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Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο διορισμένος άνευ διαγωνισμού από την υπουργό Πολιτισμού πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης συνελήφθη το Σάββατο αντιμετωπίζοντας
κατηγορίες για βιασμό ανηλίκων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση. (Σελίδες 14-15-23)

Τα θέματα του Αποδήμου Ελληνισμού και της
επανασύστασης του διαλυθέντος με την έναρξη
της κρίσης ΣΑΕ χάθηκαν στην συνεδρίαση της
επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής,
κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Οργάνωση και λειτουργία του
υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας». Ούτε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αλλά

ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟ BPABEIO»
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Ο ιστορικός Ελληνικός Ιατρικός
Σύλλογος Νέας Υόρκης, τα μέλη του
οποίου βρίσκονται - όπως όλοι οι συνάδελφοί τους παγκοσμίως - στην
πρώτη γραμμή της μάχης κατά της
πανδημίας του κορωνοϊού και με αυταπάρνηση δίνουν σκληρό αγώνα για να
σώσουν ζωές- ήταν ο αποδέκτης του
φετινού 25ου Φειδιππίδειου Βραβείου
το οποίο απένειμε ο οργανισμός
GAEPIS (Greek American Educational
Public Information System) στο πλαίσιο του εορτασμού των 34 χρόνων λειτουργίας του κοινωφελούς του ραδιοφώνου, COSMOS FM.
Η απονομή του βραβείου έγινε, για
πρώτη φορά, στη διάρκεια διαδικτυακής τελετής, η οποία μεταδόθηκε από
την ιστοσελίδα του οργανισμού και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βράδυ
της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου.
Συνέχεια στη σελίδα 8

ούτε και οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης αφιέρωσαν πάνω από μία φράση (κι όχι
όλοι) για τα θέματα που αφορούσαν την επανασύσταση του ΣΑΕ. Την Δευτέρα έχουν κληθεί να
καταθέσουν στη Βουλή διάφοροι επηρεαζόμενοι
φορείς (σύλλογοι υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, μεταφραστές κι άλλων υπηρεσιών). Ο βουλευτής του
ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος πρότεινε να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των οργανώσεων ομογενών της Γερμανίας και Σουηδίας, ενώ ο προεδρεύων της επιτροπής είπε πως θα κληθούν εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης (των εκλεγμένων ελληνικής καΣυνέχεια στη σελίδα 10

ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ 100
Εκδήλωση
για την επέτειο
των 200 χρόνων
της Επανάστασης ‘21

Ο πρόεδρος του GAEPIS Στέλιος Τακετζής επιδίδει στον πρόεδρο του Ελληνικού Ιατρικού
Συλλόγου Νέας Υόρκης, Δρα. Παναγιώτης Μανώλα, το Φειδιππίδειο Βραβείο

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας
Παπαδοπούλου
Με ένα δίωρο τιμητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην επέτειο των 200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της
Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου το 30ο ετήσιο
συνέδριο της «Ηγεσίας των 100», οι τριήμερες εργασίες του οποίου διεξήχθησαν φέτος, για πρώτη φορά, διαδικτυακά, λόγω
της πανδημίας.
Η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Φόρος τιμής στην Ελλάδα» περιελάμβανε μια
προ-παρουσίαση της έκθεσης «Η Ελληνική
Επανάσταση (1821-1829) μέσα από τα μάΣυνέχεια στις σελίδες 6 - 7
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Ο Θανάσης συλλέγει τα «δάκρυα» από 4.500 πεύκα
Θεσσαλονίκη.- Της Έλενας Αλεξιάδου

Έ

χει δύο παιδιά και ...4.500 δένδρα του
δάσους να φροντίσει. Ξεκινάει να δουλεύει απ› το ξημέρωμα και όταν η εργασία του
βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, κοιμάται
από τις 8 το βράδυ, προκαλώντας συχνά τα
πειράγματα των φίλων του. Με αφόρητη ζέστη ή με δυνατό κρύο και βροχή, φορτωμένος
με το βάρος του εξοπλισμού και της σοδειάς,
διανύει κάθε ημέρα ανηφόρες και κατηφόρες
πολλών χιλιομέτρων.
Δουλεύει σε περιβάλλον που κρύβει πολλούς
κινδύνους και παρά τη φυσική και αδιαμφισβήτητη ομορφιά των πεύκων γύρω του, η δύσκολη
πρόσβαση στις κακοτράχαλες πλαγιές και δασωμένες λαγκαδιές, τον αναγκάζει συχνά ν› ανοίγει
μόνος του τα μονοπάτια που θα περπατήσει. Το
άγχος του για την προστασία του δάσους είναι
τεράστιο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σε
σημείο μάλιστα, που πολλές φορές μένει ξάγρυπνος όλο το 24ωρο προκειμένου να προσέχει τον
κίνδυνο της ξαφνικής πυρκαγιάς, ιδίως όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων.
Ο 54χρονος Θανάσης Βαλάσης είναι επαγγελματίας ρητινοσυλλέκτης που ζει και αναπνεύει
από (και για) το δάσος. Από τους λίγους στην Β.
Ελλάδα που εξακολουθούν να δουλεύουν σήμερα μέσα στα δάση της Χαλκιδικής για να μαζέψουν την πολύτιμη για την ζωή και το εισόδημά
τους, ρητίνη (ρετσίνι) των πεύκων.
Μπήκε στο επάγγελμα, όπως λέει ο ίδιος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2008, κάνοντας μια
στροφή στην επαγγελματική του ζωή όταν είδε
ότι η συλλογή ρητίνης στα δάση της Χαλκδικής
θα μπορούσε να του εξασφαλίσει τα προς του
ζην.
Την χρονιά (2008) που μπήκε στον Συνεταιρισμό Ρητινοσυλλεκτών Κασσάνδρας, ο αριθμός
των μελών- επαγγελματιών δεν ξεπερνούσε τα
10 άτομα. «Μέσω της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα αυξηθήκαμε. Σήμερα, είμαστε 42 ρητινοσυλλέκτες στον Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας
του οποίου είμαι πρόεδρος, ηλικίας από 40 χρόνων και πάνω, και ρητινεύουμε μια έκταση
100.000 στρεμμάτων: από την περιοχή Σάνη μέχρι και το Παλιούρι, περισσότερα από 90.000
δένδρα (σ.σ. χαλέπιος πεύκη, το κοινό πεύκο), με
τη μέση ετήσια παραγωγή ρητίνης συνολικά, να
φτάνει τους 200 με 250 τόνους».
Το σκουμπάφι, η ξύστρα, το κούρεμα της
φλούδας και το χτύπημα, είναι μερικές μόνο από
τις ορολογίες που οι ρητινοσυλλέκτες καταλαβαίνουν καλύτερα από τον καθένα. Από το τέλος
Μαρτίου μέχρι και τον Οκτώβριο, ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες, ο Θανάσης Βαλάσης γυρνά
όλο το δάσος της Φούρκας Χαλκιδικής για το δύσκολο μεροκάματο.
Η διαδικασία παραγωγής της ρητίνης ακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, με τον ίδιο ακριβώς
παραδοσιακό τρόπο εδώ και χρόνια. Το «κούρεμα» της φλούδας, το χτύπημα, το ράντισμα με τη
φούσκα για να «δακρύσει» το δέντρο, η εντομή,
η εγκοπή δηλαδή, και από κάτω η σακούλα για
να συλλεχθεί η ρητίνη. Στη διάρκεια συλλογής
της ρητίνης, με τη διαδικασία να βρίσκεται στο
αποκορύφωμά της την περίοδο από τα μέσα Ιουνίου μέχρι το τέλος Αυγούστου, κάθε συλλέκτης
χρησιμοποιεί περισσότερες από 4.000 ειδικές διάφανες σακούλες, διαστάσεων 20Χ20, στις οποίες
και συγκεντρώνονται γύρω στα επτά κιλά ρητίνης. Τα παλαιότερα χρόνια οι ρητινοσυλλέκτες
χρησιμοποιούσαν τενεκεδάκια από λαμαρίνα για
να μαζέψουν την ρητίνη, τα οποία όμως επειδή
γέμιζαν γρηγορότερα, ανάγκαζαν τον ρητινοσυλλέκτη σε περισσότερα δρομολόγια ενώ ήταν
και βαρύτερα στη μεταφορά τους.
«Ένας άριστος ρητινοσυλλέκτης, συλλέγει
ετησίως 10 με 12 τόνους ρητίνης και ένας πολύ
καλός οκτώ και εννέα τόνους», σημειώνει ο κ Βαλάσης.
Μιλώντας για τα μικρά μυστικά της δουλειάς
του, διευκρινίζει ότι «δεν ρητινεύονται όλα τα
πεύκα. Ο έμπειρος ρητινοσυλλέκτης με το που

θα κάνει την «πληγή» στο δέντρο, καταλαβαίνει
αμέσως εάν αυτό είναι παραγωγικό και θα του
δώσει την ρητίνη που θέλει. Πολλές φορές μάλιστα το βλέπει αυτό πριν περάσει στον κορμό του
δέντρο την πάστα θεϊκού οξέος για να ανοίξουν
οι ρητινοφόροι αγωγοί του που διατηρούν την
εγκοπή ανοιχτή και να τρέξει το... δάκρυ».
Για περίπου είκοσι ημέρες το πεύκο στάζει το
ρετσίνι και ύστερα, η «πληγή» του κλείνει. «Κάθε
20 με 25 ημέρες πρέπει να περάσουμε και πάλι
από τα δέντρα που ξεκινήσαμε να ρητινεύουμε
ώστε να κάνουμε νέα εγκοπή...Συνήθως έξι με
επτά τομές αρκούν, προκειμένου να συλλεχθεί το
απαιτούμενο ρετσίνι».
Οι παλιοί επαγγελματίες ρητινοσυλλέκτες εξιστορούν ότι η ρητίνευση στην περιοχή της Κασσανδρείας ξεκίνησε πριν το 1930 και το 1950 άρχισε να κερδίζει έδαφος σε όλη την περιοχή της
Χαλκιδικής. Το 1960, στο νομό ,σχεδόν κάθε χωριό είχε το δικό του συνεταιρισμό ρητινοσυλλεκτών, ενώ στην περιοχή λειτουργούσαν πολλά
εργοστάσια μεταποίησης. «Τότε μάλιστα έλεγαν
πως σε δύο τρία χρόνια ένας καλός ρητινοπαραγωγός κατάφερνε με την δουλειά του να χτίσει
ολόκληρο σπίτι» λέει ο 54χρονος ρητινοσυλλέκτης. Το 1980 όμως, ξεκίνησε η φθίνουσα πορεία...
Το πευκόδασος είναι πηγή ζωής, πολύτιμο
κομμάτι της μεσογειακής βλάστησης αλλά για
τους ρητινοσυλλέκτες είναι η πηγή του εισοδήματός τους και είναι φυσικό να το προσέχουν
...σαν τα μάτια τους, αφού τυχόν καταστροφή
του θα σημαίνει και το τέλος της απασχόλησής
τους. «Τα τελευταία 13 χρόνια μόνο εγώ έσωσα
τρεις φορές το δάσος από πυρκαγιά, με πυροσβεστήρες που έτυχε να έχω...Εμείς έχουμε ζητήσει
επανειλημμένα να μας εξοπλίσουν με πυροσβεστήρες ώστε να προλαμβάνουμε το κακό, ή και
να το περιορίζουμε μέχρι να έρθουν οι πυροσβέστες στο σημείο, αλλά κανείς μέχρι στιγμής δεν
έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας» λέει ο κ Βαλάσης . Έχει υπολογισθεί ότι κάθε ρητινοσυλλέκτης
καθαρίζει το 20% της συνολικής έκτασης που ρητινεύει και είναι κοινά αποδεκτό ότι «αποτελούμε
μια πολύ ουσιαστική ασπίδα πυροπροστασίας»,
σημειώνει.
Το 2006 η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο
Πολύχρονο Χαλκιδικής οδήγησε σε ολοκληρωτική καταστροφή πολλούς ρητινοσυλλέκτες του
νομού. «Τότε χάθηκαν περισσότερες από 6.000
σακούλες με ρητίνη άνω των τριών κιλών σε κάθε μία.Το κράτος δεν αναγνώρισε ποτέ τη ζημιά
που έπαθαν οι ρητινοσυλλέκτες εκείνη τη χρονιά
και ευτυχώς στο πλευρό τους στάθηκε έμπρακτα,
αποζημιώνοντάς τους, η μοναδική μεταποιητική
μονάδα που λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα, η
«Megara Resins» που εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής. Κατά καιρούς όπως λέει ο κ Βαλάσης «υπήρξε ενδιαφέρον από Καβάλα και Έβρο για τη ρητίνευση δένδρων, αλλά δυστυχώς στις πιο βόρειες
περιοχές στη χώρα μας δεν υπάρχει η χαλέπιος

πεύκη που αποτελεί και το πιο παραγωγικό είδος,
για την συλλογή ρητίνης».
Για την προσφορά τους απέναντι στα δάση, οι
ρητινοσυλλέκτες επιδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό για κάθε κιλό παραγόμενης ρητίνης με το ποσό των 38 λεπτών/κιλό, ενώ πληρώνονται από τον έμπορα με το ποσό των 34 λεπτών/κιλό. Επίσης τους παραχωρούνται από τη
Γενική Διεύθυνση Δασών τα υλικά ρητίνευσης
(πάστα θειικού οξέος, ψεκαστήρες, σακούλες και
δοχεία συλλογής ρητίνης), σε μια προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης του παραδοσιακού και
εξόχως σημαντικού αυτού επαγγέλματος για την
προστασία των δασών.
«Δάσος που δεν ρητινεύεται, θεωρήστε το νεκρό», έλεγε ο καθηγητής Δασολογίας, όπως θυμάται σήμερα ο δασολόγος, Δημήτρης Γαλαύτης,
προϊστάμενος προμήθειας πευκορητίνης στην
«Megara Resins», και υπογραμμίζει ότι «όταν ρητινεύετε το δέντρο αποσυμπιέζεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το ρετσίνι μέσα του βράζει
και το καθιστά δυναμίτη. Είναι το ρετσίνι μέσα
στο δέντρο που κάνει τη σπίθα φλόγα σε μερικά
μόλις δευτερόλεπτα», σημειώνει.
Σήμερα, με την συλλογή ρητίνης απασχολούνται περί τις 2.000 οικογένειες πανελλαδικά: από
την Κασσανδρεία Χαλκιδικής, την Εύβοια, τη Δυτική Αττική, τα Μέγαρα, την Μάνδρα και πέριξ
της Κορίνθου, με την μέση ετήσια παραγωγή να
ανέρχεται σε 5.500 τόνους.
Από το 1960 και μετά ξεκίνησε η φθίνουσα πορεία για τον παραδοσιακό κλάδο και ενώ το 1935
λειτουργούσαν πάνω από 30 εργοστάσια, έχει
απομείνει μόνο αυτό των Μεγάρων, που ιδρύθηκε το 1961, λειτουργεί αδιαλείπτως και σήμερα
έχει κύκλο εργασιών άνω των 70 εκατ. ευρώ. Την
τελευταία 20ετία από το εργοστάσιο γίνονται
εξαγωγές, σε ποσοστό άνω του 85%, σε νέφτι και
κολοφώνιο, στις αγορές των Δυτικής Ευρώπης,
του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και την τελευταία 5ετία άνοιξαν αυτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Ο κ. Γαλαύτης σημείωσε ότι το εργοστάσιο
εξαιτίας της δυναμικής του σε εξαγωγές παραγόμενων προϊόντων από τη ρητίνη του πεύκου, εγγυάται την απορρόφηση ολόκληρης της παραγωγής στην Ελλάδα και σημείωσε χαρακτηριστικά,
πως «όση ρητίνη και να μας φέρουν οι Έλληνες
συλλέκτες, εμείς θα τις απορροφήσουμε. Δεν
υπάρχει ταβάνι..».

Η ρητίνη σε αριθμούς
και οι χρήσεις της

Η χρήση και παραγωγή της ρητίνης είναι γνωστή στον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Χρησιμοποιούνταν για στεγανοποίηση των πλοίων,
παρασκευή του υγρού πυρός (εύφλεκτης πολεμικής ύλης των Βυζαντινών), αλλά και για την παραγωγή της ρετσίνας και των έμπλαστρων για ιατρικούς σκοπούς. Σήμερα χρησιμοποιείται ως
πρώτη ύλη παραγωγής ποικιλίας βιομηχανικών
προϊόντων: Το τερεβινθέλαιο (κοινώς νέφτι), το
υγρό απόσταγμα της ρητίνης, χρησιμοποιείται
κυρίως ως διαλυτικό στην παρασκευή χρωμάτων,
αρωμάτων, καλλυντικών και φαρμάκων και το
κολοφώνιο, το στερεό απόσταγμα της ρητίνης,
χρησιμοποιείται στην τυπογραφία, υφαντουργία,
μεταλλουργία, καθώς και στην παρασκευή ποικιλίας προϊόντων όπως, αντιδιαβρωτικά, αρωματικά κεριά, αδιάβροχα υλικά, τεχνητά δόντια,
έμπλαστρα, συντηρητικά, προσθετικά γεύσης,
χρώματα, φάρμακα, χαρτόκολλες, διάφορα γαλακτώματα και τσίχλες.
Στα μεταπολεμικά χρόνια η μεγαλύτερη παραγωγή ρητίνης έγινε στην Ελλάδα το 1961 όπου
έφτασε τους 41.000 τόνους και η ποσότητα αυτή
αντιπροσώπευε το 3% της παγκόσμιας παραγωγής. Έκτοτε, μέχρι το 2008 εμφάνιζε πτωτική πορεία και μετέπειτα ξεκίνησε να αυξάνεται, έστω
και ελαφρά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το
1973 η παραγωγή ρητίνης στην Ελλάδα διαμορφωνόταν σε 20.587 τόνους, το 1983 σε 12.558 τόνους, το 1993 σε 6.265 τόνους και έκτοτε να ακολουθεί πτωτική πορεία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ομογένεια
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Ένοχος για δωροδοκία o ομογενής επιχειρηματίας Γιώργος Καλέργιος

Νέα Υόρκη.(GreekNewsOnline)

εφθαρμένη συμπεριφορά δεν έχει θέση στον κλάδο των έντιμων υπηρεσιών, και η σημερινή παραδοχή ένοχης
υπογραμμίζει αυτήν τη βασική αλήθεια », δήλωσε ο βοηθός διευθυντής
του τοπικού γραφείου του FBI.

Τ

ην ενοχή του στα αδικήματα
της δωροδοκίας και της συνωμοσίας για διάπραξη δωροδοκίας
με σκοπό την εξασφάλιση συμβολαίων αποκομιδής απορριμμάτων
από κολέγιο της Νέας Υόρκης, παραδέχθηκε την Πέμπτη, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Γεώργιος
Καλέργιος. Η διαδικασία τελέστηκε
με τηλεδιάσκεψη ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστή της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, Πάμελα Τσεν.
Ο κ. Καλέργιος κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως 15 ετών. Παράλληλα δέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο
$110.995. Το ποσό αντιστοιχεί στο
δεκαπλάσιο της μίζας που δόθηκε
στον υπάλληλο του κολεγίου.
Ο Γεώργιος Καλέργιος – πρώην
αστυνομικός στο γραφείο του περιφερειακού εισαγγελέα Μόργκενθο
στο Μανχάταν – είναι ιδιοκτήτης αρκετών εργολαβικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και της Zeus
Waste Management Inc.
Εχει διατελέσει δύο φορές τσέρμαν
της επιτροπής εθνικής παρελάσεως
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, ενώ το
2016 εξελέγη μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Διατηρούσε στενές σχέσεις με το
δήμαρχο Νέας Υόρκης Μπιλ Ντιμπλάζιο – ήταν αυτός που μερίμνησε
να επισκεφθεί τα Γραφεία της Ομοσπονδίας – ενώσύμφωνα με τη «New
York Post» έχει συνεισφέρει 31.050
δολάρια στις προεκλογικές εκστρατείες της τέως προέδρου του διαμερίσματος του Κουίνς και νυν εισαγγελέως της κομητείας Μελίντας Καντζ
και του δημάρχου Ντιμπλάζιο.
Την συμφωνία ανακοίνωσαν ο
εκτελών χρέη εισαγγελέα στην Ανα-

τολική Περιφέρεια,
Seth D.
DuCharme κι ο υποδιευθυντής του
τοπικού τμήματος Νέας Υόρκης του
FBI, William F. Sweeney.
«Το σύστημα δωροδοκίας του κατηγορούμενου στέρησε τοπικό κολλέγιο από τις ειλικρινείς υπηρεσίες
των εργολάβων και των υπαλλήλων
του», δήλωσε ο κ. DuCharme. «Η σημερινή παραδοχή ενοχής αποδεικνύει
ότι όσοι εμπλέκονται σε εγκληματική
διαφθορά για να εμπλουτιστούν εις
βάρος των θεσμών των κοινοτήτων

μας θα λογοδοτήσουν».
Ο κ. DuCharme εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Γραφείο του
ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Μασαχουσέτης και το γραφείο του FBI
στη Βοστώνη για τη βοήθειά τους
στην υπόθεση.
«Αντί να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες του,
χωρίς δεσμεύσεις, ο Καλέργιος συμμετείχε σε μια εκ των ων ουκ άνευ
συμφωνία που χρησίμευε για την
προώθηση ιδίων συμφερόντων. Η δι-

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο (το
δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας
(www.greeknewsonline.com), τον
Ιούνιο του 2018, ο κ. Καλέργιος συμφώνησε να δωροδοκήσει τον διευθυντή εγκαταστάσεων ενός κολεγίου
που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, για να
παραχωρήσει στην εταιρεία Zeus
Waste Management το αποκλειστικό
δικαίωμα να αφαιρεί μη επικίνδυνα
απόβλητα από την πανεπιστημιούπολη του κολεγίου. Συγκεκριμένα, ο κ.
Καλέργιος συμφώνησε να πληρώσει
στο διευθυντή εγκαταστάσεων το 10
τοις εκατό οποιωνδήποτε ποσών
έκανε το Κολέγιο στη Zeus Waste
Management, βάσει συμβάσεων που
είχε με την εταιρεία. Τον Ιούλιο του
2018, ο διευθυντής εγκαταστάσεων
ανέθεσε μια τριετή σύμβαση στη
Zeus Waste Management, η οποία
της έδωσε το αποκλειστικό δικαίωμα
να αφαιρεί μη επικίνδυνα απόβλητα
από την πανεπιστημιούπολη του
Κολλεγίου. Μεταξύ Ιουλίου 2018 και
Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τη συμφωνία τους, ο κ. πραγματοποίησε
πολλαπλές πληρωμές σε μετρητά
στον διευθυντή εγκαταστάσεων συνολικού ύψους περίπου 11.095 δολαρίων.

Επίδοση διαπιστευτηρίων νέου Μονίμου Αντιπροσώπου
της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβη Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου
Ηνωμένα Έθνη.- Του
Αποστόλη Ζουπανιώτη
Μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος e-credentials των
Ηνωμένων Εθνών επέδωσε
την Τετάρτη τα διαπιστευτήριά του ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, ο πρέσβης
Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου. Η
φυσική υποβολή των διαπιστευτηρίων προς το Γενι-

κό-Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή τη
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει σχετική
ανακοίνωση των Ηνωμένων
Εθνών, προ της ανάληψης
των καθηκόντων του στην
Μόνιμη Αντιπροσωπεία Νέας
Υόρκης, ο κ. Χατζηχρυσάνθου
υπηρέτησε πρέσβης της Δη-

μοκρατίας στη Γερμανία, από
τον Απρίλιο του 2017.
Προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμήματος κυπριακού (2013-17) και Ε.Ε. (201113) το υπουργείο Εξωτερικών.
Υπηρέτησε μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ
στη Γενεύη (2007-11), αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος στη Νέα Υόρκη (2003-

2007) και επιτετραμμένος
στην Ύπατη Αρμοστεία στο
Λονδίνου.
Έχει γεννηθεί το 1958 στη
Λευκωσία και κατέχει μάστερς στην Κοινωνιολογία
από το Πανεπιστήμιο του
Στρασβούργου και μεταπτυχιακά διπλώματα στο Μάνατζμεντ και τις Ευρωπαϊκές
Σπουδές.

μια στο καρφί...
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Εορτασμός των 200 χρόνων
από την Αρχιεπισκοπή
Από την Ηγεσία των 100 ξεκίνησε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αμερικής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωση έγινε διαδικτυακά, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ηγεσίας των 100 και ήταν επιτυχημένη.
Το ευρύτατο ρεπορτάζ ξεκινά από την πρώτη σελίδα και επεκτείνεται στις σελίδες 6-7.
Η Αρχιεπισκοπή έδωσε στη δημοσιότητα την
ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδηλώσεων, ωστόσο φαίνεται ότι ακόμη η ιστοσελίδα δεν είναι έτοιμη.
Έγραφα σε προηγούμενα φύλλα ότι δεν έγινε
προετοιμασία για τον εορτασμό, παρά το γεγονός
ότι έγκαιρα ήλθε στις ΗΠΑ η πρόεδρος της Επιτροπής των εορτασμών, Γιάννα Δασκαλάκη – Αγγελοπούλου. Ακόμη δεν ξέρουμε τα ονόματα των
μελών της επιτροπής και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του
έτους δόθηκε στη δημοσιότητα ένα μήνα πριν την
25η Μαρτίου.
Και ως να μην έφταναν αυτά, έγινε μια φοβερή
πατάτα, με στέλεχος της επιτροπής να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς σε βάρος εξέχοντα πατριώτη Ομογενή – σε προσπάθεια να προσελκύσει κάποιο ίδρυμα της Ομογένειας στην επιτροπή της
Αρχιεπισκοπής – το οποίο μας έκανε ρεζίλι σε
αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και όχι μόνο.
Ακόμη κι εγώ ντρέπομαι να δημοσιοποιήσω λεπτομέρειες από το απίστευτο ρεζιλίκι.
Πως θα το αντιμετωπίσει ο Αρχιεπίσκοπος;
Καρ. Φι.

Περί ΣΑΕ
Δυστυχώς ουδείς στη γενέτειρα ενδιαφέρεται
για το ΣΑΕ. Είναι θλιβερό, αλλά στην επιτροπή
της Βουλής που συζητήθηκε το τεράστιο νομοσχέδιο για το υπουργείο Εξωτερικών, ουδείς από
τους βουλευτές είπε περισσότερα από μία κοινότυπη φράση, άνευ ουσίας.
Είδα ότι η ΓΓ Αποδήμου Ελληνισμού συγχωνεύεται με τη Δημόσια Διπλωματία που περιλαμβάνει και τα γραφεία Τύπου. Ασχολούμαι πολλά
χρόνια με τον απόδημου Ελληνισμό και ελάχιστοι
Γενικοί Γραμματείς Αποδήμου πραγματικά ασχολήθηκαν. Όσο για τα γραφεία Τύπου της Ελλάδας, με λύπη διαπιστώνω ότι οι διευθύνοντες τη
ΓΓ τα διέλυσαν. Όχι βέβαια πως κι οι προϊστάμενοι των γραφείων είναι άμοιροι ευθυνών. Πάρτε
το ανύπαρκτο Γραφείο Τύπο της Ουάσιγκτον, που
άγνωστο με τι ασχολείται.
Καρ.Φι.

Το ‘’άτσισμα’’
Το ‘’άτσισμα’’(από το ρήμα ‘’ατσίζω’’) είναι ιδιωματισμός (δηλαδή θα το βρείτε μόνο σε ειδικά
λεξικά) που σημαίνει ώθηση προς επίθεση, κυρίως
σκυλιών, για να ριχτούν εναντίον κάποιου ή ενάντια σε κάτι ή σε άλλο ζώο. Έτσι έμοιασε ο λόγος
του πρώην Προέδρου, με ‘’άτσισμα’’ και ο συγκεντρωμένος όχλος όρμησε προς το Καπιτώλιο. Μία
από τις ιαχές αυτού του εξαγριωμένου όχλου
ήταν: Hang Mike Pence! Κρεμάστε τον Μάικ
Πενς, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, δηλαδή
και ο στόχος του ατσίσματος, για τον όχλο, πουε-
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Ούστ, ανιστόρητα, κρυφοφάικα, γκριζομάλλικα
λυκοζάγαρα. Ρ.Κ.
___________
*Από τον αρκαδικό θεό Πάν ή Πάνα. Κατά την
μυθολογία ήταν μέλος της εκστρατείας του Διονύσου προς ανατολάς. ‘Ηταν κερασφόρος, τραγοπόδαρος και έφερε μακριά γενειάδα.Η αγροτική
αυτή θεότητα των αρχαίων Ελλήνων ταυτίζεται
και με την γενετήσια ορμή της ζωής. Κατά την μυθολογία ο Παν πήρε μέρος στην εκστρατεία του
Διονύσου, ξεκινώνταςαπό την Αίγυπτο. Ο Διόνυσος άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και τον ποταμό
Ορόντη με το οφιοειδές ραβδί του για να περάσει
ο στρατός του καιπλησιάζοντας στην Ινδία, στις
όχθες του Τίγρη, ερωτεύτηκε μία νύμφη που,
όμως, εκείνη δεν ανταποκρίθηκε. Για να αποφύγει
τον Διόνυσο, πήρε την μορφή μιας τίγρης. Ο Διόνυσος έκαμε το ίδιο μεταμορφωνόμενος σε έναν
τίγρη για να συνευρεθεί μαζί της. Από αυτή την
Από τον διαδικτυακό εορτασμό της Ηγεσίας των 100, για τα 200 χρόνια από την έναρξη μεταμόρφωση και ένωση πήρε το όνομά του ο ποταμός Τίγρης, κατά την μυθολογία μας.Επίσης
της Ελληνικής Επανάστασης.
παράγωγο αυτής της εκστρατείας (που έμοιαζε
περισσότερο με θίασο, όπως λέει ο Καβάφης) είκτός από το να καταλάβει το Καπιτώλιο, επεκτάναι το όνομα της πρωτεύουσας της Συρίας Δαμαθηκε -παρορμητικά- και στο να κρεμάσει τον
σκός από το όνομα Δάμας, ενός στρατηγού της
Αντιπρόεδρο. Αυτό επειδή δεν δέχτηκε να παραεκστρατείας. Όταν, όμως, ο στρατός του Διονύβεί τον όρκο του και γι’ αυτό είχε έρθει σε ρίξη με
Από ότι έμαθα παρακολουθώντας τα γεγονότα σου έφτασε στην Ινδία, εκεί συνάντησαν μεγάλη
τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Αντιπρόεδρος βρισκόταν
βεβήλωσης και καταστροφικών πράξεων εναντί- αντίσταση και ο θεός των ανθρώπινων συγκινήστο Καπιτώλιο με την οικογένειά του και κατάφεον του Κοινοβουλίου, αυτό έπρεπε να φυλάγεται σεων φοβήθηκε. Ο Παν τον καθησύχασε λέγορε να διαφύγει, μάθαμε μετά. Αποδείχτηκε από
(ιδιαίτερα σε μία τέτοια παράλογη αντίθεση μετά ντάς του ότι θα τακτοποιήσει το θέμα όταν νυτην στάση του όχλου, όταν το κατέλαβε, ότι δεν
το τέλος των εκλογών) όχι μόνο στην είσοδο αλ- χτώσει. Τότε, ο Αρκάδας Παν φώναξε, τόσο δυναήταν απλή απειλή. Θα έφταναν, όμως, να διαπράλά, περιμετρικά και σε μία απόσταση από την εί- τά, σαν να φώναζαν δέκα χιλιάδες άνθρωποι μαζί!
ξουν αυτό το έγκλημα; Μάλλον όχι, γιατί εκεί
σοδο. Αυτό, άκουσα, ισχύει δια νόμου. Παρά ταύ- Οι εχθροί του Διονύσου τρόμαξαν το έβαλαν στα
υπήρχαν και άνθρωποι που δεν είχαν αφηνιάσει με
τα, όμως, εκείνο το απόγευμα αυτή η προφύλαξη πόδια και σκορπίστηκαν: τους έπιασε πανικός.
το ‘’άτσισμα’’ του προεδρικού λόγου και πιστεύω
έλλειπε από τη θέση της, απ’ όπου και η άμεση Μια λέξη από αυτή την ενέργεια του μυθολογικού
πως ένα μέρος των ρεπουμπλικανών μπορεί να είπαραίτηση του αρχηγού της Αστυνομίας. Πως συ- ήρωα-θεού που πέρασε ως ουσιαστικό, ρήμα και
ναι συντηρητικοί αλλά δεν παύουν να είναι συνενέβη αυτό δεν γνωρίζουμε, αλλά θα έπρεπε να επίθετο σε όλες τις γλώσσες του Δυτικού κότοί δημοκράτες. Σε ότι αφορά το, πρώην Πρόεδρο
υπάρχει μία επίσημη εξήγηση. Η απαλλαγή του σμου.Ρ.Κ.
δεν θα έβανα το χέρι μου στη φωτιά, που λέμε, σ
πρώην Προέδρου δεν σημαίνει ότι όλοι οι ψηφοότι αφορά το κρέμασμα. Πρόκειται για άνθρωπο
φόροι του συγχωρούν τα πεπραγμένα αυτού του
_____________
χωρίς εμφανή αισθήματα εκτός, ασφαλώς, της
μοιραίου ανθρώπου, που με τον αυταρχισμό του
άκρατης φιλαυτίας του. Εν ολίγοις, ο Αντιπρόελήψης των αποφάσεων και την ατζαμοσύνη του
δρος είχε τύχη βουνό, που λέμε, με την ικανότητά
αναστάτωσε ολόκληρη την υδρόγειο σφαίρα. Ούτου να ξεφύγει και του ευχόμαστε τόσο συγχαρητε και οι υπέρ της απαλλαγής ψηφίσαντεςγερου- Στον αξέχαστο φίλο Αργεντίνο ποιητή Χουάν
τήρια για την σωστή δημοκρατική στάση του, όσο
σιαστές έχουν λόγους να το ‘’γλεντήσουν’.Πολλές Χέλμαν
και μακροημέρευση και ευτυχία για εκείνον και
από τις πράξεις του αθωοθέντος πρώην Προέ- Ινμεμόριαμ
για την οικογένειά του. Ρ.Κ.
δρου ήταν απαράδεκτες, υβριστικές, αντιδημοκρατικές και άσχετες για μια δημοκρατικά ευνο- Πέρασαν χρόνια.
Είτε ναυάγησε είτε στοίχειωσε.
μούμενη χώρα.Ρ.Κ.
Ποιος ξέρει.
Σε λαβύρινθους του Βορρά είπαν πως χάθηκε
Άλλες λεπτομέρειες από το ποδοβολητό της
σαν ορθοπλώρισε για τα νησιά Λοφούτεν,
οργής των επιτιθέμενων στο Κοινοβούλιο ήταν
τ’ απόκοσμα νησιά τ’ αραχλιασμένα
πως όλοι οι αντιπρόσωποι έζησαν ώρες βίου αβίΟ Πρόεδρος της Τουρκίας και οι γκριζομάλλη- του Λαφόργκ. Θολά, χαμένα
ωτου, ακόμα και οι ρεπουμπλικάνοι∙ κυρίωςοι
δες λυκάνθρωποι-συνκυβερνήτες του έχουν πα- μέσα στην παγωνιά και στην ομίχλη.
εφτά που ήταν αντίθετοι στο πρωτόφαντο συμραφρονήσει. Προκαλούν τον Πρωθυπουργό της
βάν εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ελλάδας λέγοντας ότι ‘’δεν γνωρίζει τα όριά του’’. Ήταν καράβι ή γυναίκα;
Στην διαδικασία της δεύτερης καθαίρεσης κάΓιατί; Επειδή επισκέπτεται τα ελληνικά νησιά τα Το ένα εδώ είναι μεταφορά του άλλου.
ποιοι δάκρυσαν ενθυμούμενοι τον τρόμο που έζηοποία, στα καλά καθούμενα, ο πανάθλιος αυτός Ήταν το πλοίο που κάποια φορά μας παίρνει
σαν. Γι’ αυτόν το λόγο, άνθρωποι που είναι ικανοί
άνθρωπος αποφάσισε, μαζί με τους συναγελαστές σ’ ένα ταξίδι στεριανό ή θαλασσινό,
για τέτοιες πράξεις ανομίας πρέπει να θεωρηθούν
του στο σβέρκο των Τούρκων, ότι είναι τούρκικα! στην αγκαλιά κάποιας γυναίκας που αγαπάμε
εκ προοιμίου απαράδεκτοι για την διακυβέρνηση
Τόσο τα ονόματα των νησιών όσο και η ιστορία και χάθηκε στο πέλαγο ή προσάραξε στο πούσι.
της χώρας. Αλλά και για τον επιπρόσθετο λόγο
καγχάζουν ως νέοι Πάνες* από την μια άκρη του
ότι δεν υπήρχε καμία ατασθαλία κατά τις επαναΑιγαίου στην άλλη ακούγοντάς τον. Δείτε, λοι- Και τώρα ψάχνω στα τυφλά,
μετρήσεις των ψήφων. Αυτό αποτελεί κάτι σαν
πόν, οι πιλαφοδίαιτοι χατζαροφόροι άρπαγες ή στον ύπνο, στη γκρίζα σιωπή,
αποδεικτικό, ότι το επιθυμητό της όλης υπόθεσης
της ‘’αρπαχτής», αυτοί για τους οποίους οι ίδιοι οι ενθυμούμενος εκείνα τα πλησίστια πανιά
μοιάζει να είναι η άρνηση της πραγματικότητας
ιστορικοί τους τους αποκαλούν ‘’απολίτιστους’’ τα ολοταχή
λόγω υπέρμετρης επιθυμίας κάποιου (του Προέκαι ‘’καταστροφείς πολιτισμών’’ μισέλληνες, που στον πόντο.
δρου) να παραμείνει στην αρχή, αδιάφορα αν δεν
δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα ως αντίδοτο της 				!990 –
κέρδισε τις εκλογές ως είθισται. Σε μια τέτοια
καταστροφής που προκαλούν, αποφάσισαν έτσι 2020
άμετρη επιθυμία θυσιάζονται όλα: δεοντολογικοί
στα καλά καθούμενα ότι ταελληνικά νησιά του (Από το βιβλίο του Ρήγα ΚαππάτουΘαλλασσινά
εκλογικοί κανόνες, καθωσπρεπισμός (προς αποΑιγαίουτους ανήκουν και μας απαγορεύουν να και στεριανά ποιήμτα, ΕΚΑΤΗ, 2006)
φυγή του γελοίου) ακόμα και η λογική κρίση.
πάμε εκεί! Δηλαδή πρέπει να πάρουμε άδεια;
Εσείς τι λέτε; Στείλτε μας τη γνώμη σας. Ρ.Κ.

Και ένα …μυστήριο

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ

Άλλες λεπτομέρειες

Τούρκοι

Αυλαία, τώρα, για την κ. Μενδώνη…
Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
Είναι προφανές πως η κατά δήλωσή της “εξαπατηθείσα” από τον Δημήτρη Λιγνάδη υπουργός
Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη δεν μπορεί να σταθεί, πλέον, στον κυβερνητικό θώκο που της εμπιστεύθηκε ο πρωθυπουργός. Όχι μόνο γιατί την
βαραίνουν υποψίες περί συγκάλυψης μιας υπόθεσης με την οποία ασχολείται πια η Δικαιοσύνη αλλά και διότι συγκεντρώνει την απαξία σχεδόν της
πλειονότητας του κόσμου του Πολιτισμού, του
χώρου, δηλαδή, που κλήθηκε να υπηρετήσει ως
πολιτική ηγεσία.
Οι καταγγελίες και οι μηνύσεις εναντίον του

καθυστερημένα παραιτηθέντος τέως καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου είναι η μία
όψη του νομίσματος. Αναγνωρίζοντας το τεκμήριο της αθωότητας ακόμα και για τα έσχατα αδικήματα, οφείλουμε όλοι να αναμένουμε τις δικαστικές εξελίξεις, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να διέπονται από ταχύτητα και ενάργεια. Αυτό είναι το
έργο των εισαγγελικών αρχών.
Η πολιτική διάσταση της πολύκροτης υπόθεσης, ωστόσο, είναι κάτι συναφές αλλά και διαφορετικό.
Με τους χειρισμούς της η κ. Μενδώνη βρίσκεται βαρύτατα εκτεθειμένη και καμία δικαιολογία
περί εξαπάτησής της από έναν “επικίνδυνο άνθρω-

πο” δεν μπορεί να της επιτρέψει να παραμένει στη
θέση της. Έγινε, με τον τρόπο της, μέρος του προβλήματος και πρωταγωνίστρια σε μια πολιτική
οπερέτα που πιθανώς να κρύβει ένα φρικώδες
πρόσωπο.
Δεν μπορεί εύκολα να ανακαλέσει κανείς στη
μνήμη του άλλον υπουργό που θα δέχεται τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης και ταυτοχρόνως να καταδικάζεται από σχεδόν τον σύνολο θεσμικών φορέων και προσωπικοτήτων του χώρου
πολιτικής ευθύνης της. Από τον εμβληματικό Θανάση Παπαγεωργίου (διαβάστε στη σελίδα 5 την
συγκλονιστική ανοικτή επιστολή του προς την
υπουργό Πολιτισμού) μέχρι και τους δεκάδες ηθο-

ποιούς και σκηνοθέτες που παρεμβαίνουν και
απαιτούν την παραίτησή της. Δεν έχει, πλέον, το
πολιτικό εκτόπισμα να συνομιλεί με τους ανθρώπους του Πολιτισμού, κι αυτό δημιουργεί μια πρωτοφανή δυσλειτουργία.
Παράλληλα, με όσα συμβαίνουν παρασύρει σε
μία δίνη αμφιβολιών και υποψιών το σύνολο της
κυβέρνησης και προσωπικά τον πρωθυπουργό. Γι’
αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει, έστω και
καθυστερημένα, να ζητήσει την παραίτησή της
ώστε να καταστεί εφικτή η ουσιαστική διερεύνηση
των καταγγελιών και των μηνύσεων τόσο για την
υπόθεση Λιγνάδη, όσο και για οιαδήποτε άλλη
έχει φτάσει ή θα φτάσει στη Δικαιοσύνη.

...και μια στο πέταλο
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Ένα άρθρο – καταπέλτης
στον Guardian κατά του Τραμπ
Της Marina Hyde

Χ

ωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς χάρη, χωρίς σεμνότητα, χωρίς μεγαλοψυχία, χωρίς ευγένεια, χωρίς τάξη, χωρίς ήθος, χωρίς συμπόνοια, χωρίς ψυχή. Δεν έχει φίλους, ούτε καν ένα
σκυλί.

Η σύζυγός του δεν αντέχει ούτε καν το άγγιγμά του, η κόρη του δεν μπορεί να το αποφύγει.
Στεγνός από χιούμορ, δεν αστειεύεται, δεν γελάει. Ούτε μία φορά. Μόνο μία περιστασιακή
γκριμάτσα, μία νεκρωτική βαθιά πληγή, στο
ωχρο-βερνικωμένο ίδια χολή πρόσωπό του δεν
σημαίνει άλλο από ικανοποίηση ή αποτυχία σε
συναλλαγή χωρίς ανταποδοτικές αρετές. Ένας
θρασύδειλος άνανδρος. Ένας κοινωνικοπαθής.
Ένας διαδοχικός βιαστής. Ένας ρατσιστής. Ένας
κουΐσλινγκ. Ένας καιροσκόπος απατεώνας.
Ένας εθισμένος σφετεριστής.Ένας απατεώνας
βάτραχος. Ένας χρόνιος ψεύτης. Ένας ξεδιάντροπος καυχησιολόγος. Ένας αμαθής που του
λείπει περιέργεια. Δεν διαβάζει, δεν ενδιαφέρεται. Ο Τραμπ είναι μία γελοία, καλοχτενισμένηκαρικατούρα ενός κακούργου, ένας διαρρηγμένος κλόουν με πρόσωπο ψεκασμένομε το ξενυχτισμένο χρώμα κάτουρου και χαρτιού τουαλέτας, που κόλλησε στο παπούτσι του και που το
μυαλό του νικήθηκε από μια ανοιχτή ομπρέλα.

λογλείφτες και εναναμένοντες που δεν τους
έχουν καμία αυτοεκτίμηση ούτε το θάρρος να
ενισχύσουν την κατάκτηση των ΗΠΑ από έναν
ανήθικο, μωρονικό τρελό για δέσιμο.

Σαρώστε τα δάση, βομβαρδίστε τις καταιγίδες, πιείτε χλωρίνη, βομβαρδίστε με νερό τον
Καθεδρικό Ναό της Notre Dame, ανταλλάξτε
Το Πόρτο Ρίκο με την Γροιλανδία. Οι πομπώδεις
βλακείες του Τραμπ ξεπεράστηκαν μόνο από
την θλιβερή του άγνοια. Αποδίδοντας στους
Εγγλέζους την ίδια βλακεία να κατασκευάσουν
πρόχειρα πολεμικά αεροδρόμια στον πόλεμο
της Ανεξαρτησίας, 110 χρόνια πριν καν οι αδελφοί Wright πετάξουν, αποκαλύπτοντας τις μέχρι
τότε άγνωστες χώρες των Ιμαλαΐων Nipple και
Button, και κατηγορώντας τους αρχηγούς των
κρατών της Βαλτικής ως υπαίτιους των Βαλκανικών Πολέμων!
Ο ανένδεικτος γελωτοποιός που καυχιέται
ότι μπορεί να κρατήσει το κραγιόν εντός των
γραμμών δοκιμής της ανοίας του. Κατηγορώντας πως η έλλειψη αυτοελέγχου είναι ισοδύναμη του να κατηγορείς τον Μύρα Χίνλεϋ (δολοφόνο παιδιών κατ’ εξακολούθηση) για πενιχρότητα φροντίδας για τα παιδιά. Ο Μεγάλος Φιούμπαρ δυσλειτουργίας, ο καθηγητής μικροπρεπούς εκδίκησης,κακουργίας, μνησικακίας και
του καυγά δοκιμάζει πραξικοπηματικές τακτικές, ενώ η Αμερική αυτοβαυκαλίζεται πως είναι
«η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου ολόκληρου» παρά την διασκέδαση παρατηρητών
εδώ στην Ωζ. Βρίσκεται πέρα από την φαντασία
μας ότι θα έχουμε ποτέ έναν πιο φουσκωμένο
καυχησιάρη, έναν ψεύτη, έναν υποκριτή, ένα τεμπέλη στοχαστή και μουριέλα, έναν κατήγορο
φίλων τιμονοστρίφτη στραγγιχτή μέσα από τα
δόντια του των νεφρικών λίθων του Μούρντοχ,
ενώ χρησιμοποιεί την πανδημία για τον πλουτισμό προς κέρδος δισεκατομμυριούχων φίλων
του. Ω! και λοιπόν;
Αν ο Τραμπ είχε φαντασία, θα είχε σκεφτεί να
βγάλει για πούλημα μολυσμένες κουβέρτες στα
δημοκρατικώςτείνοντα προάστια, αλλά είναι
πια αργά. Μια πλειοψηφία είπε αρκεί πια. Ύστερα από τέσσερα χρόνια του τι στο διάολο κάνει
τώρα, 46,13 μηνύματα από το ιντερνέτ και20.000
καταχωρημένες ψευτιές εν όσο ήταν Πρόεδρος,
περιορίστηκε σε ένα παθητικό ψέλλισμα, παίζοντας το ακορντεόν του σε ένα ακροατήριο από
ξεκοιλιασμένους βατράχους, συνάδελφους σιε-

Δεν γνωρίζουμε τι βάρυνε στην πλάστιγγα εναντίον του Τραμπ. Κανένα ψέμα δεν ήταν αρκετά
εξοργιστικό, καυχησιολογώντας για σεξουαλικές επιθέσεις ήταν γι΄ αυτόν συζήτηση αποδυτηρίου, πέντε χρεωκοπίες είναι προφανώς ενδεικτικές ενός καπάτσου επιχειρηματία, κλέβοντας από μία φιλανθρωπική οργάνωση φτωχών
παιδιών είναι ‘κάλπικα’ νέα. Το να τον περιγελούν αρχηγοί κρατών δεν είναι τόσο αστείο! Ρίχνοντας κρέας σε υπερήφανα μεγαλόπαιδα και
εκτός υπηρεσίας αστυφύλακες ήταν μιλώντας
στην βάση του. Μπορεί να ήταν υποδαυλίζοντας που βίασε απληροφόρητες επιλαρχίες μεταμορφωμένων νόμιμων ΒΛΜ σε διαμαρτυρόμενους που ξεπέρασαν τα όρια. Μπορεί να ήταν
η κακολογία των νεκρών του πολέμου και των
βετεράνων ως νικημένων και ρουφηχτών. Αλλά
μοιάζει πιο πολύ να ήταν τα 11 εκατομμύρια άρρωστοι Αμερικανοί του κορωνοϊού (που τώρα
πλησιάζουν τα τριάντα εκατομμύρια) και οι σχεδόν μισό εκατομμύριο πεθαμένοι από τους
οποίους προσπάθησε να αποσπάσει ίδια οφέλη.
Δεν υπάρχουν τρόποι να συγχωρεθεί ο Τραμπ,
δεν υπάρχει συμπάθεια
που πρέπει να θυσιαστεί γι’ αυτό το παθητικό
παράσιτο.
Η ιστορία δεν πρέπει να τον καταγράψει ως
έναν τραγικό βασιλιά Ληρ αλλά σαν efflubium,
σαν μία εκκένωση από τα έγκατα ενός αρρωστημένου συστήματος έναν τρόμο που τώρα
έχει μοιραστεί και τον έζησε ο κόσμος. Ήταν πάντα ναρκισσιστικών και αντικοινωνικών τάσεων
και φορέας προσωπικών ανωμαλιών, έλλειψης
συμπάθειας, μεγαλομανίας, απάτης και ψεύδους, αδιαφορίας συμβατικών εθιμοτυπιών ή
κανόνες ηθών, στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα
δεσποτικό άτομο. Αλλά δεν κατείχε καμία από
τις πανουργίες, τεχνάσματα, αφοσίωση σε έναν
σκοπό πέρα από τον εαυτό του, τις πολιτικές
ικανότητες ενός Στάλιν ή την ρητορική δεινότητα ενός Μουσολίνι, π.χ. Είχε μία φιλοδοξία πέρα
από τις τριβές και τα μπιχλιμπίδια-παλάτια, δυνατές κουζίνες, μια επιθυμία για στρατιωτικές
παρελάσεις, μία ‘’πνευματική’’ σύζυγο και την
ναρκισσιστική λατρεία της προσωπικότητάς
του. Δεν είχε κανένα ταλέντο εκτός από την

απεραντολογία, ατάλαντος, αντιπαθητικός, ειδεχθής (schmuck, στο πρωτότυπο, από τα
Εβραϊκά) με μια τύχη βουνό να γεννηθεί μέσα
σε πλούτη, μετατροπίζοντας Δεύτερου βαθμού
προσωπικότητα σε Πρώτου βαθμού κλέφτη.
Απολύτως αρμόζοντας περνάει τις τελευταίες
ημέρες του σχηματίζοντας την ίδια εξευτελιστική του ταπείνωση. Πρόκειται για ένα Αρμάντο
Λανούτσι σενάριο βασισμένο στην ίδια τη ζωή
του. Αν ο Τραμπ επρόκειτο να βρεθεί σε μια πισίνα με το κάτουρό του μωρολογώντας α λα
Στάλιν ή συρόμενος όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν
έξω από την τρύπα του μέσα στη γη θα ήταν, μεταφορικά, το πιο αξιόλογο επίτευγμα της θητείας του Στον Λευκό Οίκο.
Τράβηξε πάρα πολύ η ψαρο-αυγωγικής παραγωγής παρακαταθήκη του. Η ίσαμε τη μύτη χωσμένη από την ενασχόλησή της Ιβάνκα, είναι πιθανόν να περιορίσει το μέλλον της σταδιοδρομίας της στην παροχή θέσεων εργασίας στην
τράπεζα σπέρματος της Νέα Υόρκης, ενώ τα
έντυπα Uday και Qsay μπορεί να καταλήξουν
στο κάτεργο του Riker’s Island εκχωρώντας σε
ουρές πελατών σεξουαλικές διευκολύνσεις. Έκθεση Τussaud αυτομητρικής παιδο- ενοικίασης.
Η Μελάνια, αναμφιβόλως, θα χαρεί το αγκάλιασμα ενός Justin Trudeau ομοιάζοντος με cabana
boy, χασκογελώντας με τη σκέψη ότι ο Τραμπ
έχει μόνο τον Rudi Giuliani να του βρίσκει …
παρακαμπτήριες προ-συζυγικές εξάρσεις.
Το τέλος του αμερικανικού εφιάλτη… Ο
Τραμπ τελείωσε.
Ο άσχετος άνθρωπος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ «GREEK NEWS”
Το άρθρο αυτό γράφτηκε και δημοσιεύτηκε
στην έγκριτη αγγλική εφημερίδα GUARDIAN
μετά την βεβήλωση, καταστροφή, φόνους και
απειλή της ζωής των αντιπροσώπων και του
Αντιπροέδρου στο Καπιτώλιο. Είναι δε ενδεικτικό του πως βλέπουν τον πρώην Προέδρο της
Αμερικής ακόμα και στην συντηρητική Αλβιώνα, προσφέροντας στο αγγλικό αναγνωστικό
κοινό μία πλήρη ανατομική ανάλυση του ψυχισμού αυτού του ανθρώπου. Κάτι που, ευχαρίστως, μοιραζόμαστε και εμείς με τους αναγνώστες της GREEK NEWS, σε μετάφραση του Ρήγα Καππάτου.
H ΣΥΝΤΑΞΗ

Αυτόν τον
Πολιτισμό
σας τον χαρίζω
Του Θανάση Παπαγεωργίου
Σκληρή ανοιχτή επιστολή στην
υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
απέστειλε ο ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου, με την οποία δηλώνει
ότι αποσύρει την αίτηση του για επιχορήγηση του Θεάτρου «Στοά».
Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή του
Θανάση Παπαγεωργίου
«Κυρία Υπουργέ του Πολιτισμού,
χτες υπέβαλα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ την αίτησή μου για
επιχορήγηση του Θεάτρου Στοά για
τη νέα περίοδο. Σήμερα επιθυμώ να
δηλώσω δημοσίως ότι την αποσύρω,
επειδή, μετά από πενήντα χρόνια
έντιμου και εξαντλητικού αγώνα για
ένα καλύτερο θέατρο, αισθάνομαι ότι
προδίδω τον αγώνα μου, αν η χώρα
μου με κρίνει ικανό για επιχορήγηση
με μια απόφαση που θα φέρει την
υπογραφή σας, και που θα προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, δεν έχει πληροφορηθεί, δεν είναι δουλειά του να ξέρει, δεν έχει καμία ευθύνη, που εξαπατάται από άτομα που κατοικούν στον κόρφο του,
που απαξιώνει τόσο εύκολα την τέχνη της υποκριτικής(προφανώς συγχέοντας την με αυτήν της υποκρισίας) και που για όλα φταίνε οι άλλοι,
οι απέναντι, οι πρώην, οι πολιτικοί
του αντίπαλοι κλπ. Πιστεύω, κυρία,
ότι ο Άρχων ενός Υπουργείου που
ασχολείται με τον Πολιτισμό πρέπει
βασικά να ανήκει στους πνευματικούς ανθρώπους και για μένα ο πνευματικός άνθρωπος είναι ταυτόχρονα
και πολιτισμένος και ευαίσθητος και
έντιμος και κυρίως αναλαμβάνει τις
όποιες ευθύνες του αναλογούν, έστω
κι αν οι προϊστάμενοι-του του φορτώνουν και τις δικές τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν αρνείται τις υποχρεώσεις του, δεν λέει ασύστολα
ψεύδη, δεν καταφεύγει σε φτηνές δικαιολογίες, ξεπουλώντας π.χ. τόσο
φτηνά – έλεος, κυρία! - τον χθεσινό
του φίλο, δεν του φέρεται έτσι άνανδρα κρεμώντας τον ‘στα μανταλάκια’,
δεν τον πετάει σαν στυμμένη λεμονόκουπα μόλις δει τα σκούρα επειδή
ο φίλος αποδείχτηκε κάλπης. Δεν
υπερασπίζομαι τον άθλιο που σας
εξαπάτησε, αλλά στις πράξεις του, ως
εκ της θέσεώς σας, καθρεφτίζεστε κι
εσείς και χωρίς να το θέλετε, σχεδόν
υποχρεωτικά, γίνεστε το ίδιο ‘επικίνδυνη’ όπως κι εκείνος. Και μοιάζει να
το αποδέχεστε τώρα που προσπαθείτε ‘να την κάνετε’ με μικρά πηδηματάκια, πηδώντας πρώτη από το καράβι. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν
μπορεί να ηγείται καμιάς δημόσιας
αρχής, πόσο μάλλον ενός Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν επιθυμώ να γίνω
εκλεκτός ενός τέτοιου Υπουργείου
που έχει χάσει εντελώς τη σοβαρότητά του και το οποίο δεν μπορώ να
έχω σε καμία εκτίμηση. Όχι ότι το είχα και ποτέ, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι, εξ
αιτίας σας, έχει πλέον γελοιοποιηθεί
τελείως κι εγώ δεν επιθυμώ να λάβω
καμία βοήθεια, αν προέκυπτε, από
ένα γελοιοποιημένο υπουργείο Πολιτισμού.
Κυρία Μενδώνη, αυτόν τον Πολιτισμό σας τον χαρίζω. Θα κρατήσω
τον δικό μου».
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Εκδήλωση της «Ηγεσίας των 100» για την επέτειο
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
τια των Αμερικανών» που θα εγκαινιάσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στις 22
Μαρτίου στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο
του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής
Σχολής του Τιμίου Σταυρού στο Μπρούκλαϊν της
Μασαχουσέτης, καθώς και ένα εντυπωσιακό
μουσικό πρόγραμμα το οποίο επιμελήθηκε ο
καλλιτεχνικός Διευθυντής και σύμβουλος Πολιτιστικών Θεμάτων της Αρχιεπισκοπής, Νεκτάριος Αντωνίου και το οποίο κατενθουσίασε τους
θεατές, όπως έδειξαν και τα θερμά μηνύματά
τους στο τέλος της εκδήλωσης.
Ο πρόεδρος της «Ηγεσίας των 100», Αργύρης
Βασιλείου, καλωσόρισε τους περίπου εκατό θεατές, τονίζοντας ότι αποτελεί ξεχωριστή τιμή για
την οργάνωσή του να εγκαινιάζει με την εκδήλωση αυτή τους εν Αμερική εορτασμούς για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο χαιρετισμό του επανέλαβε ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής
θα συμμετάσχει ενεργά στον εορτασμό της ιστορικής αυτής επετείου σε κάθε Πολιτεία της χώρας και καθ› όλη τη διάρκεια του έτους.
Την οργανωτική ευθύνη της εκδήλωσης και
τον συντονισμό είχε ο Αντιπρόεδρος της «Ηγεσίας των 100», Δημήτρης Λογοθέτης, τον οποίο
επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για αντιπρόεδρο της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής
για τους εορτασμούς στις ΗΠΑ.
Ο κ. Λογοθέτης παρουσίασε στα μέλη της
«Ηγεσίας των 100» τον στρατηγικό σχεδιασμό
και τις δράσεις της Επιτροπής, για τις οποίες σύντομα θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν, όπως είπε, αναλυτικά μέσα από την ειδική
ιστοσελίδα «www.goarch.org/greece200».
Στο χαιρετισμό της η πρόεδρος της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021», Γιάννα Δασκαλάκη - Αγγελο-

πούλου, η οποία είναι και μέλος της «Ηγεσίας
των 100» μαζί με τον σύζυγό της Θεόδωρο Αγγελόπουλο, κάλεσε τα μέλη του οργανισμού να
συμμετάσχουν ενεργά στον εορτασμό της ιστορικής αυτής επετείου και να παραμείνουν με
αποφασιστικότητα σταθεροί στον κοινό αγώνα
για την προστασία, τη διατήρηση και την προβολή του Ελληνισμού, της γλώσσας μας και της
θρησκείας μας.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν
ακόμη ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος
Μητσοτάκης και η Πρέσβειρα της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Τομ
Παπαδημητρίου, διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «Dean C. and
Zoe S. Pappas» του Πανεπιστημίου Stockton της
Νέας Ιερσέης, το οποίο συνδιοργανώνει με το

Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο την έκθεση «Η
Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των
Αμερικανών» και όπου θα μεταφερθεί η έκθεση
το φθινόπωρο του 2021.
Ο δρ Παπαδημητρίου αναφέρθηκε αναλυτικά
στα τέσσερα θέματα που διερευνά η έκθεση και
στα οποία, όπως είπε, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες
Πολιτείες συμπορεύθηκαν στην επιδίωξη της παγκόσμιας ελευθερίας. Πρόκειται για τις ενότητες
της έκθεσης: 1) «Ελευθερία ή Θάνατος: Η Ελλάδα στην εποχή των Επαναστάσεων», 2) «Η συμπάθεια για τους Ελληνες του Προέδρου
Monroe: Οι ρίζες της ελληνικής νίκης και η σφυρηλάτηση του δόγματος της μη παρέμβασης», 3)
«Η θέρμη της Ελληνικής Επανάστασης: Αμερικανοί Φιλέλληνες και η γέννηση του διεθνούς
ανθρωπισμού» και 4) «400 Χρόνια Σκλαβιάς: Η
Ελληνική ανελευθερία και η Αμερικανική υπερά-

σπιση του κινήματος κατάργησης της δουλείας».
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι θεατές
απόλαυσαν ένα ωριαίο μουσικό πρόγραμμα με
«εικοσιένα εμβληματικά τραγούδια που αφηγούνται την ιστορία της Επανάστασης του ‹21»,
όπως ανέφερε στην εισαγωγή του ο Νεκτάριος
Αντωνίου. Συμμετείχαν: το σύνολο «Les
Vibrations Sympathiques» υπό τη διεύθυνση του
Παύλου Κορδή, το σύνολο «Polis Ensemble», η
σοπράνο Ελένη Καλένος με τη συνοδεία του
πιανίστα, Αθανάσιου Τρικούπη, ο βιολιστής
Γιάννης Ζαρίας με το String Trio και Ορχήστρα
βιολιών, το σύνολο «Mode Plagal» και η ερμηνεύτρια Χάρις Τσαλπάρα. Το μουσικό πρόγραμμα συνοδευόταν από προβολή καλλιτεχνικών
έργων του γνωστού ζωγράφου και αγιογράφου
Γεωργίου Κορδή.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τους μαθητές της
Χορωδίας του Ημερήσιου Σχολείου του Καθεδρικού της Αγίας Τριάδας στους εθνικούς ύμνους
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των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Ελλάδος και ΗΠΑ υπό τη διεύθυνση
του χοράρχη τους, Θεόδωρου Αλβανού, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με τον Ακάθιστο Υμνο από τα μέλη
της Χορωδίας του Ιερού Ναού των
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης.

Παρέμβαση
Αγγελοπούλου

Όπως αναφέρει ανταπόκριση του
ΑΠΕ, μιλώντας στο 30ο συνέδριο της
οργάνωσης «Leadership 100», το
οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η κυρία Αγγελοπούλου τόνισε ότι
«ο κόσμος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι αντιμετωπίζοντας μια πρωτόγνωρη πανδημία η οποία επιδρά
στη διεθνή οικονομία και στην κοινωνική σταθερότητα. Σε αυτές τις περίπλοκες συνθήκες το έθνος μας ενώνεται για να γιορτάσει τη δισεκατοντη-

ρίδα της σύγχρονης Ελλάδας».
Αναφερόμενη στο έργο και τη δραστηριότητα της Επιτροπής «Ελλάδα
2021», η κυρία Αγγελοπούλου τόνισε
ότι η επιτροπή έχει στόχο να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων και δράσεων
για την εμβληματική επέτειο των 200
χρόνων μετά την Επανάσταση. «Προσκαλέσαμε τους πάντες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πώς
θέλουν να συμμετάσχουν στους εορτασμούς και είχαμε μια εντυπωσιακή
ανταπόκριση: μέχρι σήμερα κατατέθηκαν 1827 προτάσεις μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας από δημόσιους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και ιδιώτες από την Ελλάδα αλλά
και από όλον τον κόσμο. Πολλές δράσεις και εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, εξίσου πολλές
όμως θα γίνουν στο εξωτερικό, κυρίως

στην Αμερική και στον Καναδά».
Ορισμένες από τις προτάσεις είναι
αυτοχρηματοδοτούμενες και άλλες
χρειάζονται υποστήριξη, τόνισε και
εξήγησε ότι «επειδή η επιτροπή δεν
επιχορηγείται από το κράτος, στηρίζεται σε ιδιωτικές δωρεές και στα έσοδα
του Νομισματικού Προγράμματος για
να υποστηρίζει τις προτάσεις που
χρειάζονται χρηματοδότηση και να
οργανώσει τις τέσσερις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της».
Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε ειδικά στις τέσσερις αυτές
εμβληματικές δράσεις τις οποίες θα
υλοποιήσει η επιτροπή. Πρόκειται για:
- το Διεθνές Φόρουμ «Η Ελλάδα το
2040», μέσα από το οποίο η ελληνική
κοινωνία, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας και προσωπικότητες παγκοσμίου κύρους θα χαρτογραφήσουν την πορεία μας προς το μέλλον

- την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρωτοπορία της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας
- τις Γιορτές των Πόλεων, που περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις,
ανοιχτές σε όλους, στις πρωτεύουσες
των 51 νομών της Ελλάδας
- τη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», μέσα από την οποία
200 νέες και νέοι θα ταξιδέψουν σε
ιστορικές διαδρομές που συνδέονται
με την Επανάσταση και την πορεία
των 200 χρόνων σε όλη την Ευρώπη.
«Αισθάνομαι υπερήφανη που βρίσκομαι απόψε μαζί σας, που απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο αποτελούμενο από επιτυχημένους ανθρώπους,
οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να εργαστούν από κοινού προκειμένου να
διαφυλάξουν και να προάγουν τον

Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό. Να
βρίσκομαι με Έλληνες που αποτελούν
πηγή έμπνευσης για τον λαό μας και
δύναμη πειθούς για τους αντιπάλους
μας».
Όντας η ίδια μέλος της «Leadership
100», η κυρία Αγγελοπούλου απέδωσε
τα εύσημα στην οργάνωση και στους
ιδρυτές της για το έργο που προσφέρουν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον
μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, τον
άνθρωπο που πρώτος οραματίστηκε
αυτή την πρωτοπόρα πρωτοβουλία,
που στα 37 χρόνια της δράσης της
απέκτησε πάνω από 1.100 μέλη και
έδωσε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες. Το έργο
αυτό συνεχίζει σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και το διοικητικό συμβούλιο της «Leadership
100».
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Στον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης το «Φειδιππίδειο»

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
«Αποδεχόμαστε ταπεινά το βραβείο αυτό και
θέλουμε να υποσχεθούμε ότι ως σύλλογος θα
βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό της Ελληνικής
μας κοινότητας, ως γιατροί, ως επιμορφωτές, ως
φιλάνθρωποι», τόνισε ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου, δρ Παναγιώτης Μανώλας, παραλαμβάνοντας το Φειδιππίδειο Βραβείο από τον πρόεδρο του GAEPIS, Στέλιο Τακετζή.
Ο δρ Μανώλας αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Ιατρικός Σύλλογος, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων με υποτροφίες χιλιάδων
δολαρίων ομογενείς φοιτητές Ιατρικής, ενώ
στάθηκε ιδιαίτερα στην συνεργασία με το κοινωφελές ραδιόφωνο COSMOS FM για την σωστή ενημέρωση της Ομογένειας για θέματα
υγείας.
Προσφωνώντας τον τιμώμενο ο κ. Τακετζής,
αναφέρθηκε στη δύσκολη μάχη που δίνουν οι
γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τους δύσκολους αυτούς μήνες της πανδημίας. «Η αποστολή τους είναι ανιδιοτελής και μας δίνει ελπίδα και μέλλον. Για το δώρο ζωής, την υγεία μας
και τη ζωή, που μας χαρίζουν οι γιατροί, είναι
απόψε ιδιαίτερη η χαρά μας που μας δίνεται η

ευκαιρία να τους δείξουμε όλοι την ευγνωμοσύνη μας», είπε.
«Το COSMOS FM τιμά και εκτιμά», πρόσθεσε, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τους χορηγούς της εκδήλωσης και όλους τους υποστηρικτές του κατά τα 34 χρόνια λειτουργίας του, ενώ
ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τους
Νίκο Μουγιάρη και Δημήτριο Καλοειδή.
Στο εναρκτήριο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος - αποδέκτης του περσινού βραβείου - επισήμανε ότι οι γιατροί, οι
ήρωες της πανδημίας, είναι οι πλέον άξιοι κάθε
αναγνώρισης, τιμής και ευγνωμοσύνης, συγκρίνοντάς τους με τους ήρωες του 1821 που έθεσαν
τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τους συνανθρώπους τους.
Τη διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασε η ηθοποιός Ανθούλα Κατσιματίδη, την εναρκτήρια
προσευχή ανέπεμψε ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος
Πάππας, ενώ χαιρέτησαν οι παραγωγοί Σύλβια
Παπαποστόλου - Kienzl και Μιχάλης Στράτης.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, δρ Κωνσταντίνος Κούτρας , τόνισε ότι η
Νέα Υόρκη έχει ευλογηθεί με το ανήσυχο και
ατρόμητο πνεύμα των Ελλήνων και Ελληνίδων
γιατρών, των ηρώων της σύγχρονης εποχής.

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, Αλέξης
Φαίδωνος - Βαντέ, αναφέρθηκε στο το θάρρος,
την αυταπάρνηση και την αποφασιστικότητα
που επιδεικνύουν στο έργο τους καθημερινά και
ιδιαίτερα για τις ηρωικές τους προσπάθειες που
έσωσαν ανθρώπινες ζωές.
«Δείξατε σε όλους τι σημαίνει να είσαι στην
πρώτη γραμμή, τι σημαίνει να είσαι ήρωας», τόνισε στο χαιρετισμό της η ομοσπονδιακή βουλευτής της Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη,
ενώ και ο πολιτειακός γερουσιαστής, Ανδρέας
Γουνάρδης, ανέφερε ότι αν μας έδειξε κάτι η
πανδημία είναι ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό μας προσωπικό είναι οι ήρωες της κοινωνίας
μας σήμερα.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για
τον Απόδημο Ελληνισμό, Κώστας Βλάσης, τόνισε ότι πρόκειται για μια «έμπρακτη αναγνώριση
και επιβράβευση του έργου» των γιατρών των
οποίων «θαυμάσαμε την αλληλεγγύη, την αυτοθυσία, την αφοσίωση και την ανιδιοτέλειά τους»
ώστε να διατηρηθεί η κανονικότητα εν μέσω της
πανδημίας.
Στις δράσεις του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και
σε προσωπικές τους εμπειρίες από την πανδημία
αναφέρθηκαν ο δρ Σπύρος Μεζίτης, πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής, και οι γιατροί Γεώργιος
Φίσερ, Θεόδωρος Δικταμπάν και Τόμας Σούσσου.
Στην τεράστια σημασία που αποκτά για τους
ίδιους η βράβευση του Ιατρικού Συλλόγου στάθηκαν στον χαιρετισμό τους οι συμπρόεδροι της
οργανωτικής επιτροπής, δρ Γεώργιος Λιακέας, ο
οποίος μάλιστα αναφέρθηκε και στη δική του,
εξαιρετικά σοβαρή περιπέτεια με τον κορωνοϊό
και η σύζυγός του Νικόλ Κόντου - Λιακέα.
Η εκδήλωση διανθίστηκε με τραγούδια από
τους Γιώργο Ανδρέου, Γιάννη Κότσιρα, Νίκο
Κουρουπάκη, Γρηγόρη Μανινάκη, Δημήτρη
Μπάση, Αλκηστη Πρωτοψάλτη, Χρήστο Ραφαηλίδη και το εκπληκτικό ντουέτο της Αγγελικής
Ψώνη με τον Λούη Παναγιώτου σε μια διασκευή
του γνωστού τραγουδιού «Πες μου μια λέξη»
(Α. Σακελλάριος/ Μ. Χατζιδάκις).
Τη σκηνοθεσία της εκδήλωσης ανέλαβε ο
Άλεξ Αγησιλάου, τον ήχο ο Στυλιανός Νικολάου, τη ροή του προγράμματος η Σύλβια Παπαποστόλου, το συντονισμό η διευθύντρια Ιωάννα
Γιαννοπούλου, ενώ το αναμνηστικό λεύκωμα τα
μέλη του Δ.Σ., δρ Νίκος Ράλλης και Γιώργος Παντελίδης.
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Οι επιθέσεις Καρλούτσου κατά του Βοστώνης κι η εκλογή Εμμανουήλ
Σχόλιο του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Σύνταγμα, καθώς έχει ανασταλεί. Το αποδεικνύει η περίπτωση της Νέας Ιερσέηςόπου δεν γίνεται
εκλογή. Πολλοί Μητροπολίτες είναι στοχοποιημένοι και δέχονται επιθέσεις του Κήρυκα (δηλαδή Καρλούτσου), δήθεν πως δεν είναι πιστοί στο
Βαρθολομαίο. Εγινε πρόσφατα και σε βάρος του
Σικάγο Ναθαναήλ, αλλά έτυχε το ίδιο «δήθεν
σφάλμα» να κάνει κι ο Αρχιεπίσκοπος, οπότε πέρασε άνευ επιπτώσεων.
Αν θέλουν η Μητροπολίτες αυτό να συνεχίζεται, μέχρις ότου έναν - έναν τους στείλουν πέραν
των Σάρδεων, ας καθίσουν άβουλοι στ’ αυγά
τους.

Π

ροηγήθηκε - όπως σχεδόν πάντα – μία
επίθεση του «Εθνικού Κήρυκα» εναντίον του Μητροπολίτη Βοστώνης, ότι «έστειλε επιστολή υπέρ καθηγητρίας» της Θεολογικής Σχολής. Οι απολυθέντες καθηγητές κάνουν μήνυση στη Σχολή (η απόλυση καθηγητών με μονιμότητα ήταν καραμπινάτη παρανομία) και η κ. Εύη Ζαχαριάδη – Χόλμπεργκ
χρησιμοποίησε για την δικαστική της υπόθεση επιστολή (προφανώς συστατική) που την
είχε δώσει πολύ προ της μήνυσης ο Μητροπολίτης Μεθόδιος.
Ο Αρχιεπίσκοπος – κατόπιν συμβουλής του
προέδρου της Σχολής - ζητά από τον Μεθόδιο
να μην παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της
Εφορίας της Σχολής έως ότου ξεκαθαριστεί αυτό
το θέμα και ο Μητροπολίτης Βοστώνης, όπως
δήλωσε στον Ε.Κ., του είπε πολύ ευχαρίστως, σεβόμενος τον Ελπιδοφόρο.
Απ’ εκεί και μετά την σκυτάλη παρέλαβε ο εξ
απορρήτων του Οικουμενικού Πατριάρχη και
«εξολοθρευτής» δύο, ίσως και τριών Αρχιεπισκόπων Αμερικής, κάνοντας με επιστολή στον
«Εθνικό Κήρυκα» επίθεση στο Μητροπολίτη Μεθόδιο για το θέμα της Σχολής, με τίτλο «Περί
Μητροπολίτη Μεθοδίου». Και διευκρινίζει ότι
έγραψε την παρούσα επιστολή ως ιερεύς της κοινότητας Κοίμησης της Θεοτόκου του
Southampton, Νέας Υόρκης, και όχι εκ μέρους
της Αρχιεπισκοπής (κατέχει τον τίτλο του Αρχιεπισκοπικού Επιτρόπου).
Γράφει στην επιστολή ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος:
Κύριε Διευθυντά,
Τα πρόσφατα νέα του Μητροπολίτη Βοστώνης
Μεθοδίου υποστήριξης μήνυσης εκ μέρους κάποιου υπαλλήλου (στην προκειμένη περίπτωση
πρώην καθηγήτριας) εναντίον της Θεολογικής
μας Σχολής του Τιμίου Σταυρού αποκαλύπτει μία
ασύνετη στάση. Η Σχολή η οποία έχει υποστεί οικονομική κακοδιαχείριση επί δεκαετίες από την
προηγούμενη Διοίκηση της Αρχιεπισκοπής, χρειάζεται να ενδυναμωθεί, όχι να αδυνατίσει. Οσο
δύσκολο κι αν ήταν για τη Σχολή να απολύσει
συγκεκριμένους καθηγητές, η πίεση της «οικονομικής κρίσης» την οποία κληρονόμησε από το
παρελθόν ήταν η μόνη επιλογή.
Κάθε απόφοιτος της Σχολής οφείλει να προβληματιστεί βαθιά. Οταν η Σχολή έχει αγωνιστεί
επί τόσο μακρύ διάστημα να κρατηθεί, χρειαζόμαστε αλήθεια προσωπικές ατζέντες να επισκιάζουν τη μακρόπνοη ευεξία του πλέον ζωτικού
ιδρύματος της Εκκλησίας μας στην Αμερική; Ας

Ας ανησυχεί ο Ελπιδοφόρος

εργασθούμε για το μέλλον κι ας αφήσουμε το παρελθόν, στο παρελθόν.
π. Αλέξανδρος Καρλούτσος
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Ενορία Κοίμησης της Θεοτόκου
Σαουθάμπτον, Νέα Υόρκη
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΟΔΟΣ
Ούτε η ενέργεια του π. Καρλούτσου είναι τυχαία, ούτε ο ίδιος τυχαίος. Αν τολμούσε να βγει
οποιοσδήποτε ιερέας και να κάνει δημοσίως κριτική – και μάλιστα άδικη - σε Μητροπολίτη, θα
του είχε επιβληθεί αργία, ή θα είχε περάσει από
πνευματικό δικαστήριο. Κατ’ ακρίβεια, το ίδιο
πρέπει να γίνει στην περίπτωση του π. Αλεξάνδρου, έστω και καθυστερημένα, γιατί ανάλογη
πρόκληση έκανε με την εντελώς αντικανονική
επιστολή που έστειλε κατά παραβίαση του καταστατικού ζητώντας να τεθεί όριο συνταξιοδότησης στους ιεράρχες.
Ασφαλώς και ήξερε τότε ότι η πρότασή του
έπρεπε να υποβληθεί πρώτα στην κληρικολαϊκή
της Νέας Υόρκης κι αν γινόταν δεκτή θα προωθείτο στο Κληρικολαϊκό της Αρχιεπισκοπής. Δεν
το έκανε. Απλά προτίμησε να ρίξει μία βόμβα.
Και το αποτέλεσμα ήταν να αντιδράσουν οι Μητροπολίτες. Όμως δεν τιμωρήθηκε ο π. Καρλούτσος. Αυτός έχει Πατριαρχική ασυλία. Τιμωρήθηκε ο Μητροπολίτης Μεθόδιος, γιατί οργάνωσε
τηλεδιάσκεψη των Μητροπολιτών για να συζητήσουν το θέμα.
Αν οι Μητροπολίτες της Αμερικής αφήσουν κι
αυτό να περάσει, είναι άξιοι της τύχης τους. Ήδη
είναι αμφίβολο αν η Αρχιεπισκοπή λειτουργεί με

Οι σκέψεις που θα παραθέσω στη συνέχεια δεν
στηρίζονται σε καμία ενημέρωση, απλά αποτελούν προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν μετά την πρόσφατη εκλογή του Γαλλίας Εμμανουήλ στην γεροντική Μητρόπολη Χαλκηδόνας,
στην οποία αναδείχθηκαν ο μακαριστός Μελίτων, ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο σώφρων αλλά άτυχος Ιωακείμ, αλλά
και ο αδίκως εκδιωχθείς Αθανάσιος. Ένας σοβαρός ιεράρχης, του οποίου το αδίκημα ήταν να
μην εκδιώξει μοναχή, όπως ήθελε ο κ.κ. Βαρθολομαίος.
Οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα ο Πατριάρχης αναζητούσε πρόφαση
να εκδιώξει τον Αθανάσιο. Στο ίδιο πλαίσιο της
δήθεν ανανέωσης, που ξεκίνησε με την εκδίωξη
του Σουηδίας (εκεί ο Εμμανουήλ έπαιξε κάποιον
αμφιλεγόμενο ρόλο) χωρίς να υποβάλλει παραίτηση, μετά του Ελβετίας, μετά του Θυατείρων,
του Αμερικής κ.ο.κ. Μόνο ο Αυστραλίας γλύτωσε. Όλα αυτά έγιναν με αμφίβολη κανονικότητα.
Κατ’ ακρίβεια οι κανόνες έγιναν κανόνια. Η
εκλογή του Σικάγο έγινε κατά παράβαση του
τριπρόσωπου, του Αμερικής χωρίς να προηγηθεί
διαβούλευση, ο Νέας Ιερσέης εκδιώχθηκε άνευ
απολογίας και τώρα τα στοιχήματα είναι για τον
επόμενο.
Κάποιοι έλεγαν πως αυτά τα προωθεί ο Ελπιδοφόρος, για να επιβληθεί στους Μητροπολίτες.
Αν έπεισαν τον Αρχιεπίσκοπο ότι πρέπει «να βάλει τους Μητροπολίτες στη θέση τους», έχει αυτοπαγιδευθεί. Θα τον οδηγήσουν σε συγκρούσεις, κρίση, επικρίσεις από τον Τύπο, καθημερινές ρουφιανιές από τους παρακοιμώμενους του
Οικουμενικού Πατριάρχη και στο τέλος απώλεια
του κύρους και της επιρροής του και μαζί μ’ αυτά
και του τραίνου για τον Οικουμενικό Θρόνο.
Με την εκλογή του στη Μητρόπολη Χαλκηδόνος ο Εμμανουήλ αποκτά προβάδισμα στην πατριαρχική διαδοχή. Πριν απ’ αυτό ήταν το φαβορί για την Αμερική, καθώς τον προωθούσε ο π.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Ίδρυμα Βενιζέλος ΗΠΑ»
Σικάγο.- (GreekNewsOnline)
Το Ίδρυμα Βενιζέλος ξεκίνησε πρόσφατα τις
δραστηριότητές του στις Ηνωμένες Πολιτείες
για να τιμήσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο νέος
οργανισμός έχει στόχο να εκπαιδεύσει, να
διατηρήσει και να προωθήσει την έρευνα και να
μελετήσει τη ζωή και το έργο του Έλληνα
πολιτικού, και τον αντίκτυπο του στην
νεοελληνική ιστορία και στις διεθνείς σχέσεις
της Ελλάδας.
Το Ίδρυμα Βενιζέλος στις ΗΠΑ επιδιώκει να
επιτύχει την αποστολή του με δραστηριότητες
όπως:
-Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δημοσίευση ενημερωτικών περιοδικώνκαι
οπτικοακουστικούυλικού.
-Συνεργασία με πανεπιστήμια των ΗΠΑ καθώς και με την αδελφή οργάνωση ¨Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” που
βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης, την γενέτειρα
του μεγάλου πολιτικού.
-Βοήθεια στη συλλογή των κειμένων του
Ελευθερίου Βενιζέλου και στην προώθηση της

έκδοσης των έργων του.
-Απονομή βραβείων για λογοτεχνικά έργα
που καλύπτουν σχετικούς τομείς ενδιαφέροντος.
-Επιχορηγήσεις για έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
-Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και διαλέξεων στις ΗΠΑ.
Το Ίδρυμα Βενιζέλος στις ΗΠΑ θα λειτουργεί
σε συνεργασία με την αδελφή οργάνωση “Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”
το οποίο από τον Μάρτιο του 2000 συλλέγει
και οργανώνει τα αρχεία, διεξάγει συνέδρια, εκδίδει βιβλία και περιοδικά, συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια καθώς και ερευνητικά ιδρύματα ενώ διαχειρίζεται το Μουσείο
Ελευθερίου Βενιζέλου στο Χαλεπά των Χανίων
στην Κρήτη. Το Ίδρυμα Βενιζέλος ΗΠΑ θα επιδιώξει να προωθήσει το έργο του με αντίστοιχες ενέργειες στις ΗΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
δελτίο τύπου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
κ. Ιωάννη Μάνο.

Σχετικά με το Ίδρυμα
Ελευθέριος Βενιζέλος ΗΠΑ

Το Ίδρυμα έχει αίτηση σε εκκρεμότητα προς
έγκριση ως φιλανθρωπικό δημόσιο ίδρυμα. Το
συμβούλιο του αποτελείται από εθελοντές που
μοιράζονται το πάθος για την ζωή και το έργο
του Έλληνα πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου.
Άρρηκτα συνδεδεμένο με το ερευνητικό
ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” στα Χανιά,
το “Ίδρυμα Βενιζέλος ΗΠΑ” επιδιώκει να προωθήσει και να εκπαιδεύσει το κοινό αλλά και να
συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς.
“...Έχω δει παράξενα και γλαφυρά μέρη, μεταξύ αυτών και η Κρήτη. Ποτέ δεν θα μαντέψετε
ωστόσο την πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψη μου
στο νησί, μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από το
μεγαλείο των ανασκαφών. Θα σας πω. Ένας νεαρός δικηγόρος, ένας Μ. Βενεζουέλος...Βενιζέλος; Ειλικρινά, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς
το όνομα του. Όμως, σε μερικά χρόνια όλη η
Ευρώπη θα μιλάει για αυτόν”. Τζορτζ Κλεμανσό,
Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Αλέξανδρος Καρλούτσος. Τελικά οι ανησυχίες
λαϊκών παραγόντων από φήμες που κυκλοφόρησαν για τον τότε Μητροπολίτη Γαλλίας κι οι φόβοι του Πατριάρχη μήπως δεν γίνει δεκτός, ανέδειξαν Αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον Ελπιδοφόρο.
Είναι άραγε απλή σύμπτωση η νέα υποδαύλιση
κρίσεως από τον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο με
την εκλογή του Εμμανουήλ στην γεροντική Μητρόπολη Χαλκηδόνος; Ας απαντήσουν κάποιοι
περισσότερο ειδικοί.
Υ.Γ. Ο νέος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος
έχει κι αυτός διαφορετικές απόψεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο θέμα
της Εκκλησίας Ουκρανίας.
*** Εκδότης/διευθυντής της “Greek News”

Σε 6 γλώσσες και
με ανανεωμένο
περιεχόμενο
η ιστοσελίδα
«Destination Greece.
Health First»
Νέα Υόρκη
Σε έξι γλώσσες και με ανανεωμένο περιεχόμενο είναι διαθέσιμη πλέον η ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του
ΕΟΤ «Destination Greece. Health First», η
οποία ενημερώνει τους ταξιδιώτες για τα
υγειονομικά μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα για την προστασία των επισκεπτών της
χώρας μας.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο του site,
εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, μεταφράστηκε ακόμη στη γερμανική, τη
γαλλική, την ιταλική και τη ρωσική γλώσσα, ενώ και τα προβαλλόμενα βίντεο είναι
υποτιτλισμένα στις αντίστοιχες γλώσσες.
Η καμπάνια και η λειτουργία του site ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, με στόχο την
παροχή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους επισκέπτες της
Ελλάδας σχετικά με τα υγειονομικά μέτρα
και πρωτόκολλα που εφαρμόζει η χώρα
μας, αλλά και τους κανόνες που ισχύουν
για τις μετακινήσεις από και προς την Ελλάδα.
Από την έναρξη λειτουργίας της έως
τώρα, την ιστοσελίδα έχουν επισκεφθεί
445.000 μοναδικοί χρήστες, με 649.000
συνολικές θεάσεις (page views). Πιο αναλυτικά, Γερμανοί χρήστες επισκέφθηκαν
το «Destination Greece. Health First» σε
ποσοστό 18,99%, Βρετανοί σε ποσοστό
15,42%, Γάλλοι σε ποσοστό 14,56%, Ιταλοί σε ποσοστό 10,44%, Πολωνοί σε ποσοστό 7,01%, Ολλανδοί σε ποσοστό
5,66%, Ρουμάνοι σε ποσοστό 5,48%, Ελβετοί σε ποσοστό 3,50%, Βέλγοι σε ποσοστό
2,65% και Νορβηγοί σε ποσοστό 2,08%.
Το 54,15% των χρηστών είναι άντρες και
το 45,85% γυναίκες, που σε ποσοστό
33,50% βρίσκονται στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 έτη και ακολουθούν η ηλικιακή
ομάδα 18-24 έτη (27,50%), η ηλικιακή
ομάδα 35-44 έτη (15,50%), η ηλικιακή
ομάδα 45-54 (12,50%) και οι ηλικιακές
ομάδες 55-64 και 65+ (από 5%).
Το «Destination Greece. Health First»
είναι προσβάσιμο στους χρήστες μέσω της
ειδικής
ιστοσελίδας
(microsite)
greecehealthfirst.gr, αλλά και μέσα από την
εφαρμογή (app) «Visit Greece».
Δείτε το βίντεο «Destination Greece
Health First» στο κανάλι του Visit Greece
στο YouTube: https://youtu.be/1Tzt6FZcUk0
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Χωρίς διαβούλευση με τους Απόδημους
ψηφίζεται η ανασυγκρότηση του ΣΑΕ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ταγωγής πολιτικών). Να σημειώσουμε
πάντως ότι οι ομογενείς πολιτικοί δεν
γνωρίζουν καθόλου τα θέματα οργάνωσης του Ελληνισμού της Διασποράς.
Με την επανασύσταση του ΣΑΕ
ασχολούνται τα άρθρα 452-457 του νομοσχεδίου για το υπουργείο Εξωτερικών.
Τα συνέδρια του ΣΑΕ πλέον περιορίζονται σε 50 αντιπροσώπους από 7 γεωγραφικές περιφέρειες. ΗΠΑ, Καναδά,
Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, Ευρώπης, Παρευξεινίων και χωρών Κεντρικής
Ασίας, Ωκεανίας και Άπω Ανατολής,
Αφρικής – Εγγύς και Μέσης Ανατολής.
Στις ΗΠΑ των 1.550.000 Ελληνικής
καταγωγής (με βάση την απογραφή των
ΗΠΑ του 2010) δίνονται 10 εκπρόσωποι, ενώ στον Καναδά των 224.000 (με
βάση την απογραφή του 2006) 6 και
στην ακόμη πιο ολιγομελή Κεντρική και
Νότια Αμερική 5. Όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης παίρνουν 9 αντιπροσώπους, ενώ η πολύ μικρότερη περιοχή του
Εύξεινου Πόντου και της Κεντρικής
Ασίας 6. Ανισοβαρής είναι και η διανομή
αντιπροσώπων στην Ωκεανία-Άπω Ανατολή, σε σύγκριση με την Αφρική.
Πέραν των γενικόλογων κατά καιρούς αναφορών της σημερινής αλλά και
της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν έχει
γίνει καμία διαβούλευση με τις οργανώσεις του Ελληνισμού της Διασποράς.
Να σημειωθεί ότι ο τρόπος οργάνωσης των περιφερειών του Απόδημου Ελληνισμού θα ρυθμιστεί από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον οποίο θα ψηφίσει η Γενική Συνέλευση.
Βάση του σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής τωv
Ελλήνων εντός τριμήvου από την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Στην
πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει τον Προσωρινό
Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις
ότου ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός
Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Δηλαδή, προφανώς η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ
δεν αποκλείεται να γίνει από ένα διορισμένο σώμα.
(Ρεπορτάζ από τη συζήτηση στην επιτροπή στη σελίδα 11)

Τι προνοεί για το ΣΑΕ
το κυβερνητικό νομοσχέδιο
που συζητείται στη Βουλή
Άρθρο 452
Επαναλειτουργία και σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
1.
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 108 του Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την
έκφραση όλων των δυνάμεων του παγκοσμίου Ελληνισμού, επαναλειτουργεί
με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανα της ελληνικής Πολιτείας για
θέματα που αφορούν στον Απόδημο και
Ομογενειακό Ελληνισμό.
2.
Σκοποί του Σ.Α.Ε. είναι, ιδίως:
α) η γνώση, η τήρηση και προώθηση
της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού
πολιτισμού και του Φιλελληνισμού,
β) η μέριμνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων που εργάζονται έξω

από την Επικράτεια
γ) η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια
της εθνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού,
δ) η προαγωγή των συμφερόντων του
αποδήμου Ελληνισμού και η προσέλκυση επενδύσεων,
ε) η σύσφιξη των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού, τόσο του αποδήμου
και ομογενειακού, όσο και με τη μητέρα
Πατρίδα,
Άρθρο 453
Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα
του Σ.Α.Ε.
1.
Στο Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι
του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια.
Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Σ.Α.Ε. είναι:
α) Περιφέρεια Καναδά,
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,
γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και
Νοτίου Αμερικής, δ) Περιφέρεια Χωρών
Ευρώπης,
ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,
στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας Άπω Ανατολής και
ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής- Εγγύς και Μέσης Ανατολής.
2.
Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά
Περιφέρεια εκλέγονται μέσω εσωτερικών διαδικασιών του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές τους
οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού
ελληνισμού στο Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια
καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:
σ) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι,
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι,
γ) Περιφέρεια χωρών κεντρικής και
Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι,
δJ Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι,
ε] Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι,
στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι,
ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής - Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι.
3. Η δομή του Σ.Α.Ε. σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται με
εσωτερικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον απόδημο και ομογενειακό
Ελληνισμό.

4. α) Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση και λοιπά
όργανα, όπως αυτά προβλέπονται αnό
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε ..
β} Το Προεδρείο εκπροσωπεί το
Σ.Α.Ε. και ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Με τον Κανονισμό
ορίζονται, επίσης, ο αριθμός, η σύνθεση
και η διαδικασία εκλογής των μελών του
Προεδρείου.
γ) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε. και ασκεί τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει
διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας
του Σ.Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών
της παρ. 2.
5. α) Για να συγκροτηθεί για πρώτη
φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να
έχουν ορισθεί και επισήμως γνωστοποιηθεί τριάντα {30) τουλάχιστον μέλη της
από τέσσερις {4} τουλάχιστοv Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με
απόφασή της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Ελληνισμού της Διασποράς της βουλής
των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα
να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει
στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές Αρχές.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται
την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς της βουλής τωv Ελλήνων εντός τριμήvου από την απόφαση
του προηγούμενου εδαφίου. Στην πρώτη
συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό
της και αποφασίζει τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου
ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.
Άρθρο454
Γενική Συνέλευση - Επωνυμία Γενικής
Συνέλευσης :Έδρα
1. α) Η Γενική Συνέλευση του Σ.Α.Ε.
φέρει την επωνυμία «το Κοινόν του
Απόδημου Ελληνισμού», στο εξής «το
Κοινόν» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Ο αριθμός, ο χρόνος και ο τρόπος
των συνεδριάσεων τοu «Κοινού», μετά
από tην πρώτη σύγκλησή τοu, καθορίζονται από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων τοu Κανονισμού Λειτουργίας που θα
καταρτίσει.
γ) Γραμματειακή \ υποστήριξη στο
«Κοινόν» παρέχει η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τρεις {3) τουλάχιστον μήνες πριν
από την προγραμματιζόμενη συνεδρία-

σή του.
2. Το «Κοινόν» μπορεί να συγκαλείται
εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί
θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην
περίπτωση αυτή, η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
3. Στις συνεδριάσεις του «Κοινού»
μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς
δικαίωμα ψήφου:
α) προσωπικότητες τοu Απόδημου
Ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν στον
πολιτειακό, επιστημονικό, επιχειρηματικό, τεχνολογικό. στρατιωτικό, εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω προτείνονται από την
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού
της Διασποράς της βουλής των Ελλήνων και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Προεδρείου της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.
β) προσωπικότητες διακεκριμένες
που, αν και δεν έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί: βα} για την έμπρακτη προάσπιση των ελληνικών εθνικών
θεμάτων και ββ) για τη συμβολή τους
στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής
προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο, Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
της βουλής των Ελλήνων.
γ) ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος
κάθε Πρεσβυγενούς Πατριαρχείοu, οι
οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη.
δ) εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Απόδημωv Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) που ορίζονται από τον Υπουργό
Εξωτερικών, μετά από εισήγηση των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της πα-

ρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το «κοινόν» αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών του και, οπωσδήποτε με όχι
λιγότερες από είκοσι έξι (26) ψήφους,
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε ..
Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα
θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του
καθορισμού της διαδικασίας εκλογής
των εκπροσώπων στο Σ.Α.Ε. των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του «Κοινού ».
5. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του «κοινού», που δεν ρυθμίζει
ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. ή
ο παρών, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί σωματείων.
Άρθρο 455 Πόροι τοu Σ.Α. Ε.
Το Σ.Α.Ε. λειτουργεί με ιδίους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του,
Άρθρο456 Ασυμβίβαστα
1. Η ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με
τα έργα ή την ιδιότητα μέλους, τακτικού
ή αναπληρωματικού. του διοικητικού
συμβουλίου οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου της ημεδαπής, το
οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει
από το Σ.Α.Ε. ή ενισχύεται οικονομικά
καθ› οποιονδήποτε τρόπο από αυτό.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του εκλεγμένου εκπροσώπου στο
Σ.Α.Ε. σε προσωρινή διοίκηση, διορισμένη με δικαστική απόφαση και σε
εκτέλεση αυτής, νομικού προσώπου της
ημεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν
όλω ή εν μέρει ή ενισχύεται οικονομικά
καθ› οποιονδήποτε τρόπο από το Σ.Α.Ε.
Άρθρο 457 Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών και γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήvωv, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες
εφαρμογής τοu άρθρου 453. Μετά από
τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης,
η τροποποίηση του ως άνω π.δ. γίνεται
κατόπιν εισήγησης της τελευταίας.
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Ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την οργάνωση του ΥΠΕΞ
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
αρουσία του υπουργού Εξωτερικών
Νίκου Δένδια συζητήθηκε στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής το
νομοσχέδιο για την «Οργάνωση και λειτουργία του υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας». Υπέρ της αρχής του
νομοσχεδίου, τάχθηκε η ΝΔ, ενώ επιφυλάξεις
μέχρι την ολομέλεια εξέφρασαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που
δήλωσε ότι το καταψηφίζει.

-Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.): Επαναλειτουργία του Σ.Α.Ε. με στόχο την εκπλήρωση της
αποστολής του, να αποτελέσει το συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που αφορούν στον απόδημο και τον ομογενειακό ελληνισμό.

Π

Απαντώντας στις παρατηρήσεις και επισημάνσεις
για το οργανωτικό κομμάτι του νομοσχεδίου που κατατέθηκαν από τα κόμματα, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι
τις ακούει με «πολύ προσοχή», τονίζοντας παράλληλα ότι «δεν αποτελεί το σύνολο της μεταρρύθμισης απλώς αυτή είναι η πρώτη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού του υπουργείου Εξωτερικών». Χαρακτήρισε δε, «απολύτως απαραίτητο
την ενσωμάτωση της οικονομικής διπλωματίας, της
δημόσιας διπλωματίας», που όπως είπε, «δεν υπήρχαν στον πυρήνα του υπουργείου Εξωτερικών», και
«απολύτως απαραίτητες», την αναδιοργάνωση της
διπλωματικής ακαδημίας, την αναδιάρθρωση των διπλωματικών αρχών στο εξωτερικό και τον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ Δένδιας στον απόδημο Ελληνισμό και την επαναλειτουργία του ΣΑΕ, τονίζοντας ότι «είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της δημόσιας διπλωματίας, ίσως το σημαντικότερο». Ακόμα, απέρριψε αιτιάσεις ότι μειώνονται οι οργανικές
θέσεις, σημειώνοντας ότι απλά «καταργούνται αυτές
που ουδέποτε είχαν καλυφθεί».
Έντονη κριτική στο νομοσχέδιο άσκησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, κάνοντας λόγο για «χαμηλές προσδοκίες» σε σχέση με τον νέο
Οργανισμό του υπουργείου Εξωτερικών». Όπως
υποστήριξε, «υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν κρίσιμα την αποστολή του ΥΠΕΞ, τη διοικητική λειτουργία και τη στήριξη των υπαλλήλων».
«Ο προτεινόμενος Οργανισμός επιτείνει αντί να επιλύει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, λόγω της
υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία στερούν από τις διπλωματικές αρχές μας εργαλεία και δυνατότητες για εξωστρεφείς δράσεις», τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
και προσέθεσε: «Αντί να αξιοποιήσετε τις δημοσιονομικές δυνατότητες για αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ και πρόσληψη προσωπικού, κρατάτε χαμηλά τον προϋπολογισμό, μειώνετε τις οργανικές θέσεις και δεν προβαίνετε σε σημαντικό αριθμό
προσλήψεων υψηλής κατάρτισης μέσω ΑΣΕΠ ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που θα ανανέωνε το στελεχιακό δυναμικό του ΥΠΕΞ, ενώ διατηρείτε την εξαιρετικά αρνητική αναλογία υπαλλήλων εξωτερικού
σε σχέση με το εσωτερικό». Ακόμα, εξέφρασε τη διαφωνία του «για την κατάργηση της αυτονομίας της
γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού», ενώ
μίλησε για αποδυνάμωση τόσο των πολιτικών διευθύνσεων όσο και των εξωτερικών υπηρεσιών.
«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της και αξιοποιεί όλα τα διπλωματικά μέσα
για την εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας. Σε
αυτή τη κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης της
θέσης της χώρας μας κινείται το νομοσχέδιο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του υπουργείου
Εξωτερικών», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών διαρθρώνεται σε τρεις οργανωτικούς πυλώνες.
Τις αναβαθμισμένες διεθνείς και οικονομικές σχέσεις, την αναπτυξιακή συνεργασία με εξωστρέφεια
και την ισχυροποίηση του ΣΑΕ. Έμφαση έδωσε και
στη θεσμοθέτηση του Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής που, όπως είπε, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς, θα δίνουν χρήσιμες συμβουλές για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής.
Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, σημειώνοντας
ότι τα όποια θετικά του νομοσχεδίου για εκσυγχρονιστική μεταρρύθμιση του υπουργείου Εξωτερικών,
δεν μπορούν να αναδειχθούν, καθώς ήρθε προς συζήτηση εντελώς αιφνιδιαστικά χωρίς τη δυνατότητα
των βουλευτών να καταλάβουν τις αλλαγές, μέσα
από τα 480 άρθρα του. Ο κ. Λοβέρδος τόνισε την
«ανάγκη θέσπισης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουρ-

Σύσταση νέων και εξορθολογισμός
δομών Υπουργείου

γού, έτσι ώστε να μην επιτρέπει στη κάθε κυβέρνηση
να τον αλλάζει» και εξέφρασε την διαφωνία του «για
την ενίσχυση του γενικού γραμματέα με περαιτέρω
διοικητικές αρμοδιότητες, καθώς θα υπονομεύσουν
τον συντονισμό». Επίσης, επεσήμανε την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των διπλωματών στο εξωτερικό, γιατί όπως είπε, «έχουν δεμένα τα χέρια τους».
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος,
έκανε λόγο για νομοσχέδιο «που προωθεί τους ιμπεριαλιστικούς στόχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και στόχος του είναι να γίνει πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης».
Ακόμα, μίλησε για αδικαιολόγητη μείωση των οργανικών συνθέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων και
κριτήρια σκοπιμότητας στην αξιολόγηση τους, ενώ
υποστήριξε ότι «η αιτιολόγηση για μείωση της γραφειοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα». «Το νομοσχέδιο υπηρετεί την αναβάθμιση των
συμφερόντων των ισχυρών οικονομικών ομίλων και
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με την ενίσχυση
ενός γραφειοκρατικού πολυέξοδου μηχανισμού, μετατρέποντας τη χώρα σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων», σημείωσε ο κ. Μαρίνος.
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, υποστήριξε ότι «είναι ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ενισχύει τη γραφειοκρατία, ενδυναμώνει
την κεντρική υπηρεσία και ταυτόχρονα αποδυναμώνει τις διπλωματικές υπηρεσίες του εξωτερικού».
«Φτιάχνετε ένα επιτελικό κράτος στο υπουργείο
Εξωτερικών. Ο υπουργός παίρνει όλες τις εξουσίες
στα χέρα του. Δημιουργείτε ένα δαιδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα που δεν θα αποδώσει. Βάζετε περισσότερους επιτελείς παρά στρατιώτες. Θα δημιουργήσετε διπλωματικούς υπαλλήλους δύο ταχυτήτων» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μυλωνάκης.
Η ειδική αγορήτρια του ΜεΡΑ25, Σοφία Σακοράφα, χαρακτήρισε «θνησιγενή» τον νέο Οργανισμό
του υπουργείου, ενώ έκανε λόγο για «σοβαρό κίνδυνο αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων που δεν θα
διασφαλίζουν τη σταθερότητα για να υπάρξει μια
επιτυχημένη διπλωματία». «Πρέπει στην εξωτερική
πολιτική οι διεθνείς σχέσεις να είναι άρρηκτες με τις
οικονομικές σχέσεις. Με το νομοσχέδιο δίνονται
αποσπασματικές λύσεις», σημείωσε. Αναφερόμενη
στον απόδημο Ελληνισμό, η κ. Σακοράφα υποστήριξε ότι αγνοήθηκαν οι προτάσεις του και έκανε λόγο
για πολιτική σκοπιμότητα. «Επαναφέρετε αποτυχημένα πειράματα του παρελθόντος. Μόνο αναστάτωση των υπηρεσιών θα δημιουργήσει με ανακάτωμα
της τράπουλας, και αυτό δεν εξυπηρετεί τις προοπτικές της ελληνικής διπλωματίας», επισήμανε η κ. Σακοράφα. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος μίλησε
για θετικά και αρνητικά στοιχεία του νομοσχεδίου:
Στα αρνητικά είναι, όπως είπε, η υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση των διπλωματικών
αρχών του εξωτερικού, η μείωση του αριθμού των νέων διπλωματών, η παράδοξη οργάνωση των οικονομικών διευθύνσεων και ο τρόπος που θα γίνονται οι
μετατάξεις.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, πρότεινε «να αντικατασταθεί ο τίτλος της γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού σε γενική γραμματεία Απανταχού
Ελληνισμού, για να συμπεριλάβει όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται».
Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος,
πρότεινε να προστεθούν στον τίτλο του υπουργείου

Εξωτερικών και οι λέξεις «Ευρωπαϊκών Υποθέσεων»,
ώστε τα ευρωπαϊκά θέματα να μην θεωρούνται ξένα.

ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το Σχέδιο Νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
σύγχρονου οργανωτικού σχήματος, το οποίο θα διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και την προώθηση των εθνικών συμφερόντων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών.
Όπως τονίζεται άλλωστε, οι απαιτήσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και η νέα, διευρυμένη
πλέον, αποστολή του υπουργείου, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση των δομών
και της λειτουργίας του υπουργείου.
Οι νέες διατάξεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης
διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει
επίσης την αναδιάρθρωση των Αρχών Εξωτερικού,
την απλοποίηση - ψηφιοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την αναδιοργάνωση της Διπλωματικής Ακαδημίας, και που θα ακολουθήσουν εντός του
έτους.
Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Νόμου περί «οργάνωσης και λειτουργίας υπουργείου Εξωτερικών, Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και ρύθμισης θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» περιλαμβάνουν:
-Την ενσωμάτωση της Οικονομικής Διπλωματίας,
της Δημόσιας Διπλωματίας και του Απόδημου Ελληνισμού στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του
Υπουργείου.
-Τον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού σχήματος.
-Την ενοποίηση Δομών για την αναβάθμιση και
την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.
-Την αναδιάρθρωση του μηχανισμού διοικητικής
υποστήριξης.
-Την απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό της
γραφειοκρατίας.
-Την ενεργοποίηση εργαλείων ανθρωπιστικής
αρωγής.
Η διάρθρωση του υπουργείου γίνεται σε τρεις οργανωτικούς πυλώνες. Ο πρώτος ανάγεται στις Διεθνείς Σχέσεις, ο δεύτερος στις Οικονομικές Σχέσεις
και την Εξωστρέφεια, ενώ στον τρίτο πυλώνα υπάγονται τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού και της
Δημόσιας Διπλωματίας.

Σύσταση Νέων Γενικών
Γραμματειών και
επαναλειτουργία Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού

-Νέα Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Η νέα δομή εντάσσει την
Οικονομική Διπλωματία στον πυρήνα της λειτουργίας του Υπουργείου ως αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής.
-Νέα Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας. Από την ενοποίηση των
δύο Γραμματειών δημιουργείται μια νέα ισχυρή Γενική Γραμματεία, η οποία συντονίζει και υλοποιεί, με
ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο, όλες τις δράσεις
και λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των
Ελλήνων σε προξενικά, θρησκευτικά, μορφωτικά και
πολιτιστικά θέματα, στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
Μέσω αυτής προάγεται και αναδεικνύεται επικοινωνιακά με αναβαθμισμένο πλέον τρόπο η διεθνής
εικόνα της χώρας και ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος του απόδημου ελληνισμού και της ομογένειας.

Πέραν της μείωσης την Γενικών Γραμματειών κατά μία, μειώνεται ο αριθμός των επιμέρους οργανωτικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της οργάνωσής του, με τις διευθύνσεις
να ανέρχονται πλέον σε 48 από 65, τα τμήματα σε 67
από 193, ενώ μειώνονται και οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον υπουργό σε 12 από 19.
Συνιστώνται σε επίπεδο Διεύθυνσης, νέα υπηρεσία Συντονισμού καθώς και νέα Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Ακόμα θεσμοθετείται Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής, δημιουργείται δομή συντονισμού
μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και του Εθνικής
‹Αμυνας και το γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, συστήνεται Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO Office).
Προβλέπεται ακόμη η κατάργηση της μεταφραστικής υπηρεσίας και προβλέπεται στο εξής νέο σύστημα μεταφράσεων, υπό την εποπτεία του υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας μετάφρασης εγγράφων, την εξάλειψη της
γραφειοκρατίας και την ταχύτητα στις παρεχόμενες
υπηρεσίες,. Συστήνεται νέο «σώμα πιστοποιημένων
μεταφραστών», στα πρότυπα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών (best practices).
Συστήνεται για πρώτη φορά Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, δημιουργείται νέα δομή για
την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική αρωγή, καθώς
και νέα διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.

Αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού του υπουργείου

Το νέο οργανωτικό σχήμα, αφενός, αξιοποιεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον προσωπικό
του υπουργείου, αφετέρου, εντάσσει ομαλά στις υφιστάμενες δομές του το μεταφερθέν από άλλα υπουργεία προσωπικό, χωρίς να υιοθετεί τη λογική των νέων προσλήψεων.
Συγκεκριμένα, για τους μεταφερθέντες υπαλλήλους από το πρώην υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αυτοί θα υπάγονται στον νέο κλάδο συμβούλων και γραμματέων
επικοινωνίας, ο οποίος συστήνεται στο υπουργείο
Εξωτερικών. Αντίστοιχα, για τους μεταφερθέντες
από το πρώην υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
λαμβάνεται πρόνοια για την ένταξή τους στους υφιστάμενους διοικητικούς κλάδους του υπουργείου
Εξωτερικών, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα.
Καινοτομία του Σχεδίου Νόμου αποτελεί και το
νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων, το οποίο
προβλέπει βαθμολογική κλίμακα και μετρήσιμους,
επί τη βάσει επίτευξής τους, στόχους.
Ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη του μόνιμου
προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών, υιοθετείται με τον νέο νόμο, οκταβάθμιο βαθμολόγιο για
τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, με τη σύσταση δύο καταληκτικών διευθυντικών
βαθμών, για τους οποίους θα επιλέγονται από υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα.
Το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη αποχώρηση
από την υπηρεσία ανέρχεται, με τον παρόντα νόμο,
στο 67ο έτος της ηλικίας για τους υπαλλήλους όλων
των διοικητικών Κλάδων, ευθυγραμμιζόμενο με ό,τι
ισχύει για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.
Ως προς τα συλλογικά όργανα, συστήνεται με τον
παρόντα νόμο, κατ› αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει
στο λοιπό Δημόσιο, δευτεροβάθμιο πειθαρχικό υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα.
Τέλος, οι οργανικές θέσεις του Διπλωματικού
Κλάδου μειώνονται σε 800 από 920, ενώ ο κλάδος
εμπειρογνωμόνων επιστρέφει σταδιακά στον ιστορικό του ρόλο, της παροχής εξειδικευμένης γνώσης, περιοριζόμενος από 132 οργανικές θέσεις σε 85. Ο Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης περιορίζεται από 569 σε 460 οργανικές θέσεις και ο Κλάδος
Επιμελητών από 135 σε 80 οργανικές θέσεις.
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Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του Χαλκηδόνος Εμμανουήλ
Κων σταντινούπολη.-ΑΠΕ-ΜΠΕ
νώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου και Ιεραρχών του Θρόνου
προσήλθε, το Σάββατο, ο νεοκλεγείς Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ για το Mικρό Μήνυμα.

Ε

Απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Γέροντα
Χαλκηδόνος, ο Παναγιώτατος εξέφρασε τη συγκίνηση και τη μεγάλη χαρά του, «καθώς μεταφέρομεν υμίν το ευάγγελον μήνυμα της παμψηφεί
εκλογής σας ως ποιμενάρχου της πλησιοχώρου Γεροντικής ιστορικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος,
την οποίαν και ημείς επί μικρόν χρονικόν διάστημα εποιμάναμεν».
Και ο Πατριάρχης συνέχισε:
«Η ανύψωσίς σας εις την επίζηλον αυτήν έπαλξιν επιβραβεύει και επιστεγάζει την μακροχρόνιον
προσφοράν σας εις την Μητέρα Εκκλησίαν από
διαφόρων θέσεων, πάντοτε εν υποδειγματική πιστότητι και αφοσιώσει προς αυτήν.
Ιδιαιτέρως επιθυμούμεν να υπογραμμίσωμεν

Νέος Αρχιγραμματέας
στην Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας Κύπρου
Λευκωσία
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κύπρου διόρισε τον Αρχιμ. Γεώργιο Χριστοδούλου ως
νέο Αρχιγραμματέα της.
Ο π. Γεώργιος χειροτονήθηκε διάκονος
από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, στις
30/11/ 2019, στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου, στο Πλατύ της Λευκωσίας. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι, στις 6 Ιανουαρίου 2020.
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς προ χειρίστηκε Αρχιμανδρίτης από τον Αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο.
Ο νέος Αρχιγραμματέας γεννήθηκε το
1963 στην Αιγιαλούσα Καρπασίας, από την
οποία εκτοπίστηκε το 1976. Είναι πτυχιούχος
της Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Χριστιανική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβώννης (Paris I) και εκπόνησε Διδακτορική
διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Σορβώννης,
(Paris IV) με τον Καθηγητή, BernardFlusin.
Θέμα της διατριβής: «Η βίβλος των Κατηχήσεων του οσίου πατρός ημών Νεοφύτου πρεσβυτέρου, μοναχού και εγκλείστου».
Επίσης, είναι εκπαιδευτικός (ΒΔ). στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.
Δημοσιεύσεις:
– ‘Un canon inedit sur la Theosemie de
saint Neophyte le reclus, compose par son
frere Jean le Chrysostomite, Revue des Etudes
Byzantines 55 (1977), p. 247-259.
– Saint Neophytos the Recluse: Byzantine
Hagiography in Twelfth-Century Cyprus’,
Lectures on the History and Culture of
Cyprus, Porphyrogenitus, London 2006, p.
87-101.
– Ανανέωση και εμπλουτισμός της Ελληνικής γλώσσας της Κύπρου στο ΙΒ´ αιώνα: το
έργο ενός αγίου λογοτέχνη, Νεοφύτου του
Εγκλείστου´, Γλωσσικός Όμιλος Κύπρου, Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά, Λευκωσία
2008.
–
Lelivre
des
Catecheses
de
s a i n t N e o p h y t e l e r e c l u s :
texteetcommentairehistorique, Μελέται και
Υπομνήματα, τόμος VII, Πολιτιστικό Ίδρυμα
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´, Λευκωσία 2009
(σσ. 768).
– Κύπρια Μηναία ήτοι Ακολουθίαι ψαλλόμεναι εν Κύπρω…, Μήνες Ιανουάριος-Φεβρουάριος, 1998, Ακολουθία της Θεοσημείας
οσίου Νεοφύτου εγκλείστου.
Α. ΒΙΚΕΤΟΣ

και να εξάρωμεν την πολύτιμον συμβολήν σας εις
την προώθησιν των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων, οίτινες αποτελούν μίαν των
προτεραιοτήτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
ως και εις την μεταφοράν της φωνής και της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας εις τα εν Βρυξέλλαις ευρωπαϊκά όργανα. Δυστυχώς, η μαρτυρία αύτη διεσπάσθη και εζημιώθη διά της ασυνέτου δημιουργίας πολλών Γραφείων εκπροσωπήσεως διαφόρων
Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
Αλλά και εις την λαχούσαν υμίν Επαρχίαν της
Γαλλίας ειργάσθητε ως πραγματικός πατήρ του
ποιμνίου σας, ενώ συγχρόνως η υπό την ευθύνην
σας Ορθόδοξος εκεί Επισκοπική Συνέλευσις ελειτούργησε μέχρι σήμερον κατά τρόπον εύρυθμον,
όσον τούτο εξηρτάτο από την υμετέραν Ιερότητα.
Αύτη προς ημάς προσωπικώς συμπεριεφέρθη
αείποτε όλως αδελφικώς, ως πραγματικός συγκυρηναίος εις την άρσιν του σταυρού της πρωθιεραρχικής διακονίας, ουδέποτε αρνηθείς υπηρεσίαν
οσάκις εζητήθη τι παρ› αυτής, πολλάκις δε και με
ιδίαν αυτής πρωτοβουλίαν εβοήθησε και προέβαλεν ημάς και την ταπεινήν ημών διακονίαν εις
ακαδημαϊκούς κύκλους και διαθρησκειακάς επαφάς. Πολλαί επίσημοι επισκέψεις και αποδημίαι
της ημετέρας Μετριότητος εις το εξωτερικόν οφείλονται εις την υμετέραν πρότασιν ή μεσολάβησιν.
Ταύτα πάντα προέβαλον αναμφηρίστως και την
πρωτόθρονον ημών Εκκλησίαν, την οποίαν έχομεν
την από Θεού ευλογίαν να διακονώμεν επί τρεις
συναπτάς δεκαετίας ως Προκαθήμενος αυτής.
Τώρα έρχεσθε εκ της Δύσεως εις την καθ› ημάς
Ανατολήν, εκ της μεγαλονήσου Κρήτης εκ της
οποίας προέρχεσθε και την οποίαν, Ανατολήν, καλώς γνωρίζετε και αγαπάτε, δι’ αυτό, άλλωστε, και
εδέχθητε να είσθε υποψήφιος διά την περίπυστον
Επαρχίαν Χαλκηδόνος. Το ποίμνιον αυτής σας
αναμένει μετ› ενθουσιασμού, θαυμασμού, καθώς
έχει ήδη πληροφορηθή την περιωπήν και την εμβέλειάν σας, και, ακόμη, μετά χρηστών ελπίδων,
προσδοκιών, υιικής αγάπης και σεβασμού. Σας έχει
ανάγκην. Διψά. Και σεις πορεύεσθε προς αυτό,
πλήρης πατρικής στοργής, ζήλου και διαθέσεως
προς στηριγμόν αυτού και οικοδομήν εν Χριστώ,
κατά τας παραδόσεις του ευσεβούς ημών γένους
και ιδιαιτέρως της Μεγάλης Εκκλησίας και της
Πόλεως ταύτης.
Ιερώτατε και πολυφίλητε αδελφέ και συνοδοιπόρε και συναγωνιστά, όλα είναι ευοίωνα, όλοι
ενταύθα σας αναμένομεν, όλοι οραματιζόμεθα ένα
καλύτερο μέλλον με την πολύτιμον συμβολήν σας,
με την εγνωσμένην εργατικότητα και τας πρωτοβούλους ενεργείας σας, με την υποστήριξιν του
πολυσχιδούς Πατριαρχικού έργου, ιδιαιτέρως τώρα ότε το γήρας ουκ έρχεται μόνον διά τον ομιλούντα πρεσβύτερον αδελφόν σας.
Καλήν δύναμιν, άγιε Χαλκηδόνος! Ευλογημέ-

νην ποιμαντορίαν! Η ευχή του θρυλικού προκατόχου σας και ημετέρου πνευματικού πατρός και
προστάτου αειμνήστου Μητροπολίτου Μελίτωνος
να σας συνοδεύη πανταχού και πάντοτε. ‹Αξιος!».
Στην αντιφώνησή του, ο Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους Συνοδικούς Ιεράρχες την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του, ενώ
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Δ› Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος, η οποία ομολόγησε την
ακαινοτόμητη Αλήθεια περί των δύο φύσεων του
Κυρίου.
«Μέσα εις την αρχιερωσύνην και γενικώτερον
μέσα εις τον μέλανα τρίβωνα, αντελήφθην και διαρκώς αντιλαμβάνομαι και κατανοώ την διπλήν
ταύτην φύσιν του Θεανθρώπου ως διαρκώς υπάρχουσαν και μεγαλυνομένην εις σύνολον την ζωήν
και πορείαν της Αγίας ημών Εκκλησίας. Και τούτο
διότι η Θεολογία της Αγίας Τραπέζης εκτείνεται
και εντός της ποιμαντικής μερίμνης. Η ποιμαντική
μέριμνα είναι αγών υπέρ της Θεολογίας. Η Θεολογία δεν νοείται άνευ επιγνώσεως και βιώσεως του
ιεροκανονικού έργου των Αγίων Πατέρων. Όλα
μαζύ. Ασυγχύτως. ‘Ανευ τροπής και φυρμού.
Μέγα έργον του Χαλκηδόνος, Παναγιώτατε, είναι ο σεβασμός των ιερών της Εκκλησίας θεσμίων.
Εις τα εδάφη ένθα καλείται να διακονήση η ελαχιστότης μου συνεκροτήθη το πνευματικόν και ιεροκανονικόν μεγαλείον της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η υπερόριος δικαιοδοσία του

Θρόνου Σας, η ευθύνη της εκκλήτου προσφυγής,
είναι η ιερά ξυνωρίς των καρπών αυτής της Συνόδου.
Ευγνωμονώ, Παναγιώτατε! Ευγνωμονώ διά την
νέαν μου Επαρχίαν και δι’ όλην μου την πορείαν,
την οποίαν διήλθον υπό την εμπνευσμένην καθοδήγησίν Σας, υπό το κέλευσμά Σας, υιός προς πατέρα γνήσιον.
Υπόσχομαι να συνεχίσω με την ιδίαν αλλά και
πλείονα διάθεσιν, πιστότητα, αφοσίωσιν και προσήλωσιν να διακονώ τας ιεράς υποθέσεις της Εκκλησίας, τας ευθύνας του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου Σας,
το Σεπτόν Σας πρόσωπον, τα ιδανικά και τα όσια
του Γένους μας, τον λαόν του Θεού, την ευεργέτιδα όλων ημών Μητέρα Εκκλησίαν».
Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, παρουσία Αρχιερέων, της Πατριαρχικής
Αυλής, των κληρικών της Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος
Εμμανουήλ τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου
Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν
εκκλησία η εκλογή του, εκείνος δε απάντησε με το
κείμενο της Ευχαριστίας, αποδεχόμενος το «επίταγμα».
Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο νέος Ποιμενάρχης της Χαλκηδόνας δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές των παρισταμένων.
Φωτογραφία:
Νίκος Μαγγίνας/Οικουμενικό Πατριαρχείο

Νέος Πατριάρχης Σερβίας ο από Ζάγκρεμπ Πορφύριος
Λευκωσία.- Του Α Χ. Βικέτου
Στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
στο Βελιγράδι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή,
μία μέρα μετά την εκλογή του, η ενθρόνιση του νέου Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Πεκίου, Μητροπολίτη Βελιγραδίου και Καρλοβικίου και Πατριάρχη
Σερβίας, Πορφυρίου.
Ο νέος Πατριάρχης, ο οποίος είναι ο 46ος στην
ιστορία της Εκκλησίας Σερβίας, γεννήθηκε το 1961 ,
σπούδασε στην Σερβία και το 2004 πήρε διδακτορικό δίπλωμα από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά.
Σερβικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι η εκλογή
του κ. Πορφύριου «ικανοποιεί την κυβέρνηση της
Σερβίας , καθώς θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στον
Πρόεδρο AleksandarVucic».
Η εκλογή έγινε από 39 Ιεράρχες την περασμένη
Πέμπτη στην κρύπτη του Ναού του Αγίου Σάββα,
όπου αναπαύεται ο μακαριστός Πατριάρχης Ειρηναίος. Στον ενθρονιστήριο λόγο του ο κ. Πορφύριος τόνισε: «Πρωταρχικός μου στόχος είναι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία να μπορεί να ζει ελεύθερα
παντού και κάθε χριστιανός να ζει με πλήρη ελευθερία». Επίσης, διαβεβαίωσε ότι «ως Προκαθήμενος

της σερβικής Εκκλησία δεν θα καθοδηγείται από μικροπολιτικά συμφέροντα και μεροληψία». Εξάλλου,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κόσοβο, τονίζοντας
ότι αποτελεί «τον ομφάλιο λώρο που συνδέει τους
Σέρβους με το ιστορικό πνευματικό τους λίκνο, με
την ουσία της ταυτότητα τους».
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας Σερβίας θα γίνει ενθρόνιση του νέου Πατριάρχη στη Μονή Πεκίου, στο Κοσσυφοπέδιο, την πρώτη έδρα του Πατριαρχείου. Η ακριβής ημερομηνία
θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Στην ενθρόνιση της Παρασκευής παρέστησαν ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας,
AleksandarVucic, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης κ. MiloradDodik, άλλοι κρατικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι του
σερβικού λαού στο Μαυροβούνιο, Κροατία και Βόρεια Μακεδονία, ο Αποστολικός Νούντσος, ΛουσιανόΣουριανί, ο Μουφτή της Σερβίας, Jusufspahic,
και εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε θερμή επιστολή στον νέο Πατριάρχη Σερβίας, Πορφύριο, στην οποία εκφράζει την ευχή « η
ανατείλασα Πατριαρχία Υμών να είναι μακρά, ανέφελος, ευοίωνος, ανακαινιζομένη υπό του Αγίου

Πνεύματος και ανακαινίζουσα δι᾽ Αυτού».
Επίσης, τονίζει: «Συγχαίρομεν ευλόγως και μετ᾽
ελπίδος συναγαλλόμεθα Υμίν εκ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, της γεννησάσης,
εκθρεψάσης και εν ευθύναις αεί σκεπούσης αδιαστίκτως πάσας τας εκ του πανιέρου σώματος αυτής
γεννηθείσας τοπικάς Εκκλησίας, εν αίς και η Υμετέρα, διά την σήμερον γενομένην, χρησταίς ελπίσι, Θεοστήρικτον εκλογήν Υμών».
Τον νέο Πατριάρχη συνεχάρη ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, ο οποίος σε επιστολή του
εκφράζει θερμές ευχές για δύναμη και ενίσχυση από
τον Κύριο στην επικείμενη πορεία της πατριαρχικής
διακονίας του. Συγχαρητήριες επιστολές έστειλαν
και οι Προκαθήμενοι των άλλων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας , Επιφάνιος, ευχήθηκε στον Πατριάρχη Πορφύριο, « διάδοχο του θρόνου του Αγίου
Σάββα πολλά και ευλογημένα έτη στην υπηρεσία
της τοπικής Εκκλησίας, του ευσεβούς λαού και της
Ορθοδοξίας». Συγχαρητήριες ευχές έστειλε και ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής , Ελπιδοφόρος.
Στη φωτογραφία ο νέος Πατριάρχης Πορφύριος
με τον πρόεδρο της Σερβίας AleksandarVucic
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Θετικά τα αποτελέσματα των εμβολίων του Covid-19
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline,
ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters)

Τ

α αποτελέσματα των μελετών που έγιναν από τη ολοκλήρωση του πρώτου
ολοκληρωμένου κύκλου εμβολιασμών, έδειξαν ότι και τα τρία εμβόλια έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφαλείας. Ετσι, τώρα το βάρος πέφτει στην διεύρυνση των εμβολιασμών ώστε
να μεγαλώσει η ανοσία του πληθυσμού.
Στις ΗΠΑ, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Inc
Άλμπερτ Μπουρλά ανακοίνωσε την Παρασλευή ότι η
φαρμακοβιομηχανία αναμένει ότι θα είναι σε θέση να
διπλασιάσει τον εβδομαδιαίο αριθμό των δόσεων του
εμβολίου της για την Covid-19 που θα παραδίδει στις
Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Ο Μπουρλά έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την
επίσκεψη που πραγματοποίησε στο εργοστάσιο της
εταιρείας στο Μίσιγκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν. Η Pfizer, είπε, επί του παρόντος παραδίδει
κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια δόσεις την εβδομάδα
και αναμένει ότι «θα υπερδιπλασιάσει» αυτόν τον
αριθμό μέσα στις επόμενες εβδομάδες. «Βελτιώσαμε
τις διαδικασίες για να διπλασιάσουμε το μέγεθος της
παρτίδας και να αυξήσουμε την παραγωγή και αναπτύξαμε πιο αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου για
να μειώσουμε τους χρόνους παράδοσης», πρόσθεσε.
Τα μέτρα αυτά επέτρεψαν στην εταιρεία να μειώσει
τον χρόνο που χρειάζεται για την παρασκευή του εμβολίου από τις 110 στις 60 ημέρες.
Ο Μπουρλά είπε ότι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου η
Pfizer είχε εφοδιάσει τις ΗΠΑ με 40 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που ανέπτυξε σε συνεργασία με τη
γερμανική BioNTech.
Η εταιρεία έχει συμφωνήσει να παραδώσει 300
εκατομμύρια δόσεις στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον Μπουρλά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν κάλεσε την εταιρεία να πετύχει γρηγορότερα αυτόν τον στόχο και θα αναζητηθούν τρόποι
για να βελτιωθεί η παραγωγή.
Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο εμβολιασμός με τις δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech είναι 95,8% αποτελεσματικός κατά της προσβολής από τον κορονοϊό.
Το εβραϊκό κράτος ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου
μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού, η οποία θεωρείται
μια από τις ταχύτερες παγκοσμίως, χάρη σε μια συμφωνία με την Pfizer που επιτρέπει στο Ισραήλ να λαμβάνει γρήγορα εκατομμύρια δόσεις με αντάλλαγμα
βιοϊατρικά δεδομένα για την επίδραση του εμβολίου.
Μέχρι σήμερα, 4,25 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ισραήλ (από έναν πληθυσμό εννέα εκατομμυρίων)
έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου αυτού,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου
Υγείας. Μεταξύ αυτών, 2,88 εκατομμύρια έλαβαν και
την απαραίτητη δεύτερη δόση.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το εμβόλιο έδειξε ότι είναι αποτελεσματικό κατά 95,8% στην πρόληψη της
μόλυνσης από τον κορονοϊό, δύο εβδομάδες μετά τον
εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση, κατά 99,2% στην
πρόληψη σοβαρών μορφών της νόσου και 98,9%
στην πρόληψη θανάτου.
Τα δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν έως τις 13 Φεβρουαρίου, έδειξαν ότι ο εμβολιασμός είναι επίσης
αποτελεσματικός μία εβδομάδα μετά τη χορήγηση
της δεύτερης δόσης: κατά 91,9% στην πρόληψη μόλυνσης από τον ιό, κατά 96,4% στην αποτροπή των
σοβαρών μορφών της νόσου και κατά 94,5% στην
πρόληψη θανάτου.
«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τον εμβολιασμό

O πρόεδρος της Pfeizer Άλμπερτ Μπουρλά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο εργοστάσιο της εταιρείας, στο Μίσιγκαν.
όλου του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, γεγονός που θα μας επιτρέψει να ξαναβρούμε τις συνήθειές μας που μας λείπουν», δήλωσε σήμερα ο γενικός
διευθυντής του υπουργείου Υγείας, Χέζι Λεβί, σε ανακοίνωση. Το Ισραήλ έχει καταγράψει επισήμως περισσότερα από 744.000 κρούσματα Covid-19, εκ των
οποίων περισσότεροι από 5.500 θάνατοι από την αρχή της πανδημίας.

Δεν εντοπίστηκαν
ζητήματα ασφάλειας

Τα δύο εμβόλια κατά της Covid-19, που έχουν
εγκριθεί για χρήση στις ΗΠΑ, έχουν καθησυχαστικά
προφίλ ασφαλείας χωρίς την παρουσία νέων ανησυχητικών ζητημάτων, που να εντοπίστηκαν στα δεδομένα, τα οποία συνελέγησαν από τον πρώτο μήνα
των εμβολιασμών, έγινε γνωστό από τα αμερικανικά
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών
(CDC).
Μετά τη χορήγηση 13,8 εκατομμυρίων δόσεων
των εμβολίων των Pfizer/ BioNTech και Moderna Inc
στον αμερικανικό πληθυσμό, οι περισσότερες αναφορές έκαναν λόγο για όχι σοβαρές παρενέργειες, του
είδους που αναμενόταν, όπως πονοκέφαλος και κόπωση. Στα εμβόλια δεν έχει αποδοθεί κανένας θάνατος, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Τα CDC συνέλεξαν στοιχεία το διάστημα μεταξύ
14ης Δεκεμβρίου του 2020 και 13 Ιανουαρίου του
2021, τόσο από ένα υφιστάμενο εθνικό σύστημα επιτήρησης των ανεπιθύμητων συμβάντων όσο και από
το δικό του σύστημα παρακολούθησης της ασφάλειας, το οποίο εγκαθίδρυσε για τα εμβόλια κατά της
Covid-19.
Κατά το διάστημα αυτό, 6.994 αναφορές για ανεπιθύμητα συμβάντα μετά τον εμβολιασμό καταγράφηκαν στο εθνικό σύστημα επιτήρησης, με το 90,8% να
ταξινομούνται ως μη σοβαρά και το 9,2% ως σοβαρά.
Σπάνια περιστατικά αναφυλαξίας καταγράφηκαν
και με τα δύο τα εμβόλια, σε έναν ρυθμό 4,5 περιστατικών ανά εκατομμύριο δόσεις που χορηγήθηκαν,
ένας αριθμός μικρότερος από εκείνον που είχαν προηγουμένως αναφέρει τα CDC, των 5 περιστατικών
ανά εκατομμύριο χορηγούμενες δόσεις.
«Οι πάροχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
οι παραλήπτες εμβολίων μπορούν να καθησυχαστούν

για την ασφάλεια των εμβολίων των Pfizer και
Moderna κατά της COVID-19», επισημαίνουν τα
CDC στην εβδομαδιαία αναφορά τους.
Ένα σύνολο 113 θανάτων αναφέρθηκε και οι διαθέσιμες πληροφορίες, που περιλάμβαναν πιστοποιητικά θανάτου και εκθέσεις νεκροψίας-νεκροτομής,
δεν βρήκαν κάποια αιτιολογική σύνδεση μεταξύ του
εμβολίου κατά της Covid-19 και των θανάτων, σύμφωνα με τα CDC.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 των BioNTech και
Pfizer μπορεί να συντηρηθεί για δύο εβδομάδες σε
υψηλότερες θερμοκρασίες, από εκείνες που προβλέπονται τώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσαν τα δύο εργαστήρια. Οι δύο εταιρείες κατέθεσαν στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή FDA δεδομένα που «καταδεικνύουν τη σταθερότητα του εμβολίου», όταν αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -25
και -15 βαθμών κελσίου, ήτοι η θερμοκρασία των συνήθων ιατρικών καταψυκτών.
Για το εμβόλιο αυτό, το ένα εκ των τριών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταφορά
και αποθήκευσή του προϋποθέτουν αυτή τη στιγμή
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μεταξύ -80 και -60 βαθμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για χρήση
ειδικών κοντέινερ, κάτι που αποτελεί το βασικό υλικοτεχνικό εμπόδιο στη διανομή του προϊόντος.
Οι νέοι κανόνες αποθήκευσης «θα μπορούσαν να
διευκολύνουν τη διαχείριση του εμβολίου μας στα
φαρμακεία και να επιτρέψουν μια μεγαλύτερη ευελιξία στο κέντρα εμβολιασμών», σχολίασε ο Ουγούρ
Σαχίν, επικεφαλής και συνιδρυτής της BioNTech.
Αν και η μακροπρόθεσμη συντήρηση (έως έξι μήνες) θα συνεχίσει να απαιτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι BioNTech και Pfizer ζητούν από την FDA να
επιτρέψει την αποθήκευση για δύο εβδομάδες μεταξύ
-15 και -20 βαθμών κελσίου.
Οι BioNTech και Pfizer εργάζονται επίσης σε «νέες
φόρμουλες που θα μπορούσαν να καταστήσουν το
εμβόλιό μας ακόμα πιο εύκολο στη μεταφορά και
χρήση του», συμπλήρωσε ο Σαχίν.

Η AstraZeneca

Το εμβόλιο για την Covid-19 που ανέπτυξε η φαρ-

μακευτική εταιρεία AstraZeneca σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι πιο αποτελεσματικό εφόσον η δεύτερη δόση του χορηγηθεί τρεις μήνες
μετά την πρώτη, αντί για έξι εβδομάδες, σύμφωνα με
μια μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet.
Η μελέτη αυτή, που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, επιβεβαιώνει τα ευρήματα της εταιρείας από μια
προηγούμενη έρευνα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η
οποία έδειχνε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έφτανε στο 76% (έναντι της εμφάνισης συμπτωματικής νόσου) για τρεις μήνες μετά τη χορήγησης της
πρώτης δόσης.
Η αποτελεσματικότητα έφτασε στο 81% όταν η
δεύτερη δόση χορηγήθηκε μετά από 12 εβδομάδες.
Συγκριτικά, όταν το διάστημα της πρώτης δόσης από
την δεύτερη είναι έξι εβδομάδες, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου πέφτει στο 55%.
Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Lancet επιβεβαιώνει τις προτάσεις της βρετανικής κυβέρνησης και του
ΠΟΥ που συστήνουν να υπάρχει μεγαλύτερη χρονική
απόσταση μεταξύ των δύο δόσεων.
Αντιμέτωπες με την επανεμφάνιση των μολύνσεων
και τις νέες, υψηλά μεταδοτικές παραλλαγές του νέου κορονοϊού, πολλές χώρες ελπίζουν ότι θα παράσχουν ανοσία σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
τους, εμβολιάζοντας όσο περισσότερους ανθρώπους
γίνονται με μία δόση, καθυστερώντας τη χορήγηση
της δεύτερης.

Η Johnson & Johnson

H Johnson & Johnson ανακοίνωσε την Παρασκευή
ότι υπέβαλε δεδομένα στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας για καταχώρηση επείγουσας χρήσης του εμβολίου της κατά της COVID-19, τα οποία θα επιτρέψουν μια ευρύτερη πρόσβαση για το μονοδοσικό εμβόλιό της.
Η J&J ανέφερε πως η καταχώρηση επείγουσας χρήσης είναι προαπαιτούμενο για την προμήθεια εμβολίων στον πρόγραμμα εμβολίων COVAX, υπό την ηγεσία και του ΠΟΥγείας, το οποίο έχει σκοπό τη διανομή δόσεων σε φτωχές χώρες και χώρες μέσου εισοδήματος.
Το εμβόλιο της J&J χορηγείται σε μία δόση και
μπορεί να αποθηκευθεί σε κανονικές θερμοκρασίες
ψυγείου, ένα χαρακτηριστικό του εμβολίου που το
καθιστά ελκυστικό για χώρες με σχετικά αδύναμες
υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.
Το εμβόλιο είναι υπό εξέταση από τη ρυθμιστική
αρχή φαρμάκων των ΗΠΑ και μια επιτροπή ειδικών
του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων αναμένεται να συζητήσει την χορήγηση άδειας
επείγουσας χρήσης του την ερχόμενη εβδομάδα.
Το εμβόλιο χορηγείται στη Νότια Αφρική, για πρώτη φορά εκτός μιας μεγάλης κλινικής δοκιμής.
Η J&J ανέφερε τον περασμένο μήνα πως το εμβόλιο ήταν 66% αποτελεσματικό στην πρόληψη της
COVID-19 σε μια μεγάλη παγκόσμια δοκιμή τελευταίου σταδίου εναντίον πολλαπλών στελεχών του
κορονοϊού. Το επίπεδο προστασίας του εμβολίου κυμάνθηκε από 72% στις Ηνωμένες Πολιτείες, έως 66%
στη Λατινική Αμερική και 57% στη Νότια Αφρική.
Η εταιρία ανέφερε πως τα δεδομένα που διαβίβασε
στον ΠΟΥγείας περιλαμβάνουν αποτελέσματα από
τη δοκιμή τελευταίου σταδίου.
Η J&J κατέληξε σε συμφωνία τον Δεκέμβριο για
την υποστήριξη του προγράμματος COVAX.
Η εταιρία και η Gavi, η οποία ηγείται επίσης του
COVAX, αναμένουν ότι θα εισέλθουν σε μια συμφωνία προαγοράς για την προμήθεια 500 εκατομμυρίων
δόσεων του μονοδοσικού εμβολίου στον COVAX μέχρι το 2022.

H Τουρκία προσέλαβε εταιρεία λόμπι για να επιστρέψει στο πρόγραμμα του μαχητικού F-35
Άγκυρα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η Τουρκία έχει προσλάβει μια δικηγορική εταιρεία με έδρα την Ουάσινγκτον για
να ασκήσει πίεση για να επανενταχθεί η
χώρα στο αμερικανικό πρόγραμμα του μαχητικού αεριωθουμένου F-35, αφού η συμμετοχή της σ’ αυτό ανεστάλη επειδή αγόρασε ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής
άμυνας, όπως φαίνεται από συμβόλαιο το
οποίο κατατέθηκε στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η Άγκυρα είχε παραγγείλει περισσότερα

από 100 «αόρατα» μαχητικά και κατασκεύαζε εξαρτήματα για την παραγωγή τους,
όμως αποβλήθηκε από το πρόγραμμα το
2019 αφού αγόρασε τα ρωσικά πυραυλικά
αμυντικά συστήματα S-400, για τα οποία η
Ουάσινγκτον λέει πως απειλούν τα F-35.
Τώρα η Τουρκία προσέλαβε τη δικηγορική εταιρεία Arnold & Porter για να της
προσφέρει «συμβουλές στρατηγικής και
πρόσβαση» στις αρχές των ΗΠΑ με ένα
συμβόλαιο έξι μηνών ύψους 750.000 δολα-

ρίων, η ισχύς του οποίου αρχίζει αυτόν τον
μήνα.
Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η αποβολή
της από τον πρόγραμμα ήταν άδικη και ο
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει
πως ελπίζει σε θετικές εξελίξεις υπό τον
αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Το συμβόλαιο υπογράφηκε με την εταιρεία SSTED Defence Industry Tecnologies,
που έχει έδρα την Άγκυρα και ανήκει στην
Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών της
Τουρκίας (SSB), την κύρια τουρκική αρχή

που είναι αρμόδια για την αμυντική βιομηχανία.
Η Arnold & Porter θα «συμβουλεύει
σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να
ακολουθήσουν η SSB και οι τούρκοι εργολάβοι για να παραμείνουν μέσα στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος Μαχητικού
(Joint Strike Fighter Program) λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας τους
υφιστάμενους πολύπλοκούς γεωπολιτικούς και εμπορικούς παράγοντες», αναφέρεται στο συμβόλαιο.
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Συνελήφθη για βιασμούς ο σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, μετά από
Αθήνα .- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Έ

πειτα από τις νέες καταγγελίες θυμάτων
και το μπαράζ επικρίσεων προς τον
πρωθυπουργό και την υπουργό Πολιτισμού
για απόπειρα συγκάλυψης, οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος
του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη. Ο κατηγορούμενος για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκων μετά την γνωστοποίηση για την έκδοση
του εντάλματος, παρουσιάστηκε αυτοβούλως
μαζί με τον συνήγορο του, λίγο πριν από τις
19.00 του Σαββάτου στην Ασφάλεια Αττικής,
όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Λιγνάδης είχε μεταβεί
στην Ασφάλεια και νωρίτερα το Σάββατο, προκειμένου να ενημερωθεί αν είχε εκδοθεί ένταλμα σε
βάρος του, αλλά αμέσως μετά, αφού τον ενημέρωσαν ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν εκδοθεί κάποια διωκτικά έγγραφα, αποχώρησε δηλώνοντας
ότι ήταν στην διάθεση των αρχών.
Ο Δημήτρης Λιγνάδης αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή. Η δίωξη που
ασκήθηκε εναντίον του γνωστού ηθοποιού αφορά
δύο περιπτώσεις βιασμού εκ των οποίων η μία είναι
εκείνη που καταγγέλθηκε με την μήνυση από
25χρονο αλλοδαπό την Παρασκευή. Από την εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε από τους Εισαγγελείς Κώστα Σπυρόπουλο και Νίκο Στεφανάτο εντοπίστηκε και η δεύτερη υπόθεση βιασμού η
οποία προέκυψε από την πρώτη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του καλλιτέχνη με την πράξη σε
βάρος του μηνυτή να έχει παραγραφεί. Ενεργή
ωστόσο είναι η πράξη που καταγγέλθηκε στην Ει-

Αθήνα.- (GreekNewsOnline,
ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Παρά τις φωνές της αντιπολίτευσης
για παραίτηση, μετά τα όσα είδαν το
φως της δημοσιότητας για τον βίο και
την πολιτεία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη
Λιγνάδη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν δείχνει διάθεση να
παραμερίσει. Κάτι που για ορισμένους
αποτελεί επιβεβαίωση ότι προσέλαβε
τον Λιγνάδη αμέσως μετά τις εκλογές,
ακυρώνοντας διαγωνισμό για την
πλήρωση της θέσης που είχε προκηρύξει ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από προσωπική
εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. Στον οποίο λέγεται – αλλά διαψεύδει το Μαξίμου – έκανε μαθήματα υποκριτικής για τις ανάγκες
των δημοσίων του εμφανίσεων, ο κατηγορούμενος σήμερα βιαστής.
«Δεν συγκαλύψαμε τίποτα. Δεν καθυστέρησα καθόλου. Η επώνυμη καταγγελία για θύτη και θύμα προέκυψε
χθες τα ξημερώματα» είπε την Παρασκευή η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη απαντώντας σε ερωτήσεις
γιατί δεν υπήρξε πιο γρήγορη αντίδραση.
Ως προς την επιλογή του Δημήτρη
Λιγνάδη για τη θέση του διευθυντή
του Εθνικού Θεάτρου η κ. Μενδώνη
απάντησε σχετικά ότι η επιλογή έγινε
επειδή συγκέντρωνε όλες τις προϋποθέσεις ως ηθοποιός και σκηνοθέτης
για τη θέση του διευθυντή του Εθνικού.
«Καταρχήν, να θυμίσω σε όλους ότι
ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν προέκυψε
στο Εθνικό Θέατρο ξαφνικά το 2019»
είπε η κ. Μενδώνη σχετικά με την επιλογή του και την πολιτική ευθύνη του
διορισμού του. «Ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει μία σχέση με το Εθνικό Θέα-

σαγγελία μετά από εκείνη την προσφυγή.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε αμέσως στην ανακρίτρια η οποία συμφώνησε για την έκδοση του
εντάλματος σύλληψης , ενώπιον της οποίας θα
οδηγηθεί για την απολογία του.
Ο πελάτης του αρνείται όλα όσα ακούγονται δήλωσε ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη Νίκος Γεωργουλέας έξω από την ΓΑΔΑ. Μετά το ένταλμα
ανέφερε ο κ. Γεωργουλέας «προσήλθε αυτοβούλως
στις αρχές» κάτι που όπως ανέφερε το έκανε και το
απόγευμα όταν «προσήλθε και πάλι αυτοβούλως
και έθεσε εαυτόν στη διάθεση των αρχών».
Τόνισε πως δεν έχουν λάβει ακόμη τη δικογραφία και το κατηγορητήριο ωστόσο ανέφερε πως ο
πελάτης του αρνείται όλα όσα ακούγονται.
«Θα προσαχθεί ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, θα λάβουμε τη δικογραφία και θα μελετήσουμε
τα αντίγραφα. Εξ όσων γνωρίζω η κατηγορία είναι
για βιασμό. Αρνείται όλες αυτές τις κατηγορίες»,
ανέφερε ο κ. Γεωργουλέας και τόνισε πως όλα αυτό το διάστημα ο Δ. Λιγνάδης ήταν στην Αθήνα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«H Δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να έρθουν όλα στο φως σε αυτή
την πολύ σκοτεινή υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη», αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης με
αφορμή την σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη.
Ήταν η πρώτη κυβερνητική ανακοίνωση μετά
την σύλληψη Λιγνάδη και παρά το γεγονός ότι ο
κατηγορούμενος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής
τλου Εθνικού Θεάτρου ήταν επιλογή του πρωθυπουργού και την ίδια στιγμή για δύο εβδομάδες η

κυβέρνηση σιωπούσε επικρίνοντας την αντιπολίτευση για «ανθρωποφαγία», τώρα το υπουργείο
Δικαιοσύνης θριαμβολογεί πως «η σιωπή που επικρατούσε χρόνια έσπασε».
«Η χώρα έχει κράτος Δικαίου και η κυβέρνηση
θα συνδράμει, με όποιο τρόπο της ζητηθεί, θέτοντας στη διάθεση των δικαστικών αρχών τις υπηρεσίες της. Υποθέσεις τέτοιου είδους δεν έχουν
κομματικό χρώμα. Είναι καθήκον όλων των πολιτικών δυνάμεων να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν νοσηρά φαινόμενα, όπως αυτά που καταγγέλλονται. Είναι ευθύνη και καθήκον μας απέναντι στα θύματα. Η σιωπή που επικρατούσε για
τόσα χρόνια έσπασε. Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης.
Ο Λιγνάδης είναι ο δεύτερος πρωθυπουργικός
φίλος που κατηγορείται για παιδεραστία μετά τον
Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε μεν καταδικαστεί
πρωτόδικα, ωστόσο τελικά το εφετείο αποφάνθηκε
ότι το παράπτωμα έχει παραγραφεί.
Να σημειωθεί ότι δημοσιεύματα έφεραν το Λιγνάδη μέσω ΜΚΟ στο δ.σ. της οποίας βρίσκεται
ανιψιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, έδινε μαθήματα
υποκριτικής σε ανήλικα προσφυγόπουλα, τα οποία
μετά το πρώτο μάθημα, αρνιόντουσαν να επιστρέψουν.
Η μη κυβερνητική οργάνωση SolidarityNow διαψεύδει αναφορές στον Τύπο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εμπλοκή της σε κυκλώματα εκμετάλλευσης και μαστροπείας ανηλίκων προσφύγων.
Σε ανακοίνωσή της δηλώνει «κατηγορηματικά»
ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή «με τον χώρο του θεάτρου, του θεατρικού παιχνιδιού ή με δραστηριότη-

τες στις οποίες συμμετείχε ο κ. Λιγνάδης».

Δικαστικές εξελίξεις
στις καταγγελίες

Σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη έχουν υποβληθεί τρεις μηνύσεις μετά τη σημαντική κατάθεση
που έλαβε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, πιθανότατα
από γυναίκα, η οποία φέρεται να γνωρίζει συγκε-

Οργή προκάλεσε η συνέντευξη Τύπου της υπουργού Πολιτισμού
τρο συνεχή, σχεδόν αδιάλειπτη, από
το 1986 και μετά. Να σας θυμίσω ότι
ήταν διευθυντής της Νέας Σκηνής του
Εθνικού Θεάτρου, καθηγητής στη
Δραματική Σχολή, αναπληρωτής διευθυντής της Δραματικής Σχολής, ενώ
παίζει σταθερά, τουλάχιστον από το
2000, ετησίως, είτε ως πρωταγωνιστής, είτε ως σκηνοθέτης.
Για παράδειγμα, επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε τη σεζόν 2015-2016
τον Ριχάρδο τον Γ› στο Εθνικό. Έπαιξε
με το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο
το 2016, στον ρόλο του Κρέοντα, στην
Αντιγόνη, συμπρωταγωνιστής. Την
περίοδο 2017-2018 πρωταγωνίστησε
και σκηνοθέτησε τον Πέερ Γκυντ στο
Εθνικό Θέατρο. Αλλά και το 2020, η
πρωταγωνίστριά του στους Πέρσες
ήταν η πρώην υπουργός Πολιτισμού
του ΣΥΡΙΖΑ, Λυδία Κονιόρδου.
Δεν βλέπω η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, όταν ήταν κυβέρνηση,
να έκανε κάτι για να πει αυτό που λέει
σήμερα, ότι ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος, είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος, είναι, αυτό προκύπτει, όμως, τώρα, γιατί εάν ήταν, και
το γνώριζαν και αν η υπουργός Πολιτισμού το 2018 δεν εμπόδισε το Εθνικό Θέατρο να χρησιμοποιήσει τον Δημήτρη Λιγνάδη και αν η πρώην υπουργός Πολιτισμού γνώριζε και ήταν
πρωταγωνίστριά του το 2020, τότε οι
ευθύνες και η συγκάλυψη είναι αλλού,
δεν είναι εδώ» .

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η Έλενα Ακρίτα καταγγέλλοντας

ακόμη μια φορά την κ. Μενδώνη σημείωσε πως τα όσα η υπουργός ανέφερε γι’ αυτή, ήταν κριτική σε θεατρική
παράσταση του κ. Λιγνάδη.
“Δεν διόρισα εγώ τον κ. Λιγνάδη
χωρίς διαγωνισμό, αλλά η κ. Μενδώνη
και ο κ. Μητσοτάκης”, είπε ο αν. Τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος
Σκουρολιάκος.
«Με αγανάκτηση πληροφορήθηκα
ότι η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Μενδώνη διερωτήθηκε εάν
ως ηθοποιός γνώριζα για τον βίο και
πολιτεία του κ. Λιγνάδη από κουτσομπολιά και φήμες και το απέκρυπτα.
Να διευκρινίσω ότι ανήκω σ’ εκείνους
που τη δουλειά τους την κάνουν χωρίς
κουτσομπολιά, φήμες και άλλα συναφή. Δεν είμαι όμως εγώ που διόρισα
τον κ. Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο
χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και δεν
οφείλω εγώ ν’ απαντήσω αλλά εκείνοι
που τον επέλεξαν».
«Περιμέναμε σήμερα η κα Μενδώνη
να αναλάβει τις ευθύνες της και να
παραιτηθεί καθώς παρακολουθούμε
εδώ και μέρες , εμβρόντητοι, μετά τις
συγκλονιστικές καταγγελίες εις βάρος
του κου Λιγνάδη, την προσπάθεια δικαιολόγησης και συγκάλυψης του»
δηλώνει η πρώην υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου.
«Αντιθέτως, την βλέπουμε τώρα να
μετακυλύει με εξοργιστικό θράσος την
δική της εγκληματική ευθύνη σε αυτούς που συμμετείχαν σαν εργαζόμενοι καλλιτέχνες στην παράσταση του
Εθνικού Θεάτρου. Η κα Μενδώνη
προχωράει απο αυθαιρεσία σε αυθαιρεσία», ανέφερε μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός και πρώην υπουργός
Πολιτισμού..

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Για «αυτογελοιοποίηση» της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη
που παραχώρησε σε περιφερειακά κανάλια και θα προβληθεί σήμερα το
βράδυ.
«Κάθε πολιτικός μπορεί να βρίσκει
τον τρόπο που επιθυμεί, είτε για να
προστατεύει την αξιοπρέπειά του, είτε
για να αυτογελοποιηθεί. Σήμερα νομίζω η κ. Μενδώνη επέλεξε το δεύτερο.
Έφτασε στο στάδιο της αυτογελοιοποίησης», αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας
προσθέτοντας ότι «ο κ. Λιγνάδης είναι
σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά την
τέχνη της υποκριτικής σήμερα, μας
την έδωσε απλόχερα η κα Μενδώνη,
αν και αρχαιολόγος». «Της πήρε βέβαια λίγο παραπάνω για να ανακαλύψει ότι ο κ. Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος», συμπληρώνει.
«Δεν τον γνώριζε καθόλου, άλλωστε, ούτε ο κ. Μητσοτάκης τον γνώριζε. Αναρωτιέμαι πώς αυτός ο άνθρωπος είδε φως και μπήκε μόνος του...
Κάποιος όμως τον έβαλε. Κάποιος κατήργησε το νόμο της Μυρσίνης Ζορμπά του Μάη του ‘19, αμέσως, τον
Ιούλιο-Αύγουστο, αμέσως μετά την
ανάληψη της εξουσίας. Για να δώσει
με ανάθεση σε αυτόν τον άνθρωπο
την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «’Αρα πόσο υποκριτικό είναι όλο
αυτό;» διερωτάται.
«Πόσο μεγάλη αξία θα είχε αυτό
που έκανε σήμερα η κ. Μενδώνη αν το
έκανε πριν από ένα μήνα; Αν με το που

βρήκαν όλη αυτή τη δύναμη ψυχής
αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν το
στόμα τους, δεν έσπευδε να το κουκουλώσει όλο αυτό; Αν δεν έσπευδε
να διαβεβαιώνει με γραπτή της δήλωση τέσσερις ημέρες πριν αναγκαστεί
σε παραίτηση ο κ. Λιγνάδης, ότι δεν
υπάρχει κανένα μα κανένα θέμα και
δεν ασχολείται με φήμες; Αν δεν είχαμε στις 6 του Φλεβάρη την παραίτηση
Λιγνάδη και ταυτόχρονα το ‹ραβασάκι› στην αίθουσα σύνταξης της δημόσιας τηλεόρασης να λένε ΄προς θεού,
μην βάζετε φωτογραφίες του κ. Λιγνάδη με τον Μητσοτάκη και την
Μενδώνη ;».
«Γιατί αυτοί είναι ‘οι άλλοι’», σχολιάζει ο Αλ. Τσίπρας και συνεχίζει τα
ερωτήματα: «Αν δεν είχαν 15 ημέρες
που είχε πέσει γραμμή, όχι μόνο στη
δημόσια τηλεόραση, αλλά και στην
πλειονότητα των ιδιωτικών μέσων
ενημέρωσης, να μην αναφέρεται το
όνομα αυτού του ανθρώπου μπας και
περάσει όλο αυτό το πράγμα στα κρυφά; Αν δεν είχαμε και ρεπορτάζ σε ιδιωτικούς σταθμούς - και είναι πράγματι ανατριχιαστικό αυτό -που ήθελαν
να πείσουν την κοινή γνώμη ότι για το
‹τίποτα› κατηγορείται ένας σκηνοθέτης;».
«’Σκηνοθέτης’ έλεγαν, το όνομά του
κανείς δεν ήξερε να το προφέρει. Και
έρχεται τώρα να μας πει η κα Μενδώνη ότι είναι επικίνδυνος τελικά ο κ. Λιγνάδης. Πραγματικά η υποκρισία έχει
και ένα όριο», τονίζει ο Αλ. Τσίπρας.
Όπως αναφέρει, ο ίδιος «αναγκάστηκε» να βγει «πριν από μια εβδομά-
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νέες καταγγελίες θυμάτων – Μπαράζ επικρίσεων στην κυβέρνηση
κριμένα γεγονότα, χωρίς να έχει την ιδιότητα του
θύματος.
Μήνυση σε βάρος του Λιγνάδη κατατέθηκε την
Παρασκευή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την
κατηγορία του βιασμού που φέρεται να τελέστηκε
το 2010, από πρόσωπο που δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο και κατά τον χρόνο της καταγγελλόμενης πράξης σε βάρος του, ήταν 14 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηνυόμενος φέρεται να είχε προσεγγίσει το θύμα στην πλατεία Μεταξουργείου υποσχόμενος ότι θα τον βοηθήσει να
αναδειχθεί στον καλλιτεχνικό χώρο και αναφερόμενος στον κύκλο γνωριμιών που είχε. Σύμφωνα με
το θύμα, ο βιασμός τελέστηκε στο σπίτι του δράστη. Ο μηνυτής φέρεται να υποστηρίζει πως υπήρχαν και άλλα παιδιά που «δεχόταν σπίτι του ο μηνυόμενος».
Σε δήλωση του ο συνήγορος του μηνυτή, Γιάννης Βλάχος ζητά την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας επικαλούμενος επικινδυνότητα του δράστη,
λόγω των χαρακτηριστικών της πράξης και ενδεχόμενης εξακολούθησης αντίστοιχης δράσης. «Κατατέθηκε σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών μήνυση για βιασμό σε βάρος ανηλίκου. Το έγκλημα φέρεται να τελέστηκε το 2010
όταν το θύμα ήταν ηλικίας 14 ετών, μαθητής Β´ τάξης Γυμνασίου. Το έγκλημα τιμωρείται ως κακούργημα και δεν έχει παραγραφεί. Ως δράστης φέρεται
πασίγνωστος-ηθοποιός, το όνομα του οποίου απασχολεί τελευταίως εντόνως τη δημοσιότητα. Ζητάω να παρέμβει άμεσα η Δικαιοσύνη και να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης
της μήνυσης διότι από τα πραγματικά περιστατικά
και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης
προκύπτει ιδιαίτερα υψηλός βαθμός επικινδυνότητας του φερομένου ως δράστη στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει ο κ. Βλάχος.

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι η υποκρισία έχει τα όριά της.
Είναι χυδαία η προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης του θέματος από τον κ. Τσίπρα, απάντησε το Μαξίμου.
Ευθύνες στον Πρωθυπουργό και την Υπουργό
Πολιτισμού καταλόγισαν επίσης ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ.

O ΣΥΡΙΖΑ

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά-υπόμνημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων υποθέσεων στο θέατρο. Η κα. Μενδώνη κατηγόρησε τον κ. Λιγνάδη
ότι την εξαπάτησε και τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο άνθρωπο», ενώ για τις κατηγορίες εναντίον της
περί συγκάλυψης, τόνισε ότι δεν ήξερε τίποτα για
την υπόθεση, σημειώνοντας ότι ο καταγγελλόμενος είχε μία σχεδόν αδιάλειπτη σχέση με το Εθνικό
Θέατρο από το 1986 και μετά.
Τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα κρίνουν αν είμαι

επικίνδυνος, δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Λιγνάδης.
Στις ζοφερές αποκαλύψεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή
του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή 19/2, λέγοντας: «Κάποιοι έσπασαν τη σιωπή
τους και ήρθε η ώρα με τη δράση μας να δώσουμε
συνέχεια σε αυτές τις καταγγελίες». Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε τη μέγιστη δυνατή πολιτική αλλά και
κοινωνική συναίνεση για να αντιμετωπιστεί αυτό
το πρόβλημα.
Για συγκάλυψη της υπόθεσης κατηγόρησε τον
Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού, ο

Λίνας Μενδώνη ότι την ξεγέλασε ο Λιγνάδης
δα περίπου, το Σάββατο, με μια δημόσια ανάρτησή του» ζητώντας «την παραίτηση της κ. Μενδώνη». «Και ζήτησα από τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει την ευθύνη. Λέγοντας μάλιστα, ότι
δεν είναι αδίκημα να είσαι φίλος ενός
ανθρώπου που αποδεικνύεται ότι είναι επικίνδυνος...Αλλά βγες και πάρε
την ευθύνη και πες: ‘Ως εδώ η φιλία
μας, αλλά όταν κατηγορείσαι για τέτοιες εγκληματικές πράξεις, διότι ο βιασμός ανηλίκου δεν είναι παίξε-γέλασε’. Εγώ προσωπικά ανατριχιάζω», δηλώνει χαρακτηριστικά και πρόσθετει:
« Έχουμε παιδιά. Δεν είναι παίξε-γέλασε αυτή η βαναυσότητα. Βγες, λοιπόν και πες. Διότι γνωρίζαμε όλοι τη
προσπάθεια να κουκουλωθεί από τα
μέσα ενημέρωσης και αυτή την απόπειρα που γινόταν με απειλές απέναντι στους καταγγέλλοντες, στους δικηγόρους, στους δημοσιογράφους, να
βγεις και να πεις ‘εδώ μια κόκκινη
γραμμή’».
Επιπλέον, στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τη συνέντευξη στα περιφερειακά κανάλια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο
για «απόπειρα κουκουλώματος» και
όπως λέει «αυτή η απόπειρα του κυβερνητικού εκπροσώπου πραγματικά
είναι θλιβερή, να βγαίνει και να κομπιάζει και να μην μπορεί να πει το
όνομά του, λες και δεν έχει όνομα και
να ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε για
προσωπικούς λόγους».

«Ποιοι είναι προσωπικοί
οι λόγοι;

Η παιδοφιλία; Είναι προσωπικοί λόγοι οι βιασμοί; Δεν αφορούν το κοινω-

νικό σύνολο;» σημειώνει και καταληγει:
«Ελπίζω και εύχομαι η Δικαιοσύνη
να κάνει αυτό που πρέπει. Και να κάνει αυτό που πρέπει, διότι υποπτεύομαι ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να
αφορά μονάχα τον κ. Λιγνάδη. Αν
υπάρχει κάποιο κύκλωμα παιδεραστίας, αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα
trafficking, πρέπει να φτάσει o κόμπος
στο χτένι».

ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

«Είναι πραγματικά χυδαίο να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να εκμεταλλευθεί
όσα σοκαριστικά έρχονται στο φως,
δίνοντας τους κομματικό χρώμα. Ζήτησε κανείς ευθύνες από τον κ.Τσίπρα
για τον κ. Χαϊκάλη που με την υπογραφή του τον διόρισε υπουργό; Του
ζήτησε ευθύνες για τον κ. Κιμούλη
που η κυβέρνησή του διόρισε σε θέσεις ευθύνης;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Και επισημαίνει: «Ευθύνες του ζητήθηκαν για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στην πρεσβεία της
Βενεζουέλας, που όχι μόνο την γνώριζε αλλά προσπάθησε εγγράφως να
την συγκαλύψει.
Ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει επίσης, άλλο ένα μεγάλο ψέμα: ότι ο κ.
Λιγνάδης ήταν προσωπικός φίλος του
πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης
γνώριζε τον κ. Λιγνάδη μόνο από θεατρικές παραστάσεις του, που είχε παρακολουθήσει. Τελεία.
Η κυβέρνηση ήταν εκείνη που μέσω
της ημερίδας με θέμα «Σπάσε τη Σιω-

πή - Μίλησε, Μην Ανέχεσαι», ενθάρρυνε τα πρώτα στόματα να ανοίξουν.
Ο πρωθυπουργός από την πρώτη
στιγμή στάθηκε στο πλευρό των θυμάτων της κακοποίησης».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Είναι κρίμα, μια υπόθεση που θα έπρεπε
να βρίσκει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο να επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ να την μετατρέψει σε αντιπολιτευτικό δηλητήριο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση
του πρωθυπουργού στις πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα παραμένει. Και δεν θα επανερχόμασταν
με ανακοίνωση, αν ο κ. Τσίπρας δεν
επέμενε να δώσει στις ανατριχιαστικές
υποθέσεις που αποκαλύπτονται, κομματικό χρώμα».

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Προσωπικές ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για προσπάθεια συγκάλυψης απέδωσε η Φώφη Γεννηματά για την υπόθεση Λιγνάδη.
«Ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μενδώνη έσπασαν σήμερα κάθε ρεκόρ της
υποκρισίας και θράσους. Προκαλούν
την κοινή γνώμη.
Αλήθεια ποιος διόρισε στο Εθνικό
Θέατρο τον «επικίνδυνο», όπως ομολόγησαν κ. Λιγνάδη;
Αλήθεια ποιος επί εβδομάδες προσπαθεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει
την υπόθεση;
Την απάντηση πλέον την γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Και για τα δύο
ερωτήματα. Η κ. Μενδώνη, με εντολή
του ίδιου του κ. Μητσοτάκη», τονίζει

Σε ανακοίνωσή του με την οποία απαντά στις
αντίστοιχες ανακοινώσεις της ΝΔ και του γραφείου του πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί «τον κ.
Μητσοτάκη να αφήσει τις υπεκφυγές και να απαντήσει στα ερωτήματα:
- Γιατί επί 20 μέρες σύσσωμη η κυβέρνηση προσπαθούσε να συγκαλύψει την υπόθεση, παρά τις
συγκλονιστικές καταγγελίες για βαρύτατα αδικήματα, με τον βουλευτή της ΝΔ κ. Μαρκόπουλο να
φτάνει να μιλά για προσπάθεια δημιουργίας θέματος «εκ του μη όντος»;
- Τι άλλαξε και από εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυριζόταν πως ο κ. Λιγνάδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, έγινε μέσα σε
δυο εικοσιτετράωρα «επικίνδυνος άνθρωπος»;
- Σε ποιον αναφερόταν η κα Μενδώνη στην
απολογία της όταν είπε πως «ο κ. Λιγνάδης μας
έπεισε»; Μίλησε και ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Λιγνάδη τις προηγούμενες μέρες για να συνεχίσουν
την επιχείρηση συγκάλυψης;
- Από πότε έχουν ανατεθεί σε υπουργούς και τον
Πρωθυπουργό ανακριτικές αρμοδιότητες; Είναι
στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους και η υποκατάσταση της Δικαιοσύνης;
- Ποιος έδωσε εντολή στην κα Μενδώνη να ακυρώσει το δημόσιο διαγωνισμό για να ορίσει καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου τον κ. Λιγνάδη;

σε δήλωσή της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.
Επισημαίνει ακόμη ότι η υπόθεση
έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και δεν πείθει κανέναν η σημερινή καθυστερημένη αντίδραση της
κυβέρνησης.
«Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα,
κάποιος θα είχε αναλάβει την ευθύνη
και θα είχε παραιτηθεί. Αλλά εδώ για
την κυβέρνηση της ΝΔ η λέξη «φιλότιμο», είναι απόλυτα άγνωστη. Ντροπή!», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

ΤΟ ΚΚΕ

«Οι ευθύνες της υπουργού Πολιτισμού και κυρίως του πρωθυπουργού
για την «υπόθεση Λιγνάδη» δεν κρύβονται ούτε παραγράφονται με καθυστερημένες δηλώσεις καταδίκης» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και τονίζει στη συνέχεια:
«Οι ευθύνες τους αφορούν κυρίως
στη διατήρηση του Λιγνάδη στη θέση
του καλλιτεχνικού διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου, παρά τις φήμες κι
ακόμη περισσότερο τις καταγγελίες,
για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμη και ανηλίκων.
Αντί να πάρουν θέση για αυτά τα
φαινόμενα, κρύβονταν πίσω από εξαγγελίες για «Κώδικες Δεοντολογίας»,
αλλά και από υποκριτικά καλέσματα
ορισμένων προς τον πρωθυπουργό
«να προχωρήσει σε κάθαρση».
Οι ευθύνες τους, όμως, έχουν να
κάνουν και με το γεγονός ότι συντηρούν κι εντείνουν την εργασιακή ζούγκλα και την ανασφάλεια στον χώρο
του Πολιτισμού -και όχι μόνο- αναπαράγοντας τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, που υποχρεώνουν κάποιον ή κάποια να «μένουν σιωπηλοί».
Αλλά και διατηρώντας το απαράδεκτο
νομοθετικό πλαίσιο του Ποινικού Κώ-

δικα, που ρίχνει στα μαλακά τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας».

ΤΟ ΜέΡΑ25

Σκληρή επίθεση στην υπουργό Πολιτισμού εξαπέλυσε σήμερα το ΜέΡΑ25 με αφορμή τη συνέντευξη της κ.
Μενδώνη, τονίζοντας ότι «τα θύματα
κακοποίησης και βιασμού από τον
«γνωστό σκηνοθέτη» σήμερα δέχτηκαν άλλη μια επίθεση, αυτή τη φορά
από την κυβέρνηση η οποία όφειλε ως
θεματοφύλακας να στείλει το μήνυμα
ότι δεν υπάρχει ασφαλής χώρος για
κτήνη».
Αντίθετα, προσθέτει ότι «η κυρία
Μενδώνη προσπάθησε στη σημερινή
της συνέντευξη Τύπου να διασπείρει
την ενοχή σε οποιονδήποτε είχε παρακολουθήσει έστω μία παράσταση του
κυρίου Λιγνάδη, σε μια πολιτιστική
βερσιόν του «Μαζί τα φάγαμε»». Το
ΜέΡΑ25 σημειώνει επίσης, ότι «η έκδηλη αγωνία της να προστατεύσει τον
πρωθυπουργό αλλά και τον εαυτό της
από την υπόνοια των ίδιων στενών
σχέσεων που μέχρι πριν το ξέσπασμα
του σκανδάλου διαφημίζανε αφειδώς,
δείχνει ότι καμία κάθαρση δεν θα έρθει οικειοθελώς, και κανένας δεν πρόκειται όχι να παραιτηθεί, αλλά έστω
να αναγνωρίσει ολιγωρία απέναντι σε
ένα «κοινό μυστικό»».
Σύμφωνα με το ΜέΡΑ25, «είναι
πλέον σαφές μετά το σημερινό, ότι το
μπαλάκι της ευθύνης έχει φύγει από
την κυρία Μενδώνη. Αλλά δεν έχει
φύγει από τον πρωθυπουργό, ο οποίος
σήμερα κλώτσησε τη μπάλα προς την
πλευρά της Προέδρου της Δημοκρατίας, αντίθετα με την μέχρι σήμερα τακτική του να «επεμβαίνει αποφασιστικά» όταν οι εγκληματικές ευθύνες
υπουργών του είναι πλέον αδύνατον
να συμμαζευτούν».
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Συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο σταδιακό άνοιγμα είναι
η βασική δική μας επιλογή» δήλωσε για τα περιοριστικά μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτης, ενώ για το άλλο θέμα της
επικαιρότητας, τις επιπτώσεις της
κακοκαιρίας και τις διακοπές ηλεκτροδότησης, εκτίμησε ότι «έως το
απόγευμα του Σαββάτου θα έχουν
λυθεί όλα τα προβλήματα». Στην
ίδια τηλεοπτική συνέντευξη, στον
ΑΝΤ1, για το ζήτημα των καταγγελιών του ελληνικού MeToo υπογράμμισε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το
ρεύμα αυτό «δημιουργείται τώρα
και υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης», κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «ανοίκειο πολιτικό καιροσκοπισμό».

«Τ

Ξεκινώντας από τα περιοριστικά
μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας, «από 1ης Μαρτίου σταδιακώς
ελπίζουμε ότι θα ανοίξουμε (αν επικρατήσει επιπεδοποίηση στα κρούσματα, που υπάρχει σήμερα). Θα
υπάρχει σταδιακό άνοιγμα, αυτή θα
είναι η δική μας τοποθέτηση με την
επιφύλαξη της εισήγησης της υγειονομικής επιτροπής. Θα εξακολουθήσουν προφανώς τα μέτρα πρόληψης
και προφύλαξης, όπως τα ατομικά μέτρα υγιεινής, (αλλά) το σταδιακό
άνοιγμα είναι η βασική δική μας επιλογή», τόνισε για το θέμα ο υπουργός Επικρατείας.
Ερωτηθείς ειδικότερα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, διευκρίνισε πως σε όλες τις χώρες χορηγείται
και αυτό που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, είναι να υπάρχει μια ενιαία
φόρμα πιστοποιητικού, έτσι ώστε να
είναι «εύκολα ελέγξιμη η ακεραιότητα του πιστοποιητικού».
Και σε σχέση με τις μετακινήσεις
πιο συγκεκριμένα, «το πιστοποιητικό
εμβολιασμού δεν αποτελεί διαβατήριο, όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα,
χωρίς περιορισμούς, να ταξιδέψουμε
είτε εντός της χώρας είτε στο εξωτερικό», σημείωσε για να να συμπληρώσει, «το πιστοποιητικό δεν θα είναι
προϋπόθεση ταξιδιού». Όσοι εν τέλει
φέρουν πιστοποιητικό, θα μπορούν
να έχουν μια διαφορετική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου, γλιτώνοντας τεστ, ελέγχους
κ.ο.κ., εξήγησε στη συνέχεια.
Σε ένα άλλο κεφάλαιο, αν το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται από
εργοδότες ως προϋπόθεση πρόσληψης, ο υπουργός Επικρατείας ήταν

απόλυτος: «Η χρήση του πιστοποιητικού θα γίνεται αποκλειστικά και
μόνο για λόγους που ανάγονται στη
διευκόλυνση μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση
θα είναι παράνομη και δεν θα επιτρέπεται. Αν συμβεί σε χώρο εργασίας
να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό
ως κριτήριο επιλογής, αυτό θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου και θα συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση εις βάρος εργαζομένων», δήλωσε χαρακτηριστικά προαναγγέλλοντας ότι την
επόμενη εβδομάδα, εκτός απροόπτου, θα ψηφιστεί στη Βουλή «ένα
σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει τρεις καινοτόμες επιτροπές,
την επιτροπή προσβασιμότητας για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την επιτροπή βιοηθικής και τεχνοηθικής».
Στο κεφάλαιο που αφορούσε στην
πανδημία, ο Γ. Γεραπετρίτης παρατήρησε εξάλλου σε άλλο σημείο της συνέντευξης ότι «η τηλεκπαίδευση έχει
λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά,
πρωτοποριακά για την Ελλάδα σε
σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα»,
με λειτουργία έως και 100.000 ηλεκτρονικών τάξεων ημερησίως. Με
την ταυτόχρονη, όμως, διευκρίνιση
εκ μέρους του υπουργού ότι «η ηλεκτρονική τάξη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική τάξη ιδίως για τα
παιδιά που έχουν να δώσουν εξετάσεις».
Στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, την κακοκαιρία με ό,τι αυτή
προκάλεσε σε συμπολίτες μας, έκανε
εισαγωγικώς λόγο για «σπάνιο καιρικό φαινόμενο, το οποίο είχε δεκαετίες να εμφανισθεί σε αυτήν την έκταση. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.500
δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια, 5
χιλιόμετρα καλωδίων καταστράφη-

καν». Και στο «δια ταύτα», περίπου
850 νοικοκυριά είναι σήμερα χωρίς
ηλεκτροδότηση, «εκτιμούμε ότι έως
το απόγευμα (σ.σ. του Σαβάτου) θα
έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα».
Ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστησε δημοσίως τους εναερίτες, οι οποίοι επί
πέντε ημέρες βρίσκονται στις κολώνες υπό πολύ δύσκολες συνθήκες
προσπαθούν να αποκαταστήσουν
βλάβες ενός δικτύου, «το οποίο είναι
απηρχαιωμένο, διότι από δεκαετίες
έχουμε αποεπενδύσεις στη ΔΕΗ και
τον Όμιλο γενικώς. Οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν τουλάχιστον της δικής
μας συμπαράστασης», σημείωσε επίσης ενώ γνωστοποίησε ότι η υπογειοποίηση των καλωδίων έχει κατά ένα
μέρος προβλεφθεί για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Επικαλέστηκε και τα προβλήματα
που καταγράφηκαν την περασμένη
εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
εκεί όπου επί πολλές ημέρες 5 εκατ.
πολίτες έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Αυτό πάντως, συνέχισε, «δεν
αναιρεί το γεγονός ότι είναι απολύτως απαράδεκτο να μην μπορούμε να
διαχειρισθούμε την οποιαδήποτε κρίση».
Κληθείς να πάρει θέση στο κεφάλαιο της κατανομής αρμοδιοτήτων ευθυνών, παρατήρησε πως είχε ήδη
προαναγγελθεί από την κυβέρνηση
ότι το α› εξάμηνο του 2021 θα έλθει
στη Βουλή νομοσχέδιο που θα αφορά
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή τα διάφορα επίπεδα δημόσιας
λειτουργίας (πέρα από το κράτος και
την αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι
οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι οργανισμοί του Δημοσίου) έτσι ώστε «να
έχουμε καθαρές αρμοδιότητες, καθαρή ευθύνη με αντίστοιχη λογοδοσία,
καθαρούς πόρους έτσι ώστε να μην
μπορεί ο καθένας να επικαλείται την

έλλειψη υποδομών και πόρων -αυτό
το νέο πλαίσιο που θα φέρουμε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί
φαινόμενα κακής κατανομής αρμοδιοτήτων και πόρων που ισχύουν στην
Ελλάδα από δεκαετίες», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας.
Και, απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, είπε πως
«ομιλεί ανά πάσα στιγμή για τις αδυναμίες της επιτελικής δομής του κράτους και προφανώς δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει επιτελική δομή».
Για την υπόθεση Λιγνάδη, ξεκινώντας από όσα καταμαρτυρά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία στην κυβέρνηση, ζητώντας
και την παραίτηση της υπουργού Πολιτισμού, ο Γ. Γεραπετρίτης απάντηση ότι «οι αντιφάσεις της αντιπολίτευσης είναι ζήτημα διδακτορικής διατριβής (...) Η κοινωνία βλέπει τη διαφορετική φιλοσοφία στα πράγματα
ανάμεσα στις πολιτικές πτέρυγες: η
κυβέρνηση λειτουργεί ως συγκροτημένο κράτος δικαίου, δηλαδή φροντίζει έτσι ώστε να αποκαθίσταται η δικαιοσύνη των πραγμάτων. Αυτή τη
στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορεί να
αναπτυχθεί αυτό το πολύ θετικό ρεύμα της κοινωνίας για να σπάσει η σιωπή. Δεν είναι τυχαίο ότι ότι αυτό το
ρεύμα δημιουργείται τώρα και υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης», παρατήρησε.
Για το αίτημα Τσίπρα για παραίτηση της αρμόδιας υπουργού, ο Γ. Γεραπετρίτης επιχειρηματολόγησε ότι «η
κυρία Μενδώνη διόρισε έναν άνθρωπο, ο οποίος κατά το χρόνο του διορισμού του δεν είχε εντάσεις σε ό,τι
αφορούσε την επιλογή, κανείς δεν
αντέτεινε το ο,τιδήποτε. Όταν προέκυψαν ανώνυμα δημοσιεύματα χωρίς
καταγγελία, η κυρία Μενδώνη παρέμεινε στη βασική της θέση ότι θα
πρέπει να δούμε τις καταγγελίες.
Όταν υπήρξε παραίτηση, αυτή έγινε
αμέσως αποδεκτή. Και τη στιγμή αυτή συγκροτημένα -κράτος δικαίου είμαστε- θα πρέπει να περιμένουμε τι
θα αποφανθεί η δικαιοσύνη».
Και, κορυφώνοντας την κριτική
του προς την Αξιωματική Αντιπολίτευση είπε:«αυτό που δεν ανέχεται
κατά την άποψή μου η ελληνική κοινωνία, είναι αυτόν τον ανοίκειο πολιτικό καιροσκοπισμό εκ μέρους της
αντιπολίτευσης». ‹Αλλωστε, πρόσθεσε, «αυτό το απόστημα για πρώτη
φορά φαίνεται να σπάει -και δεν
αφορά μόνο τον καλλιτεχνικό χώρο,
αφορά όλους τους χώρους που υπάρ-

χει σχέση εξουσίασης, όλους τους εργασιακούς, αθλητικούς χώρους. Αυτό,
αντί να αποτελεί ένα ζήτημα, το οποίο
ομόθυμα να διαχειριστούμε έτσι ώστε
να βρούμε τη διέξοδο από αυτό μέσω
πολλών δράσεων, δράσεων παιδείας,
ρυθμιστικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία... Αντί να τα δούμε από κοινού, γίνεται, κατά τη γνώμη μου, μια πάρα
πολύ άκαιρη και άσκοπη κομματικοποίηση του φαινομένου, αυτό είναι
εντελώς απαράδεκτο».
Ο κ. Γεραπετρίτης προανήγγειλε
νέα ρύθμιση - πακέτο, που θα περιλαμβάνει και «νομοθετικές παρεμβάσεις, αυστηροποίηση ποινών, ενώ θα
ξαναδούμε τα ζητήματα παραγραφής.
Με την αναθεώρηση του Ποινικού
Κώδικα, η οποία έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπήρχε μεγάλη
ελαστικοποίηση στα ζητήματα αυτά».
Σε κάθε περίπτωση «είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με
την Παιδεία στη χώρα και πρωτίστως, με τα ζητήματα των υποκείμενων διακρίσεων, π.χ. υπάρχει ένα θέμα υποεκπροσώπησης των γυναικών
σε όλους τους χώρους. Αυτά είναι τα
φαινόμενα τα οποία καλλιεργούν τις
διακρίσεις και όλες αυτές τις παθογόνες καταστάσεις», δήλωσε.
Ερωτηθείς ειδικότερα αν η κυβέρνηση εξετάζει το θέμα παραγραφής
για βιασμό ανηλίκου, απάντησε πως
«είναι κάτι που θα μελετηθεί». «Δυστυχώς με την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα έφθασε να παραγράφεται πριν την ενηλικίωση σχεδόν. Όλα
τα νομικά ζητήματα θα τεθούν το
αμέσως επόμενο διάστημα και θα είναι μέρος ενός πλαισίου».
Τέλος, ερωτηθείς για το σχέδιο
στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας ότι αυτή θα είναι «μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα», ο
υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε
ότι «η Ελλάδα έχει καταφέρει με τα
εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει,
αρκετά καινοτόμα εργαλεία, και με
μια τεράστια δημοσιονομική θυσία,
να έχει κρατήσει σχεδόν ακέραιο το
εργατικό δυναμικό. Σε σχέση με όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τη μικρότερη στην πραγματικότητα μείωση εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι η βασική μαγιά που υπάρχει, εργοδοσία και εργαζόμενοι παραμένουν ακέραιοι. Θα υπάρξουν μέτρα που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αλλά θα ενισχύσουν και τους εργαζομένους έτσι ώστε να παραμείνουν όρθιοι. Μέτρα - γέφυρα τα
οποία θα ανακοινωθούν το αμέσως
προσεχές διάστημα».

Πλήγμα υπέστη η επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρωζώνης
Λονδίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε και πάλι τον Φεβρουάριο καθώς οι περιορισμοί του lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού σφυροκόπησαν τον κυρίαρχο τομέα υπηρεσιών, σύμφωνα
μεa έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Με τα ημερήσια κρούσματα να παραμένουν
ακόμα σε υψηλά επίπεδα, οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια
τους και έχουν κλείσει το μεγαλύτερο μέρος των
επιχειρήσεων φιλοξενίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο
ενώ τα εργοστάσια έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει ανοικτά.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI για
την ευρωζώνη της IHS Markit, που αντανακλά
την κατάσταση της οικονομίας της, κινήθηκε πιο
κοντά στο όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει
την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, στις 48,1 μονάδες τον Φεβρουάριο από τις 47,8 τον Ιανουάριο. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 48,0 μονάδες.
Ωστόσο μέρος της δραστηριότητας αφορούσε
την ολοκλήρωση παλαιών παραγγελιών. Ο δείκτης για το ανεκτέλεστο εργασιών υποχώρησε
στις 47,9 από τις 49,0 μονάδες.
«Τα ισχύοντα μέτρα lockdown λόγω της
COVID-19 κατάφεραν περαιτέρω πλήγμα στον
κλάδο υπηρεσιών της ευρωζώνης τον Φεβρουά-

ριο, ενισχύοντας την πιθανότητα μείωσης του
ΑΕΠ και πάλι το πρώτο τρίμηνο», σχολίασε ο
Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος
στην IHS Markit.
Ο PMI για τον τομέα υπηρεσιών υποχώρησε
στις 44,7 από τις 45,4 μονάδες του Ιανουαρίου,
χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών
που ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 45,9 μονάδες.
Αλλά με τις εκστρατείες εμβολιασμού να ανεβάζουν ταχύτητα, ενισχύοντας τις ελπίδες για επιστροφή σε κάποιου είδους κανονικότητα, η αισιοδοξία για τη χρονιά που είναι μπροστά μας βελτιώθηκε σημαντικά. Ο δείκτης επιχειρηματικών
προσδοκιών για τον τομέα υπηρεσιών σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρί-

λιο του 2018.
Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα μεταποίησης
βοήθησε τον PMI για τη δραστηριότητα στα εργοστάσια να καταγράψει άλμα στις 57,7 μονάδες
από τις 54,8, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2018 και αρκετά πάνω από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 54,3 μονάδες. Ο δείκτης παραγωγής σημείωσε άλμα στις 57,5 από τις 54,6 μονάδες.
Ο δείκτης νέων παραγγελιών επίσης αυξήθηκε
και τα εργοστάσια προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.
Ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε στις 50,9 από
τις 49,4 μονάδες.
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Διαμαντοπούλου: Οι πολιτικές μετά την πανδημία να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες
Αθήνα.Του Αδάμου Ζαχαριάδη/ΚΥΠΕ
υποψήφια της Ελλάδας για
τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναλύει τις προτεραιότητές της εάν
αναλάβει την ηγεσία του διεθνούς
οργανισμού, τις προκλήσεις που
υφίστανται στα μέτωπα της κλιματικής αλλαγής, της αντιμετώπισης
της φοροδιαφυγής και των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και τις
προοπτικές που σηματοδοτεί για το
διεθνές σύστημα η νέα διοίκηση των
ΗΠΑ.

Η

Πρόεδρος του «Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», πρώην Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην
Υπουργός, η κ. Διαμαντοπούλου αποτελεί την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη θέση του ΓΓ του ΟΟΣΑ, με την υποψηφιότητά της να βρίσκεται πλέον στην τελική τετράδα της
διαδικασίας ανάδειξης του νέου επικεφαλής του Οργανισμού.
Η τελική επιλογή θα ολοκληρωθεί
στις 5 Μαρτίου και εκτός από την κ.
Διαμαντοπούλου τη θέση διεκδικούν η
επίσης πρώην Ευρωπαία Επίτροπος,
Σουηδή, Σεσίλια Μάλμστρομ, ο πρώην
Υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, Ματίας Κόρμαν και ο Ελβετός
αντιπρόεδρος της Blackrock, Φιλίπ
Χίλντεμπραντ.
Ερωτηθείσα για τις προτεραιότητες
που θέτει η ίδια εφόσον τεθεί επικεφαλής του ΟΟΣΑ, η κ. Διαμαντοπούλου
σημειώνει: «Η βασική μου θέση είναι

ότι όλες οι πολιτικές ιδιαίτερα μετά
την πανδημία θα πρέπει να έχουν ως
κεντρική πολιτική θεώρηση την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Οι ανισότητες βαθαίνουν μεταξύ των χωρών,
εντός των κοινωνιών, μεταξύ των γενεών και μεταξύ των φύλων». Σε αυτό
το πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι εφόσον η
ίδια εκλεγεί επικεφαλής του ΟΟΣΑ,
βασική της επιδίωξη μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της θα είναι
«τουλάχιστον τρία επιπλέον δισεκατομμύρια άνθρωποι –Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Αργεντινή– να δουν τις χώρες
τους συμμέτοχες στις συμφωνίες και
τα στάνταρτ του Οργανισμού, όπως
για παράδειγμα σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, κανόνων για τις
πολυεθνικές, κανόνων για τις επενδύσεις».
Όπως εξηγεί αναφορικά με τις θεματικές προτεραιότητες, αυτές αφορούν

τρεις τομείς: «τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και τις
αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, δηλαδή η
αγορά εργασίας, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος».
«Ο ΟΟΣΑ είναι ένας Διεθνής Οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 38
χώρες από τέσσερις ηπείρους. Είναι
σημαντικό να ενισχύσει τη διεθνή του
παρουσία, να υποστηρίξει την πολυμέρεια, να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στις
διαρθρωτικές αλλαγές και να συνεχίσει με διαφορετικές προτεραιότητες
λόγω της πανδημίας τα κοινά προγράμματα του με τον αναπτυσσόμενο
κόσμο», επισημαίνει στο ΚΥΠΕ.
Παρά το γεγονός ότι οι Διεθνείς
Συμφωνίες του ΟΟΣΑ δεν προβλέπουν κυρώσεις, η κ. Διαμαντοπούλου
σημειώνει ότι η μη συνυπογραφή ή μη

τήρηση τους, συνεπάγονται απομόνωση για τα κράτη που επιλέγουν μια τέτοια στάση.
«Η Συμφωνία, η οποία είναι σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι για τον ΟΟΣΑ μια μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις μια
μεγάλη ανακούφιση γιατί θα έχουν
έσοδα, και για μένα μια κυρίαρχη προτεραιότητα. Στο θέμα της κλιματικής
αλλαγής, ο ΟΟΣΑ λόγω της τεράστιας
βάσης δεδομένων, των επιστημονικών
επεξεργασιών, του φακέλου που έχει
για κάθε χώρα μπορεί να υποστηρίξει
τα κράτη-μέλη του αλλά και τις συνεργαζόμενες χώρες στην επίτευξη των
στόχων της Συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή των Παρισίων το 2016»,
αναφέρει, σκιαγραφώντας ορισμένες
από τις τρέχουσες στοχεύσεις του Οργανισμού που θεωρεί ιδιαίτερα κρίσιμες.
Αναφορικά με τη νέα κυβέρνηση
των ΗΠΑ, η κ. Διαμαντοπούλου δηλώνει εμφατικά ότι πρόκειται για μια
θετική εξέλιξη ως προς την αμερικανική επάνοδο στη διεθνή πολιτική και
διπλωματική σκηνή.
«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε από την πρώτη στιγμή την επιστροφή των ΗΠΑ στην Συμφωνία των Παρισίων και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και η Υπουργός Οικονομικών κα Γέλεν ενημέρωσε ότι οι ΗΠΑ
επιστρέφουν στο τραπέζι για τη Συμφωνία του ΟΟΣΑ με τα θέματα της
φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο. Αυτά δεν είναι απλά μηνύματα, είναι συγκεκριμένα βήματα που δείχνουν ότι
οι ΗΠΑ επιστρέφουν στη διεθνή συνεργασία και στους διεθνείς οργανισμούς, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία
για το διεθνές σύστημα», τονίζει.
Ως προς τις αλλαγές που αναμένε-

ται να επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού, η κ. Διαμαντοπούλου εκτιμά ότι
αυτή επιτάχυνε μια σειρά από εξελίξεις, κινητοποιώντας αρκετές κυβερνήσεις να προβούν σε έναν αναγκαίο
ανασχεδιασμό στοχεύσεων και προτεραιοτήτων. Μεταξύ των κεντρικών ζητημάτων που διαμορφώνουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ίδια συγκαταλέγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
την κλιματική αλλαγή αλλά και τις
κοινωνικο-οικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συνδέονται με τα παραπάνω ζητήματα. «Ιδιαίτερα στην ΕΕ
οι προτεραιότητες που ετέθησαν από
το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση των κρατών – μελών αποτυπώνουν την αναγκαία πορεία στον
χάρτη του 21ου αιώνα. Στα παραπάνω
θα πρέπει να επισημάνω τις επείγουσες και θεμελιώδεις αλλαγές που χρειάζονται τα συστήματα εκπαίδευσης
και υγείας σε όλες τις χώρες», αναφέρει.
Ερωτηθείσα για τη σημασία που θα
έχει η ενδεχόμενη ανάδειξή της στην
ηγεσία του ΟΟΣΑ ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο
αξίωμα, η κ. Διαμαντοπούλου επισημαίνει ότι «η επιλογή του Γενικού
Γραμματέα όπως και κάθε επικεφαλής
διεθνούς Οργανισμού είναι ένας συνδυασμός προσόντων του υποψηφίου
και διεθνών συσχετισμών».
«Το σημαντικό είναι ότι στον 21ο αιώνα το να είσαι γυναίκα δεν είναι πλέον εμπόδιο. Η εκλογή μιας γυναίκας
από τον Μεσογειακό Νότο στο τιμόνι
ενός Διεθνούς Οργανισμού θα σπάσει
πολλά στερεότυπα και πιστεύω ότι θα
εμπνεύσει κορίτσια και γυναίκες σε
όλον τον κόσμο για να παλέψουν για
ευγενείς στόχους όποιοι και αν είναι
αυτοί», καταλήγει.

Συνέντευξη του υφυπουργού Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό Κώστα Βλάση
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με κινήσεις εκβιασμού και με την «διπλωματία των κανονιοφόρων», η Τουρκία υποσκάπτει
κάθε προσπάθεια συνεννόησης και ειρηνικής διευθέτησης, σημειώνει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο
ελληνισμό Κώστας Βλάσης, σε συνέντευξή του
στο in.gr.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι η
Ελλάδα αντιμετωπίζει την κρίση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με ψυχραιμία, ετοιμότητα και
αποφασιστικότητα, ενώ «η Τουρκία αναπτύσσει
μία επεκτατική πολιτική, η οποία βασίζεται σε
παράνομες ενέργειες που την καθιστούν παράγοντα αποσταθεροποίησης»
Αναφερόμενος στους ομογενείς τονίζει ότι
«κινητοποιούνται με δική τους πρωτοβουλία,
αποδεικνύοντας το υψηλό εθνικό τους φρόνημα
και υπενθυμίζοντάς μας ότι μέσα τους χτυπά δυνατά η ελληνική καρδιά», ενώ υπογραμμίζει και
το σημαντικό ρόλος των ομογενειακών ΜΜΕ
στην παρούσα συγκυρία.
«Όλοι μαζί, ενωμένοι, γίνονται άτυπα η φωνή
μας στα πέρατα του κόσμου», επισημαίνει και
προσθέτει πως το υπουργείο Εξωτερικών έχει
λάβει πρωτοβουλίες, ώστε «οι δίκαιες θέσεις της
χώρας να εκπέμπονται με τον κατάλληλο συντονισμένο τρόπο προς τις ξένες κυβερνήσεις, σε διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, οργανισμούς
και ακαδημαϊκούς χώρους» και να αντικρούονται «επικοινωνιακά οι αρνητικές εντυπώσεις
που δημιουργούνται για την Ελλάδα από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων».

Αναφερόμενος στην ψήφο των αποδήμων,
όπως λέει αυτό θα είναι μια πραγματικότητα από
τις επόμενες εθνικές εκλογές, αποκαθιστώντας
έτσι «μια διαχρονική αδικία για τους Έλληνες
πολίτες που διαβιούν στο εξωτερικό και δεν μπορούσαν να ασκήσουν το ύψιστο αυτό δημοκρατικό δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους».
Σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ομογενών
που θα ψηφίσουν, «αυτός θα φανεί από την εγγραφή τους στην σχετική πλατφόρμα, ωστόσο,
οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είμαι αισιόδοξος
ως προς το ύψος της συμμετοχής, λόγω των
προϋποθέσεων που έθεσαν η αντιπολίτευση και
λοιπά κόμματα στη Βουλή».
Προσθέτει ότι «ο νόμος σε μεγάλο βαθμό δεν
ικανοποιεί τους ομογενείς, αλλά ούτε και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης, η οποία ήταν αντίθετη
στο να τεθούν όρια και περιορισμοί στη ψήφο
των αποδήμων», όμως εξηγεί πως χρειαζόταν
αυξημένη πλειοψηφία 200 ψήφων στην Βουλή
για να γίνει νόμος του κράτους και «να γίνει το
πρώτο βήμα».
Προτρέπει δε τους «συμπατριώτες μας να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία, που τους
δίνεται, για πρώτη φορά και να εγγραφούν μαζικά στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους».
Ο κ. Βλάσης σημειώνει πως η πανδημία δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες στις προσπάθειες της κυβέρνησης να φέρει πιο κοντά την πατρίδα με τους ομογενείς σε όλο τον κόσμο,
ωστόσο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις
Πρεσβείες και τα Προξενεία μας σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς.

«Το χαρτοφυλάκιο του αποδήμου ελληνισμού
κρύβει από πίσω του μια δεύτερη Ελλάδα», σημειώνει. «Υπό τον συντονισμό μου, έχουμε προχωρήσει σε μία καθολική αναβάθμιση των Αρχών μας, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
προξενικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη και οι
νέες τεχνολογίες».
Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τα υπουργεία
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει
προχωρήσει η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ
προξενικών αρχών, ειδικού ληξιαρχείου και δήμων. Ήδη λειτουργεί πιλοτικά σε επτά προξενικές αρχές η υπηρεσία «MyConsulLive» και η
υπηρεσία «εικονικού βοηθού», στο Λονδίνο και
στη Νέα Υόρκη, ο οποίος δίνει επί 24ώρου βάσεως πληροφορίες για σειρά προξενικών θεμάτων
Στον τομέα της ελληνικής γλώσσας και της διατήρησης της πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και τις έδρες ελληνικών σπουδών, κατά την
διάρκεια της πανδημίας στηρίχθηκε η ελληνομάθεια με όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης
«staellinika».
Ερωτηθείς σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι
στην Ελλάδα, από την έναρξη της πανδημίας, η
πρωτόγνωρη κρίση αντιμετωπίστηκε «έχοντας
ως αρχή την πρόληψη. Αυτό αποδεικνύεται και
από το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται 23η μεταξύ των 27 ευρωπαίων εταίρων της σε αριθμό

θυμάτων».
«Ωστόσο, αυτό δεν μας παρηγορεί. Τα θύματα
της πανδημίας είναι άνθρωποι, όχι αριθμοί. Είναι
συνάνθρωποί μας, που έχασαν τη μάχη», αναφέρει, αλλά δηλώνει «αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα απτά αποτελέσματα από τους εμβολιασμούς».
Αναφερόμενος στην πρόταση του Έλληνα
πρωθυπουργού για το υγειονομικό πιστοποιητικό εμβολιασμού, ο κ. Βλάσης επισημείναι ότι
στόχο έχει τη «διευκόλυνση και εξασφάλιση της
ελευθερίας των πολιτών να μετακινηθούν όσο
γίνεται περισσότερο και κυρίως με ασφάλεια για
τους ίδιους, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που η πανδημία έχει δημιουργήσει».
Τονίζει ακόμη ότι «η κυβέρνηση εδώ και ένα
χρόνο λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν
ως στόχο την αποφυγή εκτροπής της δημοσιονομικής κατάστασης».
«Σε ό,τι αφορά στα μνημόνια, αυτά ανήκουν
στο παρελθόν. Και σε αυτό επιτρέψτε μου να είμαι κατηγορηματικός», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. «Η ΕΕ ενέκρινε, μάλιστα, πριν λίγες μέρες ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, από
το οποίο μόνο για το 2021 η χώρα μας προβλέπεται να απορροφήσει 5,5 δισ. ευρώ».
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών επισημαίνει ότι «ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σαφώς δηλώσει ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κυβέρνηση τετραετίας και πως οι
εκλογές θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του
2023».
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Επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
κληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στο
«επιτελικό κράτος» με αφορμή ιδίως
την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τέσσερις περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (TRT, ΙΟΝΙΑΝ TV, STAR Κεντρικής Ελλάδας, Κρήτη TV).

τις πρόωρες συντάξεις δεν μπόρεσαν να λύσουν
αλλά τις τριπλασίασαν και ο κ. Χατζηδάκης, αντί
να δώσει προσωρινή σύνταξη, δίνει επίδομα»,
πρόσθεσε.
Μιλώντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο
κ. Τσίπρας προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δημόσια την πρόταση
του για τη διαγραφή χρεών.
Για τον τουρισμό, σημείωσε πρωτίστως ότι δεν
πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του προηγούμενου ανοίγματος.

Σ

Η πρόσφατη κακοκαιρία «ήταν η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι
αυτό που διαφήμισε ο κ. Μητσοτάκης ως επιτελικό κράτος ήταν χίμαιρα. Το επιτελικό κράτος κατέρρευσε... Για πρώτη φορά είδαμε να μένουν χιλιάδες νοικοκυριά δίχως ρεύμα».
Για το επιτελικό κράτος τόνισε: «Καταρρέει
ένας μύθος, πρέπει να προβληματιστούμε. Το
επιτελικό κράτος είναι ένα θηριώδες κράτος
όσον αφορά τους Μανδαρίνους της εξουσίας.
Για παράδειγμα στους μετακλητούς υπαλλήλους,
που από 1.800 που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε
στους 3.000 και ο μισθός τους αυξήθηκε κατά
70%. Παράλληλα δεν είναι το κράτος δίπλα
στους πολίτες όταν το χρειάζονται».
Αναφερόμενος στην δική του πρόταση είπε:
«Αυτό που χρειάζεται η χώρα σε όλους τους κρίσιμους τομείς μετά από μία οκταετία μνημονίων
είναι κοινωνική ανασυγκρότηση. Δεν χρειάζεται
ιδιωτικοποιήσεις και golden boys, αυτό που χρειάζεται είναι να προσλάβουμε τεχνικούς και εργαζόμενους εκεί που υπάρχει ανάγκη... Η ΝΔ
αντιμάχεται το κοινωνικό κράτος, πιστεύει ότι η
ιδιωτικοποίηση είναι πανάκεια».

Τα golden boys του ΔΕΔΔΗΕ

Αναφέρθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας ότι «είναι μία υπηρεσία που έχει σήμερα περισσότερους
επιτελάρχες από ό,τι εργαζομένους και τεχνικούς, καθώς δουλεύει κυρίως με εργολάβους.
Αυτό που έκανε η ΝΔ ήταν να προετοιμάσει την
ιδιωτικοποίησή του, ένα φιλέτο για όποιον το
πάρει, και να δημιουργήσει 11 νέες θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών με αύξηση στις
αμοιβές τους από τις 5.000 ευρώ στα 14.000 χιλιάδες ευρώ. Στην ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ ο επικεφαλής έπαιρνε 56.000 το χρόνο, η ΝΔ το πρώτο που
έκανε ήταν να αυξήσει την αμοιβή στις 300.000
τον χρόνο».
Ο κ. Τσίπρας συμπέρανε: «Δεν είναι επιτελικό
το κράτος ως προς τις ανάγκες του πολίτη, αλλά
επιτελικό ως προς την εξυπηρέτηση των golden
boys και γαλάζιων παιδιών που βρίσκουν θέσεις,
χωρίς μέριμνα για τους πολίτες».
Τάχθηκε κατά της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας ότι η ιδιωτικοποίηση δικτύων είναι ακραία επιλογή. Σημείωσε ότι από το Ταμείο
Ανάκαμψης ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει σημαντική προίκα που θα την πάρει κάποιος ιδιώτης αντί πινακίου φακής. «Αυτό που σχεδιάζεται είπε είναι
σκάνδαλο», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε στο κλείσιμο της εθνικής οδού
διερωτώμενος ειρωνικά: «Τι ευφυής σύλληψη
ήταν αυτή; Γιατί τόσες κυβερνήσεις δεν το έκαναν τόσα χρόνια; Όλες οι κυβερνήσεις μία
έγνοια είχαν, να μην αποκλειστούν άνθρωποι
από τις κακοκαιρίες και να μην κοπεί στα δύο η
Ελλάδα. Εξαιρετική η σύλληψη του κ. Χρυσοχοΐδη να την κόψει στα δύο από μόνος του».
«Μιλάμε για αστεία πράγματα. Είναι η πρώτη
κυβέρνηση που το έκανε γιατί αισθάνεται ότι
μπορεί, γιατί έχει την αλαζονεία και την πρωτοφανή στήριξη από αδρά χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης. Έχει δώσει λιγότερα χρήματα
για τις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού
και τις ανάγκες των πολιτών και περισσότερα
για τους κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και
τα site».
Εκτεταμένη αναφορά έκανε στον Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, ο οποίος «σε μία στιγμή εξαλλοσύνης, για να μην πω παραφροσύνης, είπε ‘σκοτώσατε 100 ανθρώπους στο Μάτι’».
«Εκείνοι που απαρνιούνται τις ρίζες τους και

Για το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών

Για τον κ. Μητσοτάκη «είναι μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα» σε σχέση με τις εκλογές, έκρινε,
βλέποντας έναν πρωθυπουργό «εγκλωβισμένο
εξαιτίας δικών του πολιτικών επιλογών».

την παράταξή τους, συνήθως γίνονται οι πιο
σκληροί και φανατικοί για να επιβιώσουν στον
καινούργιο χώρο τους, όπως ο κ. Χρυσοχοΐδης,
που έχει γίνει μουτζαχεντίν του κ. Μητσοτάκη.
Αυτό που είπε είναι πολιτικά αδιανόητο. Φανταστείτε να βγαίνει αυτός που κάθε φορά κυβερνά
και να λέει για τον προκάτοχό του ‘εσείς τους
σκοτώσατε’. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι κανιβαλισμός».

«Απόπειρα συγκάλυψης»
στην υπόθεση Λιγνάδη

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο ελληνικό
#MeToo, ειδικά στην περίπτωση του Δημήτρη
Λιγνάδη, βάλλοντας εναντίον της υπουργού
Πολιτισμού, αλλά και του πρωθυπουργού: «Η
κυρία Μενδώνη έφθασε στο στάδιο της αυτογελοιοποίησης. Της πήρε λίγο παραπάνω να καταλάβει ότι ο κ. Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος
άνθρωπος... Η κυρία Μενδώνη δεν τον γνώριζε,
ο κ. Μητσοτάκης δεν τον γνώριζε, ο κ. Λιγνάδης
είδε φως και μπήκε στο Εθνικό».
Αναφέρθηκε «στην κεντρική επικοινωνιακή
γραμμή να μην προβάλλονται φωτογραφίες του
κ. Λιγνάδη με τον πρωθυπουργό και να υποβαθμίζεται το θέμα» και πρόσθεσε: «Ζήτησα την παραίτηση της κυρίας Μενδώνη, ζήτησα από τον κ.
Μητσοτάκη να αναλάβει την ευθύνη. Είπα ότι
δεν είναι αδίκημα να είσαι φίλος ενός ανθρώπου
που αποδεικνύεται όπως είπε η κυρία Μενδώνη
επικίνδυνος, αλλά βγες και πάρε την ευθύνη...
Βγες και πες εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
Φυσικά η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ένοχος
και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, βγες και
πες όμως ότι όσοι έχουν κάτι να πουν να πάνε
τώρα στην δικαιοσύνη και θα τους στηρίξουμε.
Αυτή η απόπειρα κουκουλώματος ήταν θλιβερή
(όπως) και η απόπειρα του κυβερνητικού εκπροσώπου που λέει ότι ‘παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους’. Είναι ‘προσωπικοί λόγοι’ οι βιασμοί; Με ευθύνη της κυβέρνησης μετατραπήκαμε σε Βατικανό, σε καθολική εκκλησία. Ελπίζω
και εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά
της, αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα παιδεραστίας
και τράφικιν ο κόμπος πρέπει να φθάσει στο χτένι. Η παιδοφιλία και ο βιασμός είναι το απεχθέστερο έγκλημα και η ανοχή πρέπει να είναι μηδενική. Εδώ επιχειρήθηκε συγκάλυψη, και το
έγκλημα είναι ταυτόσημο με το έγκλημα που κατηγορήθηκε ο κ. Λιγνάδης».
Έκρινε ότι το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές,
αρκεί να υπάρξει βούληση της πολιτείας να στηρίξει τους ανθρώπους που υπέστησαν κακοποίηση και απόφαση της δικαιοσύνης να επιληφθεί.

15.000 προσλήψεις στο
δημόσιο σύστημα υγείας

Για την πανδημία κατηγόρησε τη ΝΔ ότι, μένοντας πιστή στις ιδεολογικές της αρχές και στις
συμπράξεις με ιδιώτες, δεν ενίσχυσε το δημόσιο
σύστημα υγείας και αναφέρθηκε στην δική του
πρόταση που θα παρουσιάσει εκτεταμένα την

επόμενη εβδομάδα.
«Πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τους
ανθρώπους, μιλάμε για 15.000 προσλήψεις στο
(Εθνικό) Σύστημα Υγείας με προτεραιότητα σε
εκείνους που έδωσαν και δίνουν τη μάχη... Και
να έχουμε ουσιαστική ανακατανομή πόρων ώστε
σε βάθος πενταετίας-επταετίας να φθάσουμε
στο 7% (ενν. δαπανών επί του ΑΕΠ για τον τομέα της υγείας), που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος».
Για τους εμβολιασμούς είπε ότι «η Ευρωπαϊκή
Ένωση τα έκανε θάλασσα, γιατί κινήθηκε στο
πλαίσιο κάποιων μεγάλων εταιρειών. Τα συμβόλαια που υπέγραψε δεν θα τα υπέγραφε ούτε συνοικιακό σούπερ μάρκετ».
Για την πρότασή του για την πατέντα είπε: «Η
βασική ιδέα για την οποία είχε αρθρογραφήσει ο
Ηλίας Μόσιαλος ήταν ότι εφόσον είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς, δεν πρέπει να το δούμε σαν
εμπόρευμα και η ΕΕ θα έπρεπε ή να την αγοράσει την πατέντα ή να υποχρεώσει τις εταιρείες
που την έχουν να την δώσουν και σε άλλες εταιρείες ή στα κράτη που έχουν την δυνατότητα.
Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάλαβε, ήλθε
στην Βουλή και με χλεύασε και ανέλαβε άλλη
πρωτοβουλία, για πιστοποιητικό εμβολιασμού,
που είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Θέλω να
πιστεύω ότι είναι από την αδυναμία του να κατανοήσει το πρόβλημα... Η ανθρώπινη ζωή είναι
πάνω από τα κέρδη».

Οικονομία: «Κίνδυνος με
υπογραφή Μητσοτάκη»

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, ο κ. Τσίπρας
τόνισε ότι «ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα το 20102015 και δώσανε σε εμάς μια χρεοκοπημένη χώρα να τη στήσουμε ξανά στα πόδια της, να τη
χρεοκοπήσουν ξανά το επόμενο διάστημα».

Ανέφερε ότι «η εμμονή του στην επικοινωνία
τον εκθέτει, γιατί ο πολίτης ζει διαφορετική εικόνα» και «έτσι από την πρώτη στιγμή στο μυαλό
του είναι, πριν γίνει αυτό το ‘κλικ’ στο μυαλό
των ανθρώπων, να προλάβει να πάει σε εκλογές
για να κερδίσει περισσότερο χρόνο».
Πρόσθεσε ότι «όποτε κι αν γίνουν εκλογές
όμως, ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει αντιμέτωπος με
την πραγματικότητα της μεσαίας τάξης που βουλιάζει, της αγωνίας χιλιάδων εργαζόμενων για
το αν θα έχουν εισόδημα, των προσδοκιών που
έχουν διαψευστεί». Είπε ότι αν επιλέξει να πάει
σε εκλογές, επειδή θα δημιουργήσει την αίσθηση
της ύβρης ότι επιλέγει την πολιτική αντιπαράθεση σε περίοδο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζει
την κρίση, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αν δεν τις επιλέξει, πρόσθεσε, είναι δεδομένο ότι θα είναι αναγκασμένος
να χειριστεί τα επόμενα δύο χρόνια «το χρέος
που διογκώνεται με δική του ευθύνη, τις δομικές
αδυναμίες της οικονομίας που δεν έχει αντιμετωπίσει, την όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων».
Ερωτηθείς για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «κάθε ζωντανό κόμμα οφείλει να μην έχει
σιωπή νεκροταφείου», ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όμως υπογράμμισε πως «υπάρχει
σύμπνοια στον στρατηγικό στόχο». Αυτός είναι,
τόνισε, «να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε
την ευρύτερη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη ώστε να πετύχουμε τις προϋποθέσεις για
μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία για
να πάει η χώρα μπροστά, να ανασυγκροτήσουμε
το κοινωνικό κράτος, να μαζέψουμε ξανά τις κοινωνικές ανισότητες». Πρόσθεσε ότι αντίθετα η
κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική και όραμα για
την επόμενη μέρα, «είναι ένα πολιτικό σούπερ
μάρκετ».

Ελληνοτουρκικά

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση του ήταν
αναγκασμένη να βγάλει τη χώρα «απ’ τον πάτο
του πηγαδιού – και την έβγαλε», ενώ κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι ενώ εξελέγη κάνοντας σημαία τη μεσαία τάξη, σήμερα μιλά για
επιχειρήσεις ζόμπι.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την Κύπρο. Είπε ότι βλέπει πως «δεν πάνε καλά τα πράγματα»,
ότι «η Τουρκία προσπαθεί να βάλει στο τραπέζι
ως δήθεν λύση τη λογική της συνομοσπονδίας
που δεν είναι τίποτε άλλο από τη ντε φάκτο διχοτόμηση».
«Εμείς παλέψαμε και παλεύουμε για δίκαιη
επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία», είπε, τονίζοντας ότι υπάρχει το πλαίσιο
Γκουτέρες, είναι μια παρακαταθήκη και η όποια
συζήτηση ξεκινήσει τον Απρίλιο θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί που σταματήσαμε το 2017».
Για τα ελληνοτουρκικά θύμισε ότι έχει εκφράσει ανησυχία επειδή «όλο το 2020 εξαιτίας της
έλλειψης ξεκάθαρης στρατηγικής από την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, είχαμε σημαντικές υποχωρήσεις».

«Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι πολιτική
απάτη και υποκρισία», σχολίασε. «Είδαμε ότι οι
άριστοι τεχνοκράτες τα έκαναν θάλασσα, ούτε

Διαβεβαίωσε ότι «είμαστε υπέρ του διαλόγου,
της προσπάθειας να βρεθεί λύση μέσα από τον
διάλογο για τη διαφορά μας για την υφαλοκρη-

«Αυτός ο κίνδυνος έχει την υπογραφή Μητσοτάκη», είπε, «γιατί αν ακολουθούσε τις προτάσεις μας του Μένουμε Όρθιοι 1 και 2, το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής θα είχε υποστεί τις λιγότερες δυνατές πληγές και δεν θα είχαμε τον
κίνδυνο της μεγάλης περιπέτειας της διόγκωσης
του χρέους».
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στη συνέντευξη του σε περιφερειακoύς τηλεοπτικούς σταθμούς
πίδα που ταυτίζεται με την ΑΟΖ και στηρίζουμε
αυτή την προσπάθεια».

να βλέπουμε την πραγματικότητα ως έχει και
«αν με βάζατε σήμερα να σχεδιάσω τον διαγωνισμό του 2016, θα τον σχεδίαζα σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί σήμερα
και κάθε χρόνο που περνάει αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η παραγωγή περιεχομένου
και όχι τόσο η δυνατότητα παροχής περιεχομένου».

«Κι εμείς προσπαθήσαμε με διερευνητικές, η
Τουρκία είχε την ευθύνη για την ακόμα μία αποτυχία να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Έχω απόλυτη
επίγνωση του ότι και τώρα, η Τουρκία είναι η βασική αιτία για την οποία μπορεί να μην είμαστε
αισιόδοξοι γι› αυτές τις διερευνητικές, όμως πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια να βρεθεί λύση ή να βρεθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για το
πού διαφωνούμε», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το κρίσιμο σήμερα, σε σχέση με
το 2016, δεν είναι τόσο ο αριθμός των αδειών
όσο το περιεχόμενο, δηλαδή να υπάρχουν συνολικές προϋποθέσεις αυτό το περιεχόμενο να έχει
πλουραλισμό, αντικειμενικότητα, η ψυχαγωγία
να είναι υψηλού επιπέδου.

Υπογράμμισε ότι οι κόκκινες γραμμές μας
όταν προσερχόμαστε σε διάλογο πρέπει να είναι
ξεκάθαρες, γνωστές εντός κι εκτός χώρας.
Πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «εγκλωβισμένος», καθώς, όπως είπε, «στο ένα ράφι έχει
αυτούς που λένε ότι κόκκινη γραμμή είναι ο
ίδιος ο διάλογος και μην τυχόν κάτσουμε σε διάλογο γιατί θα είναι προδοσία, γιατί ‘δεν συζητάμε με πειρατές’ –Αντώνης Σαμαράς–, σε άλλο
ράφι είναι οι απόψεις του κ. Γεραπετρίτη, που λέει ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά
μίλια».
«Όταν έχεις αυτή τη σύγχυση, δεν ξεκαθαρίζεις ποιες είναι οι θέσεις σου, εγκυμονούν κίνδυνοι», είπε. Επιπλέον χαρακτήρισε μη σοβαρή ει-

κόνα να μην φέρνει ο πρωθυπουργός προς κύρωση τα μνημόνια συνεργασίας που απορρέουν
από τη Συμφωνία των Πρεσπών, «γιατί δεν έχει
την αυτοπεποίθηση ότι θα (τα) ψηφίσουν οι βουλευτές του».

Περιφερειακά Μέσα

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι στηρίζει απόλυτα το

αίτημα της διενέργειας διαγωνισμού ώστε να κατοχυρωθεί η αδειοδότηση στους περιφερειακούς
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Είπε μεταξύ άλλων ότι το 2021-2022 που θα
ανοίξει αυτή η συζήτηση δεν είναι το ίδιο με το
2016, καθώς, όπως ανέφερε, κάθε χρόνος που
περνά η εξέλιξη της τεχνολογίας μας αναγκάζει

Συμπλήρωσε ότι αυτό όμως απαιτεί ΕΣΡ που
θα επιτελεί ρόλο ουσίας και πολιτικό σύστημα
πιο ώριμο, ώστε να μπορεί να συνεννοείται.
«Εγώ αντιμετώπισα μια αντιπολίτευση που διαφωνούσε σε όλα. Ένας από τους λόγους που μας
οδήγησε και σε αποφάσεις που εν τέλει αποδείχθηκαν υπερβολικές σε σχέση με τους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς είναι ότι δεν είχαμε συναίνεση για να βγει το ΕΣΡ», είπε μεταξύ άλλων, ενώ
επισήμανε ότι προχτές κατέθεσε πρόταση στον
κ. Μητσοτάκη για τη δημόσια τηλεόραση, σχολιάζοντας ότι όμως δεν βλέπει να υπάρχει καμία
διάθεση.
Σπ. Γκ. - Ν.Λ.

Το κρύο επιδεινώνει τα συμπτώματα των χρόνιων παθήσεων
Τρίκαλα.Του Αποστόλη Ζώη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Καθώς διανύουμε το χειμώνα καλό
θα ήταν να γνωρίζουμε πώς να προασπίσουμε την υγεία μας ενάντια στις
καιρικές συνθήκες, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Το σώμα μας είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να ενεργοποιεί μηχανισμούς που μας προστατεύουν και διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σε πιθανές αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Για τους ανθρώπους με
χρόνια προβλήματα υγείας ωστόσο, η
πτώση της θερμοκρασίας συνεπάγεται την επιδείνωση των διαφόρων
συμπτωμάτων τους. Αυτά μεταξύ άλλων επισημαίνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η
Μαρία Βλιώρα, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Laboratory της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΣΕΦΑΑ. Η ίδια παραθέτει ενδεικτικά
κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές
αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για
την αντιμετώπιση των καταστάσεων
αυτών. Για τη χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό της
τάξεως του 8.5% (περίπου 600.000
άτομα!) των ανθρώπων πάσχουν από
αυτή. Και εξηγεί:
«Η νόσος αυτή προκαλεί στένωση
των αεραγωγών των πνευμόνων και
μερική καταστροφή του πνευμονικού
ιστού, με αποτέλεσμα να προκαλείται
δύσπνοια. Πολλοί ασθενείς με ΧΑΠ
παραπονιούνται έντονα τους χειμερινούς μήνες και σημειώνουν ότι τα συμπτώματά τους επιδεινώνονται ιδιαίτερα λόγω του κρύου. Αυτό συμβαίνει διότι στην περίοδο του χειμώνα
το αναπνευστικό μας σύστημα είναι
πολύ περισσότερο πιεσμένο σε σχέση

με τις υπόλοιπες εποχές. Η χαμηλή
θερμοκρασία του εισπνεόμενου αέρα
είναι ικανή να συρρικνώσει ακόμη
περισσότερο τις αναπνευστικές
οδούς με αποτέλεσμα η αναπνοή να
γίνεται πολύ δυσκολότερη στους πάσχοντες από ΧΑΠ». Η κ. Βλιώρα, τονίζει πως ιδιαίτερα στην περίοδο του
χειμώνα, οι ασθενείς με ΧΑΠ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αφού
ασθένειες όπως ακόμα και το κοινό
κρυολόγημα μπορούν να αποβούν
πολύ επιβαρυντικές για την υγεία
τους. Το British Lung Foundation
προτείνει μερικές πολύ απλές συμβουλές για την προάσπιση της υγείας
των πασχόντων από ΧΑΠ. Συγκεκριμένα προτείνεται, οι ασθενείς να παραμένουν όσο το δυνατόν δραστήριοι ώστε να παράγεται θερμοκρασία
από το σώμα. Οι ήπιες ασκήσεις σε
εσωτερικό χώρο είναι ένας καλός
τρόπος για να είναι κάποιος δραστήριος και ζεστός, ενώ συστήνεται να
μην περνά περισσότερο από μία ώρα
αδρανής. Τα ζεστά ροφήματα και
γεύματα, μπορούν επίσης να βοηθή-

σουν. Οι άσκοπες μετακινήσεις σε
εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να
αποφεύγονται, ωστόσο εάν κανείς
πρέπει να βγει, καλό είναι να προτιμά
να αναπνέει από τη μύτη και όχι από
το στόμα και να καλύπτει τις αναπνευστικές οδούς με μια μάσκα ή ένα
κασκόλ. Εννοείται ότι σε σοβαρές περιπτώσεις πνευμονοπάθειας οι ασθενείς θα πρέπει να έρχονται σε επαφή
με το γιατρό τους, για το αν πρέπει
να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο, ή
αυτό του πνευμονιόκοκκου.
Ακόμα μια πάθηση του αναπνευστικού που επιδεινώνεται στο κρύο
είναι το άσθμα. Παρόλο που τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με το
άσθμα στην Ελλάδα είναι κάπως περιορισμένα, υπολογίζεται, σύμφωνα
με την ερευνήτρια, ότι τουλάχιστον
το 8% του πληθυσμού υποφέρει από
κρίσεις άσθματος. Οι κρίσεις αυτές,
εξηγεί, αυξάνονται σε συχνότητα αλλά και βαρύτητα σε περιόδους με χαμηλές θερμοκρασίες αφού ο κρύος
αέρας και η υγρασία μπορούν να

προκαλέσουν συστολή των αεραγωγών και έξαρση των συμπτωμάτων
όπως ο βήχας, η δύσπνοια και ο αναπνευστικός συριγμός. Σύμφωνα με
την κλινική του Cleveland, οι πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα
ερεθίζουν τους αεραγωγούς με αποτέλεσμα να γίνονται πιο ευαίσθητοι
και να προκαλείται φλεγμονή και τα
συμπτώματα του άσθματος να γίνονται πολύ χειρότερα. Επιπρόσθετα, οι
εποχιακές ασθένειες όπως ο ιός της
γρίπης και το κρυολόγημα επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και την αντιμετώπισή της. Για
το λόγο αυτό, και στην περίπτωση
του άσθματος, συμπεραίνει, προτείνεται η κάλυψη της μύτης και του
στόματος με ένα κασκόλ και ο περιορισμός της άσκησης σε εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος για όσους χρησιμοποιούν κάποια ειδική αγωγή θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί.
Ιδιαίτερη αναφορά η κ. Βλιώρα,
κάνει για την αρθρίτιδα - σήμερα είναι γνωστά περισσότερα από εκατό
(!) είδη αρθρίτιδας, στα οποία τα συμπτώματα ποικίλουν. Ο αριθμός των
ενηλίκων, επισημαίνει, που πάσχουν
είναι ιδιαίτερα αυξημένος ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις
παιδιών που εμφανίζουν αρθρίτιδα
από πολύ μικρή ηλικία. Όσον αφορά
τα συμπτώματα της αρθρίτιδας, σύμφωνα με την ερευνήτρια, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιβαρυμένα τις περιόδους που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Για να
εξηγήσει:
“Σε μία πρόσφατη μελέτη από το
Tufts University, βρέθηκε ότι για κάθε 10 °C μείωση στη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος, ο πόνος που
ένιωθαν οι συμμετέχοντες αυξανόταν
με ανάλογο ρυθμό. Με άλλα λόγια η

χαμηλή θερμοκρασία και ατμοσφαιρική πίεση και η αυξημένη κατακρήμνιση οδηγούν σε εντονότερα συμπτώματα της αρθρίτιδας. Προτείνεται λοιπόν σε όσους πάσχουν από αρθρίτιδα να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, να ασκούνται συχνά
με τη συμβουλή ειδικών αλλά και να
προσέχουν το σωματικό τους βάρος
ώστε να μην επιβαρύνονται. Σε περιόδους με πολύ κρύο, τα βοηθητικά
αυτά μέτρα δεν συστήνονται απλά,
αλλά κρίνονται απαραίτητα για την
καλύτερη διαχείρηση των συμπτωμάτων”.
Η ερευνήτρια καταλήγει τονίζοντας:
«Αυτές είναι τρεις μόνο περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων οι οποίες
μπορούν να επιδεινωθούν με την
επέλαση του χειμώνα και από τις
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες
την περίοδο αυτή. Ιδιαίτερη έξαρση
παρατηρείται και σε ψυχικές παθήσεις ή δερματικές νόσους κατά τους
χειμερινούς μήνες αλλά και σε όσες
παθήσεις έχουν άμεση σχέση με τη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το
μήνυμα θα πρέπει να είναι ένα: Μην
αγνοείτε τα εντονότερα συμπτώματα
που μπορεί να εμφανίζονται αυτή την
περίοδο. Παρατηρείτε την εξέλιξη
τους και αποφύγετε τις διάφορες συνήθειες που μπορούν να επιβαρύνουν
την υγεία σας. Είτε είστε λάτρεις του
χειμώνα, είτε φίλοι της ζέστης και
του καλοκαιριού, να λαμβάνεται
υπ’όψιν σας τα μηνύματα που στέλνει
το σώμα σας στην προσπάθεια να
προσαρμοστεί στις διαφορετικές
θερμοκρασίες. Η λήψη απαραίτητων
μέτρων για την προάσπιση της υγείας
μας είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων».
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Κύπρος (26η αγωνιστική)
Νέα Σαλαμίνα-Καρμιώτισσα
Ολυμπιακός Λευκωσίας-ΑΕΚ
Ανόρθωση-Δόξα
Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ
Εθνικός Αχνας-ΑΕΛ
Απόλλωνας-ΕΝΠ
Πάφος-Ερμής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

4-0
1-0
1-0
1-0
21/02
21/02
22/02

56 -26αγ.
52
51
51 -26αγ.
41 -26αγ.
34 -26αγ.
30 -26αγ.
30 -26αγ.
29
29 -26αγ.
24
24
22
18 -26αγ.

Γαλλία (26η αγωνιστική)
Μπρεστ-Λιόν
Σεντ Ετιέν-Ρεμς
Ναντ-Μαρσέιγ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λιόν
Λιλ
Παρί Σ.Ζ.
Μονακό
Ρεν
Λανς
Μετζ
Μονπελιέ
Μαρσέιγ

2-3
1-1
1-1

55 -26αγ.
55
54
49
38 -24αγ.
37
35
35
35 -24αγ.

Ολλανδία (23η αγωνιστική)
Βίλεμ-Ουτρέχτη
Εμεν-Τσβόλε
Φένλο-Αλκμααρ
Φορτούνα Σιτάρντ-Ντεν Χάαγκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγιαξ
Αϊντχόφεν
Αλκμααρ
Φίτεσε
Φέγενορντ
Γκρόνινγκεν
Ουτρέχτη
Τβέντε
Φορτούνα Σ.

0-6
3-2
1-4
2-0

53 -21αγ.
47
46 -23αγ.
42
41 -21αγ.
37 -21αγ.
34
33
31 -23αγ.

Ισπανία (24η αγωνιστική)
Μπέτις-Χετάφε
Έλτσε-Εϊμπαρ
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε
Βαλένθια-Θέλτα
Βαγιαδολίδ-Ρεάλ Μαδρίτης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης
Μπαρτσελόνα
Σεβίλη
Σοσιεδάδ
Μπέτις
Βιγιαρεάλ
Λεβάντε
Γρανάδα
Θέλτα
Αθλέτικ Μπιλμπάο

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

55
52 -24αγ.
46 -22αγ.
45 -22αγ.
38
36 -24αγ.
36
31 -24αγ.
30
29 -24αγ.
28 -22αγ.

Σπορ
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Τελεία και παύλα... πρωτάθλημα ξανά!
Τ

εράστια νίκη για την Ομόνοια που επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο ΓΣΠ για την
τελευταία αγωνιστική της Α› φάσης του πρωταθλήματος Cyta. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Ασαντέ με κεφαλιά στο 7ο λεπτό, σε μια φάση που χρειάστηκε και το VAR για να δούμε εάν θα έπρεπε
να μετρήσει.
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα η τυπικά γηπεδούχος Ομόνοια θέλησε να απειλήσει
τον ΑΠΟΕΛ και μόλις στο 7ο λεπτό άνοιξε το
σκορ με την κεφαλιά του Ασαντέ μετά την σέντρα του Λέζιακς από τα αριστερά, σε μια φάση
που εξετάστηκε στο VAR, αφού αρχικά είχε δοθεί οφσάιντ.
Στο 19’ ο Τιάγκο βρέθηκε σε ευνοική θέση
εντός περιοχής και έκανε το δυνατό σουτ, αλλά
η μπάλα πέρασε για λίγο εκτός, μετά από λάθος
στην αντίπαλη άμυνα.
Στο 29’ ο Γκόμεθ επιχείρησε πολύ καλό σουτ
εκτός περιοχής, αλλά ο Ουζόχο απέκρουσε και
στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Τζιωνή πέρασε εκτός.
Ο ΑΠΟΕΛ απείλησε για πρώτη φορά στο
ματς με το σουτ του Κατσαντώνη, η μπάλα
όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
Στο 43’ η Ομόνοια έχασε τεράστια ευκαιρία
να κάνει το 2-0, μετά από πέναλτι που κέρδισε
ο Τιάγκο, αλλά ο Παπουλής έστειλε την μπάλα
έξω. Στο 54’ ο Ουζόχο πραγματοποίησε διπλή
επέμβαση, αρχικά στην σέντρα του Λέζιακς και

OMONOIA – ΑΠΟΕΛ 1-0

στη συνέχεια στο σουτ του Τζιωνή. Ένα δεκάλεπτο μετά, ο Ασάντε έκανε το γύρισμα, αλλά
ο Τζιωνής δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα
και έτσι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.
Ο ΑΠΟΕΛ δεν απείλησε ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία, από την άλλη η Ομόνοια έψαχνε
καθόλη τη διάρκεια του αγώνα ένα δεύτερο
γκολ, ωστόσο το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους.

Ήττα της Ελλάδας στο μπάσκετ από τη Βοσνία
Την ήττα με 84-69 γνώρισε από τη Βοσνία η
εθνική μπάσκετ ανδρών στη Ρίγα, στο πρώτο
παιχνίδι της για το τελευταίο «παράθυρο» των
προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2022. Το
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που έχει ήδη
εξασφαλίσει την πρόκριση για την τελική φάση
της διοργάνωσης, αλλά με τη δεύτερη ήττα του
απώλεσε οριστικά την πρώτη θέση του 8ου ομίλου, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του τη
Δευτέρα (22/2, 19:30), με αντίπαλο την οικοδέσποινα Λετονία.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 37-49, 51-64, 69-84
Η Βοσνία πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα, βρίσκοντας εύκολα λύσεις μέσα στην ελληΣημαντική νίκη πέτυχε η Ανόρθωση
που κέρδισε εντός έδρας την Δόξα με
1-0. Καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους η Ανόρθωση,
που κράτησε περισσότερο μπάλα, ενώ
είχε και τη πρωτοβουλία των κινήσεων.
Οι γηπεδούχοι ευτύχισαν να ανοίξουν το σκορ μόλις στη πρώτη ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε. Συγκεκριμένα, στο 5’ ο Καλτσάς με μια εκτέλεση φάουλ, βρήκε τον Αμπαρτζουμιάν και ο Αρμένιος με κεφαλιά εντός
περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
Τρία λεπτά αργότερα, η Δόξα απάντησε στις ευκαιρίες, με σουτ του Καλό
εντός περιοχής. Ο Λόρια ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.
Στο 18’ η Ανόρθωση έχασε μεγάλη
ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της, αφού μετά από εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά, ο Ρισβάνης έπιασε τη
κεφαλιά, αλλά ο Σισκόφσκι έδιωξε με
υπερένταση.
Στο 23’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν
νέα ευκαιρία με τον Οικονομίδη αυτή
τη φορά να σουτάρει από το ύψος της
μεγάλης περιοχής και να στέλνει τη
μπάλα έξω.
Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα
έπεσε αισθητά, όμως η Κυρία θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια προη-

νική ρακέτα, και προηγήθηκε 25-14 λίγο πριν
ολοκληρωθεί το εναρκτήριο δεκάλεπτο (26-18).
Μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου, Χρυσικόπουλος και Καββαδάς έφεραν την εθνική στο -4
(41-37), αλλά δύο συνεχόμενα τρίποντα του
Λάζιτς «πυροδότησαν» ένα 8-0, με το οποίο οι
τυπικά φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια
με προβάδισμα δώδεκα πόντων (49-37).
Το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά στο τρίτο δεκάλεπτο, ένα διάστημα στο οποίο οι Βόσνιοι κυριάρχησαν απόλυτα και, με κορυφαίους τους Σουλεϊμάνοβιτς και Καμένιας, «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο 64-40, στο 26ο λεπτό. Αν και η εθνική
«μάζεψε» τη διαφορά με ένα σερί 11-0, η ομάδα

Ομόνοια: Φαμπιάνο, Σέχου, Χούμποτσαν,
Λούφτνερ, Λέτσιακς, Γκόμεθ, Κούσουλος, Τιάγκο, Τζιωνής, Παπουλής, Ασάντε
ΑΠΟΕΛ: Ουζόχο, Σιέλης, Βινίσιους (Εντογκαλά 81’), Μερκής, Ζαμπάλα, Ανουάρ (Λουντέμο 70’), Ζαχίντ, Ντε Βινσέντι (Μπεν Σαχάρ
86’), Κλωναρίδης, Κατσαντώνης (Σατσιάς 86’),
Γκάρνερ
του Βέντραν Μπόσνιτς διαχειρίστηκε άνετα το
προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 84-69,
με την οποία «σφράγισε» και την πρώτη θέση
του ομίλου
Διαιτητές: Μαέστρ (Γαλλία), Κουκέλτσικ
(Σλοβακία), Μπισιέλ (Γαλλία)
ΕΛΛΑΔΑ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Χρυσικόπουλος 10 (1), Κατσίβελης 12 (1τρ., 6ρ.,
6ασ.), Κουζέλογλου 3 (1), Καββαδάς 16, Τσαλμπούρης 2, Μαργαρίτης 7, Μουράτος, Μωραΐτης 4, Καράμπελας 2, Τολιόπουλος, Χουγκάζ 3
(1), Σαλούστρος 10 (2τρ., 7ρ.)
ΒΟΣΝΙΑ (Βέντραν Μπόσνιτς): Βράνιες, Ρόμπερσον 10 (1τρ., 9ασ.), Πάσαλιτς, Γκέγκιτς 9
(10ασ., 5κλ.), Καμένιας 16 (7ρ.), Καμπάρα 6 (1),
Ντέλαλιτς 1, Λάζιτς 11 (3), Πενάβα 5 (1), Σουλεϊμάνοβιτς 23 (4τρ., 13ρ.), Βράμπατς 3, Ζούμπατς.

Τσούκου... τσούκου για πρωτάθλημα
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΔΟΞΑ 1-0

γούμενη με δύο γκολ διαφορά, όμως ο
Σισκόφσκι απάντησε αρνητικά στις κεφαλιές των Αμπαρτζουμιάν και Ρισβάνη.
Χαμηλός ήταν ο ρυθμός του αγώνα

στη μεγαλύτερη διάρκεια της επανάληψης.
Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο
ημίχρονο σημειώθηκε στο 76’, όταν ο
Οκριασβίλι με μια πολύ καλή εκτέλεση

φάουλ ανάγκασε τον Σισκόφσκι σε δύσκολη επέμβαση. Τρία λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία, καθώς ο Κβιλιτάια από πλεονεκτική θέση εντός περιοχής καθυστέρησε να τελειώσει τη φάση και οι ποδοσφαιριστές της Δόξας πρόλαβαν να
διώξουν.
Η μοναδική καλή στιγμή της Δόξας
ήρθε στο 85’, όταν μετά από εκτέλεση
κόρνερ, η μπάλα κτύπησε στον Αμπαρτζουμιάν πήρε πορεία προς τα δίχτυα
και ο Λόρια τη τελευταία στιγμή πρόλαβε να μαζέψει.
Ανόρθωση (Τ. Κετσπάγια): Λόρια,
Αρτυματάς, Κορέια, Νταουσβίλι (46’
Χουσμπάουερ), Οκριασβίλι (86’ Γκαλίτσιος), Μίχα (46’ Χριστοφή), Αμπαρτζουμιάν, Καλτσάς (80’ Μαργκάσα),
Βργκοτς, Κβιλιτάια (86’ Μανιάς), Ρισβάνης.
Δόξα (K. Σακκάς): Σισκόφσκι, Μουκτάρης, Εγγλέζου, Σαντίκ, Οικονομίδης (89’ Μπουλότ), Χριστοφή, Καρλίτος (69’ Μπιλάλ), Ασαμόα, Τραϊτσέφσκι (69’ Ολιβέιρα), Μιντίκκης, Κίκας.

Σπορ
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υναρπαστικό ματς στο ΟΑΚΑ, όπου
ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 με τους Φερνάντεθ (16΄), Σουάρεθ
(18΄), αλλά με τον Νταμιάν Σιμάνσκι να πετυχαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του δύο
γκολ (40΄,68΄) η ΑΕΚ περιέσωσε το βαθμό της
ισοπαλίας.
Σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε τα πάντα, ο
Αστέρας καθήλωσε την ΑΕΚ και προηγήθηκε
0-2 εκμεταλλευόμενος την αδιανόητη αδυναμία
των γηπεδούχων να καθαρίσουν τις στημένες
φάσεις. Στο 16΄ από κόρνερ του Σίτο και «στραβοκλωτσιά» του Μουνάφο η μπάλα έφτασε
στον εντελώς αμαρκάριστο Λουίς Φερνάντεθ
που από κοντά άνοιξε το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Φερνάντεθ εκτέλεσε το κόρνερ και ο σέντερ μπακ Ντάνι Σουάρεθ σηκώθηκε ανενόχλητος και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 0-2
(18΄). Ο Αθανασιάδης ήταν αυτός που σε 2-3 περιπτώσεις γλύτωσε από τρίτο γκολ την ΑΕΚ η
οποία πραγματοποιούσε εφιαλτική εμφάνιση.
Μέχρι που ένα τυχαίο γεγονός διαφοροποίησε
τα δεδομένα.
Ο Νέλσον Ολιβέιρα έφυγε εκτός αγώνα με
πρόβλημα στους προσαγωγούς (ακόμα ένας μυϊκός τραυματισμός για παίκτη της Ένωσης) και
στο ματς μπήκε ο Νέναντ Κρίστιτσιτς. Το 4-4-2
που «έμπαζε» στο κέντρο, μετατράπηκε σε 4-23-1 και οι γηπεδούχοι έγιναν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Μείωσαν με καταπληκτικό σουτ του Σιμάνσκι στο 40΄, ενώ στο 44΄ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Από φανταστική ατομική προσπάθεια του Κρίστιτσιτς και ασίστ στον
Σιμάνσκι, ο Πολωνός έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ανσαριφάρντ αστόχησε από τα δύο μέτρα...
Ο φρενήρης ρυθμός δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί στο β΄ ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, ενώ ο Αστέρας είχε αφήσει χώρο με στόχο να

Ο Σιμάνσκι έσωσε από ήττα την ΑΕΚ
ΑΕΚ – Αστέρας Τριπολης 2-2

Ούτε στο Περιστέρι κατάφερε η
ΑΕΛ να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Super League. Αν
και προηγήθηκε του Ατρομήτου με
γκολ του Ακούνια στο 44΄, η θεσσαλική ομάδα είδε τον Αγκάγεφ να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 στο 76΄ και
παραμένει «βυθισμένη» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αγνοώντας τη νίκη από τις 4 Νοεμβρίου.
Με σαφώς υψηλότερο βαθμολογικό κίνητρο, η Λάρισα ήταν σαφώς
πιο επικίνδυνη από τους γηπεδούχους, «χτυπώντας» με αξιώσεις στην
αντεπίθεση. Ο Στίφλερ στο 6΄ σούταρε πολύ άστοχα από καλή θέση, ο
Μανδάς εξουδέτερωσε τις προσπάθειες των Νικολιά (14΄) και Μπεν
Χατίρα (33΄), ενώ στο 41΄ ο Ακούνια
δεν πρόλαβε να πιάσει την κεφαλιά,
ευρισκόμενος σχεδόν στη γραμμή
του τέρματος. Σε όλα αυτά, ο Ατρόμητος είχε να αντιπαρατάξει μόλις
μία καλή στιγμή, με την κεφαλιά του
Κωτσόπουλου που πέρασε άουτ στο
31΄. Το γκολ που δικαούταν η ΑΕΛ
ήρθε τελικά στο 44΄. Από λάθος του
τερματοφύλακα Μανδά ο Μπεν-Χατίρα έγινε κάτοχος της μπάλας, δεν

Super League (23η αγωνιστική)
Ατρόμητος – ΑΕΛ
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
ΝΠΣ Βόλος – Απόλλων Σμύρνης
ΠΑΟΚ – Λαμία
ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ
Ολυμπιακός – Άρης
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Υπήρξαν κάποιες
καλές στιγμές για τους «κιτρινόμαυρους» όμως
ο νεαρός γκολκίπερ Τσιφτσής είχε εξαιρετικές
τοποθετήσεις. Μέχρι το 68ο λεπτό, όταν ο Λιβάι
Γκαρσία πάτησε γκάζι από δεξιά και έβγαλε
ασίστ για τον Σιμάνσκι ο οποίος ισοφάρισε.
Ήταν ένα γκολ πανομοιότυπο με το τέταρτο
που πέτυχε η Ένωση την περασμένη εβδομάδα
στο Αλκαζάρ. Από το σημείο εκείνο η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά, όμως ορισμένες εντυπωσιακές
επεμβάσεις του Τσιφτσή κράτησαν το ματς στην
ισοπαλία, με τους γηπεδούχους να χάνουν την
τελευταία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, στην τελευ-

Η εθνική ανδρών πόλο στους Ολυμπιακούς
Πιστή στο Ολυμπιακό ραντεβού της αποδείχθηκε και πάλι η εθνική υδατοσφαίρισης
των ανδρών. Νικώντας 13-10 τη Ρωσία στον
ημιτελικό του προ-ολυμπιακού τουρνουά του
Ρότερνταμ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και θα δώσει για 11η συνεχόμενη φορά (16η συνολικά) το «παρών» στο
μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη.
Το «καυτό» χέρι του Άγγελου Βλαχόπουλου
(πέντε γκολ), ένα καθοριστικό τέρμα του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην εκπνοή
της τρίτης περιόδου και κάποιες σημαντικές
αποκρούσεις του Μάνου Ζερδεβά έδωσαν τη
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νίκη στην παθιασμένη ελληνική ομάδα, που
αύριο (21/2, 17:00) θα διεκδικήσει την πρώτη
θέση του τουρνουά, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο.
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Βλαχόπουλος (περιφέρεια), 1-1 Μερκούλοφ (π.π.), 2-1 Βλαχόπουλος (π.π.), 3-1 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 4-1 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 4-2 Ναγκάεφ (περιφέρεια), 4-3 Χάρκοφ (π.π.), 5-3 Βλαχόπουλος (μπάσιμο), 5-4 Χάρκοφ (π.π.), 5-5
Χάρκοφ (κόντρα), 6-5 Γενηδουνιάς (π.π.), 6-6
Χάρκοφ (π.π.), 7-6 Φουντούλης (π.π.), 7-7
Μερκούλοφ (περιφέρεια), 8-7 Βλαχόπουλος

ταία φάση του παιχνιδιού.
Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)
Κίτρινες: Σβάρνας
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Σβάρνας, Νεντελτσεάρου, Λάτσι, Μιτάι (46΄ Λόπες),
Γκαρσία, Μάνταλος, Σιμάνσκι, Τάνκοβιτς (65΄
Αλμπάνης), Ολιβέιρα (30΄ λ.τρ. Κρίστιτσιτς),
Ανσαριφάρντ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς):
Τσίφτσης, Κώτσιρας, Αλβάρες, Καστάνο, Σουάρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο (84΄ Ιγκλέσιας), Τιλίκα
(62΄ Κρέσπι), Λουϊς Φερνάντεθ (75΄ Αλί Μπαμπά), Σίτο (75΄ Ριέρα), Μπαράλες.

(περιφέρεια), 9-7 Αργυρόπουλος (π.π.), 9-8
Ασάεφ (π.π.), 10-8 Καπότσης (περιφέρεια),
10-9 Κισέλεφ (περιφέρεια), 11-9 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 12-9 Βλαχόπουλος (π.π.),
13-9 Φουντούλης (κόντρα), 13-10 Χάρκοφ
(περιφέρεια).
Διαιτητές: Γουίλις (Ν. Αφρική), Μαργκέτα
(Σλοβενία)
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς,
Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης, Καπότσης 1,
Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης,
Αργυρόπουλος 2, Μουρίκης, Κολόμβος,
Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 5, Γαλανίδης
ΡΩΣΙΑ (Σεργκέι Εβστιγκνέεφ): Κοστρόφ,
Σούτσκοφ, Κισέλεφ 1, Ντερεβιάνκιν, Ασάεφ 1,
Χάρκοφ 5, Μερκούλοφ 2, Ναγκάεφ 1, Πρόνιν,
Χολόντ, Λισούνοφ, Σεπέλεφ, Ιβάνοφ

Έχασε ευκαιρία στο Περιστέρι
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΛ 1-1

μπόρεσε να πλασάρει σωστά, αλλά η
μπάλα κατέληξε στον επερχόμενο
Ακούνια που την έστειλε στην ανυπεράσπιστη εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και δοκίμασαν με
κάποια σουτ να απειλήσουν την
εστία του Νάγκι, χωρίς ιδιαίτερο

αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ απείλησε στο
68΄ με τον Ακούνια, το σουτ του
οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Μανδάς,
όμως οπισθοχώρησε και το πλήρωσε
στο 76΄, όταν ο Αγκάγεφ, μετά από
γύρισμα του Γκάλο, ισοφάρισε με
συρτό σουτ από το ύψος του πέναλτι. Στο τελευταίο τέταρτο, ήταν ο
Ατρόμητος αυτός που έψαξε το νικητήριο γκολ, χωρίς να τα καταφέρει.
Διαιτητής: Αγκάγεφ (Αζερμπαϊτζάν)
Κίτρινες: Στρούγγης, Μαυρομμάτης - Γιακιμόβσκι, Ακούνια, Ηλιάδης
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γκάλο, Γκαλβάο,
Στρούγγης, Μαυρομμάτης, Χαρίσης
(74΄ Ούμπιντες), Σάλομον, Μουνίθ
(61΄ Ραμπέγιο), Χριστοδουλόπουλος
(61΄ Αγκάγεφ), Κωτσόπουλος (83΄
Γιακουμάκης), Μανούσος (46΄
Εντομβόνγι)
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι,
Μαξιμένκο (52΄ Μιχαήλ), Ζίζιτς,
Χουσίνο, Γιακιμόβσκι (71΄ Καρανίκας), Γκράουρ, Κολομπίνο, Στίφλερ
(60΄ Ηλιάδης), Μπεν-Χατίρα (61΄
Μιλοσάβλιεβιτς), Ακούνια, Νικολιάς

1-1
2-2
21/2
21/2
21/2
21/2
22/2

57
44 -23αγ.
43
43
41
38 -23αγ.
27
26 -23αγ.
22
21
19
15 -20αγ.
14
10 -21αγ.

Αγγλία (25η αγωνιστική)
Γουλβς-Λιντς
Σαουθάμπτον-Τσέλσι
Μπέρνλι-Γουέστ Μπρομ
Λίβερπουλ-Έβερτον
Φούλαμ-Σέφιλντ Γιουν.
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ
Άστον Βίλα-Λέστερ
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γ.
Λέστερ
Τσέλσι
Γουέστ Χαμ
Λίβερπουλ
Έβερτον
Άστον Βίλα
Τότεναμ
Αρσεναλ

1-0
1-1
0-0
0-2
1-0
21/2
21/2
21/2
21/2
56
46
46
43 -25αγ.
42
40 -25αγ.
40
36 -22αγ.
36 -23αγ.
34

Γερμανία (22η αγωνιστική)
Αρμίνια Μπίλεφ.-Βόλφσμπουργκ
Γκλάντμπαχ-Μάιντς
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερ.
Αϊντραχτ Φραν.-Μπάγερν Μον.
Κολωνία-Στουτγκάρδη
Σάλκε-Ντόρτμουντ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου
Λειψία
Βόλφσμπουργκ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Λεβερκούζεν
Ντόρτμουντ
Γκλάντμπαχ
Oυνιόν Βερολίνου

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

49 -22αγ.
44
42 -22αγ.
42 -22αγ.
36
36 -22αγ.
33 -22αγ.
33 -22αγ.

Βέλγιο (27η αγωνιστική)
Μαλίν-Γάνδη
Εουπεν-Οστάνδη
Μουσκρόν-Σερκλ Μπριζ
Μπέβερεν-Σαρλερουά
Αντερλεχτ-Κορτράικ
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σταντάρ Λιέγης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπριζ
Αντβέρπ
Γκενκ
Οστάνδη
Αντερλεχτ
Λέουβεν
Σταντάρ Λιέγης
Μαλίν
Σαρλερουά

1-1
1-1
1-2
1-1
21/2
21/2

60 -26αγ.
47
43
43 -27αγ.
42
40
40
40 -27αγ.
39

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 • Monday, February 22, 2021

Καθεστώς βίας
και τρομοκρατίας
στους χώρους
εργασίας, είπε
στέλεχος του ΚΚΕ
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Με ευθύνη της σημερινής, αλλά και των
προηγούμενων κυβερνήσεων, σε πολλούς εργασιακούς χώρους υπάρχει ένα καθεστώς που
ευνοεί φαινόμενα επιβολής βίας με πολλούς
τρόπους, του εργοδότη πάνω στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, ένα καθεστώς
που ανθεί στις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν σήμερα και χτίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Κύριλλος Παπασταύρου, μέλος του Πολιτικού
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
και διευθυντής του «Ριζοσπάστη», μιλώντας
το βράδυ της Παρασκευής στον τηλεοπτικό
σταθμό «Κόντρα», με αφορμή τις εξελίξεις
στο χώρο του Πολιτισμού.
Ειδικότερα για τις εξελίξεις με τον Δ. Λιγνάδη, επισήμανε πως «η κυβέρνηση, η κα. Μενδώνη και ο πρωθυπουργός, δεν αναλαμβάνουν
την ευθύνη τους για ένα σοβαρό ζήτημα, για
την επιμονή τους στην παραμονή στη θέση του
προέδρου του Εθνικού Θεάτρου, παρότι υπήρχαν σημαντικές καταγγελίες σε βάρος του».
Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ένα καθεστώς που αφορά και τον ίδιο τον Ποινικό Κώδικα, μέσα στο
οποίο ουσιαστικά η σεξουαλική παρενόχληση
στους χώρους εργασίας πέφτουν στα μαλακά».
Ερωτηθείς για το αν πρέπει να παραιτηθεί η
υπουργός Πολιτισμού, σημείωσε πως «δεν πρέπει να υπάρχει αυταπάτη πως η εναλλαγή
υπουργών σημαίνει και εναλλαγή πολιτικής».
Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «αυτές οι
εξελίξεις δεν πρέπει να λειτουργήσουν ως άλλοθι για να ξεχάσουμε τις κινητοποιήσεις που
έγιναν το προηγούμενο διάστημα από τους
καλλιτέχνες για μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους, αλλά και ενάντια στον τρομονόμο
που ποινικοποιεί ένα καλλιτεχνικό έργο όταν
κινείται στη λογική καταγγελίας, διαμαρτυρίας
και αμφισβήτησης της ασκούμενης πολιτικής».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΛΛΗ

«Οι δηλώσεις καταδίκης για την υπόθεση
Λιγνάδη ήρθαν πολύ καθυστερημένα από την
κυβέρνηση και αυτές δεν μπορούν ούτε να
κρύψουν, ούτε να παραγράψουν τις ευθύνες
της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα», επισήμανε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στην
ΕΡΤ1. «Οι ευθύνες της κυβέρνησης δεν αφορούν μόνο τη διατήρηση του Λιγνάδη στη θέση της διοίκησης στο Εθνικό Θέατρο, αλλά
και το πλαίσιο, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, όπου εκδηλώνονται φαινόμενα εργασιακής ζούγκλας και ανασφάλειας στο χώρο
του Πολιτισμού και σε άλλους εργασιακούς
χώρους» πρόσθεσε. Όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα από την πρόσφατη κακοκαιρία, ο Γ. Δελής κατήγγειλε τις «ευθύνες των
κυβερνώντων για την απελευθέρωση της
Ενέργειας που άφησε τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς
προσωπικό και απαρχαιωμένες υποδομές».

Επίσκεψη στα
Αραβικά Εμιράτα
Λευκωσία
Ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της
Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο
Ζερβάκη, μεταβαίνουν την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα επισκεφθούν
τη Διεθνή Αμυντική Έκθεση στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΥΠΑΜ, ο
κ. Πετρίδης θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ, καθώς επίσης και με τους
ομολόγους του από Αίγυπτο και Ιορδανία.
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1.424 κρούσματα 325 διασωληνωμένοι, 23 θάνατοι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.424, εκ των
οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας, ανακοινώθηκε το
Σάββατο.

Τ

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 178.918 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ
των οποίων 51,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 47
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.921 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
23, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.272 θάνατοι. Το 95,7% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 325 (67,4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 87,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 1.270 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 247 (ημερήσια μεταβολή -10.83%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 222 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 44
έτη ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα
79 έτη.

ΣΥΣΚΕΨΗ

Συνάντηση με αντικείμενο τη διαχείριση της
αυξημένης πίεσης που δέχονται οι Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία της Αττικής, συγκάλεσε το Σάββατο το πρωί στο Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Στη συνάντηση έγινε εκτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης των ΜΕΘ στην Αττική και συζητήθηκε ο συντονισμός των ενεργειών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου
Υγείας.
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι οι επόμενες 15 ημέρες είναι κρίσιμες και πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση λόγω των αυξημένων εισαγωγών στις κλινικές Covid των Νοσοκομείων της Αττικής.
Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας συμφώνησαν με τον σχεδιασμό
του Υπουργείου Υγείας και κατέστησαν σαφή τη
βούλησή τους να συμβάλλουν στην υλοποίησή
του. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Παναγιώτης Στάθης, ο Διοικητής
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου, η Αντιπρόεδρος της ΕΕΕΘ Μαρία Θεοδωρακοπούλου και
τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΕΘ Αντώνιος Μαυρομμάτης και Αθανάσιος Πρεκατές.

40.000 ψηφιακά
πιστοποιητικά εμβολιασμού

Περίπου 40.000 πιστοποιητικά εμβολιασμού
έχουν εκδοθεί ψηφιακά μόλις μια μέρα μετά την
λειτουργία της πλατφόρμας μέσω του gov.gr.
Η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-

Φωτογραφία: Βασίλης Ψωμάς/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους στα έγγραφα μετακίνησης επιβατών αυτοκινήτων μετά την ένταξη του Δήμου Κορίνθου στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου για τον
περιορισμό μετάδοσης του covid-19, Κόρινθος, Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021.
νησης δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη με όλη
την διαδικασία του εμβολιασμού από το αρχικό
της στάδιο, τον τρόπο δηλαδή των ραντεβού μέχρι και το τελικό όπως η έκδοση της βεβαίωσης.
Τις καινοτομίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε διεθνές επίπεδο έχει επισημάνει ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στον τρόπο διαδικασίας του εμβολιασμού,
ο οποίος γίνεται είτε μέσω ψηφιακών καναλιών,
το emvolio.gov.gr ή την άυλη συνταγογράφηση,
είτε μέσω φυσικών καναλιών όπως την παρουσία
σε φαρμακεία ή ΚΕΠ, ενώ από χθες προστίθεται
και η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της πανδημίας
είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη είτε από
Δευτέρα μέσω ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «ηθελημένα επιλέξαμε να
μην χρησιμοποιήσουμε τηλεφωνικό κέντρο γιατί
διαγνώσαμε ότι ο όγκος της ζήτησης θα είναι πολύ μεγαλύτερος από την κλίμακα της προσφοράς».
Όσον αφορά στα ραντεβού που κλείνονται
πραγματοποιούνται σε ποσοστό άνω του 98%,
ενώ σε καθημερινή βάση γίνονται 21.000 εμβολιασμοί. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου
700.000 εμβολιασμοί, με 4680.000 πολίτες να
έχουν κάνει την 1η δόση του εμβολίου και 226.635
να έχουν πραγματοποιήσει και την 2η δόση, δίνοντας στην Ελλάδα την 12η θέση ανάμεσα στις
χώρες της ΕΕ ως προς τους εμβολιασμούς ανά
100 κατοίκους. Μάλιστα, η επίδοσή της είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πάνω από τις
περισσότερες «παλιές» χώρες της ΕΕ (Γερμανία,
Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο κλπ). Στις
πρώτες δύο ηλικιακές κατηγορίες που «άνοιξαν»
(δηλαδή οι άνω των 85 και οι 80-84) μέσω της άυλης προτάθηκαν περισσότερα από 110.000 ραντεβού. Επιπλέον, για τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες που ξεκίνησαν να κλείνουν ραντεβού (οι 6064 με το εμβόλιο της Astra Zeneca και οι 75-79 με
το εμβόλιο της Pfizer) αναμένεται να αποσταλούν περισσότερα από 220.000 μηνύματα με

προ-κρατήσεις σε όσους είναι εγγεγραμμένοι
στην άυλη συνταγογράφηση.
Με αυτόν τον τρόπο έχουν αποφευχθεί τεχνικές και οργανωτικές αρρυθμίες όπως έχει συμβεί
σε άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Γερμανία.
Για πράδειγμα, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ
έχουν ξεκινήσει δυναμικά στο πλήθος εμβολιασμών, το VAMS, το σύστημα οργάνωσης των εμβολιασμών που κόστισε πάνω από 44 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζεται ως τρομερά δύσχρηστο και αναξιόπιστο, ακόμα και για χρήστες με
επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Όπως αναφέρει το
MIT Technology Review, πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για ακυρώσεις από το ίδιο το σύστημα
και για λανθασμένες καταχωρήσεις που οδηγούν
σε αποκλεισμό όσους εσφαλμένα καταγράφονται
ως μη εμφανισθέντες. Η δυσχρηστία και η αναξιοπιστία του VAMS έχουν οδηγήσει ολόκληρες
πολιτείες, αλλά και δομές αυτόνομα, στην υιοθέτηση παράλληλων συστημάτων, είτε με την αγορά λογισμικού, είτε με αυτοσχέδιες (ακόμα και
χειρόγραφες) διαδικασίες. Η κακή οργάνωση έχει
προκαλέσει αδυναμία σωστής διανομής των εμβολίων, καθώς αλλού περισσεύουν και αλλού είναι σε έλλειψη. Αποτέλεσμα αυτού του χάους είναι πολλοί πολίτες να αδυνατούν να προγραμματίσουν τις δύο δόσεις του εμβολιασμού με τη μεσολάβηση του σωστού χρονικού διαστήματος
των τριών εβδομάδων.
Στην Γερμανία, η επιλογή να λειτουργήσουν
τηλεφωνικά κέντρα αποδείχτηκε ατυχής, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις προκάλεσε και ευτράπελα.
Ένα από αυτά συνέβη στο Ντόρτμουντ, όπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ένας οδηγός φορτηγού
βρέθηκε αντιμέτωπος με δεκάδες κλήσεις από ηλικιωμένους, καθώς ο αριθμός του ήταν παρόμοιος
με τη γραμμή των ραντεβού της Βόρειας Ρηνανίας
- Βεστφαλίας. Στο μεταξύ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δημιούργησε δική της γραμμή, όπου όμως
παρατηρούνται μεγάλος χρόνος αναμονής.

Πέθανε ο Ιωάννης Κ. Μαζαράκης – Αινιάν
Αθήνα.-ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου ο Ιωάννης Κ.
Μαζαράκης - Αινιάν, ο άνθρωπος που το όνομά
του έχει συνδεθεί άρρηκτα με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Όπως αναφέρει το μουσείο σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook, «από τη θέση του γενικού γραμματέα κυρίως, υπήρξε η ψυχή της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
Ελλάδος για πάνω από 40 χρόνια. Ευπατρίδης,
ευγενής, ακατάβλητος, συχνά αντισυμβατικός,
γεμάτος γνώση, ζωντάνια και χιούμορ, στάθηκε

για όλους εμάς στο μουσείο, δάσκαλος, εμπνευστής και στήριγμα. Του χρωστάμε πολλά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
Ο Ι. Κ. Μαζαράκης - Αινιάν, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1923, ήταν γιος του Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάν, ο οποίος πρωτοστάτησε
στον Μακεδονικό Αγώνα και διακρίθηκε ως
«Καπετάν Ακρίτας». Κατά την Κατοχή εργάστηκε στο δίκτυο πληροφοριών θαλάσσης του
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και κατατάχτηκε
εθελοντής στην ΙΙΙ ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία

(Ρίμινι). Αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων
το 1947. Διετέλεσε νομάρχης Καστοριάς από το
1962 και παραιτήθηκε τον Απρίλιο 1967. Το
1977-1979, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την είσοδο της Ελλάδος στην ΕΟΚ,
διηύθυνε το ελληνικό γραφείο Τύπου στις Βρυξέλλες. Γενικός γραμματέας της Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο) από το 1979, υπήρξε πολυγραφότατος στον τομέα της νεότερης ελληνικής
ιστορίας.
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Μήνυμα ομοψυχίας από την Πρόεδρο Σακελλαροπούλου
Ιωάννινα.- Της Μ. Τζώρα/ΑΠΕ-ΜΠΕ
ήνυμα ομοψυχίας και διαφύλαξης της
ελευθερίας που χάρισαν στην χώρα
μας, οι ηρωικά πεσόντες στους απελευθερωτικούς αγώνες, έστειλε από τα Ιωάννινα η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου , η οποία τιμά με την παρουσία της, τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 108
χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης, από
τους Οθωμανούς.

Μ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας την Κυριακή
αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο
Μνημείο Μπιζανομάχων δήλωσε:
«Σήμερα τιμώ όλους εκείνους που έπεσαν
ηρωικά για να απελευθερώσουν την Ήπειρο,
όλους εκείνους που συνέβαλαν, ώστε να ενσωματωθεί η πόλη των Ιωαννίνων στον εθνικό
κορμό. Τους εθελοντές, τους αντάρτες, τους
αξιωματικούς, τους απλούς στρατιώτες. Το παράδειγμά τους, μας εμπνέει και μας εμψυχώνει.
Μας θυμίζει, ότι τα οχυρά πέφτουν, όταν αγωνιζόμαστε με ομοψυχία και πίστη. Και μας καλεί
να φανούμε αντάξιοι τους, διαφυλάσσοντας
την ελευθερία που μας χάρισαν, εκπληρώνοντας τα ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκαν».

TO ΣΑΒΒΑΤΟ

Κατά την ομιλία της το Σάββατο, στην διαδικτυακή πανηγυρική εκδήλωση στην αίθουσα
«Βασίλειος Πυρσινέλλας», η κ. Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στις κρίσιμες μάχες του ελληνικού στρατού στην Μανωλιάσα, το Μπιζάνι

και τόνισε την μεγάλη συμβολική σημασία που
είχε για τους Έλληνες, η ενσωμάτωση των Ιωαννίνων στον εθνικό κορμό. Ειδική αναφορά,
μεταξύ άλλων, έκανε στους νέους από όλη την
Ελλάδα που επί 85 ημέρες πολέμησαν ασταμάτητα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων,
αλλά και στην συμβολή των γυναικών που τάχθηκαν στο πλευρό των ανδρών, τις εθελόντριες του Μικτού Στρατεύματος Ηπείρου, την καπετάνισσα Μαρία Ναστούλη-Κιτσοπούλου, την
Λαμπρινή Λώλη, την νοσοκόμα Ασπασία Ράλλη που πολέμησε γενναία στην μάχη του Δρί-

σκου ,τις «Άντρισσες των Τσεριτσάνων», που
κουβαλούσαν όπλα πυρομαχικά και τρόφιμα
κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι
τα γραπτά όσων έζησαν τις ηρωικές μάχες, για
εμάς τους μεταγενέστερους ,«είναι ένας αγωγός
μνήμης μέσα από τον οποίον περνάει και σε
εμάς η βιωμένη εμπειρία τους , μας συγκινεί και
μας συνεγείρει» και τόνισε:
«Κάθε φορά που τιμάμε τις κορυφαίες στιγμές και τα ηρωικά πρόσωπα της Ιστορίας, επιβεβαιώνουμε την συνεχή παρουσία του παρελ-

θόντος στο παρόν μας, το αναζωογονούμε με
το νόημα του, βαθαίνουμε την ιστορική μας συνείδηση».
Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα διαχρονικά
στα Ιωάννινα, για την πνευματικότητα των ανθρώπων τους. «Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, κορυφαία στιγμή της νεότερης Ιστορίας
μας, δεν είναι μια πολιτική και στρατιωτική επιτυχία. Είναι κυρίως επιτυχία πνευματική. Αυτή
την πνευματικότητα, την καλαισθησία, την
αγάπη για την πρόοδο συνάντα και σήμερα κανείς σε κάθε του βήμα στην πόλη των Ιωαννίνων».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της αναφέρθηκε στις δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων
χρόνων και εξέφρασε την πεποίθηση πως η
Ήπειρος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανάπτυξη προς όφελος όλης της χώρας. Ειδικότερα είπε:
«Η πόλη επλήγη από την οικονομική κρίση,
ανακόπηκε η μέχρι το 2010 ραγδαία ανάπτυξή
της, σήμερα δοκιμάζεται από την πανδημία.
Ωστόσο, λίγο απέχουμε από την υπέρβαση της
υγειονομικής κρίσης. Από την επανεκκίνηση
της Οικονομίας και την επανέναρξη της κοινωνικής μας δραστηριότητας.
Ο τόπος θα επανέλθει σύντομα σε κανονικές
συνθήκες λειτουργίας. Και η Ήπειρος μπορεί να
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανάπτυξη
προς όφελος όλης της χώρας. Το εγγυάται το
ρηξικέλευθο βαθειά προοδευτικό πνεύμα των
Ηπειρωτών. Πιστεύω, όπως και άλλοτε έτσι και
σήμερα θα κάνει το θαύμα».

Ενώπιον της Δικαιοσύνης πλέον η υπόθεση Λιγνάδη
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
νώπιον των διαδικασιών της Δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ο ηθοποιός-σκηνοθέτης που τελεί υπό κράτηση για την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή ενώ διευρύνεται από τη Δευτέρα η εισαγγελική έρευνα
σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας εντός του χώρου του θεάτρου .

Ε

Ο καλλιτέχνης που μέσω του συνηγόρου του έχει
διαμηνύσει πως αρνείται την κατηγορία, θα λάβει ,
αύριο, αντίγραφο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του έτσι ώστε να οργανώσει την άμυνα
του έναντι των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο
κατηγορητήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες το «κατηγορώ» των εισαγγελέων που άσκησαν ποινική δίωξη
σε βάρος του, εστιάζεται σε δύο πράξεις βιασμού ανηλίκων που έχουν τελεστεί το 2010 και το 2015.
Ο κατηγορούμενος την Τετάρτη το μεσημέρι θα
αναπτύξει τις θέσεις του στην ανακρίτρια της υπόθεσης και θα ακολουθήσει ,μετά από διαδικασία που
αναμένεται πολύωρη, η κρίση των δικαστικών αρχών
για την ποινική μεταχείριση του κορυφαίου θεατρικού προσώπου για τις πράξεις που του καταλογίζονται σε βάρος ανηλίκων ή οριακά σεξουαλικά ενηλίκων, δηλαδή 15 ετών, παιδιών.
Η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του,
που εκτιμάται πως κρίθηκε απαραίτητο από τις εισαγγελικές αρχές λόγω πιθανής συρροής περισσότερων
από μία περιστάσεων που προβλέπει ο νόμος, φαίνεται πως θα έχει βαρύνουσα σημασία στην απόφαση
που θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της απολογίας
του καλλιτέχνη.
Παράλληλα τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί μία
σημαντική κατάθεση στους Εισαγγελείς που ερευνούν συνολικά τις καταγγελίες ηθοποιών και μη, για
πράξεις εξουσιαστικής σεξουαλικής βίας πίσω από τις
κουίντες .
Ο πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας αναμένεται να καταθέσει στον Εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο το πρωί . Ο κ. Μπιμπίλας
έχει κληθεί να παραδώσει στον εισαγγελικό λειτουρ-

γό όσες καταγγελίες για σοβαρές πράξεις σεξουαλικής βίας έχει συλλέξει στο πλαίσιο της πειθαρχικής
έρευνας που διενεργείται εντός του ΣΕΗ . Μάλιστα ο
εισαγγελικός λειτουργός φαίνεται να έχει ζητήσει από
τον μάρτυρα και καταγγελίες που αφορούν τον ήδη
κατηγορούμενο κορυφαίο του θεάτρου αλλά και όσες
άλλες διαθέτει σε βάρος άλλων ηθοποιών.
Η κατάθεση και το υλικό που θα παραδώσει στον
Εισαγγελέα ο κ. Μπιμπίλας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη της έρευνας όσον
αφορά το αποκαλούμενο me too στον θεατρικό χώρο
Να σημειωθεί ότι το κυβερνητικό Αθηναϊκό Πρακτορείο λογόκρινε ανακοίνωση του Σωματείου, την
οποία αρχικά απέφευγε να δημοσιοποιήσει.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Με ανακρίβειες η ΝΔ προσπαθεί να δικαιολογήσει
τις βαριά σκιά που ρίχνει πάνω της η υπόθεση Λιγνάδη, τον οποίο διόρισαν στη θέση κηρύττοντας άκυρο
διαγωνισμό για την προκήρυξη της θέσης που είχε
προκηρύξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΝΔ απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ σε νέα ανακοίνωση
της, η οποία αναφέρει πάντως παρακάμπτει το γεγονός ότι επί τρείς τουλάχιστον ημέρες η υπουργός Πολιτισμού ηρνείτο πως υπήρχε παραίτηση Λιγνάδη,:
«Αντί απάντησης στον ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπουμε
στη χθεσινή ανάρτηση του κ. Ηλιόπουλου, ο οποίος
μέσα στην ταραχή του, σε 4 γραμμές αναίρεσε πλήρως όλα τα μυθεύματα του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν συγκάλυψης. Η 6/2 πού όπως λέει ο εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, «διαβάσαμε τη συγκλονιστική καταγγελία
του Νίκου Σ.», είναι η μέρα που υπέβαλε την παραίτησή του ο Δ. Λιγνάδης. Κι έγινε αποδεκτή την ίδια
στιγμή. Πώς γίνεται λοιπόν να υπάρχει συγκάλυψη
στη συνέχεια, όταν έχει γίνει δεκτή η παραίτηση από
την πρώτη ημέρα; Δεν πρόκειται μόνο για αντίφαση,
αλλά για τρικυμία εν κρανίω που ακυρώνει τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, σε μια σκοτεινή
υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης η
οποία έχει πλέον το λόγο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά βαριά εκτε-

θειμένος από την προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης Λιγνάδη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία σε ανακοίνωση του.
Σχολιάζει ότι «λίγη σημασία έχει πια, αν κατόπιν
εορτής παραιτήσει την υπουργό του. ‹Αλλωστε η κα
Μενδώνη ό,τι έκανε το έκανε κατ› εντολήν του». Ειδικότερα αναφέρει ότι «κατ› εντολήν του ακύρωσε τη
προκήρυξη διαγωνισμού για να αναθέσει τη Διεύθυνση του Εθνικού στον κ. Λιγνάδη. Κατ’ εντολήν του
έβγαλε ανακοίνωση για να διαψεύσει τις «φήμες»
όπως έγραφε. Κατ› εντολήν του έκανε πως δεν είδε τη
καταγγελία του Νίκου Σ. στις 6 του Φλεβάρη και πως
δεν άκουγε όλες αυτές τις μέρες την κατακραυγή των
ανθρώπων της τέχνης. Κατ› εντολήν του τέλος, έκανε στροφή 180 μοιρών, μόνο όταν έμαθαν ότι υπάρχει
μηνυτήρια αναφορά θύματος για αδίκημα που δεν
έχει παραγραφεί».
«Ελπίζουμε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «τουλάχιστον αυτή τη φορά, να μη ξαναδούμε κατ› εντολήν του, βουλευτές της ΝΔ στο δικαστήριο να υπερασπίζονται
τον κατηγορούμενο, όπως συνέβη με τον πρώην
γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ, κ. Νίκο Γεωργιάδη».
Για «ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης Λιγνάδη από πλευράς της κ. Μενδώνη και του
κ. Μητσοτάκη που κατέρρευσε υπό το βάρος των εξελίξεων», μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στο MEGA.
Σχολίασε ότι «δεν γίνεται όταν στις 6/2 βγαίνει
στη δημοσιότητα η επώνυμη καταγγελία του Νίκου
Σ., ο οποίος καταγγέλλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ο κ. Λιγνάδης να παραιτείται και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου
να είναι ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους».
Τόνισε δε ότι η κ. Μενδώνη στη συνέντευξή την Παρασκευή, «δήλωσε ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης ρωτήθηκε σχετικά και τους εξαπάτησε». Ο κ. Ηλιόπουλος διερωτήθηκε: «Ποιους εξαπάτησε; Ήταν και ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη συζήτηση;». Πρόσθεσε ότι «η κ.
Μενδώνη είναι υπουργός, δεν είναι ούτε ντετέκτιβ,
ούτε ανακριτής ώστε να κάνει η ίδια τη δουλειά της
Δικαιοσύνης» και ότι «από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι καταγγελίες, η κυβέρνηση όφειλε να αναλάβει

πρωτοβουλία ώστε να παρέμβει η Δικαιοσύνη».
Σημείωσε ότι «ο κ. Λιγνάδης, βέβαια, ήταν προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ ακύρωσε την ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για την κάλυψη της θέσης του διευθυντή του Εθνικού, ακριβώς για να διορίσουν αυτόν τον άνθρωπο στη συγκεκριμένη θέση».

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Mε τη φράση, «η στιγμή είναι πιο μεγάλη απ› τις
κομματικές μικρότητες», η Φώφη Γεννηματά κατέκρινε τόσο τη ΝΔ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ για την διαμάχη
τους με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη. Η πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής έκανε ανάρτηση στα social
media για το κίνημα #MeToo, όπου υπογραμμίζει:
«Η ΝΔ και ο Σύριζα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν, με αλληλοκατηγορίες και αντεγκλήσεις, ένα
συλλογικό κίνημα, που απαιτεί τεράστιο κουράγιο
απ› τους εκφραστές του.
Η στιγμή είναι πιο μεγάλη απ› τις κομματικές μικρότητες. Τα θύματα μας διδάσκουν το ένα μετά το
άλλο με το θάρρος τους. Ας αντλήσουμε, ως πολιτικό
σύστημα, απ› αυτό το θάρρος.
Αν μη τι άλλο τους χρωστάμε».
Η κ. Γεννηματά καταλογίζει πολιτική ευθύνη στη
κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον διορισμό Λιγνάδη,
αλλά και καθυστερημένη αντίδραση και προσπάθεια
συγκάλυψης.
Τονίζει ότι το ελληνικό #MeToo είναι ένα κίνημα
που τώρα γεννιέται και πρέπει να μείνει ελεύθερο κι
ακηδεμόνευτο.« Να μην εγκλωβιστεί σε πρόσκαιρες
κομματικές ατζέντες. Τις φωνές των θυμάτων που
σπάνε το φόβο και τη σιωπή πρέπει ως πολιτικό σύστημα να τις ακούσουμε με σεβασμό και να τις υπερασπιστούμε όλοι από κοινού. Ούτε να τις καπελώσουμε ούτε να τις φιμώσουμε. Να τις αναδείξουμε με
όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις του κράτους δικαίου.
Αλλιώς μέσα από την ανούσια κομματική αντιπαράθεση, θα αποθαρρύνουμε τα θύματα», αναφέρει η κ.
Γεννηματά στην αναρτησή της.
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Ονειρεύεται
win-win σχέση
με τις ΗΠΑ ο Ερντογάν
Άγκυρα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την επιθυμία του να αναπτύξει τις
σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει μιας αμοιβαία επωφελούς
προσέγγισης, ενώ πολλές διαφωνίες σκίασαν
τα τελευταία χρόνια τις σχέσεις μεταξύ δύο
συμμάχων του ΝΑΤΟ.
«Επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία
μας με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση στη βάση του win-win», δήλωσε ο Ερντογάν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από την
τουρκική προεδρία.
Ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους δήλωσε επίσης ότι είναι πεπεισμένος πως τα «κοινά
συμφέροντα της Τουρκίας και των Ηνωμένων
Πολιτειών είναι πιο πολλά από τις διαφορές
τους».
Η Τουρκία είχε δεχθεί με κάποια καχυποψία
την εκλογή του Τζο Μπάιντεν, φοβούμενη μια
σκλήρυνση της Ουάσινγκτον απέναντί της σε
πολλά θέματα.
Αντιδρώντας στην παράδοση το 2019 στην
Τουρκία της πρώτης συστοιχίας του ρωσικού
συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400, οι
Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Άγκυρα
από το πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών F-35 και απαγόρευσαν τον Δεκέμβριο την
έκδοση άδειας εξαγωγής όπλων στην SSB, την
τουρκική κυβερνητική υπηρεσία που είναι
υπεύθυνη για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
Μια πρώτη αμερικανική αντίδραση, που θεωρήθηκε χλιαρή από την Άγκυρα, στον θάνατο
13 Τούρκων στο Ιράκ που κρατούνταν από
τους αντάρτες του ΡΚΚ αναβίωσε αυτήν την
εβδομάδα τις εντάσεις, με τον Ερντογάν να κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι υποστηρίζει τους
Κούρδους «τρομοκράτες».
Ο θυμός της Άγκυρας κατευνάστηκε από μια
δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ο οποίος απέδωσε την ευθύνη ανοιχτά στο ΡΚΚ για τον θάνατο των 13 Τούρκων.
«Περιμένουμε μια καθαρή στάση από όλους
τους συμμάχους μας μετά τη δειλή τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή 13 πολιτών
μας», δήλωσε απόψε ο Ερντογάν.
Η απόρριψη της αρχικής καταδίκης των
ΗΠΑ από την Άγκυρα αντανακλά την δυσπιστία της απέναντι στην Ουάσινγκτον όσον
αφορά την πολιτική της έναντι των Κούρδων
ανταρτών.
Η Ουάσινγκτον θεωρεί το PKK τρομοκρατική οργάνωση, αλλά υποστηρίζει τις κουρδικές
πολιτοφυλακές των Μονάδων Προστασίας του
Λαού (YPG) στον αγώνα τους κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Αυτή η υποστήριξη
προς την ένοπλη κουρδική οργάνωση της Συρίας βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της
έντασης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Η πρώτη ομιλία Τραμπ
το Σαββατοκύριακο
στο Ορλάντο
Ουάσιγκτον

O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ θα μιλήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο
από το Ορλάντο της Φλόριντα, στην πρώτη
του ομιλία μετά την αποχώρησή του από τον
Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου.
Η ομιλία του πρώην προέδρου έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
στο πλαίσιο του Συνεδρίου Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC) που θα διεξαχθεί από
τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα
γνωστό από συνεργάτες του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει για «το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του
συντηρητικού κινήματος», σύμφωνα με την
ίδια πηγή.
Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται επίσης να μιλήσει για τη μετανάστευση και τις «καταστροφικές πολιτικές» του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν στο θέμα αυτό, σύμφωνα πάντα με συνεργάτες του.

HΠΑΚόσμος
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Η Αμερική επέστρεψε, δήλωσε
ο Μπάιντεν στους Ευρωπαίους

Εκατοντάδες
Διαδήλωσαν
εναντίον των
περιοριστικών μέτρων
Βερολίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Βερολίνο.- Της Φαίης Καραβίτη/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η

Αμερική επέστρεψε («America is
back»). Σας μιλώ σήμερα ως πρόεδρος των ΗΠΑ στην αρχή της θητείας μου και
στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο - η
Αμερική επέστρεψε», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν,
σε μια ομιλία που θεωρήθηκε ιστορική, καθώς
είναι η πρώτη του νέου προέδρου σε διεθνές
ακροατήριο και σηματοδοτεί την επιστροφή της
Ουάσιγκτον στη διατλαντική σχέση με την Ευρώπη, μετά την τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο κ. Μπάιντεν, μιλώντας την Παρασκευή στο
πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την
Ασφάλεια, τόνισε κατ› επανάληψη ότι «οι ΗΠΑ
είναι αποφασισμένες - αποφασισμένες! - να επανασυνδεθούν με την Ευρώπη», ενώ περιέγραψε τη
σχέση της χώρας του με τους Ευρωπαίους εταίρους της ως «ακρογωνιαίο λίθο όλων αυτών που
ελπίζουμε να πετύχουμε στον 21ο αιώνα». Χωρίς
να αναφερθεί ονομαστικά στον προκάτοχό του, ο
Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι τα προηγούμενα χρόνια προκλήθηκαν εντάσεις στη σχέση των ΗΠΑ με την Ευρώπη.
«Είμαστε στη μέση μιας θεμελιώδους συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση του
κόσμου μας. Μεταξύ εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα απολυταρχικά καθεστώτα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε και εκείνων
που θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και τόνισε
την ανάγκη ΗΠΑ και Ευρώπη να αντιμετωπίσουν

την Κίνα και να την εμποδίσουν «να παίζει με διαφορετικούς κανόνες». Ο ανταγωνισμός με την
Κίνα «θα είναι σκληρός. Αυτό περιμένω. Αλλά
ταυτόχρονα το καλωσορίζω», δήλωσε και έκανε
λόγο για τον «αγώνα του μέλλοντος». Ο Τζο
Μπάιντεν αναφέρθηκε ακόμη στη Ρωσία ως ανταγωνιστή ο οποίος «απειλεί την ελευθερία του λαού του» και πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις σε ό,τι
αφορά τη Ρωσία είναι διαφορετικές από αυτές
που αφορούν την Κίνα, αλλά είναι εξίσου αληθινές. Ως απειλή για την Μέση Ανατολή περιέγραψε ο Πρόεδρος Μπάιντεν το Ιράν, αλλά εξέφρασε
την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να επιστρέψει
στις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Τεχεράνης στο πλαίσιο του Ρ5+1.
Σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορωνοϊού, ο
κ. Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια στο διεθνές πρόγραμμα εμβολιασμού Covax, με την ελπίδα, όπως είπε, ότι και άλλες χώρες θα ενθαρρυνθούν να συνεισφέρουν. Τόνισε, επιπλέον, την ανάγκη αναμόρφωσης και ενίσχυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν
επιστρέψει.
Μεταξύ των μεγάλων προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους εταίρους του, ο κ. Μπάιντεν ανέφερε ακόμη την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής,
τονίζοντας την επιστροφή της χώρας του και στη
Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα. Εξέφρασε
μάλιστα την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρώπη
για την ηγετική στάση που επέδειξε τα τελευταία
τέσσερα χρόνια και δεσμεύθηκε για κοινές και
γενναίες λύσεις.

Ο Μπάιντεν επισκέφθηκε τον Μπομπ Ντόουλ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε τον πρώην γερουσιαστή Μπομπ
Ντόουλ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, δύο ημέρες
αφότου ο απόμαχος Ρεπουμπλικάνος πολιτικός και
δικηγόρος από το Κάνσας ανακοίνωσε πως έχει προχωρημένο καρκίνο στον πνεύμονα.
«Πάει καλά», περιορίστηκε να πει σε δημοσιογράφους ο κ. Μπάιντεν χθες, βγαίνοντας από εκκλησία.
Ο 78χρονος αρχηγός του κράτους επισκέφθηκε τον
97χρονο στο κτιριακό συγκρότημα Γουότεργκεϊτ,
όπου ζει ο αντίπαλος του Μπιλ Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 1996.
Ο κ. Ντόουλ, που ήταν επίσης υποψήφιος αντιπρόεδρος το 1976, όταν ο Τζέραλντ Φορντ έχασε
από τον Τζίμι Κάρτερ, ανακοίνωσε τη διάγνωση την
Πέμπτη και διευκρίνισε ότι θα υποβληθεί σε θεραπεία την επόμενη εβδομάδα.
Γνωστός για την ετοιμολογία του, το χιούμορ του
και τις ικανότητές του στον χειρισμό κοινοβουλευτι-

κών υποθέσεων, ο κ. Ντόουλ είχε μακρά καριέρα στο
αμερικανικό Κογκρέσο και υπήρξε επικεφαλής της
Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας δύο φορές.
Είχε διεκδικήσει το χρίσμα του GOP για να είναι ο
υποψήφιός του στις προεδρικές εκλογές τρεις φορές
— έχασε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1980 και από
τον Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους το 1988, προτού εντέλει το εξασφαλίσει το 1996. Υπέστη όμως
βαριά ήττα εκείνη τη χρονιά από τον Μπιλ Κλίντον.
Τον Απρίλιο του 1945, ο τότε ανθυπολοχαγός της
10ης ορεινής ταξιαρχίας του αμερικανικού στρατού
Μπομπ Ντόουλ τραυματίστηκε βαριά από τα πυρά
πολυβολητή των ναζί στα Απέννινα Όρη, νότια από
την Μπολόνια, στην πλάτη και στο χέρι. Οι άνδρες
της μονάδας του δεν πίστευαν πως θα επιζούσε.
Χρειάστηκε μακρά περίοδο αποθεραπείας. Παρασημοφορήθηκε αρκετές φορές και, το 2019, του απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός του συνταγματάρχη από
τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από — ομόφωνες —
αποφάσεις των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε διαδηλώσεις σε γερμανικές πόλεις εναντίον των περιοριστικών
μέτρων που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.
Περίπου 580 άνθρωποι συμμετείχαν σε
«σιωπηλή πορεία» στο Βερολίνο, κατά υπολογισμούς της γερμανικής αστυνομίας.
Στο Αμβούργο και στη Δρέσδη, έγιναν
αυτοκινητοπορείες υπό το λάβαρο της οργάνωσης Querdenken.
Η οργάνωση, το όνομα της οποίας θα
μπορούσε να αποδοθεί ως «παράλληλη σκέψη», προσελκύει διάφορους υποστηρικτές
από εκ πρώτης όψεως αντιτιθέμενες πλευρές του πολιτικού φάσματος, που υποστηρίζουν ότι τα περιοριστικά μέτρα παραβιάζουν
δικαιώματα των πολιτών.
Αντιδιαδηλωτές κατέβηκαν επίσης μαζικά
στους δρόμους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές.
Στο Βερολίνο είχαν εκφράσει πρόθεση —
κατά τους διοργανωτές— να λάβουν μέρος
στην πορεία περίπου 1.000 άνθρωποι.
Κατά μήκος της διαδρομής, κάτοικοι φώναζαν και σφύριζαν από τα μπαλκόνια τους,
αποδοκιμάζοντας την κινητοποίηση.
Ορισμένοι από τους αντιδιαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «έξω οι ναζί», ενώ άλλοι
χτύπαγαν μαγειρικά σκεύη. Πάντως γενικά
δεν υπήρξαν επεισόδια.
Περίπου 220 αυτοκίνητα σχημάτισαν πομπή στο Αμβούργο (δυτικά) σε ένδειξη εναντίωσης στα μέτρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στα οχήματα είχαν τοποθετηθεί πανό
με συνθήματα όπως «ανάσανε ελεύθερα,
σκέψου ελεύθερα» ή «θεμελιώδη δικαιώματα, όχι δικαίωμα στον εμβολιασμό».
Ποδηλάτες αντιδιαδηλωτές πάντως σταμάτησαν την πορεία αρκετές φορές. Τουλάχιστον ένας από τους αντιδιαδηλωτές συνελήφθη. Στη Δρέσδη (ανατολικά), 482 οχήματα πήραν μέρος στην αυτοκινητοπορεία,
σύμφωνα με την αστυνομία.

Ανησυχία ΗΠΑ – ΟΗΕ
για την Μιανμάρ
Ουάσιγκτον
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι «βαθιά ανήσυχη» όσον αφορά την πληροφορία πως οι
δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ το Σάββατο εναντίον διαδηλωτών στη Μιανμάρ και
για το συνεχιζόμενο κύμα συλλήψεων και
κατατρεγμού διαδηλωτών και άλλων, ανέφερε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις.
«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της
Βιρμανίας», ανέφερε ο κ. Πράις, χρησιμοποιώντας την ιστορική ονομασία της σημερινής Μιανμάρ.
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν
χθες στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της χώρας, όταν αστυνομικοί και
στρατιωτικοί άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν
διαδηλωτές εναντίον του στρατιωτικού
πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ΜΜΕ που επικαλέστηκαν εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών,
καθώς η καταστολή πλέον παίρνει αιματηρή
τροπή.
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε το βράδυ του Σαββάτου τη «χρήση
φονικής βίας» στη Μιανμάρ, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου στην πόλη Μανταλέι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο εξ
αυτών να χάσουν τη ζωή τους.
«Καταδικάζω τη χρήση φονικής βίας στη
Μιανμάρ», τόνισε ο κ. Γκουτέρες μέσω
Twitter. «Η χρήση φονικής βίας, ο εκφοβισμός και ο κατατρεγμός ειρηνικών διαδηλωτών είναι (ενέργειες) απαράδεκτες», πρόσθεσε.

Οικονομία
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Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε
πρακτικά αμετάβλητος, με οριακή άνοδο 0,98 μονάδας (0%), στις 31.494,32 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι
εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας, έκλεισε με
άνοδο 9,11 μονάδων (+0,07%), στις 13.874,46 μονάδες.
Ο δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 7,26 μονάδων (–0,19%), στις
3.906,71 μονάδες.
Ο Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με
άνοδο 0,11%, αντίθετα στο κόκκινο τερμάτισαν ο
Nasdaq (–1,5%) όπως και ο S&P 500 (–0,71%).

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
6.624,02 +6,87 +0,10%
Παρίσι
CAC 40
5.773,55 +45,2 +0,79%
Ζυρίχη
SMI
10.704,75 -12,96 -0,12%
Φραγκφούρτη DAX30 13.993,23 +106,3 +0,77%
Φραγκφούρτη EuroStoxx50 3.713,46 +32,42
+0,88%

Το ευρώ στα $1,2139
Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ
έναντι του δολαρίου.
Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2139 δολ.
Το ευρώ βρίσκεται στα 127,830 γεν, στο 0,8648
με τη στερλίνα και στο 1,0850 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,33% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα
105,340 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,41% και διαμορφώνεται στα
1,4033 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Περαιτέρω μείωση 2,1% σημείωσε η δύναμη
του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Δεκέμβριο
πέρυσι σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του
Δεκεμβρίου 2019, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς
το 2018, και πλέον αριθμεί 1.832 πλοία.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία
100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 40.426.271 κόρους
και παρουσίασε μείωση 4,9% τον Δεκέμβριο 2020
σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του
Δεκεμβρίου 2019, ενώ μείωση 0,1% είχε σημειωθεί
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το
2018.
**** Μείωση 12,1% σημείωσε σε μέσα επίπεδα
το 2020 ο τζίρος στην εγχώρια βιομηχανία, μετά
και την πτώση κατά 3,5% τον περασμένο Δεκέμβριο.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε μείωση
3,5% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, έναντι αύξησης 10,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση το 2019 με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 13,9% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020.
Ενώ, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 12,1% το 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019- Δεκεμβρίου 2019, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε
από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκαμήνων.
**** Σε 1.171.617 άτομα ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο του 2021
έναντι 1.181.296 ατόμων τον Δεκέμβριο του 2020
(ποσοστιαία μεταβολή -0,82%) και έναντι
1.138.791 ατόμων τον Ιανουάριο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή 2,88%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας
(αναζητούντων εργασία), τον Ιανουάριο του 2021,
ανήλθε σε 1.124.932 άτομα.

Χρηματιστήριο Κύπρου

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τον 9ο κύκλο του
INNOVATHENS Business Accelerator. Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο
κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων,
έχοντας ήδη διοργανώσει τέσσερις θεματικούς κύκλους Επιχειρηματικού Επιταχυντή, αφιερωμένους στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (από τους συνολικά οκτώ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον πέμπτο κύκλο
του INNOVATHENS Business Accelerator Creative Industries!

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε άνοδο 0,69% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που
τελειώνει, συμπληρώνοντάς τρεις ανοδικές
εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,26%.

Πάντως η ελληνική αγορά, αν και μεσομακροπρόθεσμα συνεχίζει να παραμένει σε ανοδική τάση,
για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε τον συγχρονισμό
της με τις ξένες αγορές μόνο στις πτώσεις, αλλά και
την αδυναμία της να διασπάσει τα πρόσφατα υψηλά των 829,45 μονάδων, κορυφώνοντας την αντίδραση σε χαμηλότερα επίπεδα των 804,50μονάδων.
Στις διεθνείς αγορές, οι οποίες συνεχίζουν να κινούνται κοντά στα υψηλά τους, αναπτύσσονται
ανησυχίες για πιθανή αύξηση του πληθωρισμού οι
οποίες περιορίζουν την αισιοδοξία για παγκόσμια
οικονομική ανάκαμψη. Στα ομόλογα καταγράφεται
επιδείνωση των αποδόσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Η πτώση των τιμών στα κρατικών κρατικά αμερικανικά στις πρώτες εβδομάδες του 2021 αποτελεί
απειλή για τη ρεκόρ της Wall Street, σύμφωνα με
αρκετούς διεθνείς αναλυτές. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 781,42 μονάδες,
έναντι 776,09 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,69%.
Από τις αρχές του Φεβρουαρίου σημειώνει κέρδη
4,26%, ενώ από τις αρχές του 2021 καταγράφει
απώλειες σε ποσοστό 3,41%.
Τεχνικά τα επίπεδα των 800-810 μονάδων αποτελούν ισχυρή αντίσταση για την ανοδική πορεία

της αγοράς, με επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 830 και 850 μονάδες. Στηρίξεις υπάρχουν
στις 770 και χαμηλότερα στις 740 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,24%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με κέρδη 2,70%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
πτώση σε ποσοστό 1,41%, από τις αρχές Φεβρουαρίου σημειώνει άνοδο 0,99%, ενώ από τις αρχές του
νέου έτους υποχωρεί κατά 13,75%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 302,509
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,502 εκατ. ευρώ, από 55,967 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκε στα 53,033 δισ. ευρώ, ενώ, από τις
αρχές του έτους είναι μειωμένη 832 εκατ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank
και η Eurobank διακινώντας 4.391.120 και 3.696.996
μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 17,559
εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 10,828 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 43 πτωτικά και
22 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‹Αλφα(πο) +18,56% και
Προοδευτική +14,29%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
SATO -11,43% και Τέρνα Ενεργειακή -10,74%.

Μεγάλη η πτώση τζίρου στην εστίαση
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πτώση τζίρου κατά 7 δισ. ευρώ είχαν πέρυσι, εξαιτίας της πανδημίας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή καταλυμάτων και στην εστίαση, με τη «μερίδα του λέοντος» των απωλειών του
τζίρου να καταγράφεται στην παροχή καταλυμάτων
(4,7 δισ. ευρώ), ενώ στην εστίαση, λόγω και του
delivery, η μείωση του τζίρου ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο
των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων,
ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 2.303.658.141
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 67% σε σχέση με το
2019, όπου είχε ανέλθει σε 6.991.184.282 ευρώ
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε
3.773.850.833 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 37,7% σε
σχέση με το 2019, όπου είχε ανέλθει σε 6.059.184.851
ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (73,3%), ενώ η μικρότερη μείωση (17,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
Το δ› τρίμηνο πέρυσι, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 409.330.420 ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 50,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019,
όπου είχε ανέλθει σε 831.579.407 ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δ› τρίμηνο 2020
ανήλθε σε 716.414.682 ευρώ, σημειώνοντας μείωση
46% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019, όπου είχε
ανέλθει σε 1.327.871.623 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020
ανήλθε σε 73.059.995 ευρώ, σημειώνοντας μείωση
45% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 132.846.595 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό
κύκλο εργασιών του 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (76,3%)
και η μικρότερη μείωση (0,5%) καταγράφηκε στην
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Από την άλλη
πλευρά, αύξηση 8,2% καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 59.433.225 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 58,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο
2019, όπου είχε ανέλθει σε 143.746.028 ευρώ.

ΚΥΠΕ - Θάλεια Νεοφύτου ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία
Με ημερήσιες και εβδομαδιαίες απώλειες
έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις
57,61 μονάδες παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,31%. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,03%.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε σε ποσοστό 0,29% κλείνοντας στις 34,18 μονάδες. Η
αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €83.950.
Πτωτικά κινήθηκαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με εξαίρεση Εναλλακτική
Αγορά που σημείωσε μικρή άνοδο 0,17%. Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες κατέγραψε η
Κύρια Αγορά κατά 0,91% και ακολούθησαν οι
Επενδυτικές με απώλειες 0,88% και τα Ξενοδοχεία που μειώθηκαν κατά 0,65%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €33.000 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,20). Ακολούθησαν οι μετοχές της Κυπριακή Εταιρείας Τσιμέντων με €24.066 (χωρίς
μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,41), της Τράπεζας Κύπρου με €12.257 (άνοδος 0,38% – τιμή
κλεισίματος €0,80), της Ελληνικής Τράπεζας με
€5.620 (πτώση 2,67% – τιμή κλεισίματος €0,73)
και της C.C.C. Tourist Enterprises με €2.970
(άνοδος 1,90% - τιμή κλεισίματος €0,11).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 80.

Μειώθηκε κατά 7,9%
ο κύκλος εργασιών
στην βιομηχανία
Μείωση κατά 7,9% σημείωσε την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 ο Δείκτης Κύκλου
Εργασιών στη Βιομηχανία, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο δείκτης για την εγχώρια αγορά κατέγραψε πτώση
10,0%, ενώ για τις εξαγωγές άνοδο 4,3%.
Το Νοέμβριο του 2020, ο δείκτης σημείωσε
μείωση 5,7%, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του
2019, και υποχώρησε στις 131,9 μονάδες (βάση
2015=100).
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στον
τομέα της μεταποίησης τον Νοέμβριο 2020 ο
δείκτης έφτασε τις 138,5 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 3,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο
του 2019. Μείωση παρατηρήθηκε ακόμη στον
τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά
19,7%. Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στον τομέα παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά
10,1% και στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,7%.

Μη παραπομπή της
Κύπρου στο ΔΕΕ
για εμπορικό απόρρητο
Η πλήρης συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο συνετέλεσε ώστε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να αποφασίσει να μην παραπέμψει την
Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) για παράβαση του δικαίου της ΕΕ, αφού
έκρινε ότι οι πρόνοιες της Οδηγίας έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία.
Σημαντική επίδραση στη λήψη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύεται ότι
είχαν οι μελέτες που απέστειλε η Νομική Υπηρεσία με τις οποίες ανέλυε ότι οι διατάξεις της εν
λόγω Οδηγίας εφαρμόζονταν σε μεγάλο βαθμό
από την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και από
τις αρχές του κοινοδικαίου που διέπουν την κυπριακή έννομη τάξη.
Στις 26 Νοεμβρίου 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε με ταχείες διαδικασίες
στη ψήφιση σε νόμο του σχετικού εναρμονιστικού νομοσχεδίου.
Σημειώνεται ότι, το γεγονός ψήφισης εναρμονιστικού νομοσχεδίου αφότου παρέλθει η
ημερομηνία εναρμόνισης βάσει της νομολογίας
του ΔΕΕ δεν αποτελεί λόγο μη καταδίκης του
κράτους μέλους.
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Λεμεσιανό Καρναβάλι
και εν μέσω πανδημίας
Λεμεσός.- ΚΥΠΕ

Μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την Κύπρο στέλλει
ο Δήμος Λεμεσού, ο οποίος τιμώντας την παράδοση, διοργανώνει και φέτος σειρά εκδηλώσεων για
το Καρναβάλι, μια γιορτή που συνεχίζεται ανελλιπώς εδώ και πάνω από 100 χρόνια ανεξαρτήτως
από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου
Λεμεσού, φέτος, εν μέσω της πανδημίας, το Λεμεσιανό Καρναβάλι θα έχει μεν διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά θα έχει τον ίδιο στόχο όπως κάθε
χρόνο: «Να προσφέρει στον κόσμο χαρά, διασκέδαση και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο». Με
τρόπους συμβατούς στα επιδημιολογικά δεδομένα, ο Δήμος Λεμεσού αποδεικνύει ότι ακόμα και
στους δύσκολους καιρούς, οι παραδόσεις δεν
εγκαταλείπονται, αλλά διατηρούνται ζωντανές
και απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως
ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης, σημειώνεται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με βάση τα μέχρι
σήμερα επιδημιολογικά δεδομένα, έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις.
Την Πέμπτη, 4 Μαρτίου, Έκθεση ΕΝΑΖ στο
Δημοτικό Μέγαρο, Έκθεση Φωτογραφίας με τη
ΦΕΚ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης και Έκθεση Γελοιογραφίας στο Πολιτιστικό
Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης
Την Παρασκευή, 5 Μαρτίου προγραμματίστηκε η Εκδήλωση «Ήρταν οι Σήκωσες» (σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου από το Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο)
Την Τρίτη, 9 Μαρτίου θα γίνει ο Διαγωνισμός
«Πελλόμασκας και Έξυπνης» με τη συνοδεία του
DJ MadMax (σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου) Την Παρασκευή, 12 Μαρτίου προγραμματίζεται Παράσταση στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο με τίτλο «Λες και ήταν χθες» (σε απευθείας
μετάδοση μέσω διαδικτύου)
Τέλος, το Σάββατο, 13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Βραδιά Κανταδόρων (σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου)
Σημειώνεται ακόμη ότι καθ` όλη τη διάρκεια
των Καρναβαλιού θα διεξάγεται στα δημοτικά
σχολεία της πόλης διαγωνισμός ζωγραφικής. Επίσης, ο Δήμος Λεμεσού θα επιχορηγήσει τις δύο εκδηλώσεις που θα διοργανώσει, σε συνεργασία με
το «Studio 8», για τους δημιουργούς αρμάτων του
Καρναβαλιού, οι οποίες θα μεταδοθούν από το
ΡΙΚ.

Παύθηκε
ο ψευδοϋπουργός
υγείας στα κατεχόμενα
Λευκωσία

Ο «πρωθυπουργός» έπαυσε τον «υπουργό υγείας» Αλί Πιλλί και διόρισε στη θέση του τον «υπουργό συγκοινωνιών», όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με δήλωση της «πρωθυπουργίας», ο Ερσάν Σανέρ διόρισε τον «υπουργό συγκοινωνιών και έργων» Ουνάλ Ουστέλ στη θέση του
Αλί Πιλλί. Στο «υπουργείο συγκοινωνιών και έργων» διόρισε την κόρη του πρώην ηγέτη των Τ/κ
Ντερβίς Ερογλου, την Ρεσμιγιέ Τζαναλτάι. Οπως
μεταδίδεται, ο Σανέρ παρουσίασε την αλλαγή στον
Τ/κ ηγέτη και ο Ερσίν Τατάρ την ενέκρινε.

Συγχαρητήρια
Χρυσοστόμου
στον Πατριάρχη Σερβίας
Λευκωσία

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄,
απέστειλε συγχαρητήριο γράμμα προς τον Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο, ως τον 46ο Προκαθήμενο στον Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Σάββα,
ανήμερα της ενθρονίσεως του την Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου 2021, με την οποία τον συγχαίρει,
προσθέτοντας ότι η Εκκλησία της Κύπρου μετέχει
στη χαρά της αδελφής Εκκλησίας της Σερβίας.
όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, ο Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ αφού συγχαίρει θερμά τον Πατριάρχη Σερβίας για την επάξια εκλογή,
προσθέτει ότι προσευχόμαστε όπως ο Χριστός του
χαρίζει υγεία για πολλά χρόνια και τον ενισχύει για
αίσια και καρποφόρο καθοδήγηση της Εκκλησίας
της Σερβίας για το καλό του ευσεβούς και αμετακίνητου στην πίστη των Πατέρων σερβικού λαού.

Κύπρος
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Μαζικότατη και ειρηνική η πορεία της πλατφόρμας
«Ως Δαμαί» στη Λευκωσία
Λευκωσία.- Της Κυριακής
Χριστοδούλου/ΚΥΠΕ

Μ

αζικότατη, καθόλα ειρηνική και με παλμό ήταν η
σημερινή κινητοποίηση της πλατφόρμας «Ως Δαμαί», σε συνέχεια
της εκδήλωσης του περασμένου
Σαββάτου, η οποία στιγματίστηκε από επεισόδια και χρήση βίας,
που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.
Στη σημερινή εκδήλωση συμμετείχαν μερικές χιλιάδες πολίτες
από οργανωμένα σύνολα και ομάδες που ανήκουν στην πλατφόρμα,
αλλά και κόσμος που απλά ήθελε
να διαδηλώσει την αγανάκτησή
του. Οι συμμετέχοντες με πανό και
συνθήματα συγκεντρώθηκαν γύρω στις 4 το απόγευμα στο πάρκο
στο άνοιγμα Κολοκάσι και πορεύτηκαν προς το κτίριο της Βουλής,
κάνοντας μικρή στάση εκεί, στην
πλαϊνή πλευρά και συνέχισαν
προς το Μουσείο και το άγαλμα
Μάρκου Δράκου, επιστρέφοντας
στο σημείο της εκκίνησης.

απλοκή», «κάτω η διαφθορά»,
«κάτω στη αστυνομική βία», «παραιτηθείτε», κάποιοι καταφέρονται και εναντίον των κομμάτων,
υπέρ της δημόσιας υγείας και κατά
της αστυνομικής βίας. Άλλοι έριχναν φυλλάδια με συνθήματα
όπως «ο εχθρός είναι οι τράπεζες»,
ενώ ακούστηκε και το σύνθημα
«στο δρόμο να σπάσουμε τον τρόμο». Υπήρχαν πανό με συνθήματα
και στην τουρκική γλώσσα.
Τον ρυθμό έδιναν τύμπανα, ενώ
σε κάποια στιγμή ακούστηκε και
το τραγούδι Ακορντεόν του Μάνου Λοϊζου. Αστυνομικοί βρίσκονταν παρατεταγμένοι καθ` όλη τη
διάρκεια της κινητοποίησης, επιβλέποντας χωρίς να παρεμβαίνουν. Το όχημα εκτόξευσης νερού
Αίαντας ήταν, σύμφωνα, με πληροφορίες έξω από την Αρχιεπισκοπή.
Ο τερματισμός στο άνοιγμα

Κολοκάσι συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα.
Στην κορυφή της πορείας, που
εξελίχθηκε σε μαζική, βρίσκονταν
διάφορες οργανώσεις, που συμμετέχουν στην πλατφόρμα, στο μέσο
περίπου χιλιάδες πολίτες και στο
πίσω μέρος της πορείας η Θύρα 9.
Στην πορεία υπήρχαν πολίτες

κάθε ηλικίας, νεαρόκοσμος, οικογένειες με καρότσια με μωρά, κόσμος σε ποδήλατα, σε πατίνια,
κρατώντας σκυλιά, ηλικιωμένοι,
άνθρωποι σε αναπηρικά καροτσάκια και πολλοί που κρατούσαν
λουλούδια.
Την εκδήλωση κάλυψαν και ξένα ΜΜΕ με πλάνα και δηλώσεις.

Εκεί η πορεία διαλύθηκε με τους
οργανωτές να κάνουν συνεχείς εκκλήσεις για ειρηνική διάλυση, με
αποστάσεις, τάξη και ασφάλεια.
Καθ` όλη τη διάρκεια της πορείας δεν υπήρξαν καθόλου έκτροπα,
με τους συμμετέχοντες να κρατούν αποστάσεις και να φορούν
τις μάσκες τους. Γίνονταν συνεχείς
εκκλήσεις από τα μεγάφωνα για
τήρηση των υγειονομικών μέτρων.
Οι συμμετέχοντες φώναζαν διάφορα συνθήματα όπως «κάτω η δι-

Ανακοινώθηκαν σχέδια στήριξης της υπαίθρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Την ελπίδα ότι τα νέα κυβερνητικά σχέδια για
στήριξη της στέγασης σε ορεινές και ακριτικές
περιοχές θα αγκαλιαστούν, με στόχο την αντιμετώπιση της αστυφιλίας και τη στήριξη της υπαίθρου, εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση που μεταδίδει το
ΓΤΠ, επισκέφθηκε την Παρασκευή την περιοχή
της Σολέας, εγκαινιάζοντας την ενημέρωση 13
Κοινοτήτων για ενημέρωσή τους για τα νέα κυβερνητικά σχέδια.
Όπως είπε, «υπάρχει ενθουσιασμός όσον αφορά τα συγκεκριμένα σχέδια της Κυβέρνησης».
«Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα αγκαλιαστούν
αυτά τα σχέδια για να επιτύχουμε τον στόχο, ο
οποίος είναι κοινός για όλους μας. Και ο στόχος
δεν είναι άλλος από το να επιτύχουμε αντιμετώπιση της αστυφιλίας, δυναμική στήριξη της υπαίθρου και βεβαίως προσέλκυση των νέων ανθρώπων για να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε ζωή
στην ύπαιθρο μας», τόνισε ο κ. Νουρής.
Είπε ότι «τα όσα έχουμε ακούσει σήμερα στη
Σολιά επιβεβαιώνουν απλώς ότι είμαστε προς την
ορθή κατεύθυνση. Η Κυβέρνηση θα συνεχίζει να
στηρίζει της ορεινές, ακριτικές, αλλά και μειονεκτικές περιοχές».

Συνεχίζοντας, ο ΥΠΕΣ είπε ότι θα αξιολογηθούν στην πορεία οι παρατηρήσεις, που έχουν καταγραφεί για τα συγκεκριμένα σχέδια, προσθέτοντας ότι «στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο είναι, με αυτή την ολιστική προσέγγιση των περιοχών αυτών, που αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, να πετύχουμε ακριβώς αυτό
που όλοι θέλουμε: Να δούμε ξανά μίαν ύπαιθρο η
οποία θα αναζωογονηθεί».
«Στόχος είναι επίσης και η επαναφορά του κόσμου, ο οποίος την έχει εγκαταλείψει, ξανά πίσω
στις δικές του πατρογονικές του εστίες», συμπλήρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Από την πλευρά του, ο Ξενάκης Ξενοφώντος,
Πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Σολέας, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό, αλλά και την
Κυβέρνηση, που έχει εξαγγείλει το Σχέδιο Αναζωογόνησης των Ορεινών Κοινοτήτων, είπε ότι «είναι ένα σχέδιο το οποίο περιμέναμε εδώ και πάρα
πολλά χρόνια».
Το σχέδιο, ανέφερε, «θα τονώσει και θα συγκρατήσει την αποψίλωση, την οποία δεχόμαστε
διαχρονικά οι ορεινές Κοινότητες». «Τόσο το σχέδιο όσο και τα επιδόματα, για τα οποία μας έχουν
ενημερώσει, θα προσφέρουν στην περιοχή μας
μια άλλη ζωή», κατέληξε.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κιτρομηλίδης, είπε ότι ήταν μια

πρώτη ενημέρωση για τα Στεγαστικά Σχέδια και
τα επιδόματα. «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι
μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση, η οποία
θα βοηθήσει τις Κοινότητες της ορεινής περιοχής
και τις απομακρυσμένες, ούτως ώστε να παραμείνουν νεαρά ζευγάρια, που τα έχει ανάγκη ο τόπος
εδώ στην περιοχή, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανές αυτές τις Κοινότητες», ανάφερε ο
κ. Κιτρομηλίδης. Υπογράμμισε ότι είναι σχέδια, τα
οποία θα βοηθήσουν στο να πραγματοποιήσουν
τα όνειρά τους κάποια νεαρά ζευγάρια.
Εξάλλου, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών
Κοινοτήτων Κώστας Χαμπιαούρης, συνεχάρη τον
Υπουργό Εσωτερικών για την εξαγγελία των Στεγαστικών Σχεδίων και επιδομάτων.
«Πρόκειται για σχέδια, τα οποία συνάδουν με
την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο το 2019», είπε και πρόσθεσε ότι είναι μέσα
στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που
περνάει η πατρίδα μας, λόγω της πανδημίας και
άλλων καταστάσεων, δεν γίνονται εκπτώσεις»,
τόνισε ο Επίτροπος. «Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι και προχωρούμε για μια βιώσιμη ανάπτυξη
στις ορεινές μας Κοινότητες», είπε.
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Συγκρατημένα αισιόδοξη κυβέρνηση
εν όψει της άτυπης διάσκεψης 5+1
Λευκωσία.Της Μαρίας Κονιώτου/ΚΥΠΕ
υγκρατημένα αισιόδοξη δηλώνει πως είναι η Λευκωσία,
ενόψει της άτυπης διάσκεψης για το
Κυπριακό, στέλλοντας παράλληλα
το μήνυμα πως δεν αποδέχεται αλλαγή βάσης και μορφής λύσης του
κυπριακού προβλήματος, ως επίσης
επιδιαιτησίες και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της
ομάδας νομικών που έχει συγκροτηθεί, στο πλαίσιο της προετοιμασίας
για την άτυπη διάσκεψη.

Σ

Μετά και τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών, πως ο Αντόνιο
Γκουτέρες σκοπεύει να συγκαλέσει
άτυπη συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό πολύ σύντομα, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως αναμένεται ότι
εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, μέσα στην επόμενη βδομάδα το
πιο πιθανόν, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη για
το θέμα αυτό. Πληροφορίες θέλουν
τη συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη
Γενεύη, την τελευταία εβδομάδα του
Απριλίου, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
«Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει
κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε
περισσότερο. Απλώς να αναμένουμε
την επίσημη ανακοίνωση από τα
Ηνωμένα Έθνη», είπε ο κ. Κούσιος.
Ερωτηθείς για την προετοιμασία
της Λευκωσίας ενόψει της άτυπης διάσκεψης , ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως «η προετοιμασία για την
άτυπη πενταμερή έχει ξεκινήσει εδώ
και αρκετό καιρό. Είναι γνωστό ότι
έχει συγκροτηθεί και μια ομάδα ειδικών νομικών σε θέματα συνταγματικού δικαίου και άλλων παρεμφερών
ειδικοτήτων, η οποία έχει συνέλθει
ήδη σε αρκετές συνεδρίες», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως «τα μέλη της ομάδας αυτής έχουν μελετήσει διάφορα
θέματα, τα οποία έχουν τεθεί ενώπιόν
τους, και άρχισε ήδη η συζήτηση των
αποτελεσμάτων της εργασίας στην
οποία έχουν προβεί. Και τη Δευτέρα

θα υπάρξει νέα συνάντηση της ομάδας αυτής για συζήτηση συγκεκριμένων νομικών θεμάτων που αφορούν
την ουσία του Κυπριακού αλλά και
την άτυπη πενταμερή», ανέφερε.
Παράλληλα, σημείωσε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συναντηθεί με την διαπραγματευτική ομάδα
«και προτίθεται να αξιοποιήσει όλα
τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, ιδιαίτερα στους τομείς με τους
οποίους έχουν ασχοληθεί, όπως θα
αξιοποιήσει και τη συμβολή των ειδικών συνταγματολόγων, νομικών».
Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις
του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, πως θα
θέσει στο τραπέζι της άτυπης διάσκεψης το μοντέλο λύσης δυο κυρίαρχων κρατών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως «εμείς υποστηρίζουμε μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων
Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Υπενθύμισε πως «μόλις πρόσφατα
στη διαδικασία για την ανανέωση της
θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το Συμβούλιο Ασφαλείας ομόφωνα υιοθέτησε
το ψήφισμα 2561, με το οποίο επιβεβαιώθηκε το ψήφισμα 1251 καθόσον
αφορά τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Και είναι ξεκάθαρο ότι το
1251 καθορίζει ποια είναι η βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος»,
ανέφερε.
Ο κ. Κούσιος είπε ακόμη πως «ο
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών έχει και έλκει τους όρους εντολής του από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών».
Πρόσθεσε πως «εφόσον λοιπόν τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας καθορίζουν τη μορφή και τη βάση
λύσης του κυπριακού προβλήματος,
εμείς προσβλέπουμε ότι ο Γενικός
Γραμματέας θα λειτουργήσει μέσα
στα πλαίσια των όρων εντολής του,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα
πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να υπάρξει μια διέξοδος,
εφόσον υπάρχει μια κατάσταση που
δεν δίνει δυνατότητες περαιτέρω διαπραγμάτευσης, με τον ίδιο τρόπο που
ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες στο

Κραν Μοντανά, καταγράφοντας τα
έξι σημεία στο έγγραφό του».
Οι θέσεις μας παραμένουν αναλλοίωτες και θα πάμε στη διάσκεψη με
ξεκάθαρες θέσεις, ανέφερε, σημειώνοντας πως η μορφή λύσης πρέπει να
είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η λύση θα
πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές
και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κράτος μέλος της οποίας είναι και θα
συνεχίσει να είναι η Κύπρος.
Πρόσθεσε πως δεν είναι εξάλλου
τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θα είναι
παρούσα στις διαπραγματεύσεις επί
της ουσίας του κυπριακού προβλήματος, με ειδικό απεσταλμένο, ενώ ταυτόχρονα θα είναι παρούσα, ως παρατηρητής, και στην άτυπη πενταμερή.
Ο κ. Κούσιος είπε πως δεν πρέπει
επίσης να ξεχνούμε τις συγκλίσεις
που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου, όπως δεν μπορούμε να ξεχνούμε την Κοινή Δήλωση
της 25ης Νοεμβρίου του 2019 στο Βερολίνο, κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον
τότε Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί,
και την Κοινή Δήλωση του Φεβρουαρίου του 2014 του Προέδρου Αναστασιάδη και του τότε Τ/κ ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου.
Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κ.
Τατάρ, ο κ. Κούσιος είπε πως παρόμοιες δηλώσεις από τ/κ πλευράς είχαμε και στο παρελθόν. «Να θυμίσω
όταν ήταν ηγέτης των Τ/κ ο Ραούφ
Ντενκτάς και όταν ήταν Τ/κ ηγέτης ο
κ. Ερογλου. Δεν είχαμε περίπου την
ίδια αντιμετώπιση και τότε;», ανέφερε.
Ας ελπίσουμε, πρόσθεσε, «ότι θα
πάμε στην άτυπη πενταμερή για να
καθοριστούν επακριβώς επίσημα
πλέον οι θέσεις των δυο πλευρών.
Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για
όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Υπάρχει
μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα
μπορέσει η άτυπη πενταμερής να έχει
κάποια αποτελέσματα, ώστε να ενθαρρυνθεί ο Γενικός Γραμματέας των

Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσει στο
επόμενο ουσιαστικό βήμα που είναι η
διαπραγμάτευση για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, μια λύση που
πρέπει να είναι δίκαιη, λειτουργική,
άρα βιώσιμη, και απαλλαγμένη από
αναχρονιστικές εγγυήσεις ή παρουσία ξένων στρατευμάτων”, υπογράμμισε.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο
κ. Κούσιος είπε πως ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
δεν θα είναι επιδιαιτητικός, σημειώνοντας πως το Κυπριακό «είναι πρόβλημα που αφορά την Κύπρο την ίδια,
είναι κυπριακής ιδιοκτησίας.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε
επιδιαιτησίες, ούτε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα», τόνισε.
Πρόσθεσε πως «το τι ευελπιστούμε
είναι ότι με τις θέσεις οι οποίες θα κατατεθούν ο Γενικός Γραμματέας θα
έχει τη δυνατότητα, με τις παρεμβάσεις του, να βοηθήσει τα μέρη στο να
προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα».
«Είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι
δεν είναι αποδεκτή η αλλαγή βάσης
και μορφής λύσης του κυπριακού
προβλήματος», κατέληξε ο κ. Κούσιος

H ΡΩΣΙΑ

Απαράδεκτη χαρακτήρισε την έξωθεν επιβολή σχεδίου λύσης στο Κυπριακό η εκπρόσωπος του ρωσικού
Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για «βρετανικό σχέδιο». Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξη της Μόσχας στα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, που προνοούν λύση διζω-

νικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ενώ
είπε ότι κάθε αλλαγή στις βασικές παραμέτρους θα πρέπει να επανεξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Μιλώντας κατά την ενημέρωση
του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών,
την Πέμπτη, η κ. Ζαχάροβα ανέφερε
ότι η Ρωσία υποστηρίζει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για
επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και
συνολικής λύσης του Κυπριακού.
«Ωστόσο, όπως έχουμε πει πολλές
φορές, δεν πρέπει να ασκείται πίεση
σε κανένα από τα μέρη. Είναι απαράδεκτο να τους επιβληθεί ένα σχέδιο
για διευθέτηση έξωθεν ή αυστηρά
χρονοδιαγράμματα ή να προσαρμοστεί η αρωγή του ΟΗΕ στους δείκτες
προόδου στις συνομιλίες» είπε.
Οι ίδιοι οι Κύπριοι, συνέχισε η κ.
Ζαχάροβα, πρέπει να αξιολογήσουν
τις διάφορες εξωτερικές προτροπές
σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις
μιας διευθέτησης. «Ως μόνιμο μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζουμε
τους τρόπους που εγκρίθηκαν μέσα
από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα
οποία συνεπάγονται τη δημιουργία
μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μια διεθνή προσωπικότητα, κυριαρχία και ιθαγένεια στη
βάση συμφωνιών που θα επιτευχθούν
και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου» είπε.
Ωστόσο, κατέληξε, κάθε αλλαγή
στις βασικές παραμέτρους πρέπει να
επανεξεταστεί από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Λύση δύο κρατών θέλει ο Ακάρ
Κωνσταντινούπολη.- ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχει πλέον άλλη λύση από την λύση
των δύο κρατών στην Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος
Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ λέγοντας ότι
το Κυπριακό είναι εθνικό θέμα για την Τουρκία.
Σε ομιλία του από τη Φώκαια της Σμύρνης ο
Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε ότι όλοι πρέπει να
δουν «την ειρηνευτική επιχείρηση της Τουρκίας
στην Κύπρο» κατά τα λεγόμενά του, «και δεν πρέπει να την αγνοούν». Πραγματικά, υποστήριξε,
«έφερε ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα στο νησί».
«Η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο μαζί με την Βρετανία και την Ελλάδα. Η προσπάθεια κάποιων να δείξουν την Τουρκία ως στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο διαφορετική από
την νομική της βάση δεν αντικατοπτρίζει την
πραγματικότητα», πρόσθεσε.
Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι «αυτές οι
ψευδείς δηλώσεις και άδικες κατηγορίες δεν θα

ωφελήσουν ούτε την ελληνική ούτε την Ε/κ πλευρά». Οι Ε/Κ πρέπει να εγκαταλείψουν την ασυμβίβαστη στάση το συντομότερο και να δεχτούν την
εκεί τουρκική διαφορά», πρόσθεσε.
Ισχυρίστηκε επίσης ότι «και η ΕΕ πρέπει να
εγκαταλείψει τη στρατηγική της τύφλωσης. Αναμένουμε να παρακολουθήσουν και να δουν τα γεγονότα ως έχουν».
«Συζητώντας ξανά και ξανά πάνω σε παλιές
φόρμουλες λύσεων, που απέτυχαν εδώ και 50 χρόνια, δεν οδηγούν σε κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά σε χάσιμο χρόνου. Το έχουμε δει ξεκάθαρα εδώ
και 50 χρόνια», είπε.
Εμείς, πρόσθεσε, «που παρακολουθούμε στενά
την κατάσταση, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον
άλλη λύση από μια λύση δύο κρατών», σημειώνοντας ότι «περιμένουμε από όλους τους λογικούς
ανθρώπους να το δουν αυτό».
Ο Τούρκος ΥΠΑΜ συνέχισε λέγοντας ότι «η

προσδοκία μας από τους τρίτους είναι να είναι
αντικειμενικοί, να αξιολογούν προβλήματα στο
πλαίσιο της λογικής και της σύνεσης».
«Έχοντας πει όλα αυτά, τα ακόλουθα σημεία δεν
πρέπει ποτέ να ξεχαστούν. Κανένα σχέδιο στην
Κύπρο δεν πρόκειται να πετύχει χωρίς την Τουρκία και τους Τ/Κ. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά
μας σε όλες τις θάλασσές μας, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και ευχαριστώ τον Θεό που μας
έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε.
Για την Ελλάδα, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι ο
Τούρκος Πρόεδρος είχε συνομιλήσει με τον ΓΓ του
ΝΑΤΟ και αποφάσισαν ορισμένες συναντήσεις
για την αποφυγή συγκρούσεων, υπενθυμίζοντας
ότι ο 61ος γύρος των διερευνητικών μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου.
«Περιμένουμε οι Έλληνες γείτονές μας, που

πραγματοποίησαν την 3η συνάντηση για ΜΟΕ, να
έρθουν τώρα στην Τουρκία για την 4η πλέον συνάντηση», ανέφερε. Υποστήριξε ότι «παρόλες τις
θετικές και εποικοδομητικές προσεγγίσεις μας, οι
προκλητικές πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι ανεύθυνες δηλώσεις και η απειλητική γλώσσα, που
στοχεύουν στον αποκλεισμό των δικαιωμάτων
μας, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, αυξάνονται, κλιμακώνοντας την ένταση στο Αιγαίο και
μεγαλώνοντας τα προβλήματα».
«Η περιφερειακή ειρήνη, η ηρεμία και η σταθερότητα διασπάται. Η Ελλάδα συνεχίζει να διαστρεβλώνει τα προβλήματα με την Τουρκία είτε
στην ΕΕ είτε στις ΗΠΑ. Αυτό η ΕΕ και οι ΗΠΑ
πρέπει να το γνωρίζουν», είπε, προσθέτοντας ότι
«υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις στο θέμα αυτό». «Σε
αυτό το θέμα, ένα πράγμα μόνο μπορούμε να πούμε: ότι οι Έλληνες γείτονές μας ματαιοπονούν»,
ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.
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107 περιστατικά κορωνοϊού, στο
0,34% η θετικότητα
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το Σάββατο 107
(ποσοστό θετικότητας: 0,34%) νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, που εντοπίστηκαν από 31,755 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη
μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid
test). Ο συνολικός αριθμό κρουσμάτων ανέρχεται πλέον
σε 33,153.
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι νοσηλεύονται 77 ασθενείς, εκ
των οποίων οι 22 σε σοβαρή κατάσταση. Δεν καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών, με το συνολικό αριθμό να παραμένει 229.
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 77 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι
22 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 22 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 12 είναι διασωληνωμένοι, οι τρεις νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και εφτά σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η
ακόλουθη:
Στο ΓΝ Αμμοχώστου νοσηλεύονται 21 ασθενείς, 3
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και 18 στον Θάλαμο
COVID.
Στο ΓΝ Λευκωσίας νοσηλεύονται 24 ασθενείς, οι 15
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (3 εκτός αναπνευστήρα) και 9 στον Θάλαμο COVID.
Στο ΓΝ Λεμεσού νοσηλεύονται 31 ασθενείς, οι 27
στον Θάλαμο COVID και οι 4 στη ΜΑΦ.
Στο Μακάρειο, στον θάλαμο COVID νοσηλεύεται 1
ασθενής.
Από τις 31,755 εργαστηριακές διαγνώσεις, που διενεργήθηκαν σήμερα οι 2,279 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 29,476 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 107 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:
23 κρούσματα από 261 δείγματα που λήφθηκαν μέσω
της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των στενών επαφών
(πρωτογενείς επαφές) κρουσμάτων.
1 κρούσμα από 94 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της
διαδικασίας της ιχνηλάτησης των δευτερογενών επαφών
κρουσμάτων.
4 κρούσματα από 290 δείγματα που λήφθηκαν στο
πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου.
12 κρούσματα από 1,167 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
6 κρούσματα από 206 δείγματα που λήφθηκαν από τα
Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
4 κρούσματα από 232 δείγματα που εξετάστηκαν με
τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid
test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια.
57 κρούσματα από 29,244 δείγματα που εξετάστηκαν
με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen
rapid test) μέσω του προγράμματος του Υπουργείου
Υγείας.
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος:
258 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και
ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας
Υγείας.
3 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (rapid test)
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Στη Λευκωσία έγιναν 11,881, εντοπίστηκαν 7 θετικά,
ποσοστό θετικότητας 0,06%.
Στη Λεμεσό έγιναν 8,199, εντοπίστηκαν 45 θετικά,
ποσοστό θετικότητας 0,55%.
Στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 4,685 τεστ, εντοπίστηκαν 2 θετικά, ποσοστό θετικότητας 0,04%.
Στην Πάφο έγιναν 3,030, εντοπίστηκαν 2 θετικά, ποσοστό θετικότητας 0,07%
Στην Αμμόχωστο διενεργήθηκαν 1,340, εντοπίστηκε 1
θετικό, ποσοστό θετικότητας 0,07%.
Επιπρόσθετα, σε οίκους Ευγηρίας στη Λευκωσία διενεργήθηκαν 75 τεστ χωρίς να εντοπιστεί θετικό αποτέλεσμα. Μηδέν θετικά εντοπίστηκαν και σε 34 τεστ που
έγιναν σε οίκους ευγηρίας στη Λεμεσό.
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Αντιπαράθεση στα κατεχόμενα για το μοντέλο
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

ματισμό των εγγυήσεων και επιθυμία για μια κυρίαρχη Κύπρο
εναρμονισμένη με το δίκαιο της
ΕΕ, το ΚΕΕ υποστήριξε ότι «ο
τουρκοκυπριακός λαός θα προχωρήσει στον δρόμο της επιβίωσης του κράτους του μαζί με την
Τουρκία και της ολοκλήρωσης
της οικονομικής του ανάπτυξης»
και ότι «κανείς δεν θα μπορέσει
να το εμποδίσει αυτό».

Η

μορφή και το μοντέλο
λύσης στα κατεχόμενα
εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης για όσους
υποστηρίζουν τα δύο κράτη με
εκείνους που υποστηρίζουν την
ομοσπονδία.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Αβρούπα αναφέρεται πρωτοσέλιδα
στην «Πλατφόρμα Αυτή η Χώρα
Είναι Δική μας» που δήλωσε ότι
το πιο σημαντικό στις διακοινοτικές συνομιλίες για επίλυση του
Κυπριακού είναι η δημιουργία
δυνατοτήτων για ειλικρινή και
αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα
στις δύο κοινότητες και «η επίτευξη της ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου που είναι η πιο ρεαλιστική λύση».
Σε γραπτή δήλωση που υπογράφεται από τον γγ της συντεχνίας τ/κ δασκάλων Σενέρ Ελτσίλ, η Πλατφόρμα σημειώνει ότι
οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν
ανάμεσα στις δύο κοινότητες κατά τις συνομιλίες υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ έδειξαν ότι το μόνο μοντέλο λύσης είναι η δικοινοτική
ομοσπονδία που βασίζεται στην
πολιτική ισότητα.
Η ομοσπονδία στηρίζεται από
τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και τις
δύο κοινότητες, το μοντέλο αυτό
εγκρίθηκε και από την τ/κ κοινότητα στο δημοψήφισμα για το
Σχέδιο Ανάν, προσθέτει η πλατφόρμα αναφέροντας ότι η αποτυχία στο Κραν Μοντανά λόγω

της αρνητικής στάσης της ε/κ
ηγεσίας, όπως γράφει, δεν σημαίνει ότι κατέστη άκυρη η λύση
ομοσπονδίας. Υπενθυμίζει επίσης ότι στην συνάντηση που έγινε στο Βερολίνο, οι δύο πλευρές
συμφώνησαν στην επίτευξη λύσης ομοσπονδίας και προσθέτει:
«Κατά την τελευταία περίοδο
οι δηλώσεις σε σχέση με το ότι
τέλειωσε η ομοσπονδία, που γίνονται από αξιωματούχους της
Τουρκίας και εκείνους που τοποθετήθηκαν επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας με παρεμβάσεις, σημαίνουν αποφυγή
των συνομιλιών, απόρριψη των
ψηφισμάτων που ενέκριναν τα
Ηνωμένα Έθνη και της βάσης
της λύσης ομοσπονδίας που
συμφώνησαν αμοιβαία οι δύο
πλευρές και μετατροπή του Κυπριακού σε αντικείμενο εσωτερι-

κής πολιτικής της Τουρκίας.
Όπως δεν θα έχει κανένα απολύτως όφελος για τους Κύπριους η
πορεία προς πολιτικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, τέτοιου είδους εξελίξεις θα ετοιμάσουν το
έδαφος για δημιουργία περιβάλλοντος πολιτικής έντασης και
θερμής σύγκρουσης», καταλήγει
η ανακοίνωση.
Από την άλλη, το ΚΕΕ σε δική
του γραπτή ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν θα καταστεί δυνατή η
επίτευξη συμφωνίας με μια «νοοτροπία», η οποία εκπροσωπείται
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
και βλέπει τον τουρκοκυπριακό
«λαό» ως μειονότητα που πρέπει
να γίνει «μπάλωμα» στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σχολιάζοντας αναφορά του
Προέδρου Αναστασιάδη για τερ-

«Το συμπέρασμα που εξάγεται
από αυτές οι δηλώσεις του Αναστασιάδη είναι ότι δεν άλλαξε
και δεν θα αλλάξει ποτέ η ελληνοκυπριακή πλευρά και δεν θα
δοθεί ευκαιρία ποτέ σε όσους
προτίθενται να βγουν εκτός των
γνωστών
ελληνοκυπριακών
απόψεων», αναφέρει.
Το ΚΕΕ αναφέρει ότι αν η πρόθεση είναι πράγματι η επίτευξη
μιας συμφωνίας στην Κύπρο και
η συνεργασία των «υφιστάμενων
δύο κρατών και των δύο λαών»,
πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να καταλάβουν μιαν ώρα αρχύτερα ότι
οι συνομιλίες για ομοσπονδία
κατέρρευσαν εξαιτίας της ελληνοκυπριακής στάσης και να κάνουν ό,τι χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής
των παραμέτρων, για να έρθει
στο τραπέζι η λύση δύο κρατών.
«Κατά την γνώμη μας, αν δεν
αλλάξει η συνεχιζόμενη ελληνοκυπριακή νοοτροπία, δεν θα φέρει απολύτως κανένα αποτέλεσμα η πενταμερής διάσκεψη που
θα γίνει για το Κυπριακό», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΕΕ.

Τραγικό το παρόν, αβέβαιο το μέλλον του τουρισμού
Πάφος.Της Κικής Περικλέους/ΚΥΠΕ
Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας λόγω πανδημίας
ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Πάφου Ευριπίδης Λοιζίδης, χαρακτηρίζοντας αβέβαιο το μέλλον.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Λοιζίδης
ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το μέλλον, σημειώνοντας
πως οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες της
Αγγλίας ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν το
νωρίτερο μετά τις 15 Απριλίου του 2021 τις
πτήσεις, εκτιμώντας ωστόσο πως κρίνοντας
από την επιδημιολογική εικόνα της Αγγλίας
και αυτό είναι αβέβαιο.
Ο κ. Λοιζίδης χαρακτήρισε ευχάριστες τις
ανακοινώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, οι
οποίες φέρουν μια αισιοδοξία, όμως παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο, δηλαδή, θα είναι έτοιμη η Κύπρος.
Όπως είναι γνωστό, σημείωσε, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου, από
την 1η Απριλίου 2021, Ισραηλινοί πολίτες, οι
οποίοι έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων, δεν θα χρειάζεται να κάνουν PCR
τεστ για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο ούτε να

τεθούν σε αυτοπεριορισμό με την άφιξη τους.
Σημείωσε πως το Ισραήλ και το Ηνωμένο
Βασίλειο προχώρησαν στο θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης, παρόλο που έχει πολύ δρόμο
ακόμη να διανύσει.
Ερωτηθείς κατά πόσο ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Πάφου έχει προχωρήσει σε σχετικά διαβήματα προς την κυβέρνηση, ο κ. Λοιζίδης
ανέφερε πως ζήτησαν όπως εξεταστεί όπως
κάποια εμβόλια μεταφερθούν από άλλη χώρα
γιατί όσον αφορά την ΕΕ υπάρχει μια συμφωνία, ένα πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθείται

πιστά στο θέμα της διάθεσης των εμβολίων,
όπως είπε.
Ο κ. Λοιζίδης ανέφερε πως η Κύπρος είναι
ένας πολύ μικρός πληθυσμός και πως μπορεί
να γίνουν και άλλες ενέργειες, εκφράζοντας
την ελπίδα να γίνουν προς την κατεύθυνση
του εμβολιασμού.
Τέλος, έστειλε το μήνυμα ότι αναμένεται
να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα μέχρι τις
15 Μαρτίου, εκφράζοντας την πεποίθηση και
ελπίδα, ότι θα ξεκινήσει η σεζόν, αλλά αναμένουν αγωνιωδώς να δουν τι θα γίνει.

GreekNews

Κύπρος

29
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 • Monday, February 22, 2021

Συνομιλίες Αναστασιάδη με Μακρόν – φον Ντερ Λάιεν
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ, ΑΠΕ
υπριακό και επικείμενη πενταμερής
συνάντηση, ο ρόλος της Γαλλίας και η
διμερής συνεργασία, βρέθηκαν στο επίκεντρο
τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Κυριακή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κ

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου, η επικοινωνία
έγινε στο πλαίσιο τακτικών επαφών των δύο ηγετών. Οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για τις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε σχέση με
την αναμενόμενη σύγκληση της άτυπης συνάντησης «5+1», σκοπός της οποίας θα είναι να επιτευχθεί συμφωνία για επαναδρομολόγηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με τον ΚΕ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
μετέφερε προς τον συνομιλητή του την ετοιμότητά του να συμμετάσχει το συντομότερο σε ουσιαστικές συνομιλίες υπό την αιγίδα του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, από το σημείο που είχαν μείνει στη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά.
Στόχος της δικής μας πλευράς, υπογράμμισε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραμένει πάντοτε η
επίτευξη μιας περιεκτικής, βιώσιμης και διαρκούς
λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που
να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως επίσης και τις αρχές
και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι
η Γαλλία αποτελεί ένα εκ των Μονίμων Μελών
του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Παρίσι, ειδικότερα επί ζητημάτων
ασφαλείας και εφαρμογής της συμφωνίας για λύση του Κυπριακού.
Ο Πρόεδρος Μακρόν διαβεβαίωσε για την πλήρη στήριξη της Γαλλίας προς την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των αρχών και
αξιών της ΕΕ.

Οι δύο ηγέτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που άπτονται των προσεχών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Ειδική μνεία έγινε στη Σύνοδο του ερχόμενου μήνα, οπότε και αναμένεται
να συζητηθεί εκ νέου το θέμα της Τουρκίας με βάση και τη σχετική Έκθεση που αναμένεται να υποβάλει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, από την οποία αναμένεται να επιδείξει
έμπρακτη και ειλικρινή βούληση για βελτίωση των
σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα
τα Κράτη Μέλη, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες που θα έχουν διάρκεια.
Ο Πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε την προσήλωση των Παρισίων στη στρατηγικής σημασίας σχέση Κύπρου-Γαλλίας, η οποία αποσκοπεί στην από
κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων στη μεσογειακή λεκάνη, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται
το ίδιο όραμα για ειρήνη και σταθερότητα στην
ευρύτερη περιοχή.

Αναφέρθηκε ακόμη στην άριστη και στενή συνεργασία των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών, που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα και θα απασχολήσουν προσεχώς τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των «27».

ΜΕ ΦΟΝ ΤΕΡ ΛΑΙΕΝ

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους είχαν
ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό με αφορμή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο, με στόχο
την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί

Στη Βουλή εμβολιασμοί, πολιτογραφήσεις και διαρροή εγγράφων στον «Al Jazeera»
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Η αυτεπάγγελτη συζήτηση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για την κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, η
ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας
για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του SARSCoV-2 είναι από τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται
το ενδιαφέρον στο κοινοβουλευτικό έργο της προσεχούς εβδομάδας, ως έχει ο μέχρι τώρα προγραμματισμός των συνεδριών των Επιτροπών της Βουλής.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για
τις οικονομικές επιπτώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεστώς σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων συνεπεία του Brexit, η
συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών
επί του Σχεδίου ψηφίσματος σε σχέση με τη διαρροή
εμπιστευτικών εγγράφων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Al
Jazeera και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου
οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή για τις πολιτογραφήσεις προσώπων και στελεχών εταιρειών στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, μεταξύ άλλων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει
τα αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων που
στοχεύουν στη στήριξη των ενοικιαστών και παροχή
φορολογικής πίστωσης σε ιδιοκτήτες ακινήτων στο
πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων με σκοπό την
αναχαίτιση των επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19.
Την ίδια ημέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συζητά την κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων
στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα προβλήματα
που δημιουργούνται. Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου,
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Δήμου

Λευκωσίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων, ICOΜOS
Τμήμα Κύπρου.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων συζητά την
Τρίτη την εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών
περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και
το δικαίωμα χρήσης του οικήματος του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Καρπασίας από τα Σωματεία και τις
Κοινότητες της περιοχής Καρπασίας.
Την ίδια ημέρα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, θα τεθεί προς συζήτηση και
έγκριση η έκθεση της Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισής του. Συζητά επίσης την υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας και τις τραγικές επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Στη συνεδρία της την Τρίτη η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
ενημερώνεται για τις οικονομικές επιπτώσεις στην
Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεστώς σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
συνεπεία του Brexit.
Την Τετάρτη μεταξύ άλλων η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Νομικών θα έχει ενώπιον της τη Δωδέκατη Τροποποίηση του Συντάγματος, το νομοσχέδιο
για την Απόπειρα Συνδιαλλαγής και Πνευματικής
Λύσης του Γάμου και σειρά νομοθετημάτων που αφορούν τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου.
Την ίδια ημέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών θα συζητήσει το Σχέδιο ψηφίσματος σε σχέση
με τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο «Al Jazeera», που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο.
Θα έχει επίσης συνάντηση με τους μελετητές και συγγραφείς της Λευκής Βίβλου, Χρήστο Παναγιωτίδη,
Νίκο Γ. Συρίμη και Σερ Χριστόφορο Πισσαρίδη σχε-

τικά με το Πόθεν Έσχες, στο πλαίσιο εξέτασης στην
επιτροπή των προτάσεων νόμου που τροποποιούν
τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και
Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο [Νόμος 49(I)/2004] και
του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο [50 (Ι)/2004].
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
προγραμμάτισε την Τετάρτη ενημέρωση της από τα
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τη διαδικασία
αδειοδότησης φωτοβολταϊκού πάρκου στις κοινότητες Φλάσου και Αγίου Επιφανείου Σολιάς, για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην περιοχή, καθώς και για
την παρακολούθηση των όρων της ΜΕΕΠ.
Την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου θα συζητήσει την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ημερομηνίας 24.09.2020, που αφορά τον έλεγχο
για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο
πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
και την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή με
27.11.2020 που αφορά έλεγχο για την παραχώρηση
κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο
πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
θα συναντηθεί με την Επιτροπή για Θέματα Πρεσβυτέρων Πολιτών της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών και θα συζητήσει αυτεπάγγελτα
την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ
και τη δυνατότητα έγκρισης από τις Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβολίων κατά του COVID-19 από τρίτες χώρες.
Στο πλαίσιο της συνεδρίας της, η Επιτροπή θα τύχει ενημέρωσης για την υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος για τον COVID-19 και για τις πιθανές υγειονομικές επιπτώσεις από τη μη τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων για το εμβολιαστικό πρόγραμμα
των παιδιών (εκτός COVID-19).

που έμειναν στο Κραν Μοντανά και με στόχο την
επίλυση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών
και αξιών της ΕΕ.
Οι δυο τους συμφώνησαν στην ανάγκη εκπροσώπησης της ΕΕ στην εν λόγω διάσκεψη, αλλά και
ουσιαστικής εμπλοκής της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, λαμβάνοντας υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, και το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση
του Κυπριακού, επισημαίνοντας παράλληλα την
ανάγκη όπως η Κύπρος συνεχίσει να είναι ένα λειτουργικό και αξιόπιστο κράτος μέλος της ΕΕ.
Σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η κα φον ντερ Λάιεν
αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σε σχέση με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου κατά
τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να συζητηθούν
οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Ο Πρόεδρος εξέφρασε
την ανάγκη όπως η Τουρκία, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, αποδείξει στην πράξη τη δημόσια
εκφρασθείσα θέση της για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων οι οποίες δεν θα ξεφεύγουν
του πλαισίου της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας, ενώ παράλληλα θα έχουν συνέπεια και
διάρκεια.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κα
φον ντερ Λάιεν αντάλλαξαν απόψεις για την παρούσα κατάσταση σε σχέση με την πανδημία του
κορωνοϊού, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να εκφράζει τις ευχαριστίες του για τον ρόλο και τη
στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
ιδιαίτερα η Πρόεδρος της και η Επίτροπος για την
Υγεία κα Στέλλα Κυριακίδου, στις προσπάθειες
που καταβάλλουν τα κράτη μέλη τόσο για αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και για την επίτευξη
του στόχου για τον εμβολιασμό των Ευρωπαίων
πολιτών.

Ειρηνική ήταν
και η εκδήλωση
διαμαρτυρίας
στη Λεμεσό
Λεμεσός.- ΚΥΠΕ
Ειρηνικά και χωρίς παρατράγουδα ή
οποιαδήποτε προβλήματα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Γρήγορη Αυξεντίου στη
Λεμεσό. Εκατοντάδες ήταν οι πολίτες που
διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά και τα
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.
Μερίδα διαμαρτυρομένων μετέφερε
στο χώρο της εκδήλωσης ένα άδειο φέρετρο. «Είναι το φέρετρο της ελευθερίας
μας, που μας έβαλε μέσα η Κυβέρνηση που
μας διοικεί τώρα» είπε ένας εκ των διαμαρτυρόμενων απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πολίτες. Οι διαμαρτυρόμενοι άναψαν κεριά και μοίρασαν κόλλυβα «εις μνήμη της Δημοκρατίας και της
ελευθερίας του ατόμου, την οποίαν ενταφίασαν οι κυβερνώντες».
Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι πορεύτηκαν με το φέρετρο και τα κεριά, κατά μήκος της Ανεξαρτησίας και σε δρόμους της πόλης. Έκαναν στάση έξω από
το Δημαρχείο Λεμεσού και στη συνέχεια
επέστρεψαν πάλι στην Πλατεία Γρηγόρη
Αυξεντίου, από όπου αποχώρησαν ειρηνικά γύρω στις 8 το βράδυ.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η παρουσία της Αστυνομίας αν και ισχυρή ήταν διακριτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
διοργανωτές, προγραμματίζουν νέα παγκύπρια εκδήλωση διαμαρτυρίας, το ερχόμενο Σάββατο στη Λεμεσό.
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Φραγκάκης: Καμπάνια διαρκείας o EOT τη νέα χρονιά
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ς επιταχυντής εξελίξεων στο μέτωπο
της προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει λειτουργήσει μέχρι
τώρα η πανδημία, με τον ΕΟΤ, σε πρώτο πλάνο, να απαντά για πρώτη φορά με καμπάνια
διαρκείας, η οποία θα εκκινήσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, εστιάζει στο τριετές στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της
Ελλάδας, που έχει εκπονήσει ο ΕΟΤ και δίνει
το στίγμα των δράσεων του οργανισμού το
επόμενο διάστημα στο σκέλος της προβολής.
Παράλληλα εμπειρογνώμονες του κλάδου της
επικοινωνίας και της διαφήμισης μεταφέρουν
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως απαντούν στις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία στον επιχειρηματικό στίβο.

αφορά τα τουριστικά της μεγέθη. Υπο το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα μέσω του ΕΟΤ θα είναι παρούσα στο σημαντικότερο ραντεβού του παγκόσμιου τουρισμού, την ΙΤΒ 2021, που φέτος
θα διεξαχθεί ψηφιακά και όχι με φυσικά περίπτερα στο Βερολίνο. Για την ΙΤΒ 2021 που διεξάγεται από τις 9 με 13 Μαρτίου, ο ΕΟΤ θα είναι παρών με 250 επιχειρήσεις, ενώ σε συνεργασία με το ΞΕΕ θα παρουσιαστεί ειδική θεματική
για τα ελληνικά μπουτίκ ξενοδοχεία. Την ίδια
στιγμή θα γίνει και ειδική παρουσίαση 20 ελληνικών Start Up εταιριών, που εξάγουν καινοτόμα τουριστικά προϊόντα.

Ω

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
«ζεσταίνουν τις μηχανές»

Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Αυτό που χαρακτηρίζει τον ΕΟΤ αυτή την
περίοδο είναι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η
πανδημία, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φραγκάκης. «Από μόνο του το γεγονός ότι ο ΕΟΤ
έχει καταρτίσει ένα τριετές στρατηγικό πλάνο
προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας στις
αγορές του εξωτερικού, που όχι μόνο θα εστιάσει σε μια καμπάνια για το 2021, αλλά θα είναι
ένας οδικός χάρτης για το πως κινηθούμε και
τα επόμενα χρόνια, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν», αναφέρει ο κ.
Φραγκάκης. Στην πράξη το νέο διαφημιστικό
πρόγραμμα του ΕΟΤ, που θα προβάλλει την
Ελλάδα στο εξωτερικό είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορεί να προσαρμόζεται
στις εκάστοτε συνθήκες, συμπληρώνει.

Προβολή διαρκείας

Φέτος η καμπάνια προβολής της Ελλάδας
δεν θα είναι δίμηνη και τρίμηνη, όπως στο παρελθόν, αλλά θα είναι εξάμηνη και οκτάμηνη,
υπογραμμίζει ο κ. Φραγκάκης και προσθέτει
πως η ένταση της θα αυξομειώνεται, όποτε
χρειάζεται ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και τις
χώρες στόχευσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της καμπάνιας, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό
θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η εκκίνηση της θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, πως η δι-

αφημιστική εκστρατεία για παράδειγμα στο Ισραήλ θα ξεκινήσει νωρίτερα, αφού τα νέα στο
μέτωπο του εμβολιασμού είναι πολύ ενθαρρυντικά, εξήγησε.
Δίνοντας το στίγμα του μηνύματος που θα
εκπέμψει εφέτος η Ελλάδα στις αγορές του κόσμου, ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε ότι αυτό συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι
μια χώρα που μπορεί να προσφέρει τα πάντα
στον επισκέπτη, όλες τις εποχές του χρόνου.
Μάλιστα αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πέραν
της κεντρικής καμπάνιας προβολής, θα υπάρξουν και άλλες 4
μικρότερες (Micro
Campaigns), που θα προβάλλουν τη γαστρονομία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό
υπαίθρου αλλά και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Παρών ο ΕΟΤ στην ΙΤΒ 2021
με 2150 επιχειρήσεις

Στο μεταξύ το πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό περιλαμβάνει και συμφωνίες για προγράμματα συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρίες και διοργανωτές ταξιδίων (tour operators), όπως είπε ο κ.
Φραγκάκης, αφού ο στόχος είναι η Ελλάδα το
2021 είναι να πάει καλύτερα από το 2020 σε ό,τι

Παραμένοντας στο μέτωπο της προβολής και
διαφήμισης, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «ζεσταίνουν τις μηχανές τους» για τη νέα χρονιά
ευελπιστώντας σε μια καλή χρονιά. Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος
Τριανταφύλλης από το τμήμα μάρκετιγκ και
επικεφαλής επικοινωνίας του ξενοδοχειακού
ομίλου Metaxa Hospitality Group σημειώνει ότι
ο όμιλος ήδη έχει έχει καταρτίσει τον προγραμματισμό του στο σκέλος των πωλήσεων και του
μάρκετιγκ. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες ξεκινάει ημέρες καριέρας για την αναζήτηση του
προσωπικού που θα στελεχώσει τα ξενοδοχεία
του ομίλου, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα ανοίξουν όλες οι μονάδες του ομίλου.
Ο κ. Τριανταφύλλης δίνοντας το στίγμα των
αλλαγών που έχει επιφέρει η πανδημία στο μέτωπο της προσέλκυσης επισκεπτών τονίζει ότι
πλέον όλα θα κριθούν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έως και 3 ημέρες νωρίτερα,
πριν την έλευση του επισκέπτη στον επιθυμητό
προορισμό. Δηλαδή, ο υποψήφιος επισκέπτης
μπορεί να κλείσει το ταξίδι του για την Κρήτη,
ακόμα και την Πέμπτη και να ταξιδεύσει το
Σάββατο. Αυτό αναφέρει ο κ. Τριανταφύλλης
θα είναι πολύ συχνό εφέτος ειδικά για προορισμούς που απέχουν 2 με 3 ώρες με το αεροπλάνο.

Από το Dreaming στο Planning
με κατάληξη το Booking....

«Ο καταναλωτής είναι σε μια παρατεταμένη
περίοδο ονειροπόλησης διακοπών (Dreaming)
και ελπίζουμε να περάσει στο σχεδιασμό αυτών
(Planning) και «ξαφνικά» να κάνει την κράτη-

ση (Booking)» υπογραμμίζει ο κ. Τριανταφύλλης θέλοντας να περιγράψει πόσο δύσκολο είναι μια τουριστική επιχείρηση να προσαρμοστεί
σ΄ αυτό το μοντέλο. Υπό αυτές τις συνθήκες τονίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποια εταιρία να ακολουθήσει έναν σχεδιασμό συγκεκριμένο και οι περισσότεροι παρακολουθούν έρευνες, τάσεις και πάνε βήμα-βήμα, αφού δύσκολα
μπορεί να «πατήσει» κάποιος σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πωλήσεων και μάρκετιγκ. Για τον κ.
Τριανταφύλλη πάντως, ο ρόλος των μεγάλων
οργανωτών
ταξιδίων-γραφείων
(Tour
Operators) σε αυτές τις συνθήκες καταγράφεται πολύ σημαντικός, καθώς προσφέρουν
ασφάλεια και σιγουριά στον υποψήφιο τουρίστα. Πλέον όλοι αναζητάνε εγγύηση ασφάλειας
και αν κάτι δεν πάει καλά στο ταξίδι, ο πελάτης
θα ξέρει που θα αναζητήσει ευθύνες.

Μάκης Μπίτζιος
Στον «πελάτη» εστιάζει και ο Μάκης Μπίτζιος, γενικός διευθυντής εταιρίας συμβούλων
τουρισμού Remake Marketing, σε δήλωση του
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η πανδημία ξεκίνησε ως μία
υγειονομική κρίση, εξελίχθηκε τάχιστα σε οικονομική και τώρα πλέον έχει μετατραπεί και σε
βαθιά ψυχολογική κρίση. Υπό το πρίσμα αυτό,
σημασία δεν έχει μόνο τί θα πεις στους εν δυνάμει ταξιδιώτες, αλλά και πώς θα τους το πεις»,
αναφέρει. Εχοντας στο χαρτοφυλάκιο της η
Remake δήμους σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και
Σποράδες ο κ. Μπίτζιος παρουσιάζει το νέο μοντέλο διαχείρισης της μετά covid περιόδου που
εφαρμόζει. Το ονομάζει «Ε.Λ.Α.Δ.Α.» που προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Ειλικρίνεια,
Λογική, Ασφάλεια, Δημιουργικότητα, και Αισιοδοξία, όπως εξηγεί. Ειλικρίνεια σημαίνει να
επικοινωνείς την αλήθεια, σε ένα επιφυλακτικό
ταξιδιωτικό κοινό. Η Λογική αφορά στην κατανόηση των αναγκών του τουρίστα. Η Ασφάλεια
συνδέεται με την υγειονομική ετοιμότητα. Η
Δημιουργικότητα εστιάζει σε νέα ειδικά τουριστικά προϊόντα και την αειφορία. Τέλος, η Αισιοδοξία συνεπάγεται θετική ενέργεια, πρωτεύον στοιχείο στον Τουρισμό. Πέντε λέξεις, πέντε
«πυλώνες» που δημιουργούν ένα διαφορετικό
«οικοδόμημα» για τη στρατηγική του κάθε προορισμού, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπίζιος.

Υπουργική συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για το κλίμα
Ηνωμένα Έθνη.-ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει την Τρίτη σε επίπεδο κορυφής, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μπόρις Τζόνσον, για να συζητήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια ειρήνη, θέμα για το οποίο τα 15 κράτη μέλη
του έχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις.
Η συνεδρίαση θα γίνει μερικές ημέρες μετά την
επίσημη επιστροφή των ΗΠΑ, με απόφαση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, στη συμφωνία του Παρισιού
(2015) για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.
Εκτός του Μπόρις Τζόνσον, η χώρα του οποίου
ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου
Ασφαλείας τον Φεβρουάριο, αναμένονται παρεμβάσεις από τον επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον Αμερικανό απεσταλμένο για το κλίμα Τζον
Κέρι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον
πρόεδρο της Τυνησίας Κάις Σαΐντ, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας καθώς και των πρωθυπουργών της
Ιρλανδίας, του Βιετνάμ, της Κένυας, της Εσθονίας
και της Νορβηγίας, σύμφωνα με διπλωμάτες.
Η σύνοδος θα αποτελέσει δοκιμασία για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, εκτιμά πρεσβευτής που ζήτησε
να διατηρηθεί η ανωνυμία του, κάνοντας αναφορά σε
έναν από τους λίγους τομείς όπου οι δύο παγκόσμιοι
αντίπαλοι μπορούν να συμφωνήσουν. Ωστόσο, η

παρτίδα κάθε άλλο παρά έχει κερδηθεί.
«Πρέπει να δει κανείς πώς θα τοποθετηθούν οι Κινέζοι σε σχέση με στους Αμερικάνους», σημείωσε ο
ίδιος πρεσβευτής. Κατά την παράδοση μπορεί «οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να πουν ότι (το κλίμα) δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα (αρμοδιότητας) του Συμβουλίου Ασφαλείας».«Αλλά σήμερα, οι Κινέζοι είναι πιθανόν να είναι κάπως ανοικτοί στη συζήτηση, το
οποίο θα απομονώσει τους Ρώσους», πρόσθεσε ο
ίδιος
Αυτό που δεν θέλει η Ρωσία είναι το κλίμα να αποτελέσει βασικό κομμάτι στην ατζέντα των θεμάτων με
τα οποία ασχολείται το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αντίθετα, η συζήτηση για το θέμα αυτό «κατά περίπτωση»
τους εξυπηρετεί, εξηγούν διπλωμάτες στο Γαλλικό
Πρακτορείο.
Η συνεδρίαση «θα επικεντρωθεί σε ζητήματα
ασφαλείας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή», δήλωσε άλλος διπλωμάτης, που επίσης ήθελε να
διατηρήσει την ανωνυμία του.
Ορισμένα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, όπως η
Κένυα ή ο Νίγηρας, «νιώθουν πολύ έντονα» τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο θέμα της ασφάλειας. Άλλες χώρες είναι επιφυλακτικές, δεν θέλουν
«το Συμβούλιο Ασφαλείας να μεταμορφωθεί σε ένα
νέο όργανο που θα ασχολείται με χρηματοδότηση,
προσαρμογή, διαπραγματεύσεις», είπε ο ίδιος διπλωμάτης.

Ερημοποίηση,
αναζήτηση πόρων

«Η Κίνα και η Ρωσία, αλλά όχι μόνες αυτές, εμφανίζονται απρόθυμες στο να δουν το Συμβούλιο να συζητά για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις
του», δήλωσε τρίτος πρεσβευτής, που θέλησε να μην
κατονομαστεί, αποκλείοντας την υιοθέτηση σε αυτή
τη φάση ενός κοινού ανακοινωθέντος.
Αυτές οι δύο χώρες «πιστεύουν ότι αυτό θα είναι
παρεμβατικό και ότι δεν άπτεται της ειρήνης και της
ασφάλειας». «Δεν θέλουν το Συμβούλιο Ασφαλείας
να λαμβάνει αποφάσεις για οικονομικές επιλογές,
ακόμα κι αν κατανοούν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις», διευκρίνισε ο ίδιος.
«Η ερημοποίηση, η μετακίνηση των πληθυσμών, ο
ανταγωνισμός στην πρόσβαση σε πρώτες ύλες» συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, δήλωσε άλλος διπλωμάτης, εκτιμώντας ότι το
θέμα είναι επίσης σημαντικό για την Τυνησία, τη
Νορβηγία ή την Ιρλανδία, δύο χώρες που συμμετέχουν από την 1η Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Για την περιοχή της Λίμνης Τσαντ στο κέντρο της
Αφρικής, το πρόβλημα δεν είναι ένα ερώτημα «του
αύριο, υπάρχει ήδη από χθες», σχολίασε δηκτικά ένας
πρεσβευτής, αναφερόμενος για παράδειγμα «στην
πρόσβαση σε υδάτινους πόρους» που μπορεί να προκαλέσει ανάμεσα στ’ άλλα «βία μεταξύ κοινοτήτων».

Η Ινδία και το Μεξικό, που έγιναν μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Ιανουάριο και έχουν προοδευτική στάση στο ζήτημα, έχουν επίσης πράγματα
να πουν, εκτίμησε άλλος διπλωμάτης.
«Η Ινδία είναι κινητοποιημένη στο θέμα του περιβάλλοντος» και θέλει να υπάρξει αποσαφήνιση του
αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στις συγκρούσεις. Όχι να γίνει γενική συζήτηση για το κλίμα, αλλά
να εξεταστεί «ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής
στην ισορροπία δυνάμεων, με αυτό συμφωνούν»,
εκτίμησε η ίδια πηγή.
Η άφιξη της κυβέρνησης Μπάιντεν, με απόψεις ριζικά αντίθετες από αυτές που υπερασπιζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να αλλάξει τη δυναμική του
Συμβουλίου στο θέμα, σύμφωνα με διπλωμάτες.
Την περασμένη χρονιά η Γερμανία, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, συνέταξε προσχέδιο ψηφίσματος
με στόχο να θεσπιστεί η θέση απεσταλμένου του
ΟΗΕ και να δομηθούν καλύτερα οι προσπάθειες του
Οργανισμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την ανάλυση των κινδύνων. Υπό την απειλή βέτο από τις
ΗΠΑ, τη Ρωσία, ή ακόμα και την Κίνα, το Βερολίνο
δεν έθεσε το κείμενο προς ψήφιση.
Σήμερα, με την νέα αμερικανική προσέγγιση,
υπάρχει «ένα παράθυρο ευκαιρίας» να μη «μείνει στην
κατάψυξη» το κείμενο αυτό, εκτίμησε πρεσβευτής
χώρας-μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας.
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Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 • Monday, February 22, 2021
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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The Humbled shall be exalted, the Exalted humbled…
By John Athanasatos

I

n current times it is rare to
hear the word publican or
Pharisee. This Sunday, as we commence the period of Triodion,we
hear the Parable of the Publican
and Pharisee read at the Divine Liturgy.
Triodion is comprised of four Sundays that precede Great Lent. It is
called Triodion because the canons in
matins have only three odes. Also,
there is a liturgical book called Triodion which is used in the Orthodox
Church from the vespers of the Sunday of the Publican and Pharisee until Holy Saturday. Triodion prepares
us for the arduous journey of Great
Lent with emphasis on prayer and repentance to acquire humility.
This parable, found in the Gospel
of Luke is a contrast of pride and humility. Two men went to the Temple
to pray, a publican and a Pharisee.At
the time of Jesus Christ’s earthly ministry, roughly 30-33 AD, a publican
was a Jewish tax collector who collaborated with the Romans who were
Gentiles (pagans). They would collect
taxes from the Jews and were known
to be dishonest. Publicans were very
much despised among the Jewish
people. In today’s society, the closest
example of a publican would be an
auditor or city marshal who levies
personal property and assets. With
tax season upon us, a publican could
be synonymous with an IRS agent. A
Pharisee, on the other hand, was a
Jewish priest known for strict observance of the Torah (Jewish Law). He
fasted strictly twice a week and gave
tithes (10% of yearly earnings) to
charity or some other need. Today, an
equivalent of a Pharisee would be a
clergyman. The Pharisees were certainly regarded in a much more positive and respected manner in society
than the publicans.
So, both these men went up to the

Temple to pray, however, with different perspectives. The Pharisee stood
and prayed thus with himself, ‘God, I
thank you that I am not like the other
men- extortioners, unjust, adulterers,
or even as this tax collector’ (Lk 18:
11). He went to the Temple not to
pray to God but to himself.Heboasted
to God how great he was instead of
confessing how great his sins were.
He was judging others, even the publican that was in his presence. He was
thanking God that he was not like
other sinners,particularly the publican. The publican on the other hand,
would not so much as raise his eyes to
heaven, but beat his breast, saying,
‘God, be merciful to me a sinner’ (Lk
18:13). The Publican was only focused on his own sins and very much
beseeching God for His mercy. He
would not even attempt to lift his
head toward God. My eyes are
weighed down by my transgressions,
and I cannot lift them up and see the
height of heaven. But receive me, now
repenting like the Publican, and have
mercy on me, Savior(2nd Doxastikon
of Great Vespers). Clearly, we see the
antithesis of pride and humility, the
former being the worst and root of all
sins. This antithesis, however, is not
limited to thePublican and Pharisee
going up to the Temple. It could be
two parishioners entering Church on
Sunday for worship or on line for Holy Communion. Perhaps each of us
have been Pharisaic at one point or
another.
Lucifer, a.k.a. Satan was an angel of
God, however, he fell because he
committed one great sin: pride. He
wanted to be equal to God and coveted God’s glory and power which is
why he fell and became a fallen angel.
Although the publican was a somewhat devious individual and not a pious Jew, he exhibited a great virtue:
humility. His prayer was very similar
to the Jesus prayer:Lord Jesus Christ,
Son of God, have mercy on me a sinner. There is an old saying when dif-

ferentiating between a saint and a
sinner: a saint knows he is a sinner
and a sinner thinks he is a saint. Although the Pharisee was considered a
pious and knowledgeable individual,
he lacked humility and was judgmental towards others. We all struggle
with comparing ourselves with peers
and passing judgment. When others
seem worse off than us, it might give
us the false notion that we are better
than them. However, we never know
what is in the hearts of others and
how God will judge.
One of the most popular prayers
we recite and hear in the services
throughout Great Lent is the Prayer
of St Ephraim: O Lord and Master of
my life, do not permit the spirit of laziness and meddling, the lust for power
and idle talk to come into me. Instead,

grant me, your servant, the spirit of
prudence, humility, patience and love.
Yes, Lord and King, give me the power to see my own faults and not to
judge my brother. For you are blessed
unto the ages of ages. Amen.
In one of the prayers read before
receiving Holy Communion, we say:
O Lord, who loves mankind, as You
did receive the sinful woman, the thief,
the publican and the prodigal son...
Although the Publican was not an
historic person but part of a parable,
we are still reminded to be like the
Publican in our humility and to pray
to God for His mercy. In fact, three
Sundays prior was Zacchaeus Sunday.
Zacchaeus was a tax collector or publican who heard that Jesus was coming to his town. Since he was small in
stature, he climbed up a sycamore

tree to see Jesus in the midst of a large
crowd. His effort was noticed by Jesus
who told him to come down and that
He would be his guest at his house.
Zacchaeus confessed his sins to Jesus
and vowed to give half his possessions to the poor and whatever he
may have cheated others, he would
restore fourfold. Zacchaeus is a prime
example of a publican who was humble and repentful, just like the one
from the Parable.
There are no better tears
than that of repentance, for they
cleanse us of our iniquities. Lord and
Ruler over all, I know how effective
tears can be. They raised Hezekiah
from the gates of death. They delivered
the sinful woman from her chronic
sins. They justified the Publican over
the Pharisee. I pray You, count me
with them and have mercy on me(1st
Doxastikon of Great Vespers). King
Hezekiah was told by the Prophet Isaiah to prepare for the next life, since
he was to soon die. Yet, Hezekiah’s
prayer was so great that God prolonged his life for another fifteen
years. The sinful woman cleansed the
feet of Jesus with her tears and wiped
them dry with her hair. Tears do not
refer merely to the physical discharge
of fluid from the eyes but to the emotional sorrow of repentance.
When we pray to God, let us be
sincere and humble and reflect from
the depths of our heart. Let not our
prayer be Pharisaic but rather Publican, seeking mercy and forgiveness
from the Lord and not offering a litany of our accomplishments.The very
first hymn that we hear chanted at
Great Vespers from the book of the
Triodion is: Brethren, let us not offer
prayer as did the Pharisee, for he who
exalts himself will be brought to humility. Let us humble ourselves in the
presence of God, as did the Publican,
and through fasting cry to Him, ‘God,
be merciful to us sinners.’
A blessed and peaceful Triodion to
all!

Dereliction of duty
By Demetries Grimes
Aristotle said, “For though we love both the
truth and our friends, piety requires us to honor the truth first.”
The final vote was 57 “guilty” to 43 “not
guilty,” 10 votes short of the 67 “guilty” votes
needed to convict. For 43 of 50 Republican senators who convened at the scene of the crime in
the US Senate chamber where they, their 50
Democratic colleagues, America, and the world
witnessed the January 6, 2021 assault on the US
Capitol, the truth was secondary.
The House impeachment managers’ release
of never-before-seen videos and audio provided
greater clarity regarding the ex-president’s role
in inciting the insurrection. The decision not to
interview witnesses, however, denied the prosecution the opportunity to effectively reveal the
exact details of the ex-president’s actions leading up to and during the assault on the US Capitol.
Imagine if former vice president Mike Pence
was subpoenaed to appear before the Senate.

The Trump defense team’s focus on exaggerated
technicalities and the legal dodge of claiming
the Senate had no grounds to put an ex-president on trial provided an easy out for Republican senators who either lacked moral courage
or feared Trump’s wrath. Despite the overwhelming evidence, it appears a concerning
number of Republican senators misinterpreted
their oath to “support and defend the Constitution,” as an oath to support and defend the
ex-president. A dereliction of duty.
Although Republican Senate Majority Leader
Mitch McConnell voted to acquit, his post-acquittal vote remarks reaffirmed, for the record,
the ex-president’s role and responsibility in inciting the insurrection.
“January 6 was a disgrace.”
“American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a
specific piece of democratic business they did
not like.”
“Fellow Americans beat and bloodied our
own police. They stormed the Senate floor.

They tried to hunt down the speaker of the
House. They built a gallows and chanted about
murdering the vice president.”
“They did this because they had been fed
wild falsehoods by the most powerful man on
Earth – because he was angry he’d lost an election.”
“Former president Trump’s actions preceding
the riot were a disgraceful dereliction of duty.”
“The House accused the former president of,
quote, ‘incitement.’ That is a specific term from
the criminal law.”
“Let me put that to the side for one moment
and reiterate something I said weeks ago: There
is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the
events of that day.”
“The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president.”
McConnell made it a point to add that the
ex-president can be subject to criminal and civil litigation, and that Trump “didn’t get away
with anything yet – yet.” McConnell added “im-

peachment was never meant to be the final forum for American justice,” and that “President
Trump is still liable for everything he did while
he was in office.”
The Department of Justice, Federal Bureau of
Investigation, attorney general in Georgia, and
attorney general in Washington, DC are also investigating Trump. Unrelated to the insurrection, the district attorney of New York is looking into dealings of the Trump Organization,
the Manhattan district attorney is conducting a
criminal investigation into possible financial
crimes, including tax fraud, and two more sexual assault accusations in New York are pending. As such, the “reality-show president’s” legal
dramas will continue into a new season. Stay
tuned, this show is far from over.
*** Commander Demetries Grimes is a former US naval officer and aviator. He has
served as naval attaché to Greece and Israel,
and as deputy commander of the US base on
Crete, and adviser to NATO’s Maritime Commander in London, UK.
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Endy Zemenides: Turkey Is «More Foe than Friend» to Washington

AHEPA Launches
ahepahistory.org

by Marilyn Stern
Middle East Forum Webinar

E

ndy Zemenides, executive director at the
Hellenic American Leadership Council,
spoke to participants in a January 8 Middle
East Forum webinar (video) about Turkey’s
rapidly diminishing reliability as an American
ally and Greece’s growing reliability as an
American ally.
Greece and Turkey occupied a similar place in
U.S. strategic thinking after the end of World War
II, as barriers protecting the southeastern flank of
Europe from communism and Soviet influence,
and were welcomed into NATO. However, while
Greece’s alliance with the U.S. has strengthened in
recent years, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan has increasingly taken actions that threaten
U.S. interests in the region. These include prioritizing fighting the Kurds rather than Islamic State in
Syria, undermining American sanctions on Iran,
opposition to Israel, sponsorship of Hamas and the
Muslim Brotherhood, and acquiring the S-400 defense system from Russia. The latter led the Trump
administration to impose CAATSA (Countering
America’s Adversaries through Sanctions Act)
sanctions on Ankara last year. Meanwhile, Erdoğan’s growing authoritarianism has become a
greater and greater affront to American values. Erdoğan’s Turkey, which was characterized as «neither friend nor foe» in the title of a 2018 Council
on Foreign Relations report, has now become
«more foe than friend,» said Zemenides.
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan threatens U.S. interests in many different spheres.
Greece, in contrast, has «proven its political stability and ...loyalty to the United States.» Its
pro-American orientation is not subject to the
whims of a particular leader, but is a matter of consensus across the political spectrum. Even the Coalition of the Radical Left – Progressive Alliance
(SYRIZA) led «the most pro-American government in Greek history» from 2015 to 2019.
In the realm of security, Greece hosts the southernmost NATO base at Souda Bay on Crete and is
a critical barrier to Russian naval power in the
Eastern Mediterranean.
Greece’s «hard assets» also include infrastruc-

Washington, DC
With the organization’s centennial anniversary on the horizon, AHEPA has launched www.
ahepahistory.org, a website dedicated to the history of the organization, announced Supreme
President George G. Horiates.

ture for providing Europe with alternatives to energy dependence on Russia. This includes the
Trans-Adriatic Pipeline (TAP) bringing natural gas
to Europe from Azerbaijan; the Euro-Asia Interconnector, «the longest submerged power line in
the world» running from Greece to Cyprus to Israel currently under construction; the planned
EastMed pipeline that will transport off-shore gas
supplies in the Levantine Basin into Europe; and
liquefied natural gas (LNG) facilities in Greece.
Greece has «proven its political stability and
...loyalty to the United States.»
Greece’s role in building the Eastern Mediterranean Gas Forum is an important contribution to
regional stability. What began as a trilateral partnership between Greece, Cyprus and Israel has expanded to include Egypt and Jordan. Turkey, invited to participate, instead chose to be the spoiler,
flouting forum rules to encroach upon the natural
gas and energy resources in Greece’s and Cyprus’
territorial waters and advance its hegemonic ambitions. In response, the U.S. passed a landmark
piece of legislation. In December 2019, Congress
passed the Eastern Mediterranean Security and
Energy Partnership Act, which mandated that the
Eastern Mediterranean strategy be built upon

three regional democracies: Greece, Israel, and Cyprus.
Greek-Turkish tensions have deep historical
roots, and in the modern era have been inflamed
by Turkey’s invasion and occupation of northern
Cyprus in 1974. But Greece does not want tensions
with Turkey, said Zemenides, quoting Greece’s
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis: «There is a
win-win-win situation, but there is not a situation
where Turkey gets to come here and say, ‘What’s
yours is mine and what’s mine is mine’.»
«The U.S. has to tell Turkey ... ‘You need to
change, not the others’.»
Zemenides said that Greece’s contributions as
an American ally merit U.S. military assistance and
the provision of advanced F-35 fighter jets. But he
emphasized that «this is not about siding with ...
Greece, Cyprus, and Israel versus Turkey. This is
about ... something positive happening ... all these
countries coming together.» All of these countries
are eager to cooperate with Ankara, «but the U.S.
has to tell Turkey ... ‘The train is going to leave the
station without you, and we’re going to be on the
train too. You need to change, not the others.’»
Marilyn Stern is communications coordinator
at the Middle East Forum.

Discussion of Foreign Ministry and Council of Hellenes Abroad bill began
Athens.Foreign Affairs Minister Nikos Dendias presented the draft bill for the ministry’s restructuring to the parliament’s Standing Committee
on National Defense & Foreign Affairs on Friday.
Among the key points discussed and proposed by political parties’ representatives was

the need to boost the ministry’s budget, which
Dendias conceded was «very low».
Responding to party comments on the organizational aspects of the bill, Dendias said the
draft legislation under consideration is «the
first phase of the digital restructuring of the foreign ministry’s new Organization.»
The minister also underlined the significance

of integrating economic diplomacy in the upgraded functions and reintroducing the Council for Greeks Abroad, which he said is «an important chapter in public diplomacy».
All parties said they reserved judgement until the bill came to plenary, except for the Greek
Communist Party which rejected the draft bill
outright.

Turkey hires top US law firm to lobby Biden for re-entry into F-35 jet program
Washington.-

Turkey’s defence industry has hired
one of the United States’ most prestigious law firms in efforts to re-enter into the F-35 fighter jet programme it was
kicked out of almost two years ago.
The US removed Turkey from the
programme in July 2019 after Ankara
purchased Russia’s S-400 air defence
system, setting a course which severely
damaged relations between the NATO
allies.
Turkey is now trying to regain entry
into the program, with the state-owned
Defence Industry Technologies –
Savunma Sanayi Teknolojiler (SSTEK)
– hiring Washington-based law firm
Arnold & Porter for strategic advice

and outreach to the programme’s partners and stakeholders.
In the contract of the deal revealed
by the site Foreign Lobby, Ankara paid
$750,000 to the firm to «advise on a
strategy for the SSB and Turkish contractors to remain within the Joint
Strike Fighter Program, taking into
consideration and addressing the complex geopolitical and commercial factors at play.»
READ: Top Turkish, US diplomats
discuss bilateral relations
Under the agreement, the firm also
aims to «undertake a targeted outreach
to the US commercial partners and
stakeholders» within the programme in
order to detect their understanding of

Turkey’s role as «a strategic ally and valued partner.» The firm will also «continually monitor export controls and
trade sanctions…that may be relevant
and explain any said sanctions.»
The removal of Turkey from the
joint programme struck a major blow
not only to bilateral relations and to its
chance to acquire 100 F-35 jets, but also greatly worried Turkey’s defence industry and the companies affiliated
with it which manufacture many of the
parts needed for the jets.
According to the American news
outlet Bloomberg in 2018, ten Turkish
companies were set to make approximately $12 billion worth of parts.
Last year, however, it was announced

that the Pentagon would be working
with Turkey and those companies to
continue producing the parts until
2022. In a press briefing earlier this
month, US Ambassador to Turkey David Satterfield expressed the US’ hope
«that the issue of S-400 can be resolved.» Satterfield stated that although
the issue «regrettably compelled the
previous US administration to execute
US law and impose sanctions under the
CAATSA legislation,» Washington was
careful about leaving Turkey’s defence
industry un-impacted. «We targeted on
that sanction very precisely. We did not
aim at affecting the Turkish defense
sector as a whole, but rather specific licenses to SSB.»

“What Greek Americans confronted, experienced, and accomplished simply is astounding,”
Supreme President Horiates said. “We are proud
to launch ahepahistory.org as a service to the
community and to all who have a vested interest
in the history of the Greek American community. AHEPA is woven into the fabric of America. Throughout the span of our nearly 100-year
history, AHEPA has served as a vital vehicle for
the progressive development and emergence of
American citizens of Greek heritage in every facet of society. The website demonstrates this evolution and the contributions of Greek Americans
to society.»
AHEPA History Project Goals
The overall goal of the AHEPA History project is to digitize and make available as much as
possible prior to AHEPA’s centennial in 2022.
This includes sharing digitized versions of our
history amongst the AHEPA family thru this
website and to distribute our digitized products
to the numerous universities that currently have
physical copies of our history. Part of the digitization process also includes preservation of
our documents. The AHEPA History project is
composed of numerous components and are to
be published and distributed as each component
is completed. The following sections are now
available online:
History of the Order of AHEPA 1922 - 1972
George J. Leber’s book, commemorating AHEPA’s Golden Anniversary in 1972, was published
by the fraternity as a service to its membership,
and in recognition of those early pioneers of
AHEPA to whom we owe so much for their dedicated service and devotion to the mission and
principles of the fraternity.
Images and videos where appropriate have been
added to the web version of the original book.
Greek War of Independence & America’s
Contributions to the Greek Cause
In 1971, The Order of AHEPA published «The
1821 Greek War of Independence and America’s
Contributions to the Greek Cause.» This book
recounts America’s contributions to the Greek
struggle for independence. George Leber, the
book’s editor, compiled this historical account in
commemoration of the 150th Anniversary of the
Greek War of Independence (1821-1971).
Images and videos where appropriate have been
added to the web version of the original book. A
modernized PDF version of this book has also
been published.
Biographies
Using the «History of the Order of AHEPA 1922
- 1972» book, a series of biographies have been
augmented with additional content (including
images, videos, newspaper clippings). … more biographies will be posted as they become available.
AHEPA Socrates Award Winners
The Order of AHEPA Socrates Award recognizes
prominent men and women who have emulated
ancient Hellenic ideals. Additional sets of AHEPA award winners will be published as content
becomes available
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Garifallia and the burden of tradition

By Connie Mourtoupalas

W

hat’s in a name, you might ask. While
the case of Romeo and Juliet was a bit
extreme, names do make a difference in the
way one is perceived and can truly be a burden,
especially when they are out of tune with the
times. This is especially the case with the socalled “traditional” names, though some more
than others. I ought to know. I have been
lumbered with one my entire life. You see, my
baptismal name is Garifallia, and being loath
to pretension, for much of my life I misguidedly
chose to use it in its entirety rather than opt
for one of its diminutives.
To begin with, the name literally translates to
a “carnation plant.” It is like being called a “rose
bush.” Greek people can tell you all about it. In
American terms, you could say that my “traditional” name spans the gamut of, let’s say, Betty
Sue to Ricky Bob. And, with all due respect to
my yiayia and to tradition, it has been a pain.
I often wondered whether it is all a matter of

timing. Certainly, there must have been a time
or era when this name was popular, possibly
even chic. But, as my friends will tell you, I am
not good with timing; I am always running late.
And, as it turns out, such is the case with my
name. There indeed was a time and place where
my name was not only chic, but inspirational. Of
course, I never expected it to be early 19th century America.
It all began when I came upon a first edition
of Walt Whitman’s “Drum-Taps,” a book of 43
poems in free verse about the American Civil
War, considered the best war poetry written by
an American. To my surprise, there was a handwritten inscription inside the book dated July
1865 by the great poet himself to a friend by the
name of Garaphelia B. Howard. Additional research showed that Garaphelia or Garifallia, as
the proper spelling goes, was born nowhere near
Greece, but in West Bridgewater, Massachusetts,
in 1835. She became friends with Whitman
sometime during the Civil War in Washington,
DC, while both worked there.
The incongruity of the inscription left me
stunned. How in the world would the quintessential American poet know anyone of that
name, given there was barely a handful of
Greeks in America at the time? To confuse matters further, Miss Howard was not even of Greek
descent.
Obsessed with the history of Greeks in America, let alone my name, this was an enigma I
could not let go. How does a woman from Massachusetts, born in 1835 to non-Greek parents,
come to have such a traditional Greek name, rare even in Greece itself? While I considered it a
long shot, even an impossibility, I decided to
check genealogy archives to find others of the
same name, and was dumbstruck when hundreds showed up on my screen, albeit with some
spelling variations; women with such typical
American surnames as Smith, Chase, Cook, Allen, Bowman, Holton, Graves, Davis, Wilder,
Douglas and more, born throughout New England and in such unlikely states as Kentucky, Il-

linois, Maryland, Virginia, South Carolina, Tennessee, Louisiana and others.
Further research revealed that this American
trend was set in motion in the late 1820s by a
young Greek girl by the name of Garifallia
(Garaphelia) Mohalby, whose brief and tragic
life touched the American people like few others. Born in 1817 to a prominent family on the
Greek island of Psara, Garaphelia Mohalby died
in Boston on March 17, 1830, at the age of 13,
most likely of tuberculosis.
Her story inspired a whole generation of parents, elites and intellectuals, throughout New
England and even in southern states to name
their children after her. Her name became so
popular that even little girls named their dolls
after her.
According to her obituary, Garaphelia’s parents were killed in the 1824 Psara Massacre
during which most of the island’s population
was slaughtered by the Ottoman Army. Legend
has it that an Ottoman soldier was so taken by
the little girl’s beauty that he spared her life. Sold
into slavery, she was taken to Smyrna, where she
was ransomed by Joseph Langdon, American
consul and merchant, whose knees she clung to
for protection in the slave market. Langdon sent
Garaphelia to his family in Boston to be taken
care of and educated. The young girl arrived
there in 1827 on the brig Suffolk and was accepted into the family as one of their own.
Whether true or idealized, she is described as
an exceedingly polite child, beautiful, intelligent
and amiable, winning the affections not only of
the family but of everyone who met her. Her
dramatic story and her untimely death captured
the imagination of 19th century America. She
came to symbolize Greece, the Greek people,
and the horrors they suffered in their quest for
liberation. She generated support for Greece.
She inspired poetry and art.
Her image was painted by Anne Hall, America’s most noted 19th century miniaturist, and
appeared on the cover of “The Youth’s Keepsake:
A Christmas and New Year’s Gift for Young Peo-

ple,” published in Boston in 1831. The publication also included a poem by Lydia Howard
Sigourney inspired by the young girl’s death,
which was announced in major newspapers and
mourned by thousands throughout the country.
Garifallia not only served the cause of Greece;
she also became a symbol of the anti-slavery and
women’s rights movements in America. This
young Greek girl sensitized Americans, forcing
them to look at themselves and see the hypocrisy of their own slave owning. She is also said to
have inspired the famous 1844 statue “The
Greek Slave,” one of America’s most celebrated
works of art, created to bring attention to the inhumanity of slavery. It was sculpted by Hiram
Powers, the first internationally known American sculptor.
According to the National Gallery of Art in
Washington, DC, which has the original of five
copies, “The Greek Slave” was the first publicly
exhibited life-size American sculpture of a fully
nude female figure, and possibly the most famous American sculpture ever.
Displayed throughout the country, “The
Greek Slave” provoked intense controversy. Depicting a nude woman somewhat in the likeness
of Venus and in the shackles of slavery, it resonated with the American people and brought together all the volatile issues of the day, slavery
and women’s rights, with American abolitionists
comparing slavery in the US with that in the Ottoman Empire. Even 20 years after the end of the
Greek War of Independence, the Greek cause,
which had unified Americans in a quest to help
the Greek people in their time of need, continued to be a mobilizing force, this time for regarding the shortcomings of America itself.
While this part of history does not make my
name any more popular today, it certainly
proves the point that there is always much behind a name, even if it is a matter of timing.
*** Connie Mourtoupalas is an exhibitions
curator and former president of the National
Hellenic Museum in Chicago.

Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation Board of Trustees Meets
New York.-

Opening the first meeting of the New Year in
prayer and with inspiring introductory remarks by
His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, the meeting of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation for the Sacred See of Saint
Andrew met on Saturday, February 6, 2021, via
Zoom.
In his opening remarks, His Eminence stated: “I
want to offer my deep and abiding gratitude to the
Order of Saint Andrew, and particularly to the Archon Commander, Dr. Limberakis, for making
this next-generation platform to enhance the work
of our Mother Church of Constantinople possible.
I know that it has been the dream of His All-Holiness for many years, and the fact that it has come
together to honor his Thirtieth Anniversary on the
Throne of Saint Chrysostom makes it very special
indeed.”
The Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation for the Sacred See of Saint Andrew is a new
initiative of the Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate; its
Chair is Dr. Anthony J. Limberakis, the National
Commander of the Order. The Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation for the Sacred See
of Saint Andrew is designed to provide financial
independence for the Ecumenical Patriarchate in
perpetuity. Its officers include Archons George E.
Safiol, Vice Chair, Peter Kakoyiannis, Secretary
and Michael G. Psaros, Treasurer. Integral to the
establishment of the Bartholomew Foundation is
to reach out to all the global jurisdictions of the
Ecumenical Patriarchate for their engagement in

The Board of Trustees of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation during
their inaugural meeting on December 13, 2019 (missing Treasurer Michael G. Psaros and Thomas Constance, Esq.).
securing the economic underpinnings of the
Mother Church.
As part of the program to achieve financial independence, the Chair of the Communications
Committee, Aphrodite Skeadas, assisted by Archon John Mindala and volunteer George Orfanakos, in coordination with the Development Committee led by Father Alex Karloutsos, is establishing very ambitious and innovative initiatives in
support of the various giving programs. The ef-

forts will include print and electronic media and
reaching out to the various social networks, all in
an effort to maintain the broadest base of supporters among all ministries, organizations and the
Faithful to ensure the continued success of the
Foundation and secure the financial foundation of
the Ecumenical Patriarchate.
Elpidophoros of America and the Holy Eparchial Synod, Philoptochos, Leadership 100 and the
800+ parishes of the Greek Orthodox Archdiocese,

the Carpatho-Russian Diocese of the USA and the
Ukrainian Orthodox Church of the USA will be
engaged. A presentation to the Holy Eparchial
Synod and the Metropolitans of the GOA will take
place at the invitation of the Archbishop, the presiding officer of the Synod. Also, Fr. Karloutsos announced that plans were in formation to hold a
Founders’ Dinner on Friday, October 29, 2021 in
New York City in conjunction with the visitation
of His All-Holiness Ecumenical Patriarch to the
United States and the Thyranoixia of St. Nicholas
National Shrine.
Although the fundraising effort has not formally been launched, 15 Orthodox faithful have already pledged at least $100,000, payable over 10
years, to become Founding Members of the Bartholomew Foundation, including four new Founding Members: Maria Allwin; Michael and Katherine Johnson; Dr. Gregory and Stellee Papadeas and
Theodore J. and Anne Theophilos. They join the
other Founding Members, who include the Nicholas J. and Anna K. Bouras Foundation; Thomas
and Elizabeth Cappas; John and Margo Catsimatidis; Stephen and Arete Cherpelis; William and
Elizabeth Doucas; Drs. Anthony and Maria Limberakis; Dean and Linda Poll; Michael and Robin
Psaros; George E. Safiol; Peter and Aphrodite
Skeadas; and Steve E. and Frosene Zeis. The Foundation welcomes all levels of giving in the spirit of
Christian Stewardship.
According to sources, an amount of approximately $1,3 million was collected by the Order for
the needs of the new fund.

Community

35

GreekNews

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 • Monday, February 22, 2021

AHI Mourns Passing of Former AHIPAC Chair Dr. Dean Lomis

W

ASHINGTON, DC —The
American
Hellenic
Institute (AHI) mourns the passing
of the former chairman of the
American Hellenic Institute Public
Affairs Committee (AHIPAC) and
advocate for Cyprus, Dr. Dean C.
Lomis. He passed away February 13,
2021.

at AHI in 1987. We travelled the
country together advocating on behalf of policy issues impacting Greece
and Cyprus and informing and educating communities.

“During his many years as a community advocate that began shortly
after Turkey’s illegal invasion of Cyprus in 1974, and especially during
his four terms serving as AHIPAC
chairman from 1984 to 1992, Dr. Lomis worked relentlessly with AHI
Founder Eugene Rossides to bring
justice for Cyprus under the rule of
law,” AHI President Nick Larigakis
said.
According to Larigakis, Dean Lomis is credited for raising awareness
and ‘educating’ then-Senator Joe
Biden about the Cyprus issue and as
AHIPAC Chairman, he presented
in-person witness testimony to key
congressional committees on our positions regarding foreign aid to
Greece, Cyprus, and Turkey on several occasions.
“Dr. Lomis was one of my strongest
mentors from whom I learned tremendously beginning from my time

“Dr. Lomis will be remembered
fondly by the American Hellenic Institute and its members as an exceptional individual who worked diligently to promote Hellenic ideals and
values in addition to advocating for
Hellenic policy issues. Our prayers
and deepest sympathies are with the
Lomis family, especially his wife,
Toula; and sons, Van, Nicholas, and
Michael. May his memory be eternal.”
AHI presented Dr. Lomis with the
Hellenic Heritage National Public
Service Award in 1997.
Dr. Lomis also actively promoted
the teaching of Modern Greek in
American universities and cooperated with AHEPA and the University of
Thessaloniki to establish courses for
Greek American students. He promoted Hellenism in the United States
for which Hellenic News of America
recognized his efforts, and he remained committed to the promotion

of Greek culture and language among
Greek American youth until the time
of his passing.

DEAN C. LOMIS, PH.D.

Dean C. Lomis, native of Gary, Indiana, was the son of Greek immigrant parents Angelo Tsolomitis from
Leonidion, Arcadia and Helen from
Naphlion. In 1955, he received is BA
from Southern Methodist University
in Dallas, Texas. He was commissioned 2nd Lieutenant in the United
States Air Force, and attended flying
training in Houston, Texas. In 1956,
he was assigned overseas to United
States Air Force Intelligence Headquarters in Frankfurt, Germany and
in 1957, to the Office of the Air Attaché of the American Embassy in
Athens, Greece.
In 1960, Dean Lomis began his
teaching career at Mesquite High
School in Mesquite, Texas while pursuing graduate studies. He received
his M.A. in 1965 and his Ph.D. in
1967 in Educational Administration
from East Texas State university.
From 1959 and until his retirement in

1991, he served as the director of international Center at the university of
Delaware where he taught three
courses.
Dr. Lomis has served as reginal
Chairman of the National Association for Foreign Student Affairs, Delaware State Chairman of the American Association of university administrators, President of the Delaware
Division of United Nations Association, President of the Delaware Division of Unite Nations Association,
President of the Delaware Division of
United Nations Association, President of the Delaware Branch of the
English-speaking union, member of
the Board of Directors of the Wilmington (Delaware) World Affairs
Council, Delaware Council of International Visitors, and Delaware
Chapter of People-to-People International, as well as member of various
civic and public organizations.
Dr. Lomis has received the AHI
Hellenic Heritage National Public
Service Award in 1997 and Greek
honorary awards: the 1972 Santa
Clara, California “recognition of
Achievement;” the 1978 “Oscar

Award of Merit” by the Philadelphia
Exclusive and the 1991 “Award of Appreciation by the National Council of
international Visitors. He was included in the 1976 “Who’s Who in North
America” and was nominated twice
for the University of Delaware “Excellence-in-Teaching” Award.
He is a member of the Holy Trinity
Greek Orthodox Church of Wilmington, Delaware and a 35-year member
of the Order of the AHEPA. He has
served as President of the Hellenic
University Club of Wilmington and
four two-year terms as the Chairman
of the American Hellenic Institute
Public Affairs Committee. He also
served as the Chairman of the United
Hellenic American Action Societies
of Delaware.
Dr. Lomis’ military and international education assignments have
taken him to 50 countries and all 50
states of the United States. He has authored two books and numerous articles.
Dr Lomis was married to the former Toula Manos of Dallas, Texas.
They had three sons; Van, an internist, Nicholas a radiologist and Michael, a pathologist; and eight grandchildren.

HALC expresses concern over reports DFC might getting out of the Balkans
From last page
gion,” with China and Russia investing in regional ports, railroads, and energy infrastructure.
“Many countries in the region emerged from
economic crises only to be hit hard again by
COVID. The DFC can encourage projects that
will help these countries resist the temptation of
cheap Russian gas,” he says in the letter.
The DFC’s assistance to promote American investment in Greece’s ports and shipyards – like
Alexandroupoli and Elefsis – have ensured that
critical and strategic infrastructure “remains free
of malign influences.” “It also sent a clear signal
that the US will not cede the playing field in the
Western Balkans and Aegean to Russia or China,”
he continues. “This is not the time to create confusion with regards to the US’s commitment to the
region. Russian and China will be the only beneficiaries of a reduced DFC presence,” he said, adding that he is eager to hear the DFC’s new leadership make “a public commitment” to continued
support to the Aegean and Western Balkans.

THE LETTER
The full text of the letter is as follows:
David Marchick
Chief Operating Officer
U.S. Development Finance Corporation
Dear Mr. Marchick—
We write to express our concern over reports
that the U.S. Development Finance Corporation
(DFC) is reconsidering its commitment to Southeast Europe, including reversing the decision to establish an office for the Aegean & Western Balkans
in Belgrade, Serbia.
DFC has assumed an indispensable role with regards to U.S. interests in Southeast Europe. Title 1
Section 102(b) of the Better Utilization of Investment Leading to Development (BUILD) Act, which
Congress passed in October 2018 to create DFC,
states that DFC, in addition to low-income countries, will operate in “countries in transition from
nonmarket to market economies, in order to complement the development assistance objectives, and
advance the foreign policy interests, of the United
States.”
The DFC can certainly advance its dual mandate

in the Aegean and Western Balkans. Indeed, before
the DFC was established U.S. interests suffered serious setbacks in the region. Chinese and Russian
inroads in regional ports, railroads, and energy infrastructure was in large part due to the absence of
a anything like the DFC in the region before 2018.
The DFC has already made significant progress
in reversing such setbacks in the region. The DFC’s
assistance to promote American investment in
Greece’s ports and shipyards – like Alexandroupoli
and Elefsis – have ensured that critical and strategic infrastructure remains free of malign influences. It also sent a clear signal that the U.S. will not
cede the playing field in the Western Balkans and
Aegean to Russia or China.
As the United States reenters the Paris Accords,
we would like to emphasize the role the DFC could
play when it comes to green and sustainable energy
in a region that has traditionally been overly reliant
on coal and other fossil fuels (and much of that being Russian gas). Title II Section 201(f) of the
BUILD Act explicitly gives DFC authority to engage in “special projects and programs” in renewable energy. Many countries in the region emerged

from economic crises only to be hit hard again by
COVID. The DFC can encourage projects that will
help these countries resist the temptation of cheap
Russian gas. Developments in the Eastern Mediterranean also increase the urgency for active US engagement in the region. The DFC is a prime tool for
such engagement. This broader region of the Eastern Mediterranean, Aegean and the Western Balkans present a great opportunity for the Biden Administration to repair our fractured transatlantic relationship and find common ground on shared interests in sustainable energy and maritime security.
This is not the time to create confusion with regards to the U.S.’s commitment to the region. Russian and China will be the only beneficiaries of a
reduced DFC presence. We are eager to hear the
DFC’s new leadership make a public commitment
to continued support to the Aegean and Western
Balkans, including a pledge to maintain its Belgrade office.
Sincerely,
Endy D. Zemenides
Executive Director, The Hellenic American
Leadership Council
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Online commerce
startups are thriving
Athens

Greek startups in the e-commerce sector
have attracted the interest of major investors
amid the pandemic, drawing significant funding or being acquired by Greek or foreign peers.
Last-mile delivery companies, grocery delivery apps and technological logistics firms have
created services that help small and large retail
entrepreneurs to enhance their online presence,
showing significant growth despite the pandemic.
The year has started off on a good note for
many of them, benefiting from the changes the
coronavirus has brought to consumer behavior,
along with the strengthening of online commerce. About a week ago, Instabox, founded by
Alexis Priftis, secured financing of 75 million
euros in its Series B round of funding led by
EQT Ventures. The Stockholm-based company
has created an innovative network of smart
lockers where the recipients can pick up goods
they have ordered. The company has also introduced a network for delivering parcels to consumers’ homes, as well as the Instabike service.
Instashop, founded in Dubai by John Tsioris
and Ioanna Angelidaki, has experienced rapid
growth during the pandemic. This is an online
order app for pharmaceuticals, cosmetics, pet
products etc from local stores. The app, which is
now available in Thessaloniki too, has attracted
the interest of Germany’s Delivery Hero, leading to a takeover deal in August 2020 worth
$360 million.
Instashop has doubled its staff from the 200
it employed a year ago. “It’s not so much the deal
with Delivery Hero that helped the Instashop
team grow, but the increased demand for the
service. For example, in just one year our customer service department has doubled,”
co-founder and marketing director Angelidaki
tells Kathimerini: “The company currently has
some 400 employees across the six countries it
is active in, while in Greece we have about 80
people – and we’re expanding fast,” she added.
Instashop operates a technology hub in Thessaloniki.
Meanwhile, online retail platform Skroutz
has announced its entry into the courier market
with the acquisition of last-mile startup SendX
a few days ago, creating its own delivery network.
Source: www.ekathimerini.com

Νew Permanent
Representative of
Cyprus to the UN
United Nations
The new Permanent Representative of Cyprus to the UN, Andreas Hadjichrysanthou,
presented his credentials to the Secretariat on
Wednesday via the UN e-credentials system.
He is set to present his credentials in person
to UN Secretary General Antonio Guterres on
Monday, February 22.
Before his latest appointment, Hadjichrysanthou was Cyprus` Ambassador to Germany, beginning in April 2017. He served as Director of
the Cyprus Question and Turkey Division of the
Ministry of Foreign Affairs from 2013 to 2017,
and Deputy Director of the Ministry’s European
Union Division from 2011 to 2013.
Prior to those roles, Hadjichrysanthou was
Ambassador and Permanent Representative of
Cyprus to the United Nations Office and other
International Organizations in Geneva (20072011); Deputy Permanent Representative to the
United Nations in New York (2003-2007); Deputy High Commissioner to the United Kingdom
(2002-2003); and Director of the Office of the
Permanent Secretary of the Ministry of Foreign
Affairs in Nicosia (2001-2002).
Additionally, he was First Secretary at the
Permanent Mission of Cyprus to the European
Union in Brussels from 1996 to 2001, having
previously worked in the European Union Affairs, Economic Affairs and Protocol divisions
of the Ministry of Foreign Affairs from 1993 to
1996.
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Greek American Owner of Queens Carting
Company Pleads Guilty To Bribery Scheme
From last page
York, and William F. Sweeney, Jr., Assistant Director-in-Charge, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI), announced
the guilty plea.
“The defendant’s bribery scheme deprived a
local college of the honest services of its contractors and employees,” stated Acting United
States Attorney DuCharme. “Today’s guilty
plea demonstrates that those who engage in
criminal corruption to enrich themselves at the
expense of institutions in our communities will
be held accountable.” Mr. DuCharme expressed
his grateful appreciation to the United States
Attorney’s Office for the District of Massachusetts, and the FBI, Boston Field Office, for their
assistance on the case.
“Instead of providing the best possible services to his clients with no strings attached,
Kalergios participated in a quid-pro-quo arrangement that served to advance his selfish interests. Corrupt behavior has no place in the
business of honest services, and today’s guilty
plea highlights that basic truth,” stated FBI Assistant Director-in-Charge Sweeney.
As set forth in public filings, in June 2018,
Kalergios agreed to bribe the facilities director
of a college located in New York City (“College”) to grant Zeus Waste Management the exclusive right to remove non-hazardous waste
from the College’s campus. Specifically, Kalergios agreed to pay the facilities director 10 percent of any payments that the College made to
Zeus Waste Management under any contracts
directed to the company. In July 2018, the facilities director awarded a three-year contract to
Zeus Waste Management that gave it the exclusive right to remove non-hazardous waste from
the College’s campus. Between July 2018 and

March 2019, pursuant to their agreement, Kalergios made multiple cash payments to the facilities director totaling approximately $11,095.
The government’s case is being handled by the

Office’s Public Integrity Section. Assistant United States Attorney Robert Polemeni and Special
Assistant United States Attorney Virginia Nguyen are in charge of the prosecution.

Investment Adviser Charged with Stealing
more than $400,000 from Client Funds
New York.- GreekNewsOnline
A criminal complaint was unsealed on February 12, 2021, in federal court in Central Islip
charging Apostolos Pitsironis, a former registered investment advisor and broker, with defrauding his former clients of more than
$400,000 that he used to pay his personal debts
and expenses, including casino gambling debts
and credit card bills. Pitsironis was arrested
earlier today in Dix Hills, New York, and will
make his initial appearance via videoconference
this afternoon before United States Magistrate
Judge Steven I. Locke.
Seth D. DuCharme, Acting United States Attorney for the Eastern District of New York, and
William F. Sweeney, Jr., Assistant Director-in-Charge, Federal Bureau of Investigation,
New York Field Office (FBI), announced the arrest and charge.
“As alleged, the defendant stole hundreds of
thousands of dollars from investors to pay his
personal debts, violating the trust they had
placed in him to manage their money safely and
honestly,” stated Acting United States Attorney
DuCharme. “This Office is committed to protecting the investing public from corrupt financial advisors like the defendant who put greed
before their clients’ best interests.”
“Pitsironis, as alleged, transferred more than
$400,000 from the investment account of a cou-

Seth D. DuCharme, Acting United
States Attorney for the Eastern District.
ple who trusted him to manage their portfolio
directly into bank accounts he controlled. He
later used this money to pay his family’s personal expenses, all the while deceiving both his victims and the financial services firm for whom
he worked. Financial advisors have a significant
responsibility to appropriately manage the life
savings of those who put their faith in them.
Anyone who falls short on this front by engaging in illegal practices should, and will, be held
accountable to the fullest extent of the law,” stated FBI Assistant Director-in-Charge Sweeney.

In approximately 2009, Pitsironis, who
worked in the Melville office of a financial services firm (“Financial Services Firm”), began
managing the investments of Victim-1 and Victim-2, a married couple who lived on Long Island (the “Victims”). Between May 2, 2019 and
June 11, 2019, Pitsironis initiated 22 transfers
totaling approximately $411,000 from one of
the Victims’ investment accounts at the Financial Services Firm to a bank account in the defendant’s own name at another financial institution. Pitsironis falsely told the Financial Services Firm that Victim-2 owned the bank account receiving the funds and that Victim-2
had authorized the transfer of funds to that account. Pitsironis then transferred the stolen
funds to other bank accounts that he controlled
and used the stolen money to pay for his family’s personal expenses, including casino gambling debts, credit card bills and the lease for a
luxury car.
The charges in the complaint are allegations,
and the defendant is presumed innocent unless
and until proven guilty. If convicted of wire
fraud, Pitsironis faces up to 20 years in prison.
The government’s case is being handled by
the Office’s Business & Securities Fraud Section.
Assistant United States Attorneys Mathew S.
Miller and Elizabeth Macchiaverna are in
charge of the prosecution.

Economy
GreekNews

FORMER U.S. BASE AT GOURNES FOR SALE

Hellenic Republic Asset Development Fund HRADF on Wednesday launched an
international tender for the exploitation of a part of the former US military base
of Gournes in Heraklion, Crete. The asset covers a coastal area of 345,567 sq.m.
located 13 km from the Heraklion airport, 20 km from the new international
airport, which is anticipated to be developed at the Kastelli Village over the next
five years, and 16 km from the city of Heraklion. In land plots adjacent to the
property, the facilities of the Hellenic Centre for Marine Research, the Cretaquarium Thalassocosmos, the International Exhibition and Conference Centre
of Crete, the Hersonissos City Hall and schools have been developed over the past
20 years. With this request for proposals, the Fund is seeking to receive binding
offers from Interested Parties. After reviewing this Request for Proposal, Interested Parties are invited to participate in the Tender Process, by submitting their
Offer pursuant to the terms of this Request for Proposal. The Fund will review
the Offers and evaluate them on the basis of the terms and conditions set out in
this Request for Proposal. Potamitis Vekris Law Firm will act as legal advisor,
Decathlon SA and Cerved Property Services SA as technical advisors, while Eurobank SA and Cerved Property Services SA will act as financial advisors.

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended slightly lower in
the Athens Stock Exchange on Friday,
reflecting lack of fresh investment incentives
in the market. The general index eased 0.10
pct to end at 781.42 points, for a net gain of
0.69 pct in the week. The index is up 4.26 pct
so far in February and losing 3.41 pct in
2021.

The Large Cap index ended 0.04 pct up and the
Mid Cap index rose 0.64 pct. Turnover was 71.34
million euros in volume of 23,023,891 shares. Viohalco (3.50 pct), PPC (3.09 pct) and Fourlis (2.52
pct) scored big gains among blue chip stocks, while
TERNA Energy (10.74 pct), GEK TERNA (6.44 pct)
and Ellaktor (2.57 pct) suffered losses.
Among market sectors, Health (3.18 pct) and
Raw Materials (3.14 pct) moved up, while Constructions (1.98 pct) and Utilities (1.45 pct) moved down.
Alpha Bank and Eurobank were the most heavily
traded securities of the day. Broadly, advancers led
decliners by 61 to 43, with another 22 issues unchanged. AAA (18.56 pct) and Progressive (14.29
pct) were top gainers, while SATO (11.43 pct) and
TERNA Energry (10.74 pct) were top losers.

Greek bond market
closing report
Greek banks purchased state bonds worth 12.8

billion euros in 2020, while the Greek state raised
12 billion euros from capital markets with five
bond issues, Bank of Greece’s governor Yannis
Stournaras said on Friday.
In the domestic electronic secondary bond
market, the 10-year bond yield surpassed the 0.9
pct level (0.91 pct) from 0.81 pct the previous day.
The yield spread between the 10-year Greek and
German benchmark bonds widened to 1.24 pct
from 1.15 pct on Thursday with the German
Bund yielding -0.31 pct. Turnover was a heavy 248
million euros of which 135 million were buy orders.

FINANCIAL NEWS
**** Enterprises in the hospitality sector suffered a loss of 7.0 billion euros in their turnover in
2020 hit by the pandemic, with hotels losing 4.7
billion euros, Hellenic Statistical Authority said on
Friday. More specifically, turnover in the hotel industry totaled 2,303,658,141 euros in 2020, down
67 pct from 2019 (6,991,184,282), with Karpathos
recording the biggest drop (-83.5 pct) and Florina
the smallest (-14.3 pct).
The restaurant industry recorded a turnvoer of
3,773,850,833 euros in 2020, down 37.7 pct from
2019 (6,059,184,851), with Mykonos recording the
biggest percentage decline (-73.3 pct) and Korinth
the smallest (-17.3 pct).

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

TRADED VALUE  :  83.950,70 €

INDEX
VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20
34.180
-0.290 83,724.000
MAIN MARKET INDEX
37.090
-0.910 20,056.380
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
820.490
-0.880
1,548.320
CSE GENERAL INDEX
57.610
-0.310 83,950.700
HOTELS INDEX
689.050
-0.650
3,600.400
ALTERNATIVE MARKET INDEX
834.090
0.170 63,894.320
FTSE Med (18/02/2021)
4,595.170
-1.810
FTSE/XA
338.790
0.990
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In the fourth quarter of 2020, turnover in the hotel industry fell 50.8 pct to 409,330,420 euros, compared with the same period in 2019, with Kastoria recording the biggest decline (-75.3 pct) and Chios the
lowest (-8.3 pct). Ikaria recorded a 2.9 pct increase in
turnover. In the resturant sector, turnover totaled
716,414,682 euros in the fourth quarter, down 46 pct
from 2019, with Kastoria (-65.7 pct) leading the fall,
while Kea-Kythnos recorded a 17.9 pct increase.
**** Turnover in the industrial sector fell by 12.1
pct on average in 2020 after a 3.5 pct decline recorded in December, compared with the previous year,
Hellenic Statistical Authority said in a report on Friday. More specifically, the industrial turnover composite index (measuring both the domestic and external markets) fell 3.5 pct in December 2020 from
December 2019, reflecting a 12.1 pct drop in the
mining turnover index and a 3.4 pct fall in the manufacturing turnover index. The domestic market index eased 2.2 pct in December, while the external
market index fell 6.0 pct. The industrial turnover index rose 13.9 pct in December from November 2020.
**** Greek merchant shipping fleet fell by 2.1 pct
in numbers to 1,832 in December 2020 compared
with the same month in 2019, after a 0.8 pct increase
recorded in the same period in 2019-2018, Hellenic
Statistical Authority said on Friday.
The statistics service, in a monthly report, said
that total capacity of the Greek fleet was 40,426,271
dwt in December, down 4.9 pct from December
2019.
**** In January 2021, the central government cash
balance recorded a deficit of 1.726 billion euros,
compared to a deficit of 1.161 billion euros in the
same month of 2020, the Bank of Greece said on
Wednesday.
The central bank, in a monthly report, said that
during this month, ordinary budget revenue amounted to 3.046 billion euros, compared to 3.723 billion
in the corresponding month of last year. Ordinary
budget expenditure amounted to 4.366 billion euros,
from 4.630 million in January 2020.
**** Arrears by municipal authorities fell to historic lows in December 2020, totaling 120 million
euros, a decline of 33 pct compared with a year ago,
Mihalis Stavrianoudakis, secretary-general in the Interior ministry said on Thursday. He said that arrears
totaled 179 million euros in December 2019, but
jumped to 272 million euros during the pandemic
crisis in May. Stavrianoudakis attributed this positive
development to a joint programme launched in cooperation with the finance ministry for funding municipal authorities with 120 million euros, of which
40 pct were given as grants.
****Foreign investors slightly raised their share in
transactions made in the Athens Stock Exchange in
January to 45.6 pct of total transactions from 45.2 pct
in December 2020, but down from 53.9 pct in January 2020, AXIA Numbers said in a monthly report
on Wednesday.
Foreign investors were net sellers with capital outflows of 5.74 million euros in the month, while Greek
investors were net buyers with capital inflows of 5.77
million euros. Greek private investors accounted for
27.9 pct of market transactions in January (up from
28.2 pct in December 2020 and 21.5 pct in January
2020).
The value of transactions totaled 1.238 billion euros in January, down 34.8 pct from December 2020
and 1.617 billion in January 2020.
**** Investment spending in the manufacturing
sector fell 6.9 pct in 2020 compared with the previous year, the Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE) said in a report on Monday.
The survey on industrial investments in the period October-November 2020 showed that investment
spending in the manufacturing sector is expected to
rise by 2.8 pct this year, helped by an anticipated demand for products and by technological developments, while on the other hand, negative factors were
economic policy in general and capital taxation.
IOBE said that investment spending in 2019 grew
21.5 pct and noted that the food/beverage/tobacco
sector was expected to record the highest percentage
growth rate this year (6.7 pct), followed by non-metal minerals (20.2 pct).

Five initiatives to
support borrowers
and enterprises
From last page
sued a «green» bond and added that banks were
scheduling a return to capital markets in 2021.
He underlined, however, that despite these
positive data, the banking system continues to
face challenges, mostly the danger of a new wave
of non-performing loans as a result of the pressure on the real economy from the pandemic crisis. He unveiled five iniviatives designed to support borrowers and banks:
1. Expanding and extending the «Hercules»
scheme, as it happened in Italy. Such an expansion would cover the period from April 2021 until October 2022 with the aim to significant reduce NPLs.
2. Examining a Bank of Greece proposal for
the creation of a bad bank, based on an analysis of
cost-benefit for citizens, public sector and banks
and adhering to preconditions set by European
rules.
3. Gradually implementing a debt settlement
and more flexible bankruptcy regulation for
households and enterprises.
4. Promoting the implementation of a new
«GEFYRA» programme for small- and medium-sized enterprises, subsidizing part of corporate loans for a period of 8 months.
5. Strengthening bank funding, by disbursing
in the economy funds from New Generation EU,
totaling 32 billion euros of which 19.4 billion in
subsidies.

Greek gov’t approves
wind farm project
in Evia by Ellaktor
The Interministerial Commission for Strategic
Investments, in a teleconference meeting on Friday, approved an investment project «Wind farms
Evia 407.4MW» by Ellaktor SA and EDP Renewables SA. The project, with a budget of 489 million euros, is expected to create 182 new job positions and have a total annual energy production
of 1,591GWh in central and south Evia. More
specifically, Ellaktor and EDP Renewables will
build 8 wind farms, four in north-central Evia
and four in south Evia. The project will attract international investors, support the development of
the Greek economy and contribute in the sustainable growth of the country, contributing in the
further penetration of RES, protecting the environment, supporting the energy transition of the
country and helping towards Greece’s full decoupling from lignite by 2028.

Average monthly
pension at 734.27 euros
Greek
pensioners’
income
totaled
2,271,975,004 euros in February, from
2,271,637,160 in January, official figures showed
on Wednesday. A monthly report by the HELIOS
system also showed that the number of pensioners totaled 2,470,088 in February from 2,473,988
in January, while the average pension was 734.27
euros and the average supplementary pension
was 194.39 euros. The number of new pensioners
was 21,105 in February.

Tourism minister: Greece,
UK in talks over
certificate of vaccination
for travellers
Greece and the United Kingdom are in talks
over a certificate of coronavirus vaccination,
Tourism Minister Harry Theoharis told BBC 4 on
Thursday.
On the «Today» show, Theoharis said talks are
now at technical level «to determine whether applying a certificate of vaccination is possible» for
visitors to either country. «I hope we will be able
to reach a resolution, at least on the technical aspect,» he noted.
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So far, 56,791 people
have received at least
one vaccine dose
Nicosia.-

To date, 19,221 people have received both
doses of a Covid-19 vaccine and 37,570 were
given the first dose, with most being elderly, the
health ministry said on Saturday.
Close to 43,000 vaccinations concern elderly
people, including care home residents.
The ministry said it aimed to complete first
dose vaccinations of people over 70, health professionals, and those who belonged to certain
vulnerable groups of the population.
Health authorities have also started administering vaccines to people with thalassemia, kidney failure, and those who need hemodialysis.
In the past week, 452 people belonging to
those groups received the first dose of the vaccine.
The ministry said it expected 130,440 doses
of the three licenced vaccines in March.
Vaccinations are carried out in nine centres
in all districts by 20 crews. Two large centres
have recently opened in Nicosia, state fairgrounds, and Limassol, Spyros Kyprianou
sports centre, which have been staffed with 15
and 10 crews respectively.
Locations have been identified in Larnaca
and Paphos to host similar centres in the coming days.
When fully deployed, crews can administer
15,000 vaccines a day, the ministry said, although so far, the jabs have been in short supply.

PRODROMOU

Minister of Education Prodromos Prodromou said that thanks to good management
during the pandemic, Cyprus is among the EU
countries with the lowest interruption of
schooling with physical presence. In statements
at the Ministry, Prodromou referred to the informal Council of Ministers of Education of the
EU countries. He said that he talked about the
efforts made in Cyprus for distance education
and the development of digital means as well as
about the procedures aiming to identify any
needs in time and plan improvement actions.
He went on to say that they also discussed measures to facilitate access to higher education for
students from socio-economically vulnerable
groups.

Russian FM
on Cyprus
Nicosia
Imposing a blueprint for a Cyprus settlement
from the outside is unacceptable, the Foreign
Ministry Spokeswoman, Maria Zakharova said,
commenting on reports about a “British plan”
for settling the Cyprus issue. She also expressed
Moscow’s support for UN resolutions, providing for a bizonal bicommunal federation and
said that any change in the basic parameters
must be reviewed by the UN Security Council.
Speaking during the Foreign Ministry briefing, on Thursday, Zakharova said that Russia
supports the efforts of the international community to achieve a fair, viable and comprehensive solution to the Cyprus issue. “However, as
we have said many times, there should be no
pressure on either party. It is unacceptable to
impose a blueprint on them for a settlement
from the outside or rigid deadlines or tailor UN
assistance to the indicators of progress at the
talks” she added.
The Foreign Ministry Spokeswoman also
said that Cypriots themselves must assess the
various external promptings on the alternatives
for a settlement. “As a permanent member of
the UN Security Council, we advocate the modalities endorsed by the resolutions of the UN
Security Council, which imply the creation of a
dual zone and a two-community federation
with common international legal standing, sovereignty and citizenship based on agreements to
be reached by both Cypriot communities,” she
added.
She concluded by saying that any change in
the basic parameters must be reviewed by the
UN Security Council.
(ΚΥΠΕ/ΜΚΩ/ΓΒΑ)
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Anti corruption demonstration passes off peacefully
Nicosia.- (Cyprus-Mail.com)
everal thousand people marched in Nicosia on Saturday in a protest against
state corruption and pandemic restrictions
that ended peacefully, unlike a similar event
last week, which ended in violence.
Under the watchful eye of a strong police
force, people of all ages gathered at Kolokasi
park and marched to parliament to protest state
corruption, Covid restrictions and police heavy
handedness in dealing with last week’s event.
“I’m here to protest the illness of the justice
system and human rights we are facing in our
country; people with money, power, and authority have preferential treatment and are allowed to act unethically and commit crimes
without getting punished,” a 36-year-old protester said.
The participants wore masks and tried to
keep some physical distance from each other.
Organisers kept reminding them all along the
way to keep their distance.
Observers said there were many more people
than last Saturday when the demo ended in violence as police used water cannon and teargas
to disperse participants.
“It was amazing, and it was completely peaceful, and organisers made sure everything went
peacefully,” woman who attended last week’s
demonstration said.
Last week, protesters were met by a large police force in full riot gear and a water cannon. It

S

did not take long for violence to erupt, as police
tried to break up the event.
Several people wereinjured, one seriously after she was hit by the high-velocity water jet in
the head. The 25-year-old had to undergo
emergency surgery to her eye. Reports said she
lost some of her eyesight.
The demonstrators this Saturday shouted “resign” and slogans against the police, whom they
blame for last week’s trouble.
Unlike last week however, police kept a discreet presence on side roads. An ambulance was
also standing by for any eventuality.
“Even introverts are fed up with your bull-

shit,” read one placard.
Other demonstrators were handing out flowers with a note on them to remind people of
Stylianos Constantinou’s death. Stylianos was a
14-year-old boy who committed suicide in 2019
after years of abuse by his father. The state was
largely blamed for not doing enough to help.
“How many Stylianos must die until we realise, they are not just thieves but also murderers?” the note said.
The march stopped outside parliament briefly and then returned towards Kolokasi park.
There was an eruption of applause before the
participants dispersed.

Government is ‘cautiously optimistic’ over informal conference on Cyprus
Nicosia.- By Maria Koniotou/CNA
Nicosia is cautiously optimistic ahead of an
informal conference on Cyprus, Government
Spokesperson Kyriacos Koushos has said,
pointing out at the same time that the Greek
Cypriot side does not accept a different basis
and model of solution of the Cyprus problem,
nor does it accept any arbitrations or strict
timelines.
On Monday a meeting of a team of legal experts who have been invited to contribute in the
preparations in view of the informal conference
will take place.
Following a statement by UN Secretary General`s spokesperson that Antonio Guterres intends to convene an informal 5+1 meeting on
the Cyprus problems very soon, Government
Spokesperson Kyriacos Koushos told CNA that
very soon, most likely within the coming week,
an official announcement is expected to be
made by the United Nations on this matter.
«At this stage there is nothing more we could
say,» he said, adding that «we are just waiting
for a United Nations official announcement.»
Asked about preparations in Nicosia ahead of
the informal conference, Koushos replied that
«preparations for the informal five-party conference have started for some time now.» He
noted that, «it is common knowledge that a
team of legal experts on constitutional law and
other similar fields has been established, who
have already had quite a few meetings.»
«The members of this team have studied various issues, which have been put before them
and the discussion on the outcomes of their
work has already started,» he said.
On Monday, Koushos, added, «a new meeting of this team will take place to discuss specific legal matters which concern the Cyprus
problem`s substance and the informal five-part
conference.»
At the same time, he noted, Cyprus President
Nicos Anastasiades has met with the negotiating team and «intends to make the most of all

the negotiating team`s members, particularly in
the fields they have already worked,» adding
that he will also make the most of the contribution of constitutional law and other legal experts.Invited to comment statements by Turkish
Cypriot leader Ersin Tatar that during the informal conference he will put forward a solution
based on two sovereign states, the Government
Spokesperson said that «we support a solution
based on the resolutions and the decisions of
the United Nations and the Security Council.»
He recalled that «only recently in the process
followed to renew UNFICYP`s mandate, the
Security Council unanimously adopted resolution 2561, which reconfirmed resolution 1251,
on the solution of the Cyprus problem.» It is
clear, he added, that resolution 1251 «defines
what the basis of a solution of the Cyprus problem is.»
The UN Secretary General, Koushos said,
«has and derives his mandate from the UN Security Council resolutions.»
«Since, Security Council resolutions define
the model and the basis of the Cyprus problem
solution, we expect that the Secretary General
will operate within the remit of his mandate,»
he said, adding that this «does not mean that he
should not take certain initiatives with a view to
break the deadlock, if the situation does not allow for further negotiations, much the same
way he took certain initiatives in Crans - Montana, recording six points in his document.»
Our positions remain unchanged and we will
go to the conference with clear positions,
Koushos continued, noting that the model of
the solution must be that of a bizonal, bicommunal federation, as set out in the Security
Council resolutions.
At the same time, he said, the solution should
be compatible with EU principles and values,
since Cyprus is and will continue to be an EU
member state.
The Government Spokesperson also pointed
out that it is not by accident that the EU has reiterated that it will be present in the negotia-

tions on the substance of the Cyprus problem,
by way of a special envoy, while it will also be
present as an observer in the informal five-party conference.
We should not forget the convergences
achieved during the dialogue that has taken
place, nor should we forget the Joint Statement
of November 25, 2019 in Berlin during a meeting the UN Secretary General had with President Anastasiades and the Turkish Cypriot
leader at the time Mustafa Akinci, nor the Joint
Statement of February 2014 between President
Anastasiades and the Turkish Cypriot leader at
the time Dervis Eroglu, he said.
Referring to Tatar`s statements he recalled
that similar statements have been made in the
past on the part of the Turkish Cypriot side,
both when Rauf Denktas and Eroglu had been
the Turkish Cypriot leader.
Let us hope, he added, «that we will to go the
informal five-party conference to precisely define officially the positions of the two sides.»
He continued assuring that «we are prepared
for all possible eventualities.»
«There is a cautious optimism that the informal five-party conference will have some outcomes, so that the UN Secretary General can be
encouraged to go ahead and take the next key
step which will be the negotiation for a solution
of the Cyprus problem, a solution which must
just, functional and therefore viable and ridden
of anachronistic guaranties or the presence of
foreign troops,» he underlined.
Replying to another question Koushos said
that the Secretary General`s role will not be that
of an arbitrator, noting that the Cyprus problem
«is a problem which concerns Cyprus itself, it is
of Cypriot ownership.»
«We cannot accept arbitrations, nor strict
timelines,» he said.
«We hope that on the basis of the positions
which will be submitted, the Secretary General
will be able, with his interventions, to help the
parties move one step further.»
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Fresh accusations on Lignadis put government on the defensive
From last page
area of Metaxourgeio, near central Athens. He said
he made his acquaintance because he was in awe of
the director and actor, who later raped him in his
home.
The lawyer representing the alleged victim has
described the accused as “dangerous,” warning that
he may continue his illegal activities.
Prior to Lignadis arrest, the lawyer of the former
director of the National Theater, Nikos Georgouleas, said his client was «not being sought» by the
police. Responding to social media posts that
claim Lignadis is currently at the Attica police
headquarters (GADA), Georgouleas said, «We
have asked for an official briefing by authorities
and were told by police that as of now, Dimitris
Lignadis is not being sought.»
Few hours later he was arrested.

MINISTER OF CULTURE

Minister of Culture Lina Mendoni came under a
barrage of fire on Friday from opposition parties
over alleged foot-dragging in the case of Dimitris
Lignadis.
During a press conference Friday Mendoni described him as a “dangerous person” who had “deceived her.”
“From the moment the rumors started, we
pressed him hard to tell us the truth. He deceived
us, he deceived me. He tried to convince us that he
had nothing to do with all this, that the rumors do
not concern him,” she said.
Lina Mendoni set all the Ministry’s services and
herself at the Justice’s disposal when and if it is
considered necessary. She said the sexual abuse is
a hideous and disgraceful case she noted adding
that «we are state of law and that’s why we follow
the institutional way, the Justice».
Mendoni said that she submitted a complaint
report-memo to the Supreme Court (Areios Paghos) prosecutor in which she asks for the thorough
investigation of the alleged unlawful cases in the
theatre.
«Lignadis (former National Theatre director)
deceived us with theatrical performance» said

this now; we didn’t know it before…”
Despite the fact that the Culture Minister finally spoke about the issue that
and named the
alleged abusers, on social media, Greeks demand
her resignation.

SYRIZA

Mendoni. She added “from the first time the rumors started we pressed him a lot to tell the truth.
With the art of acting he tried to convince us that
the rumors are not about him. And while the rumors multiplied for his inappropriate actions, he
insisted.”
She said that he resigned after the interview by
N.S.
N.S. is a former actor who gave a detailed interview on a website about his brutal abuse by the director and actor. when he 18 years old. The crime
is written off due to statute of limitations.
To the accusations that the Ministry protected
the art director due to friendly relations, Minister
Mendoni stressed that he was never her friend nor
a friend of the prime minister.
“Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was not
Lignadis’ personal friends, but he only knew him
from the theater as I did,” she said.
Rumors say Lignadis was couching Mitsotakis
for public appearances and speeches, something
the Prime Minister’s office denies. But he was one
of the first direct appointments Mendoni made as
Minister of Culture, cancelling a process that had
started during SYRIZA administration, with many
candidates interviewed.
Calling these accusations as “fabricated fake
news” Mendoni said about the former art director
that “he is a dangerous man” and that we learned

This was too little, too late for SYRIZA, which
referred to “delayed statements of condemnation,”
pointing the finger at both Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mendoni, who, it said, is a personal friend of Lignadis and tried to protect him.
“I had demanded the resignation of Mrs Mendoni. Why? Because for two weeks she covered up
these allegations, the accusations, until the artistic
director of the National Theater himself resigned,”
said SYRIZA leader Alexis Tsipras.
SYRIZA-Progressive Alliance spokesperson
Nassos Iliopoulos characterised Culture Minister
Lina Mendoni’s press conference on Friday «a
monument to political cowardness and deceit»,
noting that Mendoni «discovered with a 20-day
delay that (former National Theatre director)
Dimitris Lignadis is dangerous and has deceived
her».
«The only thing we expected today from Mrs.
Mendoni was her resignation and confession for
the cover up. Now, her resignation is not enough
but her non-resignation is outrageous» Iliopoulos
said.
«The responsibility for the cover-up attempt
falls on Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, as
Lignadis was his personal choice», concluded Iliopoulos.
The government has encouraged the first victims of sexual harassment to come forth, and «the
prime minister stood by the victims of molestation
from the very start,» a statement from PM Kyriakos Mitsotakis’ office said on Friday.
The statement responded to allegations by main
opposition SYRIZA leader Alexis Tsipras that the
former director of the National Theater Dimitris
Lignadis was «a personal friend of the prime minister» and other allegations by the party on how
the government responded to the issue.
«It’s truly obscene that Mr. Tsipras tries to take

advantage of all these shocking revelations, giving
them a party-related hue,» the statement said, adding that the PM knew Lignadis «only from his theatrical performances, which he had attended.»
«It’s sad that a case which should unite the political world Syriza tries to turn into main opposition
poison,» it said.

Mitsotakis: A veil
of silence has broken

The revelations of the last days after the complaints about what has happened in the theatre
(and not only), but also the recent bad weather that
hit the region of Attica and other parts of the country, were the main issues of the talks between President of the Republic Katerina Sakellaropoulou
and Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.
Addressing the President of the Republic, Mitsotakis started referred to the power cuts in the region of Attica following the recent snowstorm. The
prime minister reassured her that every effort is
being made to restore electricity as soon as possible. «I know that there were delays, I fully understand the annoyance and anger of the citizens,»
Mitsotakis said.
He added: «We will correct some things and become better in the future to deal with such phenomena preventively, but also in retrospect. I estimate that by the end of the day the electricity supply will have been restored in the last areas that
were affected by the bad weather, but you should
know that in the areas of Dionysos and Ekali, we
had to rebuild the electricity network from the beginning. In any case, we must become better at
how we deal with these phenomena in the future.»
The Prime Minister also referred to another issue which dominates lately. «A veil of silence has
broken with the shocking revelations in the framework of #metoo. Phenomena of authoritarian violence, primarily against women but not only,
which I believe shocked us all, shook us all, some
people broke the silence with their voices. The
time has now come for us to take action on these
allegations.»

Greece has issued nearly 40,000 vaccination certificates
Athens.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
Nearly 40,000 certificates of vaccination have
been issued online within 24 hours of the platform’s start of operation, the Ministry of e-Governance said on Saturday.
The issuing of digital certificates is handled
through the general gov.gr platform.
According to data provided by the ministry,
nearly all (98 pct) of online appointments for
vaccinations are kept by the public, while the
daily average rate of vaccinations is 21,000.
So far, nearly 700,000 vaccinations have been
carried out. Of these, 468,000 were for the first
of two shots, and 226,635 were for the second
one. The rate places Greece 12th among the
EU’s 27 countries in terms of vaccinations per
100 residents.
Experts say that the next 15 days will be pivotal for Greece’s national health system, but also
with regard to the general epidemiological picture.
The assertion was made during a meeting of
government and state officials on Saturday convened by Health Minister Vassilis Kikilias in
view of the increased pressure on intensive care
units in Attica hospitals.
As experts anticipate the effects of the hard
lockdowns imposed in Attica and other parts of
the country on February 11 to be reflected in essential indicators as of today, the imperative of
increased vigilance was also stressed during the
meeting, due to an increase recorded last week

in admissions to Attica hospitals.
Data last week showed that ICU occupancy
rates also reached ominous levels, while the
number of new daily cases averaged 1,040.
For his part, Minister of State Giorgos Gerapetritis said on Saturday that the government is
waiting for the situation to stabilize so that a
gradual reopening of activities, with retail and
schools first, can take place as of March 1, with
the approval of the experts.
Speaking to Antenna TV, he claimed that remote learning has worked quite well, but is no
substitute for education in the classroom

Magiorkinis

The restrictive safety measures taken so far in
Greece seem to be bringing results, said Professor of Epidemiology Gkikas Magiorkinis at the
live briefing on the pandemic, held on Friday.
Some local infection clusters are still observed, he added, but the country’s overall epidemiological profile contains many areas of stabilization. More information will be available
when the first batch of vaccinations data becomes available in March, he explained.
Infections among those aged 65 or over seem
to be subsiding, while citizens aged between 4064 remain the group with highest infection
rates.
Finally, Magiorkinis stressed that the coronavirus is more transmissible when one does not
wear a face mask when spending an extended

time indoors, and urged the continued observance of all health safety protocols by all.

British Covid-19 variant
likely to prevail in Greece

Greece’s epidemiological load remains stable,
with 44 being the median age of new coronavirus cases, said Professor of Pediatric Infectious
Diseases Vana Papaevangelou at Friday’s live
briefing on the pandemic. She added that there
are currently 10,500 confirmed active cases nationwide.
The infections daily average at the moment in
Greece stands at 1,040 cases, a ratio of 10 cases
per 100,000 inhabitants.
The British variant of the virus seems to be
dispersing broadly, she noted, although most of
these infections are not imported from abroad.
The population’s vaccination is therefore recommended, bearing in mind that the British
strain will potentially prevail, as there are now
700 cases of infection from this strain, spread
across 32 of the country’s regions, she pointed
out. Attica Region’s epidemiological profile is
also following a stabilizing trend, with 5,500 active cases and the RT dispersal factor dropping
to -1. The viral load, however, in the region remains high, she noted.
In Thessaloniki, active cases number 1,200,
while the dispersal of the North African strain
at the municipality of Evosmos is alarming, as is
the continued dispersal of the virus in working

spaces in the country, Papaevangelou said.
Asked on whether the nationwide lockdown
will be lifted in the beginning of March on account of the stabilizing trend, she said the
Health Ministry’s committee of experts will discuss this in a meeting scheduled on Wednesday.

SYRIZA calls for shorter curfew
on weekends

The government should revoke the curfew
starting at 18:00 on weekends in the Attica,
Thessaloniki and Chalkidiki areas, SYRIZA reiterated on Saturday.
The main opposition party was referring to
the coronavirus-related curfew restrictions
which begin in those areas at 18:00 on Saturdays
and Sundays instead of at 21:00-05:00 on Monday-Friday. The longer curfew was announced
on February 5 through the end of the month
and allows only three exceptions: health reasons, work reasons, and a short walk with a pet.
Terming the decision «a parody of a measure», the party charged that it does not restrict
the dispersion of disease. «On the contrary, it
burdens further citizens who are served at super
markets on a shorter shift, resulting in endless
lines on sidewalks,» as there is a limited number
of customers allowed in at any time.
The government «completely ignores the daily lives of citizens» and refuses to «recognize its
mistake,» the main opposition said, demanding
it «face reality, at last.»
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Former National Theater
artistic director arrested

ENDY ZEMENIDES

HALC expresses
concern over reports
DFC might get out
of the Balkans
Chicago, IL (GreekNewsOnline)
During a Delphi Conference in Washington
DC in November 2019, then Secretary of Commerce Wilbur Ross openly criticized the Greek
government for allowing China to buy ports and
other crucial infrastructure in Greece. Greek
Minister of Development Adonis Georgiades
rightly replied that if the United States want to
make investments in critical sectors of Greek
economy are more than welcome.
Under the instruction of former Secretary Ross
and a lot of help from the U.S. Ambassador in
Greece, Geoffrey Pyatt, the US International Development Finance Corporation (DFC) started
getting involved in project like the shipyard of
Elefsis and the port of Alexandroupolis. But now,
Endy Zemenides, executive director of the Hellenic American Leadership Council (HALC), expresses concern over reports that the US International Development Finance Corporation (DFC)
is reconsidering its commitment to Southeast Europe, including closing down its office for the Aegean & Western Balkans in Belgrade, Serbia.
In a letter to DFC CEO David Marchick, Zemenides said that before the DFC was established,
US interests “suffered serious setbacks in the reContinues on page 35

Fresh accusations on Lignadis put
government on the defensive Culture Minister Lina Mendoni
claims she was “fouled” by him,
denies Mitsotakis knew Lignadis

Photo: Orests Panagiotou/ANA-MPA
Greek actor and former director of the National Theatre of Greece Dimitris
Lignadis is taken to the prosecutor’s office in Athens, after his arrest.

GREEK AMERICAN PLEADED GUILTY TO BRIBERY

Continues on page 39

GREEK ECONOMY
Five initiatives
to support borrowers
and enterprises

New York.- (GreekNewsOnline)
On Thursday, February 18, 2021, George
Kalergios, the owner of several companies
that operated in the New York City area, including Zeus Waste Management Inc. (“Zeus Waste Management”), a carting business
in Queens, pleaded guilty via videoconference before United States District Judge Pamela K. Chen to bribery and conspiracy to
commit bribery in connection with a
scheme to secure waste management contracts from a local college. When sentenced, Kalergios faces up to 15 years’ imprisonment. In addition, Kalergios agreed
to pay forfeiture in the amount of $110,955.
George Kalergios has served twice as
chairman of the Greek Parade and was
elected at the board of the Federation of the
Hellenic Societies of Greater New York in
2016.
Seth D. DuCharme, Acting United States
Attorney for the Eastern District of New
Continues on page 36

Athens.- (GreekNewsOnline)
Former artistic director of the National Theater,
Dimitris Lignadis was arrested on Saturday, after
more men and women came forward accusing him
for sexually abusing them when they were at young
age, even underage. New lawsuits have been filed for
incidents that are not statute-barred with the Athens
Prosecutor’s Office. A new complaint filed on Friday
concerns the rape of a 14-year-old in 2010.
According to “Kathimerini”, the complaint filed by
the alleged victim describes his rape by the wellknown theater figure when he was 14 years old. He
also said that he himself does not belong to the arts
world and that he met the alleged perpetrator in the

Athens.- ANA-MPA
Greek Finance Minister Christos Staikouras on Friday unveiled a framework of five initiatives aimed at
supporting borrowers and banks. Speaking before the
Parliament’s Economic Commission on the smooth
operaiton of the financial system, the challenges and
its outlook, focusing on the management of non-performing exposures, Staikouras said that the stock of
NPEs fell significantly from 75 billion euros in June
2019 (or 43.6 pct) to 59 billion euros currently, down
16 billion euros and down 48.5 billion from March
2016. He noted, however, that the non-performing private debt remained at very high levels in the country.
The FinMin said that Greek banks’ liquidity improved
markedly after a full abolition of capital controls with
deposits by households and enterprises rising by 26
billion euros in the period from June 2019 to December 2020. He stressed that a systemic bank recently is-

George Kalergios with NYC Mayor Bill Di Blasio in Astoria. Photo: Dimitrios Panagos
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