έχει ανακοινώσει ότι πάσχει από
μία σοβαρή διαταραχή του ύπνου, ζει μια ήρεμη
ζωή, με τον χρόνο να έχει σκάψει το πανέμορφο
πρόσωπό της. Ένα πρόσωπο που θα θυμόμαστε
πάντα και ακόμη περισσότερο τη θλίψη στα μάτια
της...
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

...και μια στο πέταλο
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Η εκλογή Μπάιντεν και οι εξελίξεις στην περιοχή
Του Αδάμου Ζαχαριάδη

του Philip Stephens (*)

Τ

ις ανακατατάξεις που αναμένεται να
σηματοδοτήσει η Προεδρία του Τζο
Μπάιντεν στις γεωπολιτικές ισορροπίες
της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τον
προσανατολισμό που θα ακολουθήσει η
νέα διοίκηση των ΗΠΑ στο μέτωπο των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού, αναλύουν στο Κυπριακό Πρακτορείο
Ειδήσεων οι Έλληνες διεθνολόγοι Ευάγγελος Βενέτης και Θόδωρος Τσίκας.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ ενεργό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού ενόψει και της
πενταμερούς διάσκεψης, ο διεθνολόγος και
πολιτικός επιστήμονας Θόδωρος Τσίκας σημειώνει ότι «είναι σίγουρο ότι η νέα διοίκηση Μπάιντεν θα είναι πολύ πιο πρόθυμη να
παρέμβει για την επίλυση του Κυπριακού».
Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η σύγκληση της
πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό
από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γίνεται
ήδη με ενθάρρυνση των ΗΠΑ, της ΕΕ και
της Μ. Βρετανίας».
«Οι ΗΠΑ, και οι άλλοι διεθνείς παράγοντες στηρίζουν πλήρως το περιεχόμενο του
Πλαισίου του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Θέλουν να αποφύγουν τις προτάσεις
λύσης δύο κρατών, που προβάλλει ο νέος
Τουρκοκύπριος ηγέτης, ΕρσίνΤατάρ, και
επιμένουν στη λύση διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας –έστω χαλαρής– με βάση την
ήδη συμφωνημένη αρχή της πολιτικής ισότητας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Θεωρούν ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων πρέπει να είναι κίνητρο για τις δύο
πλευρές προς επίλυση του προβλήματος,
και όχι –όπως γίνεται σήμερα– αιτία για
ένταση», τονίζει ο κ. Τσίκας.
Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμά ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι απαραίτητο να αποδεχθεί αμέσως τα έξι σημεία του Πλαισίου
Γκουτέρες χωρίς κωλυσιεργία, καθώς σε
αντίθετη περίπτωση η διχοτόμηση όχι μόνο
θα μονιμοποιηθεί, αλλά και θα νομιμοποιηθεί». «Μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει η
ελληνοκυπριακή πλευρά με μία άμεση και
καθολική αποδοχή τους, καθώς σε περίπτωση ναυαγίου της Διάσκεψης θα αποφύγει
την επίρριψη ευθυνών από τη διεθνή κοινότητα», σημειώνει.
Από την πλευρά του, ο κ. Βενέτης σημειώνει ότι «για την αμερικανική πολιτική το
Κυπριακό συνδέεται με το Παλαιστινιακό
από την άποψη της περιφερειακής κι ενεργειακής ασφάλειας». «Όσο το Κυπριακό παραμένει ένα “παγωμένο” πρόβλημα και δεν
επηρεάζει τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό,
οι ΗΠΑ θα τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων στην Κύπρο. Εάν όμως οι αναθεωρητικές δυνάμεις της περιοχής επιχειρήσουν να
αλλάξουν το status quo στην Κύπρο, ο αμερικανικός ρόλος αναμένεται να είναι πιο
ενεργός προς την κατεύθυνση της διατήρησης του υφιστάμενου status quo σε πρώτη
φάση», αναφέρει ο κ. Βενέτης.
«Στην πράξη βιώσιμη πολιτική λύση του
Κυπριακού, επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο εάν
υπάρξει προηγουμένως επίλυση του Παλαιστινιακού επίσης επί τη βάσει του διεθνούς
δικαίου και της λύσης των Δύο Κρατών στα
σύνορα προς του 1967», επισημαίνει. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο κ. Βενέτης εκφράζει
την εκτίμηση ότι «οι γεωπολιτικές παράμετροι κι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσό-

Η απάντηση της
Δύσης στην Κίνα
πρέπει να είναι ενιαία

γειο δεν ευνοούν την σε βάθος κι εύρος διαπραγμάτευση για το Κυπριακό», και ως εκ
τούτου, σύμφωνα τον ίδιο, οι εν εξελίξει
πρωτοβουλίες «θα αποτελέσουν απλώς το
εφαλτήριο για ένα νέο κύκλο συζητήσεων
για το Κυπριακό χωρίς όμως προς το παρόν
να υπάρχει στον ορίζοντα η προοπτική επίλυσης του προβλήματος με τρόπο δίκαιο και
βιώσιμο επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου».
Στο ευρύτερο επίπεδο των ισορροπιών
στην Ανατολική Μεσόγειο, και οι δύο διεθνολόγοι αναδεικνύουν τον νευραλγικό ρόλο που διαδραματίζει η περιοχή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
«Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία από
τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη,
περιοχή του κόσμου για την αμερικανική
εξωτερική πολιτική λόγω της διαχρονικά φιλοϊσραηλινής της στάσης. Όπως έχει δηλωθεί κατά καιρούς από Αμερικανούς αξιωματούχους η γεωπολιτική ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί την υπ’ αριθμόν προτεραιότητα
της Ουάσιγκτον κι αυτό έχει αποδειχθεί
στην πράξη», αναφέρει ο κ. Βενέτης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό διακύβευμα που καλείται να διαχειρισθεί ο Τζο Μπάιντεν «είναι το αν και κατά πόσο θα επιδιώξει να αναβιώσει την πολιτική αμερικανικής
προσέγγισης του ισλαμικού κόσμου κατά το
πρότυπο του Προέδρου Ομπάμα σε σχέση
με την προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, τα ζητήματα της Συρίας και της Λιβύης αλλά και το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Εκτιμάται ότι τα θερμά νερά της
Μεσογείου αναμένεται να συνεχίσουν να είναι θερμά», αναφέρει ο Ευάγγελος Βενέτης.
Από την πλευρά του, ο κ. Τσίκας εκτιμά
ότι η νέα διοίκηση θα επιχειρήσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος που δημιούργησε
«η απότομη απόσυρση των ΗΠΑ επί Τραμπ
από τη διεθνή σκηνή, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους παίκτες να σπεύσουν
να καλύψουν το κενό».
«Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι στην Ανατολική
Μεσόγειο έχουν σημαντικά συμφέροντα.
Δεν θέλουν να ενισχυθεί η επιρροή της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο μετά και την
είσοδο της στη Λιβύη. Θα έχει ενδιαφέρον
να δούμε αν η νέα αμερικανική ηγεσία υποστηρίξει την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για σύγκληση Διάσκεψης από όλες τις χώρες της

Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, με πιθανή ατζέντα
τον καθορισμό των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) μεταξύ τους, την συνεργασία σε θέματα ενέργειας, ζητήματα
ασφάλειας και επίλυση περιφερειακών προβλημάτων», επισημαίνει ο κ. Τσίκας.
Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Τσίκας αναφέρει ότι αναμένεται από
τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ μια πιο θεσμική
στάση στις σχέσεις του με την Ελλάδα και
την Τουρκία, απομακρυνόμενος από την ιδιαίτερα στενή σχέση που τηρούσε ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
Σημειώνοντας ότι η νέα διοίκηση θα σηματοδοτήσει «μια “κανονικότητα” και μια
αλλαγή πορείας της υπερδύναμης» σε σχέση
με την Τουρκία, ο κ. Τσίκας εφιστά την προσοχή ότι αυτό δεν συνιστά μια πλήρη αλλαγή ισορροπιών. «Να μη φαντασιωθούμε ότι
θα φτιάξουμε κάποια συμμαχία για να συγκρουστούμε με την Τουρκία. Αυτό που
μπορούμε να επιδιώξουμε, είναι να διαμορφωθεί το σωστό πλαίσιο για να συνεννοηθούμε με την Τουρκία. Είτε με πρωτοβουλία
της ΕΕ – η οποία με την σειρά της θα ενθαρρυνθεί από το νέο Αμερικανό πρόεδρο–, είτε με απευθείας μεσολάβηση των ΗΠΑ»,
υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα
θα πρέπει να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση των διαφορών της με
την Τουρκία και για μια συνολική συμφωνία
για το καθεστώς του Αιγαίου.
Ο Ευάγγελος Βενέτης εκτιμά ότι η νέα διοίκηση των ΗΠΑ δεν θα επιφέρει δραστικές
αλλαγές στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών
σχέσεων. «Η γεωπολιτική ισορροπία στην
Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή παραμένει
εύθραυστη λόγω της αναθεωρητικής πολιτικής της Ρωσίας και της Τουρκίας στην περιοχή. Καθώς σε αυτό το αναθεωρητικό πλαίσιο η Τουρκία κάνει δύο βήματα μπρος κι
ένα πίσω, η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, όπως κι η συνοχή
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ
θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται τους προσεχείς μήνες», σημειώνει ο κ. Βενέτης. «Συνεπώς η Κυβέρνηση Μπάιντεν, όπως κι η προηγούμενη του Ντόναλντ Τραμπ, θα συνεχίσει να βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο ως
πυλώνες σταθερότητας κι ασφάλειας στην
περιοχή. Όσο η Τουρκία θα απομακρύνεται
από το ΝΑΤΟ τόσο θα αυξάνεται η γεωπολιτική υπεραξία της Ελλάδας και της Κύπρου», καταλήγει.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Αμερική έχει έναν νέο πρόεδρο και η Δύση
χρειάζεται μια άλλη πολιτική απέναντι στην
Κίνα. Η σχέση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου
θα διαμορφώσει το γεωπολιτικό τοπίο των
επόμενων δεκαετιών. Η κυβέρνηση του Τζο
Μπάιντεν έχει μια ευκαιρία να ορίσει τις
παραμέτρους.
Το ζήτημα που τίθεται συχνότερα σε σχέση με
τις προσεγγίσεις της Δύσης απέναντι στην Κίνα
είναι αν απευθύνονται σε έναν οικονομικό
εταίρο ή σε μια ανταγωνιστική δύναμη. Ως
τώρα, το Πεκίνο είναι ο νικητής. Η καταστολή
στο Χονγκ Κονγκ, η φυλάκιση των Ουιγούρων
στη Σιντζιάνγκ, οι στρατιωτικές απειλές κατά
της Ταϊβάν, οι μεθοριακές συγκρούσεις με την
Ινδία και οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Αυστραλίας ευνοούν τα «γεράκια» στην Αμερική.
Μια πιο σκληρή στάση όμως απέναντι στην Κίνα δεν ισοδυναμεί κατ’ ανάγκη με μια καλή
στρατηγική.
Το πιο χρήσιμο σημείο αφετηρίας είναι η
συνέπεια. Αυτό που χρειάζεται είναι μια σειρά
πολιτικών – οικονομία, ασφάλεια, διπλωματία –
που να δείχνουν στην ίδια κατεύθυνση. Ο
Ντόναλντ Τραμπ επαιρόταν ότι ακολούθησε μια
σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα. Στην
πραγματικότητα, το μόνο που τον ενδιέφερε
ήταν η επανεκλογή του.
Για να δανειστούμε μια φράση που παραπέμπει
στο καθεστώς της Ταϊβάν, η νέα κυβέρνηση
πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική της μιας
Κίνας – μια στρατηγική δηλαδή που να ενώνει
τα μυριάδες νήματα της σχέσης με την Κίνα και
τους γείτονές της για την εξυπηρέτηση ενός
ενιαίου σκοπού.
Οι προσπάθειες της Κίνας να ελέγξει τη
Θάλασσα της Νότιας Κίνας δεν μπορεί να
διαχωριστούν από την επιδίωξή της να ηγηθεί
των ψηφιακών επικοινωνιών 5G και της
τεχνητής νοημοσύνης ούτε από την ευρωπαϊκή
της στρατηγική με την «Πρωτοβουλία Μια
Ζώνη Ενας Δρόμος». Οι έλεγχοι των κινεζικών
εταιρειών που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν
μπορεί να εξαρτώνται από τις πωλήσεις σόγιας.
Και ο αναπόφευκτος ανταγωνισμός πρέπει να
αφήνει θέση στη συνεργασία για θέματα όπως η
κλιματική αλλαγή ή η πανδημία.
Η επιλογή του Κουρτ Κάμπελ ως «τσάρου»
του Λευκού Οίκου για την Ασία δείχνει ότι ο
αμερικανός πρόεδρος θέλει να εγκαταλείψει την
προσέγγιση της καραμπίνας. Ο Κάμπελ δεν θα
βρει κάποια μαγική συνταγή – θα υπάρχουν
πάντα εντάσεις ανάμεσα στον στρατηγικό
ανταγωνισμό
και
την
οικονομική
αλληλεξάρτηση. Η εμπειρία του όμως και η
σοβαρότητά του θα μειώσουν τον κίνδυνο
κακών υπολογισμών που μερικές φορές
καταλήγουν σε πολέμους.
Η μονομερής πολιτική του Τραμπ έδωσε
ελευθερία κινήσεων στους συμμάχους της
Ευρώπης και της Αμερικής στην Ασία. Η ΕΕ
χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό ανταγωνιστή,
αλλά απέφυγε οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε
να βλάψει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η νέα
αμερικανική κυβέρνηση θα πιέσει τώρα τους
Ευρωπαίους να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή
πολιτική.
Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια
να θεωρούν τις φιλοδοξίες της Κίνας
αμερικανικό πρόβλημα. Πρέπει να κάνουν τις
επιλογές τους. Η στρατηγική της Κίνας απέναντι
στη Δύση συνίσταται στο δόγμα «Διαίρει και
βασίλευε». Η απάντηση της Δύσης πρέπει να
είναι ενιαία.
(*) Ο Φίλιπ Στίβενς είναι αρθρογράφος των
FinancialTimes
(Πηγή: FinancialTimes)
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Η American Airlines πετάει απευθείας Νέα Υόρκη - Αθήνα
Ν

έα Υόρκη. Από τις 3 Ιουνίου, η
American Airlines θα ξεκινήσει καινούργια πτήση, για το καλοκαίρι του 2021,
από Νέα Υόρκη (JFK) προς Αθήνα, Ελλάδα
(ATH) με αεροσκάφος Boeing 777-200. Οι
πτήσεις θα είναι διαθέσιμες προς πώληση από
τις 25 Ιανουαρίου.
Οι επιβάτες θα έχουν την επιλογή να ταξιδέψουν σε Flagship Business, Premium Economy
ή Main Cabin, ενώ το WI-FI και η υπηρεσία ψυχαγωγίας εν πτήσει θα είναι διαθέσιμα σε όλο
το αεροσκάφος.
Οι πτήσεις θα είναι καθημερινές και οι ώρες
αναχώρησης/άφιξης οι εξής:
ATH - JFK 11:00 15:05
JFK - ATH 16:20 08:50
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το νέο
δρομολόγιο της American προς Αθήνα είναι
ένα σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική
συμμαχία μεταξύ της JetBlue και της American
Airlines Group Inc. Η συνεργασία προσφέρει
περισσότερη διασυνδεσιμότητα και πρόσβαση
στο μεγαλύτερο δίκτυο της βορειοανατολικής
πλευράς. Αυτή η συμμαχία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των δυο αερομεταφορέων κατά την επανέναρξη των πτήσεων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19».
«Προσβλέπουμε στην έναρξη του καινούργιου μας δρομολογίου από Νέα Υόρκη προς
Αθήνα που θα προσφέρει βελτιωμένη σύνδεση
μεταξύ αυτών των δυο σπουδαίων πόλεων», είπε ο αντιπρόεδρος του τμήματος EMEA Sales
and Distribution της American Airlines Tom
Lattig,συμπληρώνοντας ότι «η ασφάλεια και η

άνεση τόσων των πελατών όσο και του πληρώματός μας αποτελεί πάντα την ύψιστη προτεραιότητά μας και ανυπομονούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας σε αυτό το δημοφιλές
δρομολόγιο». Οι πτήσεις υπόκεινται στην
έγκριση της κυβέρνησης:

O ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης
Κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στη Μαδρίτη, ο Υπουργός Τουρισμού κ.
Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε αναλυτική πρόταση σχετικά με την αναγκαιότητα συντονισμού κυβερνήσεων και κρατικών φορέων με
την τουριστική βιομηχανία για την ασφαλή και
αποτελεσματική επάνοδο στην ελεύθερη και
ασφαλή ταξιδιωτική μετακίνηση.

Υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της τεχνικής ομάδας της Επιτροπής, της οποίας τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαρκείς διαβουλεύσεις
με στόχο το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το
2021, ο κ. Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε ότι η
πρόταση για την ελεύθερη ταξιδιωτική μετακίνηση στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Τον εμβολιασμό, τη διαλειτουργικότητα δεδομένων και τα
γρήγορα τεστ αντιγόνων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Τουρισμού, «τα άτομα
που έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 θα
πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ωστόσο,
οφείλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές
ότι ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή προϋπόθεση για τα ταξίδια».
Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας για την
επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότη-

τας, ο κ. Θεοχάρης προέβη σε παρουσίαση της
πρωτοβουλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε την
αναγκαιότητα υιοθέτησης κοινών κανόνων για
τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού, τις προϋποθέσεις και τις ενδεχόμενες χρήσεις του.
Επίσης ο κ. Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε
στις θέσεις διαφόρων χωρών, υγειονομικών οργανισμών όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αλλά και της
διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίες
εστιάζουν στη διαλειτουργικότητα δεδομένων.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται δράσεις, όπως η
διενέργεια τεστ, τα εμβόλια, η ταυτοποίηση ταξιδιώτη και η διασταύρωση των στοιχείων του
με επαληθεύσιμο, ασφαλή τρόπο. Όπως δήλωσε
με έμφαση ο Υπουργός Τουρισμού «το άνοιγμα
των συνόρων και της τουριστικής κίνησης θα
πρέπει να γίνει με όρους σεβασμού στην ιδιωτικότητα κάθε ταξιδιώτη».
Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των όποιων κινδύνων που συνδέονται με το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων
και την επανέναρξη της κινητικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ένα βέλτιστο
συνδυασμό των γρήγορων τεστ αντιγόνων και
του εμβολιασμού.
Στις εργασίες της 113ης Συνόδου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
κυρία Βίκυ Λοΐζου.
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Ανακάλυψη Έλληνα επιστήμονα στις ΗΠΑ δίνει
ελπίδες για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Υγείας (NIH) των ΗΠΑ. Η μελέτη της επιστημονικής ομάδας του Δρ. Στρατάκη δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
JCI Insight.
Η μελέτη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του παγκόσμιου επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς η
νέα ανακάλυψη θα μπορούσε στο μέλλον να προσφέρει στους κλινικούς γιατρούς νέα εργαλεία
καταπολέμησης της παχυσαρκίας, ενός φαινομένου που προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημίας, κυρίως λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, ίσως ένα απλό ρινικό σπρέι θα μπορούσε να παροτρύνει τους ασθενείς, όχι μόνο να κάνουν σωματική άσκηση, αλλά και να αποφεύγουν
τα ανθυγιεινά τρόφιμα. Η ομάδα του Δρ. Στρατάκη ανακάλυψε ότι απενεργοποιώντας ένα γονίδιο
στον εγκέφαλο των ποντικών (Prkar2a) παρατηρείται μειωμένη διάθεση για κατανάλωση εύγευστης τροφής και αυξημένο κίνητρο για εθελοντική άσκηση. Ασφαλώς τονίζεται στην μελέτη ότι
«η άσκηση και η υγιεινή διατροφή παραμένουν η
πρώτη γραμμή θεραπείας για ασθενείς με παχυσαρκία».
O Δρ. Στρατάκης και η ομάδα του αποφάσισαν
να εξετάσουν το Prkar2a, με δεδομένο ότι είναι
ένα γονίδιο που κωδικοποιεί την εξαρτώμενη από
cAMP πρωτεϊνική κινάση (ΡΚΑ) ρυθμιστική υπομονάδα 2α και εκφράζεται βασικά μόνο στο ηνίο,
μια περιοχή που θεωρείται ότι μπορεί να σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία. «Αυτή η περιοχή συσχετίζεται με το “μονοπάτι” της ανταμοιβής, με τα αντίθετα ερεθίσματα και με την επεξεργασία τόσο θετικών όσο και αρνητικών εμπειριών. Για αυτό το λόγο, έχει μελετηθεί σχετικά με
τον εθισμό στη νικοτίνη, την απογοήτευση, την
κατάθλιψη, το άγχος, και μια σειρά από άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τη διάθεση», λέει η
Edra London, PhD, που δουλεύει με τον Δρ.
Στρατάκη και είναι επικεφαλής συγγραφέας της
δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό JCI
Insight.
Ο Δρ. Στρατάκης είχε ήδη μελετήσει διάφορους
PKA φαινοτύπους σε ποντίκια καθώς σχετίζονται
με τον καρκίνο. «Είναι ένας καταπληκτικός φαινότυπος, διότι κατά τη γνώση μου, δεν υπάρχει
άλλο ποντίκι, δεν υπάρχει άλλο ζωικό μοντέλο
που να έχει αυτόν τον εξαιρετικά επιθυμητό φαινότυπο όπου θέλει να ασκείται και να αποφεύγει
το επιδόρπιο-ανταμοιβή», λέει ο Δρ. Στρατάκης.
Ωστόσο, όταν η Δρα. London άρχισε να δουλεύει στο εργαστήριο του Δρ. Στρατάκη, παρατή-

ρησε ότι τα ποντίκια που είχαν ανεπάρκεια
Prkar2a δεν ήταν παχύσαρκα όπως τα ποντίκια
φυσικού τύπου. «Το κύριο ενδιαφέρον μου ήταν η
παχυσαρκία, η μεταβολική δυσλειτουργία. Πάντα
με ενδιέφερε να καταλάβω πού βρίσκεται η επικάλυψη μεταξύ παχυσαρκίας και εθισμού. Έτσι,
αυτό το ποντίκι ήταν ένα είδος δώρου κατά κάποιο τρόπο», λέει η Δρα. London.
Σε μια προηγούμενη μελέτη η ομάδα του Δρ.
Στρατάκη μελέτησε διαφορετικά μοντέλα ποντικών PKA με δίαιτες που είχαν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Όπως παρατήρησαν, μετά από
χρόνια δίαιτας με υψηλά λιπαρά, σχεδόν κάθε ποντίκι τελικά θα γινόταν παχύσαρκο. Μερικά θα
παρέμεναν λεπτά για περισσότερο χρόνο από άλλα, αλλά μόνο για κάποιο περιορισμένο διάστημα
και τελικά θα γίνονταν παχύσαρκα. Οι ερευνητές
όμως διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που είχαν ανεπάρκεια Prkar2a μπορούν να ρυθμίζουν περισσότερο την πρόσληψη θερμίδων. Εάν είχαν την επιλογή, τα ποντίκια που είχαν ανεπάρκεια Prkar2a
προτιμούσαν τη δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα
σε λιπαρά από την ξηρή, χαμηλή σε λιπαρά δίαιτα,
αλλά μπορούσαν να ελέγχουν την ποσότητα της
τροφής. «Όταν πραγματικά μετρήσαμε με ακρίβεια, ανακαλύψαμε ότι στην πραγματικότητα
έτρωγαν λιγότερο», λέει η Δρα. London.
Αυτό το εύρημα οδήγησε την ομάδα να προχωρήσει την αρχική έρευνα. Έτσι στην παρούσα μελέτη έδωσαν στα ποντίκια ελεύθερη πρόσβαση
σε τροχούς τρεξίματος και διαπίστωσαν ότι παρόλο που υπάρχουν μερικά μοντέλα ποντικιών όπου
τα ζώα γίνονται υπερδραστήρια τη νύχτα, αυτό
δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα ποντίκια φάνηκαν να χαίρονται να τρέχουν. Ίσως να
λάμβαναν κάποιο είδος νευροχημικής ανταμοιβής για αυτό, εικάζουν οι συγγραφείς. «Αυτό δεν
είναι ακόμη ξεκάθαρο, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο και συνεχίζουμε να το ερευνούμε μαζί με την κατεσταλμένη πρόσληψη λιπαρών, εύγευστων τροφών και επίσης ζάχαρης», λέει η Δρα. London.
Το γεγονός ότι τα ποντίκια έμοιαζαν να απολαμβάνουν να τρέχουν τόσο πολύ ηρέμησε τους
ερευνητές που ανησυχούσαν για την ανηδονία,
καθώς αυτά τα ποντίκια δεν έτρωγαν τόσο πολύ,
κάτι που θα μπορούσε να αποτελεί μια ένδειξη
άγχους ή κατάθλιψης. Η ομάδα του Δρ. Στρατάκη
λέει στο Endocrine News ότι αυτή και οι συνάδελφοί της πραγματοποίησαν βασικά τεστ συμπεριφοράς για να αναζητήσουν την ύπαρξη άγχους, για να δουν αν τελικά τα ποντίκια προσπαθούσαν να αποφύγουν ορισμένες καταστάσεις,
αλλά δεν βρήκαν σημάδια άγχους.

Στην πραγματικότητα, η μόνη αρνητική στάση
που έδειξαν τα ποντίκια ήταν όταν τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση στους τροχούς τους. Οι
ερευνητές σε ένα σημείο έβαλαν αόρατες κλειδαριές στους τροχούς, ώστε τα ποντίκια να μπορούσαν να μπουν στους τροχούς, αλλά χωρίς να γυρίζουν. «Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα μέρη
του εγκεφάλου που διεγείρονταν με αυτήν την
άμεση πρόωρη γονιδιακή έκφραση», λέει η Δρα.
London. Ο Δρ. Στρατάκης εξηγεί ότι χρησιμοποίησαν έναν δείκτη στον εγκέφαλο για να παρακολουθούν ποια μέρη διεγείρονταν όταν τα ποντίκια δεν είχαν την ευκαιρία να τρέξουν (μέρη του
εγκεφάλου που δείχνουν θυμό).

Ανακαλύπτοντας
τα μυστικά του εγκεφάλου

Ο Δρ. Στρατάκης και η Δρα. London επισημαίνουν ότι αυτή η έρευνα μπορεί να μην αποτελεί
εξήγηση για όλους τους τύπους παχυσαρκίας.
Παρόλα όμως αυτά, με δεδομένο ότι το γονίδιο
Prkar2a εκφράζεται σε μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον εθισμό, εκτιμούν ότι
στοχεύοντας αυτό το γονίδιο θα μπορέσουν να
λάβουν κάποιες απαντήσεις για τις διατροφικές
διαταραχές. «Και πάλι, αυτή είναι μια περιοχή του
εγκεφάλου που δεν έχει πλήρως διερευνηθεί, αλλά θα μπορούσε να μας παράσχει κάποιες ιδέες
για τις επιθυμίες και την αλληλεπικάλυψη μεταξύ
εθισμού και παχυσαρκίας, με τον ίδιο τρόπο που
ορισμένα άτομα είναι ευαίσθητα στην κατάχρηση
ουσιών όταν άλλα δεν είναι. Είναι ωραίο να βλέ-

πουμε ότι το PKA παίζει σαφώς έναν μεγάλο ρόλο σε διάφορους τύπους κυττάρων και μπορεί να
ελέγξει αυτές τις δύο πραγματικά βασικές συμπεριφορές σε διαφορετικές κατευθύνσεις», λέει η
Δρα. London.
Αυτή η έρευνα είναι ακόμη σχετικά νέα, και ο
Δρ. Στρατάκης, η Δρα. London, και η ομάδα τους
συνεχίζουν να εξετάζουν τις μηχανιστικές εξηγήσεις για αυτόν τον φαινότυπο και το φαινόμενο.
Η Δρα. London λέει ότι τώρα θα εξετάσουν τα
αποτελέσματα μιας δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά στη λειτουργία μιας σειράς γονιδίων τα οποία εμπλέκονται στη ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη και άλλους νευροδιαβιβαστές. «Προσπαθούμε να εξερευνήσουμε με έναν διαφορετικό
τρόπο, κοιτάζοντας πιθανούς αναστολείς μικρών
μορίων, κάτι που υποθέτω συμβαδίζει με τα όνειρα για ένα ρινικό σπρέι κάποια μέρα», τονίζει χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Δρ. Στρατάκης σημειώνει ότι «η ιδέα είναι, εάν κάποιος βρει έναν αναστολέα βραχείας δράσης που θα δρούσε κατευθείαν στον εγκέφαλο, για παράδειγμα ένα ρινικό
σπρέι, εάν ξυπνούσατε το πρωί και θέλατε να
ασκηθείτε χωρίς όμως να έχετε διάθεση για άσκηση, μπορεί παίρνοντας το ρινικό σπρέι, η διάθεσή
σας να άλλαζε δραματικά και να θέλατε να τρέξετε».
Προς το παρόν, ο Δρ. Στρατάκης ελπίζει ότι και
άλλοι επιστήμονες θα παρακολουθήσουν αυτήν
την έρευνα. Σημειώνει ότι η κυκλική οδός σηματοδότησης AMP έχει μελετηθεί εκτενώς. Ως αποτέλεσμα, έχει λάβει τα περισσότερα βραβεία Νόμπελ για την ιατρική και τη φυσιολογία από
οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι ορμονικής σηματοδότησης. «Είναι πολύ σημαντικό για την ενδοκρινολογία…είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε
ένα τόσο μικρό μέρος του εγκεφάλου δρα τόσο
συγκεκριμένα ένα μέρος αυτού του σημαντικού
μονοπατιού σηματοδότησης. Και η απενεργοποίησή αυτού οδηγεί σε έναν τόσο ισχυρό φαινότυπο. Η σήμανση κυκλικού-AMP έχει αξιοποιηθεί
ευρέως ως φαρμακευτικός στόχος για ποικίλες
θεραπευτικές εφαρμογές», λέει ο Δρ. Στρατάκης.
«Νομίζω ότι οι διαφορές που βλέπουμε αρχίζουν να επισημαίνουν μερικές από τις υποκείμενες διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά μας και
πώς αντιδρούμε στα ερεθίσματα. «Είναι τεράστιες οι δυνατότητες αυτής της έρευνας, καθώς φαίνεται να έχει σχέση με την παχυσαρκία που προκαλείται από τη διατροφή αλλά και άλλες πιθανές συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση επιβλαβών ουσιών και δραστηριοτήτων», λέει η Δρα. London.
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Εκδήλωση μνήμης της ελληνικής πρεσβείας για το ολοκαύτωμα

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ρας Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώματος», όπως έχει οριστεί
από τη Βουλή των Ελλήνων η 27η Ιανουαρίου,
καθώς και της «Παγκόσμιας Ημέρας του Ολοκαυτώματος», διεξήχθη φέτος -λόγω της πανδημίας- μέσω της πλατφόρμας Zoom και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αμερικανών Φίλων του
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά συμμετείχαν και όλες οι
Ελληνικές Προξενικές Αρχές στις Η.Π.Α.
«Συναντιόμαστε διαδικτυακά απόψε εδώ για
να επαναβεβαιώσουμε απερίφραστα τη δέσμευσή μας να αντισταθούμε σε κάθε μορφή αντισημιτισμού», τόνισε ανοίγοντας την εκδήλωση ο
πρόεδρος του Hellenic Film Society, Τζίμυ ΝτεΜέτρο, ο οποίος ανέλαβε και το συντονισμό της.
Κοντά εξήντα εφτά χιλιάδες Ελληνες, περίπου
το 87% του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας,
ήταν ανάμεσα στα έξι εκατομμύρια των Εβραίων
που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, είπε.
Στο καλωσόρισμά της, η Πρέσβειρα της Ελλάδας στις Η.Π.Α., Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,
αφού ευχαρίστησε -μεταξύ άλλων- στον Γενικό

Πρόξενο στη Νέα Υόρκη, δρα Κωνσταντίνο
Κούτρα για την καταλυτική συμβολή του στη διοργάνωση της εκδήλωσης, υπογράμμισε ότι ο
καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη
όχι μόνο των θυμάτων αλλά και -μέσω της έκθεσης- των ανθρώπων και φορέων που με αυτοθυσία έσωσαν συνανθρώπους μας τις πιο σκοτεινές εκείνες στιγμές της ιστορίας, είναι να επαγρυπνούμε και μην επιτρέψουμε ποτέ να επαναληφθούν στο μέλλον τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις.
Ο Σόλομον Ασσερ, πρόεδρος των Αμερικανών Φίλων του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας, τόνισε στο χαιρετισμό του ότι «η ημέρα
μνήμης γίνεται ακόμη πιο σημαντική καθώς τα
χρόνια κυλούν, γιατί οι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος και οι αυτόπτες μάρτυρες χάνονται
καθημερινά». Επισήμανε ακόμα ότι οι Εβραίοι
της Ελλάδας αποτελούν την αρχαιότερη κοινότητα της Εβραϊκής Διασποράς και υπογράμμισε
το ρόλο του Εβραϊκού Μουσείου στη διατήρηση
της μνήμης του Ολοκαυτώματος -ειδικά τώρα
που, όπως είπε, η άγνοια της Ιστορίας ενισχύει
τον αντισημιτισμό- ενώ τόνισε ότι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν η μόνη που επίσημα αντιστάθηκε στους Ναζί κατακτητές.

Αυτόν ακριβώς τον ηρωικό ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που με επικεφαλής τον τότε Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό ο οποίος μαζί με άλλους
γενναίους Ιεράρχες και κληρικούς και λαϊκούς,
Αστυνομία και δημοτικές αρχές, έσωσαν από βέβαιο θάνατο αρκετούς Εβραίους Ελληνες, καταγράφει η έκθεση «Οι Καλοί Ποιμένες» την οποία
οργάνωσε ο πρόεδρος του ΕΜΕ, Σαμουήλ (Μάκης) Μάτσας και παρουσίασε μαζί με ιστορικά
στοιχεία για την Εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, ο κεντρικός ομιλητής δρ Μίμης Κοέν, καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι στο Σικάγο και επίτιμος διδάκτωρ του ΑΠΘ.
Οι διαδικτυακοί θεατές άκουσαν ότι ο Εβραϊκός πληθυσμός της αριθμούσε πριν το Β› Παγκόσμιο Πόλεμο περίπου εβδομήντα οκτώ χιλιάδες άτομα, σε 27 κοινότητες που διέθεταν συναγωγές, σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα
και άλλα ιδρύματα, όπως και ότι περίπου δεκατρείς χιλιάδες Εβραίοι πολέμησαν στον Ελληνικό στρατό στον πόλεμο του ‹40.
Ο δρ Κοέν αναφέρθηκε επίσης σε κάθε προσπάθεια διάσωσης Εβραίων από Ελληνες Χριστιανούς, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στην Κέρκυρα, στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρ-

χε η μεγαλύτερη κοινότητα, οι απώλειες έφτασαν το 96%. Στη Ζάκυνθο, αντίθετα, δεν χάθηκε
ούτε ένας Εβραίος.
Η έκθεση αυτή αποτελεί την «πιο επίκαιρη
υπενθύμιση της ανάγκης που υπάρχει σήμερα
για πραγματική πνευματική ηγεσία», επισήμανε
στο σύντομο χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, τονίζοντας επίσης ότι
οι εκδηλώσεις αυτές ιστορικής μνήμης είναι ζωτικής σημασίας και εξόχως απαραίτητες. Αναφερόμενος δε στους δεσμούς των Ελλήνων Εβραίων με τους Ελληνες Χριστιανούς είπε ότι είναι
ιστορικοί και άρρηκτοι, ενώ σημείωσε ότι «εκφράζουμε μεν διαφορετικά την πίστη μας στον
ένα και αληθινό Θεό, αλλά με κοινές ηθικές αξίες».
Στο τελετουργικό μέρος, η ραβίνος Νταϊάνα
Γκέρσον, εκτελεστική αντιπρόεδρος του οργανισμού «The New York Board of Rabbis» απήγγειλε τον Ψαλμό 23 του Δαβίδ, «Adonai ro’i» (Ο
Κύριος είναι ο ποιμήν μου), καθώς και το ποίημα
«We Remember Them» των Sylvan Kamens και
Rabbi Jack Riemer και συνέχισε με την επιμνημόσυνη προσευχή «El Maleh Rachamim» και
την προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των
μαρτύρων (Kaddish Yatom).
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Ποιμαντορική επίσκεψη Ελπιδοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Φλάσινγκ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.
-Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

«Ε

ίστε μια πραγματικά ευλογημένη κοινότητα και ένα παράδειγμα για όλες
τις κοινότητες της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής»,
επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, απευθυνόμενος στους ενορίτες του
Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης, της κοινότητας που θεωρείται ως η μεγαλύτερη σε αριθμό μελών στην Αρχιεπισκοπή,
εξαίροντας και την υποδειγματική λειτουργία
όλων των προγραμμάτων / διακονιών της.
Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την κοινότητα
του Αγίου Νικολάου την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
(ΙΒ› Λουκά), χοροστάτησε κατά τον Ορθρο και
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία με συλλειτουργούς
τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Παύλο Παλεστίδη, τον εφημέριο π. Αριστείδη Γαρίνη, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη και τον διάκονο Μιχαήλ Γιαβρή, ενώ στα ιερά αναλόγια διακόνησαν οι
ιεροψάλτες του Ναού, Ελευθέριος Ελευθεριάδης
και Ιωάννης Szymkiewicz.
Στη σύντομη ομιλία του που ακολούθησε την
κοπή της βασιλόπιτας, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι είναι υπερήφανος για την κοινότητα του Αγίου Νικολάου
στο Φλάσινγκ, στη δράση της οποίας αντικατοπτρίζεται, ως είπε, «η παλικαριά και ο δυναμι-

σμός του προστάτη Αγίου της, του Αγίου Νικολάου».
Τη βασιλόπιτα προσέφερε η δραστήρια Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Αγίου Νικολάου με
πρόεδρο την Ειρήνη Χοτζόγλου. Το φλουρί έπεσε στον αντιπρόεδρο της κοινότητας, Λάζαρο
Χοτζόγλου.
«Ο Αγιος Νικόλαος δεν είναι ένας εύκολος
άγιος. Περιμένει να του αποδείξουμε ότι αληθινά
πιστεύουμε και όταν τον πείσουμε, δεν μας αφήνει», πρόσθεσε ο Σεβασμιώτατος, τονίζοντας
πως η φετινή χρονιά θα είναι η χρονιά του Αγίου
Νικολάου, καθώς φέτος «το τάμα που έκανε το
Έθνος μας το Ελληνικό και Ορθόδοξο Έθνος

εδώ στην Αμερική, να ξαναχτίσει το Ναό του
Αγίου Νικολάου που κατέρρευσε την 11η Σεπτεμβρίου, το τάμα αυτό μας αξιώνει ο Θεός να
το εκπληρώσουμε χάρη σε σας, χάρη στην υποστήριξη των πιστών μας, των ανθρώπων μας».
Ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε αυτό που είχε
προαναγγείλει εδώ και μήνες, ότι τα θυρανοίξια
του Ιερού Ναού και Εθνικού Προσκυνήματος
του Αγίου Νικολάου θα τελέσει στις 2 Νοεμβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τις Η.Π.Α
και να συνεορτάσει με το εδώ ποίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την επέτειο των 30
χρόνων του στον Οικουμενικό Θρόνο, ανήμερα

μάλιστα των ονομαστηρίων του Αρχιεπισκόπου
κ. Ελπιδοφόρου.
«Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας, μίλησε
στις καρδιές των ανθρώπων που έπρεπε να εργασθούν και να βοηθήσουν και είμαστε σε θέση
τώρα μετά από πολύ κόπο και πόνο να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν την σπουδαία μέρα», είπε.
Ανέφερε ακόμα πως φέτος θα είναι και η χρονιά που θα ξεπεράσουμε την πανδημία. «Βγήκαν
ήδη διάφορα εμβόλια και ήδη η επιστήμη έχει
προχωρήσει. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας
... και σιγά – σιγά επανέρχεται η ζωή μας στην
κανονικότητα».
Κάλεσε δε τους πιστούς «να έχουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό», και αναφερόμενος στην ευαγγελική περικοπή της θεραπείας των δέκα λεπρών
που διαβάστηκε την Κυριακή, τόνισε ότι τώρα
που «ο Θεός μας χαρίζει τη θεραπεία και σιγά σιγά θα φύγει αυτή η αρρώστια», θα πρέπει και
εμείς «να γυρίσουμε στο Χριστό και να πούμε
ένα ευχαριστώ. Να μη γίνουμε όπως οι εννέα λεπροί, να μην ακούσουμε το παράπονο του Χριστού «Ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; Οι δε εννέα
πού;»
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε στον Αγιο Νικόλαο του Φλάσινγκ ο προϊστάμενος της κοινότητας π. Παύλος, εκφράζοντας την τιμή και την
ξεχωριστή χαρά που αισθάνονται όλοι οι ενορίτες για την παρουσία του.
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Θα τηρήσουν οι ΗΠΑ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας;

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
μέχρις ότου αλλάξει συμπεριφορά και
συμφώνησε με την επισήμανση του
ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι κυρώσεις.
«Απόλυτα. Βλέποντας τις κυρώσεις
CAATSA, αυτό που έχει κάνει η Τουρκία ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να προμηθευτεί S-400 είναι απαράδεκτο. Η
ιδέα ενός ούτω καλούμενου στρατηγικού εταίρου μας να είναι κατ’ ακρίβεια ευθυγραμμισμένος με τον μεγαλύτερο στρατηγικό μας ανταγωνιστή
δεν είναι αποδεκτό. Θα χρειαστεί να
δούμε το αποτέλεσμα που θα έχουν οι
υπάρχουσες κυρώσεις και να προσδιορίσουμε να θα χρειαστεί να γίνει κάτι περισσότερο», είπε.
Απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση
που του υπέβαλε ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, ο κ. Μπλίνκεν δεσμεύτηκε
πως αν επικυρωθεί ο διορισμός του
από τη Γερουσία θα εργαστεί για να
συνεχιστεί εμβάθυνση των δεσμών
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και
της Ελλάδας, καθώς και της Κύπρου,
έδωσε ο υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.
Στο ερώτημα του προέδρου της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων Ρόμπερτ Μενέντεζ, για το πώς θα συνεχίσει και θα ενισχύσει τις επενδύσεις
που περιγράφονται στο Νόμο για της
Εταιρική Σχέση για την Ασφάλεια και
την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Μπλίνκεν είπε:
«Εάν εγκριθώ, ανυπομονώ να εξετάσω αυτή τη νομοθεσία και να συνεργαστώ με το Κογκρέσο και τους
συναδέλφους μου στη διϋπουργική
για την υποστήριξη ισχυρών δεσμών
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και
της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Η σχέση ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας είναι σημαντική για τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο
και έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς οι
διμερείς δεσμοί έχουν βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη διοίκηση Ομπάμα-Μπάιντεν. Αν επικυρωθώ θα εργαστώ για να συνεχιστεί εμβάθυνση
των δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Ελλάδας, καθώς
και της Κύπρου», πρόσθεσε.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Πάντως ερωτήματα προκαλεί το
γεγονός γιατί δεν τέθηκε ερώτηση
για το κυπριακό και τις δηλώσεις της
τουρκικής πλευράς περί δύο κρατών,

από τον γερουσιαστή Μενέντεζ, ιδίως όταν είμαστε παραμονές της σύγκλησης της άτυπης συνάντησης 5+1
από τον ΓΓ του ΟΗΕ. Σε δήλωσή του
στις 20 Οκτωβρίου, προ των εκλογών,
ο Άντονι Μπλίνκεν είχε καταδικάσει
τις σχετικές δηλώσεις Τατάρ για δύο
κράτη.
Να σημειωθεί ότι ο φιλέλληνας δημοκρατικός γερουσιαστής υπέβαλε
γραπτώς 4 ερωτήσεις για την Αρμενία
και το Ναγκόρνο Καραμπάχ στον κ.
Μπλίνκεν, οι οποίες απαντήθηκαν.
Με τον πρόεδρο της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τον συνεχάρη για το
νέο του ρόλο. Η δεκάλεπτη συζήτηση
κάλυψε θέματα που άπτονται των
σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, των
τουρκικών προκλήσεων και της πολιτικής της νέας αμερικανικής κυβέρνησης.
Μετά την επικύρωση του διορισμού του κ. Μπλίνκεν – προφανώς
την προσεχή εβδομάδα – υπάρχουν
σκέψεις να ετοιμαστεί επιστολή από
ηγετικούς παράγοντες της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας και να του
αποσταλεί, με την προοπτική να επιδιωχθεί αργότερα και συνάντηση μαζί του, καθώς στο παρελθόν είχε συμβεί πολλές φορές.
Ευκολότερη πάντως αναμένεται να
είναι η προσέγγιση του Συμβούλου
Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, ο
οποίος έχει σταθερότερες σχέσεις από
τον κ. Μπλίνκεν στο θέμα της Τουρκίας και της στρατηγικής των ΗΠΑ
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πάντως, όπως ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή στην Ουάσιγκτον,
καθώς σύντομα θα γίνουν στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων ακροάσεις για την βοηθό υπουργό Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις, Βικτώρια Νούλαντ και όποιον επιλεγεί για
τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών
για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, τα ζητήματα του κυπριακού και των ελληνοτουρκικών θα τεθούν.

Η ΑΚΡΟΑΣΗ

Τον Αντονι Μπλίνκεν παρουσίασε
ο δημοκρατικός γερουσιαστής του
Ιλινόι, Ντικ Ντάρμπιν, ενώ μίλησαν ο
πρόεδρος της Επιτροπής, Τζιμ Ρίις και
ο επικεφαλής της δημοκρατικής πλειοψηφίας – κι από σήμερα πρόεδρος
της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων –
Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο γερουσιαστής Μενέντεζ είπε στον υποψήφιο υπουργό Εξωτερικών ότι η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και η Τουρκία
απαιτούν άμεση προσοχή.
«Η Τουρκία συνεχίζει να αποσταθεροποιεί μέσω της υποστήριξης της
επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν στο
Ναγκόρνο Καραμπαχ και μέσω της
δικής της επιθετικής συμπεριφοράς
στην Ανατολική Μεσόγειο, εναντίον
των δημοκρατικών μας συμμάχων
Ελλάδας και Κύπρου».
Στην καταληκτική παρέμβασή του
ο γερουσιαστής Μενέντεζ είπε ότι αυτό που όλοι οραματίζονταν για την
Τουρκία, να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, κοσμικό κράτος και ισχυρό σύμμαχο, δεν υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της προεδρίας
του Ταγίπ Ερντογάν.
«Η αγορά των S-400, που αποτελεί
ξεκάθαρα παραβίαση του CAATSA.
Η η εμπλοκή της σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες στη Συρία, η εισβολή
στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και η
επιδίωξη να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρο ενός
μέλους της ΕΕ, η διεκδίκηση ολόκληρης περιοχής της ΑΟΖ της Ελλάδας
μέχρι την Λιβύη, η υποστήριξη που
παρέχει ο Ερντογάν στο Αζερμπαϊτζάν και την εμπλοκή και επιθετική
του δράση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ
που στοίχισε τόσες ζωές (και πιστεύω
ότι έχουν λάβει χώρα εγκλήματα πολέμου από τους Αζέρους … Όλα αυτά
και πολλά άλλα που ελπίζω να μην
έχουμε με τη νέα κυβέρνηση».
Ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξέφρασε την άποψη πως ότι πρόεδρος
Τραμπ καλόπιανε τον Ερντογάν ο
οποίος συνέχιζε να προχωρά σε όλα

τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης
και της Λιβύης.
«Ελπίζω να έχουμε μια ξεκάθαρη
πολιτική άποψη για το τι είναι ο
Ερντογάν και τι κάνει», είπε ο ο επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι
στην Τουρκία βρίσκονται φυλακισμένοι περισσότεροι δικηγόροι και δημοσιογράφοι από οπουδήποτε αλλού
στον κόσμο.
Στο ερώτημα του κ. Μενέντεζ αν η
κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη άποψη για
την Τουρκία υπό τον Ταγίπ Ερντογάν,
ο Άντονι Μπλίνκεν απάντησε καταφατικά.
«Πολλή ξεκάθαρη. Σε τελική ανάλυση η Τουρκία είναι μία σύμμαχος η
οποία τοποθετείται εν πολλοίς με
τρόπο που αρμόζει σε σύμμαχο. Αυτό
αποτελεί μία πολλή ουσιαστική πρόκληση για μας κι είμαστε ξεκάθαροι
γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Άντονι
Μπλίνκεν.
Ο κ. Μενέντεζ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ο πρόεδρος Μπάιντεν
να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των
Αρμενίων, όπως έγινε με μεγάλη πλειψηφία από τη Γερουσία η οποία υιοθέτησε το ψήφισμά του, αλλά και τη
Βουλή.
«Είναι μία αρμόζουσα ενέργεια που
πρέπει να γίνει. Το βρίσκω ανάρμοστο οι πρέσβεις μας στην Αρμενία να
πηγαίνουν στις εκδηλώσεις μνήμης
για τη Γενοκτονία, αλλά να μην βρίσκουν τη λέξη».
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η
υπενθύμιση από μέρους του γερουσιαστή Μενέντεζ ότι η Επιτροπή έχει
δικαιοδοσία στις πωλήσεις όπλων.
Χωρίς να μνημονεύσει το δύο νομοσχέδια που κατέθεσε προ ολίγων μη-

νών για κυρώσεις σε βάρους της
Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, είπε
πως δεν έχει ιδεολογικό πρόβλημα με
τις πωλήσεις όπλων από αμερικανικές
εταιρείες, σε διάφορες χώρες, «όταν
αυτές οι χώρες τηρούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, που
μας εμπνέουν για τον όλο τον κόσμο.
Όταν δεν το κάνουν, τότε έχω πρόβλημα», είπε ο κ. Μενέντεζ, ζητώντας
πριν δίνονται άδειες για πωλήσεις
όπλων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να
υπάρχουν διαβουλεύσεις με την επιτροπή.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο προεδρεύων της Επιτροπής, Τζιμ Ρίις υιοθέτησε τις αναφορές του γερουσιαστή Μενέντεζ για την Τουρκία.
«Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε
ο Γερουσιαστής Μενέντεζ διαβιβάστηκαν από μένα και νομίζω κι εκείνον σε κάθε Τούρκο διπλωμάτη, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του
Ερντογάν, απευθείας από μένα», είπε.
Αναπτύσσοντας τις προτεραιότητές του, ο κ. Μπάιντεν είπε πως θα
συνεργαστεί με την Επιτροπή για την
αναζωογόνηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επενδύοντας στο διπλωματικό
προσωπικό. Και εργαζόμενος με όλες
τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους
εταίρους ανά τον κόσμο, θα αναζωογονήσει την αμερικανική διπλωματία,
για να αντιμετωπίσει τις πιεστικές
προκλήσεις των καιρών μας.
«Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν οργανώνεται από μόνος
του. Όταν δεν έχουμε εμπλοκή και
δεν ηγούμαστε, τότε συμβαίνει ένα
από τα δύο πράγματα: Είτε κάποια
άλλη χώρα προσπαθεί να πάρει τη θέση μας, αλλά πιθανώς όχι με τρόπο
που να προωθεί τα συμφέροντα ή τις
αξίες μας. Ή κανείς δεν το κάνει, και
μετά επικρατεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς,
αυτό δεν εξυπηρετεί τον αμερικανικό
λαό Η ταπεινότητα και η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι οι πτυχές του νομίσματος της ηγεσία της Αμερικής», είπε ο Άντονι Μπλίνκεν.
Οι περισσότερες ερωτήσεις των μελών της επιτροπής αφορούσαν τη
Ρωσία, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Ο Άντονι Μπλίνκεν εμφανίστηκε
μετριοπαθής στις τοποθετήσεις του,
δείχνοντας διάθεση συνεργασίας με
την επιτροπή, στην οποία εργάστηκε
για περίπου 15 χρόνια. Αναγνώρισε
επίσης τη σημασία των Συμφωνιών
του Αβραάμ και κάποια άλλα θετικά
που έγιναν στην περίοδο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.
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Συνομιλίες του Τζο Μπάιντεν με ηγέτες του Καναδά, Μεξικού και Βρετανίας
Ουάσιγκτον
ηρώντας το άτυπο πρωτόκολλο, ο πρόεδρος Τζό Μπάιντεν αφιέρωσε τα πρώτα
τρία τηλεφωνήματά του μετά την ορκωμοσία
στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον πρόεδρο
του Μεξικού και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Τ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
δήλωσε το Σάββατο μετά το τηλεφώνημα, ότι
ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο πρόεδρο
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την επίτευξη των
κοινών στόχων τους, συμπεριλαμβανομένης και
της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μετά
την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι
δύο ηγέτες. «Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε θερμά
την απόφαση του προέδρου να επανενταχθούν
(οι ΗΠΑ) στη Συμφωνία του Παρισιού για την
κλιματική αλλαγή», ανέφερε ένας εκπρόσωπος
της Ντάουνινγκ Στριτ.
Βασιζόμενοι στη μακρά ιστορία συνεργασίας
των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν εξάλλου και πάλι τη δέσμευσή
τους στο ΝΑΤΟ και τις κοινές αξίες τους, της
προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της προστασίας της δημοκρατίας, προστίθεται
στην ανακοίνωση αυτήν.

ΜΕ ΜΕΞΙΚΟ

Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ανέφερε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν, τον ενημέρωσε ότι σκοπεύει να χορηγήσει βοήθεια ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Γουατεμάλα, το Σαλβαδόρ
και την Ονδούρα.
Ο Λόπες Ομπραδόρ είχε νωρίτερα τηλεφωνική
επικοινωνία με τον Μπάιντεν με βασικό θέμα συζήτησης το μεταναστευτικό. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να δράσουν για την
οικονομική ανάπτυξη των χωρών της κεντρικής
Αμερικής.
«Πιστεύω ότι η βοήθεια θα έπρεπε να χορηγηθεί απευθείας (…) στους κατοίκους της Ονδούρας, του Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλας. Δεν νομίζω ότι θα είναι αδιακρισία να πω ότι ο πρόε-

δρος Μπάιντεν μου είπε ότι θα αποδεσμεύσει 4
δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει αυτές
τις τρεις χώρες», είπε ο Μεξικανός πρόεδρος.
Ο Λόπες Ομπραδόρ ευχαρίστησε επίσης τον
Μπάιντεν επειδή δεσμεύτηκε να νομιμοποιήσει
χιλιάδες παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ,
πολλοί εκ των οποίων κατάγονται από το Μεξικό.
Από το 2018, χιλιάδες άνθρωποι από χώρες
της κεντρικής Αμερικής προσπάθησαν να φτάσουν στις ΗΠΑ, μέσω του Μεξικού, για να βρουν
δουλειά ή για να ζητήσουν άσυλο. Περισσότερα
από 12 τέτοια καραβάνια μεταναστών επιχείρησαν ανεπιτυχώς να φτάσουν μέχρι τα σύνορα. Το
τελευταίο, που ξεκίνησε από την Ονδούρα, διαλύθηκε τελικά από την αστυνομία στη Γουατεμάλα.

ΜΕ ΚΑΝΑΔΑ

Ο Τζάστιν Τριντό και ο Τζο Μπάιντεν είχαν
την Παρασκευή μια «ζεστή» τηλεφωνική συνομιλία κατά την οποία αποφάσισαν να συναντηθούν
«τον ερχόμενο μήνα», ανακοίνωσε το γραφείο
του πρωθυπουργού του Καναδά.
Κατά την συνομιλία αυτή, η οποία διήρκεσε
περίπου μισή ώρα, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και
ο Καναδός πρωθυπουργός «συμφώνησαν να συ-

ναντηθούν τον ερχόμενο μήνα για να προοδεύσει η σημαντική εργασία που συνίσταται στην
ανανέωση της βαθειάς και αδιάκοπης φιλίας ανάμεσα στον Καναδά και τις ΗΠΑ», σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Οτάβας.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με την διμερή αυτή
συνάντηση --αν θα γίνει μέσω ίντερνετ ή δια ζώσης-- όπως και η ημερομηνία κατά την οποία θα
διεξαχθεί δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, δήλωσαν πηγές του περιβάλλοντος του Τριντό.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε παράλληλα ότι η
τηλεφωνική αυτή συνομιλία σηματοδοτεί την
στρατηγική σημασία της σχέσης ΗΠΑ-Καναδά
και δίνει νέα πνοή στην συνεργασία τους για την
καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19,
την άμυνα, τους οικονομικούς δεσμούς και τον
παγκόσμιο ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών.
Οι Μπάιντεν και Τριντό συζήτησαν για το κοινό τους όραμα για βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και συμφώνησαν να συνεργαστούν για την
επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα, προσέθεσε ο Λευκός Οίκος.
Η τηλεφωνική αυτή συνομιλία, η πρώτη του
Τζο Μπάιντεν με ηγέτη άλλης χώρας, σύμφωνα
με τον Λευκό Οίκο, έγινε σε «πολύ ζεστή ατμόσφαιρα», διευκρίνισε στο AFP το γραφείο του

Τριντό.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για μια σειρά από θέματα, όπως ο αγώνας κατά της πανδημίας του νέου κορονοϊού, που προκάλεσε το κλείσιμο των
συνόρων μεταξύ των δύο χωρών από τον Μάρτιο
, η προστασία του περιβάλλοντος ή ακόμη η «πολύ στενή και εξαίρετη οικονομική» σχέση ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες, σύμφωνα επίσης με
την ανακοίνωση της Οτάβας.
Οι Τριντό και Μπάιντεν συζήτησαν επίσης και
για το βασικό θέμα διαφωνίας ανάμεσα στις δύο
χώρες: την απόφαση του νέου προέδρου των
ΗΠΑ να μπλοκάρει την κατασκευή του αγωγού
Keystone XL που υποστηρίζει η Οτάβα, αλλά δεν
επικροτεί η Ουάσινγκτον λόγω του αντίκτυπού
του στο περιβάλλον.
«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την απογοήτευση
του Καναδά όσον αφορά την απόφαση των ΗΠΑ
για το σχέδιο Keystone XL», αναφέρεται στην
ανακοίνωση του γραφείου του Τριντό. «Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει η διμερής σχέση σε θέματα
ενέργειας σε επίπεδο οικονομίας και ενεργειακής
ασφάλειας. Επίσης υπογράμμισε την υποστήριξή
του στους εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο Καναδός πρωθυπουργός, ο οποίος αντιμετώπιζε εμφανώς δυσκολίες στις σχέσεις του με
τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε μια «νέα εποχή» στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το πρωί.
Ο Μπάιντεν αναγνώρισε την απογοήτευση
του Τριντό για την απόφασή του να ανακαλέσει
την άδεια για τον αμφιλεγόμενο πετρελαιαγωγό
Keystone XL, σημειώνει επίσης ο Λευκός Οίκος
στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν οι δύο ηγέτες.
Σε μια από τις πρώτες ενέργειές του μόλις ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα, ο Μπάιντεν
ανακάλεσε άδεια που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο
του 2019 για τον αγωγό, ο οποίος θα μετέφερε
πετρέλαιο από τον Καναδά στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η κατασκευή του δεν είναι συμβατή με
τους οικονομικούς και κλιματικούς στόχους της
κυβέρνησής του.

Την Δευτέρα θα κατατεθεί στη Γερουσία το κατηγορητήριο σε βάρος του Τραμπ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
-Reuters-Sputnik
Το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ
Τραμπ θα υποβληθεί την Δευτέρα στη Γερουσία,
στην οποία επαφίεται να τον δικάσει για «υποκίνηση στάσης», ανακοίνωσαν οι Δημοκρατικοί
ηγέτες του Κογκρέσου.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται
από τους Δημοκρατικούς, θα στείλει το κατηγορητήριο στη Γερουσία, απορρίπτοντας το αίτημα
του επικεφαλής της μειοψηφίας, του Ρεπουμπλικάνου Μιτς Μακόνελ, να καθυστερήσει η διαδικασία.
Η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι «με ενημέρωσε ότι το κατηγορητήριο θα κατατεθεί την
Δευτέρα», είπε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών
στη Γερουσία.
«Οι εισαγγελείς μας είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την υπόθεση ενώπιον των 100 γερουσιαστών, που θα αναλάβουν τον ρόλο του δικαστή σε
αυτή τη δίκη», επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η Πελόζι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Οι «εισαγγελείς», δηλαδή Δημοκρατικοί βουλευτές με επικεφαλής τον Τζέιμι Ράσκιν, θα πάνε
στη Γερουσία και θα διαβάσουν το κατηγορητήριο στους γερουσιαστές. Αυτή η ενέργεια θα σημάνει την επίσημη έναρξη της δεύτερης δίκης του
Τραμπ, του μοναδικού προέδρου στην ιστορία
που έχει παραπεμφθεί δύο φορές από τη Βουλή.
Δεν έχει ωστόσο προσδιοριστεί ημερομηνία έναρξης της «δίκης». «Όμως μην απατάσθε, θα υπάρξει
δίκη στη Γερουσία των ΗΠΑ και ψηφοφορία για
την ενοχή ή όχι του προέδρου», δήλωσε ο Σούμερ.
Ο Μακόνελ, παίρνοντας τον λόγο, είπε ότι

Μπάιντεν.
Μέχρι σήμερα, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει
αποφύγει να αναμιχθεί στην υπόθεση, εκτιμώντας
ότι επαφίεται στο Κογκρέσο να αποφασίσει αν και
πότε θα δικάσει τον προκάτοχό του.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

«χρειάζεται μια δίκαιη και ολοκληρωμένη δίκη,
κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του και η Γερουσία να
εξετάσει όλα τα νομικά και συνταγματικά ζητήματα», προτείνοντας να καθυστερήσει η διαδικασία
μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι είναι προς το συμφέρον της νέας κυβέρνησης να περιμένει, ούτως ώστε η Γερουσία να
αφοσιωθεί τις επόμενες ημέρες στη διαδικασία
επικύρωσης του διορισμού των υπουργών και άλλων αξιωματούχων που έχει προτείνει ο Τζο

Μια μικρή πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών δηλώνει ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ θα πρέπει να καταδικαστεί από τη Γερουσία επειδή υποκίνησε στάση και να του απαγορευτεί να κατέχει δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με
μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και
της εταιρείας Ipsos.
Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη, δείχνει ότι το 51% των Αμερικανών θέλει να κριθεί ένοχος ο Τραμπ για υποκίνηση της εισβολής στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει εντός
των επόμενων εβδομάδων.
Το 37% ωστόσο δηλώνει ότι δεν πρέπει να καταδικαστεί ενώ περίπου ένας στους δύο (ποσοστό
12%) απάντησε ότι δεν είναι βέβαιος.
Όταν ρωτήθηκαν για το πολιτικό μέλλον του
Ρεπουμπλικάνου επιχειρηματία, το 55% είπε ότι
δεν θα πρέπει να του επιτραπεί ξανά να κατέχει
αιρετό αξίωμα, το 34% απάντησε θετικά ενώ το
11% δεν είναι βέβαιο.
Αν η Γερουσία καταδικάσει τον Τραμπ, θα χρειαστεί να προχωρήσει και σε δεύτερη ψηφοφορία
για να του στερήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
Η δημοσκόπηση κατέδειξε επίσης πόσο διχασμένοι είναι οι ψηφοφόροι, ανάλογα με την κομματική γραμμή που ακολουθούν. Εννέα στους δέ-

κα Δημοκρατικούς είπαν ότι ο Τραμπ πρέπει να
καταδικαστεί, αλλά λιγότεροι από δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους συμφωνούν με αυτήν την
άποψη.Εξάλλου, το 55% εγκρίνει τον πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν, που ανέλαβε τα καθήκοντά του
την Τετάρτη. Συγκριτικά, μόνο το 43% ενέκρινε
τον Τραμπ κατά την πρώτη εβδομάδα του στον
Λευκό Οίκο, το 2017. Ο Τραμπ ουδέποτε ξεπέρασε το 50% στις εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις που
διενεργούνταν καθ’ όλη την τετραετή θητεία του.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου έξι
στους δέκα Ρεπουμπλικάνους εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα του περασμένου Νοεμβρίου προήλθε από «παράνομες ψήφους» ή «νοθεία». Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν
το ίδιο με μια δημοσκόπηση που είχε διενεργηθεί
λίγο μετά τις εκλογές.
Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι εμφανίζονται
διχασμένοι στο ερώτημα αν οι εκπρόσωποί τους
στο Κογκρέσο πρέπει να συνεργαστούν με τον
Μπάιντεν για να επιτύχουν κοινούς στόχους. Σχεδόν οι μισοί είπαν ότι θέλουν τη συνεργασία με
τον νέο πρόεδρο «ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι
θα συμβιβαστούν σε σημαντικά θέματα» ενώ τέσσερις στους δέκα θέλουν από τους γερουσιαστές
και τους βουλευτές να κάνουν σκληρή αντιπολίτευση «ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε επείγοντα
ζητήματα».
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά,
στα αγγλικά, σε δείγμα 1.115 ενηλίκων, εκ των
οποίων οι 538 δήλωσαν Δημοκρατικοί και οι 373
Ρεπουμπλικάνοι. Το περιθώριο στατιστικού
σφάλματος ανέρχεται στις 3 μονάδες.
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Διαβεβαιώσεις και προειδοποιήσεις προς φίλους και εχθρούς
Ουάσιγκτον.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕReuters)
ιαβεβαιώσεις προς φίλους και προειδοποιήσεις προς φίλους ήταν τα πρώτα μηνύματα
από την κυβέρνηση Μπάιντεν, τις πρώτες μέρες της
θητείας της.

πτει τις νησίδες που δεν κατοικούνται, όπως ανέφερε η ίδια ανακοίνωση του πενταγώνου.
Οι νησίδες, είναι γνωστές ως τα νησιά Σενκάκου
στην Ιαπωνία και Νταϊόγιου στην Κίνα.
Ο Όστιν διαβεβαίωσε επίσης, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες σε οποιεσδήποτε μονομερείς προσπάθειες για την αλλαγή της παρούσας κατάστασης στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, σύμφωνα με
το πεντάγωνο.

Δ

Το Ιράν ήταν το πρώτο που έκανε γνωστούς τους
όρους του για την πρόθεση των ΗΠΑ να επιστρέψει στη συμφωνία, ενώ ΄τοιμη για διάλογο δήλωσε
η Μόσχα.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεργαστεί στενά
με το Ισραήλ σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, αλλά και για την οικοδόμηση των περιφερειακών συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεων που
έχει υπογράψει το Ισραήλ, σύμφωνα με τα όσα είπε
στον Ισραηλινό ομόλογό του, ο Σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
«Συζήτησαν ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένης
και της οικοδόμησης της επιτυχίας των συμφωνιών
εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Μπαχρέιν, το
Σουδάν και το Μαρόκο» σύμφωνα με μία ανακοίνωση για την τηλεφωνική συνομιλία του Σάλιβαν
με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μέιρ Μπεν-Σαμπάτ. Ο Σάλιβαν απηύθυνε επίσης, μία πρόσκληση
για την έναρξη ενός στρατηγικού διαλόγου σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΠΟΥΤΙΝ

Η Ρωσία είναι έτοιμη να αρχίσει ένα διάλογο με
τη νέα αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν, στον
οποίο αναμένεται ότι θα προκύψουν διαφορές,
σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις ενός εκπροσώπου
του Κρεμλίνου, που πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ανταποκριθεί ευγενικά σε μία αμε-

Κριτική από
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ
Σε Μητσοτάκη μετά
από τις δηλώσεις
Σαμαρά
Αθήνα.Πολιτική ομηρία του κ. Μητσοτάκη από
τον κ. Σαμαρά, η οποία εξηγεί και την έλλειψη σαφούς στρατηγικής από την κυβέρνηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
διαπίστωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Επικρατείας, Πάνος
Σκουρλέτης, μιλώντας στην εκπομπή
«MEGA Σαββατοκύριακο». Πρόσθεσε ότι
ο ακροδεξιός Σαμαράς, με τον διχαστικό
λόγο όταν ήταν αντιπολίτευση η ΝΔ, εναντιώνεται στον διάλογο με την Τουρκία
και στην προσπάθεια ανεύρεσης μιας ειρηνικής λύσης. Ο Πάνος Σκουρλέτης επεσήμανε ακόμη, ότι με το άνοιγμα της αγοράς
θα έπρεπε να είχαν ληφθεί όλες οι αναγκαίες πρόνοιες ώστε να μη φουντώσει η
πανδημία.
Οι «έντονες διαφωνίες» στο εσωτερικό
του κυβερνώντος κόμματος είναι, σύμφωνα με τον Παύλο Χρηστίδη, ο λόγος που ο
πρωθυπουργός αρνήθηκε, όπως υποστηρίζει, τη διαμόρφωση κοινής εθνικής
γραμμής.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος
Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης δήλωσε:
«Τώρα γίνεται ξεκάθαρο γιατί αρνήθηκε ο
κύριος Μητσοτάκης τη διαμόρφωση της
κοινής εθνικής γραμμής, με τους πολιτικούς αρχηγούς υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να πορεύεται η
χώρα χωρίς αυτήν. Γιατί υπήρχαν έντονες
διαφωνίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει ο Π. Χρηστίδης.

ΕΛΠΙΖΕΙ Η ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ρικανική επιθυμία συνομιλιών.
Οι σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους,
από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, με τις δύο
πλευρές να έχουν διαφορετικές απόψεις για το ρόλο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ στις ΗΠΑ έχουν
διατυπωθεί ισχυρισμοί για την εμπλοκή της Ρωσίας
στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, τους οποίους, η Μόσχα απορρίπτει, μεταξύ άλλων ζητημάτων. Φυσικά, υπολογίζουμε στην επιτυχία για την
πραγματοποίηση ενός διαλόγου» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα
με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλέστηκε τηλεοπτικές του δηλώσεις.
«Αυτός, θα είναι ένας διάλογος, όπου φυσικά, θα
τεθούν οι διαφορές μας, στο μεγαλύτερο βαθμό, τα
σημεία των διαφορών. Αλλά, ταυτόχρονα, ο διάλογος, είναι μία πιθανότητα για την εξεύρεση λογικών
πυρήνων, τα μικρά σημεία, όπου οι σχέσεις μας γίνονται στενότερες» είπε ο ίδιος.
«Και αν η παρούσα [αμερικανική] κυβέρνηση είναι έτοιμη για μία τέτοια προσέγγιση, δεν έχω αμφιβολίες ότι ο πρόεδρος μας θα ανταποκριθεί ευγενικά». Ο Πούτιν ήταν ένας από τους τελευταίους
παγκόσμιους ηγέτες που συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του, μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020.
Ένα από τα καυτά ζητήματα που θα πρέπει να
δρομολογηθούν από τις δύο πυρηνικές δυνάμεις,
είναι η συμφωνία ελέγχου των εξοπλισμών, η οποία
είναι γνωστή ως New START και λήγει στις 5 Φεβρουαρίου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπάιντεν θα επιδιώξει μία
πενταετή παράταση της εφαρμογής της. Από την
πλευρά του, το Κρεμλίνο ζήτησε συγκεκριμένες
προτάσεις από την Ουάσινγκτον.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΕΚΙΝΟ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέτρεψε το Σάββατο
την Κίνα να σταματήσει αυτήν που η Ουάσινγκτον
αποκάλεσε εκστρατεία «εκφοβισμού» της Ταϊβάν

με τη χρήση «στρατιωτικής, διπλωματικής και οικονομικής πίεσης».
Αντί να προσπαθεί να «εκφοβίσει» τη νήσο, το
Πεκίνο θα έπρεπε να επιδιώξει να διεξαγάγει συνομιλίες με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνησή
της, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμπεριφορά της Κίνας έναντι της Ταϊβάν και άλλων γειτόνων
της είναι «ανησυχητική». Στο κείμενο υπενθυμίζεται ότι η δέσμευση της Ουάσινγκτον να προασπίσει
την ασφάλεια της νήσου παραμένει «απαρασάλευτη». Η κυβέρνηση της Ταϊβάν κατήγγειλε το απόγευμα του Σαββάτου ότι 12 κινεζικά στρατιωτικά
αεροσκάφη, 8 βομβαρδιστικά H-6K ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα και τέσσερα μαχητικά J-16, εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με την
εφημερίδα South China Morning Post.
Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν κινεζική επαρχία
που αποσκίρτησε το 1949, προορισμένη να επιστρέψει στην «ενιαία» Κίνα. Οι ΗΠΑ, παρότι επισήμως δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι
μετά το 1979, αποτελούν τη βασική προστάτιδα δύναμη της νήσου και βασικό προμηθευτή της όσον
αφορά τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΕ ΙΑΠΩΝΙΑ

Ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν,
στη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας
του με τον Ιάπωνα ομόλογό του, επιβεβαίωσε τη
δέσμευση της Ουάσινγκτον προς το Τόκιο για την
άμυνα μιας ομάδας νησίδων στην Ανατολική Σινική
Θάλασσα, τα οποία διεκδικούνται από την Ιαπωνία
και από την Κίνα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό
Πεντάγωνο.
Ο Όστιν συνομιλώντας με τον Ιάπωνα υπουργό
Άμυνας Νομπούο Κίσι επιβεβαίωσε ότι το Άρθρο 5
από τη συμφωνία ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και
της Ιαπωνίας, το οποίο προβλέπει τις αμερικανικές
αμυντικές υποχρεώσεις ως προς την Ιαπωνία, καλύ-

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε το Σάββατο τον νέο ομόλογό του των
ΗΠΑ, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, να «γυρίσουν τη σελίδα», διαβεβαιώνοντας ότι είναι έτοιμος
να ακολουθήσει «νέο δρόμο» στις διμερείς διπλωματικές σχέσεις, που διακόπηκαν πριν από δύο χρόνια.
«Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε νέο δρόμο
στις σχέσεις μας με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, του διαλόγου, της επικοινωνίας και της κατανόησης», τόνισε ο κ. Μαδούρο κατά τη διάρκεια ομιλίας που
απηύθυνε σε υποστηρικτές του.
«Η Βενεζουέλα, αυτή η Βενεζουέλα του 21ου αιώνα, μπολιβαριανή και επαναστατική, είναι έτοιμη
να γυρίσει τη σελίδα», να αφήσει πίσω τις συγκρούσεις με την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε.
Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε σαρωτικές, παραλυτικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαϊκού της τομέα από το 2019,
για να ανατρέψει το σοσιαλιστικό καθεστώς του κ.
Μαδούρο, που χαρακτήριζε «δικτάτορα».
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε, ακολουθούμενη από αυτές περίπου 50 άλλων χωρών, τον
Χουάν Γκουαϊδό, ηγέτη της αντιπολίτευσης, ως τον
νόμιμο πρόεδρο της χώρας.
«Πριν από δύο χρόνια, αναγκάστηκα να αντιδράσω με ισχύ και με αξιοπρέπεια και ως αρχηγός
του κράτους να διακόψω όλες τις πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις με την τότε αμερικανική κυβέρνηση», είπε ο κ. Μαδούρο στο μπαλκόνι του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες. Πλέον όμως «ο
Τραμπ έφυγε», πρόσθεσε με ικανοποίηση.
Όταν επικράτησε ο Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020 στις ΗΠΑ, ο
Νικολάς Μαδούρο τον συνεχάρη και δήλωσε έτοιμος «για διάλογο και συνεννόηση με τον λαό και με
την κυβέρνηση των ΗΠΑ». Επανέλαβε τη θέση αυτή τον Δεκέμβριο.
Πάντως ο Άντονι Μπλίνκεν, που έχει ονομαστεί
από τον Τζο Μπάιντεν επόμενος υπουργός Εξωτερικών κι αναμένει την έγκριση του διορισμού του
από τη Γερουσία, ξεκαθάρισε ότι η νέα κυβέρνηση
των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αναγνωρίζει τον Χουάν
Γκουαϊδό.
Ο μέλλων επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε τον κ. Μαδούρο «βάρβαρο δικτάτορα».

Σάινφελντ, Πόρτερ και Σούμερ σε εκστρατεία
για την ανασυγκρότηση της Νέας Υόρκης
Νέα Υόρκη
Μια μέρα μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Tζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, αστέρες της Νέας Υόρκης
ενώνουν τις δυνάμεις τους με την ελπίδα να ανασυγκροτήσουν την πόλη τους, που συνεχίζει να
πλήττεται σκληρά από την πανδημία του νέου
κορονοϊού.
Η εκστρατεία «NY Forever» ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη με έναν ιστότοπο και προβολή
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την
ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών
σε δράσεις για την ανάκαμψη της Νέας Υόρκης.
Η μη κερδοσκοπική ομάδα έχει «επιστρατεύσει» πάνω από 100 εκπροσώπους του κινηματογράφου, τηλεόρασης, του θεάτρου, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών για να ενερ-

γοποιήσουν τουλάχιστον 500.000 Νεοϋορκέζους
να δεσμευτούν ότι θα διαδραματίσουν ρόλο στο
μέλλον της πόλης. Μερικά από τα γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ που συμμετέχουν στην προσπάθεια, είναι οι Τζέρι Σάινφελντ, Έιμι Σούμερ,
Σεθ Μέγιερς, Μπίλι Πόρτερ, Σάρα Κούπερ, Τζιλ
Κάργκμαν, Μάικλ Γιούρι, Ντέμπι Μαζάρ, Ντέιβιντ Χάρμπορ.
«Η επάνοδος της Νέας Υόρκης εξαρτάται από
τους Νεοϋορκέζους» αναφέρουν οι ιδρυτές της
ομάδας Ρίζα Χέλερ και Τζόναθαν Ρόσεν σε κοινή
δήλωσή τους. «Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε
τους γείτονές μας να διαδραματίσουν ουσιαστικό
ρόλο στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Νέας
Υόρκης - υποστηρίζοντας τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις, αναζητώντας τους εργαζόμενους σε
εστιατόρια, που μήνες τώρα μένουν άνεργοι, επι-

κροτώντας όσους προσφέρουν υπηρεσίες στην
πρώτη γραμμή και φροντίζοντας τις οικογένειες
που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη. Είμαστε
ενθουσιασμένοι για αυτό το πρότζεκτ και σίγουροι για την ανθεκτικότητα της πόλης» τονίζουν.
«Αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις, η
Νέα Υόρκη πρέπει να μετατρέψει αυτή τη στιγμή
σε έναν θρίαμβο που θα καθορίσει την πόλη. Για
να το επιτύχουμε επιδιώκουμε να εμπνεύσουμε
τους οκτώ εκατομμύρια κατοίκους της» αναφέρει
ο επικεφαλής μάρκετινγκ της ομάδας Ρίτσαρντ
Μπάμπι. Στο πλαίσιο της καμπάνιας «NY
Forever» θα προβάλλονται βίντεο με τους διάσημους που συμμετέχουν στην εκστρατεία. Στο
πρώτο βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται οι Σάινφελντ
και Χάρμπορ.
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Κουτσούμπας: Άνευ αντικειμένου οι προσδοκίες για Μπάιντεν
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Κυριακάτικη δημοκρατία» εκφράζει την
ανησυχία του ΚΚΕ για τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σημειώνει ότι θα συνυπάρχει η ένταση και η όξυνση μαζί με την προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης και τονίζει ότι
«η Τουρκία επιδιώκει μια συζήτηση για όλα,
παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση ότι συζητάει
μόνο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ».
«Οι προσδοκίες που καλλιεργούν η ΝΔ και
άλλα κόμματα ότι η προεδρία Μπάιντεν θα βάλει φρένο στην τουρκική επιθετικότητα είναι
άνευ αντικειμένου, όχι μόνο γιατί η πολιτική
των ΗΠΑ στην περιοχή έχει συνέχεια και υπαγορεύεται μόνο από τα δικά τους συμφέροντα,
αλλά και γιατί αυτό που τους «καίει», είναι να
κρατήσουν την Τουρκία στο ευρωαντλαντικό
στρατόπεδο μακριά από τη Ρωσία, με όποιο
αντάλλαγμα, να προχωρήσουν τα σχέδιά τους
για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Αν.
Μεσόγειο».
«Η συνεκμετάλλευση η οποία ‹μαγειρεύεται›, δεν αποτρέπει τα χειρότερα, αντίθετα τα
προετοιμάζει, γιατί η μοιρασιά πάει να γίνει
ανάμεσα σε ενεργειακούς ομίλους που σφάζονται για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της περιοχής. Ούτε βέβαια η προσφυγή στη Χάγη είναι λύση, αφού η προσφυγή προϋποθέτει συνυποσχετικό, που θα δώσει την ευκαιρία στην
Τουρκία να θέσει το σύνολο των απαράδεκτων
διεκδικήσεών της» προσθέτει.
Είπε ότι το ΚΚΕ καταψήφισε την προμήθεια
των Rafale «γιατί κριτήριο για εμάς είναι ‹τι
εξοπλισμοί, για ποιες ανάγκες και για ποιο σκοπό›» προσθέτοντας ότι ο λαός μας - τη στιγμή
που του λείπουν πάρα πολλά στην υγεία, στο
εισόδημα κ.α - πληρώνει 2,5 δισ. για εξοπλισμούς που αφορούν πρωτίστως τους στόχους
του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζει τα ερωτήματα που έθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή, «τι σόι σύμμαχοι είναι
όλοι αυτοί που πουλάνε όπλα και στην Ελλάδα
και την Τουρκία; Πως εξηγείται ότι μία ΝΑΤΟϊκή χώρα, η Γαλλία, να εξοπλίζει μία άλλη ΝΑΤΟϊκή χώρα, την Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει
υποτίθεται μία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, την

αν και πότε ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέξει να πάει σε εκλογές».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η τέως ΓΓ Αλέκα Παπαρήγα και μέλη
της ΚΕ και του ΠΓ του ΚΚΕ παρίστανται στην πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους και μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ Μάκη Μαΐλη, στην αίθουσα της Ελαιουργικής στην
Ελευσίνα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021. Ο Μάκης Μαΐλης έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 70 ετών μετά από πολύμηνη μάχη. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΚΕ/ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΚΙΑΣ
Τουρκία; Ποια συμφέροντα του λαού διακυβεύονται στην Σαουδική Αραβία, όπου θα σταλούν
Πάτριοτ, τους οποίους επίσης χρυσοπλήρωσε ο
λαός;».
Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας,
αναφέρει ότι «όταν μιλάμε για τις κυβερνητικές
ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας, δεν μιλάμε απλά για μία ανεπάρκεια ή για κάποια ανικανότητα, αλλά κυρίως για την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ να βάλει πάνω απ›
όλα τις ανάγκες του κεφαλαίου, που τις ονομάζει ψευδεπίγραφα ‹αντοχές της οικονομίας›».
Όπως εξηγεί, «σε αυτές τις ‹αντοχές› χωράνε
επιδοτήσεις και άλλες διευκολύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν χωράνε όμως προσλήψεις
στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ανοιχτά
σχολεία με λιγότερους μαθητές ανά τάξη και
περισσότερους εκπαιδευτικούς, ασφαλή μέσα
μαζικής μεταφοράς, έλεγχοι στους χώρους δουλειάς για την τήρηση μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας».

«Δεν χώρεσε ούτε το έκτακτο επίπεδο 600
ευρώ, που πρότεινε το ΚΚΕ για όλους τους
ανέργους, ούτε τα μέτρα ανακούφισης για βιοπαλαιστές αγρότες και ΕΒΕ, που περιείχε η
πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Αυτή η περιπέτεια κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα αφήσει όμως πίσω τις νέες
σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης, ακόμη πιο
ευέλικτη και φθηνή εργασία, επέκταση της τηλεργασίας, της απλήρωτης δουλειάς, κατασταλτικά μέτρα. Θα φανερώσει την επιδείνωση
των όρων ζωής, ακόμα και την καταστροφή χιλιάδων μικροεπιχειρηματιών, αλλά και φτωχών
αγροτών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της ΝΔ που φορτώνει τα βάρη της πανδημίας και της κρίσης στο λαό» προσθέτει.
Ο Δ. Κουτσούμπας, ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι ως ενδεχόμενο είναι ανοιχτό ακόμα και
αυτών των πρόωρων εκλογών, σημειώνοντας
και το αποπροσανατολιστικό της συζήτησης
«γιατί την ώρα που ετοιμάζονται οι ‘ανατροπές
του αιώνα’, δεν μπορούμε να συζητάμε για το

«Βάση» για εργασία εξ’ αποστάσεως, η Ελλάδα
Αθήνα.- Της Μαρίας Παππά/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με όνειρο μοιάζει για κάποιους η καραντίνα. Η
Ελλάδα - μέχρι πρότινος νούμερο ένα προορισμός διακοπών για πολλούς- μετατρέπεται σε τόπο κατοικίας. Τουλάχιστον για όσους μπορούν να δουλεύουν
εξ› αποστάσεως.
Μια τέτοια περίπτωση είναι η Άντζελα Μελιδώνη που μεγάλωσε στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία.
Λόγω της ελληνικής καταγωγής του πατέρα της ερχόταν στη χώρα μας τα καλοκαίρια. Όπως ήρθε και
το περσινό. Μόνο που αυτή τη φορά αποφάσισε να
μην φύγει. Ακύρωσε το εισιτήριο της επιστροφής και
έκτοτε δουλεύει από την Κάλυμνο.
«Ήταν φουλ καλοκαίρι, είχε κόσμο, ήταν ευχάριστα τα πράγματα. Με λίγο σπρώξιμο από φίλους και
συγγενείς... δεν ήθελα πολύ για να με πείσουν. Ακύρωσα το εισιτήριο μου και από τότε είμαι εδώ», λέει
τηλεφωνικά στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 38χρονη που εργάζεται στον τομέα
της επικοινωνίας, σε εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες.
Πριν εγκατασταθεί στα Δωδεκάνησα η Άντζελα
Μελιδώνη έζησε σε μερικές από τις πιο πολύβουες ευρωπαϊκές πόλεις: το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες, την Χάγη, το Λουβέν και φυσικά το Ρότερνταμ όπου μεγάλωσε.
Η ζωή στην Κάλυμνο δεν μπορεί να συγκριθεί με
τίποτα άλλο, όπως εξηγεί. Η επαφή με τη φύση, η θέα

της θάλασσας και η συναισθηματική πρόσδεση των
ανθρώπων μοιάζει με πρωτόγνωρη εμπειρία. «Το ότι
ξέρει ο κόσμος ότι είμαι εδώ μόνη μου και θέλουν να
με βοηθήσουν με έχει ξεπεράσει, με συγκινεί. Μου
φέρνουν φαγητό. Μου φέρνουν πράγματα».
Ακόμα και η διαφορά ώρας με τις μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες αποτελεί πλεονέκτημα για τους
εργαζόμενους. Η δουλειά ξεκινάει στις 9 π.μ ώρα
Βελγίου γεγονός που δίνει μια επιπλέον άνεση για το
πρωινό ξύπνημα και τις πρώτες δουλειές του σπιτιού,
αφού η Ελλάδα βρίσκεται μια ώρα μπροστά.
«Δέκα με δύο είναι το πρώτο κομμάτι της ημέρας.
Δουλεύουμε με βιντεο- κλήσεις και email. Δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω από ίντερεντ και το λάπτοπ
μου». Στο διάλειμμα της μιας ώρας η Άντζελα προλαβαίνει να γευματίσει με τους φίλους και τα ξαδέρφια
της που ζουν στο νησί, κάτι που δεν φανταζόταν όταν
έβγαινε από το γραφείο της στις Βρυξέλλες.
Το ίδιο βιώνει μετά από οχτώ χρόνια στο εξωτερικό και ο 32χρονος Κώστας ο οποίος μιλάει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του σε μεγάλη ολλανδική
ασφαλιστική εταιρεία, εργάζεται εξ› αποστάσεως από
την Ελλάδα. Όμως, αυτό έχει γίνει άτυπα και δεν
μπορεί να καθιερωθεί για περισσότερους από έξι μήνες αφού προκύπτουν φορολογικά θέματα μεταξύ
των χωρών. «Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ζητήσει

από το προσωπικό να επιστρέψει. Ιταλοί, Ισπανοί και
Έλληνες που είχαν φύγει για τις πατρίδες τους έχουν
γυρίσει».
Ο 32χρονος Έλληνας αξιοποίησε ένα μεγάλο διάστημα της καραντίνας προκειμένου να σχεδιάσει
ένα επαγγελματικό πλάνο επιστροφής στη χώρας
μας. «Αυτό που εύχομαι και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι που είναι στην ίδια κατάσταση με εμένα, είναι να
κάνουμε την καθημερινότητα πιο πολύ όπως τη θέλουμε. Πρέπει βέβαια να συννενοηθούν φορολογικές
Αρχές. Γιατί όταν ζω στην Ελλάδα απολαμβάνω τις
παροχές της Ελλάδας. Όμως, φορολογούμαι από το
ολλανδικό δημόσιο. Άμα δεν συννενοηθούν οι φορολογικές Αρχές θα είναι δύσκολο να συνεχιστεί. Προβλέπονται πρόστιμα» λέει και προσθέτει: «Η δουλειά
μου είναι να υποστηρίζω ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δουλεύω με ανθρώπους στην Ασία, την Αμερική
και την Ευρώπη. Δεν θα τους έβλεπα ούτως ή άλλως.
Φέτος μπόρεσα να δω τους δικούς μου περισσότερο».
Δεν είναι βέβαια μόνο οι Έλληνες που προτιμούν
την Ελλάδα για την εξ› αποστάσεως εργασία. Ο Τζόναθαν Ράστον, βρετανικής υπηκοότητας, δουλεύει ως
σχεδιαστής ψηφιακών προϊόντων και συνεργάζεται
με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, στην Αγγλία. Η
έδρα του- εδώ και δύο χρόνια- είναι η Αθήνα αφού
συνδυάζει όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ όλα όσα είναι
απαραίτητα για μια καλή ζωή.

Ερωτηθείς τέλος, αν «η υπογραφή κοινού
κειμένου διαμαρτυρίας, με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, για όσα συνέβησαν στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, θα έχει και συνέχεια»
απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι «αν ως ‹συνέχεια›
εννοείτε πολιτική συνεργασία ανάμεσα στο
ΚΚΕ και στα άλλα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι στους στόχους του ΚΚΕ. Συνέχεια όμως έχουν οι πρωτοβουλίες του ΚΚΕ μέσα στα σωματεία, τους συλλόγους, στους μαζικούς φορείς, στους δήμους
και Περιφέρειες, στη Βουλή και Ευρωβουλή, για
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των λαϊκών ελευθεριών που έχουν μπει
στο στόχαστρο. Και εκεί πραγματικά μπορούμε
να συναντηθούμε και να βαδίσουμε μαζί με
τους ψηφοφόρους όλων, ανεξαίρετα, των κομμάτων».

Συνελήφθη
o προπονητής που
καταγγέλθηκε για
βιασμό 11χρονης
αθλήτριας πριν
από 9 χρόνια
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ένταλμα σύλληψης , το οποίο εκτελέστηκε την Κυριακή, εξέδωσε η Εισαγγελία
Πρωτοδικών κατά του προπονητή που καταγγέλλεται για βιασμό αθλήτριας ιστιοπλοΐας όταν εκείνη ήταν σε ηλικία 11 χρόνων.
Ο 38χρονος σήμερα προπονητής, συνελήφθη στην Σάμο όπου διαμένει, μετά από
ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Εισαγγελία της Αθήνας για βαρύτατες κατηγορίες που φαίνεται να τελέστηκαν πριν από
9 χρόνια , όταν το θύμα ήταν έντεκα ετών.
Η υπόθεση καταγγέλθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νίκο Στεφανάτο από
την Ολυμιονίκη Σοφία Μπεκατώρου που
κατέθεσε, πρώτη μάρτυρας, στο πλαίσιο
της έρευνας που ξεκίνησε με αφετηρία
όσα η Ολυμιονίκης υποστήριξε για βιασμό
της από παράγοντα της Ομοσπονδίας
Ιστιοπλοΐας. Η κ. Μπεκατώρου έδωσε τα
στοιχεία της υπόθεσης στον κ. Στεφανάτο,
κατόπιν συνεννόησης που είχε με την
20χρονη,σήμερα, αθλήτρια
Σε βάρος του προπονητή που συνελήφθη σήμερα και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία αμέσως μόλις φθάσει από την Σάμο,
ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαρύτατες
κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες που
αφορούν: βιασμό κατ› εξακολούθηση και
αποπλάνηση ανηλίκου κατ› εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια.
Της έκδοσης του εντάλματος προηγήθηκαν οι καταθέσεις τόσο της 20χρονης
αθλήτριας όσο και των γονιών της που
ελήφθησαν από τον κ. Στεφανάτο τα τελευταία 24ωρα κάτω από άκρα μυστικότητα για την προστασία του θύματος.
Ο προπονητής σε δημόσιες δηλώσεις
του μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ισχυρίστηκε πως δεν τίθεται θέμα βιασμού καθώς «είχε σχέση» με το 11χρονο
κορίτσι, το οποίο, όπως είπε, ήθελε να παντρευτεί καθώς δεν «υπήρχε άλλη γυναίκα» για αυτόν.
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Ουρές στα
καταστήματα
σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Ουρές σχηματίστηκαν έξω από
καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης,
καθώς οι πολίτες αποφάσισαν να
επωφεληθούν του ανοίγματος του
λιανεμπορίου την εβδομάδα που
μας πέρασε σε συνδυασμό με τις
εκπτώσεις που έχουν ξεκινήσει.
Στην πλειοψηφία τους, όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες, οι
ουρές σχηματίστηκαν από νέους
ενώ δεν τηρούνταν πάντα οι απαραίτητες αποστάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι όπως έχουν
τονίσει επανειλημμένως οι ειδικοί
ο «απολογισμός» του ανοίγματος
της αγοράς σε διάστημα δύο εβδομάδων θα καθορίσει και την επαναλειτουργία ή μη άλλων δραστηριοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή
θα είναι ανοιχτά προαιρετικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ.
Οι μετακινήσεις για τις αγορές
γίνονται με την αποστολή του κωδικού 2 με SMS στο 13033 ή με τη
συμπλήρωση εγγράφου.
Οι καταναλωτές έχουν δύο ώρες
για να κάνουν τα ψώνια τους ενώ
το δίωρο αυτό δεν ισχύει για
όσους επισκέπτονται κομμωτήρια
και κέντρα αισθητικής.
Πάντως, σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Λιανικής Πώλησης Ελλάδας
(ΣΕΛΠΕ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα κλειστά
μέχρι πριν από λίγες ημέρες καταστήματα, ο φόβος του συγχρωτισμού με άλλους ανθρώπους, αλλά
και η μεγαλύτερη εξοικείωση ολοένα και περισσότερων καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές αγορές διατηρούν το ηλεκτρονικό εμπόριο
σε υψηλά επίπεδα από πλευράς
πωλήσεων.
Μάλιστα, το ποσοστό όσων κάνουν ηλεκτρονικές αγορές αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι παραμένει χαμηλό το ποσοστό όσων
δηλώνουν ικανοποιημένοι από την
εξυπηρέτηση που είχαν. Το 50% δε
όσων κάνουν τις αγορές τους μέσω Διαδικτύου θα συνεχίσει να
ψωνίζει διαδικτυακά ακόμη και μετά το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων.
Ειδικότερα, το 61% των χρηστών Διαδικτύου έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ηλεκτρονική αγορά το τελευταίο 15νθήμερο (σ.σ. η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020), ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με αυτό που είχε καταγραφεί
στην προηγούμενη έρευνα (δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο) και ήταν
51%. Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε
30% στις αρχές του πρώτου
lockdown, έφτασε το 44% τον
Απρίλιο του 2020, ενώ το 2019
ήταν μόλις 21%.
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Σοφία Μπεκατώρου: Ήθελα να βγάλω τη σάρκα μου από πάνω μου
Αθήνα.- Της Σπυριδούλας Σπανέα/
kathimerini.gr

Τ

ην ψυχή της άνοιξε για ακόμα μία φορά η
Σοφία Μπεκατώρου και αναφέρθηκε
στον βιασμό που, όπως έχει καταγγείλει, υπέστη το 1998 στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Ύστερα
από δεκαετή ψυχοθεραπεία, ψυχολόγος και η
ίδια, αποφάσισε να μιλήσει, εκτός από την κατάθεση του εισαγγελέα, δημόσια όταν κάποιος
γνωστός της είπε ότι ο φερόμενος ως δράστης
την «πέφτει σε 15χρονα».
«Όταν το άκουσα αυτό πάγωσα. Εκεί είπα Σοφία αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εσένα. Έχει να
κάνει και με άλλους. Κι αν αυτός το έκανε σε εσένα τότε και συνεχίζει να βρίσκεται στην Ομοσπονδία σε εξέχουσα θέση, μπορεί να κακοποιεί
και άλλα παιδιά. Αυτό το βάρος δεν μπόρεσα να
το σηκώσω. Και από τη στιγμή που το είχα καταγγείλει συνειδητοποίησα ότι μπορεί να έχω κάνει αυτό που πρέπει νομικά αλλά αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος», είπε, θέλοντας
να εξηγήσει γιατί, ενώ έχει καταθέσει για το θέμα
στον εισαγγελέα, αποφάσισε και να κοινοποιήσει
τις δύσκολες στιγμές που, όπως έχει καταγγείλει,
βίωσε.
«Σε αυτή την αποστολή είχαμε τη συνοδεία
ενός παράγοντα της ιστιοπλοΐας. Μέχρι τότε είχαμε πολύ πόλεμο από την Ομοσπονδία. Υπήρχαν παράγοντες που μας είχαν εκφοβίσει. Εμένα
μου είχαν πει ότι ήμουν ένα τίποτα, ότι δεν θα
μπορέσω να φέρω καμία διάκριση και ότι δεν περίμεναν τίποτα από εμένα. Ένας εκ των παραγόντων της Ομοσπονδίας ήταν πιο φιλικός, και θεωρούσαμε ότι αυτό μπορούσε να μας βοηθήσει
και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας. Νομίζαμε ότι αυτός ήταν με το μέρος μας. Αναπτύχθηκε
μια πιο φιλική σχέση. Μαζί με την Αιμιλία του λέγαμε για τα προβλήματα μας. Ήμουν η πιο μικρή
της ομάδας», δήλωσε σε video που έδωσε στην
εκπομπή Live News, στο MEGA, και αναφερόμενη σε εκείνη τη βραδιά, πρόσθεσε: «Μετά μιλούσαμε για τους Αγώνες, μετά άρχισε να με πλησιάζει, μου έλεγε έλα να σου μιλήσω. Άρχισε να με
φιλάει, να με ρίχνει στο κρεβάτι. Του λέω δεν θέλω. Μου λέει έλα μωρέ δεν είναι τίποτα. Ήθελα
να του δείξω ότι δεν υπήρχε συναίνεση. Όταν ση-

κώθηκα να φύγω μου είπε “έλα που πας τώρα”.
Όταν ήταν πάνω μου δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήμουν παγωμένη. Το πρώτο πράγμα που
σκέφτηκα ήταν να τον σπάσω στο ξύλο. Αλλά είχε μεγάλη δύναμη στην ομοσπονδία. Όταν τελείωσε, συνειδητοποίησα ότι με είχε βιάσει, πως ό,τι
και να του είπα, δεν το δέχτηκε. Ήθελα να τον
σπάσω στο ξύλο. Τελικά, είχα γίνει θύμα, σηκώθηκα, όταν έφυγε από πάνω μου, έφυγα γρήγορα,
η συναθλήτριά μου κοιμόταν, έκανα μπάνιο και
ήθελα να βγάλω τη σάρκα μου από πάνω μου.
Ένιωθα αδικημένη, θυμωμένη με τον εαυτό μου,
που δεν τον έσπρωξα. Είχε γίνει όμως. Την επόμενη μέρα δεν μπορούσα να μιλήσω. Στην Αθήνα
όσο συνειδητοποιούσα τι είχε συμβεί, τόσο χειρότερα ένιωθα. Το είπα στον, τότε, σύντροφό
μου, και μου είπε να πάει να τον δείρει. Δεν τον
άφησα γιατί ήταν και αυτός αθλητής. Παρ’όλες
τις ικανότητές μας, ένιωθα ανήμπορη, ένα κομμάτι, σαν ένα πιόνι. Ένιωθα εγκλωβισμένη. Του
είπα να μην μιλήσει».
Ο παράγοντας, στη συνέχεια, της ζήτησε να
συναντηθούν για να μιλήσουν. Αυτό έγινε σε δημόσιο χώρο. «Του είπα θα μπορούσες να ήσουν
πατέρας μου. Πως μου το έκανες αυτό; Του είπα
να μη με ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο και τον απείλησα ότι εάν τολμήσει να με ξαναπλησιάσει θα
τον καταγγείλω. Από τότε δεν μιλήσαμε ποτέ για

«Είχαμε σχέση, δεν ήταν βιασμός», λέει
ο προπονητής που «πήγε» με 11χρονη αθλήτρια
Αθήνα.Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή
γνώμη τα όσα ήρθαν στην επιφάνεια ύστερα
από την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου. Προπονητής, ο οποίος έχει κατηγορηθεί
από ιστιοπλόο ότι τη βίαζε από τα 11 έως τα
15, παραδέχθηκε ότι είχαν δεσμό και είναι
ερωτευμένος μαζί της.
Ο προπονητής εργαζόταν σε όμιλο της
Ανατολικής Αττικής όταν γνώρισε την, τότε,
αθλήτρια των όπτιμιστ, και, όπως είπε σε συνέντευξή του στο Mega, την ερωτεύθηκε και
περίμενε ότι όταν θα μεγαλώσει θα κάνει οικογένεια μαζί της καθώς τα 16 χρόνια «δεν είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας». «Είχα πολύ
αληθινά συναισθήματα, ειλικρινή. Ποιος βιασμός; Βιασμός είναι κάτι που γίνεται χωρίς τη
θέληση του άλλου. Ήθελα να την παντρευτώ,
πού είναι το κακό;», τόνισε ο 38χρονος. Η
αθλήτρια των Laser είχε αποκαλύψει τους βιασμούς της στη Σοφία Μπεκατώρου, η οποία
μίλησε στον εισαγγελέα, αλλά, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», η υπόθεση ήταν γνωστή σε αρκετούς ανθρώπους του χώρου. Αξίζει να θυμίσουμε ότι το 2018 υπήρχε παρόμοιο συμβάν στον χώρο της πάλης και ο προ-

πονητής έχει καταδικαστεί.
Τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική ιστιοπλοΐα έφτασαν μέχρι και τη Βουλή. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Πιπιλή κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και
ζήτησε την αντικατάσταση των μελών του
Δ.Σ. της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για «λογικές καμόρας ή μαφίας» από ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε τα παιδιά
και ζήτησε από τον υφυπουργό Αθλητισμού
να βρει τρόπο «να ακυρωθεί η παρουσία των
μελών του Δ.Σ.» και να ορίσει μία προσωρινή
διοίκηση.
«Αντί να κρύβονται, τόλμησαν να πάνε κόντρα στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο
δεν παραιτήθηκαν, όχι μόνο δεν ζήτησαν μία
συγγνώμη, αλλά αντίθετα προκηρύσσουν
εκλογές. Βρείτε τρόπο να τους καθαιρέσετε.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι διότι διαχειρίζονται χρήματα του ελληνικού Δημοσίου», υπογράμμισε η κ. Πιπιλή. Ο υφυπουργός
Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που
έχουν γίνει από πλευράς πολιτείας.
*** Από την «Καθημερινή»

αυτό το θέμα. Εμένα άλλαξε η ζωή μου για πάντα. Τη στιγμή του βιασμού μου στην Ισπανία
έχασα κάθε εκτίμηση για τον εαυτό μου».
Τα επόμενα χρόνια δεν ήταν εύκολα για την
Ολυμπιονίκη σε ότι αφορά τη σχέση της με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας: «Ο παράγοντας όταν
έβλεπε ότι τον αγνοούσαν ήταν πολύ επιθετικός.
Σε κάθε προσπάθειά μου να διεκδικήσω πράγματα όλο με απαξίωνε. Δεν με βοηθούσε. Στο μεταξύ, έκανε και η κόρη του προέδρου ιστιοπλοΐα.
Είχαμε πόλεμο. Με είχαν προειδοποιήσει ότι θα
μας σαμποτάρουνε. Υπήρχαν περιστατικά που
ήταν στημένοι αγώνες. Είχα κάνει αναφορές
στην ΓΓΑ κλπ., αλλά ποτέ δεν δικαιώθηκα», τόνισε, μεταξύ άλλων.
Η αθλήτρια, όπως είπε, το μετάνιωσε που το είχε θάψει μέσα της, και το μοιράστηκε με συναθλητές και την ψυχολόγο της. Έκανε προσπάθειες για να το πει αλλά και πάλι φοβόταν. Η αιτία
για να αποφασίσει να μιλήσει στον εισαγγελέα
ήταν όταν οι αθλητές συναντήθηκαν και μίλησαν
με αφορμή την αγωγή που έχει καταθέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας κατά του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη. «Ήμουν ήσυχη
ότι έχω κάνει το σωστό βήμα. Ήμουν αποφασισμένη να δώσω αυτή τη μάχη που είναι έξω από
το νερό και θα εξυγιάνει την ιστιοπλοΐα».
*** Από την «Καθημερινή»

Συνεκπαίδευση
μονάδων ενόπλων
δυνάμεων
Ελλάδας – ΗΠΑ
Αθήνα
Συνεκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων Ελλάδας και ΗΠΑ διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή Νέας Σάντας στο Κιλκίς. Η συνεκπαίδευση
έγινε στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης μετά
στρατευμάτων «Πήγασος 21».
Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της 71 αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, της 1ης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού και της 101 ταξιαρχίας αεροπορίας
στρατού των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σχεδίαση
και εκτέλεση αεροκίνητων επιχειρήσεων, με έμφαση σε αντικείμενα εξάλειψης αεροπρογεφυρώματος και επιθετικές ενέργειες επιπέδου λόχου, διαδικασίες τακτικής φροντίδας μάχης και
εκκένωσης τραυματιών πεδίου μάχη.
H συνεκπαίδευση, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ,
επιβεβαιώνει τη συνεχή ενίσχυση των μακροχρόνιων ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών και συνέβαλε στην έτι περαιτέρω
επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας
και ανταλλαγής τεχνογνωσίας των συμμετεχουσών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο.
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Η κολχικίνη ρίχνεται στη μάχη κατά του κορωνοϊού
τη μελέτη, ο καθηγητής καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης μιλώντας στο ΑΠΕ -ΜΠΕ είχε τονίσει: «Το ότι μείωσε τους δείκτες φλεγμονής ήταν
ένα ενθαρρυντικό στοιχείο αλλά το πιο σημαντικό
εύρημα ήταν ότι η παράλληλη χορήγηση της - ως
συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή - μείωσε το
ποσοστό όσων ασθενών διασωληνώθηκαν , από
covid _19».

Αθήνα.- Του Μιχάλη Κεφαλογιάννη/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

ο πράσινο φως για να μπει η κολχικίνη,
ένα γνωστό και φθηνό καρδιολογικό
φάρμακο, στο πρωτόκολλο θεραπειών από
του στόματος σε ασθενείς με covid - 19 έδωσε
απόψε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπ.
Υγείας, μετά τα αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης στην οποία συμμετείχε και η
Ελλάδα.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα να χορηγηθεί
και να μελετηθεί η κολχικίνη

Η καναδική μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς covid-19 «μείωσε κατά 44% την
θνητότητα, 25% τη νοσηλεία και 50% την ανάγκη
διασωλήνωσης», όπως αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο
Εθνικός Συντονιστής της μελέτης στην Ελλάδα,
καθηγητής καρδιολογίας Σπύρος Δευτεραίος.

Τι αποφάσισε η Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων για την
χορήγηση της κολχικίνης

Η επιτροπή αποφάσισε, όπως αναφέρει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Λοιμώξεων και μέλος της επιτροπής Π. Γαργαλιάνος, να συμπεριληφθεί το φάρμακο κολχικίνη για
χρήση σε ασθενείς εκτός νοσοκομείου. Ωστόσο
όπως επισήμανε «η χορήγηση θα γίνεται μετά από
συνταγή γιατρού σε συγκεκριμένες κατηγορίες
ασθενών με θετικό στον κορονοϊό μοριακό τεστ».
Πρόκειται για όλους τους ασθενείς άνω των 60
ετών που έχουν θετικό μοριακό τεστ ανεξάρτητα
από το εάν έχουν ή όχι υποκείμενα νοσήματα. Επίσης για ασθενείς από 18 έως 60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό πάνω από
38 για τουλάχιστον 48 ώρες.
Στα υποκείμενα νοσήματα συγκαταλέγονται ο
σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η υπέρταση
που δεν έχει ελεγχθεί, το άσθμα, η ΧΑΠ, η καρδιακή ανεπάρκεια και η στεφανιαία νόσος.
Η χορήγηση της κολχικίνης, με τη μορφή χαπιού
θα γίνεται όταν το αποφασίζει ο θεράποντας γιατρός και εκτιμάται ότι θα χορηγείται στα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά το θετικό μοριακό τεστ.
Μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων της μεγάλης πολυκεντρική τυχαιοποιημέ-

νης μελέτης Colcorona που ολοκληρώθηκε στον
Καναδά σε περίπου 5000 ασθενείς COVID 19 από
την οποία «προέκυψε το σημαντικό όφελος από τη
χορήγηση της κολχικίνης ως φάρμακο που χορηγείται όταν κάποιος νοσεί από κορονοϊό» όπως
αναφέρει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο Π. Γαργαλιάνος. Το ζήτημα τέθηκε απόψε εκτάκτως στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποφασιστεί αν η φθηνή αυτή θεραπεία
θα μπορούσε να μπει στο πρωτόκολλο θεραπείας
για ασθενείς covid -19 και στη χώρα μας, κάτι που
τελικώς έγινε. Η απόφαση θα αναρτηθεί επισήμως
αύριο το μεσημέρι από τον ΕΟΔΥ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καναδική μελέτη
COLCORONA συμμετείχε και η Ελλάδα με Εθνικό
Συντονιστή τον καθηγητή Σπύρο Δευτεραίο και
μέλη τους Σωτήρη Τσιόδρα, Παναγιώτη Γαργαλιάνο, Δ. Βραχάτη και Σ. Γιωτάκη, και ενεργοποιημένα
κέντρα σε Αθήνα, Κοζάνη (Δρ. Ευθαλία Ράνδου)
και Αλεξανδρούπολη (Καθ. Παναγόπουλος Περικλής) Θριάσιο (Δρ. Χριστόφορος Ολύμπιος) και
Πάτρα Καθ. Μάρκος Μαραγκός.

Η καναδική μελέτη έρχεται σε συνέχεια της 1ης
δημοσιευμένης τυχαιοποιημένης μελέτης που διεξήχθη - την GRECCO-19 - με συμμετοχή 16 κέντρων στην Ελλάδα και επιστημονική συμβολή
από τα Πανεπιστήμια Humanitas Clinical Research
Hospital (Italy), Hospital Universitario y Politécnico
La Fe (Spain), Mount Sinai (USA), Yale (USA)
Όπως επισημαίνει ο κ. Γαργαλιάνος η καναδική
μελέτη επιβεβαίωσε τις αρχικές διαπιστώσεις της
ευρωπαϊκής μελέτης.
«Είδαμε καθαρά και σε αυτή τη μελέτη, σημαντική μείωση της ανάγκης για νοσηλεία σε ασθενείς
που έλαβαν το φάρμακο στο αρχικό στάδιο της νόσου, καλύτερη εξέλιξη της νόσου και περιορισμό
της βαριάς νόσησης καθώς και μείωση της θνητότητας».
Η αντιφλεγμονώδης δράση της κολχικίνης ήταν
γνωστή εδώ και χρόνια, καθώς πρόκειται για ένα
ασφαλές φθηνό και αποτελεσματικό φάρμακο που
οι καρδιολόγοι χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων και
στην περικαρδίτιδα.
Πριν από λίγους μήνες αναφερόμενος στην πρώ-

Ευεργετικά αποτελέσματα για ηλικιωμένους
από μονοκλωνικό αντίσωμα της Eli Lilly
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε φιλοξενούμενους και σε προσωπικό οίκων ευγηρίας
των ΗΠΑ, έδειξε για πρώτη φορά ότι το εργαστηριακό μονοκλωνικό αντίσωμα bamlanivimab της
αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly,
μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιος συμπτωματική νόσο Covid-19, ιδίως στους
ηλικιωμένους.
Η εταιρεία ελπίζει ότι αυτά τα αντισώματα θα
αποτελέσουν, παράλληλα με τα εμβόλια, ένα
πρόσθετο τρόπο προστασίας των ανθρώπων από
σοβαρή Covid-19. Σύμφωνα με το Science πάντως, με δεδομένο ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πιο ακριβά από τα εμβόλια, είναι ασαφές προς το παρόν πόσο ευρέως θα αξιοποιηθούν.
Τόσο το εν λόγω εξουδετερωτικό μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1της Eli Lilly, το οποίο στοχεύει
- όπως και τα εμβόλια - στην πρωτεΐνη-ακίδα του
κορονοϊού εμποδίζοντάς τον να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα, όσο και ένα «κοκτέιλ» δύο άλλων αντισωμάτων της Regeneron (που χρησιμοποιήθηκε και στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ), έχουν ήδη πάρει επείγουσα έγκριση από
την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για χρήση σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα, που όμως κινδυνεύουν από σοβαρή Covid-19.
Μέχρι στιγμής τα εν λόγω αντισώματα δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα, επειδή πρέπει να
δοθούν μόνο σε νοσοκομείο, στο αρχικό στάδιο

της λοίμωξης (το πολύ μέσα σε δέκα μέρες από
την έναρξη των συμπτωμάτων) και αφού έχει
προηγηθεί θετικό τεστ κορονοϊού. Όμως τώρα
που το bamlanivimab φαίνεται να έχει αποτέλεσμα στην πρόληψη της νόσου, η Eli Lilly σχεδιάζει να ζητήσει έγκριση από τη FDA για ευρύτερη
χρήση του ως μέσου πρόληψης.
Η νέα τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και ελεγχόμενη μελέτη BLAZE-2 φάσης 3, σε συνεργασία
με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε σε 965 άτομα στα γηροκομεία (με 299 φιλοξενούμενους και 666 προσωπικό). Οι συμμετέχοντες πήραν, είτε μια ισχυρή δόση 4.200 μιλιγκράμ
του μονοκλωνικού αντισώματος είτε ψευδοφάρμακο (πλασίμπο). Σύμφωνα με ανακοίνωση της
εταιρείας, μέσα στις επόμενες οκτώ εβδομάδες
από τη θεραπεία, μειώθηκε κατά 57% ο κίνδυνος
εκδήλωσης νόσου Covid-19. Ειδικότερα στους
ηλικιωμένους που πήραν το φάρμακο, ο κίνδυνος
να νοσήσουν από Covid-19, μειώθηκε πολύ περισσότερο, έως κατά 80%.
Μόνο τέσσερις θάνατοι λόγω κορονοϊού συνέβησαν στη διάρκεια της μελέτης και όλοι στην
ομάδα ελέγχου (πλασίμπο). Η συχνότητα των
σοβαρών παρενεργειών ήταν η ίδια στις δύο ομάδες (θεραπείας και πλασίμπο). Όπως και με τα εμβόλια, είναι πιθανό μερικοί άνθρωποι να εμφανίσουν αντίδραση αναφυλαξίας μετά τη χορήγηση
του bamlanivimab.
Για πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα έκαναν
λόγο ο λοιμωξιολόγος Ντέιβι Σμθ του Πανεπι-

στημίου της Καλιφόρνια-Σαν Ντιέγκο και ο λοιμωξιολόγος Ρατζές Γκάντι του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν και η εταιρεία δώσει πιο αναλυτικά στοιχεία.
Σύμφωνα με τον Μάιρον Κοέν της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της Β.Καρολίνα, συνυπεύθυνο ερευνητή της νέας δοκιμής, «τα ευρήματα δείχνουν ότι το bamlanivimab - και πιθανώς
άλλα μονοκλωνικά αντισώματα - μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και ακόμη να προλάβει την
Covid-19». Πρόσθεσε ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα, είτε χορηγούνται ως πρόληψη, είτε ως
θεραπεία, φαίνεται να περιορίζουν κυρίως τη λοίμωξη στη μύτη, αποτρέποντας να κατέβει πιο χαμηλά στο αναπνευστικό και να προκαλέσει επιπλοκές όπως η πνευμονία.
Από την άλλη, οι νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού μπορεί να καταστήσουν λιγότερο αποτελεσματικά τα μονοκλωνικά αντισώματα, ενώ ορισμένοι επιστήμονες ζητούν να διερευνηθεί κατά
πόσο τα τελευταία μπορούν να περιορίσουν την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αν κάποιος
κάνει και τις δύο θεραπείες, καθώς και τα δύο
στοχεύουν στην ίδια περιοχή του ιού, την πρωτεΐνη-ακίδα του. Ακόμη, όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα μονοκλωνικά αντισώματα όπως το
bamlanivimab, δεν ενδείκνυνται σε νοσηλευόμενους ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο ή είναι
διασωληνωμένοι, επειδή μπορεί να επιδεινώσουν
την κατάσταση τους.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, όταν προέκυπταν τα πρώτα δεδομένα σχετικά με τη νόσο
COVID-19, έγινε γρήγορα κατανοητός ο αρνητικός ρόλος της υπέρμετρης φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού στον εισβολέα (o ιός που σήμερα ονομάζεται SARS-CoV-2) και μάλιστα σε πολυσυστηματικό επίπεδο - δηλαδή επηρεάζοντας
πολλά όργανα, του μυοκαρδίου συμπεριλαμβανομένου. Η πολύχρονη εμπειρία τους με την κολχικίνη, η ασφάλειά της, αλλά και τις θεραπευτικές
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της στην περικαρδίτιδα όπως αναφέρουν, τους οδήγησαν στη σκέψη να
την χρησιμοποιήσουν ώστε να θωρακίσουν τον οργανισμό από τις παράπλευρες αρνητικές φλεγμονώδεις επιδράσεις που δημιουργούνται κατά τη νόσο COVID-19.
Η αρχική ιδέα της μελέτης GRECCO-19 ήταν
ελληνική, αλλά η πλήρης ανάπτυξη του πρωτοκόλλου, η ανάλυση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων έγινε με συνεργασία επιστημόνων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς.

Πέθανε η ηθοποιός
και συγγραφέας
Τιτίκα Σαριγκούλη
Αθήνα
«Αποχαιρετούμε με θλίψη την αγαπημένη
ηθοποιό και συγγραφέα Τιτίκα Σαριγκούλη,
που για 60 χρόνια υπηρέτησε με πάθος την
τέχνη της μέσα από το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αεικίνητη, γεμάτη ζωντάνια και με καινούργια πάντα
σχέδια για την επόμενη καλλιτεχνική της
δουλειά, η Τιτίκα είχε μια γεμάτη και δημιουργική ζωή ως την τελευταία της πνοή»
αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.
Όπως επισημαίνει «ξεχωριστή θέση στην
καρδιά της είχαν τα περισσότερα από 60 βιβλία της, με θέματα αντλημένα κύρια από
την Iστορία, που την προσέγγιζε με έναν
ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο, βασισμένη
στις μελέτες της πάνω στο αρχαίο δράμα.
Προσωπικότητα ξεχωριστή, πηγαία, ανυπόταχτη, με ισχυρή θέληση και πείσμα όπως
ήταν, δεν έχανε ευκαιρία για να δηλώσει με
παρρησία την προσήλωσή της στην κομμουνιστική ιδεολογία, να υπερασπιστεί την
ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος και
του πρώτου εργατικού κράτους, της Σοβιετικής Ένωσης, να στηλιτεύσει με λόγια τσεκουράτα την αστική πολιτική υποστηρίζοντας με σθένος τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Για την προσφορά της στο θέατρο, της απονεμήθηκε το 2015 τιμητικός έπαινος από
τον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά την παράσταση «Βάκχες»
του Ευριπίδη στο Θέατρο της Πετρούπολης.
Η τελευταία θεατρική παρουσία της ήταν
στο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το
σπίτι της Μπερνάρντα ‘Αλμπα», που με ιδιαίτερο ενθουσιασμό παρουσίασε και στην
έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Γενάρη του
2019». «Στους αγώνες του σήμερα και του
αύριο θα θυμόμαστε πάντα την ευχή της:
‹Το νέο αίμα του Κόμματος να φτάσει την
υπόθεσή μας ακόμα πιο μακριά!›.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια
στην οικογένεια της και τους φίλους της»
καταλήγει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του.
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Μητσοτάκης: Η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο Κέντρο Υγείας στα Καμίνια, μία από
τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας που λειτουργούν και ως εμβολιαστικά
κέντρα στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Ελευθερία», επισκέφθηκε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τ

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με ηλικιωμένους άνω των
85 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν στο Κέντρο έχοντας προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους, και
με συνοδούς τους, ενώ ενημερώθηκε από το
προσωπικό για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η
εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά κανονικά,
βάσει του προσεκτικού προγραμματισμού που
έχει γίνει και σύμφωνα με τις προτεραιότητες
που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Τόνισε ότι έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 140.000 πολίτες, ενώ χθες Παρασκευή
εντάχθηκε στην πλατφόρμα προγραμματισμού
ραντεβού η αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα.
«Η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει
ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει. Χθες
κάναμε παραπάνω από 17.000 εμβόλια σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουμε ξεπεράσει τους
140.000 εμβολιασμούς από τότε που ξεκινήσαμε
και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με
αυτή την ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα
εμβόλια, πλην όμως ο αριθμός των εμβολίων -ως
γνωστόν- είναι καθορισμένος από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις εταιρείες και από
τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Όπως ξέρετε έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα
για τις ηλικίες από 80 έως 84 ετών. Έχουμε ήδη
μια πολύ θετική πρώτη ανταπόκριση ως προς τα
ραντεβού τα οποία επιβεβαιωθηκαν μέσω της
άυλης συνταγογράφησης και θα συνεχίσουμε με
αυτούς και με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς»,
προσέθεσε.

«Μήνυμα διαγενεακής
αλληλεγγύης»

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των δομών υγείας για το πολύτιμο έργο
του από την αρχή της πανδημίας, ενώ τόνισε
πως οι συγκινητικές εικόνες με τους ηλικιωμέ-

νους που εμβολιάζονται συνοδευόμενοι από
συγγενείς τους -άνθρωποι που πίσω από τις μάσκες θα μπορούσαν να είναι οι δικοί μας άνθρωποι- προσωποποιούν το μήνυμα της αλληλεγγύης μεταξύ γενεών.
«Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή εικόνα, νομίζω θα την επιβεβαιώσουν και οι υγειονομικοί, των συμπολιτών μας
οι οποίοι προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία με
τους συγγενείς τους, με ενθουσιασμό, με αισιοδοξία. Και στέλνουν με αυτόν τον τρόπο ίσως το
πιο ισχυρό μήνυμα διαγενεακής αλληλεγγύης,
φροντίζοντας πρώτα και πάνω απ› όλα τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη. Και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια του εμβολιασμού», σημείωσε.
Το Κέντρο στα Καμίνια άρχισε τη χορήγηση
εμβολίων στις 20 Ιανουαρίου και διαθέτει τέσσερις γραμμές εμβολιασμού. Καθημερινά εξυπηρετεί πολλές δεκάδες πολίτες, με τον αριθμό των
εμβολιασμών που γίνονται ανά ημέρα να αυξάνεται σταθερά.
«Κάθε μέρα αυξάνονται οι προσελεύσεις των
πολιτών και θα φτάσουμε εντός της επόμενης
εβδομάδος -απ› ότι φαίνεται από το σύστημα
των ραντεβού- στα 200 άτομα. Συνεχίζουμε με
ενθουσιασμό και όλη η ομάδα, εδώ του Κέντρου
Υγείας Καμινίων, έχει ανταποκριθεί άμεσα και με

605 νέα κρούσματα,
292 διασωληνωμένοι,
24 θάνατοι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 605 νέα
κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορονοϊού
(COVID-19), εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
στα 151.646, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά
την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5.830 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 46.753 (63.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 292 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών.
206 (70.5%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 84.9%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και
άνω. 1.066 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 24
νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.622 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ
των οποίων 3.315 (59.0%) 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.

ασφάλεια για το εθνικό εγχείρημα του εμβολιασμού. Ευχαριστώ και πάλι τον κ. πρωθυπουργό
που μας έκανε την τιμή και επισκέφθηκε μια περιοχή η οποία ήταν πολύ υποβαθισμένη τις περασμένες δεκαετίες», δήλωσε ο διευθυντής του
Κέντρου Υγείας, Παναγιώτης Κωνσταντάκος.
«Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που παίρνουμε από τον κόσμο και πραγματικά είναι και η καλύτερη ανταμοιβή. Παίρνουμε μια τέτοια αγάπη
που εγώ, είμαι 30 χρόνια γιατρός, δεν το έχω ξαναπάρει. Και πραγματικά αισθανόμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που είμαστε εδώ για να
το προσφέρουμε αυτό», ανέφερε από την πλευρά του ο συντονιστής της εμβολιαστικής μονάδας, Κωνσταντίνος Κανταρζής.
Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους, ο διευθυντής της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός και ο
υποδιοικητής της Περικλής Αλεβίζος.
Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας
στα Καμίνια
Με πολλή χαρά και με πολλή συγκίνηση επισκέπτομαι σήμερα το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια, αποτελεί ένα από τα πολλά κέντρα εμβολιασμού τα οποία λειτουργούν σήμερα στη χώρα
μας. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους
τους γιατρούς, τους υγειονομικούς για την τερά-

στια προσπάθεια την οποία έχουν καταβάλει και
καταβάλλουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν την εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη άσκηση. Είναι η διαδικασία εμβολιασμού
όλου του ελληνικού πληθυσμού, τουλάχιστον
των συμπολιτών οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν.
Η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει
ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει. Χθες
κάναμε παραπάνω από 17.000 εμβόλια σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουμε ξεπεράσει τους
140.000 εμβολιασμούς από τότε που ξεκινήσαμε
και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με
αυτή την ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα
εμβόλια, πλην όμως ο αριθμός των εμβολίων -ως
γνωστόν- είναι καθορισμένος από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις εταιρείες και από
τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιτρέψτε μου, όμως, και μια πιο ανθρώπινη
αναφορά. Βλέποντας πίσω από τις μάσκες τα
χαμόγελα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας -θα
μπορούσε να είναι οι μανάδες μας, οι πατεράδες
μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας- διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά ότι η ελπίδα και η
αισιοδοξία δεν έχουν ηλικία.
Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή εικόνα, νομίζω θα την επιβεβαιώσουν και οι υγειονομικοί, των συμπολιτών μας οι
οποίοι προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία με
τους συγγενείς τους, με ενθουσιασμό, με αισιοδοξία. Και στέλνουν με αυτόν τον τρόπο ίσως το
πιο ισχυρό μήνυμα διαγενεακής αλληλεγγύης,
φροντίζοντας πρώτα και πάνω απ› όλα τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη. Και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια του εμβολιασμού.
Όπως ξέρετε έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα
για τις ηλικίες από 80 έως 84 ετών. Έχουμε ήδη
μια πολύ θετική πρώτη ανταπόκριση ως προς τα
ραντεβού τα οποία επιβεβαιωθηκαν μέσω της
άυλης συνταγογράφησης και θα συνεχίσουμε με
αυτούς και με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς.
Και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους όσοι
συντονίζουν αυτή την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια και κυρίως στους υγειονομικούς μας,
γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, που την υλοποιούν κάθε μέρα στην πράξη.
Να ‹στε καλά, να ευχηθώ και καλή χρονιά, χαρά και υγεία και όλα τα καλά.

Το Ελληνικό Rapid Test Αντιγόνου με παρουσία σε 16 χώρες
Αθήνα
Το Rapid Test της ProGnosis Biotech για ανίχνευση αντιγόνου του SARS-CoV-2, μετρά τρεις
μήνες κυκλοφορίας, από τις 17 Νοεμβρίου 2020,
όπου και ξεκίνησε η διάθεση του στην Ελληνική
και τη Διεθνή αγορά. Χρησιμοποιείται από έναν
ιδιαίτερα αξιοσημείωτο αριθμό ιδιωτικών εργαστηρίων και υγειονομικών δομών της Ελλάδας αλλά
ταυτόχρονα «ταξιδεύει» και σε πολλές χώρες του
εξωτερικού! Το Rapid Test Ag 2019-nCoV, όπως είναι η εμπορική ονομασία του, είναι προϊόν μιας
αμιγώς ελληνικής εταιρίας βιοτεχνολογίας, σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και παράγεται εξολοκλήρου
στα εργαστήρια της στην Λάρισα από Έλληνες επιστήμονες και είναι το μοναδικό ελληνικής κατασκευής Rapid Test για την ανίχνευση του αντιγόνου του SARS-CoV-2 που διατίθεται στην Ελληνική & Διεθνή αγορά.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ProGnosis Βiotech είναι μια καινοτόμος εταιρία βιοτεχνολογίας με παραδοσιακή δραστηριότητα έως το 2020 την ανάπτυξη διαγνωστικών ELISA
& Rapid Tests για τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Διακρίνεται από έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με ενεργή παρουσία σε 45 χώρες σε 4 Ηπείρους. Η δημιουργία του νέου ιατροτεχνολογικού
της τμήματος, τον Μάρτιο του 2020 με αρχικό στόχο την ανάπτυξη & παραγωγή διαγνωστικών τεστ

για τον Covid-19, όχι μόνο για εργαστηριακή χρήση αλλά και για χρήση στο πεδίο, αποτέλεσε μια
μεγάλη πρόκληση εν μέσω πανδημίας. Εντός οχτώ
μηνών το νέο τμήμα ανέπτυξε και πλέον παράγει
πέντε μεθοδολογίες Elisa και τέσσερις μεθοδολογίες Rapid test για τον Covid-19.
Η εταιρία έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο
πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, είχε ως αποτέλεσμα το Rapid Test Ag 2019-nCoV να εξάγεται μόλις από τους πρώτους τρεις μήνες της κυκλοφορίας του, από μια νεοεισερχόμενη εταιρία στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών, σε 16 χώρες του εξωτερικού, σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Η αυξημένη
ζήτηση εταιριών και οργανισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος του εξωτερικού για τεστ υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας από αξιόπιστους και
ποιοτικούς Ευρωπαίους κατασκευαστές, προμηνύει την αυξητική εξαγωγική τάση των διαγνωστικών
προϊόντων της εταιρίας και για το 2021.
Το Rapid Test Ag 2019-nCoV έχει λάβει έγκριση
προς διάθεση από αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες
χωρών του εξωτερικού, όπως αυτή του BfArm της
Γερμανίας, των Υπ. Υγείας της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Μαλαισίας και του Βιετνάμ. Ταυτόχρονα
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τα εγκεκριμένα διαγνωστικά τεστ
για τον Covid-19, καθώς και στη λίστα του FIND
(συνεργαζόμενου φορέα του Π.Ο.Υ.). Παράλληλα,
η συνεργασία της εταιρίας με δημόσια ακαδημαϊκά

και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, έχει ως αποτέλεσμα την διενέργεια τεσσάρων κλινικών ερευνών χρησιμοποιώντας τα
προϊόντα Rapid Test Ag 2019-nCoV.

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το τεστ αντιγόνου Rapid Test Ag 2019-nCoV
της ProGnosis Biotech ακολουθεί την κλασσική
μεθοδολογία ενός rapid test, με τη χρήση βαμβακοφόρου στυλεού (γνωστό και ως swab) για δειγματοληψία ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Η πορεία ανάλυσης που ακολουθείται είναι εξαιρετικά
απλή και σύντομη, παράγει αποτελέσματα που
μπορεί να αναγνωστούν οπτικά εντός 15 λεπτών,
χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη εργαστηριακού εξοπλισμού. Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ακριβείας
επιδεικνύοντας μέση τιμή ευαισθησίας 95,56% και
ποσοστό ειδικότητας 99,58% σε σχέση με την μέθοδο αναφοράς Real Time PCR.
Το Rapid Test Ag 2019-nCoV αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διενέργεια μαζικών τεστ σε
εκτεταμένες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ η απλότητα της χρήσης του καθιστά εύκολη την εφαρμογή
του όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στο πεδίο.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να προστεθεί επιπλέον η δυνατότητα διενέργειας του
τεστ μέσω σάλιου με στόχο την ενίσχυση του κατ›
οίκον αυτοελέγχου (Home/Self-Testing).
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Δρ. Παρασκευής: Πιθανό ένα τρίτο κύμα αν δεν τηρούνται τα μέτρα
Αθήνα.- Της Τάνιας
Μαντούβαλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
νοιχτό το ενδεχόμενο εμφάνισης τρίτου κύματος της
Covid-19 στην Ελλάδα, αν ο κόσμος
χαλαρώσει και δεν τηρεί ευλαβικά
τα μέτρα, αφήνει ο αναπληρωτής
Καθηγητής Επιδημιολογίας και
Προληπτικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δημήτρης Παρασκευής, σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm.

Α

Το μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας
τονίζει ωστόσο, ότι προς το παρόν
δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και η
χώρα μας βρίσκεται στο τέλος του
δεύτερου κύματος. Το σύστημα υγείας δεν έχει ακόμη αποσυμφορηθεί
λέει ο κ. Παρασκευής. «Έχουμε κοντά
στους 300 διασωληνωμένους συνανθρώπους μας και πολύ μεγάλη κόπωση στους επαγγελματίες υγείας, που
είναι απόλυτα λογική και δικαιολογημένη. Αν υπάρξει τρίτο κύμα οι δυνατότητες αντιμετώπισης του τόσο
από τους επαγγελματίες υγείας, από
την κοινωνία, ή ακόμα και από την
οικονομία μας, είναι πολύ περιορισμένες, και οι συνέπειες θα είναι πιο
δραματικές σε σχέση με το δεύτερο
κύμα».
Όσον αφορά τις μεταλλάξεις του
ιού που έχουν κινητοποιήσει την επιστημονική κοινότητα ο κ. Παρασκευής εμφανίζεται επιφυλακτικός. Εξηγεί
αναλυτικά ότι όσο περισσότεροι εμβολιαζόμαστε, τόσο θα αυξάνεται η
πιθανότητα εμφάνισης νέων στελεχών, και εκφράζει την εκτίμηση ότι σε
σχέση με το εμβόλιο της γρίπης, που
τροποποιείται κάθε χρόνο, το «πρόβλημα» με το εμβόλιο έναντι του
Sars-Cov-2 θα είναι σε μικρότερη
κλίμακα, γιατί όπως λέει αυτός ο ιός
μεταλλάσσεται πιο αργά.
Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη:
Ερ: Σε συνέντευξή μας το Σεπτέμβριο είχατε πει ότι είναι πιθανό να
υπάρξει τρίτο, τέταρτο και πέμπτο
κύμα αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Σε ποιο κύμα είμαστε αυτή τη στιγμή;
Απ: Στην Ελλάδα βρισκόμαστε
στο τέλος του δεύτερου κύματος, παρότι δεν έχουν μηδενιστεί τα κρούσματα, κάτι που δεν είναι εφικτό να
γίνει εν μέσω χειμερινής περιόδου και
δεδομένου ότι ο ιός αυτός είναι πολύ
μολυσματικός. Θα θεωρήσουμε ότι
θα υπάρξει ένα νέο κύμα, αν δούμε
μία νέα αύξηση στον αριθμό των
κρουσμάτων, όπως για παράδειγμα
συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή
στην Ισπανία. Άρα λοιπόν αυτό που
είχαμε πει το Σεπτέμβρη και βλέπουμε να επιβεβαιώνεται, θα το πούμε
για άλλη μία φορά. Δηλαδή μπορεί
ανά πάσα στιγμή να δούμε μία αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων,
όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για
τη διασπορά του ιού. Που σημαίνει
συγχρωτισμός και ιδίως σε κλειστούς
χώρους, που δεν αερίζονται επαρκώς,
μη τήρηση των μέτρων κλπ.
Ερ: Άρα προς το παρόν δεν βλέπετε
τρίτο κύμα στην Ελλάδα, εφόσον η
επιδημιολογική καμπύλη πάει προς
το κάτω αυτή τη στιγμή, αν σωστά

το αντιλαμβάνομαι;
Απ: Πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρίτο κύμα, αλλά η εμπειρία μάς έχει δείξει πως αυτό δεν σημαίνει ότι αν εμείς καταστήσουμε τις
συνθήκες ευνοϊκές, δεν θα έχουμε εμφάνιση τρίτου κύματος, και μάλιστα
σχετικά εύκολα λόγω της χειμερινής
περιόδου, που ο κίνδυνος είναι πάρα
πολύ υψηλός. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που είναι η φυσιολογική κόπωση του πληθυσμού από την
συνεχή εφαρμογή των μέτρων, τα
οποία έχουν αλλάξει τη ζωή μας όλο
αυτό το διάστημα.
Ερ: Τι προβλέπουν τα μοντέλα που
επεξεργάζεστε για τις επόμενες
εβδομάδες, μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου και με κάθε άνοιγμα που
συζητάτε στην επιτροπή.
Απ: Για να κάνουμε προβλέψεις
θέτουμε υπόψιν κάποιες παραδοχές.
Από τα δεδομένα που έχουμε από το
πρώτο κύμα, προέκυψε ότι κάθε δραστηριότητα σχετίζεται με ένα ποσοστό κινδύνου. Βέβαια στο πρώτο κύμα η ευαισθητοποίηση μας, τουλάχιστον πριν την εφαρμογή του
lockdown, ήταν μικρότερου βαθμού
σε σχέση με τώρα. Και δεν κάναμε
χρήση κάποιων μέτρων, όπως η υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Άρα η
επιβάρυνση του 15% που τότε είχε
εκτιμηθεί από τα σχολεία, η οποία και
ήταν μικρή, τώρα αναμένεται να είναι
μικρότερη, δεδομένων των αυξημένων μέτρων και της χρήσης της μάσκας στα σχολεία. Έτσι λοιπόν δεν
μπορούμε να κάνουμε μία ακριβή
εκτίμηση του πόσο θα επιβαρυνθεί η
κατάσταση ανά δραστηριότητα, γιατί
δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη βασική
παράμετρο, δηλαδή πόσο θα αυξηθούν οι επαφές και σε τι ποσοστό θα
τηρούνται τα μέτρα ανάλογα με την
κάθε περίσταση. Αυτό όμως που
γνωρίζουμε και μας έχει δείξει η
εμπειρία μέχρι τώρα είναι ότι κάποιες
δραστηριότητες είναι σχετικά πιο
επικίνδυνες από κάποιες άλλες, όπως
πχ η εστίαση, και κατά κανόνα η νυχτερινή διασκέδαση που προάγει το
συγχρωτισμό.
Ερ: Μήπως υπάρχουν ωστόσο εκτιμήσεις για το πόσο αυξάνει η μεταδοτικότητα από το άνοιγμα των σχολείων, το άνοιγμα του λιανεμπορίου
ή της εστίασης;
Απ: Υπάρχουν εκτιμήσεις από το

πρώτο κύμα και είναι τάξης μεγέθους
10-15% ανά δραστηριότητα. Αλλά
όπως ήδη σας ανέφερα οι συνθήκες
ήταν διαφορετικές στο πρώτο κύμα.
Οι ομοιότητες και οι διαφορές από το
πρώτο κύμα καθιστούν την κατάσταση όχι προβλέψιμη και για αυτό περιμένουμε 15 μέρες από το άνοιγμα κάθε δραστηριότητας, για να έχουμε
μία αξιόπιστη εκτίμηση του πόσο έχει
επιδράσει κάποια από αυτές.
Ερ: Αρκετοί συνάδελφοι σας λένε
ότι αν είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή
σχολεία λιανεμπόριο και εστίαση το
τρίτο κύμα είναι πιθανό να μας επισκεφθεί από Φεβρουάριο και μετά.
Απ: Το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων προφανώς και έχει μεγαλύτερο κίνδυνο και ο λόγος που αίρονται σταδιακά τα μέτρα είναι για να
έχουμε μία πραγματική εκτίμηση και
όχι να βασίζεται σε μοντέλα του πως
επιβαρύνει κάθε δραστηριότητα και
αν αυτή η επιβάρυνση μας επιτρέπει
να προχωρήσουμε σε περαιτέρω
άνοιγμα μία άλλης δραστηριότητας.
Ερ: Αυτό πάντως που δεν καταλαβαίνω, από πλευράς διασποράς, και
δεν καταλαβαίνει και πολύς κόσμος
είναι το πώς επιτρέπονται οι αγορές
με κόσμο και μέσα σε κλειστούς χώρους, αλλά απαγορεύονται το κυνήγι και ο ψάρεμα που γίνονται σε
ανοιχτούς χώρους.
Απ: Η λογική είναι ότι ανοίγουμε
σταδιακά τις δραστηριότητες. Το
λιανεμπόριο έχει ανοίξει, γιατί είναι
μία απαραίτητη οικονομική δραστηριότητα, που σχετίζεται με την επιβίωση πολλών συνανθρώπων μας και
όλων ημών. Και βεβαίως έχουν μπει
πολύ αυστηροί κανόνες. Το κυνήγι
και το ψάρεμα είναι ασφαλή όταν γίνονται υπό τις συνθήκες που έχουν
γίνει οι συστάσεις για αυτές οι δραστηριότητες. Πολύ συχνά γίνονται με
συγχρωτισμό σε μεγάλες παρέες και
δεν είναι εύκολο να επιτηρηθούν.
Ωστόσο έχετε δίκιο είναι δραστηριότητες που συμβαίνουν σε εξωτερικό
χώρο και είναι κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψιν για να συζητηθεί κι ενδεχομένως να αρθεί ο περιορισμός αυτός στο προσεχές μέλλον.
Ερ: Tι μας διδάσκει η πανδημία; Τι
διαφορές βλέπουμε στο δεύτερο από
το πρώτο κύμα ;
Απ: Η πανδημία μας έχει δώσει
την ευκαιρία να διδαχθούμε κάποια

πολύ χρήσιμα μαθήματα. Το πρώτο
είναι ότι θα πρέπει να βάζουμε το
εμείς μπροστά από το εγώ. Αν δηλαδή δεν σκεφτούμε το συλλογικό καλό, δεν είναι δυνατόν να περιορίσουμε την πανδημία. Το δεύτερο είναι ότι
η κατάσταση αλλάζει και μεταβάλλεται πάρα πολύ γρήγορα. Ότι ίσχυε το
Μάρτιο, ή το Μάιο, δεν ισχύει την
τωρινή περίοδο, σε ότι αφορά τη
γνώση, την εμπειρία ή την κόπωση
που υπάρχει στον πληθυσμό. Στη χώρα μας είχαμε ένα πάρα πολύ ήπιο,
σχεδόν ανεπαίσθητο πρώτο κύμα,
λόγω του ότι εφαρμόστηκαν τα μέτρα, αλλά και τηρήθηκαν στην πλειονότητα του πληθυσμού, για αυτό
και ήμασταν χώρα υπόδειγμα. Στη
συνέχεια και είναι λογικό, είχαμε μεγαλύτερη χαλάρωση, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν μας απειλεί ενδεχομένως ο
κορονοϊός και βιώσαμε ένα έντονο
δεύτερο κύμα. Αυτή την περίοδο
ακόμα το σύστημα υγείας δεν έχει
αποσυμφορηθεί. Έχουμε περί τους
300 διασωληνωμένους συνανθρώπους μας και έχουμε πολύ μεγάλη κόπωση στους επαγγελματίες υγείας,
που είναι απόλυτα λογική και δικαιολογημένη. Άρα λοιπόν αν υπάρξει
τρίτο κύμα, οι δυνατότητες αντιμετώπισης του τόσο από τους επαγγελματίες υγείας, από την κοινωνία η
ακόμα και από την οικονομία μας, είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό θα
πρέπει να ληφθεί υπόψιν και να είμαστε για ένα λόγο παραπάνω πιο προσεκτικοί, γιατί αν αντιμετωπίσουμε
τρίτο κύμα οι συνέπειες θα είναι πιο
δραματικές σε σχέση με το δεύτερο.
Ερ: Πόσο σας ανησυχεί το βρετανικό
στέλεχος που έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 60 χώρες και εντοπίστηκε
σε «ορφανά» κρούσματα σε Αθήνα
και Κρήτη, τουλάχιστον μέχρι αυτή
τη στιγμή που μιλάμε; Το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων κάνει λόγο για επιδεινούμενες
επιδημιολογικές καταστάσεις. Και
την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι τα τρία
μολυσματικά στελέχη που έχουν
εντοπιστεί σε Βρετανία, Νότια Αφρική και Βραζιλία συνιστούν έως και
πολύ υψηλό κίνδυνο και θα οδηγήσουν σε περισσότερες μολύνσεις, νοσηλείες και θανάτους.
Απ: Ο ιός αυτός δεν έχει σύνορα
και όσο τα σύνορα είναι ανοιχτά είναι
δύσκολο να περιοριστεί η διασπορά
του. Αναφορικά με τον κίνδυνο των
νέων στελεχών είμαστε όλοι επιφυλακτικοί και γενικότερα η άρση των
περιοριστικών μέτρων γίνεται πολύ
προσεκτικά για να αποφύγουμε τυχόν τρίτο κύμα. Για το εμβόλιο, φαίνεται ότι θα μας καλύπτει και έναντι
αυτού του ιού, σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα δεδομένα. Υπάρχει έντονη συζήτηση ότι ο ιός αυτός είναι πιο μολυσματικός και θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω το εξής: Ο ιός αυτός έχει μεταδοθεί πιο αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά η μολυσματικότητα είναι μία
παράμετρος που εξαρτάται από το
μέσο αριθμό επαφών μας, από τη συμπεριφορά μας δηλαδή, και από το
χαρακτηριστικό της μολυσματικότητας του ιού. Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο επιδρά η μολυσματικότητα του ιού και πόση ακριβώς ήταν
η αύξηση στον αριθμό των επαφών
την περίοδο που συνέβη η έξαρση

του τρίτου κύματος στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Ερ: Σε σχέση με την ανάπτυξη των
εμβολίων πόσο ανησυχητική είναι η
επίδραση αυτού του στελέχους;
Απ: Σε σχέση με την ανάπτυξη
των εμβολίων φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ανησυχητική επίδραση.
Από την εμπειρία μας με τη γρίπη δεν
μπορεί μέσα σε ένα χρόνο ο ιός να διαφύγει 100% από την προστασία που
μας παρέχουν τα εμβόλια. Δηλαδή
δεν μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ιός να καταστήσει ένα εμβόλιο ανενεργό. Η πιθανότητα να έχουμε δημιουργία νέων στελεχών, που
θα μπορούν να πολλαπλασιάζονται
αποτελεσματικά στους εμβολιασμένους, θα αυξηθεί όταν και το ποσοστό του εμβολιασμού αντίστοιχα αυξηθεί στους πληθυσμούς. Δηλαδή
ακόμα είμαστε σε μία κατάσταση που
δεδομένου ότι το ποσοστό ανοσίας
λόγω του εμβολίου στον πληθυσμό
είναι χαμηλό, στον ιό δεν υφίσταται
πίεση να επιλεγούν μεταλλάξεις προκειμένου να ξεφύγει από την ανοσιακή πίεση αυτών που έχουν εμβολιαστεί. Όταν αυτό συμβεί σε μεγάλο
ποσοστό, βεβαίως δεν θα μπορεί να
πολλαπλασιαστεί, και θα πρέπει να
βρει τον τρόπο να εφύγει από την
ανοσία που έχει αναπτυχθεί. Εκεί λοιπόν η πιθανότητα να έχουμε στελέχη
διαφυγής είναι μεγαλύτερη, όπως
συμβαίνει και με τον ιό της γρίπης.
Ερ: Πού σημαίνει ότι δεν θα τους
πιάνει όλους το εμβόλιο;
Απ: Που σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου θα είναι
μικρότερη ενδεχομένως, αλλά και
προς τα εκεί η επιστήμη έχει δώσει
την απάντηση, αφού πολύ γρήγορα
είναι δυνατόν να τροποποιούνται τα
εμβόλια, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά και σε τυχόν νέα στελέχη.
Κάτι το οποίο συμβαίνει με τον ιό της
γρίπης. Εδώ εκτιμούμε ότι το πρόβλημα μάλλον θα είναι σε μικρότερη
κλίμακα, γιατί αυτός ο ιός μεταλλάσσεται πιο αργά.
Ερ: Το θέμα των μεταλλάξεων απασχολεί έντονα και τις ελληνικές
υγειονομικές αρχές. Χθες μετά από
έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο
υγείας, ανακοινώθηκε ότι δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο επιτήρησης και επαγρύπνησης για τις μεταλλάξεις, και σημαντικό κομμάτι
αυτής της προσπάθειας έχει αναλάβει το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Στη σύσκεψη μετείχατε κι
εσείς. Πόσο τοις εκατό πιο μεταδοτικός γίνεται ο ιός με αυτή τη μετάλλαξη; Πώς θα λειτουργήσει το Δίκτυο;
Απ: Βασιζόμαστε στα στοιχεία που
έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και
ως προς τη μεταδοτικότητα του ιού
είμαστε επιφυλακτικοί αν η μεγάλη
αύξηση που παρατηρήθηκε εκεί οφείλεται στα χαρακτηριστικά του βρετανικού στελέχους μόνο, ή και στη χαλάρωση των μέτρων. Το ΙΙΒΕΑΑ Θα
συνεργαστεί με κέντρα αναφοράς
στην επικράτεια και θα γίνεται επιλογή των δειγμάτων, βάσει επιδημιολογικών και εργαστηριακών κριτηρίων.
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Δένδιας: Προσερχόμαστε στο διάλογο καλή τη πίστει
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Ελλάδα προσέρχεται στις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία «καλή τη
πίστει, με εποικοδομητικό πνεύμα» και χωρίς
να προκαλεί, σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην
«Εφημερίδα των Συντακτών», όμως ξεκαθαρίζει για μία ακόμη φορά ότι δεν συζητούνται
θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία
και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

Η

Όπως αναφέρει, «έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από τον τελευταίο γύρο των διερευνητικών επαφών, οι οποίες σταμάτησαν με
τουρκική υπαιτιότητα τον Μάρτιο του 2016»
και «για τον λόγο αυτό έχουν πάρει μια «μυθική
διάσταση»».
Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι
διερευνητικές δεν είναι διαπραγματεύσεις, είναι
άτυπες, δεν τηρούνται πρακτικά και καμία
πλευρά δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.
«Ζήτημα των ενδεχόμενων μελλοντικών διαπραγματεύσεων θα είναι η οριοθέτηση της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.
Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία σε διαπραγματεύσεις, που τυχόν ακολουθήσουν τις διερευνητικές, οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε κείμενο συνυποσχετικού που θα υποβληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».
«Ευελπιστούμε ότι οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση», προσθέτει. «Ελπίζω
ότι και η τουρκική πλευρά θα προσέλθει στις
επαφές αυτές με αντίστοιχο πνεύμα».
Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως όσον αφορά το
χρονοδιάγραμμα, θα ήταν σκόπιμο να διαχωρίσουμε τις διάφορες θεωρίες και εικασίες από τα
στοιχεία, που είναι αδιάψευστα.
«Κατ› αρχάς, μιλάμε για επανεκκίνηση των
επαφών. Τυπικά δεν έληξαν ποτέ, απλώς διακόπηκαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η περιοδικότητά τους δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Στις
περίπου δύο δεκαετίες που έχουν περάσει από
την πρώτη συνάντηση, έγιναν 60 γύροι. Άρα
κατά μέσο όρο διεξήχθησαν τρεις γύροι κάθε
χρόνο. Η πραγματική εικόνα, όμως, είναι τελείως διαφορετική. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν
υπήρξε κανένας γύρος. Μία χρονιά έγιναν πάνω από δέκα γύροι. Άλλες χρονιές, με διαφορετικές κυβερνήσεις στην Αθήνα, είχαμε μόνον
έναν γύρο τον χρόνο. Άρα, δεν μπορούμε να
εξαγάγουμε ασφαλείς προβλέψεις εκ των προτέρων. Το μόνο σίγουρο, το οποίο τόνισα ήδη,
είναι η θετική προσέγγιση της Αθήνας, η οποία

ελπίζουμε ειλικρινώς να βρει ανταπόκριση από
την Άγκυρα, με μια αντιστοίχως θετική προσέγγιση».
Αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση με τον
Τούρκο ομόλογό του ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι
αυτό θα γίνει «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες
και υπάρξει το κατάλληλο κλίμα που θα επιτρέψει σε μια τέτοια συνάντηση να είναι εποικοδομητική».
«Με τον Τούρκο ομόλογο μου, ως γνωστόν,
μας συνδέει μακρά φιλία από την εποχή που
ήμασταν και οι δύο μέλη της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η
πιο πρόσφατη συνάντησή μας έλαβε χώρα στην
Μπρατισλάβα τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε
ο κ. Τσαβούσογλου είχε υποσχεθεί ότι η τουρκική πλευρά θα πρότεινε ημερομηνίες για τις διερευνητικές. Και αντ’ αυτού έστειλε το «Ορούτς
Ρέις». Η συνέχεια είναι γνωστή. Αλλά, αυτό δεν
σημαίνει ότι έχουμε κόψει τις γέφυρες επικοινωνίας. Μετά τον πρόσφατο σεισμό που έπληξε τη Σάμο και κυρίως τη Σμύρνη, του τηλεφώνησα και προσέφερα τη βοήθεια της Ελλάδας
για τον απεγκλωβισμό των επιζώντων. Λίγο
καιρό αργότερα, όταν μπήκα σε προληπτική
καραντίνα, μου τηλεφώνησε ο κ. Τσαβούσογλου για να ενημερωθεί για την υγεία μου. Αναφορικά, πάντως, με το πότε θα υπάρξει νέα διμερής συνάντηση, η απάντηση είναι: Όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες και υπάρξει το κατάλληλο κλίμα που θα επιτρέψει σε μια τέτοια συνάντηση να είναι εποικοδομητική».
Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει την
πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την επέκταση

των χωρικών υδάτων «συλλογική πράξη ιστορικής σημασίας». «Τα όρια της Ελλάδας μεγαλώνουν. Και μεγαλώνουν με ειρηνικό τρόπο, σε
εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, με ό,τι αυτό
ενέχει».
Προσθέτει δε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η «τεχνική επεξεργασία προκειμένου να είμαστε έτοιμοι
να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών
υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».
«Διατηρούμε το αναφαίρετο δικαίωμα να
επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, όταν
κριθεί σκόπιμο», υπογραμμίζει.
Τονίζει δε ότι η υιοθέτηση του νομοσχεδίου
πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας
«αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μπορεί να επιτευχθεί η εθνική ενότητα έναντι των μεγάλων
προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζει η
χώρα. Οπως είπε ο πρωθυπουργός, διευρύνθηκε το πλαίσιο της εθνικής ομοψυχίας».
Ερωτηθείς σχετικά με την πρόθεση από γερμανικής πλευράς να ζητήσει από το ΝΑΤΟ να
λάβει απόφαση για το θέμα των εξοπλισμών
της Τουρκίας από ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Δένδιας υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μέλος του
ΝΑΤΟ εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, «άρα, το
ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας μας».
«Η συμπεριφορά της Τουρκίας καταστρατηγεί τις βασικές αρχές της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας και υπονομεύει τη συνοχή και την
ενότητά της που είναι εκ των ων ουκ άνευ για
την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά
της», υπογραμμίζει και προσθέτει: «Η τήρηση

ίσων αποστάσεων από πλευράς του ΝΑΤΟ δεν
είναι η δέουσα προσέγγιση. Αδικεί το θύμα της
παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και λειτουργεί ενθαρρυντικά για τον παραβάτη. Ως εκ τούτου, υπονομεύεται η αξιοπιστία της Συμμαχίας
έναντι όχι μόνον των μελών αλλά και του συνόλου της διεθνούς κοινότητας».
Όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι το πλαίσιο επίλυσης είναι ένα και
γνωστό: «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
«Σε κάθε περίπτωση, οι άτυπες συνομιλίες σε
μια πενταμερή συνάντηση που θα συγκαλέσει ο
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δεν αποτελούν
επίσημη διαπραγμάτευση», υπογραμμίζει.
Αναφερόμενος στο ζήτημα του προσφυγικού,
ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι «δεν τίθεται θέμα
επικαιροποίησης ή τροποποίησης της κοινής
δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας του Μαρτίου του 2016.
Μια τέτοια συζήτηση θα άνοιγε τον ασκό του
Αιόλου», ενώ προσθέτει πως η Τουρκία δεν εκπληρώνει τις υποχρειώσεις στις οποίες έχει δεσμευθεί ρητά στην Κοινή Δήλωση.
Ερωτηθείς σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, επισημαίνει ότι
η Ελλάδα έχει «ηθική υποχρέωση» να συμβάλει
ενεργά στις προσπάθειές τους για ένταξη στην
ΕΕ.
«Αυτό είναι το συμφέρον μας», αναφέρει. «Η
ένταξή τους θα εμπεδώσει την ασφάλεια, την
ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Και
παράλληλα, θα αποτρέψει την εδραίωση αναθεωρητικών και εξτρεμιστικών επιρροών ή την
προσπάθεια αναβίωσης αυτοκρατοριών που
ανήκουν στο παρελθόν».
Τέλος, αναφερόμενος στη νέα αμερικανική
διοίκηση, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι προσβλέπει
«σε μια συνάντηση με τον νέο Αμερικανό ομόλογό μου Αντονι Μπλίνκεν προκειμένου να συζητήσουμε τις προοπτικές εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της αναβάθμισης της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας (MDCA), αλλά και των
εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή».
«Προσβλέπουμε σε μια ενεργότερη παρουσία
των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στη
διεύρυνση του στρατηγικού τους αποτυπώματος στην περιοχή μας. Η μορφή και ο χρονικός
ορίζοντας μιας τέτοιας παρουσίας μένει να
αποσαφηνιστούν. Αυτό το οποίο προσδοκούμε,
επίσης, είναι ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των διατλαντικών δεσμών και στη συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Ενωση», καταλήγει.

Ξεκινούν πάλι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης σε συνομιλίες με ξένους
συνομιλητές του στέλνει το μήνυμα
ότι η διαδικασία αυτή δεν πρόκειται
να βγάλει πουθενά, ωστόσο είναι
υποχρεωτική και για τις δύο χώρες,
με δεδομένες τις πιέσεις που ασκούνται από την Ε.Ε.. Η δεινή θέση στην
οποία έχει περιπέσει στην πολιτική
σκηνή της χώρας ο Ταγίπ Ερντογάν,
με την οικονομία του να κλωνίζεται
και να φοβάται ακόμη και αυτή την
ανατροπή, σε συνδυασμό με τις αμερικανικές κυρώσεις και τις προοπτικές οι σχέσεις του με την Ουάσιγκτον
να γίνουν ακόμη χειρότερες με τον
Μπάιντεν και τους συνεργάτες, τον

έχουν υποχρεώσει σε «ευρωπαϊκή
στροφή». Εξάλλου, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στις διερευνητικές
και να συμφωνήσει με την Ελλάδα σε
κάποιο είδος μηχανισμού αποκλιμάκωσης, αν θέλει να αποφύγει κυρώσεις τον Μάρτιο και ακόμη καλύτερη
να πετύχει μία καλή συμφωνία με την
Ε.Ε. για το μεταναστευτικό.
Η ευρωπαϊκή αυτή «στροφή» του
Ερντογάν αποτελεί επί της ουσίας
και τη μοναδική ελπίδα να μην οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο η άτυπη
συνάντηση 5+1 για την Κύπρο, που
συγκαλεί για τα τέλη Φεβρουαρίου
με αρχές Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, ο
ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει ατζέντα

κι όλα είναι ανοιχτά με την ελπίδα να
βρεθεί κοινό έδαφος για επανάληψη
της διαδικασίας, αν η Τουρκία συνυπολογίσει το κόστος που θα έχει η
επίρριψη σ’ αυτή των ευθυνών για
πλήρες αδιέξοδο, εξ αιτίας της εμμονής της σε λύση δύο κρατών.
Για την ώρα ο αμερικανικός παράγοντας είναι αδρανής και λόγω της
αλλαγής κυβέρνησης, αλλά και γιατί
δεν έχει αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον μοχλούς πίεσης πάνω στην
Τουρκία, άλλους από την έναρξη της
διαδικασίας αντικατάστασης στρατηγικών σημείων της Τουρκίας με άλλες χώρες.
Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης έχει ρίξει όλο το βά-

ρος στο να εξασφαλίσει συνάντηση
με τον πρόεδρο Μπάιντεν, όταν θα
έλθει στις ΗΠΑ για την άτυπη πενταμερή, ενώ πιο ρεαλιστής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τηλεφωνική
συνομιλία που είχε με τον γερουσιαστή Μενέντεζ αποκόμισε μία καλή εικόνα για τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης στα θέματά μας και έστειλε
τα δικά του.
Ενώ στη Λευκωσία υπάρχει ευρεία
συναίνεση για την προσέλευση στην
άτυπη πενταμερή, στην Αθήνα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δέχεται πιέσεις
εκ των έσω, με κύριο εκφραστή τον
πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που σε συνέντευξή του διαφώνησε με τις διερευνητικές (Σελίδα 19).
Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος

Δένδιας, σε συνέντευξη προς την
«Εφημερίδα των Συντακτών» (Σελίδα 18) ξεκαθαρίζει ότι οι διερευνητικές δεν είναι διαπραγματεύσεις.
«Σκοπός είναι να διερευνηθούν
σημεία σύγκλισης για ενδεχόμενες
μελλοντικές διαπραγματεύσεις επί
ενός και μόνο ζητήματος: οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ».
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών και
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος δήλωσε ότι «οι διερευνητικές δεν ξεκινούν με τις καλύτερες
προϋποθέσεις, λόγω της προκλητικής τακτικής της Τουρκίας αλλά και
της αδυναμίας του κ. Μητσοτάκη να
εξασφαλίσει κυρώσεις. Παρόλα αυτά,
πρέπει να επιδιωχθεί μια έντιμη συμφωνία με την Τουρκία».
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Α. Σαμαράς: Όχι στο δόγμα του κατευνασμού
με την Τουρκία και την παραπομπή στη Χάγη
Αθήνα.- (president.gr)
ιαφορετική προσέγγιση από την πολιτική με την οποία ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις διερευνητικές επαφές του Υπουργείο
Εξωτερικών καταθέτει ο Αντώνης Σαμαράς με
συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Καθημερινή και τον δημοσιογράφο Σταύρο Παπαντωνίου. Ο κ. Σαμαράς διαφωνεί με την «κατευναστική πολιτική» έναντι της Τουρκίας και
κατά της προοπτικής για παραπομπής των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη ενώ παράλληλα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να
μην ψηφίσει τα μνημόνια συνεργασίας με τα
Σκόπια.
Ο πρώην πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την
έναρξη των διερευνητικών εντολών επιλέγει
να κάνει την παρέμβαση αυτή, με την οποία
υπονοεί ότι δεν θα συναινέσει σε μία πολιτική
που θα οδηγεί σε εθνικές υποχωρήσεις από τις
πάγιες εθνικές θέσεις, μην διστάζοντας μάλιστα
να επικαλεστεί τις νομικές τοποθετήσεις του
πρ. Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου όσον αφορά στην ενεργοποίηση της
ρήτρας κοινής άμυνας της ΕΕ.

νομική ανάλυση του Προκόπη Παυλόπουλου.
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Τον επεκτατιστή
δεν τον κατευνάζεις

Στη συνέντευξή του ο Αντώνης Σαμαράς
επαναλαμβάνει την παλαιότερη φράση του σε
συνέντευξη ότι «με πειρατές δεν κάνεις διάλογο ή όπως την επαναδιατυπώνει «τον επεκτατιστή δεν τον κατευνάζεις» και προσθέτει ότι μόνο η αποτροπή αντιμετωπίζει την Τουρκία. Ο κ.
Σαμαράς εμμένει στην πάγια θέση του κατά της
παραπομπής στην Χάγη. Είναι δε κατηγορηματικός καθώς όπως σημειώνει με την σύνταξη
συνυποσχετικού για παραπομπή στην Χάγη «
θα παραιτηθούμε μόνοι μας από όλα όσα προ-

Η συμφωνία των Πρεσπών
δεν έλυσε κανένα πρόβλημα

Ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει στην ιστορική του θέση για το Μακεδονικό ασκώντας
υποστηρίζοντας ότι η Συμφωνία δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, απλώς το μετασχημάτισε και
το έκανε πιο επικίνδυνο, υπονοώντας ότι όταν
θα έλθουν προς κύρωση στην Βουλή οι Συμφωνίες με τα Σκόπια ο ίδιος δεν πρόκειται να τις
ψηφίσει.

Κριτική στη Γερμανία

βλέπει υπέρ μας το διεθνές δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορείς να υπογράψεις συνυποσχετικό με την Τουρκία που δεν αναγνωρίζει το
Δίκαιο της Θάλασσας.
Επιπλέον αναφέρει ότι η έναρξη του διαλόγου ακυρώνει την προοπτική ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία αναφέροντας: «η έναρξη
των διερευνητικών επαφών ακυρώνει κάθε συζήτηση για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η διεθνής κοινότητα δεν τιμωρεί μία χώρα την ώρα
που αυτή τυπικά διαπραγματεύεται».
Ο κ. Σαμαράς λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πραγματικές συμφωνίες με πραγματικούς συμμάχους όπως με την Γαλλία με την
οποία εκκρεμεί αμυντική συμφωνία. Ο κ. Σαμαράς αναφέρει ακόμη ότι θα μπορούμε να ζητήσουμε ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας
άμυνας κατά το άρθρο 42 παρ.7 της συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραπέμπει στην

Ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί κριτική στην Γερμανία λέγοντας ότι «μόνο φιλικά δεν έχει φερθεί μέχρι τώρα στιγμής έναντι της Ελλάδας και
της Κύπρου. Και ούτε πολύ ευρωπαϊκά θα έλεγα».

Εσωτερικά θέματα

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέροντας ότι η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τη διαχείριση της
πανδημίας, και κάνει λόγο για παγκόσμια κρίση
που γονάτισε όλες τις χώρες. Μιλά για ανεπανόρθωτη ζημιά στη μεσαία τάξη ζητώντας μάλιστα από την Ε.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλία μετά την κρίση για μερική διαγραφή χρέους σε
όλες τις χώρες και προτρέπει την κυβέρνηση να
προσανατολιστεί σε μεταρρυθμίσεις που στόχο
θα έχουν την προσέλκυση επενδύσεων.
Όσον αφορά τα εσωτερικά θέματα, ο πρ.
Πρωθυπουργός δεν ξεχνά να ασκήσει κριτική
στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «ήταν τραγικός
σαν κυβέρνηση και έχει καταντήσει κωμικός
σαν αντιπολίτευση…ούτε καν οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα επανέλθουν», ενώ αναφερόμενος
στη σκευωρία της Novartis μιλά για απόπειρα

αλλοίωσης του πολιτεύματος, “γι αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους, όχι μόνο για
να τιμωρηθούν όσοι το έκαναν αλλά και να μην
διανοηθεί να το ξανακάνει ποτέ κανείς”,
Τέλος ο πρ. Πρωθυπουργός δηλώνει: υπηρετώ και θα συνεχίσω να υπηρετώ σταθερά και με
συνέπεια την πατρίδα μου, τις ιδέες μου και την
παράταξή μου”.

ΣΥΡΙΖΑ:«Ο πρωθυπουργός
υπό την ομηρία του κ. Σαμαρά»

«Ο κ. Σαμαράς με τη συνέντευξή του στην
Καθημερινή της Κυριακής αποκαλύπτει ότι ο κ.
Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός υπό κηδεμονία», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση υπό τον τίτλο «ο
πρωθυπουργός βρίσκεται υπό την ομηρία του
κ. Σαμαρά», η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «τη μια ο κ. Σαμαράς τον αναγκάζει
να κωλυσιεργεί σε σχέση με την κύρωση των
μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία εκθέτοντας τη χώρα, την άλλη του τραβάει το αυτί
γιατί ξεκινάει διερευνητικές συνομιλίες με την
Τουρκία».
Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «αυτή η ιδιότυπη
ομηρία του πρωθυπουργού από τον κ. Σαμαρά
και την ομάδα του, θα ήταν απλά θλιβερή αν
δεν αφορούσε την εξωτερική πολιτική της χώρας, τον διάλογο με την Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πιο δύσκολη στιγμή
τους». Τονίζει ότι «η στρατηγική της χώρας σε
σχέση με την Τουρκία δεν είναι θέμα που αφορά τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας,
αλλά τα εθνικά μας συμφέροντα», για να υπογραμμίσει, τέλος, ότι «οι παλινωδίες, το κενό
στρατηγικής και η διαρκής κυβερνητική κακοφωνία, βλάπτουν σοβαρά την εξωτερική πολιτική της χώρας».

Νίκος Κοτζιάς: Γιατί η Ελλάδα έχασε θαλάσσιο έδαφος
Αθήνα
Την πεποίθηση ότι “στην εξωτερική
πολιτική δεν μπορείς να παίζεις τις
κουμπάρες”, εξέφρασε με δηλώσεις του
στο “Ράδιο Κρήτη” και την εκπομπή
του Μανώλη Αργυράκη, ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών κι επικεφαλής
του “Πράττω”, Νίκος Κοτζιάς, ενώ εμφανίστηκε ανήσυχος για την ελλιπή
προώθηση των ελληνικών αξιώσεων
εξηγώντας τι θα πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά μετά την εκλογή του
Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στην
προεδρία των ΗΠΑ.
“Δεν είναι πάντα φιλέλληνες οι Δημοκρατικοί. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε
κινηθεί ως κυβέρνηση, με ένα λόμπι
Ελλήνων, με επαφές, με πολλή δουλειά”, τόνισε επισημαίνοντας ότι ο
Μπάιντεν είναι φίλος της Ευρώπης αλλά και της Γερμανίας, κάτι που όπως είπε, μπορεί να αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων κυρίως στο θέμα των διερευνητικών Ελλάδας –
Τουρκίας, για τις οποίες είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε πολύ μεγάλο
θόρυβο αλλά χωρίς ουσία.

Άλλο διευρευνητικές
με την Τουρκία άλλο
διακρατικός διάλογος

Η κυβέρνηση είπε ο κ. Κοτζιάς δεν
κάνει εξωτερική πολιτική αλλά ενέργειες για να δείξει ότι είναι υπερδραστήρια.

“Πρέπει συνέχισε να ξεκαθαρίσουμε
ότι άλλο διευρευνητικές για ένα ζήτημα που έχει να κανει με την Εθνική κυριαρχία και άλλο διακρατικός διάλογος
για άλλα ζητήματα και γι αυτό πρέπει
να εξαναγκάσουμε την Τουρκία σε συγκεκριμένη ατζέντα.Ο διάλογος που
θα αναπτυχθεί για τις ΑΟΖ εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία τότε ή προσφυγή
σε διεθνές δικαστήριο ή σε διαιτησία”ανέφερε ο υπουργός.
Ο πρώην υπουργός εξωτερικών αναφέρθηκε στις ενέργειες που είχαν γίνει
επί υπουργίας του και στην προετοιμασία που είχε γίνει για την επέκταση στα
12 ναυτικά μίλια λέγοντας χαρακτηριστικά ότι επί δυόμισυ ολόκληρα χρόνια
είχε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό.
«Η επέκταση των χωρικών υδάτων
θα γινόταν με προεδρικά διατάγματα,
διότι αποτελούν εφαρμοστικές πράξεις
της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας, όταν
παραιτήθηκα, τα προεδρικά διατάγματα είχαν ήδη προωθηθεί στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και εν γνώσει του τότε Πρωθυπουργού, τα οποία στη συνέχεια της παραίτησής μου επιστράφηκαν».

Η Ελλάδα έχασε
θαλάσσιο έδαφος...

Η Ελλάδα έχασε θαλάσσιο έδαφος
υποστήριξε ο κ. Κοτζιάς αιτιολογώντας
την άποψη αυτή λέγοντας ότι:
“Η πρόβλεψη ήταν να κλείσουν οι

κόλποι και να χαραχθούν οι γραμμές
βάσης, ώστε να μεγαλώσει η χώρα. Να
επεκταθούν οι Αιγιαλίτιδες ζώνες και
να αποκτήσει η Ελλάδα ΑΟΖ. Επιδιώχθηκε τότε να υλοποιηθεί το σχέδιο με
την αξιοποίηση του Διεθνούς Δικαίου,
ώστε κατά τη λύση της διαφοράς μας
με την Ιταλία να μην υπάρξουν παραχωρήσεις εθνικής μας κυριαρχίας, όπως
έκανε η σημερινή κυβέρνηση”
Ο πρώην υπουργός ανέφερε ως παράδειγμα τον κόλπο της Σούδας, καθώς το επόμενο στάδιο θα ήταν η Κρήτη για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια,αναφέροντας ότι άλλο είναι να μετράς την ΑΟΖ από την παραλία της
στο βάθος που πχ είναι πέντε μίλια μέχρι τις άκρες του, συν 7 μίλια από εκεί
και πέρα προς το θαλάσσιο χώρο και
άλλο να πάρεις τη γραμμή βάσης από
τις άκριες του κόλπου συν 12 μίλια.

Άλλο επέκταση από τις
παραλίες άλλο από την
γραμμή βάση των κόλπων

“Η ΑΟΖ, η αιγιαλίτιδα ζώνη, οι κόλποι και οι γραμμές βάσης έχουν μια συγκεκριμένη σειρά στην χάραξή τους
για να έχουν μέγιστο αποτέλεσμα. Το
κλείσιμο των κόλπων σημαίνει ότι μετατρέπονταν οι κόλποι σε «εσωτερικά
ύδατα» όπου η κυριαρχία του κράτους
είναι απόλυτη. Οι κόλποι γίνονται ένα
είδος «μη ξηρού εδάφους». Οι άκρες
των κόλπων συνδέονται με ευθείες που

ονομάζονται γραμμές βάσης. Οι δύο
αυτές κινήσεις μόλις πραγματοποιηθούν ανακοινώνονται και αναρτώνται
στον ΟΗΕ.
Η σημασία των κόλπων και των
γραμμών βάσης δεν αφορά μόνο στην
«εδαφική» επέκταση ενός κράτους, αλλά και στο γεγονός ότι η χάραξη της
ΑΟΖ και της Αιγιαλίτιδας ζώνης, εφόσον έχουν διασφαλιστεί οι κόλποι και
οι γραμμές βάσης, ξεκινά από τις τελευταίες και όχι από τις «εσωτερικές
παραλίες» των κόλπων. Κατά συνέπεια
όταν κανείς συμφωνεί σε ΑΟΖ πριν
κλείσει τους κόλπους, έχει ήδη απωλέσει τμήματά της, που θα προέκυπταν
αν η ΑΟΖ ξεκινούσε από τις γραμμές
βάσης. Η μεθόδευση από την κυβέρνηση των δύο ΑΟΖ και της επέκτασης
της Αιγιαλίτιδας δεν το έλαβε αυτό
υπόψη. Ακολούθησε μια χωρίς ειρμό
πορεία”, κατέληξε ο πρώην υπουργός
,ενώ αναφορικά με το ζήτημα του αποκλεισμού των Κυθήρων και των Αντικυθήρων από την παρούσα επέκταση,
ο Νίκος Κοτζιάς υποστηρίζει ότι συνιστά υποχώρηση.

Το “Πράττω” θέλει να
δώσει μια νέα ελπίδα
στην κοινωνία...

Σχολιάζοντας την εσωτερική πολιτική σκηνή ο κ.Κοτζιάς ανέφερε ότι η
Ελλάδα βρίσκεται σε συρρίκνωση και
υποβάθμιση γιατί επιβιώνει ένα σύστη-

μα εξουσίας που αποτελείται από ολιγάρχες ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ ομαδοποιείται και κλείνεται στον εαυτό του.
Το Πράττω θέλει είπε ο κ.Κοτζιάς να
δώσει μάχη για την Ελλάδα της Αναγέννησης,άλμα στην τεχνολογία και
άλλους τομείς και ότι εκφράζει το πατριωτικό κομμάτι της Αριστεράς.
Σε ερώτηση εάν κατέβει αυτόνομα
στις εκλογές απάντησε ότι δεν αποκλείει τις συμμαχίες και ότι βρίσκεται
σε εξέλιξη ένας διάλογος γι αυτό το θέμα.
Η κοινωνία, επεσήμανε στο τέλος
της συνέντευξής του, πρέπει να κινητοποιηθεί με μια νέα ελπίδα και αυτός είναι ο στόχος μας, εάν δεν γίνει τότε η
Ελλάδα θα είναι μέσα στην παρακμή
και θα περάσει δύσκολες ώρες με την
Τουρκία...
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

3-1
3-1
1-2
0-1
24/01
24/01
25/01

43
43 -21αγ.
41
39
34 -21αγ.
26 -21αγ.
24
24
24
23 -19αγ.
20 -21αγ.
18
16
15 -21η αγ.

Ολλανδία (18η αγωνιστική)
Βίλεμ-Τσβόλε
Ντεν Χάαγκ-Εμεν
Φίτεσε-Γκρόνινγκεν
Αϊντχόφεν-Βάαλβαϊκ
Χεράκλες-Χέρενφεν
Φορτούνα Σιτάρντ-Αγιαξ
Ουτρέχτη-Σπάρτα Ρότερνταμ
Τβέντε-Φένλο
Φέγενορντ-Αλκμααρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

‘Αγιαξ
Φίτεσε
Αϊντχόφεν
Φέγενορντ
‘Αλκμααρ
Γκρόνινγκεν
Τβέντε
Χέρενφεν

1-3
0-0
1-0
2-0
1-0
24/1
24/1
24/1
24/1
41
41 -18αγ.
40 -18αγ.
35
34
31 -18αγ.
28
22 -18αγ.

Γαλλία (21η αγωνιστική)
Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ
Λανς-Νις
Μονακό-Μαρσέιγ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σ.Ζ.
Λιλ
Λιόν
Μονακό
Ρεν
Μαρσέιγ
Ανζέ
Μπορντό
Μετς
Λανς
Μονπελιέ

4-0
0-1
3-1
45 -21αγ.
42
40
39 -21αγ.
36
32
30
29
28
28 -20αγ.
28 -21α

Ισπανία (20η αγωνιστική)
Λεβάντε-Βαγιαδολίδ
Ουέσκα-Βιγιαρεάλ
Σεβίλη-Κάντιθ
Σοσιεδάδ-Μπέτις
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης
Οσασούνα-Γρανάδα
Έλτσε-Μπαρτσελόνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης
Σεβίλη
Μπαρτσελόνα
Βιγιαρεάλ
Σοσιεδάδ
Γρανάδα
Μπέτις
Κάντιθ

2-2
0-0
3-0
2-0
1-4
24/1
24/1

44 -17αγ.
40
36
34 -18αγ.
34 -20αγ.
31 -20αγ.
28
27 -20αγ.
24 -20αγ.
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Κύπρος (21η αγωνιστική)
ΑΕΛ-Δόξα
ΑΕΚ-Ερμής
Ολυμπιακός -Εθνικός Αχνας
ΕΝΠ-Ομόνοια
ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση
Σαλαμίνα-Απόλλων Λεμεσού
Καρμιώτισσα-Πάφος

Σπορ

ε παιχνίδι που έγινε στο «Τάσος Μάρκου» η Ομόνοια κέρδισε την Ένωση με
1-0. Τον «γόρδιο δεσμό» έκοψε ο Τσέποβιτς
(80’), ο οποίος βρήκε δίκτυα στη πρώτη του
εμφάνιση ως βασικός με τους «πράσινους».
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα σημειώθηκε μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης,
όταν μετά από όμορφη εναλλαγή της μπάλας
μεταξύ των ποδοσφαιριστών των «πρασίνων»,
ο Μποτεάκ έδωσε στον Τιάγκο, ο οποίος από
καλή θέση εντός περιοχής έκανε το σουτ, όμως
ο Γκαντσέφσκι απόκρουσε.
Στο 4’ η Ένωση ισοφάρισε στις ευκαιρίες, με
ένα σουτ του Φελίπε εκτός περιοχής. Μπλόκαρε ο Φαμπιάνο.
Στο 16’ είχαμε νέα καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους με άστοχο σουτ του Τσέποβιτς
εντός περιοχής, ενώ στο 19’ ήταν η σειρά του
Σέχου να αστοχήσει. Ο Νιγηριανός μετά από
σέντρα του Λέζιακς, έπιασε τη κεφαλιά από το
ύψος του πέναλτι. Επίσης στο 26’ ο Τιάγκο με
δυνατό σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή
του Γκατσέφσκι, έστειλε τη μπάλα μόλις έξω.
Στο 31’ ήταν η σειρά των γηπεδούχων να φανούν απειλητικοί με ένα άστοχο και αδύναμο
σουτ που έκανε ο Θεοδώρου εκτός περιοχής.
Έξι λεπτά αργότερα, ο Παπουλής με νέο
σουτ εκτός περιοχής, ανάγκασε τον Γκατσέφσκι να διώξει με δυσκολία σε κόρνερ.
Η Ομόνοια απείλησε την εστία του Γκατσέφσκι μόλις στο 2’ του ημιχρόνου. Μετά από σέντρα του Μποτεάκ στην περιοχή, ο Παπουλής
έκανε το σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της
Ένωσης απόκρουσε.
Η επόμενη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 56’,
όταν μετά από γύρισμα του Παπουλή στη περιοχή, ο Λοίζου έκανε το σουτ και έστειλε τη
μπάλα έξω. Στο 64’ καταγράφηκε μια άστοχη
κεφαλιά του Ντούρις, ενώ ο Παπουλής με

Πάτησε ξανά κορυφή το «τριφύλλι»
ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1

απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 72’, ανάγκασε
τον Γκαντέφσκι να διώξει με γροθιές.
Τον «γόρδιο δεσμό» έκοψε στο 80’ ο Τσέποβιτς. Ο Γκόμες έπιασε τη κεφαλιά και η μπάλα
κατέληξε στον Τσέποβιτς, ο οποίος από πολύ
κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 0-1.
Στο 89’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν δύο τέρματα τους, αφού ο
Λοίζου με σουτ εκτός περιοχής είδε τη μπάλα
να κτυπά στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκαντσέφσκι και να περνά έξω.
Σπουδαία ευκαιρία για να «κλέψει» τον βαθ-

Ολυμπιακός Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας 1-2
Μεγάλη νίκη στο τελευταίο λεπτό για τον
Εθνικό που επικράτησε του Ολυμπιακού με
1-2 στο Μακάρειο.
Μόλις στο 8ο λεπτό ο Εθνικός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα, ο Ηλία βγήκε σε τετ α τετ όμως δεν κατάφερε να περάσει τον Μιχαήλ και να πλασάρει.
Στο 27’ ο Ολυμπιακός απείλησε με το δυνατό διαγώνιο σουτ του Κα το οποίο αποκρούστηκε από τον Μπογκατίνοφ. Στη συνέχεια
από το κόρνερ του Γκουστάβο, ο Σωτηρίου
έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε
εκτός.
Ο Χερόνιμο Μπαράλες έδωσε
ξανά τη λύση στον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δικό του γκολ χάρισε
στην ομάδα της Αρκαδίας τη σημαντική νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ.
Το ματς στο «Θ. Κολοκοτρώνης»
κρίθηκε στο 60ο λεπτό με το 10ο
φετινό γκολ του ικανότατου Αργεντινού φορ.
Στο πρώτο μέρος ο Αστέρας είχε
τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν
μπορούσε να βρει διαδρόμους
στην καλά στημένη άμυνα της
ΑΕΛ, που είχε σήμερα τον Τζανλούκα Φέστα, ο οποίος ήταν για
πρώτη φορά στον πάγκο της. Μάλιστα η ομάδα της Λάρισας είχε
και την καλύτερη ευκαιρία για να
προηγηθεί στο σκορ, όταν στο 44ο
λεπτό, από τον Ντουρμισάι η μπάλα έφτασε στον Νικολιά, εκείνος
έδωσε στον Μιλοσάβλεβιτς που
έκανε το σουτ, αλλά ο Τσιφτσής με
το δεξί του χέρι έσωσε την εστία
του.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι
μπήκαν πιο δυνατά και στο 60› κα-

Στο 34’ ο Ουαλί βρέθηκε μόνος με τον Μιχαήλ και έκανε το σουτ, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έσωσε την ομάδα του.
Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Ζαχαρίου έκανε το πλασέ εντός περιοχής, ο Μπογκατίνοφ όμως έδιωξε με το πόδι.
Με σουτ των Κα και Ζαχαρίου απείλησε με
την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός, ωστόσο ο Μπογκατίνοφ απέκρουσε
και στις δυο περιπτώσεις.
Στο 72ο λεπτό ο Εθνικός άνοιξε το σκορ.
Μετά από ωραίο συνδυασμό η μπάλα στρώθηκε στον Παπαγεωργίου που με δυνατό
σουτ έκανε το 0-1 για την ομάδα του Ηλία

μό της ισοπαλίας έχασε η Ένωση στο 91’, με τον
Φαμπιάνο να αποκρούει το σουτ που έκανε ο
Μπαλοτέλι εντός περιοχής.
ΕΝΠ (Α. Φερέρ): Γκαντσέφσκι, Κυριάκου,
Μπάλαζιτς, Μπαρμπόσα, Μαϊσουράτζε, Πανός
(46’ Κοσμάς), Μουλαζίμης (91’ Ουντόζι), Φελίπε, Ενγκό, Ντένινγκ (84’ Μαρκόφσκι), Θεοδώρου (77’ Μπαλοτέλι).
Ομόνοια (Χ. Μπεργκ): Φαμπιάνο, Λέζιακς,
Σέχου, Χούμποτσαν, Λούφτνερ, Γκόμεθ, Γκόμες, Παπουλής, Μποτεάκ (54’ Ντούρις), Τιάγκο
(54΄Λοίζου), Τσέποβιτς (91’ Κούσουλος).
Χαραλάμπους.
Ωστόσο το προβάδισμα του Εθνικού κράτησε μόλις ένα δεκάλεπτο καθώς ο Ολυμπιακός με το γκολ του Κοστόβ μετά το γύρισμα
του Σάλι ισοφάρισε σε 1-1. Την τελευταία λέξη στον αγώνα είχε ο Μάιντεβατς που έκανε
το 1-2 στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ολυμπιακός: Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης (Κυριάκου 23›), Μάντζης (Πεχλιβάνης 74›), Γκουστάβο (Κοστόφ 74’), Κα, Σαντάνα (Σάλι 58›),
Μανρίκε, Ζαχαρίου (Φαν Κέσελ 58’), Ανδρέου, Σωτηρίου, Νάνι
Εθνικός: Μπογκατίνοφ, Ουάλι, Περατικός,
Μ.Ηλία (Μάιντεβατς 59’), Παπαγεωργίου,
Ντεϊβίσον, Χουντόμπιακ (Μιγκελίτο 59’), Ζάκπα (Ντόλεζαλ 65’), Γκόρουπετς, Χριστοφή,
Σάβιτς.

Ο Μπαράλες έδωσε ξανά τη λύση
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΛ 1-0

τάφεραν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, με τον μόνιμο σκόρερ
τους, Χερόνιμο Μπαράλες. Τότε ο
Αλβαρες από τα αριστερά έβγαλε

την παράλληλη μπαλιά και από
κοντά ο Αργεντινός φορ με πλασέ
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στη
συνέχεια η ΑΕΛ προσπάθησε να

παίξει επιθετικά, ψάχνοντας για το
γκολ της ισοφάρισης, αλλά οι
προσπάθειες της ήταν σπασμωδικές και χωρίς έμπνευση.
Ο διαιτητής Ιωάννης Παπαδόπουλος έδειξε την κίτρινη κάρτα
στους Κώτσιρα, Μπαράλες, Τσιφτσή - Μιχαήλ, Ντουρμισάι, Ηλιάδη.
Αστέρας Τρίπολης (Ράσταβατς):
Τσιφτσής, Κώτσιρας (90’+ Γκαρσία), Άλβαρες, Καστάνιο, Σουάρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο, Σίτο (83’
Αλί Μπαμπά), Ριέρα (46’ Λουίς
Φερνάντεθ), Κρέσπι (46’ Καπίγια),
Μπαράλες.
ΑΕΛ (Φέστα): Μπάγιτς, Μπέρτος (66’ Ακούνια), Τσόσιτς, Ζίζιτς,
Μιχαήλ, Καρανίκας, Μιλοσάβλεβιτς, Ηλιάδης (87’ Σπαρβ), Κολομπίνο (74’ Πινακάς), Νικολιάς,
Ντουρμισάι (74’ Νούνιτς).
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ν και «ζορίστηκε» πολύ από τον ΟΦΗ,
ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τους Κρητικούς στο
γήπεδο της Λεωφόρου και έφτασε στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Οι Σένκεφελντ
και Καμπετσής τα «πράσινα» γκολ, με τον
Αλεξανδρόπουλο να «υπογράφει» μία απ’ τις
ωραιότερες φάσεις της σεζόν πριν το δεύτερο
τέρμα των «πράσινων».
Οι «πράσινοι» έδειξαν μεγαλύτερη «φρεσκάδα»,
πίεσαν από νωρίς ψηλά τον ΟΦΗ, αλλά στο πρώτο ημίωρο ήταν αναποτελεσματικοί, όποτε έφταναν στην περιοχή του Βάτερμαν, με αποκορύφωμα
το σουτ του Εμμανουηλίδη στο 17’, που πέρασε λίγο άουτ.
Στο 32’, από φάση διαρκείας μετά από κόρνερ
του Παναθηναϊκού, ο Πούγγουρας γύρισε τη μπάλα προς τον Εμμανουηλίδη, εκείνος έβγαλε μία
πολύ «ζυγισμένη» σέντρα προς τον Σένκεφελντ
που είχε μείνει στην περιοχή του ΟΦΗ κι ο Ολλανδός με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό, η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη... κοιμώμενη, καθώς έμεινε
πολύ ψηλά, ο Σαρδινέρο έφυγε στην κόντρα και
σκόραρε προλαβαίνοντας τον Σένκεφελντ και τον
Διούδη, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε μετά από
ένα λεπτό από το VAR, το οποίο υπέδειξε (σωστά)
πως ο επιθετικός του ΟΦΗ ήταν ελάχιστα μπροστά απ’ τον τελευταίο αμυντικό των «πράσινων».
Στο δεύτερο ημίχρονο παρά την πίεσή τους, οι
Κρητικοί δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα διόδους προς την εστία του Διούδη, με εξαίρεση ένα
σουτ του Τσιλιανίδη στο 66’ που κόντραρε κι έφυγε κόρνερ κι ένα πολύ άστοχο πλασέ του Ουές στο
72’.
Στο 77’ από σέντρα του Ουές ο Στάικος έχασε
τρομερή ευκαιρία, καθώς βρέθηκε ανενόχλητος
μέσα στην περιοχή των «πράσινων», αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ κακό κι έφυγε πολύ άουτ.
Στο 79’ ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά
στο 2-0, όταν μετά από πολύ ωραία συνεργασία
των Βιγιαφάνιες, Μακέντα, ο Αϊτόρ δοκίμασε ένα
εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα χτύ-

4 Χ 4 για τον Παναθηναϊκό
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΦΗ 2-0

Πλασματική εικόνα το 1-0 με το
οποίο ο Άρης πέρασε από τη Ριζούπολη, κερδίζοντας τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «κίτρινοι» δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες αλλά
χρειάστηκαν το γκολ ενός αμυντικού, του Νικόλα Ιωάννου, για να
τους δώσει τους τρεις βαθμούς επί
της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».
Ο Άρης ήταν πολύ ανώτερος
στο πρώτο μέρος και αν δεν ήταν ο
Νταβίνο Βέρχουλστ το σκορ θα
ήταν μεγαλύτερο από το 0-1 που
έγραφε το ταμπλό μετά τα πρώτα
45 λεπτά. Ο Βέλγος τερματοφύλακας είπε «όχι» δύο φορές στον
Μπρούνο Γκάμα (στο 11’ με απευθείας φάουλ και στο 32’ με τρομερό δεξί σουτ) και σε αυτές των
Ντάνιελ Μαντσίνι (τετ α τετ στο
34’), Σαντέ Σίλβα (διαγώνιο σουτ
στο 45’).
Δεν μπορούσε, όμως, ο Βέρχουλστ να κάνει κάτι στο 18’: εκτέλεση κόρνερ από τον Γκάμα, πρώτη κεφαλιά του Μαντσίνι, δεύτερη
του Φακούντο Μπερτόγλιο και
από πολύ κοντά ο Ιωάννου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώ-

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ
1-0
Απόλλων Σμύρνης – Άρης
0-1
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
2-0
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Ατρόμητος – Ολυμπιακός (NS1)
Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Λαμία (NS3)
ΠΑΣ Γιάννινα – ΝΠΣ Βόλος (NS2)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (NS1)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

45
36
36 -18αγ.
35
31 -18αγ.
27 -18αγ.
21
20
19 -18αγ.
18
15
11
8
6 -15αγ.

Αγγλία (Κύπελλο, φάση «32»)
πησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.
Το παιχνίδι πήρε άγρια ομορφιά στο τελευταίο
τέταρτο, με τον ΟΦΗ να πλησιάζει ξανά στην ισοφάριση στο 82’, όταν μετά από σέντρα του Ουές, ο
Διαμαντής έπιασε πονηρή σκαστή κεφαλιά, υποχρεώνοντας τον Διούδη σε εντυπωσιακή επέμβαση.
Στο 87’ ο Αλεξανδρόπουλος έφτιαξε τη φάση
της... χρονιάς, περνώντας τρεις παίκτες του ΟΦΗ
με απίστευτη ατομική προσπάθεια και τη στιγμή
που κλείστηκε από την άμυνα του ΟΦΗ, έβγαλε
με καταπληκτικό τακουνάκι τη μπάλα προς τον
Καμπετσή, που με ψύχραιμο πλασέ, έκανε το 2-0,

«σφραγίζοντας» τη νίκη του Παναθηναϊκού.
Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)
Κίτρινες: Αϊτόρ, Αλεξανδρόπουλος - Βαφέας,
Νέιρα
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης,
Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο (75’ Βιγιαφάνιες), Εμμανουηλίδης (69’ Αϊτόρ), Καμπετσής (90’
Χατζηθεοδωρίδης), Ιωαννίδης (69’ Μακέντα).
ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Σελίμοβιτς, Διαμαντής, Γιαννούλης (85’ Ντε Γκουζμάν), Ουές, Βαφέας (61’ Τσιλιανίδης), Στάικος, Νέιρα, Κοροβέσης,
Στάρτζεον (72’ Γρίβας), Σαρδινέρο.

Προχωρημένες επαφές Παπασταθόπουλου - Ολυμπιακού
Σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό φέρεται να βρίσκεται ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Εδώ και μερικά 24ωρα ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έχει μείνει ελεύθερος από την Άρσεναλ κι αναζητά τον επόμενο
«σταθμό» τη καριέρας του, με τις τελευταίες
πληροφορίες να κάνουν λόγο για επαναπατρισμό του μετά το 2008, για λογαριασμό του
Ολυμπιακού.
Μάλιστα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο

Super League (18η αγωνιστική)

πλευρές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και θεωρείται θέμα χρόνου η οριστικοποίηση της
σπουδαίας μεταγραφής. Πριν από μερικά
24ωρα ο ιταλικός Τύπος μιλούσε για ενδιαφέρον της Λάτσιο για τον έμπειρο στόπερ, αλλά
όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε...
εγκαταλείψει την υπόθεση, αντίθετα με σωστές και συντονισμένες κινήσεις φρόντιζε να
κρατά «ζεστό» το ενδιαφέρον του για τον
«Sokratis». Ο Παπασταθόπουλος μετά από 13

χρόνια εκτός συνόρων (το 2008 είχε πωληθεί
από την ΑΕΚ στην Τζένοα) κι έχοντας παίξει
σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ (Μίλαν, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ) ετοιμάζεται να επιστρέψει
στην Ελλάδα για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα.
Για την απόκτησή του ενδιαφέρθηκαν και οι
Φενέρμπαχτσε, Τζένοα, Μπέτις, ωστόσο,
εκτός απρόοπτου οι πρωτοπόροι και αήττητοι
της Super League φαίνεται πως βγαίνουν νικητές στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Ο Ιωάννου έδωσε τη λύση
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΡΗΣ 0-1

νοντας το παρθενικό του τέρμα με
τους «κίτρινους». Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» το μόνο που είχε να αντιπαρατάξει στο διάστημα αυτό,
ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία με
τον Μαρκ Φερνάντεζ που, όμως,
νικήθηκε από τα πόδια του Μάρι-

ου Σιαμπάνη.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πίεσαν πιο ψηλά, περιόρισαν τους «κίτρινους» ωστόσο οι
φάσεις μπροστά στις δυο εστίες
ήταν είδος προς εξαφάνιση. Υποψία ευκαιρίας στο 50’, με το σουτ

του Λούκας Σάσα να κοντράρει
στα σώματα και την μπάλα να
φεύγει κόρνερ, αλλά και στο 79’,
όταν ο Βέρχουλστ πρόλαβε την
ύστατη στιγμή το γύρισμα του
Μαντσίνι. Η κεφαλιά του Αλμπιόλ
Ντάουντα στο 85’ πέρασε άουτ,
στη μοναδική καλή ευκαιρία των
γηπεδούχων.
Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας), Βοηθοί:
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
(Αρκαδίας) – Θανάσης Κολοσιώνης (Αιτωλοακαρνανίας), 4ος:
Μανώλης Σκουλάς (Θεσσαλίας).
Κίτρινες: Φατιόν – Ιωάννου
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ,
Μπρούσιτς, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Κολ, Μπεντινέλι (69’
Μουνιέ), Φατιόν (69’ Κιτοκό), Κάλισιρ (28’ Βιτλής), Φερνάντεζ (84’
Βάρκας), Τσιλούλης, Ντάουντα.
ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Ιωάννου (86’
Λόπεθ), Δεληζήσης, Ρόουζ, Σάσα,
Τζέγκο, Γκάμα (73’ Μάνος), Μπερτόγλιο (73’ Ματέο), Σίλβα (63’ Κάτσε), Μαντσίνι (86’ Σάκιτς).

Τσόρλι - Γουλβς
Σαουθάμπτον - Άρσεναλ
Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ
Μπάρνσλι - Νόριτς
Μίλγουολ - Μπρίστολ Σίτι
Μπράιτον - Μπλάκπουλ
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Πλίμουθ
Γουέστ Χαμ - Ντονκάστερ
Τσέλτεναμ - Μάντσεστερ Σίτι
Τσέλσι - Λούτον
Φούλαμ - Μπέρνλι
Mπρέντφορντ - Λέστερ
Μάντσεστερ Γ. - Λίβερπουλ
Έβερτον - Σέφιλντ Γουένσντεϊ
Γουίκομ - Τότεναμ

0-1
1-0
5-1
1-0
0-3
2-1
2-1
4-0
1-3
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1
25/1

-Γερμανία (18η αγωνιστική)
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ
Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη
Μάιντς-Λειψία
Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερ.
Αρμίνια Μπίλεφ.-Αϊντραχτ Φρανκ.
Χέρτα Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης
Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου
Χοφενχάιμ-Κολωνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου
Λειψία
Βόλφσμπουργκ
Λεβερκούζεν
Γκλάντμπαχ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Ντόρτμουντ
Oυνιόν Βερολίνου

4-2
0-1
2-1
3-2
2-1
1-5
1-4
24/1
24/1

39 -17αγ.
35
32
32
31
30
29
28

Βέλγιο (23η αγωνιστική)
Αντερλεχτ-Μπέβερεν
Μαλίν-Εουπεν
Κορτράικ-Σερκλ Μπριζ
Σεντ Τρούϊντεν-Μουσκρόν
Αντβέρπ-Οστάνδη
Μπριζ-Γκενκ
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Μπέερσοτ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπριζ
Γκενκ
Αντβέρπ
‘Αντερλεχτ
Οστάνδη
Λέουβεν
Σταντάρ Λιέγης
Σαρλερουά
Έουπεν
Μπέερσοτ
Ζούλτε Βάρεγκεμ

30

0-0
3-0
1-2
0-2
1-2
24/1
24/1

48
39
37 -23αγ.
36 -23αγ.
35 -23αγ.
35
34
33
30 -23αγ.
30
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Α1 Ανδρών (12η αγωνιστική)
Κολοσσός Ρ.-Περιστέρι
Προμηθέας Π.-Λαύριο
Άρης-Μεσολόγγι
ΠΑΟΚ-Ηρακλής
ΑΕΚ-Ιωνικός Ν.
Λάρισα-Παναθηναϊκός

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

80-65
90-88
77-48
79-72
81-74
24/1

20
19 (10αγ.)
19
19 (11αγ.)
18 (11αγ.)
17
17
17 (11αγ.)
16
16
15
14 (11αγ.)

Ιταλία (19η αγωνιστική)
Μπενεβέντο-Τορίνο
Ρόμα-Σπέτσια
Μίλαν-Αταλάντα
Ουντινέζε-Ίντερ
Φιορεντίνα-Κροτόνε
Γιουβέντους-Μπολόνια
Τζένοα-Κάλιαρι
Βερόνα-Νάπολι
Λάτσιο-Σασουόλο
Πάρμα-Σαμπντόρια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλαν
Ίντερ
Ρόμα
Αταλάντα
Νάπολι
Γιουβέντους
Λάτσιο
Σασουόλο
Βερόνα

2-2
4-3
0-3
0-0
2-1
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1

43 -19αγ.
41 -19αγ.
37 -19αγ.
36 -19αγ.
34 -17αγ.
33 -17αγ.
31
30
27

Άρης - Μεσολόγγι 77-48
Σε παράσταση με ένα πρωταγωνιστή
εξελίχθηκε το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο,
ανάμεσα στον Αρη και το Μεσολόγγι, με
τους γηπεδούχους να κερδίζουν με χαρακτηριστική άνεση με 77-48.Με το θετικό
αποτέλεσμα ο Αρης επέστρεψε σε νίκες μετά από πέντε συνεχή στραβοπατήματα.
Ξεχώρισαν για τους Θεσσαλονικείς οι
Γιάννης Κουζέλογλου (14π., 11 ριμπ.), Κουίντον Ντεκόζι (13π., 4 ασ.). Πάλεψαν για το
Μεσολόγγι οι Τόντρι Γκότσερ
Τα δεκάλεπτα: 19-13, 42-29, 65-38, 77-48
Με τους Ντεκόζι, Κουζέλογλου βασικούς
επιθετικούς μοχλούς και βρίσκοντας, σταδιακά , καλύτερα αμυντικά πατήματα, ο Αρης
επέβαλε το ρυθμό του και μετά τα πρώτα
λεπτά στο ματς, πήρε τα ηνία στο σκορ και
δεν τα έχασε ποτέ. Προηγήθηκε στο 8’ με
18-11, διαφορά που στο 14’ ανέβηκε στο
+13 (32-19) και λίγο αργότερα στο +17 (4225).
Το σκηνικό δε διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο μισό του ματς, στο 23’ οι «κίτρινοι»
προηγήθηκαν με +25 (54-29), καθιστώντας,
ουσιαστικά, διαδικαστικού χαρακτήρα το
υπόλοιπο της αναμέτρησης. Στο 34’ η διαφορά άγγιξε τη μέγιστη τιμή της, το +32’
(71-39).
ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Σούλερ 2,
Χαριτόπουλος 2, Κουζέλογλου 14 (2),
Τσάλμερς 7 (1), Ντεκόζι 13 (3), Σταμάτης
12 (4) , Σλαφτσάκης 5 (1), Φλιώνης 1, Μιλόσεβιτς 9 (1), Ντραγκίτσεβιτς 6, Λιτλ 6 (2)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος):
Λόρενς 2, Γκότσερ 13 (1), Μοτσενίγκος,
Πουαριέ 11, Αμάρντι 10 (2), Λάνγκφοντ 9
(1), Χονδρογιάννης, Ναούμης 1, Χατζηνικόλας 2, Γράβας, Σταματογιάννης

Σπορ
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Ανέβασε στροφές στο τέλος

ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τελικά
τη νίκη απέναντι στον Ιωνικό με 81-74.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 33-37, 53-56, 81-74
Κορυφαίοι των νικητών ήταν ο Ματ Λοτζέσκι
με 21 πόντους (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα) ενώ
13 πόντους (8ασ.) είχε ο Κιθ Λάνγκφορντ και 16
πόντους (10 ριμπ.) είχε ο Γιάνικ Μορέιρα.
Όσον αφορά στον Ιωνικό,ο Νίκος Χουγκάζ είχε 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα
ενώ ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης είχε 18 πόντους,
5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 16 (8/10 δίποντα, 0/1 βολή, 10 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Ματσιούλις 12 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μωραΐτης
2 (0/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λοτζέσκι 21 (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Μόουζες
2, Λάνγκφορντ 13 (1/5 τρίποντα, 8 ασίστ), Γκίκας, Ρογκαβόπουλος 11 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σλότερ 4 (5 ριμπάουντ).
ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγέλου): Πετρόπουλος 2 (1/5
σουτ), Μαυροκεφαλίδης 18 (7/9 δίποντα, 0/3
τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Μουχαϊμίν 8
(3/10 σουτ), Τολιόπουλος 8 (3/11 σουτ), Χουγκάζ 15 (3/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, Πριτζέτ 12 (1), Χατζηκυριάκος, Βλάχος, Γιώτης, Χόλογουελ 11 (1).

ΑΕΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ 81-74

οι Ντομινίκ Αρτις (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 6
ασίστ) και Βασίλης Ξανθόπουλος (10 πόντοι, 6
ασίστ).
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Η.Καντζούρης): Καμαριανός 2, Άρτις 16 (2/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα,
3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο),
Άντριτς 3 (1/7 σουτ), Ζάρας 13 (1), Γκόινς 8 (1
τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ξανθόπουλος 10 (2 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λιάπης, Καντέρ 22
(6/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπιλής, Σπάισερ 6 (3/6 δίπο-

Κολοσσός – Περιστέρι 80-65

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του ο Κολοσσός, που επικράτησε του Περιστερίου στη
Ρόδο με 80-65.
Τα δεκάλεπτα: 13-18, 42-30, 56-52, 80-65
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κερέμ Καντέρ
που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους
(6/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ μάζεψε και 11 ριμπάουντ. Αξιοι συμπαραστάτες του

ντα, 3 ριμπάουντ)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Α.Πεδουλάκης): Πέτεγουεϊ 10
(3/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5
ασίστ), Καράμπελας 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ,
3 ασίστ), ΜακΛίν 16 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα,
7/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 14 (4/5 δίποντα, 6/6 βολές, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ),
Κρόκετ 7 (1), Σκορδίλης 2, Γούνταρντ 5 (2/7
σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαλούστρος, Βασιλόπουλος, Γκουτιέρεζ 8 (3/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Νίκη με φοβερή Προμηθέας ο Λαύριο 90-88
Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, ο Προμηθέας επικράτησε με 90-88 του Λαυρίου.
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 47-45, 65-63, 90-88
Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης ότι ο
Προμηθέας βρέθηκε να χάνει με οκτώ πόντους (86-78) περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, αλλά με επιμέρους σκορ 12-2 και ένα καλάθι του Μιχάλη Λούντζη στα έξι δευτερόλεπτα κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά και
να φτάσει στη νίκη.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζεράι
Γκραντ με 26 πόντους ενώ 15 πόντους και 8
ριμπάουντ είχε ο Δημήτρης Αγραβάνης.
Για τους φιλοξενούμενους ο Ντέβιν Ντέιβις
είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ 16 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Αλφα Ντιαλό.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μ.Γιατράς): Αγκμπελέσε 6
Υπερείχε στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και δε δυσκολεύτηκε, επί της ουσίας, να υποτάξει o ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports
Arena, τον Ηρακλή με 79-72.
Ο «Δικέφαλος» έκανε πάρτι στη
ρακέτα (36-26 τα ριμπάουντ),
εκτέλεσε τον αντίπαλό του από
την περιφέρεια (10/19 τρίποντα,
με τον «Γηραιό» να έχει 7/31) ,
στοιχεία που λειτούργησαν καταλυτικά για να γείρει η πλάστιγγα
υπέρ του.
Κορυφαίοι για τους «ασπρόμαυρους» ήταν ο Μάλκομ Γκρίφιν
(16π., 2 ασ., 2 κλ), Ζερμέιν Λοβ
(12π., 6 ριμπ., 3 ασ), Σάγκαμπα
Κονάτε (10π., 8 ριμπ). Ξεχώρισε
περισσότερο για τον Ηρακλή ο
Ολιβιέ Χάνλαν (17π. 2 ασ.).
Τα δεκάλεπτα: 21-13, 40-38, 5756, 79-72
Λειτουργώντας εξαιρετικά αμυντικά και έχοντας τον Γκρίφιν να
«πυροβολεί» ο ΠΑΟΚ, μετά το αρχικό 0-2 του Χάνλαν για τον Ηρακλή, έγινε το απόλυτο αφεντικό
στο παρκέ ως τις αρχές της δεύτερης περιόδου.
Προηγήθηκε στο 5’ με +10 (14-

(3/7 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 7 λάθη), Δημήτρης Αγραβάνης 15 (6/6 δίποντα, 3/6 βολές, 8
ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιάννης Αγραβάνης
4 (4 ριμπάουντ), Τζέριαν Γκραντ 26 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 14/14 βολές, 4 ασίστ, 5
κλεψίματα), Μίλερ 11 (1/5 τρίποντα), Τζεράι
Γκραντ 7 (3/5 δίποντα, 1/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Λούντζης 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα,
1/1 βολή σε 7:43), Χριστοδούλου 8 (2/2 δίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Έβανς 5, Αθηναίου
ΛΑΥΡΙΟ (Χ.Σερέλης): Κάρτερ 14 (4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2
κλεψίματα), Μουράτος 10 (4/6 δίποντα, 0/3
τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα),
Ντιαλό 16 (4/5 δίποντα, 8/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντέιβις 19 (3/5
δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπά-

ουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Γερομιχαλός 3 (1), Κόζι 13 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα,
6/8 βολές, 5 ασίστ, 6 λάθη), Σάβατς 10 (2),
Περσίδης, Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 3 (1).

«Εκτέλεσε» τον «Γηραιό» στην «Αρένα»
ΠΑΟΚ – ΗΡΑΚΛΗΣ 79-72

4), στο 8’ με +13 (19-6), επίπεδο
γύρω από το ήταν η διαφορά του
και στο 12’ (28-17).
Με επιμέρους σκορ 13-2 και επι-

θετικούς εκφραστές τους Χάνλαν,
Χάτσερ, ο «Γηραιός» ισοφάρισε
στο 15’ (30-30). Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» άμεσα με συνεχείς πόντους

του Τέρνερ (35-32) και ξέφυγε με
+7 (47-40) στο 22’.
Ο Ηρακλής αντέδρασε εκ νέου
και με σερί 11-2 προηγήθηκε με
49-51. Ο «Δικέφαλος», με δικό του
8-0 πήγε στο +6 στο 29’ (57-51),
σκηνικό που έκανε ακόμη καλύτερο στο εξάλεπτο της τέταρτης περιόδου. Mε εκτελεστές από τα 6.75
τους Γκρίφιν, Μπιτς, Λοβ απέκτησε «αέρα» 12 πόντων (36’ 72-58)
και «καθάρισε», ουσιαστικά, με
την κατάκτηση της νίκης.
ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης):
Γκρίφιν 16 (2), Τσαλμπούρης 5 (1),
Κακλαμανάκης 6, Καμπερίδης 3
(1), Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Μπιτς 5
(1), Κονάτε 10, Λοβ 12 (1), Μαργαρίτης 5 (1), Παπαντωνίου, Τέρνερ 9 (1).
ΗΡΑΚΛΗΣ (Αστέριος Καλύβας): Ενετσιόνια 8, Σαγκς 9 (1),
Καββαδάς 10 (9 ριμπ.), Μπόουλιν
10 (2), Χάνλαν 17 (1), Σχίζας, Τσαϊρέλης 4, Μουρ 3 (1), Βεργίνης,
Χάτσερ 11 (2).
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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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Παραιτήθηκε
ο Ισπανός αρχηγός
ΓΕΕΘΑ γιατί
εμβολιάστηκε
πριν τη σειρά του
Μαδρίτη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ισπανίας, πτέραρχος
Μιγκέλ Άνχελ Βιγιαρόγια, υπέβαλε την παραίτησή του, αφού κατηγορήθηκε ότι εμβολιάστηκε «κατ’ εξαίρεση» για την Covid-19.
«Με σκοπό τη διαφύλαξη της εικόνας των
ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βιγιαρόγια υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του
στην υπουργό Άμυνας», αναφέρεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο. Σύμφωνα με μια πηγή του Γενικού
Επιτελείου, η παραίτησή του έγινε δεκτή
από την υπουργό Μαργκαρίτα Ρόμπλες.
Την Παρασκευή, το υπουργείο Εσωτερικών
απέλυσε έναν αντισυνταγματάρχη, τον
«σύνδεσμο» της Πολιτοφυλακής με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς
από εσωτερική έρευνα που διενήργησε διαπιστώθηκε ότι είχε εμβολιαστεί χωρίς να
ανήκει στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα. Η Ισπανία έχει επιλέξει να εμβολιάσει
αρχικά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
και τους ηλικιωμένους που διαμένουν σε
οίκους ευγηρίας. Στην έκθεση αυτή κατονομάζονται και άλλα μέλη του Γενικού Επιτελείου που έλαβαν την πρώτη δόση του
εμβολίου κατά παρέκκλιση των οδηγιών. Ο
πτέραρχος Βιγιαρόγια, 63 ετών, διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του
«να επωφεληθεί από τα προνόμιά του».
Εκτός από τους στρατιωτικούς, πολλοί πολιτικοί από διάφορα κόμματα εμβολιάστηκαν, χωρίς να ανήκουν στις ομάδες που
έχουν προτεραιότητα. Ένας από αυτούς, ο
περιφερειακός σύμβουλος υγείας της
Μούρθια, Μανουέλ Βιγιέγκας, αναγκάστηκε επίσης να παραιτηθεί.

Προειδοποίηση
για τσουνάμι,
στη Χιλή μετά
από σεισμό 7 R
Σαντιάγο.- ΑΠΕ-ΜΠΕXinhua-AFP-Reuters
Ισχυρός σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε
το βράδυ του Σαββάτου σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Ανταρκτικής, κοντά στη
Βάση Εδουάρδο Φρέι της Χιλής, με το
υπουργείο Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής να εκδίδει προειδοποίηση
για τσουνάμι και να προτρέπει τους πάντες
να μείνουν μακριά από τις ακτές.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:36 (τοπική ώρα· 01:36 ώρα Ελλάδας) στη θάλασσα,
περίπου 210 χιλιόμετρα ανατολικά από τη
βάση αυτή, σε σχετικά μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε η εθνική υπηρεσία
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων
(ONEMI), η οποία απηύθυνε σύσταση
προς όλους να απομακρυνθούν από τις
ακτές στην Ανταρκτική. Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) από
την πλευρά του εκτίμησε ότι ο σεισμός είχε
μέγεθος 7,3 βαθμών, εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο κοντά στα νησιά
Νότια Σέτλαντ, ανοικτά της Ανταρκτικής.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Χιλής αρχικά έστειλε μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα πολιτών σε όλη τη χώρα προειδοποιώντας να
μείνουν μακριά από τις ακτές λόγω κινδύνου
τσουνάμι. Κατόπιν διαβεβαίωσε πως η προειδοποίηση εστάλη κατά λάθος, διευκρινίζοντας πως αφορά όσους βρίσκονται στην
Ανταρκτική. Φ.Γ.

HΠΑΚόσμος
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Πέθανε ο εμβληματικός
παρουσιαστής Λάρι Κινγκ

Τεξανός κατηγορείται
ότι απείλησε
να σκοτώσει
την Αλεξάντρια
Οκάσιο-Κορτέζ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Λάρι Κινγκ, εμβληματικός παρουσιαστής του CNN για πολλά χρόνια, μέσω
των συνεντεύξεων του, της αναρίθμητης παραγωγής ειδήσεων, αλλά και των ενδυματολογικών ιδιαιτεροτήτων του, πέθανε. Ήταν 87 ετών.

Ο

Ο γιος του, Τσανς, επιβεβαίωσε το θάνατο του
Κινγκ, το πρωί του Σαββάτου.
Ο Κινγκ παρουσίαζε την εκπομπή «Larry King
Live» στο CNN για περισσότερα από 25 χρόνια,
παίρνοντας συνεντεύξεις από προεδρικούς υποψηφίους, διασημότητες, αθλητές, πρωταγωνιστές ταινιών, αλλά και απλούς, καθημερινούς
ανθρώπους.
Ο ίδιος, συνταξιοδοτήθηκε το 2010, έχοντας
συμπληρώσει περισσότερα από 6.000 επεισόδια
της τηλεοπτικής εκπομπής του.
Μία ανακοίνωση αναρτήθηκε στην επιβεβαιωμένη σελίδα του στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ανακοινώνοντας το θάνατό του.

«Με βαθιά λύπη, η Ora Media ανακοινώνει το θάνατο του συνιδρυτού μας, τηλεοπτικού παρουσιαστή και φίλου Λάρι Κινγκ, που
πέθανε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών,
στο ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai Medical
Center, στο Λος Άντζελες» ανέφερε η ανακοίνωση.
«Για 63 χρόνια και μέσω του ραδιοφώνου, της
τηλεόρασης, αλλά και ψηφιακών μέσων, οι αρκετές χιλιάδες συνεντεύξεων, βραβείων και παγκόσμιας αναγνώρισης του Λάρι, αποτέλεσαν μία
απόδειξη του μοναδικού του και διαρκούς ταλέντου του, ως παρουσιαστή» πρόσθετε η ίδια
ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση, δεν αναφέρθηκε
η αιτία του θανάτου του.
Ο Κινγκ εισήλθε στο νοσοκομείο με
COVID-19, στις αρχές Ιανουαρίου και στο αναφερόμενο παραπάνω ιατρικό κέντρο, όπως είχε
δηλώσει τότε, μία πηγή που βρίσκεται κοντά
στην οικογένεια του.
Πηγή: CNN

Πάνω από 2.500 συλλήψεις υποστηρικτών του Ναβάλνι
Βρυξέλλες.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ
Μπορέλ κατήγγειλε τις «μαζικές συλλήψεις» και «τη
δυσανάλογη χρήση βίας» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν το Σάββατο στη Ρωσία με
αίτημα την απελευθέρωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.
«Θα συζητήσουμε την Δευτέρα τα επόμενα βήματα,
με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ», πρόσθεσε
στην ανάρτησή του στο Twitter.
Πολλές χώρες μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχουν ζητήσει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της
Ρωσίας για την υπόθεση Ναβάλνι, ωστόσο για να γίνει
κάτι τέτοιο απαιτείται ομοφωνία των 27 χωρών μελών.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν νωρίτερα
το Σάββατο στη Ρωσία, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του ίδιου του Ναβάλνι. Η Διεθνής Αμνηστία
κατηγόρησε τη ρωσική αστυνομία για «ξυλοδαρμούς
αδιακρίτως» και «αυθαίρετες συλλήψεις». Σύμφωνα με
τη μη κυβερνητικό οργάνωση OVD-Info, έχουν συλληφθεί 2.501 άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Μεταξύ των
προσαχθέντων ήταν και η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, η οποία κρατήθηκε για μερικές ώρες σε αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.
Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι έγιναν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα
με το Γαλλικό Πρακτορείο στη Μόσχα κατέβηκαν
στους δρόμους περίπου 20.000 άνθρωποι. Η τοπική
αστυνομία έκανε λόγο για 4.000 συγκεντρωμένους.
Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Πούτιν κλέφτη», «Ναβάλνι, είμαστε μαζί σου» και «Ελευθερία για
τους πολιτικούς κρατούμενους».

Στη Μόσχα, διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τους πρώτους να επιδίδονται
σε χιονοπόλεμο εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας
και τους δεύτερους να απαντούν με τα γκλομπ. Νωρίς
το βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν
κοντά στη φυλακή Ματρόσκαγια Τισίνα, όπου κρατείται ο Ναβάλνι. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους ξυλοκόπησαν και διέλυσαν το πλήθος.
Ο Λεονίντ Βολκόφ, μέλος της ομάδας του Ναβάλνι,
υποστήριξε ότι στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
συμμετείχαν 250-300.000 άνθρωποι. «Είναι κάτι χωρίς
προηγούμενο», τόνισε στο κανάλι του Ναβάλνι στο
Youtube, ανακοινώνοντας ότι θα οργανωθούν νέες διαδηλώσεις «το επόμενο Σαββατοκύριακο».
Στην Αγία Πετρούπολη, το πλήθος κατέκλυσε τη
Λεωφόρο Νιέφσκι ενώ μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν
επίσης στο Βλαδιβοστόκ και το Χαμπαρόφσκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου επίσης σημειώθηκαν συγκρούσεις και συλλήψεις. Στο Γιακούτσκ της Σιβηρίας,
περίπου 100 άνθρωποι διαδήλωσαν, μολονότι η θερμοκρασία στην περιοχή έχει πέσει στους -50 βαθμούς
Κελσίου. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου
Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την πρεσβεία των ΗΠΑ ότι ανήρτησε στον ιστότοπό της
«δρομολόγια» των διαδηλώσεων για να ενθαρρύνει
τους συγκεντρωμένους και ζήτησε «εξηγήσεις». Η
πρεσβεία είχε καλέσει τους Αμερικανούς πολίτες να
μην συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, αναφέροντας
τις περιοχές στις οποίες προγραμματίζονταν συγκεντρώσεις. Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατήγγειλε μέσω του
Twitter την «καταστολή των δικαιωμάτων» των Ρώσων πολιτών.

Ένας άνδρας από το Τέξας κατηγορείται ότι
συμμετείχε στην εισβολή στο Καπιτώλιο, στις
6 Ιανουαρίου και απείλησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης να σκοτώσει τη Δημοκρατική βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ,
σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την Παρασκευή να παραμείνει υπό κράτηση ο ύποπτος,
που ονομάζεται Γκάρετ Μίλερ, ενόψει της
προσαγωγής του ενώπιον δικαστή την Δευτέρα. Ο Μίλερ βαρύνεται με πέντε κατηγορίες,
μεταξύ των οποίων για παράνομη είσοδο και
για απειλή ότι θα σκοτώσει την Οκάσιο-Κορτέζ.
Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο γίνεται αναφορά σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο Μίλερ ανακοινώνει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον και απειλεί να σκοτώσει την βουλευτή καθώς και έναν αστυνομικό του Καπιτωλίου. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι είχε εκτοξεύσει πολλές απειλές στις
πλατφόρμες που χρησιμοποιούσε. Σε μια περίπτωση σχολίασε «την επόμενη φορά θα φέρουμε τα όπλα» κάτω από ένα βίντεο που
έδειχνε τους εισβολείς να βγαίνουν από το
κτίριο του Κογκρέσου. Στις 12 Ιανουαρίου η
Οκάσιο-Κορτέζ ανάρτησε στο Instagram ένα
βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο φοβόταν ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοί της στο Κογκρέσο θα αποκάλυπταν
στο πλήθος πού κρυβόταν και θα διέτρεχε τον
κίνδυνο «να την απαγάγουν ή ακόμη χειρότερα». Είπε μάλιστα ότι «είχε μια πολύ στενή
επαφή, κατά την οποία πίστεψε ότι επρόκειτο
να πεθάνει», αλλά για «λόγους ασφαλείας»
δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες.
«Δεν ήξερα αν θα έβγαινα ζωντανή στο τέλος
εκείνης της ημέρας», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν υπόσχεται
να στηρίξει τα
θύματα αιμομιξίας
Παρίσι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
υποσχέθηκε στα ανήλικα θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης ότι «δεν θα αισθανθούν ποτέ ξανά μόνα τους», ανακοινώνοντας μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της αιμομιξίας, σε
μια περίοδο που τα στόματα έχουν ανοίξει στη
χώρα και χιλιάδες μαρτυρίες έρχονται στο
φως της δημοσιότητας κάθε εβδομάδα.
«Είμαστε εδώ. Σας ακούμε. Σας πιστεύουμε.
Και δεν θα μείνετε ποτέ ξανά μόνοι», ανέφερε
ο Μακρόν σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον
λογαριασμό του στο Twitter. «Σήμερα, η ντροπή αλλάζει στρατόπεδο», πρόσθεσε ο Γάλλος
πρόεδρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του
επειδή «σπάει η σιωπή» που επέβαλαν «οι
εγκληματίες και οι αλλεπάλληλες αδυναμίες»
του νόμου.
Η αφορμή ήταν η έκδοση, στις αρχές του
μήνα, του βιβλίου «La familia grande» (σ.σ. «Η
μεγάλη φαμίλια») της Καμίλ Κουσνέρ, κόρης
του ιδρυτή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Μπερνάρ Κουσνέρ. Στο βιβλίο αυτό η Καμίλ κατηγορεί τον πατριό της, τον γνωστό πολιτικό
επιστήμονα Ολιβιέ Ντυαμέλ, ότι κακοποίησε
σεξουαλικά τον αδελφό της, όταν ήταν ανήλικος. Μετά το πρώτο σοκ, χιλιάδες μαρτυρίες
θυμάτων αιμομιξίας άρχισαν να εμφανίζονται
στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, υπό
το χάσταγκ #Metooinceste.
«Αυτές τις μαρτυρίες, κανείς δεν μπορεί πια
να τις αγνοήσει. Πρέπει να ακούσουμε, να συγκεντρώσουμε τις μαρτυρίες των θυμάτων,
ακόμη και πολλών ετών, δεκαετιών, πρέπει να
τιμωρήσουμε τους εγκληματίες για τις προηγούμενες ενέργειές τους και να τους εμποδίσουμε να τις επαναλάβουν», τόνισε ο Μακρόν.
«Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τον ποινικό
κώδικα για να προστατεύσουμε τα παιδιά θύματα αιμομιξίας και σεξουαλικής βίας», πρόσθεσε.

Οικονομία

GreekNews

Διστακτική
η Γουόλ Στριτ
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε
με πτώση 179,03 μονάδων (–0,57%), στις 30.996,98
μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν
τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε αντίθετα με άνοδο 12,15 μονάδων (+0,09%),
στις 13.543,06 μονάδες, νέο ιστορικό υψηλό.
Ο ευρύς δείκτης S&P 500, που θεωρείται ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 11,60
μονάδων (–0,30%), στις 3.841,47 μονάδες.
Όλη την εβδομάδα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,6%, ο Nasdaq άνοδο 4,2% και ο S&P 500 άνοδο 2%.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
6.695,07 -20,35 -0,30%
Παρίσι
CAC 40
5.559,57 -31,22 -0,56%
Ζυρίχη
SMI
10.930,81 +17,70 +0,16%
Φραγκφούρτη DAX30
13.873,97 -32,70 -0,24%
Φραγκφούρτη EuroStoxx50 3.602,41 -15,94 -0,44%

Το ευρώ στα $1,2158
Η αύξηση που παρουσίασαν οι πωλήσεις έτοιμων κατοικιών στις ΗΠΑ το, Δεκέμβριο, παρά τα
αντίθετα προγνωστικά, στήριξαν την ισοτιμία του
δολαρίου.
Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2158 δολ.
Το ευρώ βρίσκεται στα 126,286 γεν, στο 0,8918
με τη στερλίνα και στο 1,0772 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό
0,32% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα
103,838 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,67% και διαμορφώνεται στα 1,3638 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2021
και υψηλότερο για το 2022 προβλέπουν οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (Survey of Professional
Forecasters) για το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί φέτος 4,4%, κατά
0,9 της ποσοστιαίας μονάδας λιγότερο από ότι
εκτιμούσαν το προηγούμενο τρίμηνο, όταν ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,3%. Για το 2022 προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 3,7% έναντι πρόβλεψης
2,6% στο προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για το 2023
αναμένουν σημαντική επιβράδυνσή του στο 1,9%.
Για τον πληθωρισμό, οι αναλυτές δεν άλλαξαν
τις προβλέψεις τους για το 2021 και το 2022 (0,9%
και 1,3%, αντίστοιχα), ενώ για το 2023 προβλέπουν
περαιτέρω ενίσχυσή του στο 1,5%.
Για την ανεργία, οι αναλυτές προβλέπουν ελαφρά χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Συγκεκριμένα, αναμένουν ότι θα
ανέλθει στο 8,9% φέτος και στο 8,3% το 2022 έναντι 9,1% και 8,4%, αντίστοιχα, το προηγούμενο τρίμηνο. Για το 2023 προβλέπουν περαιτέρω μείωση
της ανεργίας στο 7,8%.
**** Στα 107,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο το Νοέμβριο του
2020, παρουσιάζοντας αύξηση 0,82% συγκριτικά
με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο.
Αναλυτικότερα, το 11μηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, το νέο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς το Δημόσιο μειώθηκε στα 5,786 δις. ευρώ,
ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 6,953
δις. ευρώ (μείωση κατά 16,78%). Το μήνα Νοέμβριο
το συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασε τα
847 εκατ. ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα του 2019 είχε
φθάσει τα 737 εκατ. Σε ό,τι αφορά τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν μόνο φορολογικές
υποχρεώσεις, το 11μηνο μειώθηκαν στα 5,020 δισ.
ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχαν φτάσει τα
6,467 δισ. ευρώ (μείωση κατά 22,37 %).
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O ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρηματιστήριο Κύπρο
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Κ) μιλάει με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη (Κ-Δ) και την ηγεσία του υπουργείου, κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Αθήνα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε απώλειες 1,41% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την τρίτη εβδομάδα του 2021, ενώ μειωμένη παρουσιάζεται και η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών,
γεγονός που αποτυπώνει την απώλεια της
δυναμικής της αγοράς.

Στις διεθνείς αγορές το ράλι, που στηρίχθηκε
στις προσδοκίες για μεγάλο πακέτο τόνωση της
αμερικανικής οικονομίας μετά την ανάληψη της
προεδρίας από τον Τζο Μπάϊντεν, δείχνει σημάδια αναστολής, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν περισσότερο στις αποτιμήσεις και τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τις οικονομίες από την
εξέλιξη της πανδημίας.
Οι επενδυτές στην εγχώρια αγορά αναμένουν
τη σημερινή ανακοίνωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, με την αγορά να μην περιμένει αλλαγή στην αξιολόγηση «ΒΒ», όμως η
αναφορά τους για τις προοπτικές της Ελλάδος
ίσως να μπορούσε να βελτιώσει το χρηματιστηριακό κλίμα.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 778,98 μονάδες, έναντι 790,14 μονάδων
της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας
εβδομαδιαία πτώση 1,41%. Από τις αρχές του
2021 καταγράψει απώλειες σε ποσοστό 3,71%.
Τεχνικά η αγορά μετά τη διάσπαση της στήριξης των 790-780 μονάδων, επόμενες στηρίξεις

βρίσκει στις 770 και χαμηλότερα στις 750 μονάδες, ενώ αντίσταση υπάρχει στη ζώνη των 800810 μονάδων.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,53%,
ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με απώλειες 0,56%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ από
τις αρχές του νέου έτους υποχωρεί κατά 7,88%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα
263,981 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών
διαμορφώθηκε στα 52,797 εκατ. ευρώ, από 60,214
εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 599 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκε στα 52,611 δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha
Bank και η Eurobank διακινώντας 10.157.372 και
5.895.504 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Alpha Bank με 8,537 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με
8,345 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές,
90 πτωτικά και 13παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Εκδόσεις Λιβάνη +19,42% και Mermeren +17,19%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Τρία Άλφα(πο) -19,17% και SATO -13,85%.

Συρρίκνωση επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε σημαντικά τον Ιανουάριο καθώς οι περιορισμοί του lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού έπληξαν σοβαρά τον κυρίαρχο τομέα υπηρεσιών,
σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Ο προκαταρκτικός σύνθετος PMI για την ευρωζώνη της IHS Markit, που αντανακλά την
κατάσταση της οικονομίας της, υποχώρησε περαιτέρω κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που
διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση,
στις 47,5 μονάδες τον Ιανουάριο από τις 49,1
τον Δεκέμβριο. Οικονομολόγοι σε έρευνα του
Reuters ανέμεναν να υποχωρήσει στις 47,6 μονάδες.
Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να
αναπτυχθεί κατά 0,6% αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters νωρίτερα αυτή
την εβδομάδα και θα επιστρέψει στα προ της
πανδημίας επίπεδα εντός δύο ετών εν μέσω ελπίδων ότι η κυκλοφορία των εμβολίων θα επιτρέψει την αποκατάσταση κάποιου είδους ομαλότητας. Ο PMI για τον τομέα υπηρεσιών υποχώρησε στις 45,0 από τις 46,4 μονάδες, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν μείωση στις 44,5 και απέχοντας από τα
ιστορικά χαμηλά επίπεδα στην αρχής της παν-

δημίας. Με τη δραστηριότητα να είναι ακόμα
σε κάμψη και τους περιορισμούς να αναμένεται
να παραμείνουν σε ισχύ για κάποιο διάστημα
ακόμα, οι εταιρίες υπηρεσιών αναγκάστηκαν να
μειώσουν τις χρεώσεις τους. Ο δείκτης τιμών
παραγωγής μειώθηκε στις 46,9 από τις 48,4, το
χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.
Η δραστηριότητα στα εργοστάσια παρέμεινε
ισχυρή και ο δείκτης PMI για τη μεταποίηση διατηρήθηκε άνετα πάνω από το όριο των 50 μονάδων, στις 54,7, αν και χαμηλότερα συγκριτικά
με τις 55,2 μονάδες του Δεκεμβρίου. Αναλυτές
στην έρευνα του Reuters ανέμεναν μείωση στις
54,5 μονάδες. Ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε στις 54,5 από τις 56,3 μονάδες.
Ωστόσο, παρά την ισχυρή ζήτηση τα εργοστάσια μείωσαν και πάλι το προσωπικό τους,
όπως κάνουν κάθε μήνα από τον Μάιο του
2019. Ο δείκτης απασχόλησης μειώθηκε στις
48,9 από τις 49,2 μονάδες.
Καθώς τα προγράμματα εμβολιασμού ανεβάζουν ταχύτητα ύστερα από ένα αργό ξεκίνημα
στην Ευρώπη, η αισιοδοξία για την ερχόμενη
χρονιά παρέμεινε ισχυρή. Ο σύνθεετος δείκτης
μελλοντικής παραγωγής διαμορφώθηκε στις
63,6 μονάδες από το σχεδόν υψηλό τριετίας του
Δεκεμβρίου των 64,5 μονάδων.

Μικρές ζημιές παρουσίασε την Παρασκευή
το Χρηματιστήριο διακόπτοντας ένα σερί
τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων.
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 57,43
μονάδες παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό
0,21%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση 0,20%, κλείνοντας στις 34,12
μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €72.294.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 1,95%.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες οριακά κέρδη, σε ποσοστό 0,08% παρουσίασε η Εναλλακτική Αγορά. Ζημιές παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία με 1,80% και ακολούθησε η Κύρια Αγορά με 0,75%, ενώ ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών δεν παρουσίασε μεταβολή. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €36.047 (χωρίς μεταβολή –
τιμή κλεισίματος €0,77). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €10.754
(πτώση 3,35% - τιμή κλεισίματος €,75), της
Louis PLC με €9.638 (χωρίς μεταβολή – τιμή
κλεισίματος €0,10), της The Cyprus
CementPublicCompany με €4.047 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,38) και της Logicom
με €3.935 (πτώση 2,21% - τιμή κλεισίματος
€1,39). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και επτά παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 97.

Μείωση στον Δείκτη
Τιμών Κατοικιών
Την πρώτη μείωση σε τριμηνιαία βάση έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίασε το τρίτο
τρίμηνο του 2020 ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών
που καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ σε ετήσια βάση ο ΔΤΚ παρουσίασε
σημαντική επιβράδυνση.
Η ΚΤΚ αποδίδει την τριμηνιαία μείωση
στην πανδημία του κορωνοϊού και την μείωση
της οικονομικής δραστηριότητας που είχε την
αντανάκλασή της και στις τιμές των ακινήτων,
ενώ προειδοποιεί πως οι πιέσεις στον δείκτη
θα συνεχιστούν κυρίως λόγω της συνέχισης
της οικονομικής δυσχέρειας και της αβεβαιότητας. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο ΔΤΚ το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατέγραψε την πρώτη μικρή τριμηνιαία μείωση μετά από δεκαέξι τρίμηνα συνεχόμενων αυξήσεων. Ειδικότερα υποχώρησε κατά 0,3% σε σχέση με αύξηση 0,9% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση (3ο τρίμηνο
2019) κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση, με
τον ρυθμό αύξησης να υποχωρεί στο 1,2% σε
σχέση με 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
Παράλληλα, για πρώτη φορά από το πρώτο
τρίμηνο του 2016 καταγράφονται τριμηνιαίες
μειώσεις στις τιμές κατοικιών σε τέσσερις
επαρχίες ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα στην Πάφο καταγράφηκε μείωση 1,8%,στη Λευκωσία
0,5%,και στην Λάρνακα και Αμμόχωστο 0,4%.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές ανά τύπο κατοικίας,
οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μικρή
μείωση 0,2% σε τριμηνιαία βάση για πρώτη
φορά μετά το τρίτο τρίμηνο του 2016, λόγω
κυρίως των επιπτώσεων της πανδημίας και της
μείωσης στη ζήτηση από ξένους αγοραστές.
Επίσης μείωση σημείωσαν και οι τιμές των οικιών κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο.
Σε ετήσια βάση τόσο οι τιμές των οικιών
όσο και οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν επιβραδυνόμενη αύξηση 0,7% και 2,5%,
αντίστοιχα.
Σε ετήσια βάση σημειώθηκε σημαντική επιβράδυνση στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών από 2,2% το δεύτερο τρίμηνο στο 1,2% το
τρίτο τρίμηνο του 2020.
Οι αυξήσεις στις τιμές διαμερισμάτων σημείωσαν επιβράδυνση κατά το υπό εξέταση τρίμηνο (2,5%) ενώ όλα τα προηγούμενα τρίμηνα
από το τρίτο τρίμηνο του 2017 και εντεύθεν οι
αυξήσεις ξεπερνούσαν το 4%.
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Για ανεπάρκεια
και ανικανότητα
κατηγορεί το ΑΚΕΛ
την κυβέρνηση
Λευκωσία.Με δήλωσή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης καλεί την κυβέρνηση
να σεβαστεί τις θυσίες των πολιτών σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευημερίας τους.
«Η πορεία που παρουσιάζεται στα επιδημιολογικά
δεδομένα, μετά την επιβολή του λοκ-νταουν, συνιστά μια θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη. Επιβεβαιώνει
όμως ταυτόχρονα, τις προηγούμενες αλλοπρόσαλλες, αντιφατικές και άστοχες αποφάσεις που οδήγησαν στην έξαρση του δεύτερου κύματος και στην συνακόλουθη απώλεια του ελέγχου από την κυβέρνηση.
Εκ του αποτελέσματος, δεν θα φθάναμε στο τραγικό σημείο στο οποίο βρεθήκαμε εξαιτίας της ανεπάρκειας και της ανικανότητας των κυβερνώντων αν,
ανάμεσα σε άλλα:
· το καθολικό λοκ-νταουν αποφασιζόταν στον
χρόνο που έπρεπε,
· αν λαμβάνονταν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας στους οίκους ευγηρίας,
· αν λαμβάνονταν τα αναγκαία μέτρα προετοιμασίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και εν γένει του
συστήματος υγείας για το αναμενόμενο δεύτερο κύμα.
Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί τις θυσίες
των πολιτών σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της ευημερίας τους και να προχωρήσει αμέσως:
Στην αξιολόγηση και υλοποίηση των προτάσεων
που κατάθεσε το ΑΚΕΛ που έχουν στο επίκεντρο
τους την αποτελεσματικότερη θωράκιση του δημόσιου τομέα υγείας,
Στην εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας με την συμπερίληψη και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ενταγμένων ή μη στο ΓΕΣΥ, κατά τρόπο
που να αντιμετωπιστεί η παρούσα πληρότητα σε
ΜΕΘ και ΜΑΦ,
Σε δωρεάν μαζικό έλεγχο με rapid-tests του πληθυσμού και ειδικότερα τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ώστε να απομονωθεί αποτελεσματικότερα ο ιός και να μπορέσει
άμεσα η οικονομία να επανεκκινήσει,
Να προβεί σε όλες τις ενέργειες για εξασφάλιση
το συντομότερο πρόσθετων εμβολίων και από άλλες
αγορές εκτός Ε.Ε, δεδομένου του αποτυχημένου σχεδιασμού της Ε.Ε, όταν αυτά λάβουν την σχετική
άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Για προσπάθεια διαστρέβλωσης από πλευράς
ΑΚΕΛ της εικόνας για τη διαχείριση της πανδημίας,
κάνει λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος
Κούσιος, σημειώνοντας παράλληλα ότι ξενίζει το γεγονός ότι το κόμμα, που εισηγείται με τη σημερινή
του ανακοίνωση διάφορες λύσεις, καταψήφισε το μόνο όπλο που θα διέθετε η Κυβέρνηση ή ο οποιοσδήποτε για να εφαρμόσει αυτές τις λύσεις: τον προϋπολογισμό του κράτους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, σε γραπτή του απάντηση στο ΑΚΕΛ, ο κ. Κούσιος αναφέρει
ότι «το ΑΚΕΛ παραγνωρίζοντας το βασικότερο
όλων, δηλαδή ότι η Κύπρος με αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στη διαχείριση της πανδημίας,
προσπαθεί να διαστρεβλώσει την εικόνα».
«Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του ΑΚΕΛ να
βρει σημεία επίκρισης κατά της Κυβέρνησης, εν μέσω
προεκλογικής περιόδου, αλλά μας ξενίζει το γεγονός
ότι το ΑΚΕΛ, που εισηγείται με τη σημερινή του ανακοίνωση διάφορες λύσεις, καταψήφισε το μόνο όπλο
που θα διέθετε η Κυβέρνηση ή ο οποιοσδήποτε για
να εφαρμόσει αυτές τις λύσεις: τον προϋπολογισμό
του κράτους», επισημαίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Η συναίσθηση της ευθύνης τούτες τις ώρες
απέναντι στην κοινωνία και στη χώρα πρέπει να πρυτανεύσει και τα λόγια με τα έργα πρέπει να συμβαδίζουν, προσθέτει.
«Δυστυχώς, για το ΑΚΕΛ, τα λόγια του με τις πράξεις του δεν συμβαδίζουν», αναφέρει.
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Tέσσερις θάνατοι και 129 νέα περιστατικά Covid-19
Λεκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)

Τ

έσσερις θανάτους από COVID-19
και 129 νέα περιστατικά ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται
σε 183. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι 174
ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των
οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση.
Τα 129 περιστατικά (ποσοστό θετικότητας: 1,58%) προέκυψαν από συνολικά 8,155
τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή
μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test). Ο
συνολικός αριθμός κρουσμάτων ανέρχεται
σε 29,887.
Τα τέσσερα άτομα που απεβίωσαν με την
τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19, αφορούν σε:
Άντρα, ηλικίας 78 ετών, με υποκείμενα
νοσήματα, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας.
Γυναίκα, ηλικίας 89 ετών, με υποκείμενα
νοσήματα, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.
Γυναίκα, ηλικίας 81 ετών, με υποκείμενα
νοσήματα, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Άντρα, ηλικίας 87 ετών, με υποκείμενα
νοσήματα, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο
COVID-19 ανέρχεται σε 183, εκ των οποίων
122 άντρες (67%), και 61 γυναίκες (33%). Ο
μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την
ασθένεια είναι τα 80 έτη.
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ
νοσηλεύονται 174 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 έξι νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
εκτός αναπνευστήρα και 24 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Από τις 8,155 εργαστηριακές διαγνώσεις
που διενεργήθηκαν το Σάββατο οι 2,037 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι
6,118 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν
129 περιστατικά της νόσου COVID-19, που
προέκυψαν ως εξής:
36 κρούσματα από 346 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
2 κρούσματα από 344 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
17 κρούσματα από 760 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
17 κρούσματα από 284 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
2 κρούσματα από 215 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και
ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων
Δημόσιας Υγείας.
55 κρούσματα από 6,118 δείγματα που
εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Στα κατεχόμενα ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι εντοπίστηκαν 15 νέα περιστατικά κορωνοϊού σε σύνολο 1,773 εξετάσεων το τελευταίο 24ωρο.
Τα δύο περιστατικά είναι επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος και τα 13 εγχώριες
μεταδόσεις στην κατεχόμενη Κερύνεια. Τα

άλλα δύο εντοπίστηκαν σε κατεχόμενη Λευκωσία και Μόρφου.
Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στα
κατεχόμενα είναι 2, 012 και καταγράφηκαν
και 12 θάνατοι.
Τη Δευτέρα παραδίδονται δόσεις για ακόμα 1.170 Τουρκοκύπριους του εμβολίου
Pfizer – BioNTech, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ε/κ
επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία Λεωνίδας Φυλακτού,
σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει εντάξει στο σχεδιασμό της
τις ανάγκες των Τουρκοκυπρίων και θα δίνονται σταδιακά δόσεις των εμβολίων.
«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εντάξει
στο σχεδιασμό της τις ανάγκες των Τουρκοκυπρίων και θα δίνονται σταδιακά δόσεις
των εμβολίων», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η συνεννόηση γίνεται με τους
Τουρκοκύπριους μέσα από την Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία.
Υπενθύμισε επίσης ότι η πρώτη παράδοση στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα έγινε
την περασμένη Δεύτερα αφού ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός του προγράμματος
εμβολιασμού στα κατεχόμενα και η εκπαίδευση που προσφέρθηκε προς τους Τουρκοκύπριους για την χρήση του εμβολίου Pfizer.
Αναφορά έκανε ο κ. Φυλακτού και στην
περιορισμένη παραγωγή παγκοσμίως των
εμβολίων Pfizer – BioNTech αυτή την στιγμή, προσθέτοντας ότι «όταν αυξηθεί η παραγωγή θα δοθούν περισσότερες ποσότητες
και στους Τουρκοκύπριους».

Αυξημένη η κίνηση
στο Τρόοδος

Αυξημένη ήταν σήμερα η διακίνηση πολιτών στην περιοχή Τροόδους και έγιναν δεκάδες καταγγελίες για παραβίαση μέτρων
κατά COVID, τροχαία αδικήματα και πλανοδιοπώληση .
Σε αστυνομική ανακοίνωση αναφέρεται
ότι για σκοπούς τήρησης της τάξης, παροχής διευκολύνσεων στο κοινό, αλλά και παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων
για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, λειτούργησε στην περιοχή, Κέντρο
Συντονισμού της Αστυνομίας. Παράλληλα
μέλη του Σώματος, διενήργησαν αριθμό
ελέγχων σε υποστατικά και πολίτες.
Από τους ελέγχους, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε 21 καταγγελίες πολιτών, σχετικά με παραβάσεις του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, 34 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα και τέσσερις καταγγελίες για παράνομη πλανοδιοπώληση.
Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η παρουσία
του κοινού στην περιοχή Τροόδους, επιτρέπεται μόνο για ατομική άσκηση ή άθληση,
στα μονοπάτια της φύσης του Τμήματος Δασών και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η
παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή, είναι αυξημένη για διαχείριση της κατάστα-

σης και έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων
κατά του κορωνοϊού.
Ως εκ τούτου καλείται το κοινό και όσοι
σχεδιάζουν να μεταβούν στην περιοχή του
Τροόδους, να εφαρμόζουν πιστά και με
ακρίβεια τις οδηγίες και τα διατάγματα του
Υπουργείου Υγείας, για παρεμπόδιση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Δήμαρχος Λεμεσού

Πολιτιστικό οξυγόνο αποτελούν οι διαδικτυακές παραστάσεις στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο αναφέρει ο Δήμαρχος Λεμεσού,
με αφορμή τη σημερινή μαραθώνια διαδικτυακή παράσταση της Παγκύπριας Συντεχνίας Επαγγελματιών Καλλιτεχνών και καλεί την Κυβέρνηση να επαναλειτουργήσει
τα θέατρα.
Σε ανακοίνωση του, ο Νίκος Νικολαϊδης
συγχαίρει την ΠΑΣΥΝΕΚ για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει τις δυο ολοήμερες διαδικτυακές παραστάσεις, σήμερα και
το ερχόμενο Σάββατο, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, τους οποίους επίσης
ευχαριστεί και συγχαίρει.
«Είναι με ιδιαίτερη τιμή και με μεγάλη χαρά που ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει με το
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο σε αυτές τις εκδηλώσεις και ευχαριστώ τον Πρόεδρο της
ΠΑΣΥΝΕΚ, φίλο Γιώργο Γιωργαλλέττο που
μας έκανε αυτή την πρόταση», προσθέτει.
Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Λεμεσού σημειώνει πως δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να
γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις για να στηριχτούν οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι του
πολιτισμού «που έχουν μείνει εκτεθειμένοι
και αβοήθητοι εν μέσω πανδημίας».
Υπογραμμίζει δε ότι «μια πολιτεία, μια
κοινωνία, οφείλει έμπρακτα να δείχνει το
σεβασμό και τη στήριξη προς τους ανθρώπους του πολιτισμού, ως ελάχιστη ανταπόδοση της τεράστιας προσφοράς τους προς
τον τόπο και προς το ευ ζην όλων μας».
Εκφράζει δε τη βεβαιότητα του για την
ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα για
έμπρακτη στήριξη προς τους καλλιτέχνες
και πως «θα δείξουν και το δρόμο που θα
πρέπει να ακολουθήσουν και οι επίσημοι
φορείς του κράτους».
Λέγοντας ότι αυτές οι παραστάσεις «είναι
πολιτιστικό οξυγόνο για όλους μας, κάτι περισσότερο από απαραίτητο, ιδιαίτερα αυτές
τις μέρες του εγκλεισμού και της απομόνωσης», ο κ.Νικολαϊδης θεωρεί πως «ήταν και
εξακολουθεί να είναι τεράστιο λάθος το
κλείσιμο των θεάτρων εξαιτίας της πανδημίας».
«Δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία από τα
θέατρα και τον πολιτισμό», αναφέρει και
προσθέτει ότι «με τη λήψη κατάλληλων μέτρων τα θέατρα μπορούν και πρέπει άμεσα
να επαναλειτουργήσουν και θα πρέπει η κυβέρνηση, έστω και τώρα, να πάρει αυτή την
απόφαση».
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Αναστασιάδης: Να υπερβούμε το τοξικό κλίμα και
να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση προϋπολογισμού
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
διαίτερη ικανοποίηση για την ψήφιση
του κρατικού προϋπολογισμού εξέφρασε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, τονίζοντας πως είναι «καθοριστικό να
υπερβούμε το τοξικό κλίμα αντιπαράθεσης
που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες
και να επικεντρωθούμε με κλίμα συναίνεσης
στην υλοποίηση του προϋπολογισμού, που με
υπευθυνότητα η Βουλή υπερψήφισε».

Ι

«Δεν έχω αμφιβολία πως αν, υπερβαίνοντας τις
όποιες πολιτικές διαφορές, επικεντρωθούμε στην
πιστή υλοποίηση του προϋπολογισμού, θα δώσουμε αυτό που χρωστούμε στην πατρίδα μας και
οφείλουμε στους πολίτες που αναμένουν από
εμάς να ασκούμε δημιουργική πολιτική», ανέφερε
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε τηλεοπτική δήλωση το βράδυ της Παρασκευής.
Όπως ανέφερε, «με την ψήφιση του προϋπολογισμού, η χώρα μας επιτέλους ξεπερνά ένα κρίσιμο πρόβλημα που δημιούργησαν πολιτικές σκοπιμότητες».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως για
πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιμετωπίζουμε μια πανδημία που
απειλεί την υγεία και τη ζωή των πολιτών, προκαλώντας την ίδια ώρα τεράστια αβεβαιότητα
στην οικονομία του τόπου και απειλεί άμεσα άμεσα, τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων αλλά
και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας, καθιστώντας θύματα ευάλωτους συμπολίτες μας.
«Αυτή η συγκυρία αντί να συνενώσει, δυστυχώς θεωρήθηκε από κάποιους πως αποτελούσε
ευκαιρία για ενίσχυση του αντιπολιτευτικού τους
ρόλου, καταψηφίζοντας τον προϋπολογισμό και
οδηγώντας τη χώρα σε χάος», τόνισε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε ως
«διπλά απογοητευτικό» το ότι η άρνηση ψήφισης
του προϋπολογισμού «δεν έγινε γιατί υπήρχαν
θεμιτές πολιτικές διαφορές, τις οποίες επικαλέστηκε το ΑΚΕΛ και βεβαίως απολύτως σέβομαι,
αλλά με την πρόταξη ζητήματος ασχέτου με την
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης».
«Για αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
όσοι συνέβαλαν με τις εισηγήσεις τους στην διαμόρφωση της τελικής πρότασης που εγκρίθηκε
και απέτρεψαν με την θετική ψήφο τους μία νέα
κρίση στη χώρα», είπε.
Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, στον Πρόεδρο και τους Βουλευτές του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης συμμετέχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την αντιμετώπιση της πανδημίας κορωνοϊού.
που εργάστηκαν με συνέπεια για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. «Αλλά την ίδια ώρα
ευχαριστίες απευθύνω στην ΕΔΕΚ και την Συμμαχία Πολιτών, την Αλληλεγγύη, την Πλατφόρμα Δημοκρατικών Δυνάμεων και το ΕΛΑΜ που
με τις εισηγήσεις και την ψήφο τους συνέβαλαν
να ξεπεράσουμε προβλήματα και να οδηγήσουμε
την χώρα ξανά σε ομαλή πορεία», ανέφερε.
Στις δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως η βούληση της Κυβέρνησης για αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας, καταγράφεται μέσα από τις δαπάνες
ενίσχυσης του τομέα της υγείας, τη στήριξη των
εισοδημάτων των ευάλωτων ομάδων, των εργαζομένων, τις χορηγίες και τα ειδικά προγράμματα στήριξης σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα και φορείς που συνολικά ανήλθαν για
το 2020, στο 1,6 δις.
«Η ίδια πολιτική βούληση καταγράφεται και
στον προϋπολογισμό του 2021, με αυξημένες δαπάνες κατά 930 εκατομμύρια ώστε να μην παραγνωρίζονται και οι αναπτυξιακές ανάγκες», είπε.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα προϋπολογισμό που έχει καταρτιστεί στοχευμένα και οικοδομείται πάνω σε πέντε μεγάλους στρατηγικούς
πυλώνες.
Ο πρώτος αφορά στη συνέχιση των έκτακτων
μέτρων προς στήριξη των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της πανδημί-

ας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω πως
μόνο για τον τρέχοντα μήνα οι δαπάνες του κράτους για τον πιο πάνω σκοπό, υπερβαίνουν τα
330 εκατομμύρια, σημείωσε.
Ο δεύτερος αφορά στην ενίσχυση και εδραίωση του κράτους πρόνοιας και στήριξης. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο όσον αφορά τον τομέα υγείας να
σημειώσω πως ο προϋπολογισμός του 2021 είναι
ο μεγαλύτερος σε δαπάνες στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιπροσωπεύοντας το
12,7% των πρωτογενών δαπανών του συνολικού
προϋπολογισμού, είπε.
«Όσον αφορά τις κοινωνικές ευαισθησίες της
Κυβέρνησης για προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, τις ανάγκες στέγασης τους,
και τις υποδομές κοινής ωφελείας, οι συνολικές
δαπάνες ανέρχονται το 2021 στα 2 δις 914 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 37,5% των συνόλου των πρωτογενών δαπανών του κράτους»,
ανέφερε.
Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ανάκαμψη αλλά και για μία βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη
καθώς, ενσωματώνει τις απαραίτητες πιστώσεις
ύψους 634 εκατομμυρίων για υλοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, ενισχύει επί πλέον
την επιχειρηματικότητα με ένα προϋπολογισμό
της τάξης των €400 εκ. για την περίοδο 20212027, στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, με πέραν
των 50 αναπτυξιακών έργων, ενώ ταυτόχρονα,

δίνουμε έμφαση στην παιδεία μας με 1 δις 297
εκατομμύρια, χωρίς να παραγνωρίζουμε τον πολιτισμό με δαπάνες ύψους 147 εκατομμυρίων.
Όπως είπε, τα μεγάλα έργα αναπτυξιακών
υποδομών ανέρχονται σε €1δις. Ανέφερε ενδεικτικά την αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 82% για την επόμενη τριετία.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο τέταρτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης. Λαμβάνοντας υπόψη τους
κινδύνους που η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δυνατότητας της Εθνικής Φρουράς, ο
κρατικός προϋπολογισμός για το 20 21, είναι αυξημένος κατά 71 εκ ευρώ, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 20% περίπου. Σε τούτο δεν λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες πιστώσεις που έχουν
χορηγηθεί μέσω του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2020, ύψους 77εκ. ευρώ.
Τέλος, ο πέμπτος πυλώνας αφορά στον μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό της χώρας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την θωράκιση του Κράτους Πρόνοιας μέσω της αναδιοργάνωσης, εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση της Υπηρεσίας
Κοινωνικής Ευημερίας και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων, με τη δημιουργία Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Περιλαμβάνει ακόμη τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αλλάζει ριζικά τον
τρόπο λειτουργίας του κράτους, τόσο σε τοπικό
όσο και κεντρικό επίπεδο, προς όφελος των πολιτών και με εξοικονομήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και
των δικαστηρίων, κάτι που παράλληλα με την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την ενδυνάμωση του περί δικαίου αισθήματος των συμπολιτών μας, θα οδηγήσει και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας,
τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για λογοδοσία, διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της
«Πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε
ακόμη στη μεταρρύθμιση στην Παιδεία, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης εντός του 2021
του προγράμματος για πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό
6,000 αιθουσών διδασκαλίας σε όλη την Κύπρο
και την ενεργειακή αυτονόμηση όλων των σχολικών μονάδων με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων και την ενδυνάμωση της αξιοκρατίας
μέσω της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας,
σε σχέση με την διεκδίκηση πρόσληψης, αξιολόγησης και ανέλιξης του προσωπικού. Τόνισε σε αυτό
το σημείο πως «η υλοποίηση των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, θα δώσουν την δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να αντλήσει
κονδύλια ύψους ενός και πλέον δις ευρώ από το
ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ».

Προσδοκίες για πιο συνεπή πολιτική ΗΠΑ στο Κυπριακό
Λευκωσία.- Της Μαρίας Κονιώτου/ΚΥΠΕ
Την πεποίθηση ότι θα ακολουθηθεί μια πιο συνεπής
πολιτική εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κυπριακό και στα θέματα των προκλήσεων της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζει η πρώην Υπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρέσβειρα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον, Ερατώ Κοζάκου
Μαρκουλλή.
Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Μαρκουλλή είπε
πως ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν γνωρίζει το Κυπριακό πολύ καλά από την 40ετή σχεδόν
θητεία του στη Γερουσία, αλλά και τις δύο θητείες του
ως Αντιπρόεδρος.
«Είναι ίσως ο μόνος Πρόεδρος των ΗΠΑ με τόσο
βαθιές γνώσεις και εμπειρίες στην εξωτερική πολιτική.
Όλο δε το επιτελείο που έχει διορίσει για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, είναι έμπειροι αξιωματούχοι οι περισσότεροι των οποίων καλοί γνώστες
του Κυπριακού και των ευρύτερων θεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου», σημείωσε η κ. Μαρκουλλή.
Επεσήμανε πως «ένα πρώτο δείγμα της αντιμετώπισης της Τουρκίας ήταν και η πρώτη μέρα ακρόασης
του Άντονι Μπλίνκεν ενώπιον της Γερουσίας για την
επιβεβαίωση διορισμού του στην θέση του Υπουργού

Εξωτερικών. Όμως, η στάση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί
και από τη δική μας συμπεριφορά και τα μηνύματα
που θα σταλούν. Η λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας αποτελεί πάγια θέση των ΗΠΑ και πρέπει
να ζητήσουμε με πειστικότητα την στήριξη τους για
ανατροπή των διχοτομικών σχεδιασμών της Τουρκίας
και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας», ανέφερε η κ. Μαρκουλλή.
Επεσήμανε πως η Προεδρία Μπάιντεν ανοίγει ένα
νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών,
σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της νεότερης ιστορίας της χώρας. «Εν μέσω πανδημίας και μια καταρρακωμένη όσο ποτέ άλλοτε οικονομία, αλλά και εν μέσω
ενός πρωτοφανούς διχασμού της αμερικανικής κοινωνίας, αποτέλεσμα των πολιτικών διαίρεσης, μίσους και
διχόνοιας που καλλιεργήθηκαν την τελευταία τετραετία από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος
Μπάιντεν καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την ιστορική στιγμή κρίσεων και προκλήσεων με αποφασιστικότητα και ένα αίσθημα επείγοντος που δεν έχει περιθώρια εφησυχασμού», ανέφερε.
Είναι γι’ αυτό, πρόσθεσε, που κύριο μέλημα του
Προέδρου Μπάιντεν «είναι η ενότητα του αμερικανικού λαού και η επούλωση των πληγών που επέφεραν
οι πολιτικές και πρακτικές του εξτρεμισμού, του ρα-

τσισμού, της λευκής υπεροχής και της εγχώριας τρομοκρατίας, που κορυφώθηκαν στις 6 Ιανουαρίου 2020
με την απόπειρα κατάληψης του Καπιτωλίου από ένα
μαινόμενο όχλο που αποπειράθηκε να καταστρέψει τη
δημοκρατία και να υφαρπάξει την βούληση του Αμερικανικού λαού. Ευτυχώς, η Δημοκρατία θριάμβευσε
και οι θεσμοί επικράτησαν».
«Δεν έχω αμφιβολία, γνωρίζοντας πολύ καλά τον
νέο Πρόεδρο και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, ότι είναι ο καταλληλότερος πολιτικός που
μπορεί να πετύχει αυτό τον τιτάνιο στόχο της ενότητας και της επούλωσης των πληγών. Η ομιλία του αμέσως μετά την ορκωμοσία, διαπνέεται από τη δέσμευση και αποφασιστικότητα του, που προβάλλει ως κεφαλαιώδης στόχος: να φέρει την Αμερική μαζί, να
ενώσει τον λαό, να ενώσει το έθνος. Επομένως, η αμεσότερη του προσήλωση θα είναι η αντιμετώπιση των
εσωτερικών προκλήσεων της πανδημίας, της οικονομίας και του ρατσισμού και εξτρεμισμού», επεσήμανε
η κ. Μαρκουλλή.
Σημείωσε πως ο Πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος έχει
στενότερο συνεργάτη την πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ, την Αφροαμερικανή και
ασιατικής καταγωγής, Καμάλα Χάρις, έχει επιλέξει
ένα επιτελείο καταξιωμένων αξιωματούχων που θα

πλαισιώσουν το Υπουργικό του Συμβούλιο, με το 50%
να αποτελείται από γυναίκες και επίσης να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των ομάδων του αμερικανικού
λαού. Με αυτό τον τρόπο στέλνει το μήνυμα της αλλαγής στην Αμερικανική κοινωνία και ένα νέο πνεύμα
συμμετοχικότητας και συνεργασίας, πολύτιμο όπλο
για την πολυπόθητη ενότητα, πρόσθεσε.
Σημείωσε πως όσον αφορά την εξωτερική πολιτική,
από την πρώτη ήδη ώρα της Προεδρίας του έδωσε τα
ισχυρά μηνύματα ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν δυναμικά
στην παγκόσμια σκηνή, με την ανατροπή καταστροφικών πολιτικών του προκατόχου του.
«Ένα από τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα που
υπέγραψε ήταν και αυτό της επανένταξης στη Συνθήκη των Παρισίων για το Κλίμα και στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Στην ομιλία του δεσμεύτηκε ότι
`θα διορθώσουμε τις συμμαχίες μας και θα συνεργαστούμε για άλλη μια φορά με τον κόσμο, όχι για να
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του χθες, αλλά στις
σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις. Και θα οδηγήσουμε όχι μόνο από το παράδειγμα της δύναμής μας
αλλά από τη δύναμη του παραδείγματός μας` Πρόκειται για σοφά λόγια που ανέμεναν να ακούσουν εδώ
και τέσσερα χρόνια οι εταίροι των ΗΠΑ ανά το παγκόσμιο», είπε η κ. Μαρκουλλή.
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Στη δημοσιότητα τα πρακτικά καταθέσεων Χάσικου, Μαύρου και Νουρή
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
την δημοσιότητα έδωσε η Ερευνητική
Επιτροπή για τις κατ› εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, τα πρακτικά από τις καταθέσεις
δύο πρώην Υπουργών Εσωτερικών, του Σωκράτη Χάσικου και της Ελένης Μαύρου, καθώς και του νυν Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου
Νουρή, οι οποίοι χειρίστηκαν το πρόγραμμα
των πολιτογραφήσεων που γίνονταν κατ`
εξαίρεση.

τηγορήθηκαν, είτε προφυλακίστηκαν, είτε καταδικάστηκαν, με την Επιτροπή να κατονομάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις, η κ. Μαύρου είπε πως έχει
υπόψη της μόνο έναν κατάλογο που κυκλοφορούσε στα ΜΜΕ.
«Δεν υπήρχε κριτήριο που να αποκλείει πολιτικά
εκτεθειμένα πρόσωπα, άρα ένας μεγάλος αριθμός
εκείνων των ατόμων ικανοποιούσε τα τότε κριτήρια. Τα θέματα που έχουν να κάμουν με καταδίκες,
συλλήψεις, κατηγορίες, δεν τα εξέταζε το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά ερχόταν έκθεση από την
Αστυνομία», πρόσθεσε.

Σ

Μεταξύ άλλων, στα πρακτικά των καταθέσεων
καταγράφονται οι απαντήσεις Σωκράτη Χάσικου,
Ελένης Μαύρου και Νίκου Νουρή σε ό,τι αφορά
τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων και έγκρισης πολιτογραφήσεων, καθώς και τα προβλήματα που συνάντησαν στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
Η Ερευνητική Επιτροπή, σημειώνει ότι αποφάσισε να αποστείλει τα πρακτικά «για σκοπούς ίσης
μεταχείρισης όλων των Μαρτύρων» και για να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς συγγραφής ρεπορτάζ κατά τον τρόπο που γίνεται στις ακροάσεις με
την παρουσία των ΜΜΕ. Η Επίτροπη απάλειψε
από τα πρακτικά ονόματα για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σωκράτης Χάσικος

Στη δική του κατάθεση ο πρώην ΥΠΕΣ αναφέρθηκε στην περιβόητη πολιτογράφηση του Μαλαισιανού επιχειρηματία Τζο Λόου, στην πολιτογράφηση της συζύγου του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας και αδελφότεχνης του Πρωθυπουργού της
Καμποτίας, στις παρεμβάσεις που δέχτηκε από ιδιώτες του εξωτερικού, ενώ ξεκαθάρισε πως ουδέποτε δέχτηκε παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή άλλους πολιτικούς.
Για την πολιτογράφηση του Μαλαισιανού Τζο
Λόου, ο οποίος καταζητείται από την Interpol, ο κ.
Χάσικος είπε ότι στην συγκεκριμένη περίοδο δεν
υπήρχε καμία καταγγελία σε βάρος του συγκεκριμένου επενδυτή, σημειώνοντας ότι ενώ η τράπεζα
έδωσε το πράσινο φως για την καθαρότητα των
χρημάτων, στη συνέχεια και αφού δόθηκε η υπηκοότητα, προχώρησε με καταγγελία στη ΜΟΚΑΣ.
«Δεν γνωρίζαμε, ως επίσης, η τράπεζα η οποία
είχε την ευθύνη το να ελέγξει κατά πόσο τα χρήματα ήταν καθαρά ή όχι, τότε κατά τον ουσιώδη χρόνο, μας είχε πει ότι όλα είναι εντάξει, διότι γνωρίζω
ότι περνούσε τα χρήματα από τράπεζες, ήταν με
βάση εκείνο το σχέδιο νομίζω που ήταν και οι τράπεζες μέσα, με οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας ο
έλεγχος τούτος γινόταν από τις εμπορικές τράπεζες, μπορεί 5 εκατομμύρια να έρθουν στην Κύπρο.
Πού το ήξερες κύριε; Ποιος είσαι κύριε; Κτλ. Η
τράπεζα έδωσε το οκ τότε», αναφέρεται στα πρακτικά.
Συνεχίζοντας ο κ. Χασικος είπε: «Και του είπα
ντροπή σας αυτό που κάμετε. Γιατί τι έκαμαν; Φαίνεται ο developer τότε για αυτήν την περιβόητη βίλα των 5 εκατομμυρίων, ενδεχομένως να χρωστούσε στην τράπεζα, άρπαξαν αυτοί τα 5 εκατομμύρια
και όταν πήραν τα 5 εκατομμύρια αμέσως μετά πήγαν και κατάγγειλαν τον XXXXXXXXX εις τη
ΜΟ.ΚΑ.Σ.».
Σε σχέση με την πολιτογράφηση της συζύγου
του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας και αδελφότεχνης του Πρωθυπουργού της Καμποτίας, ο κ. Χάσικος σημείωσε πως ότι «είχαμε μια αίτηση από μια
Καμποτιανή, την οποία το μόνο στοιχείο που είχαμε ήταν ότι ήταν αδελφότεχνη του Πρωθυπουργού
και σύζυγος του Βοηθού Αρχηγού της Αστυνομίας.
[ΣΣ Αυτά] ήταν τα στοιχεία που είχαμε τότε».
Σε ερώτηση αν αυτά τα στοιχεία, από τη στιγμή
που αφορούν τόσα υψηλά ιστάμενα άτομα στην

Νίκος Νουρής

Καμποτία, δεν τους έκαναν να ψάξουν περισσότερο το θέμα, ο κ. Χάσικος απάντησε: «Δεν υπήρχε
περίπτωση να μην ψάχναμε. Δηλαδή πάντα πιάναμε στοιχεία από τις υπηρεσίες τούτες. Εν τη σοφία
μας κρίναμε ότι δεν είναι λόγος επειδή είναι ανιψιά
του Πρωθυπουργού και ο άντρας της είναι Βοηθός
Αρχηγός της Αστυνομίας ούτε αυτή δεν μπορεί να
γίνει, μετά από 2 χρόνια τότε κρίναμε ότι δεν είναι
λόγος το ότι είναι ανιψιά του Πρωθυπουργού και
σύζυγος του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας ότι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι κρίναμε τότε».
«Μετά από δύο χρόνια βγήκε έκθεση, που έλεγε
ότι ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας ήταν βασανιστής, διότι μετά έγινε Αρχηγός της Αστυνομίας, η
κοπέλα τούτη έγινε το 2016 και το 2018 βγήκε
στην επιφάνεια, ήρθε έκθεση ότι ο άνδρας της είναι
βασανιστής και έτσι και αλλιώς, δεν τα γνωρίζαμε
εμείς αυτά. Δύο χρόνια μετά», ανέφερε ο Σωκράτης
Χάσικος.
Απαντώντας στο αν ο ίδιος δέχθηκε παρεμβάσεις από οποιονδήποτε ή εάν γνώριζε να έγιναν
παρεμβάσεις προς οποιονδήποτε από την προεδρία
από Υπουργούς, από διευθυντές, από αξιωματούχους της πολιτείας ή της εκκλησίας, είπε πως ο
ίδιος δεν δεχόταν παρεμβάσεις λόγω της φύσης
του.
«Δεν είμαι η περίπτωση που εδέχουμουν παρεμβάσεις, τώρα να με πάρει ένας συνάδελφος εκεί ή
κάποιος άλλος στα πλαίσια είτε της φιλίας, είτε της
γνωριμίας κτλ τζιαί να σου πει, κάτι θα μπορούσε
να γίνει, αλλά το θέμα δεν είναι τούτο, δηλαδή να
μου κάμουν παρέμβαση με τρόπο, ώστε να ξεφύγω
από τους κανονισμούς, από τα κριτήρια από τον
νόμο κτλ», είπε.
Επίσης, ξεκαθάρισε πως ουδέποτε δέχτηκε παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή
άλλους πολιτικούς.
«Ουδείς, και άμα λέω ουδείς, εννοώ και τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δεν εδέχουμουν να κάνεις έτσι ή για κάνε μου μια χάρη. Δεν τα εδέχουμουν τούτα. Ήμουν πάρα πολύ αυστηρός σε βαθμό
που ήμουν ως απλησίαστος άνθρωπος», σημείωσε.

Ελένη Μαύρου

Εξάλλου, στην κατάθεσή της ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, η πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, ανέφερε ότι στη θητεία της
δεν είχαν διαφανεί σοβαρά προβλήματα, αλλά και
ούτε υπήρχαν παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Σε σχέση με το τι προβλήματα αντιμετώπισε η
κυβέρνηση κατά τη λειτουργία του κυπριακού
επενδυτικού προγράμματος και πως η ίδια προσπάθησε να τα λύσει, η κ. Μαύρου είπε συγκεκριμένα πως «εκείνη την περίοδο δεν είχαν ακόμα δι-

αφανεί σοβαρά προβλήματα, ούτε από πλευράς
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν παρατηρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι και o αριθμός των πολιτογραφήσεων ήταν πολύ χαμηλός συγκριτικά και τα ποσά της επένδυσης κατ` αντιστοιχία των επενδύσεων ήταν πολύ μικρότερα».
«Υπήρχε ανησυχία», πρόσθεσε, «για το γεγονός
ότι χρειαζόταν πιο ενδελεχής έρευνα για κάποιες
περιπτώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίσαμε κάτι συγκεκριμένα, δεν ετέθηκε κάποια ανάγκη επιτακτικά βελτίωσης αυτού του σχεδίου. Έχω την εντύπωση μάλιστα ότι είχε γίνει αλλαγή των κριτηρίων λίγο πριν αναλάβω το Υπουργείο Εσωτερικών, οπόταν την περίοδο τουλάχιστον
που ήμουν εγώ δεν συζητήθηκαν τέτοια θέματα».
Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε αναθεώρηση του
προγράμματος ή των κριτηρίων κατά τη θητεία
της, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «είχε προηγηθεί
σχετικά πρόσφατα αλλαγή των κριτηρίων και λόγω του γεγονότος ότι ήμουν στο Υπουργείο μόνο
11 μήνες, οπόταν δεν έφτασαν ουσιαστικά να λειτουργήσουν οι νέες διαδικασίες, να διαφανούν
προβλήματα, ώστε να προκύπτει ενώπιον μου η
ανάγκη αλλαγών».
Ερωτηθείσα αν γνωρίζει να υπήρχε οποιουδήποτε είδους εμπλοκή από την προεδρία ή από άλλες πολιτικές δυνάμεις ή από αξιωματούχους σε
οποιεσδήποτε αιτήσεις, η κ. Μαύρου είπε πως η
ίδια είχε δώσει οδηγίες στους λειτουργούς του
Υπουργείου, ότι δεν πρέπει να δέχονται καμιά παρέμβαση.
Σε άλλη ερώτηση αν κατά τη διάρκεια της θητείας της έγιναν λάθη στη λειτουργία του προγράμματος, απάντησε πως «ενόσω ήταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες, θα έλεγα ότι δεν έγιναν λάθη με την έννοια ότι ακολουθείτο μια διαδικασία δοκιμασμένη
τα προηγούμενα χρόνια χωρίς εξαιρέσεις, εκ των
υστέρων είμαι σίγουρη ότι έγιναν αυτά, δεν έχω
κάτι συγκεκριμένο υπόψη μου, αλλά με όσα έχουμε μάθει εκ των υστέρων φαντάζομαι ότι σε αρκετές περιπτώσεις έπρεπε να γίνει πιο σε βάθος έλεγχος, έπρεπε να διερωτηθούμε έτσι πιο ενδελεχώς
για συγκεκριμένες περιπτώσεις».
Την περίοδο εκείνη, αν με ρωτούσατε, θα έλεγα
όχι, γιατί να γίνει λάθος; Αφού οι διαδικασίες που
ακολουθούνται είναι για όλους οι ίδιες.
«Ενόσω ήταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες, θα έλεγα
ότι δεν έγιναν λάθη με την έννοια ότι ακολουθείτο
μια διαδικασία δοκιμασμένη τα προηγούμενα χρόνια χωρίς εξαιρέσεις, εκ των υστέρων είμαι σίγουρη
ότι έγιναν αυτά, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο υπόψη
μου».
Σε σχέση με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της
θητείας της πολιτογραφήθηκαν άτομα, τα οποία
που είτε θεωρούνταν ως υψηλού κινδύνου, είτε κα-

Σύμφωνα με την κατάθεση του νυν ΥΠΕΣ, Νίκου Νουρή, έχει γίνει από τον ίδιο λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται όταν
υποβληθεί μια αίτηση πολιτογράφησης μέχρι την
έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
Όπως είπε ο αριθμός των πολιτογραφήσεων κατά την περίοδο 2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2020
ανήλθε στις 6.324.
Απαντώντας σε ερώτηση αν έγιναν λάθη στη διαχείριση του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος, είπε πως «λάθη έγιναν, γίνονται και θα γίνονται πάντα σε κάθε στιγμή».
«Νομίζω ότι ενδεχόμενα λάθη θα γίνονται για
να γινόμαστε και καλύτεροι. Το θέμα είναι τα λάθη
αυτά να είναι ανθρώπινα, το θέμα είναι τα λάθη αυτά να διορθώνονται και βεβαίως να μην είναι σκόπιμα», είπε.
Εκείνο, πρόσθεσε, «το οποίο για εμένα έχει εξαιρετική σημασία και είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι στη δική μου παρουσία στο Υπουργείο, στη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος, θέλω
να ελπίζω ότι η προσπάθεια που έγινε ήταν, από τη
δική μου σκοπιά, στο να βελτιώσω το πρόγραμμα
και αυτό πιστεύω, ότι καταβλήθηκε προσπάθεια
για να μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, ένα αυστηροποιημένο πρόγραμμα, το οποίο ακριβώς δεν θα μας οδηγούσε σε αυτά τα οποία σήμερα δυστυχώς είδαν το φως της
δημοσιότητας».
Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον δέχθηκε πιέσεις ή παρεμβάσεις από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από άλλους πολιτικούς ή εκκλησιαστικούς παράγοντες ή από αξιωματούχους ή άλλους,
για προώθηση κάποιων αιτήσεων πολιτογραφήσεων κατά την μέχρι τώρα παρουσία του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Νουρής απάντησε «καμία
απολύτως».
Ο κ. Νουρής περιέγραψε την διαδικασία που
ακολουθείται για την πολιτογράφηση επενδυτών
και υπογράμμισε τον αυστηρό έλεγχο που γίνεται,
τώρα, και στάθηκε στην επιλογή από το Κράτος
τριών διεθνών Οίκων για την πραγματοποίηση του
ελέγχου δέουσας επιμέλειας, κάτι που δεν υπήρχε
πριν από το 2019.
«Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το πρόγραμμα
μετεξελίχθηκε διαχρονικά. Προφανώς δεν υπήρχε
η σύμβαση με τις τρεις εταιρείες, που κάνουν έλεγχο δέουσας επιμέλειας, ο οποίος ξεκίνησε μόλις το
2019. Επομένως, αυτός ο έλεγχος ναι, τα προηγούμενα χρόνια, εάν θα μιλήσουμε για χρονιές προηγούμενες, ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας ξεκίνησε
το 2019, επομένως πριν από το 2019 δεν υπήρχε η
δυνατότητα του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, διότι
δεν υπήρχε η σύμβαση με της τρεις εταιρείες», σημείωσε.
Σημειώνεται ότι ο νυν Υπουργός Εσωτερικών
κατέθεσε στην Ερευνητική Επιτροπή δύο αρχεία
για την περίοδο 2008-2020 με το ένα να περιέχει
στοιχεία των οικογενειών ενήλικες και παιδιά που
πολιτογραφήθηκαν και το δεύτερο να περιέχει
στοιχεία σχετικά με αυτούς που πήραν πολιτογράφηση με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.

Χάσικος: δεν αναφέρθηκα στο γαμπρό του Αναστασιάδη
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης
Χάσικος διευκρινίζει ότι κατά την κατάθεσή του
στην Ερευνητική Επιτροπή των Κατ’ Εξαίρεση
Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και
Επιχειρηματιών σε καμιά περίπτωση δεν ανα-

φέρθηκε στο γαμπρό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με υποθέσεις έκδοσης κυπριακών διαβατηρίων.
Σε επικοινωνία που είχε με το ΚΥΠΕ ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι «ως γνωστό δημοσιεύθηκαν
σήμερα τα πρακτικά της κατάθεσής μου στην

ερευνητική επιτροπή για τα διαβατήρια».
«Στο κεφάλαιο όπου αναφέρομαι για γαμπρό
πολιτικού που είχε σχέσεις με την έκδοση διαβατηρίων και επειδή όπως δημοσιεύθηκαν τα
πρακτικά το όνομα που αναφέρω είναι διαγραμμένο, θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία πε-

ρίπτωση δεν αναφέρομαι στο γαμπρό του Προέδρου της Δημοκρατίας», είπε.
Η διευκρίνιση, πρόσθεσε ο κ. Χάσικος, «κρίνεται αναγκαία από μέρους μου γιατί κάποια εκ
των μέσων ενημέρωσης άφησαν υπονοούμενα
ότι πρόκειται για το γαμπρό του Προέδρου».

Κύπρος
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Βολές στην κυβέρνηση από ΑΚΕΛ, Νικόλα
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, KYPE)
έα πολιτική διαμάχη Κυβέρνησης - ΑΚΕΛ για τα χρυσά διαβατήρια. Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση του κάνει λόγο για κυκλώματα διαπλοκής και διαφθοράς, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση κατέστησε το πρόγραμμα σε φαγοπότι για λίγους, τονίζει το κόμμα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος με γραπτή του δήλωση, επισημαίνει πως το
ΑΚΕΛ παραγνωρίζει, την κατάθεση του πρώην Υπουργού Οικονομικών
της διακυβέρνησης του, κ. Χαρίλαου Σταυράκη, ο οποίος δήλωνε ότι επί
ημερών του ΑΚΕΛ, ήταν μόνιμη πρακτικη να ξεχειλώνουν τα κριτήρια για
παραχώρηση υπηκοότητας σε επενδυτές, με υποδείξεις ή πιέσεις παρόχων.

Ν

Βολές εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας
Παπαδόπουλος.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΚΕΛ

Όσα αποκαλύπτονται ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής επαναβεβαιώνουν πόσο σαθρή ήταν η βιομηχανία χρυσών διαβατηρίων που έστησε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναφέρει σε ανακοίνωση του το
ΑΚΕΛ. Όλα αποδεικνύουν ότι η κατάχρηση και η αδιαφάνεια που επέβαλε η
κυβέρνηση, εξέθρεψε κυκλώματα διαπλοκής και διαφθοράς και κατέστησε το
πρόγραμμα σε φαγοπότι για λίγους, τονίζει το κόμμα.
«Όσα αποκαλύπτονται ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής επαναβεβαιώνουν πόσο σαθρή ήταν η βιομηχανία χρυσών διαβατηρίων που έστησε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όλα αποδεικνύουν ότι η κατάχρηση
και η αδιαφάνεια που επέβαλε η κυβέρνηση, εξέθρεψε κυκλώματα διαπλοκής
και διαφθοράς και κατέστησε το πρόγραμμα σε φαγοπότι για λίγους.
Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις που απηύθυνε για χρόνια η αντιπολίτευση, η ΕΕ, διεθνείς οργανισμοί και ξένα ΜΜΕ,
δεν ήταν τυχαία παράλειψη. Ήταν συνειδητή συγκάλυψη του σκανδάλου στο
οποίο η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήταν πρωταγωνιστής. Φρόντισαν δε να διατηρήσουν τη σαθρότητα του προγράμματος μέσα από τους σχετικούς κανονισμούς που διαμόρφωσαν και ψήφισαν τον περασμένο Ιούλη, ώστε να συνεχιστεί το φαγοπότι εσαεί.
Βέβαια, υπάρχουν και βαρύτατες προσωπικές ευθύνες. Η σύγκρουση συμφέροντος του Νίκου Αναστασιάδη και σειράς υπουργών του, δεν χρειάζονται
έρευνες και ερευνητικές επιτροπές. Είναι αυταπόδεικτη και κραυγαλέα. Πρώτα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη με το που ανέλαβε την εξουσία το 2013 ξεχαρβάλωσε τα κριτήρια και τις διαδικασίες του προγράμματος. Στη συνέχεια, το
δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης και γραφεία που συνδέονται με μέλη
της κυβέρνησης υπέβαλλαν αιτήσεις πολιτογράφησης. Και ακολούθως, οι ίδιοι
άνθρωποι ως υπουργικό συμβούλιο, ενέκριναν τις αιτήσεις.
Διερωτόμαστε: Σε ποια άλλη ευνομούμενη χώρα του κόσμου, δεν θα υπήρχε καμία έμπρακτη ανάληψη ευθύνης για αυτή την ντροπή»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

«Το ΑΚΕΛ προσπαθεί να προκαταλάβει το πόρισμα της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής, που συγκροτείται από τέσσερεις προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, δικάζοντας και καταδικάζοντας πριν από την έκδοση του πορίσματος. Χρησιμοποιεί δε ανυπόστατους ισχυρισμούς και λάσπη κατά της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εσκεμμένα το ΑΚΕΛ παραβλέπει αυτό που ο λαός, με εικόνα και ήχο είδε και άκουσε, όπως παραγνωρίζει και
τις δικαστικές αποφάσεις που πιστοποιούν την εμπλοκή του στη διαφθορά.
Το ΑΚΕΛ ουδέποτε σεβάστηκε είτε αποφάσεις δικαστηρίων είτε ερευνητικών επιτροπών, όταν ο αποφάσεις αυτές άγγιζαν τη διαφθορά και αφορούσαν
τις ημέρες της διακυβέρνησης και τα έργα του κόμματός τους.
Σκόπιμα το ΑΚΕΛ παραγνωρίζει, ακόμα, την κατάθεση του πρώην Υπουργού Οικονομικών της διακυβέρνησης του, κ. Χαρίλαου Σταυράκη, ο οποίος δήλωνε ότι επί ημερών του ΑΚΕΛ, ήταν μόνιμη πρακτικη να ξεχειλώνουν τα κριτήρια για παραχώρηση υπηκοότητας σε επενδυτές, με υποδείξεις ή πιέσεις παρόχων. Αυτή είναι η αλήθεια που ακούστηκε στην ερευνητική επιτροπή.
Τους καλούμε να εγκαταλείψουν τις μεθόδους άλλων εποχών και να αναμένουν το πόρισμα ερευνητικής επιτροπής.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Απαντώντας στο διάγγελμα του Προέδρου Αναστασιάδη την Παρασκευή,
ο
πρόεδρος
του
ΔΗΜΟ,
Νικόλας
Παπαδ.όπουλος
είπε:
«Ο Νίκος Αναστασιάδης, υπεύθυνος για τη διαφθορά και τα σκάνδαλα, θεωρεί τοξική την αυτονόητη απαίτηση της κοινωνίας για έλεγχο και κάθαρση και
πολιτική σκοπιμότητα τη διεκδίκηση τους. Θεωρεί άσχετη με τον προϋπολογισμό την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος.
Θεωρεί πως τα αλληλομαχαιρώματα των υπουργών του μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών.
Συνεχίζει ακάθεκτος με την αλαζονεία και την έπαρση που τον χαρακτηρίζουν, τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου στην ιστορία της κυπριακής
δημοκρατίας.
Δυστυχώς, με την άδεια των κομμάτων που εξουδετέρωσαν την πίεση που
όφειλε να ασκεί η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει να διχάζει τον λαό. Η κοινωνία συνεχίζει να ζητά κάθαρση».

ΚΟΥΣΙΟΣ ΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑ

Θα έπρεπε, ήδη, να είχε γίνει αντιληπτό από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ ότι η
συνέχιση της τοξικότητας που επιχειρεί και σήμερα ακόμα, με ανυπόστατους,
αστήρικτους και κακόβουλους ισχυρισμούς κατά της Κυβέρνησης και του
Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν κουράσει την κοινωνία και τους πολίτες που
ζητούν ενότητα στη βάση της αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος ως
απάντηση στον Νικόλα Παπαδόπουλο.
Ο ΚΕ αναφέρει πως η Κυπριακή Δημοκρατία και οι πολίτες της, από προχθές
το απόγευμα έχουν κρατικό προϋπολογισμό, τον πιο κρίσιμο στην κυπριακή
Ιστορία δεδομένης της πανδημίας, των οικονομικών συνεπειών της σε εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έναν προϋπολογισμό, προσθέτει, που είναι ο πιο κοινωνικός που υπήρξε ποτέ από καταβολής του κυπριακού κράτους,
με αυξημένες δαπάνες στην υγεία για καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά και
αναπτυξιακές δαπάνες ενισχυμένες με εκατοντάδες εκατομμύρια και από την
ΕΕ για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση ήταν και συνεχίζουν να είναι επικεντρωμένοι στην αντιμετώπιση της πανδημίας, των οικονομικών συνεπειών που επέφερε σε εργαζόμενους, οικογένειες και επιχειρήσεις και στην οικονομία εν γένει, καθώς και στην επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη», αναφέρει.
«Ενόψει, μάλιστα, εξελίξεων στο κυπριακό πρόβλημα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους πάντες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, να συμβάλουν λόγοις και έργοις στην ενότητα που απαιτεί η κρισιμότητα των στιγμών», σημειώνει ο κ. Κούσιος.

Το Κυπριακό συζήτησε ο Τατάρ με τον Βρετανό πρέσβη
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ είχε την Πέμπτη
γεύμα εργασίας με τον Ύπατο Αρμοστή της
Βρετανίας Stephen Lillie και ανώτερο αξιωματούχο του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών
Ajay Sharma.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας»
συζητήθηκαν οι «διμερείς» σχέσεις, καθώς και η
άτυπη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Κυπριακό.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τατάρ είπε ότι «υπό το φως των πραγματικοτήτων
στο νησί και στην περιοχή, μια δίκαιη, ρεαλιστική και βιώσιμη συμφιλίωση στην Κύπρο είναι
δυνατή μόνο με μια σχέση συνεργασίας στη βά-

ση της κυρίαρχης ισότητας και το διεθνές ισότιμο καθεστώς των δύο κρατών στο νησί».

ΜΕ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ο τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ είχε τηλεδιάσκεψη
με τον Mario Nava, Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ομάδα εμπειρογνωμόνων του, με τον οποίο συζήτησε το θέμα
του χαλουμιού και τα εμβόλια για τον κορωνοϊό.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τατάρ είπε πως το χαλούμι «είναι ένα από τα πιο
σημαντικά προϊόντα εξαγωγής της τδβκ» και
αναφέρθηκε στο «εμπόριο» από τα κατεχόμενα,

όπως είπε, στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο τ/κ ηγέτης έθεσε επίσης το ζήτημα της παράδοσης των
εμβολίων που προορίζονται για Τουρκοκυπρίους.
Από τα κατεχόμενα μεταδίδεται πως αξιωματούχοι της Επιτροπής δήλωσαν ότι «τα εμβόλια
που διατέθηκαν από την ΕΕ για την τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσουν να χορηγούνται
σταδιακά», και στο πλαίσιο αυτό, 1.000 ακόμη
εμβόλια θα παραδοθούν στις 28 Ιανουαρίου.
Ο τ/κ ηγέτης είπε ακόμη πως θα δεχτεί αντιπροσωπεία της ΕΕ στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψής της στο νησί το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου.

Τσαβούσογλου:
Νέες κυρώσεις
θα καταστρέψουν
το διάλογο
Βρυξέλλες.Του Αθανάσιου Αθανασίoυ/ΚΥΠΕ
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Mεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε στο
POLITICO ότι «εάν η ΕΕ αποφασίσει να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις εναντίον της
Τουρκίας, θα καταστρέψει τον διάλογο», ενώ
«αντίθετα, αν επιλέξει να αποφύγει τις κυρώσεις και να αναζωογονήσει τις ενταξιακές συνομιλίες, τότε η Άγκυρα είναι έτοιμη να προσπαθήσει να πληροί όλα τα κριτήρια».
«Ξεκινήσαμε να δίνουμε θετικά μηνύματα
επειδή πήραμε την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου ως τεταμένο
χέρι της ΕΕ προς την Τουρκία. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο ανταποκριθήκαμε»,
ανέφερε.
Υποστήριξε δε ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο του
Οκτωβρίου ήταν απλώς «απειλητική», ενώ η
γλώσσα τον Δεκέμβριο ήταν «καλύτερη»,
αλλά εξακολουθούσε να περιέχει «σημεία με
τα οποία δεν συμφωνούσε η Άγκυρα».
Ο Υπουργός ανανέωσε την έκκληση της
Τουρκίας προς την ΕΕ να επανεξετάσει και
να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του
Μαρτίου 2016, τις δεσμεύσεις για την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους
πολίτες, για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης και τη δέσμευση για αναζωογόνηση της διαδικασίας ένταξης.
«Εάν μπορούμε να επικαιροποιήσουμε αυτήν την κοινή δήλωση, θα συνεχίσουμε να
τηρούμε τις υποχρεώσεις μας όπως κάναμε
στο παρελθόν», είπε. «Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία, περισσότερες υποχρεώσεις από τις δύο πλευρές και η Τουρκία θα το
κάνει αυτό. Εάν αναζωογονήσουμε τη διαδικασία πρόσβασης στις διαπραγματεύσεις, η
Τουρκία θα ανταποκριθεί σε όλα τα σημεία
ανοίγματος και κλεισίματος των κεφαλαίων».
«Τώρα, ανεξάρτητα από αυτήν τη σχέση με
την ΕΕ, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην
ημερήσια διάταξη της μεταρρύθμισης», είπε.
«Είχαμε τραύματα στο παρελθόν, επιχειρήθηκαν πραξικοπήματα… και τώρα εργαζόμαστε
για το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε
χθες λίγο και είπε ότι είναι σχεδόν έτοιμο και
[υπάρχει] επίσης μια στρατηγική δικαστικής
μεταρρύθμισης [και] άλλες μεταρρυθμίσεις
που απαιτούνται για την Τουρκία, για τη δημοκρατία και για την οικονομία».
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις «θα είναι επίσης
χρήσιμες για την αλλαγή της ατμόσφαιρας, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε,
προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μπορώ να σας
υποσχεθώ ότι θα αλλάξει ολόκληρη η ατμόσφαιρα». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με
το Στόλτενμπεργκ του ΝΑΤΟ, ο κ. Τσαβούσογλου υπερασπίστηκε την αγορά του πυραυλικού
συστήματος S400 από τη Ρωσία από την Άγκυρα, η οποία ανησυχεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώθησε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις
στην Άγκυρα και είδε την Τουρκία να ανασταλεί
από το να βοηθήσει στην κατασκευή του νέου
μαχητικού F35. «Το συζητήσαμε και του είπα ότι
η πρότασή μας προς την προηγούμενη κυβέρνηση βρίσκεται στο τραπέζι, για τη δημιουργία
μιας κοινής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων
για να εξετάσει πολύ προσεκτικά τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε αυτό», είπε. «Αυτός είναι
ο μόνος τρόπος που μπορούμε να συνεχίσουμε
να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα, αντί για
κυρώσεις», ανέφερε. «Αυτό που είπα ήταν πολύ
ξεκάθαρο: εκτός αν είμαστε εγγυημένοι για την
αγορά συστημάτων αεροπορικής άμυνας από
τις Ηνωμένες Πολιτείες… ή από άλλους συμμάχους… πρέπει να αναζητήσουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.
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American Airlines to link Athens with New York as of June
New York.- (GreekNewsOnline)
eginning June 3, American Airlines
will launch a new service for the summer 2021 season from Athens to New York
(JFK) on a Boeing 777-200. Flights will be
available for booking beginning this Monday,
January 25.

B

The flight departs from JFK at 16:20 pm and arrives to Athens Venizelos International Airport at
08:50 am. It then leaves Athens at 11 am and lands to
JFK Airport at 15:05 pm.
Onboard customers can choose to travel in Flagship Business, Premium Economy or Main Cabin,
while WiFi and inflight entertainment will be available throughout the aircraft.
American’s new route to Athens marks a significant
milestone as part of the new strategic alliance between
JetBlue and American Airlines Group Inc.
The partnership offers customers enhanced connectivity and access to the biggest network in the
northeast of the US.
This alliance will be integral for both carriers as
they rebuild operations in the wake of the Covid-19
pandemic.
“We are looking forward to launching our new

Anastasiadis Group
announces the launch
of AG Property Advisors

Athens.- . Anastassiadis Group, a leader in the
Greek Real Estate Market since 1977, announces
the launch of AG Property Advisors, its latest
Full Service Real Estate Company in Athens. As
Dr Ioannis Anastassiadis, Owner and CEO of
Anastassiadis Group points out: “In our industry,
it is paramount to foresee market trends and subsequently meet all of the client’s needs by offering a full service approach. Despite the pandemic challenge, our group has achieved excellent results and will be expanding. We have completed
five thousand transactions and two thousand
renovations in the past four years and boast a record 100% success in our Golden Visa cases.
Therefore, we are confident in launching AG
Property Advisors while working on many new
projects.”
Featuring a group of seasoned experts in the
fields of Real Estate Investments, Valuations,
Property Renovations, Management, After Sales,
Engineering, Accounting, and Maroula Karouni,
Esq. as the Head of the Legal Department as well
as Lia Anastassiadi in Sales and Rentals, the new
company is equipped to offer opportunities and
a high standard of service to domestic and foreign investors alike. The investor boom Greece
has been witnessing survived the pandemic, with
Moody’s raising Greece’s rating in November
2020 and forecasting stable economic growth
from 2021. While Athens is emerging as a creative hub and many large projects in Athens are
under way, such as the Athens Riviera, the Hellinikon area and the Athens subway future expansion, it looks like there is every prospect of success in Greece, a politically stable and extremely
beautiful country. Moreover, the successful EU
Residency Golden Visa Program, offered for real
estate investments in Greece, resurfaces as a very
desirable solution to many seeking a European
base.
The new offices, located in a pre-war modernist building in the historic center of Athens, offer
a spectacular view to the Temple of Olympian
Zeus, Arch of Hadrian and the Acropolis. With
an impressive selection of properties in its
searchable database, AG Property Advisors sets
out to keep up the Group’s tradition of providing
investment opportunities and high quality tailor-made services to each and every client.

route between New York and Athens, which will offer
enhanced connectivity between these two great cities,” said Tom Lattig, vice president of EMEA Sales
and Distribution at American Airlines.
“The safety and comfort of our customers and
team is always our top priority and we look forward
to serving our customers on this popular business and
leisure route,” he said.

Americans look to Greece
for post-pandemic vacations

Keeptalkinggreece.com , reports that Greece is
Americans’ preferred destination in Europe for
post-pandemic vacations, according to online searches over the last six months monitored by Google and
analyzed by online travel marketplace KOALA.
The data of the “Future Travel Trends” suggest that
the majority of Americans are planning a trip fairly
close to home once pandemic-related restrictions allow it, with Puerto Rico the most popular destination.
However, when it comes to European destinations,
Greece is the most searched-for country, accounting
for about 247,000 searches in that period by US users,
with Iceland a surprising second with 189,000 searches.
Koala commented that “it appears many have their
eyes set on the birthplace of democracy, with ancient
historical roots and magnificent temples.”

However, when it comes to City/Region Preferences, Athens occupies position 37.
Greece has recorded also a slight decline in popularity when compared to previous years.
Mike Kennedy, co-founder and chief executive officer at Koala, commented on the findings: “Beaches
factor as the number one most searched trips for the
American traveler. While Puerto Rico ranks #1 in
searches, Americans are by no means limiting themselves to destinations close to home; wanderlust is
alive and well.”
Top Country Destinations relate to the total number of searches made for each destination between
April and October 2020 and were sourced using Google Ads’ Keyword Planner. For the destinations with
the biggest decline, KOALA said it compared the
number of searches for the 12-month period between
November 2019 and October 2020 to the previous 12
months (November 2018 to October 2020).

Health tourism in Greece

Upgrading Greece as an attractive destination for
health and medical tourism will be the focus of a
memorandum of understanding to be signed by Enterprise Greece and Elitour.
Enterprise Greece president and general secretary
of International Economic Affairs and Openness at
the foreign ministry, Yiannis Smyrlis, along with

Greek Medical Tourism Council (Elitour) board president and Attica governor Giorgos Patoulis, as well as
Enterprise Greece CEO Giorgos Filiopoulos, will sign
a MoU between Enterprise Greece and Elitour on January 28, 2021.
The aim of the MoU is to carry out joint initiatives
that will promote Greece’s position as attractive destination for medical tourism. Greece offers a number of
high-standard specialists and good infrastructure in
both healthcare and tourism, while Elitour will have
the role of a liaison partner between Greek and foreign agencies.
Both sides aim to exploit the investment opportunities that the sector offers for Greece, as well as the
growth of medical tourism that will attract investment, which will contribute to preserving high-level
health services both for citizens and visitors from
abroad. It also is counteract the «brain drain» among
Greek health professionals, which increased during
the financial crisis.

Theoharis presents proposal for
safe return to travelling

Tourism Minister Haris Theoharis on Tuesday presented a detailed proposal for the essential coordination of governments and state bodies with the tourism
industry for the safe and efficient return to free and
safe travel, at a meeting of the Crisis Management
Committee of the World Tourism Organisation in
Madrid.
In his capacity as chairman of the committee’s technical team, whose member-states are in constant consultation with a view to the safe opening of tourism in
2021, Theoharis pointed out that the proposal for free
travel is based on three pillars: vaccination, data interoperability and rapid antigen testing. As the minister pointed out, «people who have been vaccinated
against Covid-19 should move freely. However, we
must make it absolutely clear that vaccination should
not be mandatory or a prerequisite for travel.»
As part of the same effort to restart tourism activity, Theoharis presented the initiative of Greek Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis to the European Council, regarding the vaccination certificate. He stressed
the need to adopt common rules for the issuance of
the vaccination certificate, its conditions and possible
uses.

Ecumenical Patriarchate Applauds Biden’s Lift
of Travel Bans and Re-entry to Climate Accord
ter-borne symposia, smaller-scale similar seminars on the island of Halki,
and more recently a series of “Halki
Summits” – the fourth such summit is
scheduled to begin virtually next Tuesday, January 26, 2021.

Constantinople.On January 20, 2021, immediately
after taking office, U.S. President Joe
Biden rescinded travel bans on thirteen
nations, many of them predominantly
Muslim, that had been imposed by the
Trump administration, and reentered
the Paris Climate Agreement, from
which his predecessor had withdrawn.
The Ecumenical Patriarchate here expresses its delight for these measures,
and explains how they coincide with
the longstanding policies of our worldwide spiritual father, His All-Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew,
now in his thirtieth year of Patriarchal
ministry.

PRESS STATEMENT

The Ecumenical Patriarchate congratulates the new President of the
United States, the Hon. Joseph Biden
on assuming his duties, and expresses
its delight regarding two highly symbolical executive orders signed immediately after his inauguration.
1. The decision to lift the travel bans
imposed on 13 nations with predominantly Muslim populations.
It should be remembered that the
Ecumenical Patriarchate has for several
decades initiated a formal academic dialogue with Islam and hitherto organized some 15 joint conferences to discuss issues faced by all humanity in or-

der to promote greater understanding
and mutual respect between the two
monotheistic religions, while also establishing peace and solidarity
throughout the world.
In the framework of this inter-religious dialogue, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew has –
in the 30 years of his patriarchal tenure
– officially visited numerous Muslim
countries, including Iran, Bahrain, Qatar, Azerbaijan, Kazakhstan, Libya,
Egypt, Morocco, and others, where he
has developed fraternal relations and
firm communication with religious of
Islam as well as leading academic personalities.
At the same time, he has convened

high-level summits with representatives of the three monotheistic religions in Istanbul, Brussels, and elsewhere. The relevant Bosporus Declarations (1994 and 2005) and Brussels
(2001) are well known internationally.
2. The decision for the United States
to rejoin the Paris Climate Agreement.
The countless initiatives of the Ecumenical Patriarchate to raise awareness
about the protection of the natural environment as well as to motivate respect and love for the planet as our
common home within global public
opinion are familiar to everyone. His
All-Holiness has to date convened nine
large-scale international, interdisciplinary and interfaith ecological wa-

Ecumenical Patriarch Bartholomew
has participated in many environmental events in diverse regions of the
world. He has also delivered a number
of addresses and published numerous
texts on ecological issues. Indeed, for
his contribution to the preservation of
God’s creation, he has become known
as “the green patriarch.”
With regard to the Paris Climate
Agreement, Ecumenical Patriarch Bartholomew played a part in various
phases of its preparation, even accompanying President Hollande of France
– at the personal invitation of the latter
– to a special preliminary conference
held in the Philippines.
In this context, His All-Holiness repeatedly expressed his opposition to
the position of the US with regard to
the Kyoto Protocol and, subsequently,
to its withdrawal from the Paris Agreement. Therefore, it was natural for the
Ecumenical Patriarch to now welcome
and enthusiastically endorse the decision of President Biden for the USA to
rejoin the common global effort to resolve the challenge of climate change.
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St Gregory the “Trinitarian Theologian”
By John Athanasatos
There are only three in the Orthodox Church who hold the title “theologian.” The first was the Apostle John,
the last to be given this special honor
was St Simeon the New Theologian.
The second to have been given this title
is St Gregory, also known as Gregory of
Nazianzus. It is more accurate, however, to call him St Gregory the Theologian and not St Gregory Nazianzus because his father, Gregory, was bishop of
Nazianzus. So, the elder Gregory is better known as St Gregory Nazianzus and
his son, St Gregory the Theologian. Also, the latter was not bishop of Nazianzus, rather Archbishop of Constantinople. St Gregory the Theologian
studied in Athens with his contemporary and close friend, St Basil the Great.
They were both from Cappadocia and
after years of study in Athens, lived as
ascetics in a hermitage in Pontus. They
were regarded as “two souls in one
body.” Both these men would be instrumental in defeating Arianism, the
Eunomians and theΠνευματομάχοι
(“Spirit-Fighters”). The former two denied the divinity of Christ, the latter,
the divinity of the Holy Spirit.
Although reluctant to becoming Archbishop of Constantinople,
Gregory was elected in 381 AD at the
2nd Ecumenical Council. When Gregory arrived in Constantinople, he did
not find too many Nicene Christians,
but only a slight trace and relic of a
flock, without order or shepherd or
bounds, with neither right to pasture

nor the defense of a fold (Oration 42).
All the churches were in possession of
non-Nicenes at this time.So Gregory
set up a villa on the property of his
cousin Theodosia.Henamed this
church “Ανάσταση” to signify the resurrection of faith in the City which was
in dire condition. His task was simply
to preach the Nicene faith to the population of Constantinople. After only
two years, the Arians did not have one
church left to them in the City. He
overcame the heresies by histheological
workswhich weresweeter than honey.
In total, St Gregory completed forty-two orations.Orations 27-31 are
known as The Theological Orations and
have a triadic structure. Orthodox theology can be applied in two ways: positive or cataphatic theology and negative or apophatic theology. The former
uses terminology that describes or refers to what God is believed to be. An
example would be to say: God is Love
(1 Jn 4:8) However, to attempt to define
what God is we limit God. The
apophatic approach, on the other hand,
attempts to speak only in terms of what
may not be said about the perfect
goodness that is God. It stresses God’s
absolute transcendence and unknowability in such a way that we cannot say
anything about the divine essence because God is beyond being. An example is: For you, O God, are ineffable, inconceivable, invisible, incomprehensible,
existing forever, forever the same, You
and Your only begotten Son and Your
Holy Spirit… (a prayer intoned by the
priest in the Divine Liturgy). For St
Gregory, the negative approach is bet-

ter incorporated within the positive.
He said in Oration 28: it is much simpler, much briefer, to indicate all that
something is not by indicating what it is,
than to reveal what it is by denying what
it is not. Gregory stresses that we can
only know what God has revealed of
Himself to us. It is his vision to approach God with awe and reverence
rather than limit Him to man-made
definitions and logical reasoning. To
do the latter is to reduce God to a creature instead of glorifying Him as the
Creator. In his 18th Oration,Gregory
makes reference to Jn 8:28: When you
have lifted up the Son of Man, then you
will know that I AM He… in explaining
that Christ is divine, though dying a
human death and is known only from
the perspective of the Cross.
There are two sets of properties, divine and human that are attributed to
the same subject, Jesus Christ. He is the
One agent of both sets of actions. Gregory explains that the divine and the human natures in Christ must not be conceptualized in terms of “parts.” His humanity is visible, while His divinity is
invisible but knowable through its activities. There are not “two sons,” one
from God and the other from the mother… There are, therefore, two natures,
God and man, since there are both soul
and body, not two sons or two Gods… It
is necessary to speak concisely: the Savior consists of one [thing] and another
(άλλο καί άλλο τά έξώνο Σωτήρ) The pair
are one by coalescence, God is made man
and man is made God (τάγάραμφότεραέντή
συγκράσει, Θεού μέν ενανθρωπήσαντος,
ανθρώπουδέθεωθέντος), or however

one may put it. I say “one [thing] and
another,” whereas in case of the Trinity
the reverse holds: in that case there is
one [person] and another [άλλος καί
άλλος], in order that the hypostases
might not be confused; but there is not
one [thing] and another, for the three are
one and the same in divinity (Letters to
Cledonius).
The Holy Trinity is one God in three
Persons [Υποστάσεις]: Father, Son and
Holy Spirit. They share one nature and
essence: divine. The proper name of the
one without beginning is ‘Father,’ of the
one begotten without beginning, ‘Son,’
and of the one who has issued or proceeds without generation, ‘Holy Spirit’
(Oration 30). The divinity would also be
“incomplete,” lacking holiness, if there
were no Holy Spirit (Oration 31) The
Son, Jesus Christ took on flesh in His
Incarnation, being one Person
[Υπόστασις] in two natures [φύσεις]:
divine and human. Divinity and humanity are predicated of one and the
same Christ, rather than being subjects
of predication or action in themselves.
On speaking about the virginal birth,
Gregory says:that it was from a woman
makes it human, that she was a virginmakes it divine. On earth He has no father, but in heaven no mother. (Oration
19)
In nearly every homily Gregory produced, he defended the one essence
and nature of the Holy Trinity which is
why he is regarded as the “Trinitarian
Theologian.” Nevertheless, he was also
instrumental in Christology. When St
Gregory returned back to Nazianzus,
just before his death in 391 AD, he con-

tended with another heretic, Apollinaris of Laodicea. The said heretic, upheld the unity of divinity and humanity in Christ, however, denied the existence of a rational human mind (νούς).
He claimed the Divine Logos took its
place instead. Apollinaris believed the
human mind is created, therefore, is inherently unstable and changeable. For
this reason, if Christ had such a mind,
salvation would not be possible. Gregory clearly saw that Apollinaris misunderstood communicatio idiomatum (a
Christological concept about the interaction of the divinity and humanity in
the Person of Jesus Christ). Furthermore, Gregory said: a drop of water is
not eliminated by a river nor is a human
mind in the presence of that of divinity
(Letters to Cledonius). The human
mind provides a meeting place for God
and man, divinity and humanity. If
Christ was not truly human, including
having a human mind, then our salvation would not be possible.
You exposed the delusion of those who
erred and expounded the Scriptures
most piously, O hierarch worthy of admiration, transmitting thus dogmas
sweeter than honey delighting believers’
hearts, teaching all to adore the one
Godhead in Trinity. Hence you advocated that the form of the Savior in icons,
His humanity, receive relative worship.
O Theologian Gregory, intercede with
Christ our God, that He grant forgiveness of offences to those who with longing observe your holy memory. (3rd
Kathisma of Festal Matins).

Democracy assaulted but wins in America
By DEMETRIES GRIMES
As I looked upon the ruins of the Athens Parthenon atop the Acropolis Hill from my favorite
spot on Philopappou Hill, I reflected on the
events that transpired in Washington, DC on
and since January 6. As a naval officer and aviator I have gone into harm’s way and hostile territory to pursue those who were deemed a
threat to America, America’s freedom and
America’s democracy, but I never imagined seeing the US Capitol under siege and a US president and fellow Americans as the greatest threat
to America and its democracy.
In the spirit and tradition of American democracy an outgoing American president and
administration set aside partisanship to execute
the peaceful transfer of power as a display of
American exceptionalism for America and the
world to see. Since the November 2020 victory
of President Joe Biden, America and the world
witnessed, instead, a shocking cross between
political drama and reality show finale. The former president of the United States of America,
Donald J. Trump’s psychological warfare campaign against American democracy culminated
in a live broadcast on January 6 of the assault
and siege on the US Capitol aimed at overturning the 2020 presidential election through brute
force. The heinous scenes from the day, summed
up by the image of a rioter parading the Confederate flag of the US Civil War fought 160
years ago through the US Capitol’s majestic
halls, “tagged” America in its most shameful

moment for all posterity to see, share and replay. America and the world watched in “shock
and awe” as a superpower that can target a terrorist on a mobile device in the rugged mountains of Afghanistan with a missile fired from a
Reaper Drone, controlled by a 20-year-old US
soldier in a trailer on a military base in the Nevada desert, was caught by surprise.

Corporate America imposed sanctions on the
then-president and “sedition caucus” enablers,
creating another controversy of its own. As the
president with the power to destroy the planet
at the push of a button couldn’t tweet or post on
social media, despots around the world tweeted
and posted with glee. The “Law and Order President” silent, but still defiant.

Zealous followers and enablers of the former
US president willingly and unwittingly with ignorance, malice and blind faith, introduced
bloody violence to his fight, now “insurrection.”
Fueled by a narcissistic sense of righteousness,
misguided patriotism and sinister pleasure in
trashing and torching America’s core values and
institutions, ex-president Trump was emboldened by his fanatical followers, and they by him,
to give mob rule veto power in overturning the
results of the 2020 US presidential election.
Trump’s second impeachment by the Congress
was a rushed affair to put him in “time-out” as
he had clearly not grasped the gravity of damage
he could further do to the Republic.

The timeline of Trump’s actions and inaction
on that day will be reviewed during the US Senate’s impeachment trial in greater detail. All will
be revealed, from his profanity-laced pressuring
of vice president Mike Pence to violate his oath
to the US Constitution, to the president telling
the crowd assembled on the White House Ellipse at the height of the pandemic, “we will not
be intimidated into accepting the hoaxes and
lies that we’ve been forced to believe over the
past several weeks” and that “we will fight like
hell and if you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore,” to the vice president’s escape from the US Capitol building as
rioters who had constructed a wooden gallows
on the US Capitol lawn breached the building
yelling, “Hang Mike Pence,” to the vice president’s call on the National Guard to restore order, which Trump had refused to do, to the
president’s continued calls to enablers in the
Senate to continue the effort, and more. Whether ultimately acquitted or not, the “official record” will show that Donald J. Trump failed the
American people in the very job he was trying
to keep by force and greatly tarnished America’s
credibility and standing in the world.

Ten Republicans joining the Democrats affirmed the clear and present danger Trump
posed. Republican Congresswoman Liz Cheney
stated what many others in her party lacked the
courage to say, that “there has never been a
greater betrayal by a president of the United
States of his office and his oath to the Constitution.”
Big Tech, moving faster than the US government, cut him off of Twitter and social media.

Trump departed Washington, DC to the
Frank Sinatra tune “I Did It My Way,” leaving an
armed military “green zone” of his own creation
with more than 25,000 US National Guard
troops, more than currently deployed in Afghanistan, Iraq and Syria combined.
In his inaugural address, President Joe Biden
highlighted “we’ve learned again that democracy is precious, democracy is fragile and, at this
hour, my friends, democracy has prevailed.” In
sharp contrast to the last four years, President
Biden begins his presidency promising to “be a
president for all Americans.” He begins the giant task of healing a nation and restoring its
credibility with the world as his own “Herculean labors,” the US pandemic response, the economy and jobs, domestic terrorism and racism,
healthcare, immigration, a rogue Turkey, China,
Russia, Iran and climate change. President
Biden’s affirmation that he will honor his oath
and his presence before the American people on
Wednesday came in a sharp contrast to the disturbing scenes of American democracy under
assault just weeks ago. President Biden delivered a message to America and the world highlighting that America has come far, “but still has
far to go.” And most importantly, the message
that democracy had won.
*** Commander Demetries Grimes, a former
US naval officer and aviator, has served as naval
attaché to Greece and Israel, deputy commander of the US base on Crete and adviser to NATO’s maritime commander in London.
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Biden’s Inaugural Speech: My whole soul is in bringing America

From last page
will of the people has been heeded. We have
learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends,
democracy has prevailed.
So now, on this hallowed ground where just
days ago violence sought to shake this Capitol’s
very foundation, we come together as one nation,
under God, indivisible, to carry out the peaceful
transfer of power as we have for more than two
centuries.
We look ahead in our uniquely American way
– restless, bold, optimistic – and set our sights on
the nation we know we can be and we must be.
I thank my predecessors of both parties for
their presence here. I thank them from the bottom of my heart. You know the resilience of our
Constitution and the strength of our nation. As
does President Carter, who I spoke to last night
but who cannot be with us today, but whom we
salute for his lifetime of service.
I have just taken the sacred oath each of these
patriots took — an oath first sworn by George
Washington. But the American story depends not
on any one of us, not on some of us, but on all of
us. On “We the People” who seek a more perfect
Union. This is a great nation and we are a good
people. Over the centuries through storm and
strife, in peace and in war, we have come so far.
But we still have far to go.
We will press forward with speed and urgency,
for we have much to do in this winter of peril and
possibility. Much to repair. Much to restore.
Much to heal. Much to build. And much to gain.
Few periods in our nation’s history have been
more challenging or difficult than the one we’re
in now.
A once-in-a-century virus silently stalks the
country. It’s taken as many lives in one year as
America lost in all of World War II. Millions of
jobs have been lost. Hundreds of thousands of
businesses closed. A cry for racial justice some
400 years in the making moves us. The dream of
justice for all will be deferred no longer. A cry for
survival comes from the planet itself. A cry that
can’t be any more desperate or any more clear.
And now, a rise in political extremism, white
supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat.
To overcome these challenges – to restore the
soul and to secure the future of America – requires more than words.
It requires that most elusive of things in a democracy:
Unity. Unity.
In another January in Washington, on New
Year’s Day 1863, Abraham Lincoln signed the
Emancipation Proclamation. When he put pen to
paper, the President said, “If my name ever goes

down into history it will be for this act and my
whole soul is in it.” My whole soul is in it.
Today, on this January day, my whole soul is in
this:
Bringing America together. Uniting our people. And uniting our nation. I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the
common foes we face:
Anger, resentment, hatred. Extremism, lawlessness, violence. Disease, joblessness, hopelessness.
With unity we can do great things. Important
things. We can right wrongs. We can put people
to work in good jobs. We can teach our children
in safe schools. We can overcome this deadly virus. We can reward work, rebuild the middle
class, and make health care secure for all. We can
deliver racial justice. We can make America, once
again, the leading force for good in the world.
I know speaking of unity can sound to some
like a foolish fantasy.
I know the forces that divide us are deep and
they are real.
But I also know they are not new.
Our history has been a constant struggle between the American ideal that we are all created
equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, and demonization have long torn us
apart.
The battle is perennial.
Victory is never assured.
Through the Civil War, the Great Depression,
World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and
setbacks, our “better angels” have always prevailed. In each of these moments, enough of us
came together to carry all of us forward. And, we
can do so now.
History, faith, and reason show the way, the
way of unity.
We can see each other not as adversaries but as
neighbors.
We can treat each other with dignity and respect.
We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature.
For without unity, there is no peace, only bitterness and fury.
No progress, only exhausting outrage.
No nation, only a state of chaos.
This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward.
And, we must meet this moment as the United
States of America.
If we do that, I guarantee you, we will not fail.
We have never, ever, ever failed in America
when we have acted together.
And so today, at this time and in this place, let
us start afresh. All of us.
Let us listen to one another. Hear one another.
See one another. Show respect to one another.

Politics need not be a raging fire destroying everything in its path. Every disagreement doesn’t
have to be a cause for total war. And, we must reject a culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured.
My fellow Americans, we have to be different
than this.
America has to be better than this. And, I believe America is better than this.
Just look around. Here we stand, in the shadow
of a Capitol dome that was completed amid the
Civil War, when the Union itself hung in the balance.
Yet we endured and we prevailed.
Here we stand looking out to the great Mall
where Dr. King spoke of his dream.
Here we stand, where 108 years ago at another
inaugural, thousands of protestors tried to block
brave women from marching for the right to vote.
Today, we mark the swearing-in of the first
woman in American history elected to national
office – Vice President Kamala Harris.
Don’t tell me things can’t change.
Here we stand across the Potomac from Arlington National Cemetery, where heroes who
gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of
our democracy, and to drive us from this sacred
ground.
That did not happen. It will never happen. Not
today. Not tomorrow. Not ever.
To all those who supported our campaign I am
humbled by the faith you have placed in us. To all
those who did not support us, let me say this:
Hear me out as we move forward. Take a measure
of me and my heart. And if you still disagree, so
be it. That’s democracy. That’s America. The right
to dissent peaceably, within the guardrails of our
Republic, is perhaps our nation’s greatest strength.
Yet hear me clearly: Disagreement must not
lead to disunion.
And I pledge this to you: I will be a President
for all Americans.
I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.
Many centuries ago, Saint Augustine, a saint of
my church, wrote that a people was a multitude
defined by the common objects of their love.
What are the common objects we love that define us as Americans?
I think I know. Opportunity. Security. Liberty.
Dignity. Respect. Honor. And, yes, the truth.
Recent weeks and months have taught us a
painful lesson. There is truth and there are lies.
Lies told for power and for profit.
And each of us has a duty and responsibility, as
citizens, as Americans, and especially as leaders –

leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation — to defend the truth
and to defeat the lies.
I understand that many Americans view the
future with some fear and trepidation.
I understand they worry about their jobs,
about taking care of their families, about what
comes next. I get it.
But the answer is not to turn inward, to retreat
into competing factions, distrusting those who
don’t look like you do, or worship the way you do,
or don’t get their news from the same sources you
do.
We must end this uncivil war that pits red
against blue, rural versus urban, conservative versus liberal.
We can do this if we open our souls instead of
hardening our hearts.
If we show a little tolerance and humility.
If we’re willing to stand in the other person’s
shoes just for a moment.
Because here is the thing about life: There is no
accounting for what fate will deal you.
There are some days when we need a hand.
There are other days when we’re called on to lend
one. That is how we must be with one another.
And, if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future.
My fellow Americans, in the work ahead of us,
we will need each other. We will need all our
strength to persevere through this dark winter.
We are entering what may well be the toughest
and deadliest period of the virus. We must set
aside the politics and finally face this pandemic
as one nation.
I promise you this: as the Bible says weeping
may endure for a night but joy cometh in the
morning. We will get through this, together
The world is watching today.
So here is my message to those beyond our
borders: America has been tested and we have
come out stronger for it.
We will repair our alliances and engage with
the world once again. Not to meet yesterday’s
challenges, but today’s and tomorrow’s. We will
lead not merely by the example of our power but
by the power of our example. We will be a strong
and trusted partner for peace, progress, and security.We have been through so much in this nation.
And, in my first act as President, I would like
to ask you to join me in a moment of silent prayer
to remember all those we lost this past year to the
pandemic.
To those 400,000 fellow Americans – mothers
and fathers, husbands and wives, sons and daughters, friends, neighbors, and co-workers.
We will honor them by becoming the people
and nation we know we can and should be.
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together; uniting our people and uniting our nation

Let us say a silent prayer for those who lost
their lives, for those they left behind, and for our
country.
Amen.
This is a time of testing. We face an attack on
democracy and on truth. A raging virus. Growing
inequity. The sting of systemic racism.
A climate in crisis. America’s role in the world.
Any one of these would be enough to challenge us
in profound ways.
But the fact is we face them all at once, presenting this nation with the gravest of responsibilities.
Now we must step up. All of us. It is a time for
boldness, for there is so much to do. And, this is
certain. We will be judged, you and I, for how we
resolve the cascading crises of our era.
Will we rise to the occasion?

Will we master this rare and difficult hour?
Will we meet our obligations and pass along a
new and better world for our children?
I believe we must and I believe we will. And
when we do, we will write the next chapter in the
American story. It’s a story that might sound
something like a song that means a lot to me. It’s
called “American Anthem” and there is one verse
stands out for me:
“The work and prayers
of centuries have brought us to this day
What shall be our legacy?
What will our children say?…
Let me know in my heart
When my days are through
America
America
I gave my best to you.”
Let us add our own work and prayers to the

unfolding story of our nation.
If we do this then when our days are through
our children and our children’s children will say
of us they gave their best.
They did their duty.
They healed a broken land.
My fellow Americans, I close today where I began, with a sacred oath.
Before God and all of you I give you my word.
I will always level with you. I will defend the Constitution. I will defend our democracy. I will defend America. I will give my all in your service
thinking not of power, but of possibilities. Not of
personal interest, but of the public good.
And together, we shall write an American story of hope, not fear.
Of unity, not division.
Of light, not darkness.

An American story of decency and dignity. Of
love and of healing. Of greatness and of goodness.
May this be the story that guides us. The story
that inspires us. The story that tells ages yet to
come that we answered the call of history.
We met the moment.
That democracy and hope, truth and justice,
did not die on our watch but thrived.
That our America secured liberty at home and
stood once again as a beacon to the world.
That is what we owe our forebearers, one another, and generations to follow.
So, with purpose and resolve we turn to the
tasks of our time. Sustained by faith. Driven by
conviction. And, devoted to one another and to
this country we love with all our hearts.
May God bless America and may God protect
our troops.
Thank you, America.

Biden and JFK: More Similar Than You Think | Opinion
By Andy Manatos
On January 20, when Joe Biden places his hand on the Bible
and is sworn in as the 46th president, there are bound to be lots
of comparisons to other presidents such as Ronald Reagan,
previously the oldest president, and Barack Obama, who Biden
loyally served. But the most apt comparison may be to John F.
Kennedy.
At first there do not seem to be too many parallels. Kennedy
was the youngest elected president and Biden the oldest. Kennedy
hailed from a patrician family unlike «Middle Class Joe.» The
glamour of Camelot is a world away from the not necessarily
flashy Bidens. But Kennedy and Biden possess striking similar
experiences, outlooks and practices that are instructive and, quite
comforting, when we think about the next four years.
As young men, they both sought elected office. Kennedy’s
parents believed political office to be laudable. His family
brimmed with pride, stemming from his maternal grandfather
John «Honey Fitz» Fitzgerald—mayor and U.S. congressman of
Boston.
A similar mentality inspired a young Biden. As a child he
named his dogs Governor and Senator. Had his U.S. Senate
swearing-in ceremony been held just 45 days earlier, Biden would
not have been old enough to be a senator. Only five senators in
all of American history have been elected younger than Biden.
Newsweek subscription offers >
Kennedy and Biden were respectively 27 and 30 years old
when they faced tragedy. Kennedy’s close and older brother was
killed in WWII when his plane exploded, and Biden’s wife and
infant daughter perished in an automobile accident while his two
sons were severely injured. The impact of such an early loss
profoundly alters one’s view of the world, as became evident with
both Kennedy and Biden. Such impacts can be seen in the fact
that over one-fourth of all U.S. presidents lost a parent before the

age of 16.
Biden is so extraordinarily friendly that upon first meeting and
beginning to work with him, when I was a 28-year-old Senate
Committee staff director, I told one of our older staffers about it.
She said, «That’s because he hasn’t been here long enough to
realize that he doesn’t have to be friendly anymore.» But, as
anyone who knows Biden as I have will attest, he remains
famously approachable.
Both Biden and Kennedy didn’t, like many politicians, shake
your hand while scanning the room to move on to someone more
important. From my father Mike’s descriptions of working closely
with Kennedy in the White House and from the times I spoke
with JFK I found him to be, like Biden, similarly friendly. The last
time I spoke with JFK, just 58 days before his assassination, he
couldn’t have been kinder to a 19-year-old. Little did I know that
not much later I would be Lyndon B. Johnson’s advance man
visiting Wilmington, Delaware, the home of another Kennedylike president.
Out of 46 presidents only Kennedy and Biden are Irish
Catholics. While JFK faced prejudice and bigotry, Biden’s
Catholicism didn’t hinder, and could have helped, his election. It’s
the Irish wit that binds them. Biden would, as Kennedy did, enjoy
rather than bristle at a 1961 newspaper cartoon of two senators
leaving the Kennedy White House and saying, «Maybe we should
have elected the Pope, then all we would have to kiss is his ring.»
Another similarity may enable Biden to return America to the
Kennedy era when everyday people could name cabinet members.
Biden stands out among politicians for giving credit and publicity
to those under him. Consider one of Biden’s profound remarks,
«We will not lead by the example of our power but by the power
of our example.» He frequently credits his long-time foreign
policy advisor and nominee for secretary of state, Tony Blinken,
as having written it for him. I can’t think of another politician
who hands over credit so readily.

Kennedy went way beyond the well-publicized relationship
with his perennial opponent, Richard Nixon. Like Biden, he saw
Republicans as decent Americans with a different approach. My
father frequently quoted Kennedy as saying to Republican
friends, «I would like to help you so let me know which you
would prefer—my complimenting or criticizing you?»
Biden is well known in Washington for close friendships with
Republicans, like his well-known camaraderie with the late
Senator John McCain. I noticed that some non-Washington
people who were unaware of that side of Biden surprised to see
one of Washington’s most partisan Republicans, former Senator
Al D’Amato, as one of the first to arrive at the funeral of Biden’s
son Beau.
A sincere respect for Americans with all points of view—a
quality shared by Biden—helped President Kennedy rise to 70.1
percent approval. When my conservative friends, who assume
Biden sees them as enemies, see the man I have seen for 48 years,
they too will realize it’s not so. He has the ability to bring real
comity to his presidency.
No one should be surprised to see Biden promote inspiring big
ideas that recall Kennedy’s call to put a man on the moon or to
create the Peace Corps. And, who knows, we Americans might
again ask not what our country can do for us but what we can do
for our country.
*** Andy Manatos is CEO of Manatos & Manatos, a 40-yearold Washington public policy company. He served as the youngest
advance man for President Lyndon B. Johnson’s 1964 campaign,
the youngest Senate Committee staff director and the youngest
assistant secretary in the Jimmy Carter administration.
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Elpidophoros offers prayer at US Presidential Inaugural Prayer Service

Washington, D.C.
S President Joe Biden and Vice President Kamala Harris began their first
full day in office attending a virtual Presidential Inaugural Interfaith Prayer Service.

U

The event was hosted by the Presidential Inaugural Committee and the Washington National
Cathedral. Speakers gathered virtually from across
the country to pray for President Joe Biden, Vice
President Kamala Harris, members of Congress,
the judiciary, and the armed forces.

Aktina FM will be
Web Radio only
New York.- Aktina FM producer Elena
Marouletti announced that since January
3, 2021, the program suspended its broadcasts from WNYE 91.5 and it will continue only through the WEB. The statement
is as follows:
Dear friend and listener of AKTINA
FM,
On behalf of all of us at AKTINA FM,
we hope that both you and your family
members and friends are in excellent
health and are keeping safe. We would also like to thank you for being avid listeners
and supporters of our non-profit and commercial-free radio, AKTINA FM.
With this communication, we are very
excited to inform you that as of January 3,
2021, AKTINA FM has moved permanently to the new generation of radio
broadcasting by suspending its broadcasts
on WNYE 91.5FM and by preserving its
presence exclusively online with its daily
24/7 broadcasts.
Every Saturday, 3:30pm-8pm and every
Sunday, 1:30pm-6pm, we continue to provide our live interactive programs with audience participation, as well as our Trivia
show, “The Saturday Quiz,” our Medical
Series, “Praise of Health,” “Oldies But
Goodies,” and all of the rest of our programs which you have been accustomed to
enjoy for past 28 years.
We invite you to listen to AKTINA FM
every day, on the go or at home and to
spread the news!
There is no need to download any applications to enjoy our daily 24/7 broadcasts.
All you need is a WI-FI connection or Cellular Data. From your computer, laptop,
tablet or mobile phone visit, aktinafm.com
or, the low bandwidth, ak.ht. We accommodate all generations and models/types
(old and new) of mobile phones (IPhones
and Androids).

President Joe Biden and Vice President Kamala
Harris joined the event from the White House.
Speakers include Rev. William Barber II,
co-founder of the Poor People’s Campaign: A National Call for Moral Revival, who gave the homily, with music by Josh Groban, Patti LaBelle, and
The Clark Sisters.
The leaders were joined by their spouses, and
Biden’s children and grandchildren at the White
House Thursday.
Archbishop Elpidophoros of America represented Orthodox Christianity and offered a prayer

on behalf of the faithful of the United States.
“This venerable tradition is a concrete example
of how we can unite as a Nation,” said Elpidophoros.
“You have brought us once again to our national moment of passing the torch of Your blessings
upon our President, Joe Biden, and our Vice President, Kamala Harris. Grant unto them wisdom,
grace, and fortitude to lead our Nation to a brighter, safer, and more healthful future for all Americans.”

In addition, he asked the Lord to strengthen
them to their mission to bring healing, reconciliation and peace to the US. “Imbue them with virtue, righteousness, and a keen sense of justice so
that all Americans can have confidence that their
rights as citizens will always be defended and protected,” he added.
Finally, he said, “We petition Your Grace, Majesty, Glory and Dominion to You, the Father, the
Son and the Holy Spirit. Glorify to the ages and
ages. Amen.”

The Hellenic Initiative Supports Galilee
Palliative Care Center with a $15,000 Grant
Athens.- GreekNewsOnline
Palliative Care is a crucial but oft-neglected
part of health care. In Greece, the Galilee palliative care center ensures that patients are not
alone at the end of their journey through life,
and The Hellenic Initiative (THI) has supported
its noble efforts through a grant of $15,000. The
funds were part of the organization’s Covid-19
campaign which managed to raise $100k from
Greeks of the Diaspora and philhellenes across
the world.
Galilee is the vision of Metropolitan Nicholas
of Mesogias and Lavreontikis. In the words of
Dr. Aliki Tserkezoglou, Vice President, CEO,
and Chief Medical and Scientific Officer, “where
there was gloom, Metropolitan Nicholas wanted
to bring hope, joy, life, and light to people with
chronic diseases and tell then they are still special and important.”
The best medical practice looks at the patient
as a whole, but oncology professionals know the
‘whole’ includes the family. This view informs
Galilee’s mission, but as an association supported by the Church, they also step in when the
doctors’ physical work is done, and the pain
takes a different form.
The Metropolitan gathered good people from
the healthcare system, reinforced their education, and researched best practices in Europe.
While its work is recognized by the Ministry of
Health, Galilee does receive funds from it, relying only on benefactors and the Metropolis.
Galilee’s endeavor is called a called Palliative
Unit because they offer multiple integrated services in homes, at a day center, and in hospices
centered near the Athens airport. There is also a
bereavement service. It is the only comprehensive palliative care team working in Greece and
in 2019, there were 360 people under their care.
A dedicated blend of volunteers and profes-

sionals, Galilee began with a six-member team
providing home care and now there are 36 are
full-time professionals and 150 volunteers – doctors, nurses, social workers, psychologists and
physical therapists, and priests.
When there is a patient with a disease that can
lead to death, “everybody suffers,” Dr. Tserkezoglou said. Galilee helps provide education and
support for the family members who take care of
the patient and during the bereavement period.”
She added, “the way people leave this life remains for the rest of the lives as family members
… family members need reassurance and training” which Galilee provides – along with love.
John D. Georges, THI Board Member, stated:
The Greek economic crisis, and now the
Coronavirus crisis, take their real toll not on a
country’s economic statistics and prospects, but
its people. Such crises make the struggles of families in need, especially those dealing with serious illness, more difficult and more painful. Galilee lightens their burden and eases their pain,

and we are proud to support their noble work.
Michael Printzos, THI’s Program Director,
stated: Galilee’s programs and their effectiveness
attracts highly motivated professionals and volunteers. People offer their time, energy, and
knowledge easing the pain not just from the patients but also from their families. We are happy
to support a program showcasing such a strong
human impact.

About the Hellenic Initiative

Our Mission: Investing in the future of Greece
through direct philanthropy and economic revitalization. We empower people to provide crisis
relief, encourage entrepreneurs, and create jobs.
We are The Hellenic Initiative (THI) - a global movement of the Greek Diaspora.
Visit our website:
http://www.TheHellenicInitiative.org/
Like us on Facebook: http://www.facebook.
com/thehellenicinitiative
Follow us on Twitter: #OneGreece
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Tony Blinken will work for deepening of ties between US, Greece and Cyprus
From last page
Syria, its invasion of Cyprus’ territorial waters and
seeking to drill with Cyprus’ EEZ, an EU member
state, claiming an entire part of Greece’s EEZ until Libya, the support Erdogan provides to Azerbaijan and his engagement and aggressive action
in Nagorno-Karabakh which has cost so many
lives, all these and many more which he expressed
the hope we will not have with the new administration.
Committee Chairman (now ranking member)
Jim Risch endorsed everything that Menendez
said about Turkey, pointing out that he raised
these issues with every Turkish diplomat coming
in Washington and President Erdogan himself.
Republican senator Lindsey Graham asked
Blinken: “Congress has been very tough to Turkey
as it continues to get Russian weapons S-400. Do
you believe Turkey continues to be sanctioned
until they change their behavior?”
«Absolutely”, Anthony Blinken replied.
“Looking at these CAATSA sanctions.. What
Turkey has done as a NATO ally in acquiring
S-400 is unacceptable. The idea that a so-called
strategic partner of ours that would actually be in
line with one of our biggest strategic competitors
in Russia, is not acceptable. We ‘ll need to take a
look at the impact that the existing sanctions have
had, and then determine if there is more that
needs to be done.”
The sanctions received bipartisan support from
the U.S. Congress and were announced under the
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) - the first time the act has
been used against a fellow member of the NATO
alliance.
Replying in writing to a question by the Chairman of the Senate Foreign Relations Commitee,
Robert Menendez, over how he will continue investments described in the Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act,
Blinken said that “if confirmed, I look forward to
reviewing this legislation and working with Congress and colleagues in the interagency to support
robust ties between the United States and Greece,
Israel, and Cyprus.”
“The U.S-Greece security relationship is important to our interests in the Eastern Mediterranean and has grown significantly as bilateral ties
have improved, beginning in the Obama-Biden
administration. If confirmed, I will work to continue to deepen ties between the United States
and Greece, as well as Cyprus,” he added.
Surprisingly no question was asked about the
Cyprus negotiation and Turkish support for a two

state solution. Before the presidential elections,
on October 20th, Anthony Blinken had condemned statements made by Ersin Tatar and
Mevlut Cavusoglu on the issue.

Armenia and Azerbaijan

Anthony Blinken also replied to a series of
questions on Armenia.
Sen. Menendez: If confirmed, will you commit to
funding humanitarian assistance programs to
help the ethnic Armenians in the south Caucasus
affected by Azerbaijan’s attack last fall? Will you
commit to restoring funding for demining in
Nagorno-Karabakh?
Blinken: I am deeply concerned by the renewed
hostilities between Armenia and Azerbaijan last
fall and the ongoing humanitarian needs in and
around Nagorno-Karabakh. I strongly support
U.S. funding for demining efforts in Nagorno-Karabakh. If confirmed, I will also work
with Congress, as well as USAID, international
organizations such as the UN, and our allies and
partners to meet humanitarian needs in the region.
Sen. Menendez: How can the U.S. help Armenia,
and ethnic Armenians in their efforts to defend
themselves throughout the South Caucasus, from
Azerbaijan and Turkey’s aggression?
Blinken: I support the provision to Armenia of
security assistance and aid to strengthen democratic governance and promote economic growth,
both of which will help to strengthen Armenia’s
security and resilience. In light of the recent outbreak of hostilities in Nagorno-Karabakh, our administration will review our security assistance to
Azerbaijan. If confirmed, I look forward to working with Congress and the Secretary of Defense to
determine the appropriate level of assistance to

AHEPA Collaboration Leads to $150K
Donation to New Jersey Food Banks
Washington.AHEPA collaborated with Delta
Dairy to donate $150,000 worth of
yogurt to New Jersey food banks,
announced Supreme President
George Horiates.
«Our international AHEPA
Cares initiative to give back and
respond in these trying times is
ongoing and continues to make a
difference in people’s lives,»
Supreme President Horiates said.
“Delta Dairy is really a class
act,”
Brother
Dr.
Zenon
Christodoulou, who orchestrated
the donation in collaboration with
Delta Dairy, said. “They are great

to deal with and are very civically
minded.»
He added, “The food bank told
us this was one of the biggest
direct donations they have ever
received and what made it even
more beneficial was the healthy
nature of the yogurt. Thousands
of families enjoyed the highest
quality and best tasting dairy
product available. It made a real
difference in their health and wellbeing.”
Brother
Christodoulou
(pictured) also chairs the AHEPA
Cyprus and Hellenic Affairs
Committee and is a past Distri ct 5
governor.

meet the security needs of Armenia and the region.

Armenia and the region.

Sen. Menendez: As an OSCE Minsk Group
Co-Chair, how do you plan to reengage in the
peace process and work towards a sustainable
peace that reflects the interests of Armenians,
not just Aliyev, Erdogan, and Putin?
Blinken: The President has said the United
States should be leading a diplomatic effort to find
a lasting resolution to the conflict, working together with our European partners, and should
push for international humanitarian assistance to
end the suffering. If confirmed, I will reinvigorate
U.S. engagement to find a permanent settlement
to the Nagorno-Karabakh conflict that protects
the security of Nagorno-Karabakh and helps to
ensure another war does not break out. This includes stepping up our engagement via the Minsk
Group, of which the United States is a co-chair,
and additional diplomatic work to prevent any
further interference by third parties.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s
spokesman, Ibrahim Kalin, said that Biden had
visited Turkey during his vice presidency under
the Obama administration and knows the region,
and that his contacts with the transition team
were very positive.
He said that the new US president’s aides «declare that they want to develop good relations
with Turkey and turn the page». He also called for
an end to sanctions against Turkey, especially with
regard to the F-35 fighter jet, from the procurement process of which Turkey was excluded. He
also called for an end to collaboration with Imam
Fethullah Gulen (Erdogan’s opposition rival) and
for the US not to resume support for the Kurds in
Syria.

Sen. Menendez: Considering Azerbaijan’s
aggression in last fall’s conflict, do you plan to
waive Section 907 of the FREEDOM Support Act
and provide assistance to the Government of
Azerbaijan? What is your view of providing
security assistance to Azerbaijan?
Blinken: In light of the recent outbreak of hostilities in Nagorno-Karabakh, the Biden-Harris
administration will review our security assistance
to Azerbaijan. If the circumstances warrant, the
Biden-Harris administration will be prepared to
suspend waivers of requirements under section
907 of the Freedom Support Act. If confirmed, I
look forward to working with Congress and the
Secretary of Defense to determine the appropriate
level of assistance to meet the security needs of

KALIN

MITSOTAKIS – MENENDEZ

Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis
called Senator Menendez on Thursday to congratulate him for becoming the Chairman of the Foreign Relations Committee.
In a message posted to his account Mitsotakis
said: “Had an interesting and productive conversation with @SenatorMenendez
. I congratulated him on his new role as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee
and look forward to pursuing common goals of
peace and stability in the Eastern Mediterranean
and the wider region.”
Senator Bob Menendez replied:
“Thank you for the warm wishes. As Chairman
of the Senate Foreign Relations Committee, I look
forward to working with you to promote peace
and prosperity in the region. Here’s to the work
ahead.”

AHEPA
Congratulates
Biden-Harris
Administration
Washington.Supreme President George G. Horiates
has issued the following statement:
“AHEPA congratulates President Joseph
R. Biden, Jr. and Vice President Kamala
Harris on their inauguration. We look
forward to working with the Biden
administration on the public policy
priorities that are critical to the American
Hellenic community and the AHEPA
family’s mission.
“We are especially ready to work with
the new Administration to help take U.S.
relations with Greece and the Republic of
Cyprus to greater heights and further
enhancing the bonds between our peoples,
a role AHEPA proudly has played for
nearly a century.”
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Holocaust Remembrance Day: Standing Against Anti-Semitism

From last page
talks of all the speakers, His Eminence Archbishop Elpidophoros, Her Excellency Alexandra
Papadopoulou, Ambassador of Greece to the
U.S.A., Solomon Asser, President of the AFJMG,
Rabbi Diana Gerson, and Mimis N. Cohen, a
founding member of the American friends of
the Jewish Museum of Greece, historian and
lecturer and narrator of “The Good Shepherds”
Exhibition presentation.
Held under the auspices of the Embassy of
Greece in Washington DC, with the participation of every Greek Consular Authority in the
US, the commemoration, with Jimmy DeMetro,
founder and president of the Hellenic Film Society USA as MC, the event featured a presentation of “The Good Shepherds”, an exhibition at
the Jewish Museum of Greece, with the cooperation of the AFJMG.
The idea for the Good Shepherds exhibition
originated with the President of the Jewish Museum of Greece, Samuel (Makis) Matsas, a child
of the Occupation, who survived the Holocaust
thanks to the timely escape of his parents and
the generosity of friends and strangers.
“The Good Shepherds”, narrated live by Mimis N. Cohen, who, in reaction to its moving content, was sometimes unable to continue, is a his-

tory of the hierarchs and average citizens instrumental in saving the lives of Greek Jews during
the Holocaust perpetrated by the Nazis during
the Second World. Greece suffered the largest
percentage of loss of any European country.
67,000 Greeks, representing 87% of the Jewish
population of Greece were among the millions
who perished.
The storming of the Capitol by members of
anti-Semitic groups shows that Semitism is still
with us, as are Holocaust-deniers, said Dr. Cohen, relating that at the 75th anniversary of the
liberation of Auschwitz with other leaders last
year, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
quoted historian Ian Kershaw, who said, “The
road to Auschwitz was built by hate, but paved
with indifference.” “The Holocaust could have
been prevented, said Mimis N. Cohen, in his
narration of the exhibition, showing the August
15, 1943 TIME Magazine cover picture of Pope
Pius XII, if the heads of the major religions had
confronted NAZI leaders.
Comprising the exhibition are also maps, historic pictures from World War II, impressive
portraits of both the Christian and Jewish hierarch “shepherds”, photographs of events such as
The Honorable Yannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki, receiving the Damaskinos Award, and

the American, Ronald S. Lauder, President of the
World Jewish Council, and founder of the Lauder School for Jewish Children. Capturing a rare
and unusual moment, pictures of the last of three
Greek sisters, orphans, who sheltered a family,
show the 96-year-old surrounded by the forty
descendants of the family who came from Israel
to honor her and tell her that they all owe their
existence to her and her sisters.
Some among the many religious leaders and
citizens of Greece who acted as “Good Shepherds” saving lives: Archbishop Damaskinos in
Athens who ordered the church to issue false
baptismal certificates, Athens Police Chief Angelos Evert, who issued false identification cards
to Greek Jews, Metropolitan Chrysostomos and
Mayor Loukas Karrer who saved the Jews of
Zakynthos, Metropolitan Ioakeim of Dimitriada,
and Metropolitan Grigorios of Halkis who hid
the Torah and other religious books and holy objects in the altar of his church, thus saving the
community (considered one of the oldest in Europe, with a continuous presence from before
the first century CE) community from “persecution by the barbarian conqueror.” Proclaimed a
great benefactor of the Jews of the city, his name
was engraved on a marble plaque on the synagogue wall.
Ambassador Papadopoulou thanked all those

who helped organize the event, including Consul
General Koutras, who was pivotal in in its organization.
Archbishop Elpidophoros, moved by hearing
the 23rd Psalm in the original Hebrew, said that
he was reciting the psalm in Greek version along
with the Rabbi. “‘The Good Shepherd’ exhibition reminds us of the need for true spiritual
leadership and is also a brutal reminder that we
shepherds must be ever vigilant, because the
wolves of hatred are not extinct,” he said, adding
that commemorations like this are vital and necessary to never forgetting. noted that Greek Jewry and Greek Christianity are bound to the one,
true God and share common core values, morals, and ethics. “Let us embrace one another,
even virtually, in agape, love, mutual respect and
understanding and follow in the footsteps of the
Good Shepherds and never forget the Good
Shepherds.”
The American Friends of the Jewish Museum
of Greece (AFJMG) was founded in 1982 by
Dimitri Molfetas in order to promote and provide much-needed financial support to the Jewish Museum of Greece that was founded in 1977.
The video of the Holocaust Remembrance
Day event can be seen on the American Friends
of the Jewish Museum of Greece Facebook page.

“Hellenic Orphans Taken Abroad from 1821 through the 1960’s”
New York.EMBCA organizes a Webinar Panel
Discussion entitled, “Hellenic Orphans Taken
Abroad from 1821 through the 1960’s” on
January 31 at 2 P.M. EST (11 A.M. PST, 9 P.M.
Athens EEST). The panel for this unique event
will be moderated by Lou Katsos, EMBCA’s
President. The distinguished panel will include
Prof. Gonda Van Steen the Koraes Chair of
Modern Greek and Byzantine History and
Director of the Centre for Hellenic Studies at
King’s College; Historian/Educator/Author
Constantine Hatzidimitriou, and Dr. Theodosios
Kyriakidis the Chair of Pontic Studies in the

School of History and Archaeology at Aristotle
University of Thessaloniki.
The etymology of the word orphan is Hellenic
from the word ὀρφανός (romanized- orphanos)
and is a child whose parent(s) have died, are
unknown or have permanently abandoned
them. The causes for orphans are many - wars,
genocide, economic problems, cultural stigmas,
social chaos, natural disasters, and plagues, and
was used to describe children who lose their
father before puberty, and with other definitions
over time. Over the last 200 years the causes
outlined have created tens of thousands of
orphans and sometimes in one occurrence alone

as for example the Chios Massacre in April, 1822
which also resulted in over 50,000 deaths. In this
panel discussion the topic of Hellenic orphans
(and some not so) brought over to America
from the Hellenic Revolution and others to the
Cold War period will be discussed. Due to the
enormity of this Hellenic orphans topic our
panel discussion will focus on three areas and
time periods the first being on the Hellenic
Revolution of 1821 orphans that were brought to
America., second the 30 year Hellenic genocide
period (1894-1924) Hellenic orphans, and third
the Hellenic Cold War period orphans that were
brought abroad in the 1950’s and 60’s. We hope

this panel discussion and conversation
contributes to a wave of research and continuing
discussions on this very important but not often,
and by most rarely, discussed topic.
This event and others we have had, and are
being planned are part of EMBCA’s American
Hellenic Revolution of 1821 Bicentennial
Committee series of events focusing not only on
the Revolution but also importantly on the
American, Diaspora and International aspects
and influences of the Revolution for its
upcoming 200 Year Anniversary. https://www.
youtube.com/watch?v=tRehFrxb_
Ms&feature=youtu.be
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period in 2019 (a decline of 16.78 pct), while
new arrears reached 847 million in November,
from 737 million in November 2019 (an
increase of 15 pct).
New tax arrears fell to 5.020 billion euros in
the 11-month period, from 6.467 billion in
2019 (a decline of 22.37 pct). In November,
new tax arrears rose to 751 million from 646
million in 2019.

Several screens display the evolution of Spanish main index Ibex 35 at Madrid’s Stock
Exchange in Madrid, Spain, 22 January 2021. The IBEX 35, the main index of the Spanish
Stock Exchange rose a 1,06 percent at the end of the trading day to reach 8,036.4 points.
EPA/VEGA ALONSO

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended sharply lower in
the Athens Stock Exchange on Friday
pushing the general index of the market
below the 780-point level. Sellers took the
upper hand in the market on lack of fresh
incentives.
The general index dropped 2.23 pct to end
at 778.98 points, off the day’s lows of 774.24
points. The index ended the week with a net
loss of 1.41 pct, losing 3.71 pct so far in 2021.
The Large Cap index dropped 2.53 pct and the
Mid Cap index ended 1.47 pct lower. Turnover
was 70.60 million euros in volume of
33,561,587 shares. Only GEK Terna (0.28 pct)
scored gains among blue chip stocks, while
Alpha Bank (5.25 pct), Aegean Airlines (5.24
pct), National Bank (4.85 pct), OPAP (4.02
pct) and Motor Oil (3.44 pct) suffering heavy
losses. Among market sectors, Travel (4.10
pct) and Banks (3.73 pct) moved down, while
Health (2.68 pct) moved up. Alpha Bank and
Eurobank were the most heavily traded
securities of the day. Broadly, decliners led
advancers by 90 to 34 with another 13 issues
unchanged. Livanis Publications (19.42 pct)
and Mermeren (17.19 pct) were top gainers,
while AAA (19.17 pct) and SATO (13.85 pct)
were top losers.

Greek bond market
closing report

Greek state bond prices fell and yields rose
in the domestic electronic secondary bond
market moving in line with a similar trend
which prevailed in other European markets on
Friday. Traders said the domestic market
largely expected Fitch to upgrade the country’s
outlook later today. The 10-year bond yield
rose to 0.68 pct from 0.65 pct on Thursday, the
five-year bondyield rose to 0.08 pct from 0.04
pct and the 15-year bond yield rose to 0.97 pct

from 0.86 pct, respectively.
The yield spread between the 10-year Greek
and German benchmark bonds widened to
1.20 pct with the German Bund yielding -0.51
pct. Turnover was 101 million euros, of which
40 million were buy orders.

FINANCIAL NEWS

**** In December 2020, the euro area annual
inflation was -0.3% for the fourth consecutive
month, according to figures published by
Eurostat, the statistical office of the European
Union. A year earlier, the rate was 1.3%.
European Union annual inflation was 0.3% in
December 2020, up from 0.2% in November. A
year earlier, the rate was 1.6%.
In Greece inflation was -2.1 in November
2020, dropped to -2.4% in December, whille a
year ago it was 1.1%.
**** In November 2020 compared with
October 2020, seasonally adjusted production
in the construction sector increased by 1.4% in
the euro area and by 1.2% in the EU, according
to first estimates from Eurostat, the statistical
office of the European Union.
In October 2020, production in construction
remained stable in the euro area and increased
by 0.7% in the EU. In November 2020
compared with November 2019, production in
construction decreased by 1.3% in the euro
area and by 1.1% in the EU.
**** Taxpayers’ arrears to the state rose 0.82
pct to 107.5 billion euros in November 2020,
compared with October, although the number
of debtors fell to 4,278,506 in November from
4,366,874 in October, the Public Revenue
Independent Authority said in a report on
Friday.
In the 11-month period from January to
November, new arrears to the state fell to 5.786
billion euros, from 6.953 billion in the same

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

TRADED VALUE  :  73.394,31 €
INDEX
FTSE/CySE 20
MAIN MARKET INDEX
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
CSE GENERAL INDEX
HOTELS INDEX
ALTERNATIVE MARKET INDEX
FTSE Med (22/1/2021)
FTSE/XA

VALUE
34.120
37.100
847.070
57.430
698.980
838.410
4,725.480
361.850

% DIFF. VALUE (€)
-0.200 71,094.760
-0.750 60,599.390
0.000
224.400
-0.210 71,094.760
-1.800
3,662.050
0.080 10,694.720
-1.400
-3.730

*** Registered unemployment totaled
1,181,296 in December 2020 from 1,153,434 in
November (an increase of 2.42 pct) and
1,128,421 in December 2019 (an increase of
4.69 pct), Manpower Employment Authority
said in a report on Wednesday.
The number of registered unemployed
people seeking jobs totaled 1,133,432 in
December 2020, of which 560,567 (49.40 pct)
were long-term unemployed, 422,487 were
men (37.28 pct) and 710,945 (62.72 pct)
women. The number of unemployed people
not seeking jobs totaled 47,864 in December.
The number of people receiving unemployment
benefit was 202,504 in December of which
87,841 men and 114,663 women.
**** Greece’s current account deficit
widened to 10.5 billion euros in the JanuaryNovember 2020 period, from 2.1 billion in the
corresponding period in 2019, reflecting
exclusively a plunge in the surplus of the
services balance due to a dramatic decline in
travel revenue, the Bank of Greece said in a
report on Wednesday.
More specifically, travel receipts fell to 4.2
billion euros in the 11-month period from 17.8
billion in 2019, leading to a surge in the
country’s external funding needs to 8.3 billion
euros from 1.7 billion in 2019. Exports of
goods fell 12.1 pct at current prices (-4.2 pct at
constant prices) in the January-November
period, while total imports of goods fell 15.3
pct at current prices (-5.0 pct at constant
prices).
**** Greek state budget cash deficit totaled
24.1 billion euros in 2020 after a shortfall of
477 million euros in 2019, the Bank of Greece
said in a report on Tuesday. The central bank
attributed this development to a shortage of
revenue which totaled 42.3 billion euros in
2020, from 51.199 billion in the previous year,
and to a surge in spending to 62.9 billion euros
from 51.551 billion, respectively.
The cost of urgent support measures and a
decline in tax revenue because of the pandemic
crisis led to a primary deficit of 17.81 billion
euros in 2020, after a primary surplus of 5.5
billion in 2019. Spending on interest edged up
to 6.3 billion euros in 2020 from 6.0 billion in
2019.
*** The stock of non-performing loans held
by Greek banks is expected to grow by 8-10
billion euros because of the pandemic crisis,
the Bank of Greece said in its Financial
Stability Report released on Thursday.
NPLs fell to 58.7 billion euros at the end of
September from 68.5 billion at the end of 2019,
however, they remained at very high levels
(35.8 pct) compared with a 2.3 pct average rate
in the EU. Reducing these loans is the most
serious challenge facing the banking system as
a gradual lifting of moratoria on loan payments
and other existing measures protecting
borrowers, these loans are projected to rise.
The Bank of Greece said that loans currently in
moratoria totaled 21 billion euros, or around
12 pct of total loans in the banking system. A
34 of these loans belong to the category of high
credit risk, raising the risk of creating a new
cycle of NPLs from borrowers that will not
manage to recovery from the current crisis.

Gvmnt debt
to GDP ratio
in Eurozone
at 97.3%
Brussels.By Athanasios Athanasiou/CNA

At the end of the third quarter of 2020 government debt to GDP ratio in the euro area
stood at 97.3%, compared with 95.0% at the
end of the second quarter of 2020. In the EU,
the ratio increased from 87.7% to 89.8%, according to data released by Eurostat.
Compared with the third quarter of 2019,
the government debt to GDP ratio rose in both
the euro area (from 85.8% to 97.3%) and the
EU (from 79.2% to 89.8%): the increases are
due to two factors - government debt increasing considerably, and GDP decreasing. At the
end of the third quarter of 2020, debt securities
accounted for 82.3% of euro area and for 82.1%
of EU general government debt. Loans made
up 14.5% and 14.8% respectively and currency
and deposits represented 3.3% of euro area and
3.1% of EU government debt.
Due to the involvement of EU Member
States` governments in financial assistance to
certain Member States, quarterly data on intergovernmental lending (IGL) are also published. The share of IGL as percentage of GDP
at the end of the third quarter of 2020 amounted to 2.0% in the euro area and to 1.7% in the
EU. These data are released by Eurostat, the
statistical office of the European Union.
The highest ratios of government debt to
GDP at the end of the third quarter of 2020
were recorded in Greece (199.9%), Italy
(154.2%), Portugal (130.8%), Cyprus (119.5%),
France (116.5%), Spain (114.1%) and Belgium
(113.2%), and the lowest in Estonia (18.5%),
Bulgaria (25.3%) and Luxembourg (26.1%).
Compared with the second quarter of 2020,
twenty Member States registered an increase in
their debt to GDP ratio at the end of the third
quarter of 2020 and five a decrease, while the
ratio remained stable in Estonia and the Netherlands. The largest increases in the ratio were
observed in Greece (+8.5 percentage points –
pp), Cyprus (+6.2 pp), Italy (+4.9 pp), Portugal
(+4.8 pp), Lithuania (+4.6 pp) and Bulgaria
(+4.0 pp). The decreases were recorded in
Austria (-3.4 pp), Finland (-1.7 pp), Czechia
(-1.5 pp), Belgium (-0.9 pp) and Ireland (-0.7
pp). Compared with the third quarter of 2019,
all Member States registered an increase in
their debt to GDP ratio at the end of the third
quarter of 2020. The largest increases in the ratio were recorded in Cyprus (+22.9 pp), Italy
(+17.4 pp), Greece (+17.3 pp), Spain (+16.6
pp) and France (+16.5 pp).
Meanwhile, in the third quarter of 2020, the
seasonally adjusted general government deficit
to GDP ratio stood at 5.8% in the euro area and
5.6% in the EU.
In the third quarter of 2020, total government revenue in the euro area amounted to
46.2% of GDP, compared with 47.7% of GDP in
the second quarter of 2020. This decrease as a
percentage of GDP is due to stronger relative
increase in GDP than the increase in total revenue – seasonally adjusted total revenue in the
euro area increased by around €99 billion compared with the second quarter of 2020.
Total government expenditure in the euro
area stood at 52.1% of GDP, a significant decrease in the ratio compared with 59.6% in the
previous quarter.
Seasonally adjusted total government expenditure decreased by around €41 billion
compared with the second quarter of 2020,
mainly due to a lesser impact of policy measures to mitigate the economic and social impact of the COVID-19 pandemic. In the EU,
total government revenue was 46.0% of GDP in
the third quarter of 2020, a decrease compared
to 47.4% of GDP in the second quarter of 2020.
Total government expenditure in the EU was
51.6% of GDP, a decrease compared with
59.0% of GDP in the previous quarter.
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Turkey says Cyprus
talks to be held with
U.N., EU by early March
ANKARA (Reuters) - Talks over the divided island of Cyprus will be held in New York
in the next two months with the participation of the United Nations, Turkey’s Foreign
Minister Mevlut Cavusoglu said on Friday.
The United Nations has been trying unsuccessfully for decades to reunite Cyprus,
split in a Turkish invasion in 1974 after a
brief Greek-inspired coup. The last attempt
collapsed in disarray in 2017 after negotiations attended by all parties.
Cavusoglu said Turkey, Greece, Britain the island’s guarantor powers - and the United Nations would convene the talks with the
two Cypriot sides in late February or early
March, with the European Union as an observer.
Speaking in Brussels after talks with senior
EU officials, Cavusoglu said the bloc had so
far “disregarded the rights of the Turkish
side”. “We conveyed to them that this trust
needs to be re-established,” he added.
Cyprus’s division has long been a source of
friction between Turkey and EU member
Greece, which will hold talks next Monday
on a separate dispute over maritime rights in
the eastern Mediterranean.
Turkey faces the threat of EU economic
sanctions over the maritime rights dispute
with Greece and Cyprus. However, the EU
and Turkey have both signalled this week
that they want to improve relations, which
have also been strained by disagreements
over migration and Ankara’s human rights
record.

Police begin
investigation of
athlete’s accusations
for sexual abuse
Nicosia.- CNA

Police has began the investigation of accusations made by female shooting athlete Andri Eleftheriou for sexual abuse. Eleftheriou
spoke about these allegations a few months
back on a TV show and repeated them a few
days ago, following the accusations by Greek
Olympic sailing athlete Sofia Bekatorou.
Eleftheriou filed a formal accusation at the
Police Headquarters and the Force set up a
special unit to carry out the investigation. A
number of people are expected to be called
upon by the Police to testify. Head of the Cyprus Shooting Federation Giovannis Savvides was questioned on Friday. In statements to Cyprus News Agency Savvides said
that he is aware of other cases and he thought
that the Police should know too.
He said that there is a protocol to be followed by the Federation when such incidents
appear but this protocol needs to be updated.
Eleftheriou, an Olympic athlete in shooting, made the allegations about being sexually abused a few years ago. In statements to
CNA on Friday she said that she first spoke
about the incident in a TV show almost 3
years ago and more recently about 2 months
ago. She said that she found the courage and
strength to speak about the incident and had
the support of the state and other institutions. Eleftheriou said that sports should
clear of these rotten phenomena and called
on every athlete to speak out loud and clear.
Education Minister Prodromos Prodromou yesterday said that it is our obligation to
support the victims and to bring the perpetrators before justice. Director of Cyprus
Olympic Federation Mary Charalambous
told CNA that the only way to bring justice is
by speaking about these incidents and called
on all athletes to talk assuring them that the
Federation will stand by them.
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Cyprus President welcomes approval of state budget
Nicosia.- CNA
resident of the Republic of Cyprus, Nicos Anastasiades, has welcomed the approval of the 2021 state budget by the Parliament, underlining its importance and saying
that we must now focus on its implementation.

P

In a televised statement, the President welcomed the approval of the revised state budget
for 2021 by the House of Representatives on
Thursday and thanked the parties that voted in
favour (DISY, Socialist EDEK, Citizens` Alliance, Solidarity Movement, ELAM and Cooperation of Democratic Forces). He said that the
2021 budget sets out the main objectives of the
government as well as the views of the political
forces that contributed to its approval.
The President underlined that as of today we
must overcome the toxic climate of the recent
months and focus with consensus on the implementation of the budget.
«The government`s will to address in an effective manner the consequences of the pandemic is
reflected through the expenditure to strengthen
the health sector, support the income of vulnerable groups, employees and special support programs for thousands of companies, organized
groups and organizations that amounted to 1.6
billion euro in 2020. The same political will is recorded in the 2021 budget, with increased expenditure by 930 million so that development
needs are not overlooked» the President stressed.
The budget, he said, has five major strategic
pillars. First goal, the President added, is the continuation of the emergency measures to support
employees and businesses affected by the pandemic. He noted that for January alone, the government spending exceeds 330 million.
Secondly, he said, the budget aims to strengthen the welfare state and referring to the health

sector, he said that the 2021 budget is the largest
in expenditure in the history of the Republic of
Cyprus, representing 12.7% of the primary expenditure of the total budget.
The President also said that expenditure for
the vulnerable groups of the population, amounts
to 2 billion 914 million euro, representing 37,5%
of the total primary expenditure of the state.
Thirdly, he said that the state budget lays the
foundations for recovery but also for a sustainable and dynamic development as it incorporates
the necessary appropriations of 634 million for
the implementation of the National Recovery
Plan, it strengthens entrepreneurship with 400
million for the period 2021-2027, it aims at green
growth, with more than 50 development projects, it emphasises on education with 1 billion
297 million euro, on culture with expenses of 147
million, while it includes the largest budget ever
allocated for e-government and digital transformation, with projects exceeding 140 million.
Furthermore, he said, the budget implements
large development infrastructure projects of 1
billion and noted that there is an increase of 82%
in development expenses of the Ministry of
Transport, in relation to the previous period for
the next three years.

The fourth strategic goal , he continued, is the
strengthening of Cyprus` defensive capabilities.
He pointed out that taking into account the risks
that the Republic of Cyprus faces the state budget for 2021, is increased by 71 million euros, recording a an increase of about 20%. He explained
that this does not take into account additional
appropriations of the 2020 Supplementary Budget which amount to 77 million euro.
The fifth strategic goal he said, is the reform
orientation of the country and includes, among
others, the modernization and strengthening of
social welfare, with the establishment of a Deputy Ministry of Social Welfare, the reform local
governments, the reform of the judiciary and
courts, the strengthenning of the institutional
framework for accountability, transparency and
the fight against corruption, the promotion of
the green tax reform, the reform in Education
and the strengthening of meritocracy.
AKEL, DIKO, the Green Party and one independent MP voted against the budget.
The revised state budget`s expenditure
amount to €7,158,245,905 with a 2.5% increase
in spending.
The revenue amount to €6,480 mln with an
increase of 9.5%.

Cyprus announces 4 deaths and 129 new cases
Nicosia.- CNA
Cyprus Health Ministry announced 4 deaths
and 129 new COVID -19 cases on Saturday
bringing total of deaths to 183 and of cases to
29,887 since the pandemic broke out.
A total of 174 patients are getting treatment
in hospitals island wide, 59 of whom are in serious condition.
The new cases (positivity rate: 1,58%) were
detected from a total of 8,155 tests (rapid tests
and PCR).
The deceased are a male 78 years old who was
at the ICU of Nicosia General Hospital and had
underlying conditions, a female 89 years old
with underlying conditions who was getting
treatment at the Famagusta Reference Hospital,
two females 81 and 87 years with underlying
conditions who were hospitalized at Limassol
General Hospital.
From the 183 deaths on the island, the 122
are male (67%), and 61 female (33%) with median age 80 years of age.
From the 59 patients in serious condition,
the 29 are intubated , 6 are in IUCs and 24 in
ACUs.
The 129 new cases were detected as follows:
36 from 346 samples taken in the framework of contact tracing procedure
2 from 344 tests at the airports
17 from 760 samples taken on private initiative
17 from 284 samples at the Microbiological
Labs of General Hospitals island wide
2 from 215 tests done after GP referrals
and checks at public clinics
55 from 6,118 samples taken using the rapid tests

No cases were detected from 88 samples taken on the 7th day of quarantibe of people who
arrived from the UK.
Cyprus President, Nicos Anastasiades, will
preside on Monday morning over a meeting of
the scientific advisory committee on COVID-19.
According to CNA information, during the
meeting, the scientists will review the current
epidemiological outlook of the country.
Following that, the President will listen to the
recommendations of the scientific advisory
committee which will be recorded in the minutes. After that the Council of Ministers will decide about any possible amendments in the existing measures aiming to contain the spread of
COVID-19.

Despite improvement,
the epidemiological
burden remains high

Despite the improvement in the epidemiological outlook of Cyprus, the burden in the
community remains high, Head of the Scientific Advisory Committee on the coronavirus, Dr
Constantinos Tsioutis has told CNA.
Tsioutis, who is also Assistant Professor, Internal Medicine & Infection Prevention and
Control at the Department of Medicine of the
European University Cyprus, said that February will be a transitional month. The Scientific
Advisory Committee, he said, believes that February should be considered as a transitional period rather than a period of relaxation. «That is,
a gradual transition from a period of strict measures, to a period of relaxation,» he said.
Asked about the meeting that will take place

on Monday under the President of the Republic
Nicos Anastasiades on the situation of the pandemic in Cyprus, Tsioutis said that they will
evaluate the situation and noted that they will
take into consideration the basic parameter
which led to the three week lockdown, ie, the
hospitalisations and the admissions in the Intensive Care Units.
As regards a possible relaxation of measures
after the three weeks lockdown which began on
the 10th of January, Tsioutis said that there is
indeed an improvement in the epidemiological
outlook in the community, but pointed out that
the epidemiological burden and the number of
patients in the Intensive Care Units remain
high.
CNA also spoke to Petros Karayiannis, member of the Advisory Scientific Committee to the
Minister of Health, Professor of Microbiology/
Molecular Virology at the University of Nicosia
Medical School. Karayiannis said that there is a
downward trend as regards the new infections,
which have now stabilized and are around 150160 per day.
He expressed hope that as a result of the restrictive measures currently in place, there will
be a further decline. But he pointed out that despite the fact that there is a drop in the number
of hospitalized patients, the number of those
who are in a critical condition remains high and
stands at 60.
Asked if there will be relaxation of measures
as from February 1st, when the current lockdown ends, he said that if by then the hospitalizations and the number of cases continue to
fall, some relaxation would be justified.
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Greek foreign minister hopes for ‘positive’ spirit from Turkey in talks
From last page
Five years have passed since the last round of exploratory talks with Turkey, «which were actually
stopped at Turkey’s fault in March 2016», Dendias
noted.
In any case, continued the minister, exploratory
talks «are not negotiations, they are informal, there
are no minutes taken during the meetings, and neither side has to assume responsibilities or make
commitments.»
Potential future negotiations with Turkey will
have to focus on the delimitation of the Exclusive
Economic Zone and the continental shelf in the Aegean and the Eastern Mediterranean, on the basis of
International Law, stressed Dendias.
«If there is no agreement during any such negotiations that may follow the exploratory talks, the two
sides will then have to agree on a joint text to be
submitted to the International Court of Justice at
The Hague», he underlined.
«We hope that the exploratory talks will lead to a
de-escalation of tensions,» he added, and that «the
Turkish side will come along to these talks in a likeminded spirit.»

MEVLUT CAVUSOGLU

Turkey and the EU agreed on working on a roadmap for enhancing relations, the Turkish foreign
minister said Friday.
Speaking to journalists in Brussels after his twoday working visit, Mevlut Cavusoglu said «2020 was
a problematic year” for relations between Turkey
and the EU but a more positive dialogue has developed since the EU leaders’ meeting in December.
“We interpreted the joint statement of the December meeting as a hand extended towards Turkey
and we reciprocate it in a positive way,” said Cavusoglu.
Turkey is always ready to improve its relations
with any party or institution extending a positive
hand, he said, adding that Turkey fulfills its promises.
“But in relations, of course, one side’s wish or
dedication is not enough, and the EU should also be
dedicated. And I’d like to say that in my talks with
all my counterparts, I’ve witnessed a very positive
approach and a will to improve our relations,” he
stressed.

FM SPOKESMAN

The presidents of the European Council and
Commission will visit Turkey upon Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s invitation for talks on
Turkey-EU relations, Cavusoglu noted.
He said the migration pact between Turkey and
the EU will hit its fifth anniversary in March but
there are still parts of the agreement that the EU has
not fulfilled its commitments.
Visa liberalization and modernization of Turkey’s
1995 Customs Union with the EU were part of this
agreement and “unfortunately no steps have been
taken in this regard,” said Cavusoglu.
“There were 72 criteria for the visa liberalization
and up until last year we were able to fulfill 66 of
them. So, only six were left outstanding, and before
coming here we looked into the situation again with
some colleagues, and only four are left for the time
being,” said Cavusoglu.
«I think it was because of the impact of certain
EU countries which did not want to establish visa
liberalization» that «it did not happen so far».
«But we’ve taken all necessary steps and will continue to do so,” he added.
Cavusoglu noted that Turkey’s EU membership
process should also be kept alive, adding that Ankara is always ready to take steps to fulfill opening and
closing criteria of the negotiation chapters.

Extension of lockdown to February 1;
605 new coronavirus cases 24 fatalities
Athens.- (GreekNewsOnline, AMNA)
Greece confirmed 605 new coronavirus cases
on Saturday, of which 4 were identified at the
country’s entry points, said the National Public
Health Organization (EODY).
All cases in Greece total 151.646 of which 5.830
relate to travel from abroad and 46.753 to already
confirmed infection cases.
A total of 292 individuals are intubated. Their
median age is 68 years, 84.9 pct have an underlying condition or are aged 70 or more and 206 of
them are men. Another 1.066 have been discharged from ICUs since the start of the pandemic. EODY also registered 24 new deaths, bringing
coronavirus fatalities to 5.622 in total. The median
age of all fatalities was 79 years, 95.4 pct had an
underlying condition and/or were aged 70 or
above, and 3.315 were men.

MITSOTAKIS

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis visited the
Kaminia medical center in Athens on Saturday,
where coronavirus vaccinations are underway.
The Prime Minister spoke with citizens over the
age of 85, who were there to meet their inoculation appointments, and he was also briefed by
medical staff on the progress of the vaccinations
program.
Mitsotakis underlined that vaccinations are un-

folding according to the government’s careful
planning, and as per the prioritizations set by the
National Vaccinations Committee. He stressed
that at least 140,000 citizens have so far been inoculated. The number of available vaccines is set by
the restrictions imposed by pharmaceutical companies and by the agreements signed by European
countries, he noted, «despite the fact Greece could
practically carry out many more vaccinations.»

LOCKDOWN EXTENDED

The extension of all the current safety restrictions and measures against the coronavirus by another week to February 1, as announced on Friday
evening by Deputy Minister for Civil Protection &
Crisis Management Nikos Hardalias, was on Saturday published in the Government Gazette. The
overnight curfew (21:00-05:00), the SMS outing
permits and the obligatory wearing of face masks
at all indoor and outdoor public spaces are thus
extended to Monday, February 1. The maximum
number of passengers in taxis now goes up to 2
(besides the driver), from the current 1.
Game hunting and fishing are also prohibited
for another week, except in the regions of Evros,
Rodopi and Xanthi, where the hunting of wild
boar will be allowed in the context of preventing
the spread of African swine fever, he noted.
Local branches of the Greek Organization of

Foreign ministry spokesperson Alexandros Papaioannou on Thursday outlined the nature and content of the upcoming exploratory talks between
Greece and Turkey, during a press briefing held
three days before the start of the 61st round of talks
in Istanbul.
«They are not negotiations, they are talks, there
are no obligations or agreements between the two
sides and there are no minutes. There is no briefing
on the content of the talks,» he clarified.
The spokesperson also made it clear that there
will be no discussion on the demilitarisation of the
islands during the exploratory talks, nor any negotiation of matters that impinge upon Greece’s national sovereignty, while underlining that Greece’s position is based on the UN Convention on the Law of
the Sea.
Papaioannou emphasised that the talks are unofficial, confidential and non-binding, and are held in
order to sound out possible areas of convergence for
the purposes of any future negotiations on delineating the Exclusive Economic Zone (EEZ) and the
continental shelf in the Aegean and the Eastern
Mediterranean, always in accordance with international law. If there is no agreement in possible negotiations that may follow the exploratory talks, he
noted, both sides must agree on an arbitration
agreement that will be submitted to The Hague.
In this context, he expressed Athens’ view that if
the talks are held in good faith, this can lead to a
de-escalation of tension, adding that Greece is going
to the 61st round in good faith and in a spirit of cooperation.

HULUSI AKAR

Turkey’s defense chief on Saturday expressed
hope that lawful solutions to bilateral issues will be
found during talks with Greece starting in Istanbul
next week.
«In talks with Greece, we hope that issues will be
dealt with within the framework of rights, law, and
equity, and that solutions are found,» National Defense Minister Hulusi Akar said at launch and welding ceremonies for new Turkish-built ships.
Akar further underlined Turkey’s expectation
that Greece «respects [Turkey’s] rights in the Aegean and Eastern Mediterranean and avoids actions
that may cause misunderstandings.»

Football Prognostics S.A. (OPAP) will reopen on
Monday February 1.
The additional restrictions at the regions of Argolis, the local communities of Anthili in the municipalities of Lamieon and Paleokastro at the Sitia-Lasithi municipalities in Crete will be lifted on
Monday. Extra measures, however, will take effect
at a Roma community in the Distio municipality,
at the Kimi-Aliveri municipality, Evia, as of Saturday January 23 and until Monday February 1.
Current restrictions in effect at the regions of
Boeotia, Lesvos, and at the municipalities of Sparta, Eordea, are also extended to February 1, as they
are also at the community of Krokos in the Kozani municipality, and the municipalities of Siatista,
at the Voios region in Kozani.
Extended thus are also the extra measures at
Aspropyrgos municipality in West Attica, and at
the Acharnes municipality in East Attica. At Acharnes, news cases went up to 175 from the 166 registered there last week.
Students at Junior High schools and General
High schools (grades 7-12) will return to their
classrooms on February 1, announced Education
Minister Niki Kerameus at the live coronavirus
briefing on Friday evening.
Schools have been closed for several weeks due
to coronavirus pandemic and the health restrictions imposed thereof. The decision to reopen
schools was taken after the relevant suggestion by
the health ministry’s committee of coronavirus experts, she added. Universities, second-chance
schools, private colleges and tuition centers, language centers, and adult learning centers will all
continue to operate via distance learning, she clarified.

EU PRESIDENT

The President of the European Council, Charles
Michel, has called on Turkey to maintain de-escalation in Eastern Mediterranean and produce tangible
results on the ground in relation to the Turkey`s attitude change towards the EU.
According to an EU official who briefed the
press, the President welcomed current positive dialogue and stressed the importance to sustainably
de-escalate tensions in eastern Mediterranean. In
that respect he called on the Turkish Foreign Minister, Mevlut Cavusoglu, to refrain from activities that
might fuel tensions.
We look forward to progress in the exploratory
talks between Turkey and Greece and to the resumption of Cyprus settlement process, the EU official noted. The EC President told FM Cavusoglu
that the members of the European Council will again
address EU-Turkey relations during the March European Council and repeated the wish to have a constructive relationship with Turkey, adding that they
need to see tangible results on the ground. The President will remain in contact with all parties and welcomes the invitation for a visit to Ankara. The date
and format are still to be discussed. The positive
agenda could include focus on migration issues, customs union modernization and “high level” sectoral
dialogues, the EU official explained.

Sailing champion’s
testimony sets off
Greece’s #MeToo
movement
ATHENS — An Olympic sailing champion’s powerful testimony has sparked a
#MeToo movement in Greece, writes Nektaria Stamouli in an article for politico.eu
Last week, Sofia Bekatorou, a gold medalist at the 2004 Olympics in Athens, revealed that she had been sexually assaulted in a hotel room by a high-ranking official of the Hellenic Sailing Federation
(HSF) in 1998, when she was 21 years old.
“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 said. She
added that she did not open up about the
incident at the time as she feared that it
would devastate her career and divide the
Greek sailing team.
Her comments, made in a little-advertised online panel organized by the Greek
sports ministry, set off a storm. The HSF’s
response — in which the organization demanded Bekatorou name the official and
appeared to question her motives for not
coming forward earlier about this “unpleasant incident” — only added fuel to
the fire.
More women athletes began going public with accusations of sexual abuse against
senior officials and team doctors. Men,
too, acknowledged they had heard of such
incidents: Bekatorou’s fellow Olympian
Nikos Kaklamanakis told local TV that he
was aware of at least one other case in the
sailing world, while Sports Minister Lefteris Avgenakis admitted that he had been
told similar stories by athletes in confidence.
The outcry on social media and in the
sports world was soon echoed in Greece’s
corridors of powers, with political figures
expressing unanimous support for Bekatorou — not a given in a country where patriarchal tradition remains strong.
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CONFIRMATION HEARING

Blinken will work
for deepening of
ties between US,
Greece and Cyprus
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President Biden’s
Inaugural Speech

New York.- By Apostolos Zoupaniotis
“The idea that a strategic - so-called strategic partner of ours would actually be in line with one
of our biggest strategic competitors in Russia is
not acceptable”, said Antony Blinken, US Secretary of State Nominee, on Tuesday, January 19,
2021, replying to questions during his confirmation hearing at Senate Foreign Relations Committee.
“Turkey is an ally that in many ways... is not
acting as an ally should and this is a very, very
significant challenge for us and we’re very cleareyed about it,” Blinken said.
Addressing the candidate, Foreign Relations
Committee Chair Bob Menendez – during the
time of the hearing ranking member - referred,
among other things, to Turkey’s aggressive behavior in the Eastern Mediterranean against US
allies Greece and Cyprus, pointing out that Turkey continues to destabilise the region.
In his concluding remarks Menendez said that
the purchase of S-400 is a clear violation of the
Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act (CAATSA). He also referred to
Turkey’s engagement in destabilising actions in

Today, on this January day,
my whole soul is in this: Bringing
America together. Unitingour
people. And uniting our nation
Chief Justice Roberts, Vice President Harris,
Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, distinguished
guests, and my fellow Americans.
This is America’s day.
This is democracy’s day.
A day of history and hope.
Of renewal and resolve.
Through a crucible for the ages America has
been tested anew and America has risen to the
challenge.
Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy.
The will of the people has been heard and the

Continues on page 35

Continues on pages 32 - 33

GREECE IN AMERICA COMMEMORATES HOLOCAUST

NIKOS DENDIAS

Greek foreign minister
hopes for ‘positive’ spirit
from Turkey in talks

New York.- By Vicki James Yiannias
The cheering crowds celebrating the presidential inauguration would have been fewer this year
due to pandemic precautions, but there wouldn’t
have been room for them anyway, because filling
the National Mallwere armed soldiers and police

required to guard the new President of the United States in view of the January 6 attack on the
Capitol. The riot at the US Capitol, a scene
drenched with racist and anti-Semitic slogans,
made obvious the current rising threat of racism
and anti-Semitism. While the annual Holocaust

Remembrance Day of the Greek Jewry eventpresented (virtually this year) by The American
Friends of the Jewish Museum (AFJMGon January 21,) has always had great emotional impact,
the threat of the January 6 riot entered into the
Continues on page 36

Athens.- (GreekNewsOnline,
Reuters, AMNA)
Greece is coming to exploratory talks with Turkey in good faith, with a constructive spirit, and
without being provocative, underlined Foreign
Minister Nikos Dendias in an interview with Efimerida Ton Syntakton on Saturday.
There are, however, some issues which «are not
up for discussion», such as those concerning «national sovereignty and the demilitarization of Greek
islands.»
The neighbouring countries held 60 rounds of
talks between 2002 and 2016, but plans last year for
discussions to be resumed foundered over a survey
vessel sent by Ankara into disputed waters and disagreements over the topics to be covered.
Continues on page 39

