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Ποιμαντορική
επίσκεψη
Ελπιδοφόρου στoν
Τίμιου Σταυρό
Γουάιτστον

Στη Γερουσία
η μάχη για
το πακέτο
ανάκαμψης
$1,9 τρις.

Σελίδες 6 - 7

Σελίδα 9

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Νέο πλιάτσικο
στα εμβόλια από
γαλάζια στελέχη σε
βάρος ανάπηρων
παιδιών

Σοβαρή επιδείνωση
της υγείας
του ισοβίτη
τρομοκράτη
Κουφοντίνα

Σελίδες 18 - 22

Σελίδα 16

Καταγγελία κατά του Κουόμο
για σεξουαλική παρενόχληση
ΠΛΗΓΜΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ

18 πρόεδροι
βάζουν τέλος
στη διοίκηση
– φάντασμα

Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Οριστικό τέλος στην χρησιμοποίηση
του «Εθνικού Συμβουλίου» από τον πρόεδρό του Βασίλη Ματαράγκα κι άλλα στελέχη της προηγούμενης διοίκησης βάζουν
οι οργανώσεις – μέλη. Η απόφαση λήφθηκε από τους προέδρους 18 ομοσπονδιών
μελών του, που είχαν τηλεδιάσκεψη την
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου.
Συνέχεια στη σελίδα 3

Φωτογραφία: Ορέστη Παναγιώτου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ούτε 2 μήνες δεν άντεξε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, που υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. (Σελίδα 13)

25χρονη πρώην βοηθός
του δηλώνει ότι υπέστη
σεξουαλική
παρενόχληση από τον
κυβερνήτη Νέας Υόρκης
και τον κατηγορεί για
ανάρμοστη
συμπεριφορά
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Μετά την ειδική σύμβουλο και πολιτειακή υφυπουργό
Οικονομικής Ανάπτυξης. Λίντσεϊ Μπόιλαν, ακόμη μία
βοηθός του κυβερνήτη Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο
ανακοίνωσε δημόσια πως υπέστη σεξουαλική παρενόχληση.
Πρόκειται για την 25χρονη σύμβουλο (μέχρι το Νοέμβριο) του κυβερνήτη για θέματα υγειονομικής πολιτικής,
Σαρλότ Μπένετ, η οποία δήλωσε στην εφημερίδα «Νιου
Γιορκ Τάιμς» ότι ο Άντριου Κουόμο της υπέβαλε ανάρμοστες ερωτήσεις για την σεξουαλική της ζωή, συμπερι-

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ
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ΚΑΙ 3ο ΕΜΒΟΛΙΟ

Εκδόθηκε άδεια
χρήσης για την
Johnson & Johnson

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Ο εορτασμός της 200ης επετείου της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ήταν το κύριο θέμα στις εθιμοτυπικές συναντήσεις που είχαν την Πέμπτη 25

Φεβρουαρίου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρο και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρα Κωνσταντίνο Κούτρα,
μέλη της Επιτροπής των πρώην προέδρων που
ανέλαβαν, πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, τη

διοίκηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.
Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας Νίκος Βέλλιος, Γιώργος
Συνέχεια στη σελίδα 8

Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFPReuters
Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε το
Σάββατο ότι χορήγησε άδεια κατεπείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ για το μονοδοσικό
εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της
Covid-19 για άτομα ηλικίας 18 ετών και
άνω.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
χαιρέτισε την αδειοδότηση του εμβολίου,
αλλά προειδοποίησε τους Αμερικανούς να
μην χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους,
καθώς εξαπλώνονται νέες παραλλαγές του
ιού.
«Αν και γιορτάζουμε την σημερινή είδηΣυνέχεια στη σελίδα 10
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Της Νατάσας Καραθάνου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Α

γέρωχοι μάρτυρες γεγονότων που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση
του 1821 ή την Τουρκοκρατία, υπήρξαν πολλά
δένδρα στην Ελλάδα που τις περισσότερες φορές «διηγούνται» ματωμένες ιστορίες, αφού
από τα κλαδιά τους κρεμάστηκαν αγωνιστές.
Αυτά τα μνημειακά δένδρα αποτέλεσαν το
θέμα εργασίας του φοιτητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών,
Νίκου Μπέλεχα, στο μάθημα του επίκουρου
καθηγητή Γεώργιου Φωτιάδη.
«Ο φοιτητής, ο οποίος είναι στο 4ο έτος, βασίστηκε σε λαογραφικά στοιχεία και σε ελάχιστες άλλες πληροφορίες που υπάρχουν για τα
μνημειακά δένδρα όπου γίνονται κυρίως εκτιμήσεις για την ηλικία τους», εξήγησε στο ΑΠΕΜΠΕ ο κ. Φωτιάδης.
Ο κ. Μπέλεχας εντόπισε στην έρευνά του τέτοια μνημειακά δένδρα σε 36 περιοχές και είναι
αναλυτικά: ο πλάτανος του Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο Ευρυτανίας, ο πλάτανος του Λεοντίτου στην Αργιθέα, οι πλάτανοι στις Κομποτάδες, ο πρίνος του Καραϊσκάκη στην Αράχωβα, ο δέντρος του Παπαλιάβα στην Αιτωλοακαρνανία, το πουρνάρι του Αγίου Γεωργίου
Αμαλιάδας, η δρυς της Δόριζας, ο πλάτανος
στο Μαυρολιθάρι, ο τούρκικος πλάτανος στον
οικισμό του Τριχωνίου, η δρυς στον Άγιο Φλώρο, ο πλάτανος του Ναυπλίου, ο πλάτανος της
Δημητσάνας, του παπά ο Πρίνος στην Κρήτη, ο
πλάτανος στον Άγιο Φλώρο, η ιστορική ελιά
στο Ναύπλιο, οι αιωνόβιες ελιές στη Δημαίνη, η
Φουρκολιά στη Σητεία, η ελιά της Γράμπελας
στο Ανισαράκι Χανίων, ο Ντρύγιας του Μανταλένη (δρυς) στην περιοχή του Ηρακλείου, ο
πλάτανος Σπλάντζιας στην πόλη των Χανίων, ο
πλάτανος στην Κυπαρισσία, η ελιά της Όρσας
στη Σαλαμίνα, η ελιά στη Χώρα Τριφυλίας, ο
πλάτανος στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, ο
πλάτανος Πέντε Παρθένων στο Ρέθυμνο, η
ελιά των στο χωριό Παλαιά Ρούματα στην Κρήτη, ο φίκος στον Κήπο των Χανίων, το πλατάνι
του Παυσανία στο Αίγιο, ο πλάτανος στην Άρτα, το κυπαρίσσι στην Πρασιά Ευρυτανίας, το
μνημειακό δένδρο του Αθανασίου Διάκου στην
Φωκίδα, ο πλάτανος στο Βλάτος Χανίων, ο
πλάτανος του Ταξιάρχη στη Λέσβο, τα πλατάνια των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, οι πλάτανοι
στη Βέροια και ο πλάτανος στο Ορφάνι.

«Ιστορικά» δένδρα της Β. Ελλάδας

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Βέροιας Παναγιώτης Μαντρατζής, δύο ηλικιωμένα πλατάνια της πόλης της Βέροιας, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως Διατηρητέα Μνημεία Φύσης

με ΦΕΚ (590/Β/1977) φύονται στην Πλατεία
Ωρολογίου και στην οδό Κεντρικής (απέναντι
από την Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας).
«Στο πρώτο, κρέμασαν οι Τούρκοι τον Ζήση
Καραδήμο και τους γιους του Βασίλη και Δημήτρη, μετά από μάχη στην Αράπιτσα της Νάουσας, γεγονός για το οποίο υπάρχει ενημερωτική πινακίδα στο δένδρο. Επίσης, κάτω από το
πλατάνι υποδέχτηκε ο βεροιώτικος λαός τον
απελευθερωτή Ελληνικό Στρατό το 1912. Στον
δεύτερο πλάτανο, όπου επίσης υπάρχει σχετική
σήμανση, κρέμασαν τον Μητροπολίτη Αρσένιο
κατά την κατάληψη της Βέροιας από τους
Τούρκους», λέει ο κ. Μαντρατζής, διευκρινίζοντας ότι ως επίσημα αναγνωρισμένα Διατηρητέα Μνημεία Φύσης, στη διαχείρισή τους, προΐσταται το αρμόδιο Δασαρχείο, σε συνεργασία
με το δήμο Βέροιας.
Στις ιστορίες που συνοδεύουν τα υπεραιωνόβια πλατάνια των Άνω Πορροΐων αναφέρθηκε
ο Στέργιος Καλέσης, ιδιοκτήτης παραδοσιακού
ξενώνα της περιοχής.
«Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα εντυπωσιακά
δέντρα στην απομάκρυνση του τουρκικού πληθυσμού, ο οποίος είχε μετακινηθεί νοτιότερα
στα Κάτω Πορρόια (Ασιά Μαχαλά, όπως λεγόταν τότε). Θέλοντας να έχει πρόσβαση στα νερά των Άνω Πορροΐων, που ήταν καθοριστικά
για άρδευση και λειτουργία των νερόμυλων,
έκανε προσπάθεια επαναγκατάστασης, όμως οι
ντόπιοι με τους μύθους τους για ύπαρξη ξωτικών – νεράιδων που κατοικούσαν στις πηγές
και τα πλατάνια, τους απέτρεψαν!», διηγείται,
προσθέτοντας ότι «νεότεροι κάτοικοι, με λύπη
μας, ζητούν αυστηρό τους κλάδεμα ή και κόψιμό
τους αφού έκτισαν κατοικίες δίπλα τους εκ των
υστέρων και τώρα τους ενοχλούν».
Μνημειακό δένδρο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως
καταγράφεται στην εργασία, υπάρχει και στο
Ορφάνι Καβάλας όπου, κατά την παράδοση, σε
έναν πλάτανο που υπάρχει ακόμη, κρεμάστηκαν,
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821,
μοναχοί από το μετόχι της μονής Διονύσου.

Πλατάνια είναι τα περισσότερα
μνημειακά δένδρα

Σύμφωνα με τον Νίκο Μπέλεχα, το μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 53%, των μνημειακών δένδρων είναι πλατάνια, ακολουθούν
οι ελιές (Oleaeuropaea, 19%), οι δρυς (Quercus,
11%), πουρνάρια (Quercuscoccifera, 8%) και
μόλις ένα κυπαρίσσι (Cupressussempervirens),
μια άρκευθος (Juniperusfoetidissima) και ένας
φίκος (Ficuselastica).
«Ως το σημαντικότερο ίσως θα μπορούσε να
θεωρηθεί ο πλάτανος της Ιεράς Μονής Αγίας
Λαύρας, κάτω από τον οποίο έγινε ο όρκος
(ελευθερία ή θάνατος) από τον Παλαιό Πατρών Γερμανό για την εκκίνηση της Επανάστασης, στις 23 Μαρτίου του 1821. Άλλα τέτοια

σημαντικά δένδρα της Επανάστασης είναι ο
πλάτανος του Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο
Ευρυτανίας, όπου κατά την ομώνυμη μάχη
τραυματίστηκε θανάσιμα ο Μάρκος Μπότσαρης και ο πρίνος του Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην
Αράχωβα Βοιωτίας, όπου η παράδοση φέρει
πως ήταν το κρησφύγετο του Καραϊσκάκη κατά
την Επανάσταση του 1821».
Πάντως, είναι «ιστορίες αντιπαλότητας μεταξύ των δυο λαών που “διηγούνται” κυρίως τα
περισσότερα από τα δένδρα που εντοπίστηκαν», λέει ο ερευνητής, θέτοντας ως παράδειγμα τον πλάτανο στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας,
όπου «κατά τον 17ο και 18ο οι Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένους απαγχονισμούς χριστιανών, οι Άραβες το 1825 κρέμασαν τον Γιάννη
Φλέσσα, αδελφό του Παπαφλέσσα, αλλά και
σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Φωτάκου, σε αυτόν τον πλάτανο ο Κολοκοτρώνης
βρήκε έξι μωρά, τα οποία είχαν αφήσει οι μανάδες τους για να γλυτώσουν από το κυνήγι των
“Αραπάδων”», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ο κ. Μπέλεχας παραθέτει και παραδείγματα, έστω λίγων δένδρων που «δείχνουν
τη συνύπαρξη, την “κοινή πορεία” ή ακόμα και
την ευημερία των δυο λαών, όπως αυτό του φίκου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κήπο Χανίων
και δημιουργήθηκε κατ’ εντολή του Ρεούφ πασά με πληθώρα ξενικών ειδών, σαν το συγκεκριμένο είδος, που εικάζεται πως φυτεύτηκε το
1870».
«Από τη λαογραφία δεν θα μπορούσαν να
λείπουν», συνεχίζει, «και ιστορίες αγάπης και
έρωτα όπως είναι αυτή της ελιάς της Όρσας».
«Η ελιά αυτή πήρε το όνομα της από μια κοπέλα, την Όρσα, η οποία τον 17ο αιώνα αγάπησε έναν Τούρκο, ενώ ήταν παντρεμένη και όταν
το αντιλήφθηκε ο άντρας της, τη σκότωσε».
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Τέλος στη διοίκηση – φάντασμα του Εθνικού Συμβουλίου
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Προηγήθηκε τηλεδιάσκεψη στις 6 Φεβρουαρίου, που συζήτησε την κλιμάκωση της στάσης
των ομοσπονδιών – μελών. Να σημειωθεί ότι,
όπως αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφουν
οι 18 πρόεδροι ομοσπονδιών – μελών, ο κ. Ματαράγκας και μέλη της διοίκησής του αγνόησαν
τις προσκλήσεις να συμμετάσχουν στις δύο συνεδριάσεις, αλλά και να προσκομίσουν έγγραφα
για την κατάσταση του οργανισμού (φορολογικές δηλώσεις κλπ).
Το Εθνικό Συμβούλιο ήταν η οργάνωση –
ομπρέλα που ιδρύθηκε (προ τη δημιουργίας του
ΣΑΕ) στις αρχές της δεκαετίας του ’90 για τον
συντονισμό των ομογενειακών οργανώσεων της
Αμερικής. Πρωτεργάτης του ήταν ο γιατρός
Γιάννης Νάθενας, για να παραλάβει στη συνέχεια της σκυτάλη ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος κι
αμέσως μετά ο Μανώλης Βελιβασάκης.
Μετά την προεδρεία Βελιβασάκη το Εθνικό
Συμβούλιο ακολούθησε μία φθίνουσα πορεία
(όπως πολλές κι από τις οργανώσεις μέλη του)
για να φτάσει στην πλήρη παρακμή στην θητεία
του εκ Σικάγου Βασίλη Ματαράγκα. Είναι χαρακτηριστικό της περιόδου της παρακμής του πως
επιταγή που έστειλαν στην εφημερίδα μας για να
πληρώσουν καταχώρηση του «Εθνικού Συμβουλίου» επέστρεψε ως ακάλυπτη, χωρίς ποτέ κάποιος να δείξει ευθιξία να πληρώσει το ποσό.
Η ανακοίνωση των 18 προέδρων αφήνει ακάλυπτη και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία
διόρισε τον κ. Ματαράγκα με την ιδιότητα του
«προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου» στην επιτροπή για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο εκ Σικάγου Τζίμ Λογοθέτης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα 2/25/2021, στην τηλεδιάσκεψη που
οργανώθηκε από το Presidents Forum του
HANC στην οποία συμμετείχαν 18 Πρόεδροι
Ομοσπονδιών των ΗΠΑ συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
Μετά από συνεχείς προσπάθειες για την αποκατάσταση σοβαρών προβλημάτων που απορρέουν από την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων
του κ. Ματαράγκα και του τ. Δ. Σ. και από την
έλλειψη παντελούς συνεργασίας και πληροφόρησης προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου,
των ανεξήγητων δικαιολογιών και μετά την άρνησή του να μας ακούσει σε θέματα που αφορούν την ορθή και χρηστή διαχείριση του Εθνικού Συμβουλίου, έχουμε προβληματιστεί αν θα
μπορούσαμε να είμαστε μόνο απλοί θεατές ή
πειθήνια όργανά του.
Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, γινόμαστε θιασώτες τού παραλόγου και εξωφρενικού σχετικά
με την ύπαρξη και λειτουργία της τριτοβάθμιας
ομογενειακής οργάνωσης HANC (Ελληνο-αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο), την εγκυρότητα
που πρέπει να έχει ένας τέτοιος οργανισμός για
να είναι σύννομες και νομότυπες οι αποφάσεις
του.
Η μεγαλύτερη απογοήτευση όλων των Ομο-

γενειακών Οργανώσεων έγκειται στο ότι δεν είναι καθαρή η νομική υπόσταση και θέση της
εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του
«αλαλούμ» και της προχειρότητας του τ. συμβουλίου και του τ. προέδρου της, είναι ότι τον
Νοέμβριο του 2017 η οργάνωση είχε χάσει επίσημα τον χαρακτηρισμό ως μη κερδοσκοπικής
(501C3), λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις για τρία (3) χρόνια καθώς επίσης δεν είχε γίνει ποτέ οικονομικός
απολογισμός και αναφορά για τους δύο Τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης για κανένα
από τα έτη 2013 και μετέπειτα.
Και δυστυχώς, ερχόμαστε στον Φεβρουάριο
του 2021 όπου ο Οργανισμός εξακολουθεί και
δεν έχει κάνει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία δύο φορολογικά έτη, δεν έχει παρουσιάσει
Οικονομικό απολογισμό για κανένα από τα προηγούμενα έτη, τα οποία τα κατέθεσε ληξιπρόθεσμα στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2021, -κατόπιν δικής μας υποδείξεως- προς την πολιτεία της Μασαχουσέτης, μαζί δε και τα οφειλόμενα έγγραφα
των τελευταίων οκτώ (8) ετών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της, νομικά.
Υπάρχουν φλέγοντα γενικά ζητήματα για τον
ομογενειακό Ελληνισμό της Αμερικής που δεν
επιδέχονται αναβολή και καθυστερήσεις και για
το λόγο αυτό μετά την έκτακτη σύσκεψη προέδρων και εκπροσώπων από 15 Ομοσπονδίες στις
6 Φεβρουαρίου 2021, αποφασίστηκε από κοινού
η σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής από
εκπροσώπους των ομοσπονδιών, σύμφωνα με το
καταστατικό, άρθρο 5.4 για να επαναφέρουν
στην ομαλότητα, τις παραλείψεις, τις αυθαιρεσίες και τις παρατυπίες, και ιδιαίτερα την οντότητα, την κανονική λειτουργία και το έργο τής τριτοβάθμιας οργάνωσης και να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες για να οδηγηθεί η οργάνωση, επιτέλους, σε νόμιμες και καθαρές εκλογές με προκαθορισμένη ημερομηνία το Σάββατο
10 Απριλίου 2021.
Οι εξελίξεις τρέχουν και δυστυχώς παραμένουμε απλοί θεατές. Το τ. Προεδρείο του Εθνι-

κού Συμβουλίου ουδέποτε ενημέρωσε τις ομογενειακές οργανώσεις, για τις σημαντικές για τον
απόδημο Ελληνισμό διαβουλεύσεις ως όφειλε
από το καταστατικό, ότι στις 11 Φεβρουαρίου
2021 ψηφίστηκε καταρχήν το νομοσχέδιο για τη
ψήφο του απόδημου Ελληνισμού και στις 17 Φεβρουαρίου 2021 το νομοσχέδιο για την επανίδρυση του Σ.Α.Ε.. Ο λόγος είναι προφανής: «Το
κενό αντιπροσώπευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον ομογενειακό χώρο» με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση της Ελλάδος ή οι αρχές
των ΗΠΑ, να μη γνωρίζουν που να αποταθούν.
Για τους παραπάνω λόγους ζητήσαμε ομόφωνα την απομάκρυνση του παράτυπου και παράνομου συμβουλίου, του οποίου η θητεία έχει λήξει από το 2017, και η ολομέλεια όρισε 5μελή
προσωρινή επιτροπή καθώς και 3μελή εκλογική
εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή νόμιμων εκλογών με ήθος και διαφάνεια, σύμφωνα
με το καταστατικό, για το Σάββατο 10 Απριλίου
2021.
Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις
και ενοχλήσεις εκ μέρους προέδρων άλλων ομοσπονδιών και δευτεροβαθμίων οργανώσεων ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία και προφανώς ούτε
σύγκλιση απόψεων για το μέλλον της οργάνωσης αυτής. Ο τ. πρόεδρος έδειξε πλήρη και απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οργανώσεις
(ιδρυτικά μέλη) και ενεργεί μονομερώς μέχρι και
σήμερα συνεχίζει να ενεργεί με έναν αλλοπρόσαλλο τρόπο.
Στις δύο τηλεδιασκέψεις (6 και 25 Φεβρουαρίου) αγνόησε αυτός και το συμβούλιο του, παντελώς την πρόσκληση 15 Προέδρων Ομοσπονδιών
και δεν συμμετείχαν για την ενημέρωση και τον
διάλογο όπως τους ζητήθηκε εγγράφως για μια
ακόμη φορά.
Ζητήθηκε επίσης, εγγράφως, δύο φορές (8 και
21 Φεβρουαρίου) από τον τ. Πρόεδρο, τ. Ταμία
και τ. Γραμματέα του HANC, όπως μας παρουσιάσουν και επιδείξουν τα απαραίτητα έγγραφα
(Διοικητική Ενημέρωση και Οικονομικό Απολογισμό ανά έτος), δυστυχώς χωρίς καμία ανταπόκριση ως όφειλαν, σύμφωνα με την ομόφωνη
απόφαση του Forum των Προέδρων, το οποίο με
βάση το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο
της οργάνωσης.
Ζητήσαμε το αυτονόητο: διαφάνεια, ενημέρωση και συνέπεια. Δυστυχώς, 3 εβδομάδες αργότερα, παραμένουμε ακόμη στο απόλυτο σκότος
από το τ. Δ.Σ..
Ύστερα από όλες αυτές τις ανώμαλες καταστάσεις και κάθε είδους “συμπαιγνίες”, πρώτιστο
καθήκον της Προσωρινής Επιτροπής, που εξουσιοδοτήθηκε, είναι να απευθυνθεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες της πολιτείας της Μασαχουσέτης, νομικής έδρας του HANC (https://www.mass.gov/
how-to/file-a-complaint-about-a-charity-ornon-profit), με σκοπό τον εντοπισμό, την απαλλαγή και απάλειψη πιθανών παρατυπιών, βαρών
και υποχρεώσεων της απελθούσης διοίκησης
προς τρίτους και τη κατοχύρωση νομικής καθαρότητας του επόμενου νέου συμβουλίου.
Στην κατοχή μας είναι όλα τα έγγραφα που πι-

Η Αρχιεπισκοπή παρουσίασε το λογότυπο της 200ής επετείου
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής παρουσίασε το επίσημο λογότυπο και την
ιστοσελίδα, με την οποία η Αρχιεπισκοπή συμμετέχει
εορτασμό της 200ης επετείου από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Η ιστοσελίδα παρέχει ενημέρωση για εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από διάφορους οργανισμούς σ’
ολόκληρη την Αμερική. Ωστόσο υπάρχουν περιστατικά
όπου ζητήθηκε η αφαίρεση εκδηλώσεων οργανισμών,
καθώς ο τρόπος προβολής τους από την Επιτροπή άφηνε να εννοηθεί ότι είναι υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής.
Όπως ξαναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ιστοσελίδα,
η οποία δημιουργήθηκε από το Τμήμα Διαδικτυακής

Διακονίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενημέρωση σχετικά με τις ποικίλες εκδηλώσεις της Αρχιεπισκοπής και της Ομογένειάς
μας για τη σημαντική αυτή επέτειο και θα είναι διαθέσιμη σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρουσιαστούν είτε διαδικτυακά είτε δια φυσικής παρουσίας,
όταν αυτό καταστεί εφικτό.
Ταυτόχρονα αναρτήθηκαν και τα σχεδόν 90 μέλη της
Εθνικής Συντονιστικής (θα τα βρείτε στη σελίδα 35).
Να σημειωθεί ότι αφαιρέθηκαν – χωρίς να υπάρχει εξήγηση) από τον κατάλογο τα ονόματα της πρέσβεως της
Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και υπαλλήλου της ελληνικής πρεσβείας.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι:
https://greece200.goarch.org/home

στοποιούν πολλές παραλήψεις και εσκεμμένα
λάθη.
Αυτή η κίνηση του forum των Προέδρων, σκοπό έχει, να διορθώσει τα κακώς κείμενα και πάνω απ’ όλα από αγάπη για την ευόδωση των
οραμάτων του Ελληνισμού στις ΗΠΑ και μόνον.
Σας ενημερώνουμε ότι ο απελθών πρόεδρος
του Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου
κ. Ματαράγκας και το απελθών Δ.Σ. του Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου δεν εκπροσωπεί την οργάνωση και δεν μπορεί να συμμετέχει με την ιδιότητα του αξιωματούχου
HANC σε οποιαδήποτε εκδήλωση.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή μέσω του email: HANC-Presidentsforum@outlook.com
Μετά τιμής,
Η ολομέλεια του Presidents Forum

Πετά ξανά
στην Αθήνα
η Emirates
Νέα Υόρκη
Επανέρχονται από την 1η Ιουνίου οι
απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το
Newark Liberty International Airport στη
Νέα Υόρκη της αεροπορικής εταιρείας
Emirates. To δρομολόγιο θα πραγματοποιείται καθημερινά με Boeing 777-300ER
(στο οποίο διατίθενται τρεις κατηγορίες
θέσεων). Η πτήση της Emirates με κωδικό
EK209 θα αναχωρεί από Αθήνα στις 17:35
για να φτάσει στο Newark στις 21:20 την
ίδια ημέρα.
Η πτήση επιστροφής με κωδικό EK210
θα αναχωρεί από το Newark στις 23:55
τοπική ώρα, φθάνοντας στην Αθήνα την
επόμενη μέρα στις 16:05.
Με την προσθήκη της πτήσης από και
προς το αεροδρόμιο του Newark, το δίκτυο της Emirates στις Η.Π.Α. αυξάνεται
σε 10 προορισμούς, σε συνέχεια της επανεκκίνησης των υπηρεσιών σε Σιάτλ, Βοστώνη, Σικάγο, Χιούστον, Λος Άντζελες,
Νέα Υόρκη JFK, Washington DC, Ντάλας
και Σαν Φρανσίσκο.

Εύσημα
Ελπιδοφόρου
στο νοσηλευτικό
προσωπικό
των αμερικανικών
νοσοκομείων
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
αποδίδει τα εύσημα στο νοσηλευτικό
προσωπικό των νοσοκομείων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ξεπερνά τα
όρια των δυνάμεών του για να στηρίζει
και να βοηθά ιδιαίτερα όσους έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. «Συχνά μάλιστα,
σημειώνει, οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι
είναι τα τελευταία πρόσωπα με τα οποία
έρχονται σε επαφή όσοι δεν καταφέρνουν
να νικήσουν τον θανατηφόρο ιό». «Ας
προσευχηθούμε να έχουν δύναμη, τονίζει
ο Αρχιεπίσκοπος, καθώς εξακολουθούν
υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να μας
υπηρετούν όλους με αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αν και τα εμβόλια έχουν φτάσει,
καταλήγει, είμαστε ακόμη μακριά από το
τέλος της πανδημίας».
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Εμφυλιοπολεμικές κραυγές
Είναι απίστευτα τα σχόλια και η ρητορική
του «Εθνικού Κήρυκα» με αφορμή την αναταραχή που προκάλεσαν οι διαδοχικές αποφάσεις της κυβέρνησης που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη θανάτωση του Κουφοντίνα.
Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στον εμφύλιο ή στην
χούντα και καλλιεργούν ένα κλίμα φανατισμού, το οποίο μάλλον μόνο κάποιους υπέργηρους ταγματασφαλίτες αναγνώστες τους ικανοποιεί.
Το κράτος δικαίου κύριοι, έχει καθολική
ισχύ. Οι νόμοι για τους φυλακισμένους το ίδιο.
Εγιναν όχι για Αρσακειάδες, αλλά για καταδικασμένους εγκληματίες, κάποιους μάλιστα για
φρικτά εγκλήματα, όπως ο Κουφοντίνας. Και
οι νόμοι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματά τους.
Η Ελλάδα δεν επιβάλλει τη θανατική καταδίκη, όπως θα ήθελε ο Μητσοτάκης, ή εσείς.
Και για να δείτε πόσο έντιμοι είστε με τους
εαυτούς σας, ψάξτε στο αρχείο σας να δείτε
πως σχολιάζατε την αποφυλάκιση λόγο ανηκέστου βλάβης του αντιπροέδρου της χούντας
Στυλιανού Πατακού. Ο οποίος έζησε άλλα 20
χρόνια.
Κανείς δεν θέλει ο Κουφοντίνας να ζει σε
resort. Να απολαμβάνει το δικαιώματα που του
δίνει ο νόμος. Ακόμη κι αυτός που άλλαξε η
ΝΔ με φωτογραφική διάταξη και τον οποίο καταπατά, απλά για να θανατώσει έναν εχθρό
της. Το φονιά του συζύγου της αδελφής του
πρωθυπουργού. Είναι όμως η αντεκδίκηση
κομμάτι του ποινικού μας δικαίου;
Καρ.Φι.

Ο Δρ. Φάουτσι
Ο γνωστός στην Αμερική λοιμωξιολόγοςΆνθονυ (ή Αντόνιο) Φάουτσι και τώρα γνωστός
ανά την υφήλιο ύστερα από την θητεία του
πλάι στον πρώην πρόεδρο Τραμπ ο οποίος τον
είχε μόνο για «φιγούρα», μαζί με την κυρία Δρ.
συνάδελφό του, αποφάνθηκε πως: «Ποτέ δεν
αισθάνεται καλύτερα από το να είναι ελεύθερος να μιλήσει για πράγματα και καταστάσεις
που έχει σπουδάσει και γνωρίζει». Υποθέτω ότι
η δήλωσή του για την ελευθερία να μιλήσει και
να εξηγήσει γύρω από την τρομερή πανδημία
που έχει τυλίξει τη χώρα, έχει να κάνει με την
εμφάνισή του πλάι σε έναν Πρόεδρο που δεν
πίστευε σε αυτό που συνέβαινε με την αρρώστια. Από την στάση του ως προς αυτό δεν
άφησε καμία αμφιβολία. Αφού αναφερόταν
στην αρρώστια ως ‘’μια γρίπη που θα περάσει’’!
Με άλλα λόγια οι δύο αυτοί επιστήμονες αισθάνονταν άβολα γιατί έπρεπε να μη μιλήσουν
ενάντια σε αυτά που έλεγε ο ψευτοεπιστήμων
Πρόεδρος, αλλά και να βάλλουν στην «άκρη»
την επιστημονική τους κατάρτιση. Πώς να δοθεί λύση στον λοιμό με την αντιμετώπισή του
ως κρυολόγημα από έναν άνθρωπο που δεν είχε καμιά σχέση με καμία επιστήμη; Έτσι αισθανόταν ο Πρόεδρος και ότιγι΄ αυτό τα δήθεν μέτρα ήταν πάντα ημίμετρα, σχεδόν ….άμετρα.
Ήταν, όμως και μία, αν όχι η κύρια η αιτία που
βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε ακόμα σήμερα. Ρ.Κ.

Γράφει ο Γιώργος Κυρίτσης
Ο Κ. Μητσοτάκης υψώνει τείχος
προστασίας στην κ. Μενδώνη και μάλιστα επισήμως, με ομιλία του στο
υπουργικό συμβούλιο και επίσημη διαρροή με νον πέιπερ
Η επίθεση είναι, ως γνωστόν, η καλύτερη άμυνα και αυτό στο επιτελείο
Μητσοτάκη το ξέρουν καλά. Μετά το
αρχικό μούδιασμα και τον πανικό για
τις αποκαλύψεις σχετικά με τον βίο
και την πολιτεία του εκλεκτού τους κ.
Λιγνάδη, «η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται»:
Ο Κ. Μητσοτάκης υψώνει τείχος
προστασίας στην κ. Μενδώνη και μάλιστα επισήμως, με ομιλία του στο

μια στο καρφί...
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1821 – 2021
Ήταν τότε, διακόσια χρόνια πριν, όταν μια
χούφτα Έλληνες αποφάσισαν ή να ελευθερωθούν από την καταπιεστική σκλαβιά ενός κραταιού και βάρβαρου έθνους ή να πεθάνουν. Και
αυτή η χούφτα ανθρώπων επιτέλεσε το ακατόρθωτο: να νικήσει την απάνθρωπη αυτοκρατορία σε εκείνη την καίρια στιγμή της: αν δεν
νικούσαμε χανόμαστε. Τώρα, διακόσια χρόνια
μετά, η Ελληνική κυβέρνησηαποφάσισε να
γιορτάσει αυτόν τον άθλο και όχι μόνο βρίσκει
τους Έλληνες διχασμένους, ως συνήθως, από
τις πολιτικές κομπίνες και έριδες του ότι μόνο
η αντιπολίτευση των κομμάτων θα έκανε τα
πράγματα σωστά, ενώ η συμπολίτευση όχι
απλώς δεν το κάνει, δηλαδή δεν κυβερνάει σωστά, αλλά ούτε και καμία αντιπολίτευση προσφέρθηκε ποτέ να συνδράμει την συμπολίτευσηπαρά την καταγγελία! Ας μην ξεχνάμε εκείνο τον διαβόητο Δηλιγιάννη των «πέντε θαλασσών και πέντε ηπείρων» που έφερε τους
Τούρκους ίσαμε τη Λαμία και μας σώσανε
ποιοι νομίζετε; Οι Γερμανοί που είχαν οπλίσει
και προπαιδεύσει τους Τούρκους, το 1897. Όσο
για τον πραγματικό πατριώτη και δημοκράτη
Χαρίλαο Τρικούπη που έχασε τις εκλογές το
1895, λόγω των δελεαστικών υποσχέσεων του
Δηλιγιάννη, πέθανε κοντά ένα χρόνο μετά στη
Γαλλία πικραμένος αλλά ευτυχώς, έτσι δεν
έζησε την τραγωδία και πάρα λίγοδεύτερη
σκλαβιά της Ελλάδας. Θα συνέβαινε αυτή η
εξευτελιστική ήττα αν είχαν εκλέξει ξανά κυβερνήτη το Τρικούπη; Αποκλείεται. Τόσο μετρημένος, συνεπής, φιλοπρόοδος και ειλικρινής δημοκράτης ήταν που δεν θα μπορούσε να
υποσχεθεί ποτέ ανέφικτα πράγματακαι θα είχε
ετοιμαστεί. Φυσικά Τρικούπηδες δεν υπάρχουν
σήμερα και γι’ αυτό φτάσαμε, κουτσαίνοντας
πια, ως εδώ για να γιορτάσουμε τον άθλο κατανίκησης της απάνθρωπης, βίαιης και αιμοσταγούς αυτοκρατορίας διχασμένοι;Μάλλον
έτσι έχουν τα πράγματα.Δυστυχώς… Ρ.Κ.

Οι ετοιμασίες
Ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα
διακόσια χρόνια από την απελευθέρωσή μας
από του Οθωμανούς Τούρκους, που σημαίνει
και την επιβίωσή μας ως Έλληνες, αυτοί γιορτάζουν κάθε χρόνο, ανελλιπώς, την πτώση και
καταστροφή του ελληνισμού της Σμύρνης. Αυτό έμαθα από την φίλη μου, καθηγήτρια της
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Εύη Μακρίδου. Με το να γιορτάζεις κάθε χρόνο την κατάληψη, καταστροφή, σφαγή και εκδίωξη των
εναπομεινάντων κατοίκων από μια πόλη που
οι ρίζες τους πηγαίνουν πίσω, στους προϊστορικούς χρόνους της Μινωικής εποχής, δηλαδή
μερικές χιλιετίες πριν, σημαίνει χρονιαίαα νανέωση της θηριωδίας που συνόδεψε αυτή την
κατάληψη. Επίσης, μέρος αυτού του θλιβερού,
για τον Ελληνισμό, γεγονότος είναι η σημερινή
στάση των τότε νικητών Τούρκων: συμπεριφέρονται σα να μην έχουν τελειώσει ακόμα με
τους Έλληνες. Αυτό είναι προφανές από τον
ετσιθελικό τρόπο αξίωσης να τους εκχωρήσει η
Ελλάδα ένα μέρος της θαλάσσιας και νησιωτι-

Ο Χαρίλαος
Τρικούπης

Πως τελικά σπαταλούν τα λεφτά του Έλληνα
φορολογουμένου οι πολιτικοί; Αφού σπατάλησε κάποια εκατομμύρια για ράβε – ξήλωνε
έργα πεζοδρόμησης τμήματος της Πανεπιστημίου, τώρα ο δήμαρχος Αθήνας Κώστας
Μπακογιάννης βάζει πληρωμένες καταχωρήσεις στο ηλεκτρονικό τμήμα της New York
Times για την πράσινη Αθήνα. Δε βάζουν
μυαλό τελικά οι Έλληνες πολιτικοί.
κής της κυριαρχίας. Ρ.Κ.

					
Δεν είναι λάθος
Δεν είναι λάθος να το δει κανείς έτσι από την
εμμονή και απαράδεκτη στάση αυτής της χώρας, αυτού του λαού: δεν τους φτάνει η Ανατολική Θράκη ούτε η Ιωνία ούτε το Βυζάντιο ούτε ολόκληρη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία: θέλουν κι αυτό που έχει απομείνει. Δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος. Γιατί η Κύπρος, ακόμα κι
αν την έχουν βάλει στο χάρτη ως άλλη χώρα,
δεν παύει να είναι Ελλάδα. Αυτό θέλουν, λοιπόν, οι Τούρκοι για να μπορούν να οικειοποιηθούν, ελλείψει αξιόλογης ιστορίας (εκτός από
σφαγές, αμορφωσιά, εξαθλίωση πληθυσμών,
πρωτογονισμό, εξαφάνιση υποταγμένων λαών,
χαρέμια, παιδομαζώματα, χατζάρες και βασανιστήρια, κ.ο.κ.) να επιδείξουν ως Τούρκους τους
Έλληνες θεμελιωτές της φιλοσοφικής σκέψης,
των επιστημών και των τεχνών. Προφανώς αυτό θέλουν. (Το έκανε ήδη ανοιχτά στο βιβλίο
του «Η Τουρκία στην Ευρώπη» ένας από τους
Τούρκους προέδρους, ο Τουργκούτ Οζάλ).
Αλλά, δευτερευόντως, θέλουν και τον χώρο,
αφού όταν εγώ πήγαινα στο Δημοτικό σχολείο
Δειλινάτων ζούσαν στην Μικρά Ασία 17 εκατομμύρια Τούρκοι και τώρα κοντεύουν να γίνουν εκατό, κάπου 500% αύξηση! Όσο, λοιπόν,
υπάρχουν Έλληνες αυτοί θα αισθάνονται αυτό
που είναι και αυτό που είναι δεν είναι άλλο από
αυτό που ιστορικά ήτανστο οποίοαναφερθήκαμε. Αυτό μοιάζει πως επιδιώκουν αντί, π.χ.,
να θέλουν ν΄ αλλάξουν, αφού υπάρχει κι αυτή
η εκδοχή που ακολουθούν όλα τα έθνη της γης
πλην, ασφαλώς, των εξαιρέσεων. Ρ.Κ.

Επειδή ανάφερα τον Χαρίλαο Τρικούπη ως
παράδειγμα φιλοπατρίας, δημοκρατικής εντιμότητας και φιλοπρόοδου πνεύματος της σύγχρονης Ελλάδας, θα πω μερικά λόγια ακόμα
ως το ποιος ήταν.
Το κάνω αυτό γιατί ποιος ξέρει πόσοι νεότεροι τον έχουν ακουστά ή έχουν κάποια ιδέαγια
το ποιος ήταν, όταν βλέπουν το όνομά του
στο δρόμο που ξεκινάει από την Πανεπιστημίου: «Οδός Χαριλάου Τρικούπη» ή του πατέρα του, στον οποίο οφείλουμε την τετράτομη
Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, που ξεκινάει από ην Πλατεία των Εξαρχείων: «Οδός
Σπύρου Τρικούπη» και καταλήγει, όπως και η
οδός του γιου του, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν Μεσολογγίτης,
καταγόμενος από οικογένεια πολιτικών και
στρατιωτικών. Τέλειωσε τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνώνκαι Παρισίων. Ήταν
αυτός που ζήτησε και εφαρμόστηκε συνεχιζόμενη έκτοτε η δεδηλωμένη, δηλαδή ότι μία κυβέρνηση έχει δικαίωμα να κυβερνήσει μόνο αν
έχει την πλειοψηφία και την έγκριση της βουλής.
Ίσαμε τότε, στην εποχή του Τρικούπη, κυβερνούσαν και μειοψηφούντα κόμματα, αρκεί
να είχαν προστάτες και …κουμπουροφόρους!
Τόσο ως υπουργός όσο και ως πρωθυπουργός
υπηρέτησε πολλές φορές την Ελλάδα με βαθύτατα δημοκρατικό φρόνημα και αυταπάρνηση.
Θυμηθείτε τον όταν βλέπετε το όνομά του, καθώς και φιλοπάτριδος γιου του,στους δρόμους
που αναφέραμε. Ρ.Κ.
___________

ΕΝΑ ΜΠΑΡΚΟ ΜΠΕΣΤΙΑ*
Στην Αναστασία και στον καπετάν Διονύση
Μαρκέτο
Μπαταρισμένο μεσοπέλαγα και πάνω στον
καιρό
με το πουνεντογάρμπι να σε χτυπάει αλύπητα
σε είδα∙ και σε λιμάνι έφτανες δεν έφτανες
με τέτοια αβαρία και τέτοιο μπάρκο.
Αγάνταρε, λοιπόν, προχώρα∙
λίγα πανιά για ιστιοφορία και μη βιάζεσαι,
ταξίδευε αν μπορείς μονάχα με τους φλόκους:
το φορτίο που κουβαλάς δεν έχει φύρα.
Αλλά να μην ξεχνάς ποτέ:
όσο μακριά κι αν είναι η περατζάδα
τελειώνει κάποτε. Το πώς και το εάν και πού
έχουν μονάχα κάποια σημασία.
Αργά, λοιπόν, μπαταρισμένος τράβα,
κι έχε το νου σου πάντα στη μαΐστρα
να σε κρατήσει απάνω στο ταξίδι.
__________
*Μπάρκο μπέστια: φορτηγό ιστιοφόρο του
18ου-19ου αιώνα.
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα ΚαππάτουΌλη η Ελλάδα, ΕΚΑΤΗ 2009)

Η υψηλή τέχνη της συγκάλυψης
υπουργικό συμβούλιο και επίσημη διαρροή με νον πέιπερ του πρωθυπουργικού γραφείου. Καταλαβαίνει
ότι έτσι αναδέχεται προσωπικά και
στο ακέραιο, εκτός από τη δική του
αντικειμενική ευθύνη, και τις ευθύνες
της υπουργού και αποκαθιστά ένα
συνεχές που αρχίζει από τον Δ. Λιγνάδη και καταλήγει στον ίδιον.
Το καταλαβαίνει, αλλά για κάποιον λόγο κρίνει ότι δεν τον παίρνει
να ξηλώσει την κ. Μενδώνη, που πιθανώς σχετίζεται με το αναπάντητο
ερώτημα ποιος επέλεξε τον Λιγνάδη

για επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου. Ο δικηγόρος του Λιγνάδη Αλ.
Κούγιας και ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδ. Γεωργιάδης σερβίρουν ως υπερασπιστική γραμμή για τους καταγγελλόμενους βιασμούς ανηλίκων ότι όλα
αυτά δεν είναι παρά μια συνωμοσία
του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του έργου στο
Ελληνικό. Είναι άλλωστε αρχή που οι
ακροδεξιοί λαϊκιστές έχουν κληρονομήσει από τα όμορφα χρόνια του Γ’
Ράιχ, ότι ένα επιτυχημένο ψέμα πρέπει να είναι τόσο ανήκουστο ώστε
κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί

ότι μπορεί να λέγονται τόσο χοντρά
ψέματα.
Ο συνήθης Κούγιας, σε εγκάρδια
συνεργασία με εκλεκτούς συστημικούς δημοσιογράφους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, άρχισαν
ήδη την ενοχοποίηση και απαξίωση
των θυμάτων - καταγγελλόντων. «Τι
δουλειά είχαν τα δεκαπεντάχρονα;»,
«γονείς δεν είχαν να τα προσέξουν;»,
τα ίδια δηλαδή που λέγανε οι ίδιοι, το
ίδιο ανερυθρίαστα, και για τον
15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο όταν
τον δολοφόνησε με μια σφαίρα στην

καρδιά ο Κορκονέας ένα Σάββατο
βράδυ στα Εξάρχεια.
Και το κερασάκι της τούρτας στην
επιχείρηση συγκάλυψης είναι η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπου, αντί
ο Μητσοτάκης να συρθεί να απολογηθεί γι› αυτά τα αίσχη, ετοιμάζεται
να εμφανιστεί ως τιμητής καταγγέλλοντας το επίπεδο του δημόσιου λόγου, επικεντρώνοντας στα social
media, εκεί όπου η Ν.Δ. έχει γράψει
ιστορία κιτρινισμoύ, χυδαιολογίας
και fake news. Τα σόσιαλ δεν μπορούν να ελεγχθούν με λίστες Πέτσα.
Βγάζουν θέματα, αναδεικνύουν θέματα και αυτό πονάει τους ενοίκους
του Μαξίμου.
Πηγή: www.avgi.gr
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Φερναντέλ: Ο ηθοποιός που χάριζε το γέλιο

Σχόλιο του Antinews.gr

Γράφει ο Χάρης Αναγνωστάκης

Η

απώλειά του πριν 50 χρόνια ήταν τεράστια. Ο λόγος για τον αξιαγάπητο
στη Γαλλία, την Ιταλία και σε όλο τον κόσμο, Φερναντέλ, που σήμερα για τους νεότερους είναι σχεδόν άγνωστος. Μεγάλη
αδικία -ειδικά για όσους δεν γνωρίζουν την
αξία του. Ήταν ένας ηθοποιός που κατάφερνε να προκαλεί το γέλιο, να φτιάχνει τη διάθεση στο κοινό και μόνο με την εμφάνισή
του και όπως έλεγε και ο σημαντικός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Μαρσέλ Πανιόλ είχε «το δώρο να κάνει τους ανθρώπους να γελούν που έχουν τόσους λόγους για να κλαίνε...»
Ο Φερναντέλ δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος κωμικός, αλλά ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης, που διέπρεψε και στο τραγούδι, αλλά κυρίως συνειδητά επίλεξε να σταθεί δίπλα
στον απλό λαϊκό κόσμο και απέναντι στην
άρχουσα τάξη, την αστική υποκρισία και κάθε εξουσία. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, με
την αλογίσια – καλοσυνάτη – φάτσα και το
τεράστιο χαμόγελο, που προσπαθούσε να
γλυκάνει τη ζωή των ανθρώπων, ιδίως των
βασανισμένων - ίσως γιατί η πρώτη του δουλειά στα νιάτα του ήταν πωλητής ζαχαρωτών.

Ο χάλυβας και ο Φεναντέλ

Οι ταινίες του γνώρισαν τεράστια επιτυχία
-για τους Γάλλους συγκρίνεται με τον Τσάρλι
Τσάπλιν- ενώ από το 1945 έως το 1970 δεκάδες εκατομμύρια θεατές τον είδαν στο θέατρο
(υπάρχουν εκτιμήσεις και για 200 εκατομμύρια εισιτήρια!), αλλά και πολλοί ακόμη τον
απόλαυσαν να τραγουδά σε μουσικές σκηνές,
από μικρά καφέ μέχρι την όπερα. Μάλιστα,
όταν έφτιαξε με τον Ζαν Γκαμπέν μία εταιρία
παραγωγής ταινιών, παράγοντες του καλλιτεχνικού και οικονομικού χώρου έλεγαν ότι
«στο χρηματιστήριο υπάρχουν τρία σίγουρα
πράγματα, ο χάλυβας, τα αλουμίνιο και ο
Φερναντέλ».

Το τραγούδι
και η κωμική φλέβα

Ο Φερναντέλ, ψευδώνυμο του Φερνάν Ζοζέφ Ντεζιρέ Κονταντέν, γεννήθηκε στη Μασσαλία στις 8 Μαϊου 1903, από γονείς που είχαν πάθος με το τραγούδι, με ερασιτεχνικές
εμφανίσεις σε μικρά θέατρα, ενώ είχε και τρία
αδέλφια. Επηρεασμένος από το καλλιτεχνικό
κλίμα του σπιτιού του, ο Φερναντέλ, αφού τελείωσε το σχολείο και αφού πέρασε από διάφορες δουλειές -από τραπεζικός υπάλληλος,
απ’ όπου απολύθηκε, μέχρι λιμενεργάτης- άρχισε να κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις σε μικρά καφέ, τραγουδώντας και κάνοντας κωμικά σκετς.
Η αποστροφή του προς την προνομιούχα
γαλλική μεσαία τάξη γρήγορα θα τον κάνει
αγαπητό στο ευρύ κοινό, στις λαϊκές μάζες, οι
οποίες έχοντας το απαραίτητο αισθητήριο,
καταλάβανε ότι είχαν να κάνουν με έναν δικό
τους άνθρωπο, που δεν θα τους πουλούσε
στην πρώτη στροφή της καταξίωσης και της
προσέγγισής του από την μπουρζουαζία.
Ο Φερναντέλ, ανήκει στη μεγάλη γενιά ερμηνευτών μαζί με τον Ζαν Γκαμπέν, με τον
οποίο ήταν στενός φίλος, τον Μορίς Σεβαλιέ
και τον Μπουρβίλ, μέχρι να έρθει η νεότερη
γενιά των Ιβ Μοντάν, Λίνο Βεντούρα, Αλέν
Ντελόν, Ζαν Πολ Μπελμοντό και Μισέλ Πικολί.

Η πορεία προς τον θρίαμβο

Η πορεία του στις τέχνες ξεκίνησε το 1928,
όταν μετά το στρατιωτικό του κι ενώ είχε παντρευτεί την Ενριέττα Μανς, θα πάει στο Πα-

Για γέλια
ή για κλάματα;

ρίσι για να δείξει τις δυνατότητές του ως κωμικός και ως τραγουδιστής. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο θα το κάνει το 1931, ενώ
θα παίξει συνολικά σε πάνω από 100 ταινίες.
Και θα παίξει τα πάντα. Κωμωδίες, αντιπολεμικές και κοινωνικές σάτιρες, φάρσες, δράματα, ενώ και ως τραγουδιστής γνώρισε τον
θρίαμβο με την χαρακτηριστική ελαφρά βραχνή φωνή του. Μερικές από τις τεράστιες επιτυχίες του στον κινηματογράφο είναι «Ο Αιχμάλωτος και η Αγελάδα», «Ράφτης Γυναικών», «Ο Μεγάλος Αρχηγός», «Ο Φερναντέλ
Δωσίλογος», «Ο Απαγορευμένος Καρπός»,
«Ο Διάβολος και οι 10 Εντολές», «Ο Σύζυγος
της Γυναίκας Μου», «Τοπάζ», «Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 Κλέφτες», καθώς και οι αμερικάνικες παραγωγές «Ο Γύρος του Κόσμου σε
80 Ημέρες», «Διακοπές στο Παρίσι».

Η συνάντηση
με τον Τοτό

Το 1958 θα συναντηθεί κινηματογραφικά
με το άλλο ιερό τέρας της κωμωδίας, τον περίφημο Τοτό, στην κωμική σάτιρα «Ο Νόμος
είναι Νόμος», με το στόρι να τον θέλει τελωνειακό φύλακα σε ένα χωριό το οποίο χωρίζεται στη μέση, καθώς η μία πλευρά ανήκει
στην Ιταλία και η άλλη στη Γαλλία. Ο απατεωνίσκος Τοτό θα τον μπλέξει σε μια περιπέτεια και στη συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον παραλογισμό των νόμων και των
αΑρχών. Πραγματικά μία απολαυστική ξεκαρδιστική ταινία, που στηρίζεται σε δυο δυνατές ιδέες και δυο τεράστιους κωμικούς.

Το κεφάλαιο
Δον Καμίλο

Υπάρχει όμως και το κεφάλαιο Δον Καμίλο,
οι πέντε ταινίες που γύρισε από το 1951 έως
το 1965 ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο ήρωα

του Ιταλού συγγραφέα Τζοβάνι Γκουαρέσκι.
Ο Φερναντέλ ερμήνευσε έναν επαρχιώτη παπά που στη σύγκρουσή του με τον κομμουνιστή δήμαρχο Πεπόνε (πειστικότατος ο Ιταλός ηθοποιός Τζίνο Τσέρβι) είχε ως συμπαραστάτη και… συνομιλητή τον Ύψιστο. Η πρώτη ταινία, σε σκηνοθεσία Ζιλιέν Ντοβιβιέ «Ο
Μικρός Κόσμος του Δον Καμίλο» («Πέπε λε
Μόκο») θα γνωρίσει απίστευτη επιτυχία, για
να ακολουθήσουν ακόμη τέσσερα φιλμ, με
τελευταίο το «Ο Δον Καμίλο στη Μόσχα», με
τον τίτλο να τα λέει όλα... Οι ταινίες αυτές είχαν μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα, ενώ ο
Μίμης Φωτόπουλος, ανέβασε και στην ελληνική σκηνή τον Δον Καμίλο, για χρόνια και με
αξιοπρόσεκτες επιδόσεις.
Ο Φερναντέλ θα πεθάνει σε ηλικία 67 ετών,
στις 26 Φεβρουαρίου του 1971, από καρκίνο
του πνεύμονα. Θα αφήσει πίσω του ένα
σπουδαίο έργο, αλλά κυρίως την κοινή παραδοχή ότι τέτοιοι κωμικοί, που λειτουργούσαν
ως βάλσαμο για τον απλό άνθρωπο, τέτοιοι
πολύπλευροι καλλιτέχνες και τόσο γλυκύτατοι άνθρωποι, με αρχές και ατσάλινο χαρακτήρα, αποτελούν πλέον είδος προς εξαφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έτσι όπως εξελίσσεται ο δικαστικός τραγέλαφος στην υπόθεση Λιγνάδη, να δείτε
που στο τέλος το μητσοτακικό καθεστώς θα
μας αναγκάσει να του ζητήσουμε γονυπετείς συγνώμη.
Φανταστείτε να είχε σκάσει ανάλογο
σκάνδαλο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.
Ήδη ο Τσίπρας θα είχε παραδώσει τα
κλειδιά του Μαξίμου.
Σήμερα απλώς είναι μια ηλιόλουστη Τετάρτη, την οποία δεν δύναται να απολαύσει
ο Μητσοτάκης λόγω των σκευωρών που θέλουν να τον ρίξουν για το Ελληνικό που έχει
μπλοκάρει ο Άδωνις και των αριστερών κατσαπλιάδων που πασχίζουν να τον συνδέσουν με τον Λιγνάδη χρησιμοποιώντας έωλα επιχειρήματα.
Προφανώς ο Λιγνάδης διορίστηκε από
μόνος του στο Εθνικό, όπως ενδεχομένως
και συγγενής εξ› αγχιστείας της αγίας οικογένειας.
Σα δεν ντρέπονται τα… παλιοκομμούνια
που σκαρφίζονται τέτοιες τερατολογίες για
να πλήξουν τον… μεγάλο τιμονιέρη.
Πάντως, διαψεύδονται ως αναληθείς
πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Γκέμπελς έστειλε από το υπερπέραν συγχαρητήριο μήνυμα στους κονδυλοφόρους του
μητσοτακισμού για την... άριστη εφαρμογή
των μεθόδων του.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν αθωωθεί
ο Λιγνάδης, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως
απαλλάσσεται κι ο Μητσοτάκης από την
πολιτική ευθύνη του σκανδάλου.
Αν κάνουν μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα οι φωστήρες του Μαξίμου, θα το διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι από αυτά που τους
σούρνουν δεξιοί κοψοχέρηδες που τους ψήφισαν.
Οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως
το κόμμα αρχών του Κωνσταντίνου Καραμανλή που αποκατέστησε τη Δημοκρατία
και έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, κατάντησε να εμπλέκεται σε σκάνδαλα παιδεραστίας.
Ούτε φυσικά πως από εκεί που δάκρυζαν
μαζί του υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία
της πατρίδας, τη βλέπουν σήμερα να ξεπουλιέται στους Τούρκους κατόπιν των εθνομηδενιστικών νουθεσιών των ορφανών του
αρχιερέα της διαπλοκής που έχουν καταλάβει τη Νέα Δημοκρατία.
Από την πλευρά μας, δεν μπορούμε να
καταλήξουμε αν το όλο σκηνικό που βιώνουμε είναι για γέλια ή για κλάματα.
Ίσως τα... νεοφιλελεύθερα αδέρφια που
σχολιάζουν στο Antinews να μπορούσαν να
μας λύσουν την απορία.
Πως τα φέρνει η άτιμη η ζωή.
Από εκεί που καμαρώνανε για τη... fake
αντίσταση του Έβρου (το μαρτυρά το πρόσφατο διώξτε τον που...η από τον Έβρο), να
πρέπει να αποδείξουν ότι δεν σχετίζονται με
παιδεραστές.
Τελικά... όλα εδώ πληρώνονται.
Και κάτι ακόμη. Τα σκοπιανά μνημόνια
θα τα φέρετε για ψήφιση ή φοβάστε τον διασυρμό από τους... ακραίους γραφικούς;
Κατά τ΄ άλλα, ο λαός συνεχίζει να προσκυνάει τον... Μωυσή σύμφωνα με νέα...
πανικόβλητη βορειοκορεατική δημοσκόπηση.
Μάλλον προς τα γέλια κλίνουμε...
Πηγή: www.antinews.gr
*** Το antinews.gr είναι ενημερωτική
ιστοσελίδα προσκείμενη πολιτικά στον
πρώην πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά.
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Ποιμαντορική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Ν

α δώσουν στην κοινότητά τους ένα δυνατό μέλλον, ανοίγοντας ξανά το Ημερήσιο Ελληνικό της Σχολείο κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος τους ενορίτες του Τιμίου Σταυρού στο Whitestone
όπου πραγματοποίησε ποιμαντορική επίσκεψη την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας της
Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου με
συλλειτουργούς τον ιερατικώς προϊστάμενο,
π. Γεώργιο Αναστασίου, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο και τους διακόνους Βαρθολομαίο και
Μιχαήλ.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι
αυτή η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου αποτελεί
το πρώτο σκαλί, τη βάση όπου στηρίζεται η

σκάλα την οποία μας καλεί η Εκκλησία να ανεβούμε για να φτάσουμε στο Φως της Αναστάσεως, και εστίασε, με αφορμή την παραβολή
του Τελώνου και του Φαρισαίου, στην αξία της
προσευχής και της αληθινής μετάνοιας.
«Μερικοί εξομολογούνται και λένε τις αμαρτίες τους όχι για να αλλάξουν σαν άνθρωποι,
αλλά για να ξεπλύνουν αυτά που έκαναν, για
να κάνουν και άλλα. Αυτό δεν είναι μετάνοια.
Μετάνοια είναι να αλλάξω ζωή, να αλλάξω πορεία, να αλλάξω μυαλό. Η εξομολόγηση καλή
είναι αλλά δεν είναι η μετάνοια εκεί, είναι μια
λεπτομέρεια μόνο», ανέφερε και ζήτησε να μη
γίνουμε «σαν τον δήθεν πιστό Φαρισαίο, αλλά
ταπεινοί, προσγειωμένοι, καλοί άνθρωποι, με
αγάπη μέσα μας, σαν τον τελώνη».
Προ της απολύσεως χειροθέτησε σε Αναγνώστες τους ιερόπαιδες Βασίλη Χατζόγλου,
Σταύρο Χατζόγλου, Δημοσθένη Καϊάφα, Ηλία
Κυριάκου και Στέλιο Βασιλείου.

Για μια καινούργια αρχή μίλησε ο π. Γεώργιος Αναστασίου, καλωσορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο και τόνισε πως με την παρουσία, την
προτροπή και την ευλογία του και ανταποκρινόμενοι στο όραμά του, η κοινότητα αποφάσισε να αλλάξει πορεία ως προς την εκπαίδευση
και να ανοίξει το ιερό εκπαιδευτήριό της το
οποίο στερήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.
«Εγινε το πρώτο βήμα. Δίνουμε όλοι μαζί
έναν αγώνα με την προσοχή μας στραμμένη
στη νεολαία μας και το σχολείο μας», είπε και
κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο να ευλογήσει την
ερανική προσπάθεια της κοινότητας, το «Δέντρο της Ζωής», όπως έχει ονομαστεί, η οποία
έχει αποφέρει περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες
δολάρια από την έναρξή της πριν από τέσσερις
μήνες. Τα ονόματα των δωρητών θα αναγράφονται στα φύλλα του «δέντρου» των ευεργετών
που έχει τοποθετηθεί στον πρόναο.
Ο Αρχιεπίσκοπος

«Όταν έρχομαι στο Whitestone ανοίγει η
καρδιά μου. Έχετε φτιάξει μια τόσο ωραία κοινότητα, μια τόσο ωραία εκκλησία, ένα τόσο
ωραίο σχολείο και βλέπω μέσα στο εκκλησίασμα παιδιά, οικογένειες, νέους. Βλέπω όλες τις
γενιές. Ξέρετε τι βλέπω; Βλέπω μια κοινότητα
με μέλλον, με δυναμισμό, με προοπτική», τόνισε στην αντιφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος και
εξέφρασε την αγωνία του για το σχολείο, τη
λειτουργία του οποίου έχει θέσει ως προτεραιότητα.
«Καλή η εκκλησία, ωραίο το τέμπλο, τα πάντα, ο πολυέλαιος, ο ναός, αλλά ξέρετε πώς
σώθηκε το Έθνος μας στα πεντακόσια χρόνια
της σκλαβιάς; Με τα γράμματα σώθηκε. Όταν
σκοτείνιαζε ο ουρανός κι άρχισαν οι Έλληνες
να χάνουν την πίστη τους και αλλαξοπιστούσαν και γίνονταν μουσουλμάνοι, βγήκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, κατέβηκε από το Άγιο Όρος,
από το κελί του και έγινε στρατιώτης και γύρι-
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στην κοινότητα Τιμίου Σταυρού Γουάιτστον

Photos: GANP/Dimitrios Panagos

ζε χωριό - χωριό. Και τι έκανε; Εκκλησίες έχτιζε; Όχι. Σχολεία έχτιζε, διότι εκεί που δεν υπάρχει σχολείο. η εκκλησία θα έχει αράχνες μια μέρα, δεν θα έχει μέλλον.
Γι’ αυτό σας θαυμάζω. Δεν κάνατε μόνο εκκλησία, κάνατε και σχολείο. Και επειδή το κάνατε και δείξατε την δύναμή σας και την προοπτική σας, τώρα από εσάς περιμένω αυτό που
έκλεισε πριν από λίγο καιρό να το διορθώσουμε. Ήταν λάθος. Κλείνοντας το σχολείο, κλείσατε την πόρτα στο μέλλον της κοινότητας.
Ανοίξτε αυτή την πόρτα.
Αυτή η εκκλησία πρέπει να ζήσει. Αυτή η περιοχή έχει τις πιο δυναμικές, τι πιο αναπτυσσόμενες, τις πιο νέες οικογένειες με μικρά παιδιά.
Χρειάζεται σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τα δικά μας γράμματα», επισήμανε -μεταξύ άλλων- ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, τονίζοντας πως τα Ελληνικά Γράμματα δεν είναι
εμπόδιο αλλά το μεγαλύτερο εφόδιο για να πάει κάποιος μπροστά.
Κατέστησε δε υπεύθυνο για το φιλόδοξο αυ-

τό έργο τον π. Γεώργιο. «Έτσι είναι», είπε, «δεν
είναι μόνο για τα καλά ο παπάς, είναι και για τα
δύσκολα. Όπως ξέρετε, ο αρχηγός και ο ηγέτης

της Ομογένειάς μας είναι ο παπάς της ενορίας.
Δεν είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Ο παπάς είναι που
κρατάει την κοινότητα..... Και το πρώτο αυτί

που θα τραβήξω αν κάτι πάει στραβά, θα είναι
το δικό σου. Όπως και η πρώτη τιμή που θα
αποδοθεί, όταν όλα θα πάνε καλά σε εσένα θα
είναι. Έτσι γίνεται».
Επανέλαβε ακόμα την έκκλησή του στους
γονείς να μιλούν στα παιδιά τους για την ιεροσύνη. «Αυτή είναι η ηγεσία της Ομογένειάς μας,
αυτή μας κρατάει. Αμα χάνουμε τους καλούς
παπάδες από τις κοινότητες, τι να τις κάνω εγώ
τις μεγάλες αίθουσες και τα μεγάλα κτήρια», είπε, προσθέτοντας πως «ο παπάς πρέπει να είναι
ο πιο έξυπνος, ο πιο καλός, ο πιο ικανός, ο πιο
πιστός. Όχι μόνο κοσμικές αρετές να έχει, αλλά
και πνευματικές».
Μετά τη Θεία Λειτουργία η κοινότητα παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου, ο
οποίος στη συνέχεια ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος από τον
π. Γεώργιο, τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, Δημήτρη Αντωνάκη και τη διευθύντρια του Απογευματινού Σχολείου, Χριστίνα
Μακρίδου.
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Γκουτέρες σε Χατζηχρυσάνθου: Δημιουργούμε τις
συνθήκες να συγκληθεί η άτυπη συνάντηση 5+1
Ηνωμένα Έθνη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
UN Photo/Eskinder Debebe

«Θ

έλω να γνωρίζετε πόσο δεσμευμένοι είμαστε στην Κύπρο και το λαό
της», ήταν το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προς το νέο μόνιμο αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ,
πρέσβη Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου, κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του τελευταίου.

Λευκωσία.- Το γραφείο του Επιτρόπου
Προεδρίας ανακοινώνει ότι λήφθηκε απόφαση δημιουργίας γραμμής των Κυπρίων
διασποράς για πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των αποδήμων. Θα
δημιουργηθεί επίσης ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Κύπριοι της διασποράς θα μπορούν να θέτουν τα αιτήματα και ερωτήματα τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, ο Επίτροπος Προεδρίας
Φώτης Φωτίου συμμετείχε σε διαδικτυακή
συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι των Οργανώσεων
των αποδήμων, Πρόξενοι της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο εξωτερικό και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, υπεύθυνος για θέματα Προξενικών Υποθέσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων.
«Συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόδημοί μας και τρόποι επίλυσής τους με τη βοήθεια των Προξενείων
μας, αλλά και καλύτερου συντονισμού
των αρμόδιων υπηρεσιών στην Κύπρο
όσον αφορά θέματα Κυπρίων διασποράς»,
αναφέρεται.
Προστίθεται ότι «αποφασίστηκε η δημιουργία της «Γραμμής των Κυπρίων Διασποράς» σε συνεργασία με τα Προξενεία
και άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
για πιο αποδοτική και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των αναγκών των αποδήμων
μας».
Πέραν της στήριξης των Προξενείων
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αποδήμων θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική
πλατφόρμα όπου οι Κύπριοι της διασποράς μας θα μπορούν να θέτουν τα αιτήματα και ερωτήματα τους.
«Το γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας
θα συντονίζει την όλη διαδικασία οριζόντια για πιο γρήγορη επίλυση στα αιτήματα αυτά», αναφέρεται.
Η διασπορά μας, σημειώνεται, «αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα κεφάλαια για
την Κύπρο μας. Οι διαχρονικοί αγώνες
τους για την Κύπρο είναι τεράστιας σημασίας».
Η Κυβέρνηση και η Πολιτεία παραμένουν δίπλα τους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά της διασποράς μας, που είναι οι αυριανοί ηγέτες των αποδήμων μας, καταλήγει
η ανακοίνωση.

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα, στην έδρα τωνι Ηνωμένων Εθνών.
Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, ο πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου μετέφερε στο
Γενικό Γραμματέα τους θερμούς χαιρετισμούς
του Προέδρου της Δημοκρατίας και επανέλαβε
την πλήρη δέσμευση και υποστήριξη του Προέδρου τΑναστασιάδη στις τρέχουσες προσπάθειες του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση της άτυπης συνάντησης «5+1», η οποία
έχει ως στόχο την επείγουσα επανέναρξη ουσιαστικών και προσανατολισμένων σε αποτελέσματα διαπραγματεύσεων, για την επίτευξη
μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και διαρκούς
διευθέτησης που θα βασίζεται σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα,
όπως ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και τις
αξίες της ΕΕ.
Ο κ. Χατζηχρυσάνθου διαβεβαίωσε επίσης
τον Γενικό Γραμματέα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, παραμένει
πλήρως δεσμευμένη στις θεμελιώδεις αξίες του
ΟΗΕ και την ενδυνάμωση του Οργανισμού ως
πυλώνα της αποτελεσματικής πολυμέρειας.
Απαντώντας ο Γενικός Γραμματέας, καλωσόρισε τον Κύπριο Μόνιμο Αντιπρόσωπο, λέγοντας ότι η Κύπρος είναι σημαντικός πυλώνας

του ΟΗΕ και ότι ο Οργανισμός και ο ίδιος προσωπικά παραμένει δεσμευμένος για την Κύπρο.
Υπενθύμισε τη δική του εμπλοκή και δέσμευση,
τόσο στο παρελθόν κατά την Πορτογαλική
προεδρία της ΕΕ, όσο και τώρα ως Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ, ειδικά κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντάνα. Πρόσθεσε ότι

δημιουργούμε τώρα τις συνθήκες για να συγκληθεί σύντομα η άτυπη συνάντηση «5+1»
ούτως ώστε να αρχίσουμε μια σοβαρή διαδικασία συνομιλιών και διαπραγματεύσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας κατέληξε λέγοντας:
«Θέλω να γνωρίζετε πόσο δεσμευμένοι είμαστε
στην Κύπρο και το λαό της».

Η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας στον Αρχιεπίσκοπο
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Γεωργόπουλος, Δημήτρης Καλαμαράς και Ηλίας Τσεκερίδης, καθώς και ο συντονιστής της
Επιτροπής, Τιμολέων Κακούρος.
Αρχικά, τα μέλη της Επιτροπής έγιναν δεκτά
από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο, παρουσία και του εκπροσώπου Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, π. Ευαγόρα Κωνσταντινίδη, από
τον οποίο ζήτησε ο Σεβασμιώτατος να παραστεί στην εβδομαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής το βράδυ της Δευτέρας στο Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν τον Αρχιεπίσκοπο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και την πρωτοβουλία τους να συμβάλουν στην εκτόνωση της
κρίσης, αναλαμβάνοντας προσωρινά τη διοίκηση, με βασική τους αποστολή τον έλεγχο, την
προετοιμασία και τη διενέργεια των επόμενων
εκλογών που θα διεξαχθούν -αν οι συνθήκες το
επιτρέψουν- τον προσεχή Μάιο ή Ιούνιο.
Αναφορικά με τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και
καθώς δεν πρόκειται -για δεύτερη χρονιά φέτος, λόγω της πανδημίας- να διεξαχθεί η παρέλαση του Ελληνισμού της τριπολιτειακής περιοχής στην 5η Λεωφόρο του Μανχάτταν, την
ευθύνη διοργάνωσης της οποίας έχει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας
Υόρκης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν
τον Σεβασμιώτατο για την πρόθεση της Ομο-

σπονδίας να πραγματοποιήσει την τελετή
έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας στο πάρκο
Bowling Green στο νότιο Μανχάτταν, στον
ιστό που δώρισε η Ομοσπονδία στο Δήμο της
Νέας Υόρκης, ακριβώς πριν από 25 χρόνια.
Συζητήθηκε επίσης και το ενδεχόμενο να γίνει και η τελετή έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας στην Πλατεία Αθηνών στην Αστόρια στο τέλος Μαρτίου.
Και για τις δύο εκδηλώσεις, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει ληφθεί ακόμα η θετική απάντηση/
άδεια από τις αρχές της πόλης της Νέας Υόρκης.
Επίσης, όπως έγινε γνωστό, έχει κατατεθεί
στις υπεύθυνες αρχές, για καθαρά τυπικούς λόγους, η ετήσια αίτηση για την ημερομηνία της
παρέλασης. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι
έχει ζητηθεί από την πόλη της Νέας Υόρκης ως
ημέρα διεξαγωγής της φετινής παρέλασης η
11η Απριλίου.
Για τον καλύτερη συνεργασία με την Ομοσπονδία και τον συντονισμό των παραπάνω εκδηλώσεων ο Αρχιεπίσκοπος έχει ζητήσει από
τον εκπρόσωπο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής π. Ευαγόρα Κωνσταντινίδη να παραστεί
στη συνεδρίαση της Επιτροπής των πρώην προέδρων που θα διεξαχθεί το βράδυ της Δευτέρας
στο Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια.
Παρών στη συνεδρίαση θα είναι και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων,
Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, ο οποίος διατηρεί τη
θέση του, όπως και ο ταμίας, Δημήτρης Παλιούρας «μόνον για την διεκπεραίωση τρεχου-

σών αναγκών της Ομοσπονδίας ή δια την διεκπεραίωση των αποφάσεων της Επιτροπής πρώην Προέδρων».
«Νιώθαμε ως καθήκον μας να συναντήσουμε
τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο όπως και τον
Γενικό Πρόξενο με τους οποίους και συζητήσαμε θέματα της Ομοσπονδίας και κυρίως για τη
συνεργασία που θα έχουμε για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821», είπε στη Greek News ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Καλαμαράς, ο οποίος, τηρώντας τις πατροπαράδοτες παραδόσεις, φρόντισε και για τη βασιλόπιτα που ευλόγησε και έκοψε ο Σεβασμιώτατος
στη διάρκεια της συνάντησης.
Ο Αρχιεπίσκοπος έδειξε να γνωρίζει την κατάσταση της Ομοσπονδίας, όπως μας είπε και ο
πρώην πρόεδρος, Ηλίας Τσεκερίδης και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Επιτροπή
για τις προσπάθειές της, ενώ δήλωσε και την
επιθυμία του να υπάρχει μια επικοινωνία αλλά
και ο ίδιος να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει η Ομοσπονδία για την εθνική επέτειο.
Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής μετέβησαν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη όπου είχαν συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο, δρα Κωνσταντίνο Κούτρα και την
Πρόξενο, Λάνα Ζωχιού, με τους οποίους συζήτησαν και για τον αποφασιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ομογένεια αλλά και η Ομοσπονδία στα θέματα της πατρίδας.
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Καταγγελία κατά του Κουόμο για σεξουαλική παρενόχληση
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
λαμβανομένου και του ερωτήματος αν ποτέ
έκανε σεξ με μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες.
Με ανακοίνωσε που εξέδωσε αργά το βράδυ,
ο κυβερνήτης Κουόμο αρνήθηκε ότι έκανε παρόμοιες προτάσεις ή πως είχε πρόθεση να είναι
ανάρμοστος.
Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά σκάνδαλο
που πλήττει τον δημοφιλέστερο μέχρι πρόσφατα κυβερνήτη πολιτείας των ΗΠΑ. Πριν τις καταγγελίες της Λίντσεϊ Μπόιλαν, ο κυβερνήτης
δέχθηκε σφοδρά πυρά όταν ομολόγησε ότι δεν
έδωσε στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των
νεκρών από κορωνοϊό στους οίκους ευγηρίας,
καθώς εκείνη την περίοδο ο Τραμπ απειλούσε
με ερευνητικές επιτροπές.
Ο κυβερνήτης Κουόμο χαρακτήρισε την κατήγορό του σκληρά εργαζόμενη και πολύτιμη
συνεργάτιδα, σημείωσε ότι επιθυμία του ήταν
να γίνει μέντοράς της, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.
«Το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν ναι
αισθάνεται οποιοδήποτε από αυτά που καταγγέλλονται», είπε ο κ. Κουόμο, που ανακοίνωσε
πως ανέθεσε σε εξωτερικό ανεξάρτητο ερευνητή να εξετάσει τις καταγγελίες της Μπένετ.
Την υπόθεση θα εξετάσει η τέως ομοσπονδιακή δικαστής Μπάρμπαρα Τζόουνς, που είχε διοριστεί από τον Μπιλ Κλίντον. Εργάζεται σε δικηγορικό οίκο ο οποίος εξειδικεύεται σε εξωδικαστικές διευθετήσεις εργασιακών διαφορών.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ο κυβερνήτης
είπε πως θα αποφύγει τις δηλώσεις.
Σύμφωνα με την Μπένετ, το χειρότερο περιστατικό έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου του περα-

σε να μην προχωρήσει περαιτέρω με την καταγγελία, καθώς η νέα της δουλειά της άρεζε.
Πάντως η νέα καταγγελία έδωσε νέα τροφή
για επιθέσεις στον κυβερνήτη Κουόμο, τον
οποίο η ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη κάλεσε εκ νέου να παραιτηθεί.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΟΪΛΑΝ

σμένου έτους, όταν βρέθηκε μόνη με τον κυβερνήτη Κουόμο στο γραφείο του στο Όλμπανι. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο κυβερνήτης άρχισε να τη ρωτά για την προσωπική
της ζωή, τις σκέψεις της γύρω από ρομαντικές
σχέσεις και αν η ηλικία αποτελούσε παράγοντα
και όπως αναφέρει η «Νιου Γιορκ Τάιμς» της δήλωσε ανοιχτός σε σχέσεις με 20άρες νέες γυναίκες. «Αντιλήφθηκα ότι ο κυβερνήτης ήθελε να
κοιμηθεί μαζί μ ου και αισθάνθηκε πολύ δυσάρεστα και φοβισμένη. Αναρωτιόμουν πως θα
ξεφύγω και υπέθεσα ότι αυτό θα ήταν το τέλος
της δουλειάς μου».
Η Σαρλότ Μπένετ ενημέρωσε μετά από μία
εβδομάδα για το περιστατικό την προσωπάρχη
του κυβερνήτη Jill DesRosiers και της ανατέθηκαν άλλα καθήκοντα. Όπως δήλωσε, αποφάσι-

Σε άρθρο της στην ιστοσελίδα Medium, η Λίντσεϊ Μπόιλαν, κατηγορεί τον κυβερνήτη Κουόμο ότι τη θώπευε με κάθε ευκαιρία στο κάτω
μέρος της πλάτης, στα μπράτσα και τα πόδια,
ενώ επιχείρησε να τη φιλήσει κατά τη διάρκεια
σύσκεψης.
«Ο κυβερνήτης άρχισε να επιδεικνύει ανησυχητικό βαθμό ενδιαφέροντος για εμένα μετά
τον διορισμό μου, το 2015. Ο προϊστάμενός μου
με ενημέρωσε ότι ο κυβερνήτης είχε συγκινηθεί
μαζί μου. Με ρώτησε αν είχα δει φωτογραφίες
της πρώην συντρόφου του Κουόμο, Λίζα
Σιλντς, λέγοντάς μου ότι της έμοιαζα πολύ και
θα μπορούσα να είμαι η ομορφότερη αδελφή
της. Ο Κουόμο άρχισε να με φωνάζει “Λίζα”
μπροστά σε συναδέλφους. Ηταν εξευτελιστικό», γράφει η Μπόιλαν.
Η καταγγέλλουσα, υποψήφια για πρόεδρος
του διαμερίσματος του Μανχάταν, είχε γράψει
σε σειρά μηνυμάτων της στο Twitter τον Δεκέμβριο ότι είχε πέσει θύμα παρενόχλησης από τον
Κουόμο, χωρίς ωστόσο να δώσει τότε λεπτομέρειες: «Δεν ήξερα ποτέ τι να περιμένω: θα με
επέκρινε για τη δουλειά μου (που ήταν πολύ
καλή) ή θα με παρενοχλούσε για την εμφάνισή
μου ή και τα δύο στην ίδια πρόταση; Αυτό συνεχίστηκε επί χρόνια». Ο Κουόμο είχε διαψεύ-

σει τότε την καταγγελία, ενώ το γραφείο του
επανέλαβε τη διάψευση την Τετάρτη.
«Οπως ήδη εξηγήσαμε, οι ισχυρισμοί της κ.
Μπόιλαν για ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους του κυβερνήτη είναι ολωσδιόλου ψευδείς», είπε η υπεύθυνη Τύπου του κυβερνήτη,
Κέιτλιν Ζιρουάρ, επισημαίνοντας ότι η καταγγελία της Μπόιλαν για περιστατικό κατά τη διάρκεια πτήσης με το κυβερνητικό αεροσκάφος,
όπου ο Κουόμο φέρεται να πρότεινε να παίξουν
«στριπ πόκερ», δεν είναι ακριβής, καθώς το
ημερολόγιο πτήσης του αεροσκάφους δεν εμφανίζει την Μπόιλαν μεταξύ των επιβατών.
«Καθόταν απέναντί μου, τόσο κοντά που τα
γόνατά μας ακουμπούσαν. Η υπεύθυνη Τύπου
καθόταν στα δεξιά μου και άνδρας της πολιτειακής αστυνομίας πίσω μας», έγραψε η Μπόιλαν
για την εμπειρία της. «Η Λίντσεϊ δεν βρέθηκε
μόνη σε πτήση με τον κυβερνήτη και τη σύνθεση ατόμων που περιγράφει», απαντά η Ζιρουάρ.
Η Μπόιλαν έγραψε ότι προσπάθησε επί χρόνια
να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του Κουόμο,
έως ότου ο κυβερνήτης τη φιλήσει αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν σύσκεψης στο
γραφείο του, στην πόλη της Νέας Υόρκης. «Ο
κυβερνήτης στάθηκε μπροστά μου καθώς έφευγα από το γραφείο του και με φίλησε στα χείλη.
Επαθα σοκ αλλά συνέχισα να περπατάω. Καθώς περνούσα μπροστά από το γραφείο της
γραμματέως του, φοβήθηκα ότι είχε δει το φιλί.
Η ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει
ότι διορίστηκα στη θέση μου επειδή άρεσα στον
κυβερνήτη ήταν πιο εξευτελιστική από ό,τι το
ίδιο το φιλί».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε το πακέτο ανάκαμψης ύψους $1,9 τρισ.
Ουάσιγκτον.ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σημείωσε την πρώτη του νομοθετική νίκη, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε το πακέτο ύψους 1,9
τρισεκ. δολαρίων που προωθεί για να
τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα
στις ΗΠΑ και να προσφερθεί ανακούφιση σε όσους πλήττονται από τον
αντίκτυπο της πανδημίας της
COVID-19.
Το επόμενο βήμα είναι η εξέταση του
σχεδίου νόμου της κυβέρνησής του
από τη Γερουσία, όπου αναμένεται να
εγκαταλειφθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ο χρόνος πιέζει για την στήριξη της
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, η
οποία έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία του νέου κορονοϊού και ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ
ήθελε εξ αρχής να δει να υιοθετείται
ήδη από τις αρχές του Φεβρουαρίου το
«αμερικανικό σχέδιο διάσωσης» που
έχει καταρτίσει.
Λόγω της καθυστέρησής του, ο
Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση αυτήν
την εβδομάδα στο Κογκρέσο «να προχωρήσει γρήγορα».
Έπειτα από ώρες συζητήσεων, το
σχέδιο νόμου υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Βουλή των
Αντιπροσώπων με 219 ψήφους υπέρ,
όλες Δημοκρατικών, έναντι 212 κατά
(μεταξύ των οποίων και δύο Δημοκρατικών), καθώς οι Ρεπουμπλικανοί του
σώματος αντιτίθονταν σε μέτρα, τα
οποία χαρακτηρίζουν υπερβολικά δαπανηρά και όχι κατάλληλα στοχευμένα.
«Το κείμενο υιοθετήθηκε», δήλωσε η

Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι λίγο
μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, καταχειροκροτούμενη από το κόμμα της.
Το σχέδιο νόμου θα υποβληθεί για
έγκριση την ερχόμενη εβδομάδα στη
Γερουσία, όπου αναμένεται να αποσυρθεί το μέτρο που προβλέπει αύξηση του
κατώτατου μισθού --έως 15 δολάρια
την ώρα ως το 2025.
Οι Δημοκρατικοί υπολογίζουν στην
μικρή πλειοψηφία τους στη Γερουσία

για την υιοθέτηση του πακέτου αυτού
και από το σώμα αυτό του Κογκρέσου.
Στη συνέχεια η τελική εκδοχή του
κειμένου θα επανέλθει στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, όπου, όπως δήλωσαν
χθες Παρασκευή, οι Δημοκρατικοί επικεφαλής υπολογίζουν να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους για να υιοθετηθεί
οριστικά, με ή χωρίς την αύξηση του
κατώτατου μισθού.
«Οφείλουμε να εγκρίνουμε το σχέδιο αυτό πριν από τις 14 Μαρτίου»,

όταν θα σταματήσει η καταβολή ενισχύσεων για τους μακροχρόνια ανέργους που παρατάθηκε βάσει προηγούμενου σχεδίου βοήθειας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας Στένι Χόγερ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ

Ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την
έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης ύψους
από την Βουλή των Αντιπροσώπων και
κάλεσε την Γερουσία να εγκρίνει «γρή-

γορα» το νομοσχέδιο.
«Εάν ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα, ταχύτητα και τόλμη, θα μπορέσουμε τελικά να νικήσουμε τον ιό, θα
μπορέσουμε επιτέλους να επιτύχουμε
την ανάκαμψη της οικονομίας μας»,
δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.
Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην
Γερουσία την επόμενη εβδομάδα, όπου
το μέτρο που προβλέπει την αύξηση
του ελάχιστου ωρομισθίου (στα 15 δολάρια την ώρα μέχρι το 2025) αναμένεται να αποσυρθεί.
Η αύξηση του ελάχιστου ωρομισθίου
έχει προκαλέσει την αντίδραση ορισμένων προοδευτικών και μετριοπαθών
Δημοκρατικών. Με την ισχνή πλειοψηφία των Δημοκρατικών στην Γερουσία,
το κόμμα χρειάζεται ενότητα για την
έγκριση των νομοσχεδίων της κυβέρνησης των Δημοκρατικών.
Κατά την πολύ σύντομη παρέμβασή
του, ο Τζο Μπάιντεν δεν αναφέρθηκε
στις αντιρρήσεις αυτές.
«Ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο»,
είπε.
Το σχέδιο Μπάιντεν προβλέπει την
διάθεση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιτάχυνση του ρυθμού
των εμβολιασμών και την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ, αλλά επίσης 130 δισεκατομμύρια δολάρια ως
συνδρομή για το άνοιγμα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης παρά την πανδημία,.
Νέες επιταγές οικονομικής βοήθειας
1.400 δολαρίων προβλέπεται να σταλούν στους Αμερικανούς, ανάλογα με
το εισοδηματικό τους επίπεδο, ενώ η
διάρκεια της καταβολής των επιδομάτων ανεργίας παρατείνεται μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2021.
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Οι ΗΠΑ βάζουν τον πρίγκιπα διάδοχο στην θέση του
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ
Μπιν Σαλμάν μπορεί να μην επλήγη
απευθείας από την έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που
τον εμπλέκει στην άγρια δολοφονία
του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Αλλά δεν βγήκε και αλώβητος. Η
αποχαρακτηρισμένη έκθεση, βασισμένη σε πληροφορίες της CIA, συμπεραίνει ότι ο πρίγκιπας διάδοχος
και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής
Αραβίας ενέκρινε την επιχείρηση για
την «σύλληψη ή τον φόνο» του Κασόγκι, ο οποίος δολοφονήθηκε στο
προξενείο της Σαουδικής Αραβίας
στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

θέση που δεν είναι στα μέτρα του και
ότι είναι καιρός να πάει πίσω στην θέση του», δήλωσε δυτικός διπλωμάτης
στο Ριάντ.

Ο

Το περιεχόμενο της έκθεσης δεν
αποτελεί αποκάλυψη. Δεν προσθέτει
νέα στοιχεία στην υπόθεση. Επιβεβαιώνει μία γνωστή σε όλους εκτίμηση.
Ομως η απόφαση του Τζο Μπάιντεν
για την δημοσιοποίηση μίας έκθεσης
που ο προκάτοχός του Τραμπ είχε βάλει στην άκρη, θυσία στον βωμό των
προνομιακών σχέσεων του ιδίου και
μελών της οικογενείας του με τον Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, σημαίνει τον
επανακαθορισμό της στάσης της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ριάντ, απέναντι στις επιδόσεις του στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απέναντι στις αθρόες αγορές πολεμικού εξοπλισμού.
Δείχνοντας τον πρίγκιπα διάδοχο
ως υπεύθυνο της δολοφονίας Κασόγκι, η Ουάσινγκτον δυσκολεύει εκτός
των άλλων και τους δυτικούς της συμμάχους στις απευθείας σχέσεις τους
μαζί του.
Αλλά την ώρα που μπορεί να θέλει
να βάλει τον 35χρονο Μοχάμαντ Μπιν
Σαλμάν στην θέση του, η Ουάσινγκτον γνωρίζει καλά ότι δεν μπορεί να
διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις της με
τον παλαιότερο σύμμαχό της μεταξύ
των αραβικών χωρών και κύριο αντίβαρο στο Ιράν στην περιοχή.
«Αυτό που κάναμε...δεν είναι να διαρρήξουμε την σχέση μας, αλλά να
την αναπλαισιώσουμε ώστε να εναρμονισθεί περισσότερο με τα συμφέρο-

Οπλα έναντι πετρελαίου

ντα και τις αξίες μας», δήλωσε στους
δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν.
Σύμφωνα με την Elisabeth Kendall,
ερευνήτρια Αραβικών και Ισλαμικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η έκθεση είναι «εξόχως ενοχλητική για την Σαουδική Αραβία» και
«θέτει άλλους ηγέτες στην αμήχανη
θέση να πρέπει να αποφασίσουν αν,
πότε και πώς θα συνεχίσουν να έχουν
σχέσεις με τον πρίγκιπα διάδοχο».

Τα ανθρώπινα δικαιώματα
στο επίκεντρο

Ο πρίγκιπας διάδοχος έχει αρνηθεί
την εμπλοκή του στην δολοφονία Κασόγκι, για την οποία έχουν φυλακισθεί
οκτώ άνθρωποι στην Σαουδική Αραβία, αλλά έχει πει ότι έχει την τελική
ευθύνη διότι συνέβη υπό την ηγεσία
του.
Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε
κυρώσεις σε 76 Σαουδάραβες, ανάμεσά τους και στενοί συνεργάτες του
πρίγκιπα, αλλά δεν έπληξε τον ίδιο.
Αλλά ο Μπάιντεν είπε ότι θα εξετάσει ευρύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Σαουδική Αραβία, όπου ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν έχει συντρίψει,
παραμερίσει ή φυλακίσει διαφωνούντες και ανταγωνιστές, ανάμεσά τους
και στενούς συγγενείς, στην σύντομη
διαδρομή του για την εδραίωση της
κυριαρχίας του.

Ο Τζο Μπάιντεν κατέστησε χθες
σαφές, σε τηλεφωνική του επικοινωνία
με τον βασιλιά Σαλμάν, ότι οι φόνοι
πολιτικών αντιπάλων δεν είναι αποδεκτοί και ότι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Ηδη, δύο σαουδάραβες πολιτικοί
ακτιβιστές με αμερικανική υπηκοότητα απελευθερώθηκαν με αναστολή εν
αναμονή της δίκης τους. Η γνωστή
ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Λουζάιν αλ-Χατλούλ απελευθερώθηκε επίσης έπειτα από τρία χρόνια στην φυλακή, όπου, σύμφωνα με
τους συγγενείς της βασανίσθηκε. Αυτό το αρνείται το Ριάντ.
Πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης της σαουδαραβικής ηγεσίας δήλωσε ότι οι δύο κινήσεις εντάσσονται
στην αναζήτηση νέων ισορροπιών
στην σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν.
Το τηλεφώνημα προς το βασιλιά
Σαλμάν δείχνει ότι ο Μπάιντεν ήθελε
να δηλώσει ότι έχει την πρόθεση να
ανατρέψει το πρόσφατο πρωτόκολλο,
επικοινωνώντας με τον ίδιο τον βασιλιά και όχι με τον διάδοχό του που έχει
επιβληθεί ως ντε φάκτο ηγέτης της
Σαουδικής Αραβίας.
«Είναι μία κίνηση με αρκετά συμβολική σημασία για να δείξει ότι ο Τραμπ
τοποθέτησε τον πρίγκιπα Μοχάμαντ
σε μία θέση που δεν του αξίζει, σε μία

Ο Μπάιντεν όμως μπορεί να προχωρήσει πέραν του συμβολισμού, καθώς
η κυβέρνησή του έχει προειδοποιήσει
ότι πιθανόν να ακυρώσει τις πωλήσεις
όπλων σε έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές της, εάν τίθενται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και
ότι θα περιορίσει μελλοντικές συμφωνίες στην προμήθεια αποκλειστικά
«αμυντικών όπλων».
Η Ουάσινγκτον ήρε επίσης την
απαγόρευση Τραμπ στις σχέσεις με το
κίνημα των φιλοϊρανών ανταρτών
Χούτι στην Υεμένη, οι οποίοι εκδίωξαν
την φιλοσαουδαραβική κυβέρνηση και
βρίσκονται σε πόλεμο με τις σαουδαραβικές στρατιωτικές δυνάμεις και
τους συμμάχους του Ριάντ.
Ο πόλεμος της Υεμένης έχει φέρει
εκατομμύρια ανθρώπους στο χείλος
της ανθρωπιστικής καταστροφής και η
Ουάσινγκτον θέλει να τερματισθεί.
Αλλά ο Μπάιντεν πρέπει να βαδίσει
με προσοχή. Ο βασιλιάς Σαλμάν είναι
85 ετών και καταβεβλημένος, ενώ ο
γιος του είναι πιθανόν να είναι στην
ηγεσία της κορυφαίας εξαγωγού πετρελαίου του κόσμου και ενός σημαντικού συμμάχου κατά του Ιράν για
δεκαετίες.
Σύμφωνα με τον Neil Quilliam του
Chatham House, η έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αποτελεί «ένα γερό χαστούκι», αλλά, ακόμη
και με σχέσεις επανατοποθετημένες σε
πιο επίσημη βάση, η Ουάσινγκτον θα
παραμείνει βασικός αρωγός στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του
Ριάντ. Η συμμαχία διαρκεί από το
1945, όταν ο πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ συναντήθηκε με τον σαουδάραβα βασιλιά Αμπντουλαζίζ Ιμπν Σαούντ σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο
και υποσχέθηκε στρατιωτική προστασία με αντάλλαγμα την αμερικανική
πρόσβαση στα πετρελαϊκά αποθέματα
του βασιλείου.
Ή όπως δήλωσε δυτικός διπλωμά-

της στην περιοχή του Κόλπου, «κοινά
συμφέροντα δεν διακυβεύονται».

Επίθεση των Χούτι

Σειρά εκρήξεων συγκλόνισε το Σάββατο το Ριάντ, ενώ η σαουδαραβική
τηλεόραση μετέδωσε ότι αποκρούσθηκε επίθεση των δυνάμεων των
ανταρτών Χούτι με βαλλιστικούς πυραύλους κατά της πρωτεύουσας.
Οι αντάρτες Χούτι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν στην σύρραξη της Υεμένης, έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, η
οποία ηγείται στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει την κυβέρνηση της
Υεμένης.
Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής
άμυνας της Σαουδικής Αραβίας απέκρουσαν «επίθεση με βαλλιστικούς
πυραύλους των Χούτι» κατά της πρωτεύουσας Ριάντ, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ekhbariya. Ο συνασπισμός ανακοίνωσε επίσης ότι κατέστρεψε πέντε drones με εκρηκτικά
που κατευθύνονταν κατά σαουδαραβικών πόλεων. Ενα από τα drones κατευθυνόταν προς την πόλη Τζαζάν και
τρία άλλα προς το Χάμις Μουσάιτ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται
στην στιγμή που η Σαουδική Αραβία
φιλοξενεί το πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ε σε προάστιο ου Ριάντ, όπου
παρέστη ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν.
Στην Υεμένη, οι δυνάμεις των Χούτι
διεξάγουν πολύνεκρη επίθεση σε μία
προσπάθεια να εξασφαλίσουν τον
έλεγχο της πετρελαϊκής ζώνης Μαρίμπ, τελευταίο οχυρό των κυβερνητικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της
χώρας.
Οι φιλοϊρανοί αντάρτες κατέχουν
μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και
την πρωτεύουσα Σαναά.
Οι Χούτι έχουν ενισχύσει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, παρά την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν που αποφάσισε να αποσύρει τους Χούτι από
τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Εκδόθηκε άδεια χρήσης του εμβολίου της Johnson & Johnson
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ση, καλώ όλους τους Αμερικανούς να
συνεχίσουν να πλένουν τα χέρια σας,
να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις
και να συνεχίζουν να φορούν μάσκες», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά την
ανακοίνωση του FDA. «Όπως έχω πει
πολλές φορές, τα πράγματα είναι
ακόμα πιθανό να επιδεινωθούν ξανά
καθώς εξαπλώνονται νέες παραλλαγές και η τρέχουσα βελτίωση μπορεί
να αντιστραφεί», συμπλήρωσε.
Μετά τα εμβόλια των Pfizer/
BioNTech και της Moderna, το εμβόλιο της J&J είναι το τρίτο που αδειοδοτείται στις ΗΠΑ.
Πέρα από το ότι είναι μονοδοσικό,
το εν λόγω εμβόλιο έχει επίσης το
υλικοτεχνικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποθηκευτεί σε κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου, κάτι που διευκο-

λύνει σημαντικά τη διανομή του.
Την Παρασκευή, μια ανεξάρτητη
επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που εξέτασε λεπτομερώς τα αποτελέσματα
των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε 44.000 ανθρώπους
σε διάφορες χώρες, είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της αδειοδότησης του εμβολίου της J&J, εκτιμώντας ότι τα οφέλη του υπερβαίνουν τους κινδύνους

από τη χρήση του.
«Μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων, επιστήμονες
και γιατροί του FDA διαπίστωσαν ότι
το εμβόλιο πληρεί τα κριτήρια του
FDA για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για άδεια κατεπείγουσας
χρήσης», δήλωσε στην ανακοίνωση
του οργανισμού ο Πίτερ Μαρκς, διευθυντής του Κέντρου Βιολογικής

Αποτίμησης και Έρευνας του FDA.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση
αδειοδότησης, η φαρμακευτική εταιρεία Johnson & Johnson ανέφερε πως
ξεκινά από σήμερα Κυριακή ή αύριο
Δευτέρα την αποστολή φορτίων με
εμβόλια στις ΗΠΑ. Τουλάχιστον 3
εκατομμύρια δόσεις είναι έτοιμες να
διανεμηθούν από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την αμερικανική
κυβέρνηση. Η Johnson & Johnson
έχει δεσμευτεί να στείλει 100 εκατομμύρια δόσεις στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη
Ιουνίου.
Με παραγγελίες 600 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων συνολικά από
την Pfizer και τη Moderna, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ήδη, μέχρι
τα τέλη Ιουλίου, επαρκές αριθμό εμβολίων για να εμβολιάσουν σχεδόν
ολόκληρο τον πληθυσμό.
Η άδεια χρήσης του εμβολίου της
J&J, που έχει ήδη ξεκινήσει να χορη-

γείται στη Νότια Αφρική, μπορεί να
επιταχύνει επιπλέον την μαζική εκστρατεία εμβολιασμού.
Περισσότερα από 72 εκατομμύρια
εμβόλια έχουν ήδη χορηγηθεί στη
χώρα, που έχει υποστεί το βαρύτερο
πλήγμα παγκοσμίως από την πανδημία σε απόλυτους αριθμούς, καταμετρώντας τουλάχιστον 500.000 νεκρούς.
Στις κλινικές δοκιμές η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν
85,9% κατά των σοβαρών μορφών
της Covid-19 στις ΗΠΑ και ήταν εξίσου αποτελεσματικό κατά των σοβαρών μορφών της νόσου κατά 81,7%
στην Νότια Αφρική και 87,6% στην
Βραζιλία, όπου είναι ευρέως διαδεδομένες παραλλαγές του ιού.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν πόνος στο σημείο της ένεσης, κεφαλαλγία, κόπωση και μυϊκοί πόνοι.
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ΗΠΑ προς Τουρκία: Τέλος η διπλωματία των γαμπρών
Ουάσιγκτον.Της Κατερίνας Σώκου/kathimerini.gr
αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να
θέσει νέους κανόνες στις σχέσεις της
με την Αγκυρα στις πρώτες της επαφές με
Τούρκους αξιωματούχους, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «έχει τελειώσει η διπλωματία
των γαμπρών» που αναπτύχθηκε κατά την
προεδρία Τραμπ. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη στείλει τα πρώτα της μηνύματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα, ζητάει εκ νέου την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβάλα και τον σεβασμό των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ
επιμένει στις θέσεις της για το ασύμβατο των
ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 με
μία σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

γκέρκ έχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στην Τουρκία από την υπεύθυνη για την
Ευρώπη, Αμάντα Σλόουτ. Ως χαρτοφυλάκιο, το
ζήτημα της Τουρκίας θα είναι αρμοδιότητα και
των δύο, υπό την εποπτεία του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος ήδη είχε
μια αναγνωριστική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο και σύμβουλο του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν.

Η

Καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζυγίζει τις
αντιδράσεις της Τουρκίας, μια κρίσιμη ένδειξη
του πώς αντιλαμβάνεται την περίπλοκη εξίσωση
των σχέσεων με τη γείτονα αναμένεται να διαφανεί στο τηλεφώνημα που πρόκειται να έχει το
επόμενο διάστημα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερώσει
την ελληνική κυβέρνηση ότι θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, αλλά η συχνότητα των τηλεφωνημάτων του προέδρου με τους
ξένους ηγέτες έχει επιβραδυνθεί, καθώς αναπτύσσει την ατζέντα του για την αντιμετώπιση
των πολλαπλών κρίσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Οι πρώτες ενδείξεις

Οι εκτιμήσεις για το πόσο καιρό θα πάρει να
αποκρυσταλλωθούν οι θέσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών έναντι της Τουρκίας ποικίλλουν.
Εμπειρος διπλωμάτης εκτιμά ότι θα χρειαστούν
τουλάχιστον τρεις μήνες, ωστόσο αναλυτές συνάγουν από τις πρώτες ενδείξεις ότι η κυβέρνηση
Μπάιντεν θα τηρήσει σκληρή στάση έναντι της
Τουρκίας. Απαντώντας στο θέμα των S-400, εκ-

Επιβεβαίωση

πρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών τόνισε
ότι «ως μέρος της δέσμευσής μας προς τους συμμάχους μας, ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει υποσχεθεί
να καταγγέλλει την τουρκική συμπεριφορά που
είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο ή τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ».
Αυτή θα είναι και η ευρύτερη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας. H αναλύτρια του Newslines Institute Κάρολαϊν Ρόουζ
εκτιμά πως η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν στην κατάθεσή του στη
Γερουσία ότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται ως
σύμμαχος δεν αναφερόταν μόνο στα S-400, αλλά
και στη συμπεριφορά της στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.
Οπως λέει στην «Κ», η νέα κυβέρνηση «έχει
στρατηγική να σνομπάρει την Τουρκία», ώστε να
της δώσει το μήνυμα ότι θα την κρίνει με διαφορετικά κριτήρια από την κυβέρνηση Τραμπ. Η
ίδια τάση κυριαρχεί και στο Κογκρέσο, όπου 54
από τα 100 μέλη της Γερουσίας με επιστολή τους
ζητούν από τον πρόεδρο Μπάιντεν να έχει «μια
ειλικρινή συζήτηση με την Τουρκία για τα αν-

θρώπινα δικαιώματα και το δημοκρατικό πισωγύρισμα της χώρας» και να την κρίνει «με τα
υψηλά κριτήρια που θέτει για τους συμμάχους
των ΗΠΑ».
Εντός της αμερικανικής κυβέρνηση, όμως,
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις έναντι της
Τουρκίας, καθώς από τη μία πλευρά ο πρόεδρος
Μπάιντεν θέλει να είναι ειλικρινής απέναντι στα
προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις με τη
χώρα, από την άλλη, όπως τονίζει στην «Κ» πηγή
με γνώση των διαφορετικών προσεγγίσεων
εντός του Λευκού Οίκου, «η ομάδα του καλείται
να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: πώς εξισορροπείς μια σχέση με έναν σύμμαχο που μπορεί να κάνει πράγματα για τις ΗΠΑ που δεν μπορούν άλλοι».
Ο υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν κατέστησε σαφές ότι θέλει να ακούει όλες τις απόψεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και το
ζήτημα της Τουρκίας διχάζει όσο λίγα τους αμερικανικούς αναλυτές. Αυτό ισχύει ακόμη και εντός
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπου ο
υπεύθυνος για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακ-

Ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεντ Πράις, επιβεβαίωσε επίσης ότι επίκειται επικοινωνία μεταξύ του
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Τσαβούσογλου. Σε αυτήν, ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται να θέσει εκ νέου
τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και
των S-400, στα οποία η πάγια τουρκική θέση είναι να αντιτείνει το ζήτημα της αμερικανικής
υποστήριξης στην οργάνωση των Κούρδων της
Συρίας YPG και το αίτημα για επιστροφή της στο
πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.
Ακόμη και αν αυτή η συζήτηση δεν οδηγήσει
πουθενά, οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν κοινή
προσέγγιση στις περιφερειακές συγκρούσεις, τις
οποίες οι Αμερικανοί επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ανά περίπτωση. Ηδη έχουν ζητήσει την έξοδο των τουρκικών στρατευμάτων από τη Λιβύη,
ενώ βλέπουν περιθώρια συνεργασίας και στον
Καύκασο. Για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ παραμένει μεγάλο
και αυτό εκφράστηκε και στο τηλεφώνημα με τον
Καλίν, αλλά υπάρχει η τάση να αποσυνδεθούν
από τις διμερείς συζητήσεις για τα υπόλοιπα περιφερειακά ζητήματα.
Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και αναγνωρίζουν ότι είναι
ένα ζήτημα που απασχολεί και την Ευρωπαϊκή
Ενωση. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει, εξάλλου, ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με την
Ευρωπαϊκή Ενωση για μια κοινή προσέγγιση
απέναντι στην Τουρκία, αλλά είναι ακόμη αβέβαιο πού θα εστιάσει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η
συζήτηση.

Σαφές μήνυμα από τις ΗΠΑ προς τον Ταγίπ Ερντογάν
Νέα Υόρκη.- Του Πανίκου Παναγιώτου
Στη βάση του win-win», όπως είπε, θέλει ο Ταγίπ Ερντογάν να καταβληθούν προσπάθειες για να
ξεπεραστούν τα προβλήματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Οι περισσότεροι Αμερικανοί αναλυτές θεωρούν ότι οι
έως τώρα επιλογές του τουρκικού αυταρχικού
καθεστώτος έχουν περιορίσει κατά πολύ τις πιθανότητες να υπάρξει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο
χώρες. Αντιθέτως, όπως επισημαίνεται, έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι όταν ο Τούρκος πρόεδρος κάνει λόγο για συνεργασία που θα οδηγεί σε
αποτέλεσμα «win-win», θεωρεί ότι στο τέλος η
ηγεσία των ΗΠΑ θα αναγκαστεί να συνηθίσει τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές του και
τις αντισυμμαχικές ενέργειές του.
Η πρόσφατη αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν,
κατά τη συνομιλία του μέσω τηλεδιάσκεψης με
τους ομολόγους του της ΕΕ, θεωρείται ενδεικτική
για τη στάση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Όπως τόνισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
η Τουρκία είναι μεν σημαντικός εταίρος, αλλά και
χώρα που δημιουργεί προβλήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για
να παραμείνει στη Δύση.
Η αναδυόμενη πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν δεν φαίνεται ότι θα συμπορευτεί με τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή και αναμένεται ότι
τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και των
Κούρδων θα έχουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.
Οι «ανακατατάξεις ισχύος» που θα επιδιώξει η νέα
ηγεσία των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τα μεγάλα
προβλήματα της τουρκικής οικονομίας και την αυξανόμενη αντίδραση μέσα στην Τουρκία για τις
αυταρχικές πολιτικές του Ερντογάν, θα δυσκολέ-

ψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση για την
Άγκυρα, υπό την έννοια ότι σε κάποια στιγμή θα
βρεθεί μπροστά σε σοβαρό δίλημμα για τις συμμαχίες της με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Ο Ψυχρός Πόλεμος και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας είχαν προσφέρει στην ηγεσία της
τη δυνατότητα να «ξεγελάει» τους συμμάχους της,
ειδικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε διάφορες
χρονικές περιόδους. Την ίδια τακτική ακολούθησε
και μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, εκμεταλλευόμενη την αστάθεια και τους πολέμους από
τον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή έως τον
Καύκασο και τα Βαλκάνια. Μέχρι πρόσφατα σχεδόν, αν συνυπολογιστεί η πλήρης κάλυψη και στήριξη που παρείχε ο Ντόναλντ Τραμπ στον τυχοδιώκτη Ερντογάν, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι η
Ουάσινγκτον «έπινε νερό στο όνομα» της Άγκυρας.
Τώρα, για πρώτη φορά, είναι ορατό το ενδεχόμενο να αλλάξει μια πραγματικότητα δεκαετιών
επειδή ο σουλτάνος ξεπέρασε κάθε όριο, ακόμη και
στους ελιγμούς ξεγελάσματος και αποπροσανατολισμού. Αυτό συμβαίνει συνήθως με τους αλαζόνες, που μπροστά στη μεγαλομανία τους ξεχνούν
ότι η ύβρις φέρνει τη νέμεση. Νόμιζε ότι μπορεί πάντα να επιβάλλει τους δικούς του όρους και ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει, εκμεταλλευόμενος τις
αντιπαραθέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, αλλά και την ανοχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κυρίως της γερμανικής
στάσης.
Με ισλαμοφασιστικές πρακτικές προχώρησε στη
σταδιακή κατάργηση του κράτους δικαίου στη χώρα
του και παράλληλα (με πειρατικές ενέργειες ή στρατιωτικές επιχειρήσεις ή αποστολές τζιχαντιστών) εισέβαλε σε άλλα κράτη. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
θεώρησε ότι η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ έχει τη

δύναμη να αναγκάσει τις ΗΠΑ να χωνέψουν την αγορά και τη χρήση των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400. Επιπλέον, ίσως και να ευελπιστούσε
ότι αν κατάφερνε να ξεπεράσει αυτό το «αντιμετωπίσιμο εμπόδιο», όπως το αντιλαμβανόταν, τότε θα ήταν
πολύ πιο εύκολο να προχωρήσει στον επόμενο στόχο
του για να καταστήσει την Τουρκία πυρηνική δύναμη.
Μετά τη συμφωνία Πούτιν - Ερντογάν, συνεχίζεται η κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Τουρκία (στη σεισμογενή περιοχή Άκκουγιου της Μερσίνας) και ο
οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη απειλή κατά της υγείας και της
ασφάλειας εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων
και, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν συντονισμένες
και αποφασιστικές αντιδράσεις από χώρες της περιοχής και κυρίως από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Πέρα από την κατασκευή πυρηνικών σταθμών
από ρωσικές εταιρείες, η Μόσχα θα εποπτεύει τη
λειτουργία τους τουλάχιστον για 49 χρόνια. Άρα,
θα ελέγχει ένα υπολογίσιμο κομμάτι των τουρκικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με ό,τι αυτό
θα συνεπάγεται για τη ρωσική επιρροή στην Τουρκία. Επομένως, οι επεμβάσεις στο πλαίσιο του
τουρκικού επεκτατισμού, η αγορά των S-400 και η
λειτουργία πυρηνικών σταθμών εντάσσονται στο
«πρώτο βήμα» των ηγεμονικών βλέψεων του
Ερντογάν. Το «δεύτερο βήμα» αφορά την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
Την επικίνδυνη αυτή φιλοδοξία του την αποκάλυψε λίγο καιρό πριν δώσει την εντολή για την
τουρκική εισβολή στη Συρία και τη σφαγή των
Κούρδων. «Κάποια κράτη διαθέτουν πυραύλους με
πυρηνικές κεφαλές. Η Δύση επιμένει ότι δεν πρέπει να αποκτήσουμε τέτοια όπλα. Αυτό δεν μπορώ
να το δεχθώ» είχε πει με το γνωστό απειλητικό

ύφος του. Κι αφού κανένας δεν τον εμπόδισε στην
Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και αφού μετά απ’
όλα αυτά δεν έχει υποστεί ακόμα κανένα σοβαρό
αντίποινο για τις παρανομίες και τα εγκλήματά
του, ήταν σίγουρος ότι το ίδιο θα ισχύσει και για
την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος,
καθώς και για την προσπάθειά του να αποχτήσει
πυρηνικά όπλα με τη συμμαχία του Πούτιν και τη
βοήθεια του Πακιστάν.

«Μοχλοί πίεσης»

Η νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ έχοντας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα στις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εξαιτίας των επιλογών και της πολιτικής Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται αποφασισμένη, αλλά συνάμα και
συγκρατημένη προς το παρόν, για να ξεκαθαρίσει
την κατάσταση. Κατ’ αρχάς, ενώ η κυβέρνηση
Τραμπ δεν είχε δώσει σημασία στις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάλυση
των δημοκρατικών θεσμών, η κυβέρνηση Μπάιντεν άρχισε να προτάσσει τα εν λόγω ζητήματα ως
«υψίστης σημασίας». Μετά τις πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες του κ. Μπλίνκεν με τους ομολόγους του της Ελλάδας και της Τουρκίας, Δένδια
και Τσαβούσογλου αντίστοιχα, από τις ανακοινώσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαφάνηκε ότι οι ΗΠΑ,
ανάμεσα στους «μοχλούς πίεσης» που σκοπεύουν
να χρησιμοποιήσουν για να πιέσουν το καθεστώς
Ερντογάν ώστε να επιστρέψει στο δυτικό στρατόπεδο και να σεβαστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα είναι τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ.
*** Πηγή: Εφημερίδα «Φιλελεύθερος»
www.phileleftheros.com
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Έλληνες στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη
περιγράφουν τη ζωή τους με την πανδημία
Ό

ταν καταγραφόταν το πρώτο κρούσμα της Covid-19
στην Ελλάδα, στις 26 Φεβρουαρίου
2020, ο πλανήτης υποδεχόταν ήδη
την πανδημία του 21ου αιώνα. Αυτές τις στιγμές, την «εκκίνηση» της
υγειονομικής περιπέτειας στον τόπο
όπου διαβιούν, κατά τον πρώτο αυτό
χρόνο της πανδημίας, περιέγραψαν
στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,FM»
Έλληνες που έζησαν σε μέρη διαφορετικά από την πατρίδα τους.

ΗΠΑ: Η Covid σε δυτική
και ανατολική ακτή

«Δύσκολο να περιγράψει κανείς την
απότομη αλλαγή στον τρόπο ζωής σε
μία μητρόπολη, όπως η Νέα Υόρκη.
Ξαφνικά σταμάτησε η ζωή όπως την
ξέραμε, η δουλειά μας, η δράση μας
στην ελληνική Ομογένεια». Ο Φώτης
Παπαγερμανός εργάζεται ως φωτογράφος στην πόλη που χτυπήθηκε όσο
λίγες στον πλανήτη από το πρώτο κύμα της διασποράς του SARS-COV-2.
Τους πρώτους μήνες, όπως εξηγεί, αναγκάστηκε να περιοριστεί μέσα στο σπίτι σε σχεδόν απόλυτη απομόνωση.
«Όσα συνέβαιναν μας καθήλωσαν.
Ακόμα οι σημαντικές επισκέψεις στον
γιατρό που έπρεπε τότε να κάνω έγιναν με τηλεδιάσκεψη», εξηγεί.
Σήμερα, η Νέα Υόρκη έχει επανέλθει
σε σχετικά κανονικούς ρυθμούς και η
αισιοδοξία έχει τη «μορφή» μιας σύριγ-

γας: «Άνοιξε η αγορά, έκλεισαν τα
εστιατόρια, σήμερα όμως και με την
έναρξη των εμβολιασμών ελπίζουμε
επιτέλους σε καλύτερες μέρες...», καταλήγει ο κ. Παπαγερμανός.
Στο Λος Άντζελες επικρατούν εικόνες σχεδόν κινηματογραφικές. «Η πόλη είναι σήμερα άδεια. Ήμασταν σε αυστηρό λοκντάουν από τον Μάρτιο του
2020. Κάναμε μία παύση για 10-15 ημέρες τον περασμένο Ιούνιο, αλλά μας
έκλεισαν πάλι. Έχουμε συμπληρώσει
περίπου δέκα μήνες τον τελευταίο χρόνο με αυστηρά μέτρα και απαγόρευση
κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ. Οι 9
από τους 10 φίλους μου έχουν πια φύγει. Επέστρεψαν σε μικρότερες πόλεις,
στα χωριά τους, πολλοί στο πατρικό
τους», αναφέρει ο Σταύρος Βασιλειάδης, στέλεχος εταιρείας.
«Τον Φεβρουάριο του 2020, η πόλη
ετοιμαζόταν για την τελετή των Βραβείων Όσκαρ! Βιώναμε μια ζωή με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δύο μήνες μετά, ήμασταν ένας άλλος κόσμος.
Κλειδαμπαρωμένα τα καταστήματα
τροφίμων και, το πιο τρομακτικό, μια
τεράστια αύξηση των αστέγων... άτομα
που ήταν κοινοί αστοί.
Ζούσαν με την οικογένειά τους σε
πάρκινγκ πολυκαταστημάτων ή κάτω
από γέφυρες. Άνθρωποι καλοντυμένοι
και περιποιημένοι με ένα στρώμα στο
πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους.
Καταστάσεις που δεν πίστευα ποτέ
πως θα ζήσω εδώ», εξιστορεί ο κ. Βασιλειάδης.

Ευχές Ελπιδοφόρου
στον Βαρθολομαίο

Νέα Υόρκη
Ευχές μέσω του λογαριασμού του στο Twitter απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρους προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο ο οποίος την Κυριακή γιόρτασε τα 81α του γενέθλια.
«Σήμερα γιορτάζουμε τα 81α γενέθλια του Πνευματικού μας Πατέρα, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Καθώς συμπληρώνονται φέτος 30 έτη ιστορικής & δημιουργικής Πατριαρχίας, ας προσευχηθούμε ο Κύριος να μας χαρίζει επί μακρόν την εμπνευσμένη
ηγεσία του. Εἰς Πολλά Ἕτη Παναγιώτατε!»

Η σκληρή Μαλαισία,
η πειθαρχημένη
Κορέα, τα «χρυσά» Εμιράτα

«Αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ το λοκντάουν στη Μαλαισία, όμως σιγά - σιγά τώρα, τα μέτρα χαλαρώνουν, ενώ
φτάνει και το πρώτο μεγάλο φορτίο
εμβολίων. Η Μαλαισία πήρε πολύ αυστηρά μέτρα με την έναρξη της πανδημίας. Πολλές φορές υπήρχε στρατός
στον δρόμο, ενώ απαγορεύτηκε η έξοδος από τα σπίτια, κάτι που βοήθησε
τη χώρα να κρατήσει χαμηλά τα νούμερα. Ο αριθμός των εμβολιασμένων πάντως είναι χαμηλός». Με αυτό τον τρόπο περιγράφει τη σημερινή κατάσταση
ένας από τους περίπου 200 Έλληνες
μόνιμους κατοίκους της τροπικής χώρας, ο Δρ. Στέλιος Πλαινιώτης, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας συμβούλων
περιβαλλοντικού σχεδιασμού με έδρα
την Κουάλα Λουμπούρ.
Στην εξελιγμένη Νότια Κορέα, το
δεύτερο σπίτι του κ. Πλαινιώτη «υποδέχτηκαν» την Covid-19 τον Φεβρουάριο του 2020 διαφορετικά. «Η δουλειά
μου περιλαμβάνει πολλά ταξίδια εκεί
και βίωσα μια τελείως διαφορετική
αντιμετώπιση: οι αρμόδιοι στοχεύουν
στην πρόληψη. Οι Κορεάτες είναι πολύ
πειθαρχημένοι, εμπιστεύονται ιδιαίτερα την κυβέρνηση και έχουν πολύ ανεπτυγμένο ένα συναίσθημα συλλογικότητας», εξηγεί ο Έλληνας επιχειρηματίας.
«Στην Κορέα, η απομόνωση των περιστατικών και οι απλές υποδείξεις των
αρχών για χρήση μάσκας και αποφυγή
κοινωνικής επαφής κατάφεραν να κρατήσουν εκεί την πανδημία σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά την αρχική έκρηξη», συμπληρώνει ο κ. Πλαινιώτης, περιγράφοντας έναν θετικό αντίκτυπο
στον εκεί εργασιακό τομέα. «Οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει. Ο χρόνος που αναλώνονταν σε ταξίδια και
συναντήσεις έχει ελαχιστοποιηθεί. Είναι μια θετική πτυχή».
Αναφέρεται, δε, και σ’ ένα... ιδιότυπο κοινωνιολογικό στοιχείο που ενώνει Ελλάδα και Μαλαισία. «Οι Malays,
η πιο μεγάλη κοινότητα, έχουν στερηθεί εξαιτίας του εγκλεισμού την εκδρομή τους στο... χωριό τους, στη ζούγκλα! Με κάθε ευκαιρία ή γιορτή επιστρέφουν εκεί για να δουν τους γονείς
τους. Είναι πολύ κοινωνικοί πολίτες,
όσο εμείς, ίσως και περισσότερο. Τους
έχει στοιχίσει πολύ ο εγκλεισμός», εξηγεί.
Μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο διάσημο Ντουμπάι, ο Νίκος
Μητσάκος, εργαζόμενος στον τομέα
της ναυτιλίας, περιγράφει στο ΑΠΕΜΠΕ την επιστροφή στην κανονικότητα. «Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο λοκντάουν σε ισχύ στα Εμιράτα. Η καθημερινότητα λειτουργεί περίπου όπως
μετά το πρώτο λοκντάουν, στις αρχές
Ιουνίου του 2020», σημειώνει και εξηγεί πως η χώρα του «πάγωσε» έναν
χρόνο πριν.
«Στην αρχή επικρατούσε ηρεμία, μια
στάση αναμονής για το αν θα φτάσει
εδώ ή όχι ο ιός. Είμαστε, όμως, σε έναν
κόμβο αερομεταφορών, αυτό ήταν
αναπόφευκτο. Μόλις εμφανίστηκαν
τα πρώτα κρούσματα δεν είχαμε αλλαγές άμεσα, γρήγορα όμως μπήκαμε σε
αυστηρό λοκντάουν. Μέναμε στο σπί-

τι και είχαμε δικαίωμα να βγούμε μία
φορά ανά τρεις ημέρες για να να κάνουμε αγορές από το σούπερ μάρκετ ή
το φαρμακείο. Αυτό κράτησε για περίπου τρεις μήνες», εξιστορεί ο κ. Μητσάκος.
Το Ντουμπάι δεν μετρά πολλές απώλειες. «Ο αριθμός των θανάτων ήταν
μικρός, κάτι ιδιαίτερα θετικό για τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διψήφιο
αριθμό θανάτων είχαμε να δούμε από
τον Ιούνιο του 2020. Το σύστημα υγείας είναι πολύ καλό, ενώ κατά περίεργο
τρόπο και τα συμπτώματα που έχει ο
κάθε ασθενής εδώ είναι συνήθως ήπια,
κάτι που ίσως οφείλεται στο χαμηλό
μέσο όρο ηλικίας», σημειώνει.
Μέχρι στιγμής, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν χορηγηθεί περίπου
5,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε
έναν πληθυσμό περίπου 9,5 εκατομμυρίων και κυριαρχεί μια μετρημένη αισιοδοξία. «Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική σε όλους τους χώρους εκτός απ’
όπου καθίσεις για ποτό ή φαγητό. Αυτό
πιθανότατα δεν θα αλλάξει ακόμη μετά
την ολοκλήρωση των εμβολιασμών.
Μέσα στο lockdown έκλεισαν πολλές
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού
και της φιλοξενίας και αρκετοί βρέθηκαν χωρίς δουλειά, τώρα όμως στον
συγκεκριμένο κλάδο γίνονται πολλές
προσλήψεις...», καταλήγει ο Έλληνας
ειδικός στα ναυτιλιακά.

Ο ιταλικός Μάρτης
των χαμένων ζωών

Ορισμένες από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που βίωσαν οι Ιταλοί στην
πανδημία του κορωνοϊού, με αφορμή
τη συμπλήρωση ενός έτους από την
έναρξη της, εξιστορεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
Χρήστος Μανάκας, ο οποίος ζει στην
περιοχή Εμίλια Ρομάνα, στα σύνορα με
τη Λομβαρδία. «Κι εγώ στην αρχή δεν
είχα πάρει σοβαρά το θέμα. Το συνειδητοποίησα όταν μου τηλεφώνησε
τρομαγμένος ένας Ιταλός φίλος. Το
δεύτερο σοκ ήρθε από τις εικόνες στην
εντατική που μου μετέφερε άλλος
γνωστός, εργαζόμενος σε νοσοκομείο», λέει χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μανάκας, λίγα 24ωρα προτού
εμφανιστεί στη χώρα το πρώτο κρούσμα, επέστρεφε από την Πορτογαλία
και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. «Τον Μάρτιο του 2020, οι
Ιταλοί είχαν έναν απίστευτο ημερήσιο
αριθμό νεκρών. Το τριήμερο 27, 28 και
29 Μαρτίου ήταν η κορύφωση. Τα
πράγματα ήταν πολύ σοβαρά, ανησυχούσες για το τι μπορεί να σου συμβεί», υπενθυμίζει.
Όπως τονίζει, υπήρξε μεγάλη πειθαρχία από τους πολίτες στα μέτρα
προστασίας και στη χρήση μάσκας. Για
τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δε, αναφέρει ότι αρκετοί κλάδοι
μπήκαν σε αναστολή λειτουργίας. Ερ-

γαζόμενος ο ίδιος στο κομμάτι του
τουρισμού και του εμπορίου, εκτιμά
πως με βάση και το πώς «τρέχει» το
πρόγραμμα εμβολιασμών, ο τουρισμός
στην Ιταλία «δεν θα λειτουργήσει άμεσα» με τον κλάδο «να μην ανοίγει πριν
από τον Οκτώβριο του 2021».
Ερωτηθείς τι έλειψε περισσότερο
στους γείτονες μας κατά τον πρώτο αυτό χρόνο της πανδημίας, ο κ. Μανάκας
απαντά: «να βρεθούν με πολύ κόσμο.
Είναι κοινωνικός, παθιασμένος λαός.
Σε όλους εδώ έχουν λείψει πολύ και τα
ταξίδια...».

Γαλλία: μάχες στα
«χαρακώματα» της Υγείας

Η Γαλλία γνώρισε απότομα, την
άνοιξη του 2020, μια έκτακτη υγειονομική κρίση, η οποία μέσα σε μικρό διάστημα εξελίχθηκε σε αντικατοπτρισμό
εκείνης της Ιταλίας. «Ακριβώς πριν από
έναν χρόνο ήμουν στην Ελλάδα. Την
ημέρα που φεύγαμε ήρθε το πρώτο λοκντάουν σε Ελλάδα και Ιταλία. Φτάνοντας στη Γαλλία αντίκρισα μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική: όλα ανοιχτά, κανένας δεν με πίστευε, όταν μετέφερα αυτά που έζησα στην Ελλάδα.
Γρήγορα όλα άλλαξαν. Στις 14 Μαρτίου
“λουκέτο” παντού...», εξιστορεί η Βούλα Σοφούδη- Segalen, καλλιτεχνική διευθύντρια χορού στη Ρεν (Rennes),
ιστορική πρωτεύουσα της Βρετάνης.
«Σήμερα, Φλεβάρης του 2021, ο Γάλλος είναι όπως κάθε άνθρωπος που τού
έχουν επιβάλει έναν τρόπο ζωής που
δεν συμβαδίζει με τα πιστεύω του.
Νιώθει στέρηση, φόβο, περιφρόνηση, ή
και θυμό για τις αλλαγές που ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα. Οι Γάλλοι
λαμβάνουν κρατική οικονομική βοήθεια αλλά τα ποσά είναι πολύ μικρά σε
σχέση με τα έξοδά τους. Ταυτόχρονα
είμαστε όλοι “κλεισμένοι” από τις αρχές Δεκεμβρίου», σημειώνει η Ελληνίδα καθηγήτρια, που ζει στη χώρα επί 18
χρόνια και στο μεσοδιάστημα έχασε κι
έναν δικό της άνθρωπο.
Ένας χρόνος πανδημίας. Υπάρχει
στο νου το «μετά»; «Ζω πια την κάθε
ημέρα με τα καλά και τα κακά, τα εύκολα και τα δύσκολα, τα σχέδια για το
μέλλον χωρίς όρια. Δεν συμβιβάζομαι,
αλλά προς το παρόν υπομένω και προστατεύομαι ώστε να προστατέψω. Είναι ένας ιός. Δεν πιστεύω όμως ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Όταν αντιμετωπίζω κάτι, δυναμώνω. Η
ζωή είναι ωραία», εξομολογείται η κ.
Σοφούδη - Segalen από τη γραφική πόλη της Γαλλίας.
*Τις συνεντεύξεις πήραν οι Σωτήρης
Κυριακίδης και Αναστασία Καρυπίδου
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συνέντευξη υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

ο μήνυμα ότι η χώρα δεν θα πέσει στην
παγίδα της υπονόμευσης των συνομιλιών και πως απομένει, πλέον, να αποδείξει
εμπράκτως η Τουρκία ότι επιθυμεί την ομαλή
συνέχιση των επαφών με την Ελλάδα, τις
οποίες δεν υποβοηθούν οι απειλές και η συνεχής ένταση, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, ο κ. Δένδιας επανέλαβε
πως η Ελλάδα διάκειται θετικά στο ενδεχόμενο ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την
Τουρκία, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, για
τη μόνη διμερή διαφορά: την οριοθέτηση της
ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όσον αφορά τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου των διερευνητικών στην Αθήνα, ανέφερε
πως η Ελλάδα έχει προτείνει ημερομηνίες εδώ
και εβδομάδες και αναμένει την τουρκική απάντηση. «Προσερχόμαστε με καλή πίστη. Δεν είμαστε, όμως, αφελείς. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της υπονόμευσης των συνομιλιών, αν
υπάρχει όντως τέτοια πρόθεση από την άλλη
πλευρά» διαμήνυσε με σαφήνεια ο υπουργός
Εξωτερικών.
Υπενθύμισε πως τον περασμένο Δεκέμβριο
οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη αποχής, εκ μέρους της Τουρκίας, από προκλητικές
ενέργειες για την έναρξη αλλά και την ομαλή
συνέχιση των διερευνητικών επαφών. «Το τονίζω αυτό γιατί η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι υπό συνεχή επιτήρηση» προσέθεσε και
έσπευσε να επισημάνει πως το γεγονός ότι το
«Oruc Reis» δεν έχει επανέλθει στην Ανατολική
Μεσόγειο εδώ και τρεις μήνες δεν σημαίνει επ’
ουδενί ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ δίνουν
«άφεση αμαρτιών» στην Τουρκία.
Απαντώντας σε ερώτηση πώς αξιολογεί την
έξοδο του ωκεανογραφικού πλοίου «Τσεσμέ»
στο Αιγαίο, ο κ. Δένδιας είπε πως η Ελλάδα έχει
προβεί ήδη σε διάβημα διαμαρτυρίας και έχει
τονίσει όχι μόνο ότι «η έκδοση της σχετικής
οδηγίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) είναι
παράτυπη, αλλά και ότι δεν συνάδει με την
προσπάθεια αποκλιμάκωσης που επιθυμούμε».
Περαιτέρω, υπογράμμισε πως η εν λόγω ενέργεια όχι απλώς ήταν αχρείαστη, αλλά και ότι
φορτίζει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο
κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε πως το
ίδιο ισχύει και για την αναγγελία της άσκησης
«Γαλάζια Πατρίδα», «ακόμα και αν η άσκηση
αυτή λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο σε διεθνή
ύδατα, τόσο η διεξαγωγή της στην παρούσα
συγκυρία όσο και η ονομασία της αποτελούν
μη φιλικές κινήσεις προς την Ελλάδα και δεν
συνάδουν με το κλίμα εμπιστοσύνης που επιχειρούμε να οικοδομήσουμε».
Σε ερώτηση αν η έξοδος του «Τσεσμέ» και η
άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» θα επηρεάσουν τη
διεξαγωγή των διερευνητικών επαφών, ο Νίκος
Δένδιας απάντησε πως είναι σαφές ότι προκλη-

Aθήνα

τικές δηλώσεις και «επιδείξεις δύναμης» δεν
βοηθούν στις προσπάθειες για έναν εποικοδομητικό διάλογο. Υπογράμμισε πως η ελληνική
πλευρά επιθυμεί να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή και πως «δεν είμαστε εμείς που θα την τορπιλίσουμε».
Αναφερόμενος στην έκθεση για την τουρκική συμπεριφορά που θα υποβληθεί στη σύνοδο
κορυφής της ΕΕ στο τέλος Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως η Ελλάδα αναμένει να
αποτυπωθεί το σύνολο των τουρκικών ενεργειών στην περιοχή, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, όπως τα γεγονότα στον Έβρο, οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οι υπερπτήσεις, το
«Oruc Reis», το «πικ-νικ» στα Βαρώσια και ούτω καθεξής. Επιπροσθέτως, επισήμανε πως η εν
λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για το ενδεχόμενο επιβολής περιοριστικών μέτρων και ότι θα μπορούσε, επίσης, να περιλαμβάνει προτάσεις για ορισμένα θετικά βήματα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, εφόσον
υπάρχει τέτοιο θετικό περιθώριο. Δεύτερον, ο κ.
Δένδιας κατέστησε σαφές πως ουδείς πρέπει να
μείνει με την εντύπωση ότι η Τουρκία οφείλει
να δείξει «καλή διαγωγή» μόνο για ένα μήνα
ακόμη, τονίζοντας πως η τουρκική συμπεριφορά θα συνεχίσει να παραμένει στην ημερήσια
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μετά
τον Μάρτιο.
Σε ό,τι αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με τον νέο Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο Νίκος Δένδιας είπε
πως η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό
κλίμα, όπως αρμόζει σε δύο χώρες τις οποίες
συνδέει στρατηγική εταιρική σχέση και οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αξίες για την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στην περιοχή. Έκανε επίσης γνωστό ότι ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με
την Τουρκία, αλλά δεν περιορίστηκαν στο ζήτημα αυτό. Επίσης, σημείωσε ότι συζήτησαν για

την περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων, με στόχο την υπογραφή της τροποποιημένης συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, στην
Αθήνα, ιδανικά το φθινόπωρο. Γνωστοποίησε
ακόμα πως συνομίλησαν για τις τεκτονικές αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον και για τον
τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ειρήνη και στην ευημερία στην περιοχή και παράλληλα να αποτελέσει
γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και του
Κόλπου, από τη μια πλευρά, και των Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης, από την άλλη.
Ερωτηθείς για την πρόσφατη πρόσκληση της
Ιταλίας προς τη Λιβύη για την οριοθέτηση των
μεταξύ τους θαλάσσιων ζωνών, ο υπουργός
Εξωτερικών επισήμανε πως η σύναψη συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ της Ελλάδας με την
Ιταλία τον περασμένο Ιούνιο και λίγους μήνες
μετά με την Αίγυπτο, καθώς και η συμφωνία για
την παραπομπή στη Χάγη του ίδιου ζητήματος
με την Αλβανία, πάντα στη βάση του Διεθνούς
Δικαίου της Θάλασσας, φαίνεται ότι αποτέλεσε
το έναυσμα για την έναρξη σχετικών διαπραγματεύσεων μεταξύ άλλων χωρών της Μεσογείου. Ανακοίνωσε πως η Ελλάδα καλωσορίζει τις
πρωτοβουλίες αυτές, «καθώς αποτελούν εμπέδωση της θέσης που πρεσβεύει: η οριοθέτηση
των ζωνών αυτών με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί μονόδρομο για όλα τα κράτη της
περιοχής».
Αναφερόμενος στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπενθύμισε πως
έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2019 και άρα από την Ιταλία.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας
με τη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε πως προσβλέπει στην ενίσχυσή τους, υπό
την ηγεσία της νέας μεταβατικής κυβέρνησης,
και στο πλαίσιο αυτό θα είναι μόλις η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επαναλειτουργήσει άμεσα την πρεσβεία της στην Τρίπολη.

Σε μονοψήφιο αριθμό μειώθηκε η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
Αθήνα. Μεγαλώνει η δυσφορία των πολιτών
απέναντι στην κυβέρνηση όπως προκύπτει από
τη δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό
της «Εφημερίδας των Συντακτών».
Στο ερώτημα πώς αξιολογείτε τη μέχρι στιγμής διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση το 55% των πολιτών απαντά αρνητικά
(σίγουρα αρνητικά το 35% και μάλλον αρνητικά το 20%), ενώ μόνο το 44% έχει διαμορφώσει
θετική άποψη για τους κυβερνητικούς χειρι-

Παραιτήθηκε
ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος
Χρ. Ταραντίλης

σμούς.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ
προηγείται με 33% (τρεις μονάδες λιγότερο σε
σχέση με τη μέτρηση του Νοεμβρίου που λάμβανε 36%) και ακολουθεί σε απόσταση 9 μονάδων διαφοράς ο ΣΥΡΙΖΑ με 24%. Στην τρίτη
θέση, ελαφρώς ενισχυμένο, εμφανίζεται το Κίνημα Αλλαγής με 5,5% και έπονται το ΚΚΕ με
4,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,5% και τελευταία η Ελληνική Λύση με 2,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναποφάσιστοι
ψηφοφόροι, οι οποίοι, μαζί με όσους απάντησαν ότι θα ρίξουν λευκό, άκυρο ή δεν θα ψηφίσουν, δημιουργούν άθροισμα της τάξης του
21%.
Ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το
προβάδισμα με 41% έναντι 27% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανέναν από τους δύο δεν θεωρεί κατάλληλο το 31% των ερωτηθέντων.

Με επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό ο Χρήστος Ταραντίλης παραιτείται για οικογενειακούς λόγους, όπως αναφέρει, από τη θέση
του υφυπουργού στο πρωθυπουργό και του κυβερνητικού εκπρόσωπου, λιγότερο από δύο μήνες
μετά το διορισμό του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού χρέη
κυβερνητικού εκπροσώπου θα εκπληρώνει η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.
Να θυμίσουμε ότι μετά την αμήχανη απάντησή
του κατά την έκφραση της τότε κυβερνητικής
γραμμής πως ο Λιγνάδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, δεν ξανά εκπροσώπησε την κυβέρνηση.
«Ο καθηγητής Ταραντίλης διαθέτει και ήθος
και κύρος. Η παραίτηση του αποτελεί εξαιρετικά
δυσάρεστη εξέλιξη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπως
αυτή... Κρίμα», ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου.
«Πριν από την παραίτηση του ευπρεπούς Ταραντίλη, προηγήθηκαν δημοσιεύματα αποδόμησής του, από φιλομητσοτακικά Μέσα. Δεν ενέκριναν τον Ταραντίλη. Για το Λιγναδη όμως είχαν να
πουν μια καλή κουβέντα. Τους άκουσε πάντως ο
Μητσοτάκης», ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη.
Ακολουθεί η επιστολή του Χρήστου Ταραντίλη
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη μεγάλη τιμή να με ορίσετε Υφυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.
Οικογενειακοί λόγοι που προέκυψαν έκτοτε
δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να ασκώ αυτά τα
καθήκοντα.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από τα βουλευτικά έδρανα θα συνεχίσω να είμαι στην πρώτη
γραμμή της προσπάθειάς μας για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν τη χώρα, τιμώντας
πάντοτε την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.
Με τιμή,
Χρήστος Ταραντίλης»

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

«Αντί να παραιτηθεί η κ. Μενδώνη, που έχει
γαντζωθεί στη καρέκλα της τη στιγμή που έχουν
ξεσηκωθεί εναντίον της όλοι οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και η συντριπτική
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αγανακτισμένοι από τη συγκάλυψη του κατηγορουμένου
για παιδεραστία κ. Λιγνάδη, παραιτείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν πρόκειται για τη χαμένη
ευθιξία του κ. Μητσοτάκη και της κ. Μενδώνη,
του αξίζουν συγχαρητήρια.
Αν, όμως, πρόκειται για τις εσωτερικές ίντριγκες της κυβέρνησης και για το ποιος άδειασε
ποιον προκειμένου να καλύψουν τον Λιγνάδη,
δεν αφορά κανέναν.
Σε κάθε περίπτωση, οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο Λιγνάδη - Μενδώνη δεν
θα ξεχαστούν. Και μιας και ο κ. Ταραντίλης έκανε
την αρχή, καιρός είναι η κ. Μενδώνη να ακολουθήσει. Το απαιτεί η κοινή λογική».

Το ΚΚΕ για
υπόθεση Κουφοντίνα
Αθήνα
«Οι πράξεις του Κουφοντίνα έχουν κριθεί πολιτικά, ηθικά και νομικά με την καταδίκη του. Σήμερα όμως δεν κρίνεται αυτό, αλλά το δικαίωμα
ενός κρατούμενου στη δίκαιη κι αξιοπρεπή μεταχείριση, το οποίο θυσιάζεται στο βωμό των επιλογών της κυβέρνησης που κάνει επίδειξη κρατικής
πυγμής κι αναζητά άλλοθι καταστολής με τελικό
αποδέκτη το λαό» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό
του «για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον
κρατούμενο Δ. Κουφοντίνα».
«Δεν πρόκειται να επικαλεστούμε το «κράτος
δικαίου», γιατί ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται στο πλαίσιο της δικτατορίας του κεφαλαίου. Μόνη απάντηση απέναντι στο αντιδραστικό
νομοθετικό οπλοστάσιο, τους τρομονόμους και
την καταστολή των κυβερνήσεων και της ΕΕ, είναι η οργανωμένη εργατική-λαϊκή πάλη» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.
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Συζητήσεις Θεοχάρη για το άνοιγμα της κρουαζιέρας
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ι προοπτικές της κρουαζιέρας στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά το άνοιγμα
του κλάδου αμέσως μόλις το επιτρέψουν τα
επιδημιολογικά δεδομένα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης με εκπροσώπους εταιρειών και μελών της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA).

Ο

Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι «πέρυσι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην παγκόσμια επανέναρξη της κρουαζιέρας. Συνεχίζουμε, ακόμη πιο
δυναμικά, προς την ίδια κατεύθυνση, σχεδιάζοντας το φετινό άνοιγμα. Η κρουαζιέρα, ως μία
από τις βασικές μορφές τουρισμού για τη χώρα
μας, είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οι-

Δράσεις του δήμου
Πάρου για προσέλκυση
τουρισμού υψηλών
προδιαγραφών
Aθήνα
Με στόχο να αμβλυνθούν οι συνέπειες
της πανδημίας στον τουρισμό που κατευθύνεται προς την Πάρο, αλλά και τη συνδρομή των επιχειρήσεων που στηρίζονται
στον τουρισμό, δηλ. ξενοδοχεία και καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο,
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και άλλα, ο δήμος Πάρου πραγματοποιεί στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας προς συγκεκριμένες αγορές.
Συγκεκριμένα, ο δήμος συμμετείχε στην
7η Εικονική Έκθεση Διεθνούς Τουρισμού
των Αθηνών (AITE), καθώς και στην Ημερίδα Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού
και Γαστρονομίας στην Πολωνία (Greek
Alternative Tourism & Gastronomy
Workshop), συμμετοχές οι οποίες οδήγησαν σε 26 συνολικά συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες. Στο προσεχές μέλλον
έχει ήδη προγραμματιστεί η συμμετοχή
του δήμου Πάρου μέσα από την παρουσία
του ΕΟΤ στην παγκόσμια τουριστική έκθεση του Βερολίνου, ενώ σχεδιάζονται και
αντίστοιχες συμμετοχές και σε άλλες διεθνείς εκθέσεις.
Παράλληλα, ο δήμος με συγκεκριμένες
δράσεις στοχεύει στην αγορά του Ισραήλ,
αλλά και στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν
λάβει χώρα σειρά τηλεδιασκέψεων με τουριστικούς πράκτορες των δυο χωρών.
Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και σήμερα, ο δήμος Πάρου οργάνωσε τέσσερις
κύκλους διαδικτυακών συναντήσεων με
επαγγελματίες του τουρισμού από το εξωτερικό πραγματοποιώντας 35 συνολικά
επαφές.
Η παρουσία του δήμου Πάρου σε όλες
αυτές τις διοργανώσεις υπήρξε ολοκληρωμένη και άριστα οργανωμένη και περιελάμβανε ειδική πλατφόρμα για διαδικτυακές συναντήσεις, πληροφοριακό υλικό σε
μορφή φωτογραφιών, βίντεο και κειμένων,
καθώς και κανάλι στο You Tube. Στο κοινό του δήμου Πάρου συγκαταλέχθηκαν
επίσης δημοσιογράφοι, influencers, τα
γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό κ.ά.
«Κινούμαστε μεθοδικά παρακολουθώντας στενότατα τις συνθήκες που δημιουργούνται, με στόχο να καταφέρουμε να
καταστήσουμε την Πάρο την πρώτη επιλογή των τουριστών επιπέδου», εξηγεί ο
δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος, και προσθέτει: «Η εποχή απαιτεί ευελιξία, αποφασιστικότητα και δράση, ώστε να μην αφεθεί
η σεζόν στην τύχη της».

κονομία. Ως εκ τούτου απαιτείται μεγιστοποίηση της συνεργασίας και της προσπάθειας προκειμένου η κρουαζιέρα να ανοίξει με ασφάλεια
το συντομότερο δυνατόν».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Τουρισμού στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων, τα οποία και θα πρέπει να προτείνονται
στους τουρίστες κρουαζιέρας με φροντίδα των
πλοιοκτητών. Ο κ. Θεοχάρης απηύθυνε παραίνεση προς τους εκπροσώπους των εταιρειών να
αυξήσουν τις προμήθειες τροφοδοσίας των
πλοίων τους με προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, «κατ›
αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί και η προσφερόμενη ‘ελληνική εμπειρία’ σε κάθε κρουαζιερόπλοιο». Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
συζητήθηκε το θέμα της παράτασης της σεζόν
έως το τέλος του έτους. Οι εκπρόσωποι των
εταιρειών κρουαζιέρας δεσμεύτηκαν να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη στον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο φέτος αλλά και στα
επόμενα χρόνια. Οι ίδιοι δήλωσαν, επίσης, ικανοποιημένοι από τη μέχρι στιγμής συνεργασία
με το υπουργείου Τουρισμού.
Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα στους επιχειρηματίες της κρουαζιέρας, και όχι μόνον, σε κάθε
βήμα της προσπάθειας που καταβάλλεται για
την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού. Ο
υπουργός εξέφρασε την επιθυμία για τη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στους
αρμόδιους κρατικούς φορείς και τον ιδιωτικό
τομέα, στο ίδιο επίπεδο και πνεύμα με την περσινή τουριστική περίοδο.
Η διευθύντρια της CLIA για την Ανατολική
Μεσόγειο Μαρία Δεληγιάννη ανέφερε ότι «η
βιομηχανία της κρουαζιέρας έχει εργαστεί επι-

μελώς προκειμένου να εισαγάγει βελτιωμένα
πρωτόκολλα για την προστασία των επιβατών,
του πληρώματος και των κοινοτήτων τις οποίες
επισκέπτονται. Η επιτυχία του ανοίγματος
στην κρουαζιέρα, το οποίο πραγματοποιήθηκε
πέρυσι στην Ελλάδα και αλλού, ήταν απόδειξη
της αντοχής των βελτιωμένων πρωτοκόλλων.
Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός προορισμός
κρουαζιέρας και ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στην ασφαλή επανέναρξή της, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες αρχές».
Ενδεικτικό της σημασίας που δόθηκε από
τον κλάδο στην τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό
Τουρισμού είναι το γεγονός ότι το «παρών»

έδωσαν εκπρόσωποι από πολλές μεγάλες εταιρείες της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας και συγκεκριμένα από τις Carnival
Group, Celebrity Cruises/Royal Caribbean, Celestyal Cruises, Costa Cruises, Marella Cruises,
MSC Cruises, Mystic Cruises, Norwegian
Cruise Line, Ponant, Royal Caribbean Group,
Silversea Cruises, TUI Cruises.
Στο κλείσιμο της συνάντησης όλα τα μέρη
συμφώνησαν ότι η επανέναρξη της κρουαζιέρας δεν μπορεί παρά να είναι μια συλλογική
προσπάθεια. Και ακριβώς γι› αυτό απαιτείται
συντονισμός μεταξύ της κυβέρνησης, των εταιρειών κρουαζιέρας και των λιμένων.

Έγκαιρους και ξεκάθαρους κανόνες ζητούν οι τουριστικοί πράκτορες
Αθήνα
Έγκαιρους και ξεκάθαρους κανόνες στον ελληνικό τουρισμό προκειμένου να μη χαθεί η
τουριστική σεζόν του 2021 εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, ζητά η Ομοσπονδία
Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων &
Τουρισμού, FedHATTA, σε επιστολή της προς
την πολιτική ηγεσία.
Συγκεκριμένα, η FedHATTA επαναφέρει ένα
κρίσιμο ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό,
την κατάρτιση σταθερού σχεδίου πολιτικής για
το 2021, καθώς ήδη τα εμβόλια και τα τεστ βρίσκονται στην εργαλειοθήκη της διαχείρισης
της πανδημίας. Η πρότασή της περιλαμβάνει
τέσσερις σημαντικούς άξονες δράσης, οι οποίοι
αποτελούν την προϋπόθεση για να καταφέρει η
Ελλάδα να υποδεχθεί όσο το δυνατό περισσότερους τουρίστες κατά τη «μεταβατική» χρονιά
του 2021, αλλά και να αναδείξει την αξιοπιστία
της στη διεθνή τουριστική αγορά, επενδύοντας
στα επόμενα χρόνια. Η Ομοσπονδία είχε εισηγηθεί και πάλι τους σημαντικούς αυτούς άξονες
δράσης στις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να
γίνει έγκαιρη προετοιμασία για τις προκλήσεις
της εφετινής χρονιάς.
Οι άξονες σύμφωνα με τους τουριστικούς
πράκτορες είναι:
I. Σταθερή πολιτική και έγκαιρη ενημέρωση
II. Καθορισμός ορθολογικών κανονισμών
III. Προστασία εργαζομένων στον τουρισμό
IV. Πιστοποίηση της τουριστικής αλυσίδας
έναντι της μετάδοσης του Covid-19

Πτώση κατά 76,5%
στις τουριστικές αφίξεις
και στα έσοδα το 2020

Την μεγάλη μείωση των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα αλλά και των τουριστικών εισπράξεων αποτυπώνει το στατιστικό δελτίου
του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, το IΝΣΕΤΕ, το

οποίο, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι το 2020
αποτελεί το χειρότερο έτος για τον παγκόσμιο
τουρισμό, με τις διεθνείς αφίξεις να μειώνονται
κατά 74% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία τoυ Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO). Στη σημερινή του
δημοσίευση τονίζεται ότι η Ελλάδα σημείωσε
μείωση των αφίξεων 76,5% καταγράφοντας 7,4
εκατομμύρια αφίξεις έναντι 31,3 εκατομμύριών
το 2019. Την ίδια στιγμή και η Ευρώπη σημείωσε μείωση 70% καταγράφοντας 221 εκατομμύρια αφίξεις έναντι 746 εκατομμύριών το 2019.
Ενδεικτικό του μεγέθους των απωλειών του
παγκόσμιου τουρισμού είναι το γεγονός ότι οι
προορισμοί παγκοσμίως υποδέχτηκαν 1,1 δισεκατομμύριο λιγότερες διεθνείς αφίξεις το 2020
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της
άνευ προηγουμένου μείωσης της ζήτησης και
των εκτεταμένων ταξιδιωτικών περιορισμών.
Εστιάζοντας στην Ελλάδα, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 5,9
εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 21,5
εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου
2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 72,5%. Την
περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, πέντε
αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη
από 1 εκατομμύριο διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων
Αθηνών καταγράφηκαν 2 εκατομμύρια διεθνείς
αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση
68,5% σε σχέση με το 2019. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν
902.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 72,7%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 586.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 75% ενώ
στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 709.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις
παρουσιάζοντας μείωση 75%, πάντα σε σχέση
με το 2019. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση 72,2% ενώ οι διεθνείς

αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 404.000. Αξίζει
να σημειωθεί πως και η επιβατική κίνηση εσωτερικού εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 50% το
2020, ενώ η εκτίμηση για τον αριθμό των επιβατών ανέρχεται σε 9,4 εκατομμύρια έναντι 18,8
εκατομμυρίων το 2019.
Την ίδια στιγμή οι διεθνείς οδικές αφίξεις την
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν
σε 2,6 εκατομμύρια έναντι 12,3 εκατομμυρίων
της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019,
παρουσιάζοντας μείωση 78,7%. Στο μέτωπο της
κρουαζιέρας τα στατιστικά στοιχεία που σημειώθηκαν για το 2020 σε 43 καταγεγραμμένους
προορισμούς στην Ελλάδα δείχνουν μία σημαντική μείωση, η οποία ανέρχεται σε 204 αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων (έναντι 3.899 αφίξεων το
2019) και σε 66.874 αφίξεις επισκεπτών (έναντι
5.537.500 αφίξεων το 2019). Ειδικότερα η μείωση στις επιβατικές αφίξεις ήταν -99% και στα
κρουαζιερόπλοια -95%.
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις της Ελλάδας το
2020 τονίζεται ότι αυτές εμφάνισαν μείωση κατά 76,5% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν στα 4,280 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 70,8%, οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,840 δισ. ευρώ,
καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των
χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 82%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,434 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο του παγκόσμιου τουρισμού, η κατάρρευση των διεθνών ταξιδιών αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη
απώλεια 1,3 τρισ. δολαρίων σε έσοδα από εξαγωγές, δηλαδή περισσότερο από 11 φορές την
απώλεια που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2009.
Η κρίση έχει θέσει σε κίνδυνο 100 - 120 εκατομμυρίων άμεσων τουριστικών θέσεων εργασίας,
πολλές από τις οποίες σε μικρές και μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις.
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Ανάπτυξη 3% στο β’ τρίμηνο, με πτώση 10,4% στο α’
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η

ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας θα εμφανιστεί στο δεύτερο τρίμηνο του έτους
και θα είναι της τάξης του 3,0%»
αναφέρεται στο τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις» το οποίο δημοσιοποιήθηκε
σήμερα. (τεύχος 44 - Φεβρουάριος
2021)
Αναλυτικά, όπως αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα εμφανιστεί στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και θα είναι της
τάξης του 3,0%. Για να φτάσουμε όμως
εκεί, θα περάσουμε από ένα «εφιαλτικό» πρώτο τρίμηνο με ύφεση 10,4%. Η
προβλεπόμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του
2021, και συνεπώς, οι συνολικές οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μπορεί
να εξελιχθούν σύμφωνα με ένα περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκό σενάριο από
το εκτιμώμενο, σε εξάρτηση από τις
επιδράσεις μιας σειράς σημαντικών παραγόντων, αρκετοί από τους οποίους
συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη της
πανδημίας. Το σύνολο των εν λόγω παραγόντων θα καθορίσουν, μεταξύ άλλων, τη δυναμική της ζήτησης και της
προσφοράς, την εξαγωγική επίδοση της
Ελλάδας, τις επενδυτικές και αποταμιευτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών, τα μεγέθη της
απασχόλησης και της ανεργίας και κατ›
επέκταση τα εισοδήματα, καθώς και τις
χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα
δημοσιονομικά μεγέθη.
Πιο συγκεκριμένα, προς τη θετική
κατεύθυνση αναμένεται να λειτουργήσουν: (α) η ανακοπή της πορείας της
πανδημίας και η αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου των εμβολιασμών, μέσω της απελευθέρωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, (β) η συνέχιση
της εφαρμογής εξειδικευμένων αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από
την κυβέρνηση, μέσω του περιορισμού
των δυσμενών επιπτώσεων της διαταραχής της πανδημίας σε σημαντικά μα-

κροοικονομικά μεγέθη, μεγέθη της
αγοράς εργασίας και στη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων, (γ) η συνέχιση της
παροχής των εργαλείων στήριξης που
εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και η έναρξη εφαρμογής των εργαλείων
του νέου πακέτου ανάκαμψης
(NextGeneration EU), κυρίως του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της θετικής συνεισφοράς της
παρεχόμενης στήριξης και χρηματοδότησης στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας, καθώς και των θετικών
προσδοκιών που προκαλούν και (δ) η
απαρέγκλιτη εφαρμογή των αναγκαίων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η
εξισορρόπηση καίριων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών, μέσω της διατηρήσιμης ανάκαμψης και
ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας της χώρας.
Όμως υπάρχουν και οι αντίρροπες
δυνάμεις που πιέζουν για την εξουδετέρωση των θετικών επιδράσεων. Αυτές
είναι:
- το τρίτο κύμα της πανδημίας που
συνοδεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021
από τη λήψη νέων έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας,
- ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, ο οποίος οφείλεται στην αδυναμία πρόβλεψης της εξέλιξης της πανδημίας τους επόμενους μήνες σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, μέσω της
προκαλού- μενης συγκράτησης της οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζει την εσωτερική αλλά και την εξωτε-

ρική ζήτηση και συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που
πλήττονται εντονότερα, καθιστώντας
την ιδιαίτερα ευάλωτη και
- η τυχόν εντατικοποίηση των γεωπολιτικών εντάσεων, μέσω της αστάθειας και των αρνητικών επιδράσεων που
θα προκληθούν.

Ο φετινός τουρισμός

Το ΚΕΠΕ σημειώνει ότι, αν όλα πάνε
καλά, θα υπάρξει δυνατότητα κορύφωσης της ανάπτυξης στο τρίτο (τουριστικό) τρίμηνο του 2021 που πιθανότατα
θα εξουδετερώσει τις όποιες αρνητικές
εξελίξεις του πρώτου τριμήνου. Όμως,
για να γίνει αυτό, θα πρέπει μέχρι τον
προσεχή Ιούνιο, να έχουν εμβολιαστεί
πάρα πολλοί άνθρωποι όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και αλλού. Μόνο έτσι θα
αρχίσει να δημιουργείται κάποια ανοσία στον κορονοϊό. Το κλίμα θα βελτιωθεί αισθητά και οι μετακινήσεις θα ομαλοποιηθούν.
Τότε λοιπόν, υπογραμμίζεται από το
ΚΕΠΕ, θα περιμένουμε στην Ελλάδα
την επιστροφή των επισκεπτών αλλά
συμπληρώνει ότι «δεν θα δούμε βέβαια
τους τεράστιους αριθμούς που είχαμε
δει το 2019, δηλαδή 31,4 εκατ. τουρίστες που δαπάνησαν γύρω στα 18 δισ.
ευρώ. Όμως θα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη δυναμική αύξηση
των τουριστικών αφίξεων».
Σύμφωνα με το κέντρο, η κυβέρνηση
πρέπει να δει τα πράγματα πιο προσεκτικά, έτσι ώστε να διορθώσει κάποιες
χρόνιες στρεβλώσεις και να ενισχύσει

στη χώρα μας κάποιες διεθνώς αναδυόμενες τάσεις.
Πρώτα-πρώτα να εμπλουτιστεί το
τουριστικό μας προϊόν, πέρα από τον
ήλιο και τη θάλασσα (που αναμφισβήτητα είναι και θα παραμείνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα) με την ιστορία,
τις παραδόσεις, την κουλτούρα, τη φύση και τις τοπικές μας συνήθειες. Να
δώσουμε στον τουρίστα, που έρχεται
από το εξωτερικό, τη δυνατότητα να ζήσει με ασφάλεια και υγεία μοναδικές
εμπειρίες που θα τις μεταφέρει στον τόπο του και για τις οποίες θα γίνει ο καλύτερος «πρεσβευτής» της χώρας μας.
Ο τουρίστας του καλοκαιριού 2021 δεν
θα είναι ίδιος με τον τουρίστα του καλοκαιριού 2019, υπογραμμίζει το ΚΕΠΕ
και προσθέτει ότι η κυβέρνηση οφείλει,
μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, να φροντίσει για τις βασικές
και ψηφιακές υποδομές αλλά και για τις
υποδομές υγείας και ασφάλειας και να
δώσει κίνητρα για την προσφορά μοναδικών εμπειριών. Εάν το κάνει αυτό,
εκτιμάται ότι θα καταφέρει να αναστρέψει στρεβλώσεις δεκαετιών όπου, για
παράδειγμα, οι διανυκτερεύσεις των
τουριστών και τα τουριστικά έσοδα είχαν μια συγκέντρωση πάνω από 80% σε
πέντε μόνο περιφέρειες της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρι- κή Μακεδονία, Αττική και Ιόνια νησιά) και αφορούσαν τέσσερις μόνο μήνες, από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο.
Δυστυχώς, συνεχίζει το ΚΕΠΕ, όλα
τα προηγούμενα χρόνια η τουριστική
στρατηγική της Ελλάδας ήταν αποσπασματική, ουσιαστικά δεν υπήρχε. Είναι
ευκαιρία, λοιπόν, στη μετά κορονοϊό
εποχή να διαμορφώσουμε μια νέα
στρατηγική που θα βασίζεται στην ανθεκτικότητα, στη μακροχρόνια βιωσιμότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό
και στις συνέργειες με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η τοπική
εφοδιαστική αλυσίδα του τουρισμού.

Απαραίτητες οι επενδύσεις

Όσο για το τελευταίο τρίμηνο, τη
σκυτάλη αναμένεται να πάρουν οι
επενδύσεις. Τότε, τα επιδημιολογικά
δεδομένα θα βρίσκονται σε σημαντική
ύφεση, το οικονομικό κλίμα θα έχει
βελτιωθεί αισθητά, πολλά έργα θα
έχουν ωριμάσει, τα πρώτα κονδύλια
από το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχουν
«πέσει» στην οικονομία, οπότε, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, θα πρέπει να δούμε μα-

ζικά τις επενδύσεις να παίρνουν σάρκα
και οστά. Ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της τελευταίας δεκαετίας
όπου ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -δηλαδή ο οικονομικός
δείκτης που αποτυπώνει την συνολική
πορεία των επενδύσεων- έχει «κολλήσει» στα 20-25 δισ. ευρώ τον χρόνο, αισθητά χαμηλότερα από τα 60,5 δισ. ευρώ το 2007.

Ανάγκη
μεταρρυθμίσεων

Υπογραμμίζεται όμως ότι «βασική
προϋπόθεση για να γίνουν επενδύσεις
είναι να έχουν γίνει, προηγουμένως,
όλα όσα πρέπει. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις. Από την αλλαγή των όρων εισαγωγής στα ΑΕΙ και την ασφάλεια στα
πανεπιστήμια, μέχρι τη μεταρρύθμιση
στο ΕΣΥ. Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων
μέχρι την αναμόρφωση του δικαίου
των δημοσίων συμβάσεων και την
απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα
επιτρέψει την ανάπτυξη επενδυτικών
σχεδίων και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Από
τις προωθούμενες αλλαγές στην αγορά
εργασίας και στο ασφαλιστικό, μέχρι
την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής
δικαιοσύνης. Από τη μείωση του κόστους εργασίας, όπως εισηγείται η έκθεση Πισσαρίδη, έως την περαιτέρω
ψηφιοποίηση του Δημοσίου, τη μείωση
του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, τη μείωση του μεγέθους του
κράτους μέσω ιδιωτικοποιήσεων αλλά
και τις συγχωνεύσεις οργανισμών που
κάνουν παρόμοια πράγματα, επιβαρύνοντας τον Κρατικό Προϋπολογισμό
και τους φορολογούμενους πολίτες».
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο
από το ΚΕΠΕ «να δημιουργηθεί από
την κυβέρνηση ένα κοινωνικό δίχτυ για
τους συμπατριώτες μας και τις οικογένειές τους, που θα πληγούν πιο άμεσα
από την επικείμενη αναδιάρθρωση της
οικονομίας. Αλλά αυτό από μόνο του
δεν αρκεί. Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν το εργαλείο για τη λύση προβλημάτων όπως τα παραπάνω, όχι το αντίστροφο. Όσο περισσότερο αναβάλλουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόσο περισσότερο συσσωρεύουμε προβλήματα. Δεν
έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε».

Δουκίδης: Το 2020 το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξημένο περίπου 35% σε σχέση με το 2019
Αθήνα

Το 2020 το ηλεκτρονικό εμπόριο στη
χώρα μας, εκτιμάται ότι ήταν κοντά στα
11 δισ. ευρώ, το οποίο σημαίνει μια αύξηση περίπου 35% σε σχέση με το 2019.
Αυτό ανέφερε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος
Δουκίδης σε πρόσφατη συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), με θέμα τις εξελίξεις στην
αγορά λόγω της πανδημίας και το ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει το ηλεκτρονικό εμπόριο στα προβλήματα που
έχουν προκύψει.
Στην παρέμβαση του ο καθηγητής
Γιώργος Δουκίδης ανέλυσε τα ισχύοντα
σήμερα για το ηλεκτρονικό εμπόριο διεθνώς και στη χώρα μας, καθώς και τις
προοπτικές που διανοίγονται στο μέλλον. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αυτό το
οποίο ζούμε από πέρυσι με αφορμή την
πανδημία είναι ο μεγαλύτερος μετασχη-

ματισμός του λιανεμπορίου τα τελευταία 50 χρόνια.
Αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως, ο τζίρος
στο ηλεκτρονικό εμπόριο ανέρχεται σε 5
τρισ. δολάρια. Το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, το 2020 αναπτύχθηκε περίπου κατά 25% λόγω της πανδημίας.
Στην Ευρώπη η αγορά είναι γύρω στα
800 δισ., ενώ στην Ελλάδα πιστεύουμε
-δεν έχουμε ακόμα τα τελευταία στοιχεία- ότι το 2020 το Ηλεκτρονικό ήταν
κοντά στα 11 δισ. ευρώ, το οποίο σημαίνει μια αύξηση περίπου 35% σε σχέση με
το 2019.
Το 60% των χρηστών διαδικτύου πλέον στην Ελλάδα έχει κάνει μια αγορά μέσω Ίντερνετ. Αυτό το ποσοστό πέρυσι
ήταν 30%. Άρα είχαμε διπλασιασμό των
χρηστών. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά
από το 92%, που είναι ο μέσος όρος των
χρηστών διαδικτύου στη Δυτική Ευρώπη που αγοράζει. Είμαστε ακόμα μακριά
από τους μέσους όρους της Ευρώπης.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στο 2020, είδαμε
σε κάποιες κατηγορίες δεκαπλασιασμό
και εικοσαπλασιασμό των αγορών. Για
παράδειγμα, στα τρόφιμα: 11 φορές πάνω κινήθηκε η αγορά του 2020 σε σχέση
με το 2019. Όμως, μόνο το 40% των χρηστών, αυτών που αγόρασαν μέσω Ίντερνετ έμειναν ικανοποιημένοι. Άρα είχαμε
μια εξάπλωση και λόγω των γνωστών
προβλημάτων της πανδημίας, αλλά οι
καταναλωτές δεν έμειναν και πολύ ικανοποιημένοι. Είχαμε προβλήματα στη
διαθεσιμότητα προϊόντων και στις παραδόσεις. Υπήρχε υπερφόρτωση των
sites και της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, μεγάλη δυσαρέσκεια καταναλωτών
και υψηλό κόστος.
Είχαμε όμως και μεγάλες ανακατατάξεις. Είχαμε για πρώτη φορά εταιρείες
από την επαρχία να κάνουν τεράστια
εθνική κάλυψη. Και μάλιστα, με εξαιρετική εξυπηρέτηση.
Είχαμε νέους παίκτες, αλλά και προϊ-

οντικές κατηγορίες που δεν πιστεύαμε
ποτέ ότι θα τις αγοράσουμε μέσα από το
διαδίκτυο, π.χ. τα τρόφιμα.
Επίσης είδαμε συνοικιακά καταστήματα να κινούνται ιδιαίτερα δυναμικά.
Και βεβαίως, είχαμε σημαντικές ανακατατάξεις στους κλάδους των υπηρεσιών.
Για παράδειγμα, στον χώρο του delivery
αυτή τη στιγμή το 2020 είχαμε 8 νέα
start ups, 3 εκ των οποίων κάνουν εξαιρετική δουλειά και παίρνουν σημαντικό
κομμάτι από τους πολύ γνωστούς κούριερ. Εξειδικεύονται όμως σε συγκεκριμένα προϊόντα».

Προοπτικές

Αναφερόμενος στις προοπτικές ο κ.
Δουκίδης είπε: «Πιστεύουμε ότι έχουμε
μια προοπτική να κινηθούμε γύρω στα
15 δισ. ευρώ ετησίως. Βέβαια, πρέπει να
σας πω ότι στην Ελλάδα μετράμε στο
ηλεκτρονικό εμπόριο και φυσικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το 50% της αγοράς

είναι γύρω από τον τουρισμό, από τα ταξίδια, από τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία. Άρα, αυτά τα 15 δισ. ευρώ θα επιτευχθούν, εάν κινηθεί σωστά και ο τουρισμός. Επίσης θωρούμε ότι έχουμε μια
προοπτική να πάμε περίπου στις 25.000
ελληνικές εταιρείες με οργανωμένο κανάλι πώλησης -το οποίο, βέβαια, μπορεί
να είναι μόνον ψηφιακό ή να συνδυάζεται με το φυσικό.
Θα υπάρχει σίγουρα εμπλοκή περισσότερη μικρών εταιρειών, γιατί αυτή τη
στιγμή τα εργαλεία που έχουμε είναι πιο
φθηνά και μάλιστα, είναι software
service. Δεν χρειάζεται να επενδύσεις
χρήματα στην αρχή. Υπάρχουν και κάποια προγράμματα, όπως τώρα αυτό το
πρόγραμμα που ‘‹τρέχει›› από το υπουργείο Ανάπτυξης για να βοηθηθούν περίπου 18.000 επιχειρήσεις και υπάρχουν
και κλαδικοί φορείς που υποστηρίζουν,
όπως τα επιμελητήρια ή διάφοροι εμπορικοί σύλλογοι».

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 • Monday, March 1, 2021

Ελλάδα

16
GreekNews26

Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ισοβίτη τρομοκράτη Κουφοντίνα
Αθήνα.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ,
GreekNewsOnline)
οβαρή επιδείνωση εμφάνισε
το Σάββατο ξη υγεία του Δημήτρη Κουφοντίνα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Ανδρέας Ι. Κολοκυθάς. Ο καταδικασμένος δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» βρίσκεται τις τελευταίες 22 μέρες – εκ
των οποίων τις 11 στη ΜΕΘ – στο
νοσοκομείο, για να αντιμετωπιστούν
οι επιπλοκές από την απεργία πείνας
στην οποία έχει κατέλθει από τις 8 Ιανουαρίου, ζητώντας από τις αρχές να
επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού.

Σ

Να σημειωθεί ότι περισσότερα από
χίλια άτομα διαδήλωσαν παρά τα μέτρα στην Αθήνα, ανταποκρινόμενα σε
πρόσκληση δικηγορικών οργανώσεων.
«Ενημερώνουμε ότι, ο ασθενής του
νοσοκομείου μας κος Δημ. Κουφοντίνας ο οποίος νοσηλεύεται για 11η ημέρα στην ΜΕΘ, μετά από 22 ημέρες παραμονής στην Παθολογική Κλινική,
εμφάνισε σοβαρή επιδείνωση στην
υγεία του σήμερα 27-02-2021», αναφέρει η δήλωση του διοικητή του νοσοκομείου.
«Το προσωπικό της ΜΕΘ τηρώντας
απόλυτα την κείμενη Νομοθεσία, δεδομένης της επίμονης άρνησης του
ασθενούς να σιτιστεί και να λάβει
υγρά, σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, προβαίνει στη λήψη όλων
των ενδεδειγμένων μέτρων και απαραίτητων Ιατρο- φαρμακευτικων ενεργειών αντιμετώπισης των συνεπειών
της πολυήμερης άρνησης λήψης τροφής και τελευταίως και υγρών.
Το Ιατρο- νοσηλευτικό προσωπικό
συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του
πάντοτε σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας προς το σκοπό της
διασφάλισης της υγείας του ασθενούς
με απόλυτο σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.».
Αν ο Δημήτρης Κουφοντίνας καταλήξει θα είναι ο πρώτος απεργός πείνας
που πεθαίνει στην Ευρώπη, μετά το μέλος του IRA Μπόμπι Σάντς, το 1981.
Οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι, δικαστές και κόμματα
της αντιπολίτευσης καλεί την κυβέρνηση αφενός να σεβαστεί τους ίδιους
τους νόμους της και τους κανόνες δικαίου κι αφετέρου να μην ηρωοποιήσει
έναν τρομοκράτη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η οικογένεια Μητσοτάκη οδηγεί τον Κουφοντίνα στο θάνατο, εκδικούμενη το δολοφόνο του Παύλου
Μπακογιάννη, ενώ άλλοι διαβλέπουν
προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας,
καθώς η αποτυχίες στην αντιμετώπιση
της πανδημίας και στη διαχείριση της
υπόθεσης Λιγνάδη έχουν πλήξει δημοσκοπικά την κυβέρνηση, ανατρέποντας σχέδια για πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες μέχρι τον Ιούνιο.

ΤΟ ΚΙΝΑΛ

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται ότι ο εκπρόσωπος
Τύπου του Κινήματος Παύλος Χρηστίδης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ανακοίνωση του νοσοκομείου Λαμίας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε :
«Στην υπόθεση της απεργίας πείνας
του Δ. Κουφοντίνα, η Κυβέρνηση αυτοπαγιδεύτηκε στους δικούς της άστοχους χειρισμούς. Δική της είναι η νομοθετική διάταξη για την μεταγωγή του
στη φυλακή αρχικής κράτησης (Κορυδαλλός). Τα δε, μετέπειτα διαδικαστικά τεχνάσματα (επίκληση κορονοϊού)

την εκθέτουν ακόμα περισσότερο.
Η Δημοκρατία τιμωρεί, δεν εκδικείται, δεν εκβιάζεται. Η κυβέρνηση δεν
πρέπει να αφήσει ένας στυγερός, κατά
συρροή δολοφόνος, αμετανόητος τρομοκράτης, να γίνει δήθεν σύμβολο
αγωνιστικότητας. Η Κυβέρνηση -που
δημιούργησε το πρόβλημα- οφείλει να
βρει λύση, ώστε να αποφευχθεί ο θάνατος του από απεργία πείνας.»

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ

Έκκληση προς την κυβέρνηση να
αλλάξει την στάση της στο θέμα του
καταδικασμένου για τρομοκρατία, Δημήτρη Κουφοντίνα, απευθύνει με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.
Συγκεκριμένα στην δήλωση που
ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Η
ζωή του καταδικασμένου για τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κρέμεται από μία
κλωστή. Απευθύνω, αυτήν την ύστατη
ώρα, έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της, για να μην κοπεί.
Η ανθρώπινη ζωή σε ένα κράτος δικαίου αποτελεί ύψιστο αγαθό. Ακόμα και
όταν πρόκειται για καταδικασμένους
επειδή δεν τη σεβάστηκαν.
Η Δημοκρατία, άλλωστε, είναι ισχυρή όταν έχει νόμους που ισχύουν για
όλους και δεν εκδικείται».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΔ

Ο κ.Τσίπρας αντί να ζητήσει από τον
Δ. Κουφοντίνα να διακόψει την απεργία πείνας, καλεί την κυβέρνηση να
κάνει δεκτό το αίτημά του να επιλέξει
εκείνος την φυλακή στην οποία θα
εκτίσει την ποινή του, απαντά το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού στην
ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαδήλωναν
σήμερα υπέρ του καταδικασμένου για
11 δολοφονίες Δ. Κουφοντίνα υπό το
σύνθημα «όταν οι αντάρτες θα μπαίνουν στην Αθήνα το Σύνταγμα θα λέγεται πλατεία Κουφοντίνα». Ενας από
τους πρώτους νόμους της κυβέρνησής
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να δώσει ειδικά προνόμια στον Δ. Κουφοντίνα. Και σήμερα
έρχεται ο κ.Τσίπρας και αντί να ζητήσει
από τον καταδικασμένο να διακόψει
την απεργία πείνας, καλεί την κυβέρνηση να κάνει δεκτό το αίτημά του να
επιλέξει εκείνος την φυλακή στην
οποία θα εκτίσει την ποινή του.
Σε ένα Κράτος Δικαίου, ο νόμος
ισχύει για όλους, ακόμη και για εκείνους που τους περιφρονούν, δεν δείχνουν ίχνος μεταμέλειας και προσβάλουν τη μνήμη των θυμάτων τους, κάνοντας επιδεικτικά βόλτες στα σημεία
που τα δολοφόνησαν. Δεν είναι δυνατόν, όμως, ο Δ.Κουφοντίνας να επιλέξει εκείνος τη φυλακή κράτησης του
υπό την απειλή της αυτοχειρίας. Θα
μπορούσε να προσφυγει στη Δικαιοσύνη για τη μεταγωγή του, αλλά δεν το
κάνει κι εκβιάζει.
Με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου
και στις ανθρωπιστικές αξίες, παρέχεται στον κατάδικο κάθε δυνατη ιατρική
φροντίδα. Προνομιακή μεταχείριση
όμως και παραβίαση της έννομης τάξης δεν είναι δυνατόν να ζητείται και
μάλιστα από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

ΜέΡΑ 25

Το ΜέΡΑ 25 σε ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι συμμετείχε στην συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος,
για το αυτονόητο, όπως αναφέρει, σε
μια Δημοκρατία, διακύβευμα: «να μην
υπάρξει νεκρός κρατούμενος απεργός

Μέλη της πρωτοβουλίας 1000+ δικηγόρων και νομικών πραγματοποιούν
πορεία αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας, προς τον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, που εκτίει ισόβια ποινή κάθειρξης για δολοφονίες και
συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν. Σάββατο 27 Φεβρουαρίου
2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
πείνας».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι
το ΜέΡΑ 25 στέκεται «στο πλευρό των
ανθρώπων, των κινημάτων, φορέων
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρωτοβουλίας νομικών
και δικηγόρων που απευθύνουν έκκληση για την τήρηση του νόμου» και
προσθέτει: «Αναγνωρίζοντας ότι τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θεμέλιο της Δημοκρατίας και ότι το Κράτος
Δικαίου ισχύει για όλες και όλους ανεξαιρέτως το ΜέΡΑ25 ζητάει να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δ. Κουφοντίνα
να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως προβλέπει ο φωτογραφικός
νόμος».

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΗ

Να σημειωθεί ότι με παρέμβασή του
στις 20 Ιανουαρίου, προς την Γενική
Γραμματεία Aντεγκληματικής Kολιτικής, την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (ΚΕΜ) και τα καταστήματα κράτησης ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας, Κορυδαλλού και Δομοκού, ο Συνήγορος του
Πολίτη ζητά απαντήσεις σε σειρά θεμάτων για το σύννομο της μεταγωγής
του Δημήτρη Κουφοντίνα.
Ζητείται επίσης η τεκμηρίωση των
στοιχείων ως προς την αιτιολογία, τη
διαδικασία αλλά και τα αίτια της παράκαμψης των νομίμων διαδικασιών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά στοιχεία για την παράκαμψη της Κεντρικής
Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ) και των
αποφάσεων με τις οποίες έχουν ανασταλεί γενικότερα οι μεταγωγές, στα
πλαίσια των υγειονομικών μέτρων.
Επίσης καλεί την ΚΕΜ να ενημερώσει τον Συνήγορο περί των ενεργειών
της στο θέμα και καλεί τη Γεν. Γραμματεία να χορηγήσει στον κρατούμενο τα
αντίγραφα των σχετικών με την μεταγωγή εγγράφων, το οποίο αρνείται.
Από τα καταστήματα κράτησης
(Κασσαβέτειας, Κορυδαλλού και Δομοκού), ζητεί να γνωστοποιήσουν τα
στοιχεία που τυχόν έθεσαν υπόψη της
διοίκησης, βάσει των οποίων προέβη
στη μεταγωγή, καθώς και τους χρόνους παράδοσης και παραλαβής του
κρατούμενου σε καθένα από αυτά, καθώς σε σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ.
βεβαιώνεται ότι ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό, κατά την 1
ώρα που διήρκεσε η μεταφορά του από
την Κασσαβέτεια Βόλου στον Δομοκό.
Η επιστολή έχει ήδη κοινοποιηθεί
από την Ανεξάρτητη Αρχή στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4760/20 που ψήφισε
η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τροποποιήθηκαν οι όροι διαμονής στις αγροτικές φυλακές, και έτσι απαγορεύθηκε
η παραμονή σε αυτές του Δημήτρη
Κουφοντίνα, ο κρατούμενος έπρεπε να
επαναμεταχθεί στο αρχικό κατάστημα

κράτησης, δηλαδή στον Κορυδαλλό
που αποτελεί και αίτημα του απεργού
πείνας από 8 Ιανουαρίου, Δημήτρη
Κουφοντίνα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ

«Επί 50 συνεχόμενες ημέρες συκοφαντείτε, λοιδορείτε, συσκοτίζοντας
την αλήθεια και αποκρύπτοντας το γεγονός ότι το μόνο αίτημα είναι η εφαρμογή ενός άδικου νόμου» τονίζει η δικηγόρος του Δημήτρη Κουφοντίνα και
της οικογένειάς του, σε εξώδικη διαμαρτυρία της προς πέντε τηλεοπτικούς
σταθμούς.
«Επί 50 συνεχόμενες μέρες ο σταθμός σας επιδίδεται σε μία πρωτοφανή
επίθεση κατά του κρατούμενου, απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, που
βρίσκεται σήμερα στο έσχατο όριο
πριν την απώλεια, και δεν φείδεστε ποταμού λόγου, επιθέτων και ρητορικής
για να τον εξυβρίζετε, συκοφαντείτε
και λοιδορείτε, συσκοτίζοντας την
αλήθεια, και αποκρύπτοντας το γεγονός ότι το μόνο αίτημα του είναι η
εφαρμογή ενός άδικου) νόμου (προαναγγελθέντος και δηλωμένου ως φωτογραφικού), που όμως επιβάλλει, μεταξύ των άλλων, την μεταγωγή του
στον Κορυδαλλό.
Καθημερινά οι καλεσμένοι σας, με
χολερικό τρόπο και ανεπίτρεπτο λεξιλόγιο, συκοφαντούν και διαστρέφουν
την αλήθεια ως προς αυτήν την απεργία πείνας, ανενδοίαστα και ανερυθρίαστα, ενισχύοντας τη δική σας γραμμή
στο συγκεκριμένο ζήτημα, που προσβάλλει την έννοια της αποστολής του
Τύπου και των Μέσων, ευτελίζοντας το
δικαίωμα της ελευθερίας της ενημέρωσης.
Την ίδια στιγμή δεν έχει δοθεί παντελώς λόγος σε καμία αντίθετη φωνή,
πολύ περισσότερο σε αυτούς που υπερασπίζονται το Κράτος Δίκαιου που
δεν θα έπρεπε να ανέχεται εξαιρέσεις
(όπως εσείς επιθυμείτε), οι οποίοι
αντίθετα γίνονται και αυτοί στόχος
επίθεσης κατά περίπτωση από τις εκπομπές σας, ενώ αποκρύπτεται ότι, την
ίδια στιγμή που τα ελληνικά ενημερωτικά τηλεοπτικά μέσα δεν γνωρίζουν
τίποτε για τις παραβιάσεις που οδήγησαν σ’ αυτήν την απεργία πείνας, η
υπόθεση έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών στην Ευρώπη (και όχι μόνον) και σωρεία εκκλήσεων έχουν
φτάσει σε θεσμικά όργανα της ΕΕ,
ενώ καταγγέλλεται πολλαπλά η χώρα
μας για απάνθρωπη αντιμετώπιση ενός
κρατουμένου κατά παράβαση κάθε αρχής του Κράτους Δίκαιου.
Κατόπιν τούτου
Επισημαίνοντας ότι ένας κρατούμενος από την στιγμή που διαβαίνει την
πόρτα της φυλακής, είναι φορέας δικαιωμάτων και ως τέτοιος πρέπει να
αντιμετωπίζεται,

Σας καλώ
Να σταματήσετε την ανεπίτρεπτη
πολεμική κατά του απεργού, ζητώντας
συγνώμην για όσα υβριστικά και συκοφαντικά έχουν εκτεθεί με μέσο το κανάλι σας από δημόσια πρόσωπα, σχολιαστές και συντελεστές σας, που είναι
βέβαιο ότι εφαρμόζουν την γραμμή
σας,
Και να παράσχετε χώρο και χρόνο
για την αντικειμενική, έντιμη και όχι
μονομερή ενημέρωση του κοινού σας
σχετικά με την υπόθεση, δίδοντας το
λόγο ενάντια στην μέχρι στιγμής μονοφωνία και επιτρέποντας στο κοινό
σας να έχει τα στοιχεία για να κρίνει, με
ποια πλευρά της αλήθειας θέλει να
σταθεί.Αλλιώς, επιφυλασσόμαστε για
την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος
άμυνας και κάθε διαδικασίας.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ –
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Τη δική του απάντηση σε συναδέλφους του μέλη της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) οι οποίοι τον
επέκριναν σφοδρά για την ανακοίνωση
στήριξης που εξέδωσε ΕνΔΕ καλώντας
το κράτος να μεριμνήσει για την υγεία
και τη ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα
δίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Χριστόφορος Σεβαστίδης.
«Ο Μεσαίωνας δεν ξεριζώθηκε ακόμη» αναφέρει ο κ. Σεβαστίδης στην
κείμενο - απάντηση που εξέδωσε και
προσθέτει: «Ζει σε εκείνους που ξερνώντας ασίγαστο μίσος και επενδύοντας στον διχασμό και στην διάσπαση
χαρακτηρίζουν «αντιεξουσιαστή»
όποιον τολμήσει να μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι τα μέλη της μειοψηφίας του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων!».
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη
με αφορμή την ανακοίνωση της ΕνΔΕ
για τη στήριξη του πολυιοσοβίτη της
«17Ν» παραιτήθηκε από μέλος της
Ένωσης ο αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Επίσης,
πολλοί άλλοι δικαστές (και) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχουν
αντιδράσει σφοδρά για την έκδοση της
επίμαχης ανακοίνωσης, κάνοντας με
κάποιους εξ αυτών να ζητούν ακόμη
και την παραίτηση του προεδρείου της
Ένωσης υπό τον κ. Σεβαστίδη.
Τώρα, απαντώντας σε όσους τον
επικρίνουν ο πρόεδρος της ΕνΔΕ αφήνει αιχμές σε βάρος μερίδας συναδέλφων του που τον επέκριναν κάνοντας
λόγο για «πρώην αποσπασμένους συμβούλους υπουργών (ακόμα και Αγροτικής Ανάπτυξης) και ορφανά τέκνα μιας
άλλοτε κραταιάς ομάδας…».

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τις επιθέσεις στο σπίτι
του Πρωθυπουργού στα Χανιά και στα
γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Χανίων, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Οι υποστηρικτές του κατά συρροή
δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα συνεχίζουν
να προκαλούν κάθε δημοκρατικό πολίτη με τις τραμπούκικες ενέργειές τους.
Σήμερα στόχος τους ήταν τα γραφεία
της Νέας Δημοκρατίας Χανίων και το
πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού στα
Χανιά.
Οι διαρκείς επιθέσεις τους διεκδικώντας προνομιακή μεταχείριση για τον
καταδικασμένο για 11 δολοφονίες, δεν
τρομοκρατούν κανέναν. Η Δημοκρατία
και το κράτος δικαίου ούτε τρομοκρατούνται, ούτε εκβιάζονται».
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Δημήτρης Κουτσούμπας: Πώς γεννιούνται τα τέρατα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
απόφαση νέων ανθρώπων, ανδρών
και γυναικών, να «σπάσουν τη σιωπή
τους» για τις αθλιότητες που βίωσαν, αποτελεί
μία γενναία ατομική πράξη. Αυτή η γενναιότητα είναι που οδηγεί στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους και όχι η κυβέρνηση, η οποία ακόμα
χρωστάει εξηγήσεις για τους χειρισμούς της»
τονίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

«Η

Επισημαίνει ιδιαίτερα ότι «πέρα από την κοινωνική καταδίκη των όσων αποκρουστικών παρακολουθούμε, οφείλουμε τουλάχιστον να φωτίσουμε και το υπόβαθρο το οποίο διαμορφώνει
δράστες ειδεχθών εγκλημάτων, όπως η σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων παιδιών, ανδρών και
γυναικών, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Γιατί αυτό το υπόβαθρο είναι που εκβιάζει και τη σιωπή των θυμάτων».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη συζήτηση στη
Βουλή, με αφορμή το ζήτημα αυτό, σημειώνει ότι
«η συζήτηση παρέπεμπε σε προσπάθεια εκτόνωσης της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί, μικροκομματικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν
έφτασε πιο βαθιά από τις ευθύνες της κ. Μενδώνη και του κ. Μητσοτάκη».
«Το ΚΚΕ όμως» υπογραμμίζει στη συνέχεια
του άρθρου του «θέλει να ανοίξει αυτή η συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, η οποία μπορεί να είναι διαφωτιστική, καθώς αντικειμενικά ο καθένας μπορεί να θέσει και να απαντήσει ερωτήματα, όπως:
- Αν κάποιοι επώνυμοι ή αναγνωρισμένοι αναγκάζονται να σιωπούν και να θάβουν μέσα τους
για χρόνια τα όσα φρικτά έζησαν, τι δύναμη, κουράγιο, χρειάζεται μία εργάτρια ή ένας υπάλληλος;
- Αυτές οι συμπεριφορές εντοπίζονται μόνο
στο χώρο του θεάματος ή αφορούν και άλλους
χώρους;
- Ποια είναι η συνέχεια μίας γενναίας ατομικής
πράξης;». «Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα
είναι ταυτόχρονα και μία πρώτη ασπίδα προστασίας σε χυδαία «επιχειρήματα» που επίσης ανθί-

ζουν και κρύβονται πίσω, όπως το «γιατί δεν μίλαγε τόσα χρόνια» ή φτάνουν ακόμα και να ταυτίζουν τον ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό με την ασέλγεια και τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων παιδιών» προσθέτει ο Δ. Κουτσούμπας.
Σημειώνει ότι «ο χώρος του πολιτισμού είναι
για τους εργαζόμενους του χώρου μία εργασιακή
κόλαση», προσθέτοντας, ότι «η κατάσταση χειροτέρεψε ραγδαία. Οι άνθρωποι στο χώρο των
τεχνών και του θεάματος ζουν στα όρια της επιβίωσης, αφού η κυβέρνηση αρνείται να πάρει τα
αναγκαία μέτρα λειτουργίας αυτών των χώρων,
να στηρίξει τους εργαζόμενους του κλάδου που
έμειναν χωρίς εισόδημα».
«Δεν ζούμε απλά κάποια «κρίση αξιών». Ζούμε την ανάδυση των αξιών και ιδανικών ενός συστήματος που σαπίζει. Ζούμε το αποκρουστικό
πρόσωπο του ατομισμού, της εγωιστικής σκέψης
και στάσης ζωής, του ανταγωνισμού. Αυτά καθρεφτίζονται σε όσα δυσώδη παρακολουθούμε»
αναφέρει ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι

φαινόμενα όπως αυτά που καταγγέλλουν ηθοποιοί, «ζουν και βασιλεύουν» σε όλους τους χώρους δουλειάς, γεγονός που «δεν αναιρείται από
το ότι δεκάδες καταγγελίες εργαζομένων για
αντίστοιχα περιστατικά, όπως, για παράδειγμα,
στον κλάδο του τουρισμού, δεν προβάλλονται
από μέσα ενημέρωσης. Απόλυτα εξηγήσιμο, όχι
όμως και αποδεκτό».
«Κάπως έτσι γεννιούνται τα τέρατα. Γι› αυτό
και οι διάφοροι κώδικες δεοντολογίας στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι ευχολόγια, καθώς το κοινωνικό έδαφος θα συνεχίσει να δίνει
«βρώμικη σοδειά». Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη φίμωση, όπως
δείχνει η εμπειρία από όπου εφαρμόστηκαν αυτοί
οι περιβόητοι κώδικες» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας. «Ευθύνη μας είναι να δυναμώσουν οι
αντιστάσεις, η πάλη, ώστε αυτοί οι οικονομικοί,
κοινωνικοί καταναγκασμοί να πάψουν να υπάρχουν. Γι› αυτό η συνέχεια της ατομικής καταγγελίας απαιτεί τη γενναία συμμετοχή στη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση, στο «φως» της αλληλεγγύης, της συναδελφικότητας και του αγώνα» τονίζει στη συνέχεια προσθέτοντας ότι «η
αποστροφή γι› αυτές τις αθλιότητες συνυπάρχει
με την ανασφάλεια για την πανδημία, την αβεβαιότητα για χιλιάδες εργαζόμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, την αγανάκτηση για
την ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού».
«Η συνολική αποστροφή και η αγανάκτηση
για ένα σύστημα που γεννά τέρατα μπορεί να
βρει διέξοδο στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης, στην πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ.
Στην πορεία μας προς το 21ο Συνέδριο απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με
το ΚΚΕ, μέσα στους καθημερινούς αγώνες, στο
εργατικό- λαϊκό κίνημα, σε όλες τις πολιτικές μάχες. Είναι σήμερα πολλοί περισσότεροι αυτοί που
αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ μια αξιόπιστη και μαχητική δύναμη για τα συμφέροντά τους, ανεξάρτητα από το τι ψήφιζε ο καθένας και η καθεμιά μέχρι πριν. Το σύστημα της εκμετάλλευσης, της βίας, της ανασφάλειας μπορεί να αποτελέσει παρελθόν. Ας βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι ο καθένας και η καθεμιά γι› αυτό. Έτσι θα ανθρωπέψει ο άνθρωπος» καταλήγει στο άρθρο του ο ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ.

Πελώνη: Καμιά συμπεριφορά που προσβάλλει
την αξιοπρέπεια του Άλλου δεν είναι ανεκτή
Της Αριστοτελίας Πελώνη
«Ήταν υπόκωφο, βουβό. Ο φόβος να βγει ένα
θύμα μπροστά -ειδικά μια γυναίκα- ήταν παρών
και ισχυρός. H σιωπή για τη σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση, για την εξουσιαστική βία,
για τις έμφυλες διακρίσεις σπάει. Και θα σπάσει
όταν διασφαλιστούν οι συνθήκες για να σπάσει.
Το οφείλουμε στα θύματα. Να ακούσουμε, να
στηρίξουμε, να δυναμώσουμε τη φωνή τους. Να
τους δώσουμε χώρο να μιλήσουν και να ακουστούν.
Να μη δείξουμε καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας
και σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης,
εξουσιαστικής βίας στους χώρους εργασίας. Η
κυβέρνηση προχωρά με συγκεκριμένες προτάσεις
για ένα σχέδιο που θα αποτρέπει και θα τιμωρεί
τη βία, την κακοποίηση και την καταχρηστική
εξουσία, για να αποδώσει δικαιοσύνη για όσα έγιναν και να αποτρέψει παρόμοια φαινόμενα στο
μέλλον, με σαφείς συνέπειες και τιμωρία για τους
θύτες.
Η σιωπή έσπασε. Πρέπει όλοι να ακούσουμε.
Και να ενθαρρύνουμε. Να αλλάξουμε. Η κυβέρνηση δίνει τα εργαλεία με τις πρωτοβουλίες που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός την Πέμπτη στη
Βουλή και οι οποίες θα εξειδικευτούν δημιουργώ-

ντας ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης παρόμοιων
φαινομένων.
Ένα πλαίσιο που θα διαμορφώσει κώδικες δεοντολογίας και μεσ’ απ’ αυτούς μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία καλλιέργειας μιας νέας κουλτούρας σεβασμού και κατανόησης του άλλου.
Μια κουλτούρα που θα έχει τα μάτια περισσότερο
ανοιχτά στην ύπαρξη του άλλου και λιγότερο στα
στερεότυπα και τα ταμπού.
Πόσες φορές άκουσε κανείς ανόητα γέλια και
μειδιάματα για την παρουσία μιας ωραίας γυναίκας στον χώρο εργασίας, σαν να είναι αυτό το μόνο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της; Πόσες φορές, ενώ θεωρήθηκε ικανή για τη δουλειά,
την προαγωγή πήρε ένας άνδρας με λιγότερα
προσόντα; Πόσες φορές αναγκάστηκε να γίνει
ανδροπρεπής για να γλιτώσει «αδιάκριτα» βλέμματα και να μη χάσει την επαγγελματική αναγνώριση; Πόσες φορές φοβήθηκε ότι αν μιλήσει για
κάτι που ήταν κατάχρηση εξουσίας, ή παρενόχληση, θα έχανε τη δουλειά της;
Η σεξουαλική παρενόχληση, η σεξουαλική κακοποίηση, η καταχρηστική βία δεν είναι ανεκτές.
Καμιά συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Αλλου δεν είναι ανεκτή. Ούτε το να
προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει.
Το ξέσπασμα του ελληνικού #Metoo είναι μια

ευκαιρία. Γιατί σπάζοντας τη σιωπή τους τα θύματα θα ενθαρρύνουν και άλλους να το κάνουν, ενώ
το συνολικό πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης έχει στόχο να αποτρέψει και για να θεραπεύσει. Για να δώσει το θάρρος.
Η δράση προκαλεί αντίδραση. Τέτοιες πράξεις
θα έχουν συνέπειες και δεν θα βρίσκονται πλέον
στην γκρίζα ζώνη του «έλα μωρέ, και τι έγινε». Το
πλαίσιο θα δώσει δύναμη στα θύματα να μιλήσουν. Οι συνέπειες θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για τους θύτες.
Η στιγμή αυτή, όμως, δημιουργεί και μια ακόμη, μεγάλη ευκαιρία, αυτή της διαμόρφωσης μιας
νέας κουλτούρας παιδείας και σεβασμού, από την
οποία πάσχει η χώρα. Χρειάζεται υπέρβαση θεσμική, αλλά και συνειδησιακή. Σεβασμός του άλλου από το σχολείο, από το σπίτι, όπου μεγαλώνουν οι αυριανές γυναίκες και οι αυριανοί άνδρες.
Ώστε τα θύματα να μη μείνουν οι αφανείς ήρωες ενός σκοτεινού παραμυθιού που έπεσαν στο περιθώριο της ζωής, πρόσωπα-φαντάσματα που υπέφεραν και μας στοιχειώνουν. Να μη χαθεί η φωνή
τους στην ηδονοβλεπτική ματιά της κλειδαρότρυπας όταν τα φώτα θα σβήσουν. Και να φωτίσουν
και άλλους χώρους σε ολόκληρο το φάσμα της
κοινωνίας που μένουν ακόμα σκοτεινοί.»
**** Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος

Συνέντευξη
Φώφης Γεννηματά
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Ποτέ δεν φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ για να χρειαστεί να επιστρέψουμε σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη και το βασικό στήριγμα του Κινήματος Αλλαγής. Το έχω πει και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω: η άνοδος
του Κινήματος Αλλαγής είναι προϋπόθεση για να δικαιωθεί το έργο του
ΠΑΣΟΚ, που τόσο στοχοποιήθηκε
για να ξεπλύνουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
τις δικές τους ευθύνες», υποστηρίζει
η Φώφη Γεννηματά σε συνέντευξή
της στην εφημερίδα «Πρωτινός Λόγος», της Πάτρας, λίγες ώρες πριν
από τη δεύτερη διαδικτυακή συζήτηση του Κινήματος Αλλαγής, με
στελέχη από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, τη προσεχή Δευτέρα το
βράδυ.
Η κυρία Γεννηματά αναφέρει πως
δεν υπάρχει κανένα δίλλημα μεταξύ
ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής,
παρά μόνο «η συλλογική μας δέσμευση και προσπάθεια να κάνουμε
πράξη τη νέα Αλλαγή, που αντλεί
έμπνευση από την προσφορά του
ΠΑΣΟΚ στην πατρίδα και μπολιάζεται από τη δύναμη των ιδεών του
Δημοκρατικού Σοσιαλισμού για
τολμηρές προοδευτικές, μεταρρυθμίσεις», όπως τονίζει χαρακτηριστικά.
Οσον αφορά στην εσωκομματική
διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας η
Φώφη Γεννηματά επαναλαμβάνει
ότι θα τηρηθεί πλήρως το καταστατικό και όσα προβλέπονται με την
συζήτηση να ανοίγει οργανωμένα
το φθινόπωρο.
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής καταλογίζει στη κυβέρνηση
της ΝΔ την πολιτική ευθύνη για τον
διορισμό Λιγνάδη, που δυστυχώς
δεν έχει αναληφθεί. «Εμείς θέλουμε
να σταθούμε στην ουσία της υπόθεσης. Δεν θα ακολουθήσουμε στον
κατήφορο της λάσπης ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που από κοινού διολισθαίνουν
με τρόπο αποκρουστικό, υποτάσσοντας την ουσία στο βωμό του μικροκομματικού τους κέρδους», επισημαίνει.
Επίσης προσάπτει απανωτά λάθη
και αστοχίες στην διαχείριση της
πανδημίας λέγοντας πως ο επιδημιολογικός χάρτης αναβοσβήνει στο
κόκκινο, το ΕΣΥ πιέζεται ξανά, η
αγορά και οι εργαζόμενοι ασφυκτιούν. Ειδικά για τις οικονομικές επιπτώσεις η κυρία Γεννηματά τονίζει
πως οι προτάσεις του Κινήματος
Αλλαγής στηρίζουν επιχειρήσεις και
εργαζόμενους. «Είναι στοχευμένες
και τεκμηριωμένες, ενώ καλύπτονται πλήρως στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που ο ίδιος ο
πρωθυπουργός έχει δημοσίως δηλώσει ότι διαθέτει για την πανδημία,
πάνω από 30 δισ. ευρώ», σημειώνει.
Εξίσου επικριτική είναι για την
κυβερνητική επιλογή στη Παιδεία
και τη ειδικότερα για τη φύλαξη των
Πανεπιστημίων, όπου υπογραμμίζει
πως «σκόπιμα διασπά το μέτωπο
της πλειοψηφίας που θέλει φύλαξη
των πανεπιστημίων αλλά όχι αυτού
του τύπου. Μετατρέπει το ερώτημα
«φύλαξη ή ασυδοσία» στο «αστυνομία ή όχι αστυνομία»».
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Ακύρωσαν εμβολιασμούς παιδιών με αναπηρία
για να δώσουν τη σειρά τους σε στελέχη της ΝΔ
Αθήνα (GreekNewsOnline)
ριν κοπάσει ο θόρυβος από
την υπόθεση Λιγνάδη, νέους
τριγμούς προκαλούν στην κυβερνητική παράταξη οι πρωτοφανείς καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες,
σύμφωνα με τις οποίες στη Θεσσαλονίκη εμβολιάστηκαν εκτός σειράς
γαλάζια στελέχη, πετώντας έξω παιδιά με αναπηρία και ηλικιωμένους
ενηλίκους. Κεντρικό ρόλο στην διαχείριση των εμβολίων παίζει η Βίκυ
Νάκου, που φέρεται ως ο άνθρωπος
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

documentonews.gr ότι οι εμβολιασμοί
εκτός σειράς έγιναν τον Ιανουάριο. «Τότε, δεν είχε καταρτιστεί η αντίστοιχη
οδηγία του ΕΟΔΥ» επισήμαναν και
πρόσθεσαν πως την ώρα που πραγματοποιήθηκαν οι εμβολιασμοί δεν ήταν εκεί
η κ. Νάκου. «Οπότε, αυτήν την ευθύνη
του τι θα γίνει την πήρε ο γιατρός, ο
οποίος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου που αποπέμφθηκε και από
το Δημοτικό Συμβούλιο και από το κόμμα» υποστήριξαν.
Όποτε κι αν έγιναν οι εμβολιασμοί,
τα ερωτήματα παραμένουν: Γιατί αυτές
οι δόσεις δεν έγιναν στα παιδιά με αναπηρία; Γιατί η απουσία της προέδρου
από το Κέντρο αποτελεί ελαφρυντικό
και δικαιολογία;

Π

Ανάμεσά στους εμβολιασθέντες από
την πίσω πόρτα τα κορυφαία στελέχη
της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη, η αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμητρα Ακριτίδου,
αλλά και ο Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Δρόσο Τσαβλή. Η μεν Ακριτίδου έχει κόρη που εργάζεται ως γιατρός στο ένα από τα ιδρύματα. Ο δε Δρόσος Τσαβλής, πνευμονολόγος στο επάγγελμα, φέρεται να έβαλε
να εμβολιαστούν μέλη της οικογένειάς
του.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε
τις παραιτήσεις τους. Η μεν Ακριτίδου
αποπέμφθηκε από τον δήμαρχο Κ. Ζέρβα (η ίδια αρνήθηκε να παραιτηθεί). Ο
δε Δρόσος Τσαβλής οφείλει να καταθέσει στην παραίτησή του στο Σώμα του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Με απόφαση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργου
Στεργίου αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα των Δήμητρας Ακριτίδου και
Δρόσου Τσαβλή καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν ωστόσο οι τιμωρηθέντες – στελέχη της δημοτικής αρχής Θεσσαλονίκης – αρνούνται
κάθε ευθύνη και περνούν στην αντεπίθεση.
Καταγγελίες για εμβολιασμό εκτός
σειράς αντιμετωπίζει και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και στέλεχος της
ΝΔ, Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστός
από τις πολλές επισκέψεις στην Ομογένειας και την συνεχή παρουσία στις δεξιώσεις του Λευκού Οίκου για την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.

Τι συνέβη στη
Θεσσαλονίκη

Στις αρχές Φεβρουαρίου το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε τους γονείς των παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται
του Ιδρύματος «Άγιος Δημήτριος» ότι
ακυρώνεται η πρώτη δόση εμβολιασμών
που είχαν προγραμματιστεί για τις 16
Φεβρουαρίου. Αντίστοιχη περίπτωση
συνέβη και στο Παράρτημα «ο Άγιος
Παντελεήμονας» (πρώην θεραπευτήριο
χρόνιων παθήσεων).
Την ίδια μέρα, στις 16 Φεβρουαρίου,
εμβολιάστηκαν εκτός σειράς 24 άτομα
που δεν είχαν καμία εργασιακή σχέση με
τα ιδρύματα.
Όπως αποκαλύφθηκε τα 24 άτομα
που εμβολιάστηκαν ήταν στην πλειονότητά τους περίπου 40 ετών. Εμβολιάστηκαν δε επιφανή γαλάζια στελέχη αλλά και οι οικογένειές τους.
Η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ
Θεανώ Φωτίου, σε δήλωσή της ανέφερε
πως «οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες» και κάλεσε «την αρμόδια υφυπουργό να αποπέμψει την κυρία Νάκου και
την κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα

ΤΣΑΒΛΗΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Βίκυ Νάκου
μέτρα έστω και καθυστερημένα ώστε να
προστατευθούν παιδιά, ωφελούμενοι
και εργαζόμενοι σε κλειστές δομές. Είναι ντροπή να επιχειρούν μικροπολιτική
και επικοινωνιακή εκμετάλλευση στις
πλάτες ευάλωτων».

Τα έγγραφα της ακύρωσης
του εμβολιασμού

Όπως φαίνεται από τα έγγραφα που
εξασφάλισε το avgi.gr, η διοίκηση του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε έγγραφο
που στους γονείς του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ειδοποίηση για την
πραγματοποίηση εμβολιασμών.
Στις 9 Φεβρουαρίου εστάλη δεύτερη
επιστολή αναφορικά με τον εμβολιασμό
των εργαζομένων που θα πραγματοποιούσαν τον εμβολιασμό.
Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε πως
δεν θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός
την ημέρα που είχε ανακοινωθεί. Δεν
έγινε γνωστό πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί.
Για το θέμα του ρουσφετολογικού εμβολιασμού των γαλάζιων στελέχων
υπήρξε παρέμβαση της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων την Εισαγγελία έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για να διακριβωθεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Βίκυ Νάκου: Ο άνθρωπος
του Μητσοτάκη

Πρόεδρος στο Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας είναι
η Βίκυ Νάκου, που εμφανίζεται ως ο άνθρωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη
Θεσσαλονίκη.
Αναφορικά με το τεράστιο σκάνδαλο
στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να πετάξει το μπαλάκι στον ΕΟΔΥ. Μιλώντας
στο Mega είπε: «Τα εμβόλια έμειναν αδιάθετα και σε μία ώρα έληγε ο χρόνος
που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ο
ΕΟΔΥ έχει το πρόσταγμα […] Όταν ο
ΕΟΔΥ έκανε την κίνηση να ζητήσει μέσα σε μιάμιση ώρα να βρεθούν άνθρωποι ώστε να μην πεταχτούν τα εμβόλια,
εγώ έφυγα από το κέντρο».

Η Βίκυ Νάκου ορίστηκε το 2016 αναπληρώτρια γραμματέας Σχέσεων, Κόμματος και Κοινωνίας από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Την ίδια εποχή μπήκε στο
Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τον περασμένο Νοέμβριο βρέθηκε
στο επίκεντρο καταγγελιών, καθώς φαίνεται πως έχει προσλάβει ιδιωτική διαφημιστική εταιρία για τις ανάγκες προβολής του έργου.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, στις 26 Νοεμβρίου είχε αναφέρει
για Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Προχθές ακούσαμε για 60 κρούσματα σε αυτό το κέντρο, και το δελτίο Τύπου απάντηση του Κέντρου ήρθε μέσω ιδιωτικής, διαφημιστικής, εταιρίας! Γι’ αυτό
ξέφυγαν οι δαπάνες και δεν έχει καν
μπει στον κόπο να απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός; Για να μπορεί να πληρώνει
διαφημιστική εταιρεία η διοίκηση του
Κέντρου, για να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα ρίχνοντας την ευθύνη για τα
κρούσματα στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων;».
«Οι εξηγήσεις της κ. Νάκου κρίθηκαν
επαρκείς»
απάντησαν
στο
documentonews.gr αρμόδιες πηγές της
Πειραιώς για την πολιτευτή της ΝΔ και
πρόεδρο στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Νάκου.
Χαίρει της στήριξης του κυβερνώντος
κόμματος η πρόεδρος του Κέντρου στο
οποίο εμβολιάστηκαν εκτός σειράς 24
άτομα την ημέρα (16 Φεβρουαρίου) που
ακυρώθηκαν οι εμβολιασμοί των παιδιών με αναπηρία.
«Τα εμβόλια έμειναν αδιάθετα και σε
μία ώρα έληγε ο χρόνος που μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν. Ο ΕΟΔΥ έχει το
πρόσταγμα […] Όταν ο ΕΟΔΥ έκανε
την κίνηση να ζητήσει μέσα σε μιάμιση
ώρα να βρεθούν άνθρωποι ώστε να μην
πεταχτούν τα εμβόλια, εγώ έφυγα από
το κέντρο» είπε η κ. Νάκου μιλώντας
στο Mega. Απ΄ ό,τι φαίνεται, η εξήγηση
αυτή κρίθηκε επαρκής από τα αρμόδια
όργανα της ΝΔ.
Σε νέα επικοινωνία, οι αρμόδιες πηγές της Πειραιώς ανέφεραν στο

«Δεν είναι ακριβή αυτά που ακούμε
ότι παρακάμφτηκαν σειρές, ότι στερήθηκαν παιδάκια το εμβόλιο, το οποίο
δεν θα έκαναν ούτως ή άλλως λόγω ηλικίας, για να εμβολιαστούν συγγενικά
μας πρόσωπα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πνευμονολόγος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής, αναφορικά με την υπόθεση των εμβολιασμών
εκτός λίστας σε δύο ιδρύματα της πόλης.
Ο κ.Τσαβλής είπε ότι βρέθηκε στη διαδικασία εμβολιασμού του Ιδρύματος
«Άγιος Παντελεήμονας» από κινητό
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στις 25/1 ως υγειονομικός και πως δεν έχει καμία σχέση,
ούτε ιατρική, ούτε επαγγελματική με το
Ίδρυμα στο οποίο δημιουργήθηκε ζήτημα με τους εμβολιασμούς των ΑμεΑ.
«Αφού είχαν εμβολιαστεί όλοι στη λίστα ενημερωθήκαμε πως υπήρχαν 17
αδιάθετα εμβόλια. Όταν ρωτήθηκε το
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ εάν εφαρμόζεται η
εγκύκλιος που αφορά στην ύπαρξη συμπληρωματικής λίστας, μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπήρχε. Η απόφαση ήταν
ή θα χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια ή θα
πεταχτούν», είπε χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε πως «σε κατάσταση πανικού τέθηκε στους γιατρούς το θέμα
της διάθεσης των εμβολίων» και παραδέχτηκε πως ο ίδιος εμβολίασε δύο συγγενικά του πρόσωπα. «Το ίδιο έπραξαν
και άλλοι υγειονομικοί. Καταφέραμε και
σώσαμε 12 από τα 17 εμβόλια. Δεν βλέπω πουθενά την ανηθικότητα και την
παρανομία, όταν καλούμαστε από το
υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ, τους ιατρικούς συλλόγους να μη χαθεί ούτε μια
δόση εμβολίου».
Υπογράμμισε πως θα μπορούσε να
σκεφτεί το πολιτικό κόστος και να αφήσει τα εμβόλια να πεταχτούν, όμως λειτούργησε ως υγειονομικός. Αναφορικά
με την απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, να ζητήσει την παραίτηση του απάντησε πως «ο
δήμαρχος περιέλαβε στην παλέτα των
ρόλων του και αυτού του δικαστή και
του εισαγγελέα» και προσέθεσε πως δεν
προτίθεται να υποβάλλει την παραίτηση του.
Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος
Παιδείας Δήμητρα Ακριτίδου με ανάρτησή της τονίζει πως ενημερώθηκε από
συγγενικό της πρόσωπο που εργάζεται
στο ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας»
πως οι εμβολιασμοί όλων είχαν τελειώσει και πως υπήρχαν αδιάθετα εμβόλια
τα οποία θα έληγαν. «Αποφάσισα να μεταβώ αμέσως, γιατί ανήκω σε ευπαθή
ομάδα, αλλά χωρίς να πάρω τη θέση κανενός, ούτε να παρακάμψω κανέναν,

γιατί θα ήταν ζήτημα ηθικής», αναφέρει.
«Δυστυχώς, απ› ό,τι πληροφορήθηκα, ακόμη και μετά τον εμβολιασμό μου,
υπήρξαν 5 αδιάθετα εμβόλια τα οποία
και κατεστράφησαν. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και όχι της ηθικής. Είναι φανερό ότι οι ενέργειες του
δημάρχου δεν προέκυψαν από θέματα
ηθικής, αλλά από δικά του προσωπικά
συμφέροντα», συμπληρώνει η κ.Ακριτίδου.
Ο κ.Τσαβλής προτίθεται να καλέσει
αύριο τους επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων προκειμένου να τους ενημερώσει για την υπόθεση. Νωρίτερα, η
παράταξη της Κατερίνας Νοτοπούλου
είχε ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του
δημοτικού συμβουλίου ώστε να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι
δημότες τι ακριβώς συνέβη.
«Στην πόλη μας που έζησε ένα μαύρο
Νοέμβρη, μικροεξυπηρετήσεις και ρουσφέτια γαλάζιων στελεχών στέρησαν
από όσους είχαν σειρά στον εμβολιασμό
το δώρο ζωής, το εμβόλιο», αναφέρει η
παράταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί».

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Δεν αρκεί η διαγραφή από την ΝΔ
των δύο στελεχών της μετά τις καταγγελίες για εμβολιασμούς εκτός σειράς,
εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή
και αναμένει «αν η Ν.Δ. θα διαγράψει
και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου». «Η διαγραφή δυο στελεχών της
Ν.Δ. δεν μπορεί να παραγράψει το
ανεκδιήγητο πλιάτσικο παρατρεχάμενών της στα εμβόλια. Ούτε να κουκουλώσει το σκάνδαλο των 24 παράτυπων
εμβολιασμών στη Θεσσαλονίκη και να
προστατέψει την εκλεκτή του κ. Μητσοτάκη, Βίκυ Νάκου, που παραμένει
στη θέση της και η οποία οργάνωσε το
πλιάτσικο στερώντας εμβόλια από παιδιά με αναπηρία και ηλικιωμένους»,
αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Η ΝΔ και τα στελέχη της θεωρούν
ότι βρίσκονται υπεράνω του νόμου και
των κανόνων και ότι νομίζουν μπορούν
να κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμη και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου» αναφέρει
το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του
με αφορμή τις «πρόσφατες αποκαλύψεις
για τον κ. Χατζημάρκο περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου και για επώνυμα γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη» ότι εμβολιάστηκαν εκτός σειράς και σχολιάζει: «Φαίνεται ότι τα παραδείγματα της
Ικαρίας και της Πάρνηθας τους εμπνέουν».
Σημειώνει ότι οι εισαγγελικές αρχές
κινήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, «όμως
στη Ρόδο για τον κ. Χατζημάρκο ακόμη
περιμένουμε» και θέτει το ερώτημα αν
«θα καθυστερούσαν αν επρόκειτο για
απλούς πολίτες»
Για «λαθροχειρίες» εγκαλεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της με αφορμή τις καταγγελίες
των τελευταίων ημερών για εμβολιασμούς εκτός σειράς.
«Δεν φτάνει που η κυβέρνηση έπαιξε
με τις ζωές των Ελλήνων βαφτίζοντας
τον εμβολιασμό ως «εθνικό στοίχημα»
και αγνοώντας πλήρως τα φάρμακα για
τον κορονοϊό που σώζουν ζωές. Τώρα
ανακαλύπτουμε ότι ακόμα και αυτό το
«στοίχημα» ήταν «στημένο», με τους
εκλεκτούς της Νέας Δημοκρατίας να
παίρνουν σκανδαλωδώς την σειρά ακόμα και ΑμεΑ στον εμβολιασμό» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική
Λύση.

Ελλάδα
GreekNews

19
Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 • Monday, March 1, 2021

Κικίλιας: Ξεπεράσαμε τους 850.000 εμβολιασμούς
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

στασίας για κάθε Έλληνα».

Τ

ο mega εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, επισκέφθηκε το Σάββατο ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους και την επικεφαλής του εμβολιαστικού κέντρου, σμήναρχο Κυριακή Πελέκη. Ο
υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με τo υγειονομικό προσωπικό και
τους πολίτες που εμβολιάζονταν.
Στη συνέχεια δήλωσε πως «η καρδιά της προσπάθειάς μας είναι ο σεβασμός στους συμπολίτες
μας. Έτσι οδεύουμε και έτσι θα προχωρήσουμε
μέχρι να ολοκληρώσουμε τους εμβολιασμούς.
Θέλω να πω ότι ξεπεράσαμε τις 850.000 εμβολιασμούς, ότι έχουμε στη μάχη 750 - βάζουμε άλλα
50 - 800 εμβολιαστικά κέντρα και ότι αν υπολογίσει κανείς την πρώτη δόση, με 5,3% είμαστε οι
τρίτοι στην Ευρώπη. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να καταλάβετε πόσο μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει από πάρα πολύ κόσμο: από το
υπουργείο Υγείας, από τους υγειονομικούς μας,
το υπουργείο Εθνικής ‹Αμυνας και τους υγειονομικούς του, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Προστασία και όλους όσοι
εμπλέκονται» . Όλος ο κόσμος δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, υπάρχει κόπωση τόνισε ο Β.Κικίλιας,
αλλά επισήμανε πως «υπάρχει ελπίδα και η ελπίδα είναι η κινητήριος δύναμη και θα τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη αυτής
της προσπάθειας που είναι να κερδίσουμε αυτή
την τεράστια υγειονομική μάχη την οποία δίνουμε ένα χρόνο τώρα».
Από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους είπε
πως εκτός από τους αριθμούς, αυτό που βλέπουμε στα εμβολιαστικά κέντρα - και στο μεγάλο εμβολιαστικό σταθμό αλλά και στα εμβολιαστικά
κέντρα σε όλη την επικράτεια από τα νησιά μας
μέχρι τις ηπειρωτικές περιοχές - είναι αυτό που
λέμε «μυρίζει Ελλάδα». «Τα παιδιά που έρχονται
με τους γονείς τους, οι παππούδες μας που έρχονται με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και εισπράττουν όλοι οι υγειονομικοί μας, όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ, ένα πολύ μεγάλο

1.630 κρούσματα,
379 διασωληνωμένοι,
29 θάνατοι

O υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας (2Δ) επισκέφθηκε το πρωί το mega εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, συνοδευόμενος από τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους και την επικεφαλής του εμβολιαστικού κέντρου, σμήναρχο
Κυριακή Πελέκη, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ευχαριστώ. Ανταποδίδουμε με ένα πολύ μεγάλο
χαμόγελο» κατέληξε.
«Ένα χρόνο μετά, εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι, παρά τις απώλειες, και να συνεχίζουμε τον αγώνα έως την τελική υγειονομική νίκη, η
οποία διαφαίνεται πια στον ορίζοντα. Η εθνική
μας αντοχή δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται», αναφέρει σε άρθρο του στο ένθετο της εφημερίδας
«Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τον ένα χρόνο
πανδημίας ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Το άρθρο με τίτλο «Συνεχίζουμε τον αγώνα έως
την τελική υγειονομική νίκη» αναφέρει πως η Ελλάδα στέκεται όρθια, παρά τα πλήγματα που δέχεται, όταν άλλες χώρες, με ισχυρότερες οικονομίες, προηγμένα υγειονομικά συστήματα και
υποδομές, κλυδωνίζονται.

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Τον δικό του απολογισμό για τον ένα χρόνο
Covid-19 κάνει με άρθρο του στην εφημερίδα
«Τα Νέα Σαββατοκύριακο» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νί-

κος Χαρδαλιάς. Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία ήταν για όλους ένα μάθημα ευθύνης, ενώ
το στοίχημα για την Πολιτική Προστασία ήταν
«στοίχημα αναμέτρησης όχι μόνο με τον «αόρατο
εχθρό», αλλά με τις ίδιες μας τις δυνάμεις».
Ο κ. Χαρδαλιάς εξηγεί εκτενώς την δράση της
Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι «δημιούργησε και αξιοποίησε τα αναγκαία ψηφιακά
εργαλεία και ανέπτυξε εκ του μηδενός μια πρωτοποριακή διαδικασία ιχνηλάτησης των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους». Ακόμη,
αναφέρει τις δράσεις που έγιναν για «την οργάνωση και επιτήρηση της διαδικασίας ανοίγματος
του τουρισμού και ασφαλούς επαναλειτουργίας
των διεθνών συνδέσεων της χώρας», περιγράφει
την «επιχείρηση Ελευθερία» που διενεργείται στο
«μέτωπο των εμβολιασμών» και υπογραμμίζει:
«Η Πολιτική Προστασία στη χώρα μας, μέσα από
τη δοκιμασία της πανδημίας, έκανε άλματα δεκαετιών. Κατόρθωσε, με την αυταπάρνηση όλων
των στελεχών της, να αναδειχθεί ως ο θεσμός
που πάντοτε έπρεπε να είναι – μια «ασπίδα» προ-

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου covid-19 που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.630, εκ των οποίων
5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Υγείας το Σάββατο. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 189.831
(ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων
51,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 52 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.550
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 379 (71% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. Το 84,2% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 1.338 ασθενείς.
Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 346 (ημερήσια μεταβολή +28,15%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 285 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0,2 έως 105
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι
79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη) .
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
29, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.468 θάνατοι. Το 95,7% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα,
στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για
τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που
ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.631.831
κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους
Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.577.701 δείγματα. O
μέσος όρος του επταημέρου είναι 41.450 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Μητσοτάκης: Ο πρώτος χρόνος να γίνει και ο μόνος χρόνος της πανδημίας
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, στον ορίζοντα είναι
πλέον ορατή η νίκη. Και θα έλθει νωρίτερα αν φανούμε προσεκτικοί. Αν αντλήσουμε δύναμη απ› τις πολλές δυσκολίες που βρίσκονται πίσω και διανύσουμε
με πειθαρχία τα λίγα βήματα που μας χωρίζουν από
την άνοιξη της ελευθερίας. Τηρώντας τα μέτρα προστασίας μέχρι ο θώρακας του εμβολίου να καλύψει
ολόκληρη τη χώρα. Γιατί τότε στόχος θα έχει επιτευχθεί: Ο πρώτος χρόνος του κορονοϊού στην Ελλάδα
θα περάσει στην Ιστορία ως ο μόνος χρόνος της πανδημίας» τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ», με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από
την έναρξη της πανδημίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επισημαίνει ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, η
μάχη κατά της πανδημίας έγινε πιο σύνθετη, καθώς
αυτή ενέσκηψε ταυτόχρονα με την ασύμμετρη επίθεση στα βόρεια σύνορά μας από μεταναστευτικά κύματα από την Τουρκία. Αλλά και σε μια στιγμή, που η
οικονομία έβγαινε από το τέλμα μιας δεκαετούς καθήλωσης για να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. «Συνεπώς
όλα τα μέτωπα ήταν κρίσιμα και επάλληλα. Γιατί την
προσφυγική επέλαση διαδέχθηκαν οι προκλήσεις της
Άγκυρας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Η υγειονομική
καταιγίδα γρήγορα μετατράπηκε σε οικονομική απειλή. Και εκείνη, με τη σειρά της, απλώθηκε ως κοινωνικό πρόβλημα και πεδίο δοκιμασίας για την πολιτεία
συνολικά» προσθέτει.
Ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι ένα χρόνο μετά, ο
απολογισμός είναι αναμφίβολα θετικός. «Η χώρα
υπερασπίστηκε με σθένος την ακεραιότητά της, καθιστώντας στην πράξη τα ανατολικά της όρια και όρια

ολόκληρης της Ευρώπης. Και, στη συνέχεια, απάντησε στην επιθετικότητα των γειτόνων, διευρύνοντας
την εθνική της απήχηση με ισχυρές συμμαχίες και
κρίσιμες συμφωνίες. Στον κίνδυνο της πανδημίας
αντέταξε αμέσως τη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε συνδυασμό με ένα πλέγμα μέτρων για
τη στήριξη όλων όσοι πλήττονταν. Κι όλα αυτά, αντιμετωπίζοντας, παράλληλα, τρέχοντα προβλήματα
της εσωτερικής ζωής, αλλά και έκτακτες ανάγκες από
φυσικά ή καιρικά φαινόμενα» υπογραμμίζει.
«Με το βλέμμα στο χθες, λοιπόν, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η Ελλάδα αμύνθηκε με επιτυχία στα
πολλά και δύσκολα που την πολιόρκησαν» σημειώνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπληρώνει: «Ζυγίζοντας το σήμερα, θα συμπεραίναμε πως, παρά τις απώλειες, ο οικονομικός και κοινωνικός της ιστός έμεινε
όρθιος. Δυναμικός και οπλισμένος με πυκνές εμπειρίες. Ενώ, ατενίζοντας το αύριο, θα μπορούσαμε να
νιώσουμε πιο αισιόδοξοι, με τον εμβολιασμό κατά του
κορονοϊού να προχωρεί και την προοπτική της ανάκαμψης να διαγράφεται, πλέον, σαφέστερα από ποτέ».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις
κατακτήσεις της χώρας μέσα στη κρίση. «Από την
ψηφιακή ανάπτυξη, την τηλε-εργασία και την τηλε-εκπαίδευση, μέχρι αξίες άυλες, αλλά καθοριστικές. Με πρώτη ανάμεσά τους, την αίσθηση του πολίτη ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα του. Παρά την πίεση, το περίφημο «πού είναι το κράτος» αυτή τη φορά
δεν ακούστηκε. Γιατί το κράτος ήταν και παραμένει
παρόν» τονίζει.
Επιπλέον αναφέρεται στα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τις απαντήσεις σε τέσ-

σερα βασικά ερωτήματα.
«Επιλέξαμε να δράσουμε με τόλμη και εγκυρότητα. Από την αρχή, λοιπόν -και σε αντίθεση, τότε, με
τα περισσότερα κράτη- η ελληνική κυβέρνηση συγκρότησε ειδική Επιστημονική Επιτροπή, ώστε να κινείται με βάση τις μετρήσεις και τις εισηγήσεις της.
Και θέλησε να κινείται προληπτικά, προλαβαίνοντας
τις επιθέσεις του ιού. Έτσι, η Ελλάδα έγινε χώρα-παράδειγμα αντιμετωπίζοντας με απόλυτη επιτυχία το
πρώτο κύμα. Με περισσότερες δυσκολίες το δεύτερο.
Και πολύ αποτελεσματικά το τρίτο» σημειώνει.
Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να προτάξει τη δημόσια υγεία. «Γιατί χωρίς υγιείς πολίτες δεν υπάρχει ούτε παραγωγή, ούτε κατανάλωση, ούτε υπηρεσίες. Άρα, ούτε και εθνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, είναι η οικονομία που
χρηματοδοτεί την υγεία. Άρα, μαζί με τις υγειονομικές δομές έπρεπε να μείνουν όρθιες και οι οικονομικές. Ακριβώς γι› αυτό, μέσα σε λίγους μήνες, οι κλίνες
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας υπερδιπλασιάστηκαν
κι οι εργαζόμενοι στην υγεία αυξήθηκαν σχεδόν κατά
12.000. Ο εξοπλισμός των νοσοκομείων ανανεώθηκε.
Εξασφαλίστηκαν εκατομμύρια tests. Και καθιερώθηκαν συστήματα ιχνηλάτησης και παρακολούθησης
των κρουσμάτων. Ταυτόχρονα, όμως, περίπου 30 δισ.
διατίθενται, εδώ και έναν χρόνο, για τη στήριξη της
παραγωγής. Καλύπτοντας αμοιβές και ασφαλιστικές
εισφορές εργαζομένων και χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις που προσφέρουν απασχόληση» αναφέρει.
Απαντώντας στο ερώτημα τι πετύχαμε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δηλώνει: «Ελάχιστα μπροστά στους συνανθρώπους που θρηνήσαμε. Όμως πολλά σε σύγκριση με εκείνα που αποτρέψαμε. Και ακόμη περισσότε-

ρα σε σχέση με όσα προστατέψαμε. Γιατί, πράγματι, η
Ελλάδα κατόρθωσε να ελέγξει την εξάπλωση της
πανδημίας, κρατώντας αλώβητο τον ιστό της οικονομίας. Και σφυρηλατώντας μία σχέση εμπιστοσύνης
κράτους-πολίτη δίχως προηγούμενο. Βεβαίως, η
ανόρθωση του ΕΣΥ και η συντήρηση του εισοδήματος είναι το προφανές αποτέλεσμα. Γιατί πίσω απ› αυτό κρύβεται η δύναμη της μετατροπής μιας κρίσης σε
επιταχυντή προόδου σε διαφορετικά επίπεδα: Στην
ψηφιοποίηση του κράτους υπέρ του πολίτη. Στον
προσανατολισμό της παραγωγικής δραστηριότητας
στα ζητούμενα της συγκυρίας. Στην ανάπτυξη της
εθνικής επιστημονικής έρευνας. Και στη γόνιμη συστράτευση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Όλα
αυτά, εν μέσω τεράστιας πίεσης. Αλλά με μεγάλη ταχύτητα και με συνεχή ενημέρωση των Ελλήνων».
Τέλος, στο ερώτημα τι διδαχτήκαμε απαντά ότι
πρώτα από όλα, επιβεβαιώθηκε ο αναντικατάστατος
ρόλος ενός σύγχρονου και ευέλικτου κράτους σε κάθε εθνική δοκιμασία. «Η σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συμμαχίας κοινωνίας και πολιτείας.
Και, βέβαια, η ισχύς μιας κυβέρνησης με σχέδιο και
τόλμη».
Ο πρωθυπουργός κλείνοντας σημειώνει ότι όλα
αυτά αφορούν και τον προσωπικό του απολογισμό.
«Δώδεκα μήνες ευθύνης, που κύλησαν με τον ίδιο
τρόπο: Με το ερώτημα, κάθε βράδυ, αν οι επιλογές
μας ήταν οι σωστές και με την απόφαση, κάθε πρωί,
να γίνουν καλύτερες. Κάτι που νομίζω ότι οι πολίτες
το ξέρουν και με την υπεύθυνη στάση τους, εδώ και
τόσο καιρό, το αναγνωρίζουν. Και το πιστοποιούν με
τη συμμετοχή τους στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού» σημειώνει.

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 • Monday, March 1, 2021

1η αγωνιστική
Play Off

ΑΕΛ – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Ομόνοια
Ανόρθωση – Απόλλων

ΑΕΛ Λεμεσού
Ομόνοια
Απόλλων Λεμεσού
Ανόρθωση
ΑΕΚ Λάρνακας
Ολυμπιακός Λευκ.

3-0
28/02
01/03

58 -1αγ.
56
54
51
41 -1αγ.
34

Play Out

Νέα Σαλαμίνα-Παραλίμνι
Δόξα-Ερμής
ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Αχνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάφος
Δόξα Κατωκοπιάς
ΑΠΟΕΛ
Νέα Σαλαμίνα
Παραλίμνι
Ερμής Αραδίππου
Εθνικός Άχνας
Καρμιώτισσα Π.

1-2
1-1
28/02
32
31 -1αγ.
30
29 -1αγ.
27 -1αγ.
25 -1αγ.
22
18

Γαλλία (27η αγωνιστική)
Ρεν-Νις
Μπορντό-Μετς
Ντιζόν-Παρί Σεν Ζερμέν
Μονακό-Μπρεστ

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

1-2
1-2
0-4
28/02
58
57 -27αγ.
55
52
41 -27αγ.
40
38
38
35 -25αγ.
35

Τσβόλε-Χέρενφεν
Ουτρέχτη-Εμεν
Ντεν Χάαγκ-Βάαλβαϊκ
Φίτεσε-Φένλο
Χεράκλες-Τβέντε

Αγιαξ
Αϊντχόφεν
Αλκμααρ
Φίτεσε
Φέγενορντ
Γκρόνινγκεν
Τβέντε
Ουτρέχτη

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

56 -22αγ.
50
46
45 -24αγ.
43
39
35 -24αγ.
34

Ισπανία (25η αγωνιστική)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Εϊμπαρ-Ουέσκα
Σεβίλη-Μπαρτσελόνα
Αλαβές-Οσασούνα
Χετάφε-Βαλένθια
Θέλτα-Βαγιαδολίδ
Κάντιθ-Μπέτις
Γρανάδα-Έλτσε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μαδρίτης
Σεβίλη
Σοσιεδάδ
Βιγιαρεάλ
Μπέτις
Λεβάντε
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Σ

πουδαίο παιχνίδι έγινε στο Αμμόχωστος, με την Ένωση να καταφέρνει να
φύγει με τη νίκη και τους τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς. Το οξύμωρο είναι πως οι γηπεδούχοι από το 9’ της αναμέτρησης αγωνίζονταν με ποδοσφαιριστή λιγότερο, λόγω αποβολής του Βαρέλα ο οποίος «πάτησε» με τις
τάπες τον Δημήτρη Θεοδώρου.
Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 16’, όταν ο
Νικολάου μετά από εκτέλεση φάουλ, έστειλε
τη μπάλα μόλις δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκατσέφσκι.
Στο 25’ οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ με τον Βάγκνερ. Ο
Τσέχος έφυγε στη πλάτη της άμυνας και από
πλάγια θέση εντός περιοχής, βρέθηκε απέναντι
από τον Γκατσέφσκι, ο οποίος όμως απόκρουσε
με υπερένταση το σουτ του Τσέχου.
Οι προσπάθειες της Νέας Σαλαμίνας απέφεραν καρπούς στο 26’, όταν ο Καμισοκό, μετά
από σέντρα του Οσέι στην περιοχή, έπιασε τη
κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
Η πρώτη καλή φάση για την Ένωση, σημειώθηκε στο 35’, με τον Ενγκό να κάνει τη κεφαλιά
από το ύψος της μικρής περιοχής και να στέλνει
τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Στο 50’ σουτ του Μπάρνι εντός περιοχής το
μπλόκαρε ο Βεσελόφσκι. Οι «βυσσινί» συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν
με τον Γκαντό στο 65’. Ο Ιρέπ έκανε τη σέντρα
από τα αριστερά και ο Γκαντό με κεφαλιά εντός
περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν πιο απειλητικοί,

Ολλανδία (24η αγωνιστική)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20

Ο Φελίπε... εκτέλεσε τη Νέα Σαλαμίνα

Κύπρος (Β’ φάση)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σπορ

1-1
1-1
0-2
0-1
3-0
28/02
28/02
28/02
55 -23αγ.
53 -25αγ.
52
48
41
37
36
32 -25α

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΕΝΠ 1-2

μετά και την είσοδο του Ντουβεντρού, ο οποίος στο 73’ έδωσε στον Μουστιβάρ, που μόνος
από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα έξω.
Ένα λεπτό αργότερα, ο Ντανίλο έκανε σούταρε
εντός περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε σε
αμυντικό και πέρασε έξω. Στο 75’ οι γηπεδούχοι
έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Τσουκαλά
να κάνει τη κεφαλιά από πλεονεκτική θέση και
να στέλνει τη μπάλα έξω.
Η συνέχεια άνηκε στους φιλοξενούμενους, οι
οποίοι είδαν τον Βεσελόφσκι να αποκρούει
εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γκαντό και το
σουτ του Κυριάκου. Παρόλα αυτά, η ομάδα του

Παραλιμνίου δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, αφού ο Φελίπε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 85’ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Νέα Σαλαμίνα (Σ. Δαμιανού): Βεσελόφσκι,
Σεργίου (88’ Σιαθάς), Καμισοκό, Βαρέλα, Ντανίλο, Βάγκνερ (71’ Ντουβεντρού), Οσέι (28’
Μουστιβάρ), Τσουκαλάς (88’ Πικής), Νικολάου
(88’ Μπρένο), Χριστοφόρου, Κονφέ.
ΕΝΠ (Κ. Φερέρ): Γκατσέφσκι, Μπάρνι, Λουσέρο (46’ Γκαντό), Ντένινγκ (88’ Κοσμά), Θεοδώρου (46’ Ιρέπ), Μπαρμπόσα, Κοτσώνης (76
Κυριάκου), Πανός (62’ Μαρκόφσκι), Μπάλαζιτς, Φελίπε, Νγκο.

Η Δόξα έσωσε την παρτίδα στο 95’ απέναντι στον Ερμή
Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά Δόξα και
Ερμής έμειναν στο 1-1 στο Μακάρειο Στάδιο
για την 1η αγωνιστική των πλέι-οφ του πρωταθλήματος Cyta. Με πολύ μεγάλη ευκαιρία ξεκίνησε το ματς καθώς μόλις στο 4’ ο Ερμής είχε
δοκάρι με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του
Φόλπρεχτ. Στο 11’ από την απευθείας εκτέλεση
φάουλ του Εγγλέζου, ο Σαντίκ έπιασε την κεφαλιά αλλά βρήκε την εξωτερική πλευρά των
διχτύων, στην πρώτη καλή στιγμή της Δόξας.
Στο 26’ η Δόξα έμεινε με 10 παίκτες λόγω

αποβολής του Χριστοφή με απευθείας κόκκινη
κάρτα για επικίνδυνο φάουλ στον Ρουσιά.
Ένα πεντάλεπτο μετά, από την σέντρα του
Γκάταριτς, ο Κοβάσεβιτς έπιασε αφύλακτος κεφαλιά στην μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την
μπάλα εκτός.
Στο 74› λεπτό ο Ερμής απείλησε με το γυριστό του Βάλπορτ μετά την κεφαλιά-πάσα του
Ρουσιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Στο 84’ ο Ερμής άνοιξε το σκορ. Από
ασίστ του Φόλπρεχτ ο Ρουσιάς με σουτ εντός

περιοχής νίκησε τον Σισκόφσκι για το 0-1.
Ωστόσο στο 95’ η Δόξα ισοφάρισε με τον
Λουίς Κάρλος και έσωσε τον βαθμό στο τέλος.
Δόξα: Σισκόφσκι, Εγγλέζου, Μπόλιεβιτς, Σαντίκ, Οικονομίδης, Μπιλάλ (Ζίλσον 46’), Χριστοφή, Ασαμόα (Ολιβέιρα 63’), Άδωνη, Μιντίκκης, Κίκας
Ερμής: Καϊκέ, Καραγκούνης (Δημητρίου 56’),
Γαβριήλ, Ρουσιάς, Κορρέια, Φολπρεχτ, Κοβάσεβιτς (Μέιρα 67’), Βάλπορτ, Γκαταρίτς (Παπαθανασίου 77’), Χολτ, Σιντιμπέ.

Από «πολιορκημένοι»... νικητές
ΜΕΣΟΛΛΟΓΙ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ξ63-70

Με μία απίστευτη ανατροπή από
το -18, το Περιστέρι νίκησε με 6370 το Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στο
πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της
Super League.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-32, 5445, 63-70
Χάρη στον επιθετικό «οίστρο»
των Γκότσερ και Γκράβα, το Μεσολόγγι προηγήθηκε με 19-15 στην
1η περίοδο. Oι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά προβάδισμα με
+10 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο,
την ώρα που το Περιστέρι έδειχνε
χωρίς προσανατολισμό σε άμυνα
και επίθεση. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης ήταν ασταμάτητος στο α΄ μέρος για την ομάδα του Καλαμπάκου με το ημίχρονο να βρίσκει την
ομάδα του στο +13, 45-32. Στην 3η
περίοδο, η είσοδος του έμπειρου
σέντερ, Γιάννη Μπουρούση, από
πλευράς Περιστερίου, θα άλλαζε
τα δεδομένα. Οι «κυανοκίτρινοι»
κράτησαν στους 9 πόντους το Με-

σολόγγι στην 3η περίοδο. Αν και οι
παίκτες του Μανωλόπουλου πέτυχαν μόλις 13 πόντους στο ίδιο διάστημα, κατάφεραν από το -18 (5234) να μειώσουν στο -9, 54-45, στο
30ο λεπτό. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι βρήκε φρενήρη
ρυθμό, ισοφάρισε σε 58-58 δια χειρός Γούνταρντ, ενώ ο ίδιος «έγραψε» και το 60-70 με το 6ο εύστοχο
τρίποντό του. Ο Λόρενς μείωσε σε
63-70, το οποίο ήταν και το τελικό
σκορ, μετά από επιμέρους σκορ
9-25 στην 4η περίοδο.
Διαιτητές: Κορομηλάς, Συμεωνίδης, Πουρσανίδης Κ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Λόρενς 3 (1), Γκότσερ 11
(1), Ντέιβις 5 (1), Γκράβερ 6, Πουαριέ 2, Λάνγκφορντ 6, Ναούμης 3
(1), Σαχπατζίδης 20, Μοτσενίγος 2,
Χατζηνικόλας 5, Σταματογιάννης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 8 (1), Βασιλόπουλος 6 (2), ΜακΛιν 6, Τζόουνς 6, Γκουτιέρεθ, Σκορδίλης 5,
Γούνταρντ 20 (6), Μπουρούσης 5
(1), Σαλούστρος 6, Καράμπελας,
Κρόκετ 2, Μάντζαρης 6 (2).
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Ο Αστέρας ήταν πιο «λαμπερός»
Ο

Αστέρας Τρίπολης «έλαμψε» κόντρα
στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας σε μία σπουδαία νίκη με 2-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Οι
Σίτο και Λουίς Φερνάντεθ σημείωσαν τα δύο
γκολ που χάρισαν το «τρίποντο» για την ομάδα της Αρκαδίας.
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει δυνατά στο
ματς και μόλις στο 2ο λεπτό, από κάθετη πάσα
του Ελ Καντουρί ο Κρμέντσικ βρέθηκε σε πλάγιο τετ-α-τετ με τον Τσιφτσή, πέρασε τη μπάλα
από πάνω του, αλλά ο Καστάνο έκοψε την πορεία της προς την εστία του Αστέρα.
Στο 21’ από γέμισμα του Ζίβκο Ζίβκοβιτς ο
Κρμέντσικ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του
Αστέρα, «κρέμασε» τον Τσιφτσή και σκόραρε,
όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς με υπόδειξη
του VAR, φάνηκε ότι ο επιθετικός του ΠΑΟΚ
ήταν λίγο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό
της ομάδας της Τρίπολης.
Στο 32’ ο Τσιφτσής έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά σε φάουλ του Μουργκ, ενώ τρία λεπτά, ο Ουάρντα με εξαιρετική ατομική ενέργεια
και σουτ έστειλε τη μπάλα
Στο 37’ κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Αστέρας πήρε το προβάδισμα με ένα εξαιρετικό σε
δημιουργία κι εκτέλεση γκολ. Από πολύ ωραία
σέντρα του Λουίς Φερνάντεθ από τα δεξιά, ο
Σίτο ήρθε με φόρα στην πλάτη της άμυνας του
ΠΑΟΚ και με σουτ στην κίνηση (ενώ έπεφτε)
έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Ζίβκοβιτς κάνοντας το 1-0! Ο Πάμπλο Γκαρσία προσπάθησε
να «φρεσκάρει» την επίθεση του ΠΑΟΚ με την
έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, περνώντας
στο γήπεδο τους Τζόλη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς
(που προέρχονταν από μικροτραυματισμούς),
όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που έφτασε ξανά
στο γκολ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΟΚ 2-1

Super League (24η αγωνιστική)
Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
Άρης – Ατρόμητος
ΑΕΛ – Παναιτωλικός
Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

2-1
2-1
28/02
28/02
28/02
28/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός
58
3. Άρης
44 (3β, 2-1)
. ΑΕΚ
44 (3β. 1-2)
5. Αστέρας Τρίπολης 41 -24αγ. (4β.)
. Παναθηναϊκός
41 (1β.)
7. ΝΠΣ Βόλος
30
8. Ατρόμητος
26
9. Απόλλων Σμύρνης
25 -24αγ.
10. ΠΑΣ Γιάννινα
24
11. ΟΦΗ
19 -24αγ.
12. Λαμία
18 -22αγ.
13. Παναιτωλικός
17
14. ΑΕΛ
10 -22αγ.

Αγγλία (26η αγωνιστική)
Στο 54’ από βαθιά μπαλιά της άμυνας, ο
Μπαράλες πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, ο
Λουίς Φερνάντεθ πέρασε στο σπριντ τον Μιχαηλίδη και πλάσαρε κάνοντας το 2-0 για τους
γηπεδούχους. Στο 66’ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
έκανε μία ωραία ατομική ενέργεια, όμως το
σουτ που έκανε το απέκρουσε ο Τσιφτσής,
όμως στο 84’ ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ με αντίστοιχη κίνηση και τελείωμα με το
αριστερό έξω απ’ την περιοχή νίκησε τον γκολκίπερ του Αστέρα μειώνοντας σε 2-1.
Στο 90› από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Κρμέντσικ έπιασε την κεφαλιά αλλά δεν σημάδεψε
σωστά και κατέληξε πάνω απ› τα δοκάρια του

Τσιφτσή, στην τελευταία καλή στιγμή των φιλοξενούμενων στον αγώνα.
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Κίτρινες: Τιλίκα - Καγκάβα
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς):
Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνο, Άλβαρεζ, Μουνάφο, Βαλιέντε, Ρεγκίς (67’ Λέο Τιλίκα), Φερνάντεθ (67’ Ιγκλέσιας), Σίτο (83’ Καπίγια, 90’+3’ λ.τρ. Ριέρα), Μπαράλες.
ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο
(63’ Μπάμπα), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια,
Τσιγκάρας, Ελ Καντουρί (63’ Καγκάβα),
Μουργκ (46’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Ουάρντα (83’
Σφιντέρσκι), Λάμπρου (46’ Τζόλης), Κρμέντσι.

Πρώτο βήμα πρόκρισης για τη Βουλιαγμένη

Η Βουλιαγμένη έκανε αποφασιστικό βήμα
για την πρόκριση στην προημιτελική φάση του
Euro Cup, μετά την ισοπαλία (7-7) που απέσπασε στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Νόβι.
Ο ελληνική ομάδα είχε σταθερά καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και με εξαιρετική αμυντική λειτουργία πήρε το αποτέλεσμα
και συντήρησε τις ελπίδες για πρόκριση στις
οκτώ καλύτερες ομάδες της δεύτερης, σε δυνα-

μική, διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί το άλλο Σάββατο στη Βουλιαγμένη.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 1-1, 1-1, 2-3. Σύνολο: 7-7.
Ο ΝΟΒ προηγήθηκε με 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο και με 4-3 στο ημίχρονο. Στην συνέχεια,
παρά την αντίδραση των Σέρβων κατάφερε να
πάρει διαφορά 3 τερμάτων στο παιχνίδι (7-4
στο 26΄), την οποία όμως δεν μπόρεσε να δια-

τηρήσει έως το τέλος, καθώς η Νόβι στο 1.42΄΄
πριν την λήξη (7-7).
ΝΟ Βουλιαγμένης: Τζωρτζάτος, Μυλωνάκης,
Αλαφραγκής, Γκιουβέτσης 1, Τρούλος 2, Γουβής, Αφρουδακης 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κουρούβανης, Λόζινα, Μπάσιτς 1,
Ανδρεάδης. Τα γκολ της Νόβι πέτυχαν οι,
Μπούρσατς 2, Γκόγκοφ 2, Τσουκ 1, Νικόλοφ 1
και Ασάνοβιτς 1.

Ο Απόλλωνας Σμύρνης ήταν ο νικητής στην
αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καμάρας» της Ριζούπολης. Το ματς που ήταν μια... πρόγευση της μεταξύ τους κόντρας που θα ακολουθήσει στα Play Out του πρωταθλήματος, ανέδειξε νικήτρια την γηπεδούχο ομάδα με 2-1, υποχρεώνοντας τον ΟΦΗ στην 8η διαδοχική ήττα του στην
εφετινή διοργάνωση
Το πρώτο ημίχρονο είχε έναν όμορφο ρυθμό, με
αρκετές φάσεις και ένα γκολ από κάθε ομάδα. Οι
γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 18΄ με τον Ντάουντα. Ο Σλίβκα πλάσαρε από κοντά τον Σωτηρίου, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε, όμως ο
Ντάουντα πήρε το ριμπάουντ και ανενόχλητος
έκανε το 1-0.
Στο 22› είχαμε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για
τον ΟΦΗ, με τον Γρίβα να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βέρχουλστ υπό την πίεση
των αντίπαλων αμυντικών. Όμως, στο 27΄, από
σέντρα του Ουές ο ακάλυπτος Στάρτζεον με κοντινή κεφαλιά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1.
Ο ΟΦΗ ήταν πιο επιθετικός στα τελευταία λεπτά του Α΄ ημιχρόνου. Έτσι στο 40΄ σουτ του Σολίς εξουδετέρωσε ο Βέρχουλστ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Στάρτζεον δεν κατάφερε από κοντά να
βρει την μπάλα για να σκοράρει μετά από σέντρα
του Κοροβέση.
Στο 63΄ ο Στάικος έχασε μεγάλη ευκαιρία για τον
ΟΦΗ να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, όπως
και στο 81› ο Γρίβας σε τετ-α-τετ με τον Βέρχουλστ. Έτσι φθάσαμε στο 84΄, όπου από τραγικό

Νίκη... ανάσα για την Ελαφρά Ταξιαρχία
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΟΦΗ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ
2-1
Γουέστ Μπρομ-Μπράιτον
1-0
Λιντς-Άστον Βίλα
0-1
Νιούκαστλ-Γουλβς
1-1
Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ
28/02
Λέστερ-Άρσεναλ
28/02
Τότεναμ-Μπέρνλι
28/02
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ.
28/02
Σέφιλντ Γιουν.-Λίβερπουλ 28/02

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

62 -26αγ.
49
49
45 -26αγ.
43
40
40 -24αγ.
39 -24αγ.
36 -24αγ.

Γερμανία (23η αγωνιστική)
Βέρντερ Βρέμης-Αϊντραχτ Φραν.
Μπάγερν Μον.-Κολωνία
Ντόρτμουντ-Αρμίνια Μπίλ.
Βόλφσμπουργκ-Χέρτα Βερ.
Στουτγκάρδη-Σάλκε
Λειψία-Γκλάντμπαχ
Ουνιόν Βερ.-Χοφενχάιμ
Μάιντς-Άουγκσμπουργκ
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

2-1
5-1
3-0
2-0
5-1
3-2
28/02
28/02
28/02

52
50
45
42
39
37 -22αγ.
33 -22αγ.
33
32

Βέλγιο (29η αγωνιστική)
Σαρλερουά-Γκενκ
1-2
Σερκλ Μπριζ-Μπέβερεν
2-0
Οστάνδη-Μαλίν
2-0
Κορτράικ-Ζούλτε Βάρεγκεμ 1-2
Σταντάρ Λιέγης-Αντερλεχτ 28/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
λάθος του Σωτηρίου, που αντί να μπλοκάρει έχασε την μπάλα, ο Ιωαννίδης πλάσαρε σε κενή εστία
για να κάνει το 2-1.
Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Κίτρινες κάρτες: Σλίβκα, Μπαξεβανίδης - Στάικος
Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούτσιτς, Λισγάρας, Ντομίνκες, Μπα-

ξεβανίδης, Κολ (88΄ Λαγός), Μπεντινέλι (46’ Χουχούμης), Σλίβκα, Φερνάντεζ (73΄ Ιωαννίδης), Τσιλούλης (37΄ Φατιόν), Ντάουντα (73΄ Τσαμπούρης).
ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κοροβέσης,
Διαμαντης, Γιαννούλης, Ουές, Στάικος (88΄ Σόουζα), Ντε Γκουζμάν, Μεγιάδο, Στάρτζεον, Γρίβας,
Σολίς (77΄ Σαρδινέρο).

Μπριζ
Αντβέρπ
Γκενκ
Οστάνδη
Ζούλτε Βάρεγκεμ
Αντερλεχτ
Λέουβεν
Σταντάρ Λιέγης
Μαλίν
Μπέερσοτ

63 -27αγ.
48
46 -29αγ.
46 -29αγ.
43 -29αγ.
42
40
40
40 -29αγ.
40
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Περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Αθήνα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του
Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού
και της ΟΣΕ- ΓΑΙΑΟΣΕ για την παραχώρηση
του οικοπέδου του παλιού αμαξοστασίου του
ΟΣΕ στον Δήμο και τη μετατροπή του σε πάρκο
τεχνολογίας, πολιτισμού και αναψυχής παραβρέθηκε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Αγίους Αναργύρους.

Σ

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως είναι «μια
ευκαιρία για μια σημαντική αστική ανάπλαση για
ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Ο
Δήμος τώρα έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί και
να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αξιοποιήσει αυτόν τον χώρο και πιστεύω και ότι ο
συνδυασμός δράσεων που αφορούν την υψηλή
τεχνολογία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και
την αναψυχή είναι το σωστό μείγμα προκειμένου
να αξιοποιηθεί κατάλληλα αυτός ο χώρος προς
όφελος των δημοτών. Εμείς θα σταθούμε δίπλα
στον Δήμο ώστε να διερευνήσουμε επιλογές ως
προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου
αυτός ο χώρος από ιδέα, από σχέδιο, από όραμα,
όπως είναι σήμερα, να γίνει σύντομα πραγματικότητα».
«Το ενδιαφέρον μου ήταν, είναι πάντα και θα
είναι στραμμένο στη Δυτική Αθήνα, αυτό είναι
κάτι το οποίο πιστοποιείται και από μία σειρά παρεμβάσεων τις οποίες δρομολογούμε, ίσως με πιο
σημαντική την επέκταση του μετρό προς τις πε-

Στ. Πέτσας:
Τα μέσα Μαρτίου
είναι σημαντικό
χρονικό ορόσημο
για το άνοιγμα
της αγοράς
Αθήνα
Η αγορά θα μπορέσει να ανοίξει στα
μέσα Μαρτίου, εκτίμησε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
επισημαίνοντας ότι «είμαστε κοντά στο
τέλος ενός πρωτοφανούς δράματος». Το
φετινό Πάσχα δε θα έχει καμία σχέση με
το περυσινό, πρόσθεσε ο κ. Πέτσας
μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Όπως ανέφερε «είμαστε κοντά στο
τέλος ενός πρωτοφανούς δράματος.
Νομίζω ότι αν προχωρήσουμε όπως είναι
το πρόγραμμά μας για τους εμβολιασμούς,
οι οποίοι επιταχύνονται πολύ από τις 15
Μαρτίου και μετά και ο Απρίλιος θα είναι
ένας μήνας μαζικών εμβολιασμών, το
Πάσχα θα είναι πολύ καλύτερο. Το πόσο
κανονικό θα είναι, θα το δούμε στην
πορεία, αλλά σίγουρα δε θα έχει καμία
σχέση με την κλειστή κατάσταση που
βιώσαμε πέρυσι».
«Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι πολύ
κρίσιμες για να μπορέσουμε να ρίξουμε το
επιδημιολογικό φορτίο για να ανοίξει η
αγορά. Πιστεύω ότι οι επόμενες 10 μέρες,
δεδομένου ότι αρκετές περιοχές πλέον
έχουν
αρκετά
κρούσματα,
θα
δημιουργήσουν ένα κλίμα που θα είναι
αντίθετο στον εφησυχασμό που είδαμε το
προηγούμενο διάστημα και θα μαζευτούν
τα κρούσματα. ‹Αρα τα μέσα Μαρτίου
είναι ένα χρονικό ορόσημο πολύ
σημαντικό και δεν πρέπει να το χάσουμε.
Εκτιμάμε πως μέσα Μαρτίου θα μπορέσει
να ανοίξει η αγορά», τόνισε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών.
Ερωτηθείς, τέλος, για το πιστοποιητικό
εμβολιασμού, επισήμανε ότι βρισκόμαστε
ότι στάδιο η πρόταση του πρωθυπουργού
να γίνεται αποδεκτή και εκτίμησε ότι
«γρήγορα θα έχουμε καλά αποτελέσματα».

ριοχές οι οποίες σήμερα ακόμα δεν εξυπηρετούνται, την πάρα πολύ σημαντική και σημειολογικά, νομίζω, εξαιρετικά αξιόλογη απόφαση μας να
μετακινήσουμε τις φυλακές Κορυδαλλού, έτσι
ώστε να αποδοθεί ο χώρος αυτός, ως χώρος πρασίνου και αναψυχής στην τοπική κοινωνία και μία
σειρά από άλλες σημαντικές δράσεις βελτίωσης
των υποδομών της δυτικής Αθήνας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Έχω τη χαρά και την τιμή να πολιτεύομαι σε
αυτή την περιοχή από το 2004» προσέθεσε.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξεναγήθηκε στο χώρο που εκτείνεται παράλληλα με τις
παλιές γραμμές του τρένου και ενημερώθηκε για
τη μελλοντική του αξιοποίηση, υποδέχθηκαν ο
δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού, Σταύρος
Τσίρμπας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ
Περικλής Νικολάου και ο πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ Κώστας Κεσεντές.
Στην τοποθέτησή του, ο δήμαρχος Αγ. Αναρ-

γύρων- Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας, εξηγώντας στον πρωθυπουργό το αρχικό πλάνο του
Δήμου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Έχουμε κάνει
ένα σχεδιασμό που αφορά τη νέα γενιά να δώσουμε μία κατεύθυνση και μία ώθηση και να συμβάλουμε κι εμείς στην προσπάθειά που κάνετε
για την ανασύνταξη της χώρας και στη νέα κατεύθυνση που προσπαθείτε να δώσετε. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό πλάνο. Το σημείο ορόσημο θεωρούμε ότι θα είναι το μουσείο ρομποτικής, το
οποίο θα είναι το πρώτο στην Ευρώπη -υπάρχουν
στη χώρα εκατοντάδες εφευρέτες πιστοποιημένοι αλλά και εκατοντάδες ομάδες ρομποτικής.
Φιλοδοξούμε λοιπόν και σε συνεννόηση μαζί
τους εδώ να είναι η στέγη τους, εδώ να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό και εκπαιδευτικό ταυτόχρονα πάρκο όπου θα μπορούμε να φιλοξενούμε
τα εκθέματά τους, να τα επισκέπτονται και μαθητές και να εκπαιδεύονται».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος

της ΓΑΙΑΟΣΕ, Περικλής Νικολάου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχουμε μία συμφωνία πρότυπο, μία
πολύ καλή συνεργασία με τον δήμαρχο και τους
συνεργάτες του, η οποία δείχνει πως μπορεί ένα
σιδηροδρομικό ακίνητο σε μία αστική περιοχή να
αξιοποιηθεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι, διότι δεν
έχουμε μόνο την αναβάθμιση του ακινήτου αλλά
ταυτόχρονα θα βελτιώσουμε και την ποιότητα
ζωής των πολιτών».
Στην υπογραφή της συμφωνίας την οποία υπέγραψαν οι κ. Τσίρμπας και Νικολάου παρόντες
ήταν επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
του Δυτικού Τομέα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και
Γιάννης Λοβέρδος.
Ο δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού κατά
την υπογραφή της συμφωνίας, εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας «είναι μια ιστορική στιγμή για εμάς κ. πρωθυπουργέ, πραγματικά είναι
ίσως η ιστορικότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της πόλης μας και γίνεται με τη δική σας παρέμβαση, το δικό σας ενδιαφέρον και της κυβέρνησής σας και των άξιων συνεργατών σας», με
τον πρωθυπουργό να απαντά «εγώ χαίρομαι πάντα, δήμαρχε, όταν είμαστε συνεπείς σε αυτά τα
οποία λέμε».
Το τεχνολογικό πάρκο (tech campus) που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι
ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ευρύτερη
περιοχή καθώς στον εγκαταλελειμμένο σήμερα
χώρο προβλέπεται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις τεχνολογικού ενδιαφέροντος, αθλητικοί
χώροι, χώροι ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο καθώς και σιδηροδρομικό μουσείο. Επίσης, έχει δρομολογηθεί η
αναβίωση της παλιάς γραμμής του τραμ που θα
συνδέει το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με τον
σταθμό Λαρίσης περνώντας μέσα από το τεχνολογικό πάρκο.

«Νέο πλιάτσικο στα εμβόλια από γαλάζια στελέχη
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
«Δυστυχώς, από χθες στη Θεσσαλονίκη
έχουμε ακόμα ένα σκάνδαλο, στο οποίο γαλάζια στελέχη παραβίασαν τη σειρά εμβολιασμού», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της
ΕΡΤ1 «ΕΠΤΑ» και τη δημοσιογράφο Βάλια Πετούρη.
«Ενώ έπρεπε να εμβολιαστούν 24 παιδιά με
χρόνιες παθήσεις, εμβολιάστηκαν στελέχη της
ΝΔ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει
καταγγελία και για τον περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου -που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατίαότι εμβολιάστηκε παραβιάζοντας τη σειρά
του». «Θυμόμαστε όλοι βέβαια το πλιάτσικο
που έκαναν στα εμβόλια τα κυβερνητικά στελέχη στην αρχή του εμβολιασμού», ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος.
Άσκησε, ακόμα, δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι «δεν έχει λάβει καμία
πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αρθεί το
καθεστώς της πατέντας των εμβολίων». «Το
Συμβούλιο της Ευρώπης υπερψήφισε την πρόταση αυτή, που αναδείχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και την ευρωπαϊκή
Αριστερά, τα στελέχη της ΝΔ όμως εκεί την καταψήφισαν», είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος.
Όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, τόνισε ότι «παρά το γεγονός πως η Ελλάδα
έχει ένα από τα πιο αυστηρά lockdown στην
Ευρώπη, τα κρούσματα συνεχώς ανεβαίνουν
και αυτό γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα». «Στα μέσα μαζικής μεταφοράς
και στους χώρους εργασίας, η κατάσταση είναι
πάρα πολύ άσχημη», ανέφερε, επισημαίνοντας

ότι «ήδη από το Σεπτέμβρη –όταν εντοπίζονταν μόνο σε ένα χώρο εργασίας στη Βόρεια
Ελλάδα 191 κρούσματα- λέγαμε ότι η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε να αναλάβει δράση αλλά
αυτή τη στιγμή η επιθεώρηση παραμένει ουσιαστικά διαλυμένη». «Όμως και στα ΜΜΜ η κατάσταση, στην Αθήνα και την Αττική για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ άσχημη», πρόσθεσε.
Τόνισε, ακόμα, ότι «παρά το ότι είμαστε ένα
χρόνο μέσα στην πανδημία, η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συνταγογραφεί τα τεστ, αναγκάζοντας έναν εργαζόμενο των 700 ευρώ να πληρώνει 80 ευρώ για να κάνει το τεστ, την ίδια στιγμή βέβαια που εφόσον βγει θετικός και μείνει σε
καραντίνα, θα πρέπει μετά για ένα μήνα να
δουλεύει απλήρωτες υπερωρίες».
«Χρειάζεται ακόμα να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να εμπλακεί πιο
ενεργά στην αντιμετώπιση της νόσησης από
κορωνοϊό που δεν χρειάζεται νοσηλεία», υπογράμμισε, ενώ επισήμανε ότι «τώρα που τα νοσοκομεία της Αττικής είναι “στο κόκκινο”, δεν
μπορεί να συνεχίζει η κυβέρνηση να μην επιτάσσει τις ιδιωτικές κλινικές». «Έτσι, το δημόσιο σύστημα υγείας πιέζεται στο έπακρο και γίνεται μονοθεματικό», πρόσθεσε ο Νάσος Ηλιόπουλος.
«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής όμως,
εκτός από το υγειονομικό σκέλος, έχει και το
σκέλος της οικονομικής επιβίωσης», τόνισε.
«Το 2020 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη χειρότερη ύφεση στην ευρωζώνη, ενώ οι άνθρωποι της αγοράς φοβούνται ότι το επόμενο διάστημα έρχεται τεράστιο κύμα λουκέτων», σημείωσε. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ο Νάσος Ηλιόπουλος, χρειάζονται «πολύ συγκεκριμένα μέτρα: κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος στους πληττόμενους κλά-

δους, μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση και εφαρμογή
ενός σχήματος ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους
–το οποίο κατά ένα μεγάλο μέρος δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία- με διαγραφή ενός
κομματιού και αποπληρωμή του υπόλοιπου σε
δόσεις». «Και φυσικά, χρειάζεται να καταργηθεί
ο νέος πτωχευτικός κώδικας», συμπλήρωσε.
Αναφερθείς στην υπόθεση Λιγνάδη, ο Νάσος
Ηλιόπουλος σημείωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης
την Πέμπτη στη Βουλή, παραδέχθηκε ουσιαστικά τα ψέματα και τη συγκάλυψη του σκανδάλου Μενδώνη-Λιγνάδη, λέγοντας ότι η παραίτηση Λιγνάδη είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση». «Αυτό σημαίνει ότι όταν η κ. Μενδώνη
και ο κ. Ταραντίλης μας έλεγαν ότι ο Δημήτρης
Λιγνάδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, μας έλεγαν ψέματα», εξήγησε. Κατηγόρησε επίσης την υπουργό Πολιτισμού ότι «παρά
το γεγονός ότι από τις 6/2 υπήρχε επώνυμη καταγγελία εναντίον του κ. Λιγνάδη, εκείνη δεν
έστειλε –όπως όφειλε- την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, αλλά για 15 μέρες μιλούσε για φήμες
και ανώνυμες καταγγελίες». «Χρωστάμε ένα
τεράστιο ευχαριστώ σε όσες και όσους βρήκαν
τη δύναμη να μιλήσουν για όσα υπέστησαν»,
είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος και τόνισε ότι «όλοι
μας κρινόμαστε από το αν θα διαμορφώσουμε
το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να μην υπάρχει συγκάλυψη και τα θύματα να βρίσκουν το κουράγιο να μιλούν».
Τέλος, σχετικά με την υπόθεση Κουφοντίνα,
ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι «θα είναι
τεράστιο πλήγμα για την ίδια τη Δημοκρατία,
να είναι η Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
μετά από 40 χρόνια που θα υπάρξει νεκρός
απεργός πείνας».
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Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 • Monday, March 1, 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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Κυρώσεις σε 76 Σαουδάραβες για τη δολοφονία του Κασόγκι, αλλά όχι στον πρίγκιπα διάδοχο
Ουάσιγκτον.- (ΑΠΕ-ΚΥΠΕ,
GreekNewsOnline)
ι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν
την είσοδο στη χώρα σε 76 Σαουδάραβες, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθούν πρόσωπα
τα οποία απειλούν ή επιτίθενται σε ακτιβιστές,
αντιφρονούντες και δημοσιογράφους εκ μέρους ξένων κυβερνήσεων, ανακοίνωσε ο
υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο

Οι κυρώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο
ενός καινούριου κανονισμού, του αποκαλούμενου «Απαγόρευση Κασόγκι» (Khashoggi Ban)
και έχουν ως στόχο να απαγορευτεί η είσοδος
στις ΗΠΑ σε πρόσωπα που κατηγορούνται ότι
επιτέθηκαν, εξ ονόματος των αρχών της χώρας

20ετή κάθειρξη
σε ρατσιστή
επίδοξο βομβιστή
Ντένβερ.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ένας δηλωμένος ρατσιστής, υπέρμαχος
της ανωτερότητας της λευκής φυλής καταδικάστηκε χθες σε 19,5 έτη κάθειρξης,
αφού είχε δηλώσει ένοχος πριν μήνες ότι
σχεδίαζε να εξαπολύσει βομβιστική επίθεση εναντίον μιας ιστορικής συναγωγής
στο Κολοράντο το 2019.
Ο 28χρονος Ρίτσαρντ Χόλζερ εμφανίστηκε σε μια αίθουσα του ομοσπονδιακού
δικαστηρίου στο Ντένβερ για να ακούσει
την ετυμηγορία του δικαστηρίου.
Μια μυστική έρευνα του FBI απέτρεψε
το σχέδιο του Χόλζερ να ανατινάξει τον
Ναό Εμανουέλ στην πόλη Πουέμπλο στο
Κορολάντο, την δεύτερη παλαιότερη συναγωγή στην Πολιτεία.
Παρόλο που το σχέδιο απετράπη, ο δικαστής Ρέιμοντ Μουρ δήλωσε ότι ο Χόλζερ επιδίωξε «να τρομοκρατήσει την εβραϊκή κοινότητα» του Πουέμπλο, μιας πόλης
112.000 κατοίκων περίπου 100 μίλια νότια
του Ντένβερ. «Είναι ένα από τα πιο χυδαία
... ειδεχθή εγκλήματα που μπορούν να διαπραχθούν εναντίον μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων», τόνισε ο Μουρ, επιβάλλοντας την ποινή που ζήτησαν οι εισαγγελείς. Ο Χόλζερ αρνήθηκε να μιλήσει κατά
την ακροαματική διαδικασία.
Ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει ένοχος
τον Οκτώβριο για την κατηγορία ότι επιχείρησε να παρεμποδίσει δια της βία θρησκευτικές λειτουργίες και για μια κατηγορία απόπειρας καταστροφής ενός κτιρίου
που χρησιμοποιείται στο διαπολιτειακό
εμπόριο, σύμφωνα με τη δήλωση αποδοχής του κατηγορητηρίου.
Ο Χόλζερ, ο οποίος ζούσε στο Πουέμπλο, συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019.
Ομοσπονδιακοί πράκτορες παρακολουθούσαν αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφραζε το μίσος
του για τους Εβραίους, σύμφωνα με ένορκη γραπτή κατάθεση.
Παριστάνοντας ομοϊδεάτες ρατσιστές,
μυστικοί πράκτορες προσέγγισαν τον Χόλζερ και αργότερα συναντήθηκαν μαζί του
καθώς αυτός αναφέρθηκε στην ιδέα να
ανατινάξει τη συναγωγή. Οι μυστικοί πράκτορες του προμήθευσαν αδρανείς αυτοσχέδιες βόμβες και ράβδους δυναμίτη πριν
τον συλλάβουν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο δικαστής απέρριψε τα επιχειρήματα
των δικηγόρων υπεράσπισης ότι ο Χόλζερ
αποκήρυξε τις ρατσιστικές του απόψεις,
σημειώνοντας ότι έπειτα από τη σύλληψή
του ο 28χρονος προσέγγισε άλλους λευκούς ρατσιστές και συνέχισε να ανασύρει
ναζιστικά σύμβολα.

τους, σε αντιφρονούντες ή δημοσιογράφους στο
εξωτερικό. Το μέτρο της αναστολής χορήγησης
βίζας ανακοινώθηκε λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ
έδωσαν στη δημοσιότητα την αποχαρακτηρισμένη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών τους για
τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου
Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018, μέσα στο προξενείο
της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη. Τα
ονόματα και οι ιδιότητες των 76 Σαουδαράβων
που πλήττονται από αυτήν την απόφαση δεν
αποκαλύφθηκαν.
Η αποχαρακτηρισμένη έκθεση που έδωσε στη
δημοσιότητα το γραφείο της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) εκτιμά ότι ο πρίγκιπας
διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν ενέκρινε –και πιθανότατα διέταξε–
τη δολοφονία του.
«Ο Τζαμάλ Κασόγκι πλήρωσε με τη ζωή του
επειδή εξέφραζε τις απόψεις του», είπε ο
Μπλίνκεν, εξηγώντας ότι θέλει «να τιμωρήσει
τις χώρες που απειλούν και επιτίθενται σε δημοσιογράφους ή σε αντιφρονούντες, εκτός των συνόρων τους, απλώς και μόνο επειδή ασκούν τις
θεμελιώδεις ελευθερίες τους».
«Έχουμε πει με σαφήνεια ότι οι απειλές και οι
επιθέσεις από τη Σαουδική Αραβία εναντίον
ακτιβιστών, αντιφρονούντων και δημοσιογράφων πρέπει να τελειώσουν. Δεν θα γίνουν ανεκτές από τις ΗΠΑ», προειδοποίησε.
«Η έκθεση μιλά από μόνη της», δήλωσε ο
Μπλίνκεν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων,
υπερασπίζοντας τις κυρώσεις αυτές, λέγοντας
πως τα μέτρα θα αποτρέψουν παρόμοιες ενέργειες από το σουνιτικό βασίλειο στο μέλλον.
Πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές αποδοκίμασαν την απόφαση της κυβέρνησης να μην τιμωρήσει άμεσα τον νεαρό Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο.
«Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία είναι σημαντικές, έχουμε σημαντικά αμοιβαία συμφέροντα. Παραμένουμε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το βασίλειο», τόνισε ο επικεφαλής της
αμερικανικής διπλωματίας.
«Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε» ότι «η
σχέση αντικατοπτρίζει καλύτερα τα συμφέροντα
και τις αξίες μας», συνέχισε.
Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Τζο
Μπάιντεν θέλει να «επαναπροσδιορίσει» τις
σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν επιθυμεί μια «ρήξη». «Η σχέση με τη Σαουδική Αραβία
υπερβαίνει μεμονωμένα πρόσωπα», δήλωσε, καταλήγοντας πως «αυτός ο επαναπροσδιορισμός
αφορά τις πολιτικές και τις ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΆΙΝΤΕΝ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τόνισε στον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν ότι θα «τους καταστήσει υπόλογους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και πως η Ουάσινγκτον θα ανακοινώσει
σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις των δύο χω-

μονάδα της Βασιλικής Φρουράς, η οποία είναι
αρμόδια για την προστασία του πρίγκιπα Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, του γνωστού και με τα αρχικά MBS. Η μονάδα αυτή δίνει αναφορά μόνο
στον πρίγκιπα και «συμμετείχε σε προηγούμενες
επιχειρήσεις εναντίον αντιφρονούντων, στο βασίλειο και στο εξωτερικό».
Επτά μέλη της Δύναμης αυτής συμμετείχαν
στην ομάδα που σκότωσε τον Τζαμάλ Κασόγκι.
Η Δύναμη Ταχείας Επέμβασης ήταν υπό την
επίβλεψη του Σαούντ αλ Καχτάνι, πρώην στενού
συμβούλου του πρίγκιπα, ο οποίος κατηγορείται
επίσης από την Τουρκία για τον φόνο του Κασόγκι. Στη Σαουδική Αραβία δεν του ασκήθηκε καμία δίωξη. Οι ΗΠΑ είχαν ήδη απαγορεύσει την
είσοδο του αλ Καχτάνι στο αμερικανικό έδαφος.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΙΑΝΤ

O πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής
Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
ρών. «Μίλησα χθες με τον βασιλιά...Του κατέστησα σαφές ότι οι κανόνες αλλάζουν και πρόκειται να ανακοινώσουμε σημαντικές αλλαγές
σήμερα και τη Δευτέρα. Θα τους καταστήσουμε
υπόλογους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Univision.

ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις σε βάρος μιας ειδικής μονάδας
επέμβασης της Σαουδικής Αραβίας καθώς και σε
βάρος του πρώην υπαρχηγού της υπηρεσίας
πληροφοριών της χώρας, του Άχμεντ αλ Ασίρι,
για τον ρόλο τους στη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.
Ο στρατηγός Ασίρι, ένας στρατιωτικός με μεγάλη επιρροή, είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία από τις σαουδαραβικές αρχές αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο. Η τουρκική δικαιοσύνη τον
κατηγορεί ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους
που διέταξαν τον φόνο του δημοσιογράφου, τον
Οκτώβριο του 2018, μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη. Η κυβέρνηση
του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
δεν του είχε επιβάλει κυρώσεις.
Τα μέτρα αυτά ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που βάζει στο στόχαστρο τον
πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας τον ότι «επικύρωσε» τη δολοφονία
του Κασόγκι.
Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στην Δύναμη Ταχείας Επέμβασης, η οποία στην έκθεση των μυστικών υπηρεσιών περιγράφεται ως μια ειδική

Η Σαουδική Αραβία «απορρίπτει κατηγορηματικά» την «αρνητική, αναληθή και απαράδεκτη» εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που σε έκθεσή τους κρίνουν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «ενέκρινε» τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ
Κασόγκι, το 2018.
«Η κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής
Αραβίας απορρίπτει πλήρως την (…) εκτίμηση
στην έκθεση που αφορά την ηγεσία του βασιλείου και σημειώνει ότι η έκθεση περιείχε ανακριβείς πληροφορίες και συμπεράσματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο
Εξωτερικών. Η ανακοίνωση αυτή μεταδόθηκε
από το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο
SPA. Το Ριάντ «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να αποδεχθεί» αυτά τα «ψευδή και επιζήμια συμπεράσματα», υπογραμμίζεται στο κείμενο αυτό.

ΖΗΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο ΟΗΕ

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών
για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, η οποία διενήργησε μια έρευνα για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι θα
αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα αυτό.
Η Ανιές Καλαμάρ, σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Twitter, προέτρεψε την Ουάσινγκτον
να επιβάλει κυρώσεις απευθείας στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν,
«στοχοθετώντας τα προσωπικά περιουσιακά
στοιχεία του αλλά και τις διεθνείς δεσμεύσεις
του». Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να
χορηγήσουν ασυλία στον πρίγκιπα και η Σαουδική Αραβία οφείλει να αποκαλύψει αν τα λείψανα
του Κασόγκι καταστράφηκαν μέσα στο προξενείο και πώς έγινε αυτό, πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει
ανταποκριθεί προς το παρόν στα αιτήματα να
σχολιάσει την έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τη δολοφονία του Κασόγκι.
Το Ριάντ αρνείται μέχρι σήμερα οποιαδήποτε
ανάμιξη του πρίγκιπα διαδόχου στην υπόθεση.

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπέρ της αδειοδότησης του εμβολίου της J&J
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων συνέστησε ομόφωνα την χορήγηση άδειας κατεπείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
Η γνωμοδότηση αυτής της επιτροπής, αποτελούμενη κυρίως
από ανεξάρτητους επιστήμονες, είναι συμβουλευτική, αλλά επιβεβαιώνει την πιθανή έγκριση του εμβολίου από τις αμερικανικές
υγειονομικές αρχές, η οποία αναμένεται.
Η αδειοδότηση του εμβολίου θα εκδοθεί από τον αμερικανικό
ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων (FDA). Για τα εμβόλια της
Pfizer και της Moderna, η έγκριση χορηγήθηκε την επόμενη ημέρα από την έκδοση της θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής αυτής. Δύο εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Johnson &

Johnson είναι έτοιμες να διανεμηθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα στη χώρα.
Μελετώντας λεπτομερώς τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές, οι
20 εμπειρογνώμονες εκτίμησαν ότι τα οφέλη του εμβολίου υπερβαίνουν τους κινδύνους από τη χρήση του.
«Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα ενάντια στις νέες παραλλαγές»,
τόνισε ένας από τους εμπειρογνώμονες, ο δρ. Τζέι Πορτνόι, αιτιολογώντας την απόφαση.
Το εμβόλιο της J&J έχει ξεκινήσει να χορηγείται ήδη στη Νότια
Αφρική.
Πέρα από το ότι είναι μονοδοσικό, το εν λόγω εμβόλιο έχει επίσης το υλικοτεχνικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποθηκευτεί σε
θερμοκρασίες ψυγείου, κάτι που θα διευκολύνει σημαντικά τη διανομή του.

Οικονομία
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ΕΡΗΜΗ ΠΟΛΗ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΤΟ LOCKDOWN

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με
πτώση 469,64 μονάδων (-1,5%), στις 30.932,37
μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας τεχνολογίας, έκλεισε ενισχυμένος κατά
72,91 μονάδες (+0,56%), στις 13.192,34 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, πιο ενδεικτικός
της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,19 μονάδων (-0,48%), στις 3.811,15 μονάδες.

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100 6.483,43 -168,53
Παρίσι
CAC 40 5.703,22 -80,67
Ζυρίχη
SMI
10.522,22 -136,65
Φραγκφ.DAX30
13.786,29 -93,04
Φραγκφ. EuroStoxx50 3.636,44 -48,84

-2,53%
-1,39%
-1,28%
-0,67%
-1,33%

Το ευρώ στα $1,2120
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του
δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45% και
διαμορφώνεται στα 1,2120 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 128,830 γεν, στο 0,8708
με τη στερλίνα και στο 1,0986με το ελβετικό
φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε
ποσοστό 0,08% έναντι του γεν και διαμορφώνεται
στα 106,290 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου
σημειώνει πτώση 0,66% και διαμορφώνεται στα
1,3923 δολάρια.

Οικονομικές ειδήσεις
**** Μεγάλη πτώση 11% σημείωσε, λόγω και
του lockdown, ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο της
χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον όγκο των
πωλήσεων να αυξάνεται μόνο στα σούπερ μάρκετ
και στα καταστήματα τροφίμων γενικότερα, και
στα φαρμακεία.
Ειδικότερα, ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε
σε: Ένδυση- υπόδηση (59,1%), Καύσιμα και
λιπαντικά αυτοκινήτων (27,8%), Βιβλία- χαρτικάλοιπά είδη (26,9%), Έπιπλα- ηλεκτρικά είδηοικιακό εξοπλισμό (17,9%) και Πολυκαταστήματα
(11,2%). Στον αντίποδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν
σε: Φαρμακευτικά- καλλυντικά (21,4%), Μεγάλα
καταστήματα τροφίμων (10,8%) και Τρόφιμαποτά- καπνό (7%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης
όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές)
παρουσίασε μείωση 11% τον Δεκέμβριο 2020 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου
2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Νοεμβρίου 2020 σημείωσε αύξηση 7,5%. Ο
εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε
μείωση 3% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020.
Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος
εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση
12,3% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, ενώ σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Νοεμβρίου2020 σημείωσε αύξηση 8,5%. Ο εποχικά
διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση
2,8% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020.
**** Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν το κυριότερο
εμπόδιο για την υιοθέτηση μιας διεθνούς
συμφωνίας για τη φορολόγηση των κολοσσών του
διαδικτύου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομικών.
Η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ
Γέλεν είπε στους ομολόγους της, στη σύνοδο της
G20, ότι η Ουάσινγκτον εγκαταλείπει την πρόταση
που είχε θέσει στο τραπέζι το 2019 η προηγούμενη
κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, για την εφαρμογή μιας ρήτρας «ασφαλούς λιμένα».
Με τη ρήτρα αυτή οι μεγάλες διαδικτυακές
εταιρείες θα είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν
θα δεχτούν το νέο φορολογικό σύστημα, σε
εθελοντική βάση, ή θα συνεχίσουν με το ισχύον.
Η Γαλλία χαιρέτισε αμέσως την αλλαγή στάσης
της Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι πλέον είναι
εφικτό να επιτευχθεί μια συμφωνία, μέχρι το
καλοκαίρι. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο
πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Χρηματιστήριο
Κύπρου

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Στιγμιότυπα από την πόλη του Ναυπλίου κατά τη διάρκεια των νέων μέτρων του
lockdown που εντάχθηκε η πόλη, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε άνοδο 1,40% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει,
κινούμενη σε εύρος διακύμανσης 22 μονάδων, κίνηση που παραπέμπει σε φάση συσσώρευσης.
Η αγορά ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο με σημαντικά κέρδη που ξεπέρασαν το 5%, ενώ ανάλογα
ήταν και τα μηνιαία κέρδη των τραπεζών.
Στις διεθνείς αγορές, στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκεται η μεγάλη επιδείνωση
στα ομόλογα λόγω πληθωριστικών πιέσεων, παρά
τις συνεχείς παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών,
με το αμερικάνικο 10ετές να προσεγγίζει το 1,50%
και το ελληνικό 10ετές στο 1,13%.
Για τα ελληνικά ομόλογα, αυτή ήταν η χειρότερη
εβδομάδα από τον Απρίλιο 2020, καθώς η απόδοση
του 10ετούς τίτλου ξέφυγε σε επίπεδα πάνω από το
1,10%, ποσοστό διπλάσιο από το ιστορικό χαμηλό
που είχε καταγραφεί στα μέσα Δεκεμβρίου.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 792,38 μονάδες, έναντι 781,42 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,40%.
Έκλεισε το Φεβρουάριο με κέρδη 5,73%, ενώ από
τις αρχές του 2021 καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 2,05%.
Τεχνικά, στήριξη για την αγορά υπάρχει στις 770
και χαμηλότερα στις 750 και 710 μονάδες, ενώ η
πρώτη αντίσταση, στην ανοδική πορεία της αγοράς, βρίσκεται στις 790 μονάδες και υψηλότερα

στις 810 και 830 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,15%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 1,14%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
άνοδο σε ποσοστό 4,61%, τον Φεβρουάριο σημείωσε άνοδο 5,64%, ενώ από τις αρχές του νέου έτους
υποχωρεί κατά 9,78%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 337,990
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,598 εκατ. ευρώ, από 60,502 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 535 εκατ . ευρώ και
διαμορφώθηκε στα 53,574 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 2,908 δισ. ευρώ και από
τις αρχές του έτους είναι μειωμένη 291 εκατ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και
η Alpha Bank διακινώντας 14.160.433 και
10,370.575 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 16,910 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 14,984
εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 54
πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Jumbo +4,45% και της Aegean Airlines +4,18%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Χαϊδεμένος -8,53% και Medicon -7,65%.

Οριακή μείωση αριθμού επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οριακή μείωση της τάξης του 0,05% σημείωσε ο
αριθμός των επιχειρήσεων της χώρας που έκαναν
έναρξη λειτουργίας πέρυσι, καθώς ανήλθαν σε 84.122
έναντι 84.164 το 2019.
Από την άλλη πλευρά, οι λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας ανήλθαν σε 37.345, παρουσιάζοντας μείωση 22,7% σε σχέση με το 2019 που είχαν ανέλθει σε 48.290.
Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» παρουσίασε το μεγαλύτερο σε απόλυτο μέγεθος πλήθος ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 14.847 ενάρξεις. Ο τομέας «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 92,9% στις ενάρξεις λειτουργίας, ενώ ο τομέας «‹Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά
37,2%.
Παράλληλα, ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» παρουσίασε το μεγαλύτερο σε απόλυτο μέγεθος πλήθος λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 8.082 λήξεις. Ο τομέας «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού» παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση 26,4% στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων, ενώ
ο τομέας «Ενημέρωση και επικοινωνία» παρουσίασε
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά 40,3%.

Η περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τη μεγαλύτερη
αύξηση 8,6% στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας
επιχειρήσεων, ενώ η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε την αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση 21,2%.
Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση 28,1% στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώ δεν παρατηρήθηκε
αύξηση σε κάποια περιφέρεια της Ελλάδας.
Οι Ανώνυμες Εταιρείες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση 18,9%, στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας, ενώ οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης παρουσίασαν την αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση 26,4%. Οι
Κοινοπραξίες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση
37,4% στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε κάποια κατηγορία νομικής
μορφής. Τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις σε απόλυτα μεγέθη που πραγματοποίησαν αλλαγή δραστηριότητας ταξινομούνταν το 2019 στον τομέα «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών» και ανήλθαν σε 2.404.
Από αυτές, οι περισσότερες, σε ποσοστό 32% μετακινήθηκαν το 2020 στον τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης». Ακολούθησαν 2.280 επιχειρήσεις που ταξινομούνταν το 2019 στον τομέα «Γεωργία, δασοκομία,
αλιεία» οι περισσότερες εκ των οποίων, σε ποσοστό
43,7% μετακινήθηκαν το 2020 στον τομέα «Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών».

Στις ζημιές «γύρισε» στην τελευταία συνεδρία της εβδομάδας το Χρηματιστήριο, με τον
Γενικό Δείκτη, συμπαρασυρόμενο κυρίως από
τις ζημιές στους τίτλους της Ελληνικής Τράπεζας, να υποχωρεί σε ποσοστό 0,55% στις 57,41
μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε στις
34,08 μονάδες, παρουσιάζοντας, επίσης, ζημιές σε ποσοστό 0,55%. Σε αυξημένα για την
εποχή επίπεδα διαμορφώθηκε ο ημερήσιος τζίρος, που ανήλθε σε €113.342.
Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο
κατέγραψε πτώση 0,35%, ενώ αντίθετα η απόδοση του μήνα καταγράφει κέρδη 2,06%.
Ανοδικά κινήθηκαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με εξαίρεση την Κύρια Αγορά, η οποία παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό
1,55%. Κέρδη, παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία με
2,55%, ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών
με 1,34% και η Εναλλακτική Αγορά με 0,53%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €49.733 (πτώση 4,81% - τιμή κλεισίματος €0,71). Ακολούθησαν οι μετοχές της
Logicom Public LTD με €26.010 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,35), της Demetra
Holdings Plc με €24.063 (άνοδος 1,52% - τιμή
κλεισίματος €0,40), της Τράπεζας Κύπρου με
€6.407 (πτώση 1,72% - τιμή κλεισίματος €0,80)
και της Louis PLC με €2.136 (άνοδος 2,00% τιμή κλεισίματος €0,10).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά και
τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των
συναλλαγών ανήλθε σε 89.

Άνοδος 0,8%
στο Δείκτη Τιμών
Παραγωγού
στη Βιομηχανία
τον Ιανουάριο
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2021 έφτασε στις
100,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο 2020.
Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση
3,6%.
Τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο 2020 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 2,2% και
της μεταποίησης κατά 0,6%. Στον τομέα της
παροχής νερού και ανάκτησης υλικών ο δείκτης σημείωσε μείωση κατά 0,5%.
Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
έτους, παρατηρείται αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (7,4%) και μείωση
σε όλους τους άλλους τομείς, ως εξής: παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος -15,3%, μεταποίηση
-0,9% και μεταλλεία και λατομεία -0,3%, σύμφωνα με την Cystat.
Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιανουάριο
2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις
στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (3,4%), στη βιομηχανία ξύλου (1,8%) και στην κατασκευή
επίπλων και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,0%), ενώ σημειώθηκαν μειώσεις
στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και
πλαστικές ύλες (-0,2%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-0,9%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-2,8%).
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Απετράπη πώληση
μαρμάρου από
την αρχαία
Σαλαμίνα στο ebay
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ένας ακόμη θησαυρός της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κύπρου, ένα μάρμαρο
από την αρχαία Σαλαμίνα, επιχειρήθηκε
να δημοπρατηθεί στον γνωστό ιστότοπο,
Ebay, από Ρώσο κάτοχό του.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η
άμεση παρέμβαση της Τασούλας Χατζητοφή, πρόσφυγα από την Αμμόχωστο ακτιβίστριας και συγγραφέως του βιβλίου
«Κυνηγός Εικόνων», έθεσε τέρμα στην δημοπρασία.
Σε σχέση με τα μάρμαρα της Σαλαμίνας
και την προσπάθεια δημοπράτησης τμήματος μαρμάρου της, στο Ebay, η ενημέρωση προς την κ. Χατζητοφή έγινε από
εθελόντρια, που ζει στο San Fransisco,
αναφέρεται.
Προστίθεται ότι η κ. Χατζητοφή, η
οποία γνωρίζει τα διευθυντικά στελέχη
του Ebay, τηλεφώνησε το βράδυ της Πέμπτης και ζήτησε όπως το συγκεκριμένο
μάρμαρο της Σαλαμίνας αποσυρθεί αμέσως από την δημοπρασία. Ταυτόχρονα ζήτησε όπως την φέρουν σε επαφή με τον
συλλέκτη που το δημοπρατούσε.
«Στόχος μας», δήλωσε η κ. Χατζητοφή,
«είναι να πληροφορηθούμε πότε και με
ποιο τρόπο το κομμάτι μάρμαρου φυγαδεύτηκε από την Σαλαμίνα και τα κατεχόμενα και ποιος είναι ο λαθρέμπορος. Πρέπει να στραφούμε στους εμπόρους της τέχνης και να ευαισθητοποιήσουμε συλλέκτες και κατόχους να τα δωρίσουν πίσω
στην Κύπρο», υπογράμμισε ακόμα η κ. Χατζητοφή.
Η κ. Χατζητοφή, μελετώντας με τον
Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αγγλίας UCL, Mark Altawee, τις αγοραπωλησίες στο Ebay, διαπίστωσαν ότι η Κύπρος είναι η 3η χώρα σε πωλήσεις αρχαιοτήτων
στον ιστότοπο όπου λαμβάνουν χώρα διαδικτυακές δημοπρασίες από όλο τον κόσμο.
Με τον καθηγητή Altawee, συνέγραψαν σχετικό άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε σε ακαδημαϊκά έντυπα, το 2020. Στο
άρθρο γινόταν αναφορά στη σημασία της
διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
των διάφορων πολιτισμών και των παράνομων δημοπρασιών, οι οποίες συνεργούν
στη λεηλασία και εκποίησή τους.
Η κ. Χατζητοφή, μέσω του οργανισμού
Walk of Truth, που ίδρυσε και λειτουργεί
με έδρα τη Χάγη (Ολλανδία), πέτυχε και
κατοχύρωσε άδεια από τον ιστότοπο για
προληπτική ενημέρωση όποιων αρχαιοτήτων θα πωλούνται στο Ebay.
Οπως αναφέρεται, η επιτήρηση γίνεται
διεθνώς από δίκτυο εθελοντών φοιτητών,
αρχαιολόγων και άλλων, που ενημερώνουν αμέσως το Ίδρυμα για παράνομες
ενέργειες με εμπόριο έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς πολλών χωρών.
Είναι γνωστό ως το δίκτυο Culture Crime
Watchers Worldwide, CCWW, το οποίο
καταγράφει και δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για παρανομίες.
Εξάλλου, εμπειρογνώμονες τεχνολογίας του Ebay, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες εθελοντές του ιδρύματος της κ.
Χατζητοφή, Walk of Truth, στην Αμερική,
εργάζονται για να καθορίσουν APIs που
κάνουν την επιτήρηση γρήγορη και εύστοχη, όχι μόνο για κλεμμένες αρχαιότητες της Κύπρου αλλά και για παράνομες
αρχαιότητες ανά τον κόσμο.
Το Ίδρυμα βασίζεται σε πληροφορίες
εθελοντών.
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243 νέα κρούσματα, κανένας θάνατος στην Κύπρο
Λευκωσία.

Τ

ο Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι το
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 δεν καταγράφηκανθάνατοι ασθενών με τελική αιτία
θανάτου την COVID-19, και συνεπώς ο συνολικός αριθμός θανάτων παραμένει 231. Καταγράφηκαν 243 νέα κρούσματα.
78 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ
των οποίων οι 20 σε σοβαρή κατάσταση. Έχουν
πραγματοποιηθεί συνολικά 40,747 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο
(PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).243 (ποσοστό θετικότητας: 0,60%) νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ
(PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 34,424.
Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19:
Δεν καταγράφηκαν σήμερα θάνατοι ασθενών με COVID-19. Ως εκ τούτου, ο συνολικός
αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο
COVID-19 παραμένει 231, εκ των οποίων:
- 154 άντρες (67%), και
- 77 γυναίκες (33%).
Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την
ασθένεια είναι τα 79 έτη.
Β. Νοσηλευόμενοι:
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ
νοσηλεύονται 78 ασθενείς της νόσου
COVID-19, εκ των οποίων οι 20 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 20 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 10
είναι διασωληνωμένοι, οι δύο νοσηλεύονται σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οκτώ σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Γ. Θετικά περιστατικά COVID-19
(PCR test και rapid test αντιγόνου):
Από τις 40,747 εργαστηριακές διαγνώσεις
που διενεργήθηκαν σήμερα οι 2,587 έγιναν με
τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 38,160 με τη
μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen
rapid test), εντοπίστηκαν 243 περιστατικά της
νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:
• 38 κρούσματα από 351 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης
των στενών επαφών (πρωτογενείς επαφές)
κρουσμάτων.
• 2 κρούσματα από 319 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
• 26 κρούσματα από 1,354 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
• 2 κρούσματα από 178 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των
Γενικών Νοσοκομείων.
• 1 κρούσμα από 248 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών
από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών
ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
• 1 κρούσμα από 268 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια.
• 173 κρούσματα από 37,892 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:
• 61 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των δευτερογενών
επαφών κρουσμάτων.
• 76 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο

επανελέγχου που διενεργείται την 7η ημέρα
από την άφιξη ατόμων που επέστρεψαν από το
Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας.

«ΕΚΡΗΞΗ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Τα περιστατικά, στην Επαρχία Λεμεσού τις
τελευταίες 14 ημέρες αποτελούν το 70% των
κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί παγκύπρια.
Στα σχολεία έγκειται η κυριότερη αιτία της
«έκρηξης» κρουσμάτων στη Λεμεσό, σύμφωνα
με τα όσα ανέφερε στην «Κ» ο υπεύθυνος της
ομάδας ιχνηλάτησης, Επιδημιολόγος, Βαλεντίνος Σιλβέστρος.
Ο κ. Σιλβέστρος σημείωσε ότι σε τέσσερα
σχολεία της Λεμεσού έχουν εντοπιστεί την τελευταία εβδομάδα γύρω στα 100 κρούσματα. Ο
ιός μεταδόθηκε από εκπαιδευτικούς σε παιδιά
τα οποία μετέδωσαν επίσης τον ιό σε άλλα άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Η μετάδοση του ιού γίνεται επίσης και μέσω
εργασιακών χώρων όπου έχουν εντοπιστεί
clusters.
Επιπλέον, τίθεται ζήτημα και με άτομα τα
οποία παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού αλλά
δεν περιορίζονται και προσέρχονται στην εργασία τους με αποτέλεσμα περαιτέρω μετάδοση.
Ο κ. Σιλβέστρος τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές θα πρέπει επιτέλους να εκλείψουν καθώς
δυσκολεύουν το έργο της αντιμετώπισης της
πανδημίας και έχουν ως αποτέλεσμα την μετάδοση και την αύξηση των κρουσμάτων του ιού.

Συνολικά 76.176
εμβολιασμοί

Τους 76.176 έφτασαν οι εμβολιασμοί στην
Κύπρο μέχρι 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, εκ των
οποίων οι 53.617 αφορούν άτομα που έλαβαν
την 1η δόση του εμβολίου και οι 22.559 άτομα
που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους (2η
δόση).
Όπως αναφέρεται, ο αρχικός στόχος που τέθηκε στο Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού για την
εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιωμένων ατόμων, περιλαμβανομένων και όσων διαμένουν
σε στέγες ευγηρίας, οδεύει προς επίτευξη, αφού
μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πέραν των
62.000 ατόμων τουλάχιστον με την 1η δόση.
Αυτή την περίοδο, προτεραιότητα για εμβολιασμό έχουν τα άτομα ηλικίας 71 ετών και άνω.
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και ο εμβολια-

σμός των επαγγελματιών υγείας, με 10.818 άτομα να έχουν λάβει τουλάχιστον τη 1η δόση του
εμβολίου μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Σε σχέση
δε με τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων,
κατόπιν εισήγησης της ad hoc Επιτροπής για
την ιεράρχηση των ευπαθών ομάδων, έχει αρχίσει η εμβολιαστική κάλυψη ομάδων ασθενών
όπως οι θαλασσαιμικοί, οι αιμοκαθαρόμενοι
και οι ασθενείς με σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Έως και τις 26 Φεβρουαρίου είχαν εμβολιαστεί με την 1η δόση 859 άτομα που ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες, ενώ στη βάση της
ιεράρχησης που γίνεται, προστίθενται σταδιακά νέες κατηγορίες ασθενών, όπως τα άτομα με
σοβαρή παχυσαρκία, ανοσοεπάρκεια και μεταμοσχευμένοι.
Την ίδια ώρα, τέθηκαν σε λειτουργία αυτή
την εβδομάδα δύο νέα Εμβολιαστικά Κέντρα
στην Πάφο και την Λάρνακα, τα οποία είναι δυναμικότητας ταυτόχρονης λειτουργίας εφτά
συνεργείων έκαστο. Συνεπώς, οι εμβολιασμοί
πραγματοποιούνται πλέον σε 11 Κέντρα Εμβολιασμού παγκύπρια, από συνολικά 26 συνεργεία. Σε πλήρη ανάπτυξη των Εμβολιαστικών
Κέντρο, θα μπορούν να διενεργούνται μέχρι
και 15.000 εμβολιασμοί ημερησίως. Επιπλέον,
εμβολιασμοί διενεργούνται από έξι κινητές μονάδες παγκύπρια. Συγκεκριμένα, την Κυριακή,
28 Φεβρουαρίου, κινητή μονάδα θα βρίσκεται
στον Πεδουλά, όπου θα πραγματοποιήσει εμβολιασμούς σε άτομα ηλικίας 70 ετών και πάνω
που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, καλύπτοντας
έτσι τις κοινότητες της περιοχής της Μαραθάσας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει θεσπίσει διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού
κατ’ οίκον σε κλινήρεις ασθενείς που εκφράζουν ενδιαφέρον για εμβολιασμό.
Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν αξιολογηθεί και αδειοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων τρία εμβόλια, της Pfizer/
BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Αίτηση για αδειοδότηση έχει υποβάλει στον
ΕΜΑ και η εταιρεία Johnson&Johnson, που
αναμένεται να αξιολογηθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου.
Το Υπουργείο Υγείας, αναφέρει ότι αναγνωρίζοντας ότι το εμβόλιο αποτελεί την ασπίδα
μας ενάντια στον ιό, προχωρά με το Εμβολιαστικό Πλάνο για κάλυψη των πολιτών το ταχύτερο δυνατό, ώστε να επιτευχθεί προστασία
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και κατ’
επέκταση, αποσυμφόρηση του Συστήματος
Υγείας.
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Απορρίπτει το βρετανικό σχέδιο συνομοσπονδίας το ΑΚΕΛ
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
ο αποτέλεσμα της άτυπης πενταμερούς
διάσκεψης για το Κυπριακό θα εξαρτηθούν από τις τοποθετήσεις των διαφόρων
πλευρών και πρωτίστως της τουρκικής που
«απαράδεκτα επιμένει σε θέσεις οι οποίες δεν
μπορούν να αποτελέσουν βάση για την έναρξη της όποιας διαδικασίας», δήλωσε ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ.

κές διαδικασίες που το κάθε κράτος θα πρέπει
να ακολουθήσει για να επιλύσει τα προβλήματα. «Εμείς απαιτούμε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στις διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν και να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου
ανήκουν». Χρειάζεται, πρόσθεσε, η κυβέρνηση
να στραφεί και σε άλλες αγορές -οι οποίες αντιλαμβάνομαι είναι σε διαδικασία έγκρισης από
την ΕΕ τα συγκεκριμένα εμβόλια. Θα πρέπει να
προλάβουμε να παραγγείλουμε ώστε μόλις
εγκριθούν να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί
ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ, κατέληξε ο κ.
Κυπριανού.

Τ

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά από επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά του ΟΧΙ και την Λαϊκή
Γειτονιά, ο Άντρος Κυπριανού είπε ότι έχει τεράστια σημασία πώς θα συμπεριφερθεί και η ε/κ
πλευρά. «Πρέπει να συμπεριφερθεί με τρόπο
που από την μια να αφαιρεί τα όποια προσχήματα από την Τουρκική πλευρά και από την άλλη να δημιουργεί προϋποθέσεις που θα σπρώχνουν, θα υποχρεώνουν την Τουρκία και την
ηγεσία της Τ/κ κοινότητας να επιστέψει πίσω
στη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού.
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κ. Αναστασιάδη».
Ο κ. Κυπριανού υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ
υπέβαλλε από τις 8 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρωμένη πρόταση για το πιο πάνω αλλά «δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν εισακουστήκαμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο κ. Αναστασιάδης,
διότι αντιλαμβάνεστε εκείνος διαχειρίζεται το
Κυπριακό. Δεν σας κρύβω ότι εμείς ανησυχούμε
πάρα πολύ για όλα όσα συζητιούνται τις τελευταίες μέρες».
Αναφερόμενος στις Βρετανικές ιδέες και τον
ισχυρισμό ότι το ΑΚΕΛ τις απορρίπτει επειδή
προέρχονται από την Βρετανία, ο ΓΓ του κόμματος είπε ότι «είναι μεγάλη ανοησία αυτό το
πράγμα. Το ΑΚΕΛ απορρίπτει τις συγκεκριμένες ιδέες για το περιεχόμενο το οποίο έχουν,
περιεχόμενο το οποίο αν υιοθετηθεί θα οδηγήσει σε συνομοσπονδία. Ε, δεν πρόκειται ποτέ το
ΑΚΕΛ να δεχτεί ούτε δύο κράτη, ούτε συνομοσπονδία και αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταστήσει ξεκάθαρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια».
Δεν είναι σήμερα που είμαστε ξεκάθαροι ότι
εμείς το μόνο που συζητούμε είναι διζωνική, δι-

κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα
όπως αυτή ερμηνεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη,
πρόσθεσε ο κ. Κυπριανού λέγοντας ότι την πολιτική ισότητα την έχουμε αποδεχτεί από το
1991 ως Κυπριακή Δημοκρατία «και διερωτώμαι γιατί πρέπει να συζητούμε σήμερα για τα
θέματα της πολιτικής ισότητας»

Πανδημία

Ερωτηθείς για την πανδημία, ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ ανέφερε ότι και στην σύσκεψη των αρχηγών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την
περασμένη Τετάρτη είχε πει ότι σειρά προβλημάτων χρήζουν και εναλλακτικών επιλογών
από την κυβέρνηση, που πρώτα και κύρια όπως
είπε - θα πρέπει ν’ αρχίσει να εισακούει τις απόψεις των επιδημιολόγων.
«Δεν γίνεται οι επιδημιολόγοι να λένε ότι
μπορούν να αναπτυχτούν διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως πχ, κοινωνική και πολιτική

δραστηριότητα φτάνει να ακολουθούνται τα
συγκεκριμένα πρωτόκολλα και την ίδια στιγμή
να λέει η κυβέρνηση δεν μπορώ να το εφαρμόσω γιατί δεν έχω επαρκείς δυνατότητες αστυνόμευσης ή επιτήρησης». Η κυβέρνηση , πρόσθεσε, οφείλει να εξεύρει τρόπους επιτήρησης
και να λειτουργήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες..
Το δεύτερο, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι
«μπαμπούλας» ο μεγάλος αριθμός νοσηλευόμενων στο δημόσιο τομέα υγείας, αλλά χρειάζεται συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ώστε
να εξασφαλιστούν περισσότερες κλίνες «και να
μην μας λένε ότι έχουν φτάσει στα όριά τους ο
δημόσιος τομέας και να υποχρεωνόμαστε να
κλείνουμε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας».
Ως τρίτο σημείο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στα εμβόλια λέγοντας πως ένα είναι η προμήθεια από την ΕΕ, κι άλλο οι συμπληρωματι-

Σε ενότητα καλεί τα κόμματα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί όλα τα
κόμματα και τις ηγεσίες τους στη μέγιστη δυνατή ενότητα για να επιτευχθεί ο διαχρονικός
στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς, αναφέρει ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρας Παπαδόπουλος σε γραπτή του απάντηση στον ΓΓ του
ΑΚΕΛ Αντρο Κυπριανού για το Κυπριακό
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο κ.
Παπαδόπουλος σημειώνει στην γραπτή του
απάντηση ότι οι διαχρονικές θέσεις της τουρκικής πλευράς, αλλά και οι θέσεις που εκφράζονται πρόσφατα για την Κύπρο είναι πολύ καλά
γνωστές. Και για αυτές δεν ευθυνόταν και δεν
ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, προσθέτει.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνεχίζει, δήλωσε και επαναλαμβάνει συνεχώς την αποφασιστικότητα του να εμπλακεί εκ νέου σε συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, στη βάση
των διαχρονικών θέσεων της ελληνοκυπριακής
πλευράς για επίτευξη μιας βιώσιμης, λειτουργικής και διαρκούς λύσης.
«Έχει εκφράσει και έχει μεταφέρει επίσης το
τελευταίο διάστημα την αποφασιστικότητα

του και την ισχυρή πολιτική του βούληση να
συμμετάσχει στην άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο που έχει συγκαλέσει ο ΓΓ των ΗΕ, συμβάλλοντας εποικοδομητικά σε συμφωνία για επανέναρξη των συνομιλιών. Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί όλα τα κόμματα
και τις ηγεσίες τους στη μέγιστη δυνατή ενότητα για να επιτευχθεί ο διαχρονικός στόχος της
ελληνοκυπριακής πλευράς» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Με γραπτή δήλωση το βράδυ της Τετάρτης,
ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ανακοίνωσε την σύγκληση της άτυπης
συνάντησης 5+1 για την Κύπρο, από τις 27-29
Απριλίου, στη Γενεύη.
«Μετά τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγε εκ
μέρους του ΓΓ η ανώτερη αξιωματούχος του
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, τους περασμένους μήνες, ο Γενικός Γραμματέας προτίθεται να συγκαλέσει μία άτυπη συνάντηση 5+1 για το κυπριακό ζήτημα, στις Γενεύη της Ελβετίας, από
τις 27-29 Απριλίου», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.
Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος του ΓΓ, «ο
σκοπός της συνάντησης θα είναι να προσδιορίσουν αν υπάρχει κοινό έδαφος για να διαπραγματευτούν τα μέρη μία διαρκή λύση του κυπριακού προβλήματος, εντός προβλεπτού ορίζοντα», καταλήγει η δήλωση του κ. Ντουζαρίκ.

ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Τουρκία στηρίζει αποφασιστικά το όραμα
για δύο κράτη βάσει της κυριαρχικής ισότητας
και του ίσου διεθνούς στάτους, ανέφερε ο
Τούρκος Πρόεδρος στον Τ/κ ηγέτη κατά την
διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ερσίν
Τατάρ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι ο κ. Τατάρ
τηλεφώνησε την Παρασκευή το βράδυ στον
Τούρκο Πρόεδρο για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του. Του μίλησε και για το Κυπριακό λέγοντας ότι συνεχίζει την προεργασία ενόψει
της άτυπης συνάντησης 5 + ΗΕ για το Κυπριακό. Ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρεται, του είπε
πως η Τουρκία στηρίζει με αποφασιστικότητα
το όραμά του για δύο κράτη με βάση την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς.
«Αυτό ενισχύει την ενότητα και τη θέση μας
σημείωσε (ο Τούρκος Πρόεδρος) τονίζοντας
την σημασία που έχει να συνεχίσει κι ο τ/κ λαός να δείχνει ενότητα και σύμπνοια σε αυτή τη
διαδικασία».
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Ερντογάν διαβεβαίωσε τον κ. Τατάρ ότι θα συνεχίζει η αλληλεγγύη της Τουρκίας στο ψευδοκράτος κατά την
διάρκεια της πανδημίας κι αυτό περιλαμβάνει
τα εμβόλια και την στήριξη σε θέματα υγείας.

Β. Παπαδόπουλος:
Την Κυβέρνηση
την καθοδηγούν
επιστημονικές
απόψεις, όχι
πολιτικές
σκοπιμότητες
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Είναι διεθνώς παραδεκτό ότι η Κύπρος
είναι πρώτη σε αριθμό τεστ στην ΕΕ κάτι
που επέτρεψε η χώρα μας να κατατάσσεται μαζί με τα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση από την εκδήλωση της πανδημίας, ανάμεσα στις πέντε καλύτερες χώρες
στον κόσμο για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρει σε γραπτή
του απάντηση ο Διευθυντής του Γραφείου
Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας
Βίκτωρας Παπαδόπουλος στον ΓΓ του
ΑΚΕΛ Αντρο Κυπριανού.
«Αυτό επιτεύχθηκε διότι υπήρξε αγαστή
συνεργασία και λαμβάνονταν και λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη οι εισηγήσεις
των επιδημιολόγων» συνεχίζει ο κ. Παπαδόπουλος.
Αναφέρει ότι στα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη λήφθηκαν πλήρως
υπόψη οι εισηγήσεις των ειδικών, όπως
πάντοτε, για αργή και σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων, σύμφωνα και με την
επιδημιολογική εικόνα, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία βδομάδα που
δείχνει αύξηση της θετικότητας.
«Άρα, την Κυβέρνηση την καθοδηγούν
επιστημονικές απόψεις και όχι πολιτικές
σκοπιμότητες» σημειώνει.
Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα υγείας ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι αυτός
ανταποκρίνεται θετικότατα με επαρκή
αριθμό κλινών, εξοπλισμό και δυνατότητες του συστήματος σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει, επίσης, και η
άριστη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
εδώ και αρκετό καιρό.
Όσον αφορά το θέμα των εμβολίων, σημειώνει ότι η Κυβέρνηση παρήγγειλε
έγκαιρα τον μέγιστο αριθμό εμβολίων από
τις εταιρείες τα εμβόλια των οποίων πρόκειται να εγκριθούν στο αμέσως επόμενο
διάστημα, δηλαδή της Johnson and
Johnson, Curevac και Sanofi.
«Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι από την περίοδο 27 Δεκεμβρίου
2020 μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021 έχουν
εμβολιαστεί 76,176 άτομα, εκ των οποίων
πέραν των 61 χιλιάδων είναι άτομα άνω
των 71 ετών, 10.818 είναι επαγγελματίες
υγείας, ενώ 859 άτομα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.Αρχίζει δε
άμεσα ο εμβολιασμός των ατόμων που είναι κλινήρη, ενώ τώρα εμβολιάζονται άτομα 70 ετών και άνω, στην περιοχή Μαραθάσας» καταλήγει.
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Καταγγελίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη Μαρίνα της Λάρνακας
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)

Π

ίσω από τα οκτώ «χρυσά» διαβατήρια
που δόθηκαν σε διευθυντικά στελέχη
εταιρείας που συνδέεται με την επένδυση της
μαρίνας Αγίας Νάπας βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδη, αναφέρει
έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία
τα συγκεκριμένα «χρυσά» διαβατήρια παραχωρήθηκαν ενώ δεν ικανοποιούσαν τα οικονομικά κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικών
Προγράμματος (ΚΕΠ). Η έκθεση «φωτογραφίζει» και πάλι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
λόγω εμπλοκής σε αυτήν προσώπου από το
περιβάλλον του, με τα κόμματα να θέτουν και
πάλι θέμα τάξης και σύγκρουσης συμφερόντων για τον κ. Αναστασιάδη.
Ειδικότερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία οδηγήθηκε στη διερεύνηση των οκτώ «χρυσών» διαβατηρίων με αφορμή απόφαση που έλαβε το
Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/6/2018 με βάση
την οποία εκμισθώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία
της μαρίνας Αγίας Νάπας κρατική γη για χρονική διάρκεια όση και η σύμβαση μίσθωσης της
μαρίνας, δηλαδή έως τις 27/4/2067, τροποποιώντας έτσι ουσιωδώς τόσο τους όρους του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε όσο και την ίδια
τη συναφθείσα σύμβαση. Το εν λόγω παραλιακό κρατικό τεμάχιο που εκτιμήθηκε στα €2,5
εκατ. σε τιμές 2018 είναι συνολικής έκτασης
3.093 τ.μ. και εκμισθώθηκε για τουριστικούς
σκοπούς και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωσή του µε τον χώρο της μαρίνας Αγίας Νάπας
«ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια πολεοδομικά
και αρχιτεκτονικά άρτια και ενιαία ανάπτυξη
της περιοχής, µε αδιάκριτη και απρόσκοπτη
πρόσβαση προς την παραλία». H Eλεγκτική
Υπηρεσία καταλήγει στην έκθεση της ότι, εκ
πρώτης όψεως, η σύναψη της συγκεκριμένης
σύμβασης μίσθωσης δεν συνάδει με τη νομοθεσία και δεν διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση
της κρατικής γης και τη μεγιστοποίηση των
κρατικών εσόδων.

O Αιγύπτιος

Η Ελεγκτική Υπηρεσία όπως αναφέρει στην
έκθεσή της, χάριν διαφάνειας και ιδίως εξαιτίας
του γεγονός ότι η εκμίσθωση του παραπάνω
κρατικού τεμαχίου αποφασίστηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνει ότι ένας εκ
των διευθυντών της εταιρείας που διαχειρίζεται
τη μαρίνα της Αγίας Νάπας «είναι πρόσωπο
από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας». Αναφέρει, επίσης, ότι
οι αιτήσεις για πολιτογράφηση των οκτώ διευθυντών της εταιρείας που κατέχει το 80% της
εταιρείας που διαχειρίζεται τη μαρίνα της Αγίας
Νάπας υποβλήθηκαν από το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι. Η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει και σε άλλη μία διαπίστωση: Το πρόσωπο από το οικογενειακό
περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας
ανέλαβε διευθυντής στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη μαρίνα της Αγίας Νάπας τον Νοέμβριο
του 2015 ταυτόχρονα με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διεύθυνση της εταιρείας
του Αιγύπτιου επενδυτή, ο οποίος απέκτησε
τον έλεγχο του 80% και έναν χρόνο αργότερα
έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του
ΚΕΠ. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο Ναγκίμπ Σαουΐρις, που έγινε ευρέως
γνωστός τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από ξυλοδαρμό του σε νυκτερινό κέντρο της Αγίας
Νάπας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν προέβη σε
σχόλια για την πολιτογράφησή του καθώς δεν
έχει πρόσβαση στους φακέλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεπώς, παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο και ο Αιγύπτιος επενδυτής
έλαβε υπηκοότητα μέσω του δικηγορικού γραφείου Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι.

Σημειώνεται, συναφώς, ότι μεταξύ των ετών
2018 και 2020 οκτώ πρόσωπα που είναι διευθυντές σε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο που
ανήκει στον Αιγύπτιο επενδυτή και είναι η μητρική (holding) της εταιρείας που κατέχει το
80% του μετοχικού κεφαλαίου της διαχειρίστριας εταιρείας της μαρίνας Αγίας Νάπας, έλαβαν
επίσης την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο
του ΚΕΠ. Λόγω του ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία
δεν έχει πρόσβαση στους φακέλους των «χρυσών» διαβατηρίων δεν ελέγχθηκαν οι διαδικασίες πολιτογράφησης. Ωστόσο, από τα στοιχεία
που εξασφάλισε η Ελεγκτική Υπηρεσία από το
Κτηματολόγιο και το Τμήμα Φορολογίας διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα αυτά αγόρασαν μεν
κατοικία, οι επτά σε υπό ανέγερση οικοδομές
στη μαρίνα Αγίας Νάπας και ο όγδοος στη Λάρνακα, πλην όμως δεν πληρούσαν τα υπόλοιπα
οικονομικά κριτήρια. Από το Υπουργείο Οικονομικών λέχθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι
για τα πιο πάνω οκτώ πρόσωπα, παρόλο που
δεν πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια, ο
υπουργός Οικονομικών εισηγήθηκε στον
υπουργό Εσωτερικών, δεδομένου του γενικότερου άμεσου οφέλους προς την κυπριακή οικονομία που προκύπτει από το ύψος της επένδυσης της μητρικής εταιρείας στην οποία τα πρόσωπα αυτά είναι διευθυντές, να υποβληθεί εκ
μέρους του σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησή τoυς, με την οποία ο ίδιος θα συμφωνούσε.
Όπως και έγινε. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από
το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης &
Συνεταίροι και κατατέθηκαν στο Υπουργικό
Συμβούλιο για έγκριση έχοντας τη θετική εισήγηση και των δύο υπουργών. Σημειώνεται ότι
με την ίδια επιχειρηματολογία και χωρίς να ικανοποιούνται τα οικονομικά κριτήρια του ΚΕΠ
παραχωρήθηκαν τα 27 «χρυσά» διαβατήρια (18
συν εννέα συγγενείς) στα διευθυντικά στελέχη
εταιρειών που συνδέονται με την επένδυση του
καζίνου στην Κύπρο και σε 64 στελέχη της
Wargaming. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ωστόσο
ότι πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις που δεν
εμπίπτουν στη σφαίρα ελέγχου του γενικού
ελεγκτή.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν άφησε στην έκθεση της κανένα υπονοούμενο, κατέγραψε μόνο
γεγονότα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
Οπως σημειώνει, «σε απάντηση σημερινής
ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο μέχρι σήμερα αρνείτο να απαντήσει τις
επιστολές μας για το θέμα, επισημαίνουμε τα
ακόλουθα: Για το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας υφίσταται αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή
(ΔΕΜ). Είναι άξιον απορίας πως γίνεται να
λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να ενημερώνεται καν η ΔΕΜ. Το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) επιβάλλει όπως, ακόμη και σε απλές ενοικιάσεις γης για τις οποίες
δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία δημοσίων συμβά-

σεων, τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της
αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της
αποφυγής διακρίσεων. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Προσθέτει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση,
η εκμίσθωση συνιστά και τροποποίηση υφιστάμενης δημόσιας σύμβασης, για την οποία θα
έπρεπε να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία που
αφορά σε τέτοιες τροποποιήσεις. Αρμόδια όργανα για την έγκριση τέτοιας τροποποίησης είναι η ΔΕΜ και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών
και Απαιτήσεων.
«Το βασικότερο είναι πως ο χειρισμός που
έγινε έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Η εκμίσθωση κρατικής γης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, πέραν της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, διασφαλίζει την εκμίσθωση στην καλύτερη δυνατή
τιμή.
Παραμένουμε στη θέση ότι η Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, και εις βάρος
του δημοσίου συμφέροντος» αναφέρει.
Συνεχίζει ότι «η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν
άφησε στην έκθεση της κανένα υπονοούμενο,
κατέγραψε μόνο γεγονότα. Η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, και
ένας εκ των Διευθυντών της εταιρείας είναι
πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του
Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, μεταξύ
των ετών 2018 και 2020, οκτώ πρόσωπα που είναι διευθυντές σε μητρική (holding) εταιρείας
έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατά παράβαση των ισχύοντων κριτηρίων, με
πάροχο το δικηγορικό γραφείο στο οποίο έχουν
συμφέρον οι θυγατέρες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να αποσιωπήσουμε τα
γεγονότα αυτά;»
«Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει με την εξέταση της διαδικασίας πολιτογράφησης των οκτώ
προσώπων ώστε να διερευνηθούν και άλλες
πτυχές της διαδικασίας. Με δεδομένη την άρνηση της Κυβέρνησης για παραχώρηση των
σχετικών φακέλων, θα αρχίσουμε με τα πέντε
πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν στις
21.8.2020, μετά δηλαδή που τέθηκαν σε ισχύ οι
σχετικοί Κανονισμοί ΚΔΠ 379/2020, και εκτός
της περιόδου των όρων εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που υπάρξουν
οποιαδήποτε άλλα ευρήματα, πέραν αυτών που
έχουν ήδη περιληφθεί στη χθεσινή έκθεση, θα
εκδώσουμε ειδική έκθεση» καταλήγει η ανακοίνωση.
(ΚΥΠΕ/ΑΑΡ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αναφορικά με τα όσα ο Γενικός Ελεγκτής της
Δημοκρατίας αναφέρει στην έκθεση του για τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκμίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας,
στην ιδιωτική Εταιρεία, με αρ. αίτησης ΑΔΧ
40/2017, το Υπουργείο Εσωτερικών «κατηγο-

ρηματικά διαβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν ήταν σύμφωνες με την υφιστάμενη Νομοθεσία».
Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι
«πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία η διάθεση κρατικής γης διέπεται
από το άρθρο 18 του Κεφαλαίου 224, (Νόμος
Περί διακατοχής εγγραφής και εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας) και τον Κανονισμό 8 (1) και
(2) που προνοούν με σαφήνεια τη διάθεση κρατικής γης για τουριστικούς σκοπούς, δίνοντας
την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά».
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τις εισηγήσεις όλων των αρμοδίων
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Νομικής Υπηρεσίας η οποία και ενέκρινε το περιεχόμενο της σύμβασης μίσθωσης, προσθέτει.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνεχίζει, η
αιτήτρια Εταιρεία, η οποία είναι και η διαχειρίστρια της Μαρίνας της Αγίας Νάπας, αιτήθηκε
την μίσθωση του τεμαχίου με αρ. 483 έκτασης
3,093 τμ το οποίο εισέρχεται σαν σφήνα στο
χώρο υλοποίησης του έργου, με σκοπό την αξιοποίηση του για τη δημιουργία μιας πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά άρτιας και ενιαίας ανάπτυξης στην περιοχή με απρόσκοπτη και αδιάκοπη πρόσβαση στην παραλία, πρόνοιες που
προνοούνται στους σχετικούς Κανονισμούς.
«Το υπό αναφορά τεμάχιο δεν θα μπορούσε
να περιληφθεί στην αρχική διαδικασία μίσθωσης/αδειοδότησης της ανάπτυξης της Μαρίνας
αφού ήταν δεσμευμένο με άλλη μίσθωση η
οποία τερματίστηκε μεταγενέστερα.Η δε αναφορά του Γενικού Ελεγκτή ότι «αποτελεί μη
αποδεκτή πρακτική ένας ιδιώτης να εντοπίζει
κρατική γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε
ανταγωνιστική διαδικασία να αποτείνεται στο
Υπουργικό Συμβούλιο και να εξασφαλίζει την
εκμίσθωση της» συγκρούεται με τις ξεκάθαρες
πρόνοιες του Κανονισμού 8 εδάφια (1) και (2)
τα οποία δίνουν τη σχετική εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο» προσθέτει το Υπουργείο.
Ως εκ τούτου, αναφέρει, «αντί ο Γενικός Ελεγκτής να ερμηνεύει κατά το δοκούν τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και να αφήνει
υπονοούμενα για πιθανή εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην όλη διαδικασία, θα
ήταν δεοντολογικά ορθότερο, να καταθέσει τη
διαφωνία του για το τι οι Κανονισμοί διαλαμβάνουν και να εισηγηθεί την τροποποίηση
τους».

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε σχέση με την
Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για
το Υφυπουργείο Τουρισμού, δημοσιεύει αναλυτική Έκθεση με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
του επί σειρά θεμάτων που αναφέρονται στην
έκθεση.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο θέμα της
σύμβασης μίσθωσης κρατικής γης στον Δήμο
Αγίας Νάπας, σημειώνοντας ότι δεν κατανοεί
πώς συμβάλλουν στη διαφάνεια αναφορές για
το συγκεκριμένο θέμα στην Έκθεση της Ελε-
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εμπλέκουν την οικογένεια του Προέδρου Αναστασιάδη
γκτικής Υπηρεσίας.
Όπως αναφέρεται το Υφυπουργείο δεν είναι
σε θέση να κατανοήσει , επίσης, τι προσφέρουν
στη διαφάνεια, την οποία επικαλείται η Ελεγκτική Υπηρεσία καθώς και γιατί χρειάζονται,
ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που η Υπηρεσία
δεν έχει καταλήξει σε κάτι μεμπτό, αναφορές
που περιέχονται τόσο στη σύνοψη όσο και στο
κείμενο της έκθεσης.
Οι αναφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίες στο
συγκεκριμένο θέμα όπως παραθέτονται από το
Υφυπουργείο είναι οι εξής: «Σημειώνουμε, χάριν
διαφάνειας και ιδίως δεδομένου πως η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι στην εταιρεία Γ ένας εκ των Διευθυντών είναι πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το
πρόσωπο αυτό δεν φαίνεται να έχει μετοχές
στην εταιρεία και κατέστη διευθυντής τον Νοέμβριο του 2015, ταυτόχρονα με την είσοδο στο
μετοχικό κεφάλαιο και στη διεύθυνση της εταιρείας ξένου επενδυτή, ο οποίος (μέσω εταιρειών του) απέκτησε τον έλεγχο του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Γ.
Αναφέρουμε επίσης πως ο ξένος επενδυτής,
ο οποίος, όπως αναφέρεται πιο πάνω, απέκτησε
το 2015 τον έλεγχο του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Γ, έλαβε το 2016 την κυπριακή υπηκοότητα, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), κάτι
για το οποίο η Υπηρεσία μας, με τα ενώπιόν της
στοιχεία, δεν έχει οποιαδήποτε παρατήρηση».
«Ως εκ των πιο πάνω, το Υφυπουργείο δεν
έχει οτιδήποτε να σχολιάσει επί του περιεχομένου του μέρους αυτού, συμπεριλαμβανομένης
και της σύστασης η οποία είναι γενική και την
οποία το Υφυπουργείο πάντοτε εφαρμόζει»,
αναφέρεται.
Προστίθεται ότι για υποβοήθηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υφυπουργείο κοινοποιεί
την απάντησή του αυτή, μαζί με την ειδική έκθεση της Υπηρεσίας σας, Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου (λόγω των αναφορών σε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου) και στα
Υπουργεία, Τμήματα των οποίων αναφέρονται
στην έκθεση, για οποιεσδήποτε ενέργειες κρί-

νουν σκόπιμες με βάση τις αρμοδιότητές τους.
Σημειώνεται επίσης ότι οι αναφορές αυτές
δεν σχετίζονται ούτε με τις αρμοδιότητες του
ΚΟΤ, του οποίου το Υφυπουργείο αποτελεί μετεξέλιξη. Κατ’ επέκταση, το Υφυπουργείο δεν
μπορεί να διαγνώσει πώς τα συγκεκριμένα αποσπάσματα σχετίζονται με τον έλεγχο της ορθότητας των διαδικασιών επιτέλεσης των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Τουρισμού.
Μεταξύ άλλων το Υφυπουργείο αναφέρει ότι
σύμφωνα με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα υποβάλει πρόταση για διορισμό Λειτουργών του Υφυπουργείου ως Συντονιστών
των Επιτροπών Παρακολούθησης των Συμβάσεων των Μαρίνων, στην επόμενη συνεδρία της
Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων. Όσον αφορά στα Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης
των υπό αναφορά Συμβάσεων, ενδείκνυται να
συμπεριληφθεί κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με υπόβαθρο μηχανικής επιστήμης ή/και εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων
για έργα τέτοιας εμβέλειας, από άλλες Κρατικές
Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων θα κληθούν να εισηγηθούν αντίστοιχους Λειτουργούς από τις Υπηρεσίες που εκπροσωπούν.
Σε άλλο θέμα που θίγει η Ελεγκτική Υπηρεσία

στην έκθεσή της και συγκεκριμένα για την καταβολή επιχορήγησης ύψους €260.000 σε ιδιωτική εταιρεία για τη διοργάνωση δύο τουρνουά
γκολφ, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι «από την
εξέταση του περιεχομένου της ειδικής έκθεσης
έχουμε διαπιστώσει ότι δεν αποτυπώνονται ξεκάθαρα, ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, τα οποία είχαν αναλυθεί εκτενώς στις δύο επιστολές μας με ημερ. 30.12.2020
και 28.1.2021. Ως αποτέλεσμα, από την έκθεση
δεν μπορεί να δοθεί πλήρης και ορθή εικόνα.
Κρίνουμε, συνεπώς, απολύτως αναγκαίο να τα
επαναλάβουμε συνοπτικά».
Σημειώνει ότι καταρχήν, στην έκθεση δεν γίνεται καμιά αναφορά στη διαδικασία που ακολούθησε το Υφυπουργείο για την έγκριση και
την καταβολή της χορηγίας, εκτός από αποσπασματικές αναφορές και προσθέτει ότι η όλη διαδικασία αναλύθηκε εκτενώς και συγκεκριμένα,
ειδικά στην επιστολή του με ημερ. 28.1.2021.
Οπως αναφέρει, ενδεικτικά, η αναφορά ότι
επιχορηγήθηκε ολόκληρο το ποσό εξόδων του
τουρνουά δεν είναι ορθή, καθώς τα συνολικά
έξοδα της διοργάνωσης ήταν λιγότερα από αυτά που επιχορηγήθηκαν, ενώ σε αυτό το ποσό
δεν περιλαμβάνονταν άλλα έξοδα όπως προβολής, τα οποία το Υφυπουργείο είχε καθορίσει

ρητά εξαρχής ότι δεν επρόκειτο να επιχορηγήσει.
Δεύτερο, αναφέρει, στην έκθεση δεν γίνεται
αναφορά στα οφέλη που αποκόμισε η Κύπρος
από την πραγματοποίηση των τουρνουά καθώς
και στο ότι, εάν δεν παραχωρείτο η χορηγία, η
διοργάνωση δεν θα γινόταν στην Κύπρο, με
αποτέλεσμα αυτά τα πλεονεκτήματα να μην είχαν αποκομιστεί.
Τρίτο, το Υφυπουργείο διαφωνεί με τη θέσεις
της Υπηρεσίας ότι η «Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερ. 15.3.2019, με την οποία
εγκρίθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια για τις χορηγίες που παραχωρούνται από το Υφυπουργείο
Τουρισμού, θεωρούμε σημαντικό πως το όλο
σκεπτικό της Απόφασης ήταν η θέσπιση εξειδικευμένων κριτηρίων για σκοπούς διαφάνειας»
και ότι αυτή αποκλείει οποιεσδήποτε άλλες
δράσεις από την παραχώρηση χορηγιών από τη
στιγμή που αυτές πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει η συγκεκριμένη Απόφαση.
Τέταρτο, όπως αναφέρει στο σχόλιό του,
στην έκθεση δεν γίνεται αναφορά στους λόγους
που το Υφυπουργείο δεν απευθύνθηκε στον
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και συνεχίζει ότι παραθέτει συνοπτικά στη συνέχεια
όσα σχετικά αναφέρονται για το θέμα στις επιστολές με ημερ. 30.12.2020 και 28.1.2021.
Τέλος, το Υφυπουργείο «θεωρεί εντελώς
άστοχο το σχόλιο ότι «θεωρούμε απαράδεκτο
να επιχορηγήσει το Υφυπουργείο το 100% των
επιλέξιμων δαπανών κάποιας διοργάνωσης…».
«Προφανώς, δεν έχει αντιληφθεί η ΕΥ το μέγεθος της διοργάνωσης, ούτε τα τεράστια έξοδα
πραγματοποίησής της, ούτε ότι καμιά εταιρεία
στην Κύπρο δε θα μπορούσε να καλύψει αυτά
τα έξοδα, εν μέσω πανδημίας. Προφανώς, επίσης, δεν έχει αντιληφθεί ότι το 2020 η τουριστική βιομηχανία της χώρας έχει υποστεί μείωση
εσόδων της τάξης του 90%, κάτι το οποίο φυσιολογικά καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή διοργανώσεων, χωρίς τη σημαντική στήριξη από μέρους του Υφυπουργείου, η οποία βεβαίως αποφασίζεται μετά από ενδελεχή και σοβαρή αξιολόγηση της σημαντικότητάς της αποκλειστικά
για τη χώρα μας» καταλήγει.

Πορεία διαμαρτυρίας Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Πορεία διαμαρτυρίας με τίτλο «Πορευόμαστε. Γιατί δεν φοβόμαστε!» διοργανώνουν η συντεχνία τ/κ εργαζομένων στον Τύπο (Basın Sen) και ο
σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων
(KTGB) μεθαύριο, Δευτέρα στις 5.30
το απόγευμα στην κατεχόμενη Λευκωσία, με αφορμή τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον λειτουργών του Τύπου από έναν πολιτικό και μία εργοδότη ομίλου ΜΜΕ.
Στην ανάρτηση για την διοργάνωση της πορείας, οι δύο οργανώσεις
των λειτουργών του Τύπου αναφέρουν ότι πορεύονται ενάντια στον
φασισμό, για την ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης, ενάντια στις
απειλές, τις πιέσεις και τις προσβολές. «Περπατάμε για να γίνουμε
κραυγή ενάντια στη σιωπή! Για εργασία. Για την ελπίδα. Περπατάμε για το
μέλλον! Για να μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να μπορούμε να ρωτούμε ελεύθερα, να μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ ελεύθερα, να μπορούμε
να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Το επάγγελμά μας είναι τιμή μας και δύναμή

μας η πένα μας!»
Της εξαγγελίας για την πορεία διαμαρτυρίας των λειτουργών του Τύπου
προηγήθηκε ανακοίνωση του συνδέσμου τ/κ δημοσιογράφων που καταδίκασε το τελευταίο επεισόδιο επίθεσης σε δημοσιογράφο, όταν ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» και
«υπουργός οικονομίας και ενέργειας», Ερχάν Αρικλί, επιτέθηκε σε παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής
στο κανάλι Genç tv.
Ο κ. Αρικλί μιλώντας τηλεφωνικά
στην εκπομπή, έκανε παρατήρηση
στην Μουαζέζ Γκαζιχάν γιατί δεν έκανε ερωτήσεις που ο ίδιος θεώρησε ότι
έπρεπε να κάνει στον πρόεδρο της
συντεχνίας των εργαζομένων στην
«αρχή ηλεκτρισμού», Κουμπιλάι
Όζκιρατς που μίλησε τηλεφωνικώς
στην ίδια εκπομπή προηγουμένως και
αναφέρθηκε σε διαπλοκή όσον αφορά τις προσφορές για αγορά καυσίμων από την «αρχή».
«Από πότε οι πολιτικοί θα αποφασίζουν ποιες ερωτήσεις και σε ποιον
θα απευθύνουν οι δημοσιογράφοι;»
διερωτήθηκε ο σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων σημειώνοντας ότι η υπο-

μονή τους έχει εξαντληθεί και με την
ένταση που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες έχοντας ως πηγή τον
όμιλο ΜΜΕ Κίπρις.
Φράσεις όπως «εσύ δεν ρωτάς, δεν
του είπες...»,, «αλλά αυτή είναι η στάση του καναλιού σας» είναι μη αποδεκτές, αναφέρει ο σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων που καταδικάζει την
προσπάθεια να δακτυλοδειχθεί ένοχη
η παρουσιάστρια και το κανάλι στο
οποίο εργάζεται. Σημειώνει δε ότι ο
Ερχάν Αρικλί τηλεφωνικά συνδέθηκε
για να δώσει την απάντησή του στην
ίδια εκπομπή.
Το επεισόδιο αυτό προκάλεσε
έντονες αντιδράσεις στα ΜΚΔ αλλά
και από πολιτικούς στα κατεχόμενα
εναντίον του Ερχάν Αρικλί, ο οποίος
απολογήθηκε τόσο στην δημοσιογράφο – παρουσιάστρια της εκπομπής, όσο και στην διεύθυνση και διοίκηση του Genç tv με ανάρτηση
στον προσωπικό του λογαριασμό στα
ΜΚΔ.
«Πιστέψτε με, λυπάμαι πολύ που
χρησιμοποίησα λόγια τα οποία δεν
μου αρμόζουν, κι έβλαψαν κι εσένα,
ενώ του απαντούσα κατεβαίνοντας

στο επίπεδο αυτού του ατόμου, που
είναι σε όλους γνωστό» ανέφερε ο κ.
Αρικλί εννοώντας τον πρόεδρος της
συντεχνίας. «Ζητών συγνώμη από
εσένα και όλους στο Genç tv», πρόσθεσε.
Τις προηγούμενες ημέρες η συμπρόεδρος του ομίλου ΜΜΕ Κίπρις
και σύζυγος του ιδρυτή και ιδιοκτήτη,
Νουρ Ναδίρ είχε επίσης τηλεφωνικά
επιτεθεί σε γυναίκα δημοσιογράφο
που εργαζόταν στο γραφείο Τύπου
του «υπουργείου υγείας» αλλά και
άλλους δημοσιογράφους και ιδιοκτήτες άλλων ΜΜΕ, που ασκούν κριτική
στην «κυβέρνηση», ότι είναι μέλη της
οργάνωσης του Φετουλάχ Γκιουλέν.
Επίσης, σε βίντεο που ανήρτησε
στα ΜΚΔ αναφερόταν σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους, παρουσιαστές εκπομπών ή αρθρογράφους, που
έχουν αντίθετη άποψη με την υφιστάμενη του Τ/κ ηγέτη ή ασκούν κριτική
για τους χειρισμούς της «κυβέρνησης» κατά την διάρκεια της πανδημίας, παραφράζοντας τα ονόματά τους.
Στο βίντεο που έγινε viral, η κ. Ναδίρ
δήθεν κατήγγειλε τα άτομα αυτά ότι

είχαν κορωνοϊό και τον μετέδιδαν και
ζήτησε να τους «μαζέψουν». Το άτομο
που προσποιούνταν ότι μιλούσε μαζί
της, είπε ότι θα τους βάλουν σε ζωολογικό κήπο και τότε η κ. Ναδίρ ζήτησε να μείνουν εκεί για πάντα.
Η «επιτροπή δεοντολογίας» στα
κατεχόμενα καταδίκασε με ανακοίνωσή της την στοχοποίηση από την
Νουρ Ναδίρ διαφόρων δημοσιογράφων και ΜΜΕ και σημείωσε ότι τα
σχόλιά της, που εμπεριέχουν προσβολή, είναι ενάντια στην αρχές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Η «επιτροπή δεοντολογίας» σημειώνει ότι στην τηλεφωνική παρέμβαση
της κ. Ναδίρ στις 23 Φεβρουαρίου σε
εκπομπή του καναλιού που ανήκει
στον δικό της όμιλο, παραβίασε τον
κανόνα 21 που αφορά το ότι «οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προσβλητικές αναφορές, πέρα
από τα όρια της κριτικής, που προσβάλλουν άτομα και οργανισμούς».
Η δε ονομαστική αναφορά της σε
δημοσιογράφο, στην ίδια εκπομπή,
παραβίασε την αρχή της ιδιωτικότητας και της ιδιωτικής ζωής, χωρίς την
έγκριση του υπό αναφορά ατόμου.

Κύπρος
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Δεν του άρεσε
το τραγούδι και
εξτρεμιστής
χριστιανός εισέβαλε
στο ΡΙΚ απειλώντας
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline)
Στον χώρο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος
Κύπρου εισέβαλε το Σάββατο πολίτης διαμαρτυρόμενος με φωνασκίες κατά του τραγουδιού που επιλέγηκε να εκπροσωπήσει την
Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision
με τίτλο `El diablo` (Ο διάβολος).
Οπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κλήθηκε
αστυνομία και ο πολίτης κλήθηκε σε αστυνομικό σταθμό για κατάθεση. Καταθέσεις λήφθηκαν και από υπάλληλους του ΡΙΚ.
Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση δημόσιας
εξύβρισης, απειλής, πρόκλησης ανησυχίας σε
δημόσιο μέρος και παράνομης εισόδου σε περιουσία.Ο πολίτης κατηγορήθηκε γραπτώς
για τα πιο πάνω αδικήματα.
Η απόφαση του ΡΙΚ να στείλει στο διαγωνισμό της Eurovision τραγούδι με τίτλο «El
diablo», πού μεταφράζεται από τα ισπανικά σε
«Διάβολος», προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις
ανάμεσα σε κύκλους βαθιά συντηρητικών
χριστιανών, Την Παρασκευή μάλιστα, διάφοροι χριστιανοί διαμοίραζαν μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακό ψήφισμα το
οποίο καλούσε το ΡΙΚ σε άμεση απόσυρση
του τραγουδιού ενώ οι θεολόγοι της ΟΕΛΜΕΚ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούσαν το ίδιο πράγμα.
Αποκορύφωμα των αντιδράσεων το περιστατικό του Σαββάτου, όπου εξτρεμιστής χριστιανός, μπήκε μαινόμενος φωνάζοντας στο
προαύλιο του ΡΙΚ φωνάζοντας για το τραγούδι. Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν τις 14:30 o
άνδρας εισήλθε στο προαύλιο και άρχισε να
επιτίθεται φραστικά ενάντια στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας βρισκόταν έξω από τις εγκαταστάσεις του
κρατικού καναλιού και διαμαρτυρόταν για την
επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει
την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού
Eurovision. Δεν αρκέστηκε σε αυτό ωστόσο
και σε κάποια στιγμή κατάφερε να μπει στο
προαύλιο και να φωνάζει κατά δημοσιογράφων και υπαλλήλων που ήταν στο σημείο.
Ο εξτρεμιστής άρχισε να φωνάζει και να
βρίζει τους δημοσιογράφους ενώ μέσα στο
παραλήρημα του ενέπλεξε, εμβόλιο, κορωνοιό και διαφθορά. Για την ενημερώθηκε η
Αστυνομία, η οποία έστειλε στο σημείο δυνάμεις, ενώ ο άνδρας κλήθηκε για κατάθεση σε
τοπικό αστυνομικό σταθμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΡΙΚ

«Το τραγούδι το οποίο θα εκπροσωπήσει την
Κύπρο στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της
Eurovision, εξιστορεί την περιπέτεια μιας κοπέλας που βρίσκει τον εαυτό της δέσμια σε μια
σχέση εκμετάλλευσης μ’ έναν αλήτη, εξού και
τον αποκαλεί «El diablo» αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΡΙΚ. «Πρόκειται για την αιώνια
πάλη του κακού με το καλό» συνεχίζει η ανακοίνωση. «Μέσα από αυτή την προβληματική σχέση με σύνδρομα Στοκχόλμης (To σύνδρομo της
Στοκχόλμης είναι μια σύνθετη ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία το θύμα αρχίζει και
τρέφει συναισθήματα συμπάθειας ή/και αγάπης
προς το θύτη του) και παρά την παράνοια που
βιώνει, στο τέλος λάμπει πάντα η αλήθεια, όπου
αποζητά βοήθεια για έξοδο και αποτίναξη των
δεσμών σε μια πορεία για ελευθερία.
Ειδικά στις μέρες μας, ευελπιστούμε το τραγούδι και η σωστή του ερμηνεία να αποτελέσουν έμπνευση όχι μόνο για γυναίκες αλλά
για οποιονδήποτε βιώνει παρόμοιες καταστάσεις.» Με ανακοίνωση η Συμμαχία Πολιτών
καταδικάζει την επίθεση. «Το Κίνημά μας, καταδικάζει κάθε είδους φανατισμό όπως και
κάθε μορφή βίας. Υποστηρίζουμε με θέρμη
την ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και
της δημιουργικότητας. Οι φανατισμοί, στο
μόνο που οδηγούν, είναι στον μεσαίωνα».
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Ανοικτή επιστολή Ανδρέα Παράσχου
σε Αναστασιάδη και Επιτροπή Δεοντολογίας
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
πάντηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έδωσε
στη δημοσιότητα το Σάββατο ο δημοσιογράφος
Ανδρέας Παράσχος, που ως γνωστόν παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή της εφημερίδας της Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής».

Α

Σε ανάρτησή του στο Τουίτερ, ο Ανδρέας Παράσχος επίσης καταγγέλλει ότι το Σάββατο, μετά
τη δημοσίευση της ανοικτής επιστολής του προς
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Επιτροπή
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, μέλος της Επιτροπής μου αποκάλυψε ότι υπήρξε τηλεφωνική
παρέμβαση του κ. Αναστασιάδη στην Επιτροπή.
«Ο βασιλιάς είναι ήδη γυμνός!», γράφει στην
ανάρτησή του ο Ανδρέας Παράσχος.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σε ανοικτή του επιστολή προς τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη και την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ο κ. Παράσχος αναφέρει ότι
«η απόφαση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας, είναι αθεμελίωτη, ατεκμηρίωτη
και αναιτιολόγητη, όπως και η αυτεπάγγελτη συζήτηση του ζητήματος από την Επιτροπή» και
προσθέτει ότι η απόφαση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, δεν αναφέρεται ούτε
βασίζεται σε γεγονότα και στοιχεία, δεν τεκμηριώνεται η λήψη της και δεν ελήφθη υπόψη η επιστολή του ίδιου του κ. Παράσχου προς την Επιτροπή. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμος να σταθεί
απέναντι στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στο δικαστήριο.
«Αθεμελίωτη, ατεκμηρίωτη και αναιτιολόγητη,
η απόφαση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καθώς δεν αποφεύγει την αναφορά
σε γεγονότα, στοιχεία και τεκμήρια για τη λήψη
της και δεν ελήφθη υπόψη η επιστολή μου προς
την Επιτροπή» αναφέρει ο κ. Παράσχος.
«Λυπάμαι που συνάδελφοι μου στην Επιτροπή,
χωρίς να λάβουν υπόψη την υποχρέωση, όπως
σημειώνεται στον πληρέστερο Κώδικα Δεοντολογίας, αυτόν της Σουηδίας, ότι, «ποτέ δεν πρέπει
ο έλεγχος να γίνεται με μια ματιά», και χωρίς την
όποια αναφορά στην επιστολή που μου ζήτησαν

και απέστειλα, εξέδωσαν αβρόχοις ποσίν, όπως
φαίνεται τη σχετική απόφαση. Ίσως αυτεπάγγελτα να πρέπει να θέσουν υπό το μικροσκόπιο της
αυτοκριτικής τους ενδεχόμενο εξέτασης ελλειμματικής διαχείρισης της συγκεκριμένης υπόθεσης» σημειώνει ο κ. Παράσχος.
Οπως αναφέρει, «στις 17.02.21 αποστέλλω
στην ΕΔΔ, επιστολή με τις απόψεις μου, η οποία
δεν επισυνάφθηκε μαζί με την απόφαση της Επιτροπή όπως έγινε με την επιστολή των εκδοτών
της Καθημερινής, άμα τη δημοσιοποίηση της
απόφασης την ίδια μέρα (17.02.21).»
Ο κ. Παράσχος σημειώνει ότι στις 24/02/2021,
με ανακοίνωση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εξέφρασε «την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (ΕΔΔ), που έκρινε
ότι το άρθρο του δημοσιογράφου, Ανδρέα Παράσχου, με τίτλο «Μας πήρε ο δαίμονας» και που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή»,
στις 10 Ιανουαρίου 2021, παραβιάζει κατάφωρα
τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για
μη δημοσίευση ανακριβών παραπλανητικών, φα-

νταστικών ή διαστρεβλωτικών της αλήθειας ειδήσεων, πληροφοριών ή σχολίων».
Οπως αναφέρει, «την ίδια μέρα η ΕΔΔ με ανακοίνωση της υποδείκνυε: «Δυστυχώς, η Επιτροπή
διαπιστώνει ότι η απόφασή της, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία και με μία αυτό-εξαίρεση για λόγους σύγκρουσης συμφέροντος, τυγχάνει λανθασμένης ερμηνείας, (;) με δημοσιεύματα που καμία
σχέση έχουν με το ύφος και το περιεχόμενο της
απόφασης.». Ως εκ του γεγονότος ουδείς των
συναδέλφων που ασχολήθηκαν με το θέμα, απευθύνθηκε σε μένα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η
απάντηση έχει ως αποδέκτη και το Προεδρικό και
αφού η ΕΔΔ προσέθετε στην ίδια ανακοίνωση ότι
«Παράλληλα, η Επιτροπή κατέληξε στη θέση ότι
ο δημοσιογράφος δεν ελέγχεται σε καμία περίπτωση για προσωπικές διαπιστώσεις, εκτιμήσεις
ή/και συνειρμούς που διατυπώνει στο επίμαχο
δημοσίευμα, που ήταν άρθρο γνώμης»»
Επαναλαμβάνοντας τα όσα είχε ήδη σημειώσει
στο άρθρο του με τίτλο «Μας πήρε ο δαίμονας»
και που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή», στις 10 Ιανουαρίου 2021, ο κ. Παράσχος
αναφέρει ότι οι πληροφορίες στο άρθρο γνώμης
που συνέγραψε δεν είναι, «ανακριβείς, παραπλανητικές, φανταστικές ή διαστρεβλωτικές της αλήθειας ειδήσεις, πληροφορίες ή σχόλια» αλλά
«πρόκειται για πληροφορίες επιβεβαιωμένες από
πολιτικούς αρχηγούς και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου καθώς και από την Αθήνα, όπως είχα δηλώσει, αμέσως μετά τον εξαναγκασμό μου σε παραίτηση από την «Καθημερινή»».
Δηλώνει παράλληλα έτοιμος να σταθεί απέναντι στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στο δικαστήριο.
Επιπρόσθετα, ο κ. Παράσχος παραπέμπει σε
αναφορές επί του θέματος από τον πανεπιστημιακό Χριστόφορο Χριστοφόρου λέγοντας «επειδή
τα όσα εγώ υποστηρίζω, μπορεί να μην συνιστούν
αξιόπιστη μαρτυρία για τον Πρόεδρο, το περιβάλλον του και την Κυβέρνηση, παραπέμπω στα
όσα αναλυτικά έγραψε στο Twitter στις
16.01.2021, ένας ειδικός. Πρόκειται για τον ο κ.
Χριστόφορο Χριστοφόρου, πανεπιστημιακό, ο
οποίος επί 10 έτη διδάσκει Δίκαιο της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ και είναι επί 30 έτη συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης»

Παρέμβαση προέδρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Την αποφασιστικότητα της ε/κ πλευράς για
επιτυχή κατάληξη της επικείμενης άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο και την ελπίδα όπως και
η Τουρκία επιδείξει την ανάλογη βούληση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης σε παρέμβασή του στην έκτακτη
τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το διήμερο
25 και 26 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, σε
αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ανέδειξε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, που
έχει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
λαμβάνοντας υπόψη πως η επανενωμένη Κύπρος θα συνεχίσει να αποτελεί κράτος μέλος
της ΕΕ και μετά τη λύση του Κυπριακού.
Οπως αναφέρεται, την Παρασκευή, δεύτερη
μέρα της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται των τομέων της Άμυνας και
Ασφάλειας, καθώς και της Νότιας Γειτονίας.
Κατά την Παρέμβαση του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
και ιδιαίτερα την Πρόεδρό της και την Επίτροπο για την Υγεία, για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας και εξέφρασε στήριξη

ως προς τις ενέργειες για δημιουργία της νέας
ευρωπαϊκής Αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την
υγεία, με πρώτιστο στόχο την προσαρμογή των
εμβολίων στις νέες παραλλαγές.
Επεσήμανε, εξάλλου, τη σημασία υιοθέτησης ενός κοινού «πιστοποιητικού εμβολιασμού» για διευκόλυνση των μετακινήσεων των
πολιτών, τονίζοντας παράλληλα πως ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της
κυπριακής οικονομίας, έχει υποστεί πλήγμα
εξαιτίας της πανδημίας.
Όσον αφορά τους τομείς της Άμυνας και της
Ασφάλειας, και υπό το φως των συζητήσεων
για ένα νέο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Σύμφωνο, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμερίστηκε την
ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποτελεσματική
αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των υβριδικών απειλών.
Κατά τη διάρκεια της Παρέμβασης του για
τη Νότιο Γειτονία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της σχέσης με
τις χώρες της περιοχής, χαιρετίζοντας τη νέα
«Ατζέντα για τη Μεσόγειο», που αποσκοπεί
στην ανανέωση της σχέσης της ΕΕ με τις χώρες

της Νοτίου Γειτονίας και η οποία περιλαμβάνει
νέους τομείς και μορφές συνεργασίας, όπως,
μεταξύ άλλων, η χρηστή διακυβέρνησης για το
κράτος δικαίου, η ανθρώπινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η πράσινη μετάβαση και η
κλιματική ανθεκτικότητα, και προς τον σκοπό
αυτό θα υπάρξει ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων υποδομής και επενδύσεων σε χώρες της
νότιας γειτονίας.
Περαιτέρω, προέβη σε ειδική αναφορά στον
ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας ως πυλώνων
σταθερότητας στην περιοχή, μέσα από την
ανάπτυξη τριμερών μηχανισμών συνεργασίας.
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
«μετέφερε την αποφασιστικότητα της πλευράς
μας για επιτυχή κατάληξη της επικείμενης άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο», υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα
όπως και η Τουρκία επιδείξει την ανάλογη βούληση. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη πως η
επανενωμένη Κύπρος θα συνεχίσει να αποτελεί
κράτος μέλος της ΕΕ και μετά τη λύση του Κυπριακού.
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The Prodigal Son: an image of us
By John Athanasatos

T

odayis the Sunday of the Prodigal Son.
This popular Lukanparable told by our
Lord Jesus Christ is read once a year on the 2nd
Sunday of Triodion. One week prior, on the
Sunday of the Publican and Pharisee, we
heard about two men who went up to the
Temple to pray.
The Pharisee was boasting of his deeds before
the Lord, very much with pride, while the
humble Publican on the other hand beat his
breast and exclaimed: God, be merciful to me a
sinner. Similarly, in the Parable of the Prodigal
Son we again see an antithesisof two men. The
two men in this parable are brothers. The
younger brother asks his father for his
inheritance so he could go his own way. Shortly
afterwards, he squanders all his inheritance in
prodigal living and then turns hungry. He was
so desperate that he took a job feeding swine,
which for a Jew was taboo. At the point of
starvation, he was delighted to even eat the pods
that were used to feed the swine. He started
thinking just how fortunate he was before he
demanded his inheritance and left his father’s
house. Even his father’s servants ate better,
having bread even to spare.
The younger son realizes that he must return
to his father and ask for his forgiveness. He is
even willing to serve his father as one of his
hired servants. It is at this point the transition
from pride to humility occurs; a change of
mind: μετανόηση. The Prodigal Son was initially
prideful and ungrateful when he asked for his
inheritance from his father and departed his
own way. He thought he could do better than
what he had living with his father. Yet, as soon
as his situation became dire, he was humbled
and became thankful for what he once had.
The other man in this parable was the older
brother who had always been a loyal and
obedient son to his father. However, as soon as
he saw the father welcome back his younger
brother andthrow him a feast with all his
friends, he became resentful and envious.He
started boasting of his good deeds and
castigatedhis brother for his shortcomings.
Clearly, the Prodigal Son was like the Publican

and the older brother was like the Pharisee.
However, in the Parable of the Prodigal Son we
see a change of roles. In the beginning of the
Parable, the older son is the righteous one and
the younger son is unjust. However, at the end
of the Parable, it is the Prodigal Son who
becomes righteous, through his μετανόηση and
humility, and the other brother becomes
prideful with anger and unforgiving. For
whoever exalts himself will be humbled, and he
who humbles himself will be exalted (Lk 14:11).A
similar antithesis of two sons is found in a
Matthean parable: But what do you think? A
man had two sons, and he came to the first and
said, ‘Son, go, work today in my vineyard.’ He
answered and said ‘I will not,’ but afterward he
regretted it and went. Then he came to the second
and said likewise. And he answered and said, ‘I
go sir,’ but he did not go. Which of the two did the
will of his father? They said to him, ‘the first,’
Jesus said to them, Assuredly, I say to you that tax
collectors and harlots enter the kingdom of God
before you (21:28-31). The first son parallels
that of the Prodigal Son, the second, the older
son who was loyal to his father but overwhelmed
with pride and contempt. It is also interesting

how Jesus mentions tax collectors, a.k.a.
publicans. In the Mattheanparable, Jesus was
speaking to the chief priests and elders who are
similar to the Pharisees. The tax collectors and
harlots will enter the Kingdom of Heaven before
them because they are humble and repentful.
The Prodigal Son is an image of us, since each
and every one of us is a sinner. As we hear in
one of the stichera at Saturday evening vespers:
In a land that is sinless and living, You trusted
me. I scattered my sins like seed, and when I put
in the sickle, I harvested the fruits of my
carelessness; and I bundled the sheaves of my
actions, which I threshed not on the floor of
repentance. So I entreat You, our pre-eternal God
and husbandman, remove the chaff from my
works with the wind of Your loving compassion,
and as Landowner, provide forgiveness to my
soul, and store me in Your heavenly granary, and
save me.The hymn continuously uses the word
“I” which refers to us. This is our dialogue, our
repentance before the Lord. Sin deviates us
away from God; it damages our relationship
with Him. The way to restore our relationship
with God is byrepentance. When we confess we
acknowledge of our sinfulness before God.

Repentance, however, is when we have a “change
of mind,” μετανόηση.We are sorrowful for our
iniquities and change our mind to a road that
leads us to Christ. The goal is not to return to
the behavior or environment that is sinful. In
one of the prayers before Holy Communion we
say: Receive me, O Lord, who that loves mankind,
as you did receive the sinful woman, the thief, the
publican and the prodigal son.Just as the father
in the parable awaited his son’s return and
embraced him with love, so does God await our
return to Him when we repent. It is out of His
infinite love for mankindthat He forgives our
sins. Although both the Publican and the
Prodigal Son are not historic figures but rather
subjects of a parable, they nevertheless serve as
an example for us to follow. The Prodigal Son is
an image of each of us because in our lives at
some point or another we stray from God. The
important thing is that we repent for our sins no
matter how serious they may be and return back
to the path towards salvation.
The Prodigal Son is indeed the “patron saint”
of us all, especially for those recovering from
addictions. In the Twelve Step programs, an
addict goes through a period of transition from
dependency to sobriety. In Step One, addicts
realize that they are powerless over their
addiction and that it has completely destroyed
their lives. In Step Two, they realize that there is
a higher power [God] who can restore their
lives. In Step Three, it is the commitment to
turn their will and life over to the higher power
[God], Who will restore them. There are nine
more steps but in just these first three we see a
transition from pride to humility. When an
addict acknowledges God as the “higher power”
and has the willingness to turn to Him for
salvation, he or she mimics the Prodigal Son,
when he decided to return to his father.At the
end of the Twelve Steps, the recovered addicts
receive their reward:the fatted calf.
God is always willing to help us but are we
allowing Him to do so? What gets in the way
and hinders us is our pride. As we continue this
period of Triodion in preparation for Great
Lent, let us look to this Parable with assurance
that the fatted calf, Jesus Christ, will soon be
sacrificed for us all on Good Friday, to save us
and usher us into His Heavenly Kingdom.

A serious debate that unites or a shouting match that divides?
By Tom Ellis
On many issues, a head-on political collision, based on party affiliation, is expected and, at times, can be
even useful. On others, such as natural disasters, there could be a greater
understanding among the different
parties, but, even here, when disaster
management is itself a disaster, a political clash is justifiable.
The case of the 2018 Mati wildfire
is an exemplary one. As is that of
snowstorm Medea, with agencies and
government officials trading accusations, and which seems certain to
leave its own palpable political bruises.
At the same time, we demand from
political parties a modicum of consultation and consensus on certain issues, as in, for example, those having
to do with national security. And
even though we still see confrontations on such issues, in general, politicians seek common ground, though

often not to the extent some of us
would like.
But there is a field where there
should be not only consensus, but
unanimity; it is fighting sexual
crimes, especially the most heinous
among them, pedophilia.
The revelations made in recent

weeks, and which will certainly keep
coming, do not have a party stamp
and should not divide. On the contrary, all must be united in their total
condemnation and calls for the most
severe punishment possible for the
people responsible.
There can be no excusing or foot-

noting such crimes; only disgust and
anger, from everyone. Whether from
the left, the right or the center, everyone must demand that everything
comes to light and for justice to do its
part. In politics, the opposition is justified to highlight the issue, but soberly, without unfounded excesses. It
is the duty of all political parties to
cooperate in fighting such unhealthy
phenomena.
Denounced criminal behavior
must be examined by the judicial system, obviously without trampling on
the presumption of innocence. Resolving a case is everyone’s duty to the
victims, even more so when they are
minors. If there are people who knew,
but chose not to speak, they will have
contributed to these monstrous
deeds.
Thursday’s Parliamentary debate
should be substantive. Any political
liability – such as appointing accused
actor-director Dimitris Lignadis to
the helm of the National Theater

without adveritsing the post, or dithering when accusations surfaced –
should be probed, the prime minister
must take the blame for the unfortunate handling of the case by his culture minister, the opposition leader
should not resort to populism and
tactics worthy of the basest of media.
They should be united in seeking
actions and remedies that will prevent sexual crimes, to the extent this
is possible, and will punish them
when the occur. What is important is
to protect the victims and make their
voices heard. That is what the political leaders should debate and they
should be judged on their demeanor
and sincerity.
Will this serious, profound debate
free of name-calling take place and
thus help lay the foundation for better
dealing with an extremely dangerous
phenomenon? Unfortunately, we observers of good faith have every reason to doubt it.
Source: www.ekathimerini.com
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Kostantinos Mallas Named as One of the Top
100 Civil Plaintiff Trial Lawyers in New York
B

By Catherine Tsounis
2021 is the 200th Anniversary of Greek
Independence. Greece came about because of
the Philhellenes in America and Europe. Who
are the Philhellenes? They are persons who
have a love of Greek civilization that is in the
heart of Western thought, art and democracy.
Philhellenism links persons of all backgrounds
who love the Greek nation and culture. The late
Stephanos Zotos, scholar, published an extraordinary article with original newspaper and historical information in “American Philhellenism
and the Greek War of Independence” Pilgrimage, March 1976.
Edward Mead Earle, a 1927 quote said “When
the Greeks of Morea (Peloponnese) rose in
1821 to throw off the Ottoman rule of four centuries, their cause promptly claimed the sympathy of Americans. With their own Revolution
fresh in mind, Americans were not indifferent
to the fate of another fresh in mind. Americans
were not indifferent to the fate of another people struggling for emancipation from an oppressive imperialism.”1
Clergy were shocked by the execution of
Greek Patriarch Gregorios, who was hanged on
Easter Sunday 1821. His body was dragged
through the streets of Constantinople and
thrown into Bosphorus. Americans were horrified when they learned of the devastation of the
island of Chios. The Turks massacred about
30,000 Greeks. Many sold into slavery.”
Mr. Zotos explained “Americans saw in the
fighting Greeks of 1821, the descendants of the
glorious Hellenes. They believed that the modern Greeks were entitled to the immediate assistance of the Western World, that owed so
much to ancient Hellas. Philhellenism spread in
the United States: mostly among the people. It
failed to impress the United States government,
beyond words of sympathy…. Some officials
worked hard to influence the administration into taking a more positive stand. Here were other considerations that compelled Washington
to avoid taking a strong attitude in favor of the
hard fighting Greeks…It was Russia than
America that offered help to the Greek revolutionaries to regain a freedom they lost four centuries.” “There is no doubt that the success of
the American Revolution stimulated the Greeks
to attempt to recover their liberty,” explained
Mr. Zotos. “ On the other hand, what animated
the feelings of the Greeks in 1821 was their profound attachment: a double tie for faith and national sentiment to their religion and the head
of Orthodox Patriarch of Constantinople.2
2021 celebration of Greek Independence of
1821 must emphasize these points.
References:
1. Zotos, Stephanos. “American Philhellenism and the Greek War of Independence”, ‘The
American Historical Review (vol. xxxIII-October 1927 to July 1928)’, Pilgrimage, March 1976,
pp. 3.
2. Pilgrimage, March 1976,PP.3-7.
Peter Von Hess. 1821 Revolution of the Nation: 40 Lithographs, Delta, Athens, 1996

ROOKLYN, NY — Georgaklis &
Mallas PLLC has announced that
Firm Partner Kostantinos Mallas was named
as one of the Top 100 Civil Plaintiff Trial
Lawyers in New York by the National Trial
Lawyers. This honor is only given to a select
group of attorneys for their superior skills
and qualifications in the field. This exclusive
organization allows only the top 100
attorneys in each state or region who have
demonstrated excellence and have achieved
outstanding results in their careers in either
civil plaintiff or criminal defense law.
Mr. Mallas heads the firm’s Personal Injury
Department. He was able to achieve one of the
largest pain and suffering jury verdicts in the
history of New York State Jurisprudence. The
affirmed verdict totaled $18,681,323.19 after
successfully appealing the decision in favor of
the defendant. With total interest, the recovery
for the client was more than $24 million.
Since 2011, Mr. Mallas has been named to
the list of Metro New York Super Lawyers in
the practice area of Personal Injury. He is admitted to practice in New York State and before the U.S. District Courts for the Eastern
and Southern Districts of New York. He
earned both a Bachelor of Science degree
(with honors) in Paralegal Studies and a Juris
Doctor from St. John’s University.
The National Trial Lawyers is a professional
organization comprised of the premier trial
lawyers from across the U.S. who have demonstrated exceptional qualifications in criminal

defense or civil plaintiff law. It provides accreditation to these distinguished attorneys, as
well as essential legal news, information and
continuing education.
“I am pleased to be a part of this exclusive
group,” Mr. Mallas said. “It is nice to be recognized for the hard work that we put in to help
get our clients the maximum award possible in
their time of need. It is truly an honor.”
For more information on Georgaklis & Mallas, call (718) 238-2400 or visit www.gmlawny.
com.

About Georgaklis
& Mallas PLLC

The law office of Georgaklis & Mallas PLLC
is a boutique law firm concentrating in the areas of personal injury, real estate and commercial litigation. The attorneys at Georgaklis &
Mallas PLLC have combined the quality and
expertise of larger law firms with the responsiveness and the attention to detail of smaller
firms. The firm’s goal is to provide clients with
quality legal services while maintaining close
personal contact. For more information, call
(718) 238-2400 or visit www.gmlawny.com.

Peter Agris Memorial Journalism/Communications
Awards mark 29th year of grants to Greek Americans

BOSTON – The Peter Agris
Memorial Journalism/Communications Scholarships recently
kicked off its 29th year of providing critical financial aid to aspiring
Greek American journalists, communications, and media specialists.
The grants are provided through
collaboration between the Alpha
Omega Council of New England
and the Agris family. Comprised of
leading professionals of Hellenic
ancestry, the Alpha Omega Council annually honors its late founder,
Peter Agris, also the founder and
publisher of The Hellenic Chronicle, for fifty years the premier
Greek American national En-

glish-language weekly newspaper
in this country. Agris, who died in
1989, was an Archon of the Greek
Orthodox Church, a trustee of Hellenic College/Holy Cross School of
Theology, Anatolia College, The
American College of Greece, and
an Ahepan.
With over $630,000 in grants to
130 since 1993, the program has
created a network of Hellenic media professionals which includes:
Anna Bross, Atlantic Senior Director of Communications; Gregory
Beyer, Arianna Huffington’s right
hand at both Thrive Global and
The Huffington Post; Marina
Carver, CNN’s Senior Planning
Editor; Jack Nicas, New York Times

tech reporter; Alexandra Poolos,
60 Minutes producer; Arielle Mitropoulos, ABC political news associate; John Kapetaneas, ABC
Nightline producer; Marielena Balouris, anchor at WAVY-TV, Norfolk, VA and one of Greek America
Foundation’s 40Under40; Peter Eliopoulos, WCVB Boston general
assignment reporter and scores of
others.
The program will be accepting
applications through its March 31
deadline. Criteria include: Greek
American heritage; U.S. citizenship; current full-time enrollment
as journalism/communications/
media majors at the graduate/undergraduate level in an accredited

college or university in the United
States; active participation in
school, community, church organizations; a minimum of a 3.0 GPA
and demonstrated financial need.
Interested candidates should return the application, required essay, current transcripts, and professional work which enhances the
application to Committee Executive Director Nancy Agris Savage
by email to: NancyASavage@
gmail.com no later than March 31,
2021.
Questions may be directed to:
NancyASavage@gmail.com and
further information is available on
the Alpha Omega Council’s website: www.alphaomegacouncil.org
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Lecture on «The Greek Language Through History»

From last page
hosted by the Embassy of Greece in
Washington DC and the University of
Chicago Division of the Humanities,
Center for Hellenic Studies, was the
first in what is hoped to be a sustainable partnership between these entities. Dr. Giannakidou is Professor of
Linguistics at the University of Chicago and Director of its Center for
Hellenic Studies.
Her Excellency Ambassador Alexandra Papadopoulou stated, “It was
an honor for the Embassy to partner
with the prestigious University of
Chicago and its new Center for Hellenic Studies and I look forward to
our continued collaboration.” The
Ambassador noted being heartened
by the number of viewers interested
in hearing about the unique features
of Greek civilization. She expressed
her hope of visiting Chicago when
travel is possible.
“Language is the main component
of our culture,” she said, “Without it
we cannot communicate, we cannot
form relationships we cannot form
communities, we cannot formulate
thoughts, concepts, ideas. We Greek
speakers are very proud of our language. It is one of the oldest written
languages in the world, but mainly
because it
is the language of Homer, the language of the Bible the language of
politics, philosophy, medicine, the
theatre. It has a history of 3,000
years. A language that went through
enormous evolution, is so rich, so nu-

anced that even today science has
preferred the Greek language to formulate new notions and ideas.”
Ambassador Papadopoulou pointed out that the Greek language reflects the long history of the Greek
people, but also reflects “so many
other cultures that happened to go to
that “unique geographical location on
the convergent point of continents, of
so many civilizations, of so many
points of view.”
Before giving the floor to Professor
Giannakidou, Dr. Aktipis described
the Center. Created in 2019, it aspires
to become a forum for researchers of
many aspects of the Hellenic world,
such as language, art, history,
thought, culture. “The Center does
not regard Greece as simply a geographical area, or political entity,” he
said about its approach, “but as a diversified space, which has through
time and geography produced and
continues to produce ideas that can
engage, inform and also inspire contributions in a multitude of research
areas and, of course, audiences.” The
study of the Hellenic diaspora is one
of the Center’s main fields of interest,
he said, “Ultimately, the Center aims
to make known the largely unknown
up today, varied Greek experiences
and identities that exist in the world
today.”
Professor Giannakidou warmly
thanked Dr. Aktipis and Ambassador
Papadopoulou for their kind words
and thanked two of her associates for
their help and observed that it is exciting that ZOOM allows the bring-

Ελληνας: current national and ethnic
designation relating to the country of
Greece and the Greek diaspora.
Γραικος, Ρωμιος: past designations of
Greek identity.Ρωμιoς: (from ‘Roman’): designation during the Byzantine (323-1453 AD) and Ottoman
(1453-1821) periods. Hellenic: cultural linguistic and ethnic designation, applying across time to refer to
Greeks and Greek identity.Modern
Greek: Greek identity after the War
of Independence (1821-1830).

ing together of “Greeks and people
interested in Greek civilization and
language from all over the world,
from multiple continents, and multiple time zones.” “We’re here to celebrate the Greek language and I wanted us to do this by traveling through
the language through the historian
spaces of Greek civilization because
as Madame Ambassador said very eloquently, ‘with the language comes
the culture’ and the two are inextricably linked, and it’s very difficult to
understand Greek-ness and the
Greek experience in the world without understanding language and vice
versa.”
Professor Giannakidou began with
definitions, a very useful description
and linguistic and semantic understanding of the word Greek. Due to
space limitation we refer to the chart
of definitions she showed: Greek,

She then named the 3 foundations
of Hellenic identity: the Greek language (3500 years of recorded history), Ancient Greece, and Orthodox
Byzantium. She said, “Thankfully,
the Greek language is acknowledged
by linguists as one of the world’s most
important languages.” The ancient
Greeks were great explorers and navigators. One was Ευθυμéνης ο
Mασσαλιωτης, in 5th century BC,
whocrossed Gibraltar and travelled
south, reaching the Niger river.
Professor Giannakidou broke
down the continuous, unbroken tradition of the Greek language into
three phases with their time frames
but noted that the distinctions are
somewhat arbitrary because texts
from the 10th century can be understood today and that the boundary
after the 6th century is quite fluid:
Ancient Greek (1400-300 BC); Alexandrian Koine 300 BC-600 A.D);
Medieval Greek (600-18th century
AD) and Modern Greek (Νεα
Ελληνικη) (18th century-now).

“Greek Language Day is celebrated
on February 9, because Dionysios
Solomos—our national poet born in
Zakynthos—who wrote our national
anthem, died on February 9, 1857,”
she said showing a 1996 postage
stamp bearing his portrait, “which illustrates shows how important it was
for him—and this reflects the view of
many who fostered the Greek War of
Independence and fought for freedom, how important the Greek language was to them. The quote on the
stamp translates as: ‘I have nothing
else in my mind apart from freedom
and language.’ So, these two elements
are inextricably linked in the thoughts
of our national poet. And for good
reason: Greekness and Greek language are the defining element and
the necessary prerequisite for freedom.”
Professor Anastasia Giannakidou’s
Greek Language discussion will be
continued.
Professor Anastasia Giannakidou
studied Classical philology, linguistics and philosophy of language, receiving her first degree at Aristotle
University in Thessaloniki, and her
PhD from the University ofGroningen, in the Netherlands. She has
done comparative work on Dutch,
German, Spanish, Italian, Basque,
Korean and Mandarin, has written
multiple books and papers, and is
currently preparing a new book for
the University of Chicago Press on
Language, Truth, and Our Understanding of Reality.
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AHEPA releases Global Greek Bicentennial Schedule of Events
Washington, DC

A

HEPA, the largest Hellenic based organization worldwide, releases a comprehensive schedule of events for the Greek
Bicentennial. AHEPA’s districts and chapters
globally will acknowledge the Bicentennial of
Greece in the upcoming months, with social
distancing and public health being of primary
concern.
The below schedule is comprised of AHEPA communities throughout America, Canada, Europe,
Greece and Cyprus.
«In line with March as the month of Greek Independence Day, we are providing the diaspora with
this schedule as a service to the worldwide community. AHEPA will continue its celebrations beyond March and throughout the year, culminating in the AHEPA Supreme Convention in Athens from July 25 to July 31 this summer. We encourage the public to continue practicing social
distancing but to consider participation honoring
the Greek Bicentennial, culminating in the AHEPA Supreme Convention» stated Supreme President Horiates.

AHI’s virtual
conference on
the U.S. and the
Greek Revolution
Washington, DC.- The American
Hellenic Institute will have a two day virtual conference, on March 18-19, honoring
the bicentennial anniversary of the Greek
Revolution of 1821. The conference is entitled “The United States and the Greek War
of Independence 1821”.
Opening Remarks: Nick Larigakis, AHI
President
Welcome: Dr. Alexander Kitroeff, Conference Chairman &
Professor Haverford College
Greetings: Ambassador Alexandra Papadopoulou, Ambassador of Greece to the
United States
March 18, 2021: Panel 1
Moderator: James L Marketos, Esq.,AHI
Board MemberI. The Greek War of Independence in Perspective
Dr. Alexander Kitroeff, Conference
Chairman & Professor, Haverford College
II. The Proto-American Philhellenes of
1821
Dr. Constantine Hatzidimitriou, Former
Adjunct Associate
Professor, Queens College/CUNY
III. The President and the U.S. Congress:
Ideals and Policy
Nicholas G. Karambelas, Esq., AHI Legal
Counsel
March 19, 2021: Panel 2
Moderator: Dr. Polyvia Parara,University
of Maryland
I. Adamantios Korais and Thomas Jefferson: The Authors of Two Revolutions
Professor Alexandros Kyrou, Salem State
University
II. American Philhellenes 1827-1830:
Motivation and Accomplishments
Professor Maureen Santelli, Northern
Virginia Community College
III. America and the Greek State from
1830 and Beyond
Dr. Van Coufoudakis, Professor Emeritus of Political Science & Dean Emeritus of
the College of Arts & Sciences, Indiana University-Purdue University & AHI Board
Member
More information www.ahiworld.org

Last week, AHEPA re- released as a the lead-up
to the 200th anniversary of Greek Independence,
an online version of an AHEPA-published book
about America’s contributions to Greece’s fight for
independence, “The 1821 Greek War of Independence and America’s Contributions to the Greek
Cause.“
We also continue with our full schedule of online
events as well, adding to a robust and well deserved commemoration of the Greek Bicentennial year. AHEPA has and will throughout 2021
continue in it’s publication, The Ahepan, as well
as on internet platforms the promotion of the
Greek Bicentennial, the American assistance to
the Greek War of Independence and AHEPA’s
critical century long role in the alliance between
Greece and the United States.
AHEPA Mother Lodge District 1
(Alabama, Florida, Georgia, Mississippi. South
Carolina, Tennessee)
March 25, 2021 Atlanta, GA Olympic Statue
Nashville, TN Commemoration at Nashville
Parthenon
AHEPA Citrus District 2
(Florida, Puerto Rico and Bahamas)
March 25, 2021
Tarpon Springs will raise a flag at St. Nicholas
Clearwater – will raise flag at city hall
AHEPA Capital District 3
(North Carolina, Virginia, Maryland, DC)
March 7, 2021
Baltimore - Initiation of New members
March 18, 2021
Washington, DC - Commemoration at Global
headquarters
March 25, 2021
Annapolis - Commemoration at Brumidi Statue
AHEPA Power District 4
(Pennsylvania)
March 25, 2021
Flag Raising Harrisburg scheduled
April 10, 2021
Fort Mifflin - Greek Bicentennial Honors marines
Event and commemoration of Marine barracks
that also supported the Greek War of Independence with “a soldier’s mite”, raising funds for the
Greek committee. Time TBD
April 24, 2021,
7pm Philadelphia “Bank to
Bank” Night Walk
Meet at the First Bank of the United States, 120 S.
3rd Street and proceed to Second Bank of the
United States, 420 Chestnut Street. The First Bank
was the first Greek architecture building in the
United States. The Second Bank, modeled after
the Parthenon, led to Philadelphia being called
“New Athens”
AHEPA John G Thevos District 5
(New Jersey and Delaware)

March 8, 2021
Monmouth Battlefield, Monmouth NJ
March 25, 2021
Flag Raising at Patterson City Hall
Wilmington, DE Flag raising and Commemoration Odyssey Charter School
March 27, 2021
Proclamation with Governor, Trenton, NJ
AHEPA Empire District 6
(New York)
March 25, 2021
Greek Independence and Flag raising, Bowling
Green
Syracuse, NY Flag Raising
AHEPA Yankee District 7
(Connecticut, Rhode Island)
February 27, 2021 Providence, Rhode Island Commemoration on the Green, Brown University at AHEPA Dr Samuel Gridley Howe Monument
AHEPA Bay District 8
(Massachusetts)
February 27, 2021,
Boston, Mass. - Wreath at
grave of Dr. Samuel Gridley Howe
AHEPA New England District 9
(New Hampshire, Vermont, Maine)
March 20, 2021,
Nashua, New Hampshire Noon proclamation and Flag raising City Hall
AHEPA Automotive District 10
(Michigan)
March 21, 2021,
Commemoration at AHEPA
Demetrios Ypsilanti Monument; Initiations of
new members, Ypsilanti, MI
AHEPA Buckeye District 11
(Ohio, Kentucky, West Virginia)
March 25, 2021. Columbus, Ohio Capital Flag
Raising Luncheon. Canton, Ohio Proclamation
Weeklong Flags on Main Street
AHEPA Hoosier District 12
(Indiana)
March 25, 2021. Presentation of Greek Flag to
Governor of Indiana – Indianapolis. Various
proclamations throughout the state
AHEPA Blue Ribbon District 13
(Illinois, Wisconsin)
March 25, 2021, Commemoration at AHEPA
War Memorial Chicago, Ill
April 15, 2021, Presentation of AHEPA Heroes
medals to Chicago Hellenic Retired Police Officers Association
AHEPA Grainfield District 14
(Iowa, Minnesota, North Dakota, Nebraska, Missouri, South Dakota)
March 25, 2021, Greek Independence Celebration - Minneapolis, Minnesota
AHEPA Delta District 16
(Louisiana, Texas, Arkansas, Missouri, Oklahoma, Kansas)
March 25, 2021, Dallas, Texas and Houston, Texas - Greek Independence commemorations

AHEPA Rocky Mountain District 17
(Colorado, Idaho, New Mexico, Montana, Utah,
Wyoming)
March 25, 2021, Denver, Colorado Greek Independence commemoration
AHEPA El Camino Real District 20
(Southern California, Arizona, Hawaii, Nevada)
March 27 through April 2, Tucson, Arizona AHEPA National Golf Tournament weeklong festivities
AHEPA Golden Gate District 21
(Northern California, parts of Nevada)
Presentation to California Lieutenant Governor
Kounelakis TBD
AHEPA Firwood District 22
(Oregon, Washington, Alaska)
March 25, 2021, Seattle, Washington - Greek Independence Commemoration
Portland, Oregon - Greek Independence Commemoration
AHEPA Canada Beaver District 23
(Quebec, Ontario, Maritimes)
March 25, 2021, Ottawa , Montreal and Toronto
Separate Greek Independence Flag raisings and
proclamations .
AHEPA Royal Canadian District 24
(Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary and Edmonton)
March 25, 2021, Greek Independence Commemoration Winnipeg, Canada
AHEPA Hellas District 25
(Greece)
AHEPA 99th Supreme Convention Commemorating Greek Bicentennial July 25-31 Athens,
Greece ahepa.org/supreme-convention/
AHEPA British Columbia District 26
(British Columbia, Canada)
March 25, 2021, Vancouver Proclamation - Weeklong Flags on Main Street
Greek Flag raisings and proclamations at Burnaby, Surrey, Victoria and Penticton City Halls
AHEPA Cyprus District 27
(Cyprus)
March 25, 2021, Greek Independence Commemoration; Initiation of new members
AHEPA European District 28
(All of Europe except Greece and Cyprus)
March 25, 2021, London, Paris, Germany, Netherlands, Vienna and throughout continent celebrations.
Additionally, every state governor has received a
letter from Supreme President Horiates asking for
a proclamation. We will keep people updated
once those are received.
Because of COVID-19, some events may be cancelled or postponed.
Kindly contact basil@ahepa.org for up to date information.

“The Legacy of the Hellenic Diaspora in the
Hellenic Revolution of 1821” Panel Discussion
New York.- The Eastern Mediterranean Business
Cultural Alliance (EMBCA) will have a panel
discussion webinar, titled “The Legacy of the Hellenic
Diaspora in the Revolution of 1821”, on Sunday,
March 7 at 2 P.M. EST (11 A.M. PST, 9 P.M. Athens
EEST) in Association with AHEPA’s Hellenic Cultural
Commission and the Hellenic American National
Council (HANC).
The panel for this unique event will be introduced
and moderated by Lou Katsos, EMBCA’s President/
Founder. The distinguished panel, in formation, will
include Historian/ Author Prof. Alexander Kitroeff of
Haverford College, Author/ Writer /Byzantinist
Alexander Billinis, and Author/Poet Nicholas
Alexiou, and Professor of Sociology and Director of
the Hellenic American Project at Queens College.
The Hellenic diaspora (Ὁμογένεια) , one of the
oldest and largest in the world, with a continued
presence from Homeric times to the present has
played a very important role in Hellenic history
including a significant one in the Hellenic Revolution

of 1821. These diaspora communities existed for
centuries throughout the Balkans, Russia, Ukraine,
Austria, Venice, Calabria and Bari in Italy , the
Middle East, Eastern Anatolia, Georgia, the South
Caucasus, Egypt, Cargèse in Corsica, France and
beyond. Examples of their influence range from the
role played by Hellenic expatriates in the emergence
of the Renaissance, through liberation and nationalist
movements involved in the fall of the Ottoman
Empire, to commercial developments across the
world. In many ways before and during the Hellenic
War of Independence these communities raised funds
and awareness abroad, fought, and served among
other things as senior officers in Hellenic armies to
help create and establish the modern state of Hellas.
Educated and influential members of the large
Hellenic diaspora, such as Adamantios Korais and
Anthimos Gazis, helped establish Hellenic national
identity and achieved through the dissemination of
books, pamphlets and other writings in a process that
has been described as the «Diafotismos.» The most
influential of these writers and intellectuals who

helped to shape opinion both in and outside the
Ottoman Empire was for example Rigas Feraios. His
death fanned the flames of Hellenic (as well as
Balkan) nationalism and his poem, the Thourios
(war-song), was translated into a number of Western
European and later Balkan languages, and served as a
rallying cry for Hellenes against Ottoman rule. In this
webinar we will be discussing among other things
various diaspora Hellenes (Rigas Feraios, Korais,
Kapodistrias, Ypsilanti, Kolokotronis, etc) and
Hellenic communities (Vienna, Odessa, Trieste ,
Ionian Islands, etc.) and societies like the Filiki Etairia
and their effects on the Revolution. This event and
others we have had, and are being planned are part of
EMBCA’s American Hellenic Revolution of 1821
Bicentennial Committee series of events focusing not
only on the Revolution but also importantly on the
American, Diaspora and International aspects and
influences of the Revolution for its 200 Year
Anniversary.
https://www.youtube.com/watch?v=d2fK5x5xfWc
&feature=youtu.be
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30th Annual Leadership 100 Conference Concludes
with a Resounding Musical Tribute to Greece
N

ew York.- The 30th Annual
Leadership 100 Conference,
a virtual event, which ran from February 17-19, 2021, concluded with
a resounding musical program,
Greek Music for the Greek Revolution, 1821-2021, organized and introduced by Nektarios S. Antoniou,
Artistic Director and Senior Advisor for Culture of the Greek Orthodox Archdiocese of America, which
was applauded by hundreds of participants, according to Argyris Vassiliou, Leadership 100 Chairman.
The program, on Friday afternoon,
February 19, opened with a heart-warming performance by the Archdiocesan Cathedral School Choir and included stirring renditions of Greek classical and contemporary music performed by Les Vibrations Sympathiques, conducted by Pavlos
Kordis, pianist; the acclaimed Polis Ensemble; Soprano Eleni Calenos, accompanied by virtuoso pianist and musicologist,
Dr. Athanasios Trikoupis; violinist Dr. Giannis Zarias and the Frog String Trio and
Violin Orchestra; Mode Plagal; and sing-

ers Charis Tsalpara and Erini Ziogala,
ending with the Ss. Cyril and Methodios
Choir performing a sing-a-long Greek National Anthem. The music was accompanied by the showcasing of artistic works
by master painter and iconographer Dr.
George Kordis, and photographs and
prints from the collection of The Treasury
NYC.
The Conference had begun with the

Executive Committee, Board of Trustees
and General Assembly meetings from
Wednesday, February 17 to Friday, February 19. The program, A TRIBUTE TO
GREECE, In Celebration of the Bicentennial of the Greek Revolution of 1821 and
our Hellenic Orthodox Christian Heritage, was opened by Chairman Vassiliou,
who introduced His Eminence Archbishop Elpidophoros, after thanking him for

Archdiocese Launches Official Logo and
Website for 200th Anniversary of 1821
From last page
The first event was organized
by the Leadership 100.
You may visit the website at
https://greece200.goarch.org/
home
As it was presented in the Holy
Eparchial Synod by the Committee chairman James Logothetis, the events will focus on
the three following areas of interest to all faithful and the entire Omogenia:
a. The provision of resources
and promotion of activities, efforts and celebratory events
throughout the Archdiocese
and, generally, the Hellenic-Christian community.
b. The implementation of an
educational program for all ages, whose aim will be to better
inform the Archdiocesan faithful of the history of the Greek
journey toward independence.
c. The scheduling of events with
particular care and respect, so
as to honor and celebrate this
important anniversary in jubilant fashion, while still properly
adhering to the safety measures
currently in place due to the
pandemic.

THE COMMITTEE

The members of the Committee appointed by Archbishop
Elpidophoros are:
Rev. Protopresbyter Alexander
Karloutsos
Spiritual Advisor
Ms. Sophia Alexiades
Greek American Progressive
Association (G.A.P.A.)
Mrs. Elaine Allen
Greek Orthodox Archdiocese
of America
Mr. Elsa Amanatidou
Brown University, Modern
Greek Studies Program
Dr. Nektarios Antoniou

Greek Orthodox Archdiocese
Mr. Mark Arey
Communications Consultant
Mr. Stamatis Astra
Metropolis of Boston
Prof. Prof. Antony Augoustakis
University of Illinois at Urbana-Champaign, Modern Greek
Program-Department of the
Classics
Ms. Maria Christina Baklava
Greece
Rev. Protopresbyter Ted Barbas
Metropolis of Boston
Mr. Drake Behrakis
National Hellenic Society
(NHS)
Dr. Christina Bogdanou
Loyola Marymount University,
Basil P. Caloyeras Center for
Modern Greek Studies
Mr. Robert Buhler
Pan-Hellenic Scholarship
Foundation
Mr. James Cargas
AHEPA
Mr. Philip Christopher
American Network Solutions,
LLC
Mr. Andrew Constantinou
Staff
Ms. Marissa Costidis
Staff
Mr. Dimitri Dandolas
University of Delaware
Prof. Prof. Demacopoulos
Fordham University
Ms. Chrysanthy (Chrysa) T.
Demos
Leadership 100
Mr. Stephen Diacrussi
American Thymele Theatre
Mr. Art Dimopoulos
National Hellenic Society
(NHS)
Mr. Markos L. Drakotos
Hellenic American Chamber of
Commerce
Mr. Eleftherios Dramaitinos
Pan-Cretan Association of
Americ
Ms. Katerina Economou
Metropolis of San Francisco

Ms. Athina Filippou
Staff
Mr. Peter Gerazounis
Panchiaki Korais Society of
New York
Ms. Anastasia Giannaki (Giannakidou)
University of Chicago, Center
for Hellenic Studies, Department of Classics & Mediterranean Studies
Ms. Angela Giannopoulos
STUDIO3
Dr. Nicholas Giannoukakis
American Hellenic Foundation
of Western PA
Mr. Paul Gikas
Metropolis of San Francisco
Ms. Effie Gountanis
The Hellenic American Academy
Mr. Ryan Hamilos
Ms. Maria Hatzinakos
Metropolis of Chicago
Mr. George G. Horiates
AHEPA
Dr. Elias Iliadis
Federation of Hellenic American Organization of New Jersey
Mr. Petro Kacur
Marketing Communications
Ms. Magdalene Kantartzi
The Hellenic Society «PROMETHEUS»
Mrs. Anita Kartalopoulos
National Philoptochos Society
Ms. Magdalini Katehis
Panagia Soumela
Mr. Stefanos Katsikas
University of Chicago, Center
for Hellenic Studies
Mr. Louis Katsos
Jekmar Associates, Inc.
Mr. Costas Kellas, Kellas
Hellenic American Bankers
Association (HABA)
Mr. Dimitrios B. (James) Kontolios
The Chian Federation
Mr. Paul Kotrotsios
Hermes Expo International-Hellenic News of America

honoring Leadership 100 with leading off
the celebration of the Bicentennial of the
Greek Revolution.
Both the Chairman and His Eminence
thanked Leadership 100 Vice Chairman,
Demetrios Logothetis, who was appointed
by His Eminence as Vice Chairman of the
National Coordinating Committee of the
200th Anniversary of the Greek Revolution, Logothetis then led the Tribute with
introductions of the Greek Orthodox
Archdiocese plans for the Bicentennial
Celebration and video messages from the
Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, President of “Greece 2021” Committee and Ambassador-at-Large of

Mrs. Aphrodite Kotrotsios-Tsilomelekis
Hellenic News of America
Dr. Anastasios Koularmanis
Greek Orthodox Archdiocese
of America
Ms. Chrysoula Kourkounti
Hellenic College Holy Cross
Greek Orthodox School of Theology
Mr. Alex Kuvshinoff
Staff
Mrs. Meropi Kyriakou
Greek Teacher’s Association
«PROMETHEUS»
Mr. Niko Kyritsis
Staff
Mr. Nick Larigakis
American Hellenic Institute
(AHI)
Prof. Artemis Leontis
University of Michigan, Department of Classical Studies
Modern Greek Program
Mr. Mike Manatos
Washington OXI Day Foundation
Rev. Presbyter Christos Mars
Metropolis of Atlanta
Mr. Bill Matarangas
Hellenic American National
Council (HANC)
Ms. Joanne Melacrinos
Pan-Icarian Brotherhood of
America
Mr. George Melikokis
High Council for Greek Education
Ms. Alexandra Mitsakis
Hellenic American Chamber of
Commerce
Mr. George Orfanakos
American School of Classical
Studies at Athens (ASCSA)
Mr. Kostas Ouranitsas
Dr. Fotios Papadimitrakopoulos
Hellenic Society «PAIDEIA»
Ms. Andrea Papantoniou
Panarcadian Federation of
America
Mr. Kyriacos Papastylianou
Federation of Cypriot American Organizations
Dr. Fotis N. Papathanasiou
Greece
Ms. Polyvia Parara
University of Maryland, Department of Classics

Ms. Paulette Poulos
Leadership 100
Mr. Peter Poulos
The Hellenic Initiative
Ms. Eva Prionas, Ph.D.
Stanford University
Mr. George Reveliotis
University of Illinois at Urbana-Champaign,Hellenic Studies
Mr. Young Richard Kim, Ph.D.
University of Illinois at Chicago, Associate Professor
Mr. Ernie Ricketts Ricketts
Metropolis of Detroit - Tennessee
Dr. Stratos Safioleas
Director of Communications,
Greek Orthodox Archdiocese
of America
Mr. Jamil Samara
Staff
Mr. Alexander Samaras
Mrs. Arlene Siavelis Kehl
National Philoptochos Society
Mr. Damianos Skaros
Pan-Icarian Brotherhood of
America
Mrs. Aphrodite Skeadas
National Philoptochos Society
Ms. Christine Smith
Metropolis of Denver
Rev. Protopresbyter Gregory
Stamkopoulos
Staff
Ms. Maria Stamoulis
Metropolis of Pittsburgh
Rev. Protopresbyter Anagyros
C. Stavropoulos
Metropolis of New Jersey
Mr. Craig Theros
Metropolis of Detroit - Michigan
Mr. Stephan Thomatos
Panagia Soumela
Mr. Ilias Tomazos
Hellenic Society «PAIDEIA»
Rev. Protopresbyter Michael
Varlamos
Metropolis of Detroit
Mr. Haralambos V. Vasiliadis
Panagia Soumela
Mr. Argyris Vassiliou
Leadership 100
Mr. Gus Vratsinas
Metropolis of Detroit - Arkansas

Greece, Gianna Angelopoulos-Daskalaki,
and Ambassador of Greece to the United
States of America, Alexandra Papadopoulou. He then introduced the keynote address, The Greek Revolution through
American Eyes, delivered by Tom Papademetriou, Ph.D, Constantine and Georgeian Georgiou Endowed Professor of
Greek History and Director, Dean C. and
Zoë S. Pappas Interdisciplinary Center for
Hellenic Studies. Stockton University, Galloway, New Jersey. The address was a special preview of the exhibition The Greek
Revolution (1821-29) through American
Eyes, which will open at the Maliotis Cultural Center on March 22, 2021.

Outdoor exhibition
marking 200th
anniversary since the
Greek Revolution of 1821
Athens.- ANA-MPE
An outdoor exhibition on the 200 years
since the Greek Revolution of 1821 is being organised in the National Garden in
central Athens by the National Historical
Museum and the Municipality of Athens.
The exhibition, which is part of the celebrations for the 200th anniversary of the
Greek Revolution and will run until April,
features 22 paintings with some of the 320
unique faces painted by Benjamin Mary
(1792-1846), a Belgian diplomat in
Greece.
The sketches were drawn from life,
mainly in Athens, between 1839 and 1844.
They are being shown for the first time
and bring us in contact with both well
known and lesser known figures of the
Greek Revolution and the early years of
the nascent modern Greek state, under the
reign of King Otto, through the sensitive
and penetrating gaze of a European artist.
Among others, they include Theodoros
Kolokotronis, Nikitaras, Lazaros Kountouriotis, Yiannis Makrigiannis, Christodoulos Hadjipetrou, George Finlay, Panoutsos Notaras, Theoklitos Farmakidis,
Nikolaos Theseus, Ioannis Kolettis, Ioannis Karatzas, Kostas Botsaris and others.
More historical data, as well as information about the people in the paintings, are
contained in a publication prepared by the
Sylvia Ioannou Foundation and the Historical and Ethnological Society of Greece
- National History Museum: «History has
a face - Figures of 1821 in Otto’s Greece by
the Belgian diplomat Benjamin Mary
(Athens, 2020)».
This is «an exhibition recording the
people who wrote history in a place that
hosted a large part of the country’s history,» said, among others, the mayor of Athens, Kostas Bakoyannis.
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Tourism ministry
developing plan for
attracting ‘digital
nomads’
Athens.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
The tourism ministry is developing a package of
initiatives designed to form a comprehensive plan
for persuading so-called «digital nomads» to base
themselves in Greece, Tourism Minister Haris
Theoharis said on Wednesday while speaking at the
«Delphi Forum».
Attracting «digital nomads» is a new global trend.
The Greek government has shown keen interest in
this area, reflected in repeated statements by Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis about making Greece
attractive to professionals that are based in a country other than that of their employer or clients.
According to the Buffer 2020 survey, more than
70 pct of ‘digital nomads’ in this category have annual incomes that exceed 50,000 dollars, the minister said.
«We are following the issue of ‘digital nomads’
with great interest and attention and we are now
able to move on to the next step. According to a
study by the «MIT Enterprise Forum», if Greece attracted 100,000 ‘digital nomads’ each year, with an
average stay of six months, our country could benefit by more than 1.6 billion euros. This amount almost matches the weekly income brought in by 2.5
million tourists.»
On behalf of the Ministry of Tourism, the first
and inaugural step for the preparation of a comprehensive plan for attracting digital nomads to Greece
is the organisation of a round of consultations between the competent bodies. The aim is to identify
a package of necessary actions that will make
Greece even more attractive to digital nomads, as
well as to all those who would like to work from the
country for a shorter or longer period.
The tourism ministry, as he stressed, pays special
attention to cooperation with co-competent ministries and private-sector and civil associations in the
following areas:
- Promotion of Greece as an ideal destination for
«digital nomads».
- Improving broadband infrastructure, especially
in relation to the provision of high-speed internet
services.
- Cooperation and exchange of infrastructure
know-how and best practices with other cities
abroad which are oriented to attract digital nomads.
- Cooperation with organisations that address
start-up companies that employ digital nomads.
Since January 2021, Greece has entered dynamically into the global competition for digital nomads.

VARVITSIOTIS
Greece is preparing to lay out a «welcome mat»
for those who want to visit for the purpose of making investments after the pandemic, Alternate Foreign Minister Miltiadis Varvitsiotis said in a message to the online international conference «Greece:
Competing for Global Talent» organised by the Delphi Economic Forum, in a special section devoted
to attracting «digital nomads» to Greece.
Varvitsiotis outlined a comprehensive «Blue Carpet Policy» to boost Greece’s openness in order to
attract both digital nomads and people with an «investor-business profile» in general. This will include
a visa for the so-called digital nomads, which will itself be a largely digital process, as part of the foreign
ministry’s digital transformation.
This will be aimed at people who want to settle in
Greece but are able to active participate in economic activity throughout the world electronically, he
explained, adding that the opportunities in this area
will become even greater following Brexit.
He said this would be added to a range of tools,
like the business and student visas, introduced by
the ministry to facilitate access to Greek residence,
making it easier to visit Greece and for the better
promotion of the country.
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Theoharis: British nationals can spend
summer in Greece regardless of vaccination
Athens.- (ANA-MPA, GreekNewsOnline)
ritish nationals will be allowed into
Greece during the summer regardless
of whether they have been inoculated against
Covid-19, Greek Tourism Minister Harry
Theoharis told ITV News on Thursday,
adding that even unvaccinated people will
not have to self-isolate.

B

Theoharis said that vaccination programs and
the use of rapid testing for the coronavirus will
make a great difference this year in reopening the
country during its high tourist season.
Britons who have not been vaccinated must still
present a recent negative test before allowed in the
country, he added.
( https://www.itv.com/news/2021-02-24/covidbritons-can-travel-to-greece-for-summerholidays-with-or-without-vaccine-tourismminister-says )

FINANCIAL TIMES

Greece’s tourism minister has called on EU
leaders to “move more quickly” to embrace the
vaccine certificates that could allow mass travel to
resume, as Athens seeks to repair a holiday
industry that has been battered by the coronavirus
pandemic, according to a Financial Times’ article.
“Looking at the reaction of some countries to
vaccination certificate proposals, I feel there’s a lot
of short sightedness. There’s more to be done now
to prepare ourselves,” Harry Theocharis told the
Financial Times.
“Some countries are very much preoccupied
with now” he said, as northern European nations,
in particular, were unwilling to look ahead and
plan for an economic recovery in the summer.
“We need to move more quickly.”
The introduction of vaccination passports that
could allow leisure and business travellers to move
between countries after being inoculated will be
discussed at the EU summit that begins on
Thursday.
Member states led by Greece floated the idea
last month but the bloc is divided and diplomats
see early adoption of the proposed system as
unlikely, because of fears they will set up a
discriminatory two-tier system of citizens’ travel
rights, the Financial Times added.
Tourism is vital to Greece, accounting for about
a fifth of GDP and employment, according to the
Greek Tourism Confederation. Despite a partial
reopening last summer, the restrictions on

international travel wiped 4 per cent from Greece’s
GDP, UN estimates suggest, as hotel and
accommodation revenues slumped by two-thirds.
The Greek sector is almost entirely reliant on
international tourism with the domestic
population too small and still too financially
constrained following the country’s 2008 debt
crisis to make up for a fall in external visitors,
according to the Financial times.

MITSOTAKIS

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis expressed
hope that the tourist season in 2021 «will be much
better than last year», in an interview with the
German newspaper «Süddeutsche Zeitung»
published on Thursday.
«Our goal is to reach at least 50 pct of the 2019
levels,» he pointed out, expressing the belief that
the vaccination campaign in Greece, named
operation ‘Eleftheria’, will ensure that by May all
citizens over the age of 60 but also all those with
underlying diseases will have been vaccinated,» he
stated.
Shortly before the teleconference of the leaders
of the European Union, Süddeutsche Zeitung
noted that «the Greek Prime Minister seeks to
facilitate travel to the EU,» while especially
highlighting Mitsotakis’ initiative for the
introduction of a standard EU-wide vaccination
certificate for travel within the EU.
Asked how Greece would use the money from
the EU Recovery Fund, the prime minister
pointed out that such a possibility happened only
once per generation. He also expressed his

determination to transform the Greek economy
with an emphasis on digitisation, increased
investment and a shift to green energy, including
phasing out lignite by 2028.

ATHENS HOTELS
TAKE BIG LOSSES

Athens, despite the problems created by the
pandemic, continues to show resilience as a travel
destination and to charm and win over its visitors,
a survey by GBR Consulting showed on Tuesday.
The survey was presented online during the 50th
annual general assembly of the members of the
Athens-Attica-Saronic Hoteliers Union. The
survey also showed a sharp drop in Athens hotels’
revenue, totaling 720 million euros.
The survey showed that Greece was promoted
as a safe destination in 2020 amid the coronavirus
pandemic, something verified by tourists
themselves, as around 43 pct of tourists in Athens
said they chose the city because they considered it
to be a safe destination (the percentage among
tourists aged 18-25 was 60 pct). The pandemic did
not have any effect on spending in the city, which
was around 115 euros per day per person,
unchanged from 2018 and 2019.
GBR Consulting said that tourist demand
remained at very low levels and as a result a
significant number of hotels remained closed in
Athens. September recorded the highest
percentage of rooms in operation (78 pct) with
only 56 pct in December. The overall occupancy
rate in 2020 was 19.7 pct and losses exceeded 700
million euros.

Endeavor Greece’s new initiative
to attract talents for Greek start-ups
Athens
Endeavor Greece announced the launching
of a new initiative aimed at Greeks and nonGreeks abroad, who are interested in contributing their experience to the transformation
of the Greek market. At WorkInTech.gr one
can express interest in working in Greek technology companies. By filling out a short
form, anyone interested can add their profile
to a register of international talent and this
will be forwarded to recruiters across the
country.
WorkInTech, according to the announcement, is added to a Greek comprehensive
strategy that seeks to attract competent, specialised executives and fight the brain drain
phenomenon. More specifically, last November, the Greek government announced a 50

pct reduction in income tax for «digital migrants» for the first seven years, if they
choose to return to Greece in 2021. Corresponding tax incentives were announced for
investors who decide to transfer their tax residence to Greece. At the same time, the Greek
government is considering increasing tax-deductions on research spending. Therefore,
the establishment of this register, which will
gather executives from all over the world who
wish to come to Greece, comes at the right
time for the rapidly growing startups of the
country.
«Endeavor Greece undertakes to mobilise
all the key players that will participate in the
development of the technology and innovation ecosystem of the country, changing the
narrative of entrepreneurship,» Panagiotis

Karambinis, General Manager of Endeavor
Greece said and added: «Only in 2020, more
70,000 people visited our platforms in order
to listen to the stories of our entrepreneurs
and be inspired by their impressive course
and success. More than half of them are executives from abroad, who through the actions
of Endeavor keep in touch with the Greek
network and its news.»
The goal of WorkinTech is to provide an
opportunity to anyone who so wishes, to
work in some of the most innovative technology companies in Greece and thus take part
in the transformation of the Greek ecosystem. By filling out a simple form, any talented person, whether they are Greek or not,
resident in Greece or abroad, can now take
the next step in their career in Greece.
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McDONALD’s RESTAURANT IN GREECE

Premier Capital Hellas on Thursday announced the opening of its 25th McDonald’s restaurant in Greece. The new restaurant is located in Ilion, a suburb of
Athens, and is an investment worth 1.7 million euros that creates 50 jobs.
The new restaurant incorporates the chain’s latest «Experience of the Future»
services model, offering a range of innovative digital apps and other digital facilities, along with a Drive Thru service and four kiosks. Premier Capital, developmental licencee of McDonald’s in Greece since 2011, has invested more than 25
million euros for the opening of new restaurants, the remodelling of existing
restaurants and for upgrading infrastructure and technology through its network.

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended higher in the Athens Stock Exchange on Friday. The
general index ended at 792.38 points, up
0.63 pct for a net gain of 1.40 pct in the week.
The index gained 5.73 pct in February, losing 2.05 pct so far this year.

man Bund rising to 1.41 pct from 1.31 pct. The
German bond yielded -0.26 pct. The Greek
10-year bond price is down around 10.8 pct so
far this year to 96.2 basis points from 107.9 bps
in early January. Turnover was 60 million euros, of which 30 million were buy orders.

The Large Cap index rose 0.93 pct and the
Mid Cap index ended 1.0 pct lower. Turnover
was an improved 85.63 million euros in volume of 38,798,199 shares. Jumbo (4.45 pct),
Aegean Airlines (4.18 pct) and Alpha Bank
(2.94 pct) scored big gains among blue chip
stocks, while Coca-Cola HBC (3.42 pct), Eurobank (1.56 pct) and Fourlis (0.98 pct) suffered
losses.
Among market sectors, Personal Products
(3.73 pct) and Travel (3.04 pct) moved up,
while Health (7.65 pct) and Food (3.40 pct)
moved down. Eurobank and Alpha Bank were
the most heavily traded securities of the day.
Broadly, decliners led advancers by 54 to 50,
with another 23 issues unchanged. Jumbo
(4.45 pct) and Aegean Airlines (4.18 pct) were
top gainers, while Haidemenos (8.53 pct) and
Medicon (7.65 pct) were top losers.

FINANCIAL NEWS

Greek bond market
closing report
Greek state bond prices fell and yields rose
further in the domestic electronic secondary
bond market on Friday. The 10-year bond
yield rose to 1.15 pct from 1.08 pct the previous day, with the yield spread against the Ger-

**** In 2019, total government expenditure
in the EU amounted to 46.6% of gross domestic product, 40% in Cyprus and 47.5% in
Greece. For the EU this share remained unchanged from the previous year, however it has
steadily decreased from its latest peak in 2009
(50.7% of GDP), according to data released today by Eurostat, the statistical service of the
EU.
Among the main functions of general government expenditure in the EU, ‘social protection’ was by far the most important in 2019,
equivalent to 19.3% of GDP (19.8% in Greece
and 12.4% in Cyprus.
The next most important areas were ‘health’
(7.0% in the EU, 5.3% in Greece and 4.0% in
Cyprus), ‘general public services’ (5.8% in the
EU, 7.9% in Greece and 7.5% in Cyprus,) such
external affairs and public debt transactions,
‘education’ (4.7% in the EU, 4.0% in Greece
and 5.4% in Cyprus) and ‘economic affairs’
(4.4% in the EU, 4.0% in Greece and 4.6% in
Cyprus).
The functions ‘public order and safety’
(1.7% in the EU, 2.1% in Greece and 1.7% in
Cyprus), ‘defence’ (1.2% in the EU, 2.0% in

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

TRADED VALUE  :  113.342,34 €

INDEX
VALUE
%DIFF.
FTSE/CySE 20
34.080
MAIN MARKET INDEX
36.880
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX 829.410
CSE GENERAL INDEX
57.410
HOTELS INDEX
720.630
ALTERNATIVE MARKET INDEX
831.680
FTSE Med100 (25/02/2021)
4,510.110
FTSE/XA – XAK BANK INTEX
354.390

VALUE
-0.550 113,342.340
-1.550 108,680.240
1.340 24,063.240
-0.550 113,342.340
2.550
1,875.600
0.530
4,662.100
-0.470
0.550
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Greece and 1.8% in Cyprus), ‘recreation, culture
and religion’ (1.2%, 0.8% in Greece and 0.9% in
Cyprus),‘environmental protection’ (0.8% in the
EU, 1.4% in Greece and 0.3% in Cyprus) and
‘housing and community amenities’ (0.6% in
the EU 0.2% in Greece and 0.6% in Cyprus) had
more limited weights.
**** Greek state budget recorded a primary
deficit of 1.473 billion euros in January, from a
budget target for a primary deficit of 1.031 billion and after a primary surplus of 495 million
euros recorded in January 2020, the Finance
ministry said in a report on Thursday.
The January figures showed that the fiscal
impact of an extended lockdown was stronger
than initial estimates. The general government
balance showed a deficit of 1.561 billion euros
in January from a budget target for a shortfall of
1.091 billion and a deficit of 768 million in January last year. Net revenue was 3.847 billion euros, down 17.4 pct from budget forecasts, while
regular budget revenue was 4.121 billion euros,
down 16.3 pct from targets.
Tax revenue was 3.660 billion euros, down 8.2
pct from targets, hit by the second wave of the
pandemic. Budget revenue exceeded targets in
the categories of: stamp (64.4 pct), tax on financial and capital transactions (92.3 pct), other
production taxes (37.8 pct), and current taxes
(51.5 pct), while revenue fell short of targets in
the categories of: VAT on oil products (27.5
pct), VAT on other goods and services (3.8 pct),
special consumption tax on energy products
(27.4 pct), special consumption tax on tobacco
products (11.5 pct), other taxes on specific services (60.7 pct), tax and duties on imports (41.6
pct), property taxes (25.6 pct), income tax (5.5
pct), corporate tax (13.5 pct), and transfers (83
pct).
Tax returns totaled 274 million euros, up by
9.0 million from targets. Public Investment Programme revenue was 145 million euros, down
615 million from targets.
*** Deposits in Greek banks rose in January
while the net flow of credit to the private sector
was negative in the first month of 2021, the
Bank of Greece said on Thursday. The central
bank, in a monthly report, said that deposits
placed by households and private non-profit institutions increased by 655 million euros, compared with an increase of 3.433 billion euros in
the previous month, with the annual growth
rate increasing to 10.1 pct from 8.6 pct in the
previous month. In January 2021, deposits
placed by the private sector decreased by 1.211
billion euros, compared with an increase of
4.651 billion in the previous month; the annual
growth rate increased to 15.2 pct from 14.4 pct
in the previous month.
Corporate deposits decreased by 1.866 billion
euros, compared with an increase of 1.218 billion in the previous month; the annual growth
rate decreased to 39.0 pct from 39.9 pct in the
previous month. In particular, deposits from
NFCs decreased by 1.893 billion, against an increase of 1.861 billion in the previous month.
Deposits placed by insurance corporations and
other financial intermediaries increased by 27
million, compared with a decrease of 643 million in the previous month.
In January 2021, deposits placed by the general government decreased by 750 million,
compared with an increase of 458 million in the
previous month; the annual growth rate stood
at -40.1 pct from -34.6 pct in the previous
month. The annual growth rate of total credit
extended to the domestic economy increased to
15.8 pct from 13.8 pct in the previous month,
while the monthly net flow was positive by
1.858 billion euros, compared with a positive
net flow of 2.886 billion in the previous month.
The annual growth rate of total deposits increased to 9.6 pct from 9.5 pct in the previous
month; the monthly net flow was negative by
1.961 billion, compared with a positive net flow
of 5.109 billion in December 2020

Greek Finance
Ministry welcomes
completion
of 9th surveillance
report
The European Commission acknowledges the direct and correct intervention
by the Greek government, from the beginning of the pandemic, to deal with the
challenges, and welcomes the promotion
of reforms and the implementation of
structural changes despite adverse conditions, Greek Finance Minister Christos
Staikouras said on Wednesday, commenting on the release of the 9th enhanced surveillance report on Greece.
In a statement, Staikouras said the report “confirmed the efficiency of support
measures for households and enterprises” worth 23.6 billion euros in 2020, of
which 15.3 billion were fiscal interventions, to be followed by support measures
worth 11.6 billion euros in 2021 exceeding an initial budget estimate of 7.5 billion euros.
The FinMin noted it was the 6th consecutive positive assessment report by
the institutions during the New Democracy governance and the fourth successfully completed amid the turbulence created on global scale by the coronavirus
pandemic. “This is the fruit of hard and
systematic work and the excellent cooperation of government members under
the guidance of the Prime Minister,”
Staikouras said.
He stressed that support measures
were moving towards the right direction
as shown by unemployment data and
boosting liquidity for enteprirses. Also,
the report welcomes the promotion of reforms and the implementation of structural changes despite the prevailing adverse conditions, in sectors such as privatizations, education, energy policy, civil administration and the accounting
framework of the general government,
including public investments.
It also welcomes progress made in the
“Hercules” programme to reduce
non-performing loans and government
plans for its expansion. It confirms progress made in submitting a National Plan
for the exploitation of funds from the Recovery Fund through implementing reforms and investments that will give a
significant boost to the country’s growth.
The report has not taken into account the
positive impact of these funds. Staikouras
added that the report noted the preservation of cash reserves to safe levels, a result
of a prudent and inisightful use of funds
and the historic-low borrowing costs of
the Greek state. The European Commission report also praised the government’s
intention to repay in advance part of the
remaining loan received from the International Monetary Fund.
“As Finance minister, I am particularly satisfied that our effort is acknowledged by European institutions. In any
case, the government is fully conscious of
the difficulties, uncertainty and challenges lying ahead. With hard work, faith in
our powers, adherence to our reform
plans and supporting households and enterprises, we lay the foundations to overcome the current ordeal and to achieve,
high, sustainable, smart and growth
without social exclusions,” Staikouras
said.
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A total of 76,176
doses administrated
Nicosia.- CNA
A total of 76,176 doses of Covid-19 vaccines have
been administrated in Cyprus until February 26, of
which 53,617 concern persons who got the first jab
and 22,559 persons who completed their vaccination
after receiving the second dose.
According to a press release by the Ministry of
Health, the initial goal set in the National Vaccination
Plan for the vaccination coverage of the elderly including those living in nursing homes, is expected to
be reached soon, since so far more than 62,000 people
have been vaccinated with at least the first dose. People aged 71 and over are currently given priority for
vaccination Vaccination of health professionals is also in progress, with 10,818 people having received at
least the first dose of the vaccine by February 26. In
relation to the vaccination of vulnerable groups, following a recommendation of the ad hoc Committee
for the ranking of vulnerable groups, vaccination coverage has begun for groups of patients such as thalassaemics, dialysis patients and patients with severe
chronic kidney failure. A total of 859 people belonging to the above groups had been vaccinated with the
first dose, while new categories of patients, such as
those with severe obesity, immunodeficiency and
transplantation, are gradually added as priority
groups. The vaccinations in Cyprus proceed with the
three vaccines of Pfizer / BioNTech, AstraZeneca and
Moderna evaluated and licensed by the European
Medicines Agency.

Cyprus launches action
plan for resumption
of flights on first
week of March
Nicosia. Cyprus’ action plan for the gradual resumption of flights and the re-opening of airports
with additional security measures enters into force on
1st March. According to a press release by the Ministry of Health, following the relevant decision of the
Council of Ministers, the Epidemiological Surveillance Unit re-evaluated the epidemiological risk of the
various countries regarding COVID-19 disease.
From the first of March for the EU countries and
the European Economic Area countries (Iceland,
Liechtenstein, Norway) including Switzerland, the
categorization of countries of the European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC) will be followed, according to the green, orange or red areas.
The evaluation of third countries (United Kingdom, Russia, Ukraine, Israel, Lebanon, UAE, Jordan,
Saudi Arabia, Egypt, Belarus) as well as of the European Council Recommendation list of third countries,
will be carried out by the Ministry of Health which
will classify them as green, orange, red and grey.
It is noted that the following categorization could
be differentiated at any time, as the pandemic evolves
and the epidemiological data change. To this end, new
data will be announced and the list of countries will
be updated frequently.
The Green countries currently considered at low
risk are Iceland, Australia, New Zealand, Singapore
and Saudi Arabia. From 1st to 31st March 2021, persons arriving from any of the above countries, which
have been classified in the green category, will undergo a PCR laboratory test, the cost of which will be
covered by the Republic of Cyprus. From April first
there will be no restrictions, a practice that is already
in force. The countries in the Orange Category are
Denmark, Finland, Norway, China (including Hong
Kong and Macao), South Korea and Thailand. In this
category, the presentation of a negative laboratory
analysis of PCR test within 72 hours prior to departure is required, as is the case today.
The Red countries, which are at higher risk compared to the Green and Orange countries, include
Austria, Belgium, Bulgaria, France, Ireland, Croatia,
Luxembourg, Romania, Spain, Italy, Italy, Hungary,
Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Czech Republic,
Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, Germany, Greece,
Andorra, Monaco, Vatican City, San Marino, Switzerland and Liechtenstein.
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Antonio Guterres convenes an
informal Cyprus conference
From last page
Council that took place 25 and 26 of February, highlighted the particularly important
role that the European Union has to play,
taking into account that the reunited Cyprus
will continue to be an EU member state after the solution of the Cyprus issue.
According to a press release by the Presidency, the heads of state and government of
the EU discussed on Friday about issues relating to defense and security, as well as
Southern Neighbourhood.
He stressed the Greek Cypriot side`s determination for a successful conclusion of
the forthcoming informal conference on
Cyprus, under the auspices of the UN, and
expressed the hope that Turkey will show
the same willingness. In this context, he
highlighted the particularly significant role
the European Union has to play, taking into
account that a reunited Cyprus will continue to be an EU member state after the solution of the Cyprus problem, the press release
says.
Last Wednesday, the Spokesperson for the
Secretary-General, Stéphane Dujarric, said
in a written statement, that «following the
consultations conducted on behalf of the
Secretary-General by a senior UN official,
Ms. Jane Holl Lute, over the past several
months, the Secretary-General intends to
convene an informal five-plus-one meeting
on the Cyprus issue in Geneva, Switzerland,
from 27 to 29 April 2021.»
Furthermore, he noted that «the purpose
of the meeting will be to determine whether
common ground exists for the parties to negotiate a lasting solution to the Cyprus problem within a foreseeable horizon.»
«We are not in the business of giving ultimatums, as if `you don’t get, we’ll give up if
something doesn’t happen`», said UN Secretary General`s Spokesperson Stéphane
Dujarric on Thursday, when asked about the
upcoming informal meeting on Cyprus.
In a question whether the UN will give up
this time if they don`t get anything (done),
Dujarric said that «if you look at the evenflow of our efforts on Cyprus, there have
been ups, there have been flows».
«Ms. Jane Holl Lute has been consulting
with the parties. We think this is an opportune time. It’s an informal meeting and we
very much hope there will be a positive outcome», he pointed out.
S.G.’s advisor in the negotiations Jane Holl
Lute, will visit the island on March 7-9, to
hold meetings with the two sides, in the
framework of the preparation for the informal 5+1 meeting on Cyprus scheduled to
take place in Geneva, on April 27-29, CNA
has learned.
During her visit, Lute will hold meetings
with Cyprus President, Nicos Anastasiades,
and Turkish Cypriot leader, Ersin Tatar. She
is also expected to hold meetings with the
two sides` negotiators. Before her meetings
with the sides, Lute will meet with the UNSG`s Special Representative in Cyprus, Elizabeth Spehar, and the members of the team
on the Cyprus problem at the UNSG`s good
offices mission, to be briefed on developments and meetings taking place on the
ground.

EUROPEAN UNION

The timing of conference – which will

take place almost a month after the progress
report of the European Union High Representative Josep Borrell on Turkey and the
March 25-26 summit – is seen to reflect the
efforts of UN Secretary-General Antonio
Guterres to avoid a possible negative impact
on the Cyprus talks
The EU has in the past participated in the
5+1 process on the Cyprus issue and will remain committed to the issue as it believes
that it can indeed play a positive and fruitful
role for greater progress in the region, European Council President Charles Michel stated after the end of the 2nd day of the EU27
summit teleconference.
Michel was asked by CNA to explain how
the EU will take into account the developments in relation to Turkey in the whole debate on EU security and defence and what
role the EU should play in the forthcoming
5+1 conference on the Cyprus issue.
He noted that «you know that we intend
to have again in March a strategic debate for
the situation in the Eastern Med and the relationship between the EU and Turkey. And
we will prepare this debate the next weeks».
And of course, he added, «you know that
Turkey is a member of NATO, it is an important element, and at the same time it is
not a secret that the last months we had
some difficulties with Turkey, but our goal,
taking under consideration the last conclusions, the last decisions that were taken all
together at the European level, is to have
again this debate in March and to take again
decisions together on this issue on March.»
«About the UN process, you are right, in
the past the EU has played a role as an observer and we will still be an observer in this
5+1 process regarding the Cyprus settlement,» Michel said. He noted that «we are
going to be very committed as EU because
we think indeed that we can play a positive
role, a fruitful role in order to support all the
positive efforts in order to have more progress in the region.»
He posed the question «what do we want
for the region?», replying: «More stability
and predictability.»
«We know that there are some difficulties,
some disputes, and we will try to do our best
in order to protecτ the Εuropean interest,
the interest of the member states and also to
give more stability and predictability in this
important region for us,» Chαrles Michel
concluded.

THE PARTIES

The Greek Foreign Ministry noted that

the aim of the conference is to find common
ground that will lead to substantial negotiations for the settlement of the Cyprus issue.
“This solution should be based on UN Security Council resolutions, be compatible
with European law and lead to a functioning
and sustainable bi-communal, bi-zonal Federation,” it said, adding that Greece, as a
guarantor power, intends to make a constructive contribution to efforts to achieve
conference’s goal.
For his part, Turkish Foreign Minister
Mevlut Cavusoglu reiterated Ankara’s intention to scrap what has been the basis for
talks on a settlement that was agreed to and
backed by the UN in the aftermath of Turkey’s invasion and occupation of the island’s
northern part. He said that the federation-based solution has been discussed for
50 years to no avail and that various settlement plans appeared. Turkey, he said, supported these plans but the “efforts failed” because of the Greek Cypriots, “who do not
want to share anything with the Turkish
side.”
“Since we cannot agree on the federation,
we must meet to discuss what issue we will
hold talks on and find a formula for a permanent solution,” he said.
The UK believes that the parameter of political equality between the two communities in Cyprus cannot by itself determine the
success of the efforts to reach a settlement to
the long-standing division of the island, a
UK Government source said.
Asked by the Cyprus News Agency, the
government official noted that “you can’t
single out one issue as the key to achieving a
settlement.”
Officials in London have confirmed that
the UK remains a supporter of the bizonal,
bicommunal federation as the settlement
model for Cyprus, and that it sees its role in
the process of the new settlement efforts as
“helping to reach convergence”.
Whether within this role there has been a
formal, comprehensive new plan submitted,
as it has been reported, officials in London
have refused to confirm.
“The job of the UN and of countries like
the UK which want to try and find a solution, is to try and help the parties narrow
down where they have convergence, where
there are areas of common interest. There is
a pathway through that if everyone comes
with good will,” a British diplomatic source
told CNA.
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Health of jailed terrorist Dimitris Koufodinas deteriorated
Athens.- (GreekNewsOnline, AMNA, AFP)

out of a vicious killer.
Civil rights activists point out that protests are
not in support of Koufodinas but for the protection of the Rule of Law in Greece.
KINAL criticized government for being selftrapped in an impasse because of its decision to
move Koufodinas in the Prison of Korydallos.
KINAL spokesman also said that government
transforms Koufodinas to a fighting symbol.

T

he health of convicted terrorist Dimitris
Koufodinas has swiftly deteriorated on
Saturday, said Head of Lamia General Hospital
Andreas Kolokithas in an announcement released on Saturday.
Koufodinas is currently being treated in the
hospital’s intensive care unit for an 11th consecutive day, after having first been treated for 22 days
in a regular pathology ward.
«In full compliance with current legislation,
ICU staff are taking all the necessary medical and
pharmacological actions to deal with the consequences of the patient’s persistent refusal to eat or
receive liquids», added the statement.
«The medical staff continues to provide its services in accordance with the code of medical ethics, in order to ensure the health of the patient
with full respect for human rights», concluded the
hospital statement.
Koufodinas has been jailed at the Domokos agricultural prison, near Lamia, and began his hunger strike on January 8 in demand of his transfer
to Korydallos prison, in the Piraeus area. He was
admitted to a hospital in Lamia, central Greece,
on Monday in serious condition after refusing
food for 48 days.
His wife Angeliki Sotiropoulou told AFP on
Thursday that the 63-year-old is currently in «critical condition» and «borderline comatose» after
refusing force-feeding.
Koufodinas argues that his transfer in December to the high-security prison of Domokos in
central Greece was illegal and is demanding to return to the Athens prison where he had spent
most of his sentence so far. Government refuses to
give his lawyer the transfer papers, blocking any
means of the convict to appeal the decision in the
Courts system.
Amnesty International’s Greek branch also recently noted that Domokos is badly overpopulated.
«In today’s Europe, it’s unheard of to have a
prisoner led to death or irreparable harm for asking to be transferred to another prison,» his law-

Opposition leader Alexis Tsipras has also called
government to change its stance.
“Rule of law considers human life the supreme
good even in cases involving criminals. Democracy is strong when laws apply equally to every one
and is not revengeful.”
Dubbed ‘Poison Hand’ by Greek media, Koufodinas was the main hitman of the far-left Greek
extremist organisation November 17 that was dismantled in 2002. He is serving multiple life sentences, having been convicted of 11 killings.
November 17 launched dozens of attacks between 1975 and 2000 that killed 23 people.
They included the CIA station chief in Athens,
several prominent Greek businessmen, Turkish
diplomats and a British military attache.
yer Ioanna Kourtovik told AFP.
The authorities’ refusal to satisfy his demand is
«arbitrary and punitive», she said.
Hundreds of lawyers and intellectuals have
signed petitions calling on judicial authorities to
respect Koufodinas’ rights.
The union of Greek judges and magistrates
joined the call on Wednesday, urging the authorities to «reconsider» their stance and take «all legal
measures to protect his life and health.»
Koufodinas will be the first hunger striker to
die in Europe, 40 years after Bobby Sands. Many
have described the government’s behavior as revengeful. One of Koufodinas’ victims was Pavlos
Bakoyannis, a lawmaker who was the father of
Athens Mayor Costas Bakoyannis and brother-inlaw to Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.They
also point out that government will make a hero

PROTEST AND VANDALISM

Koufodinas’ supporters have staged multiple
protests including a recent firebomb attack at the
entrance of a private television station, and vandalizing the entrance of a building used as a private office by Greece’s minister of education.
A group of unknown assailants vandalized the
family home of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Crete, as well as the local chapter of ruling
New Democracy and the offices of a local Conservative lawmaker in a series of incidents on Friday
night.
The assailants wrote slogans in black paint on
the outer walls of Mitsotakis’ family home in support of jailed terrorist Dimitris Koufodinas who is
on hunger strike.
Similar messages were painted on and flyers
were scattered at the entrance of ND’s offices in
central Chania, but the attackers did not enter the
apartment building.

Greece surpasses 850,000 coronavirus vaccinations
Athens.- ANA-MPA

Health Minister Vassilis Kikilias visited the vaccinations mega-center at Helexpo in Marousi, Athens,
on Saturday, with Health Ministry Secretary General
for Primary Health Care, Marios Themistokleous.
Kikilias toured the center, was briefed by medical
staff and he also spoke with citizens who were receiving their vaccine.
Greece has now surpassed 850,000 vaccinations,
while another 50 vaccination centers will be added to
the current 750, he noted.
The minister praised the efforts of medical staff
and the work of both the Civil Protection Secretariat
and the Digital Governance Ministry. «We are very
close to achieving the target, which is to win over this
health battle we have been giving for a whole year», he
added.
Themistokleous said it is tremendously important
that people seem to come at these centers in large
numbers, and he thanked staff and citizens alike.

1,630 new cases on Saturday

Greece confirmed 1,630 new coronavirus infections in the last 24 hours, of which 5 were identified
at entry points to the country, the National Public
Health Organization (EODY) said on Saturday.
Confirmed infections since the pandemic began
total 189,831 in Greece. In the last 7 days, 52 confirmed cases related to incoming travellers and 2,550
to already confirmed cases.
A total of 379 patients are on ventilators nationwide. Their median age is 68 years. An 84.2 pct has an
underlying condition and/or is aged 70 or more.
Another 1,338 patients have been discharged from

ICUs since the pandemic began in Greece. The current average of Covid-19 patients admitted to hospitals nationally is 346 (daily increase of 28.15 pct). The
average rate of hospital admissions in the last 7 days
is 285 patients.
EODY said that 29 people died of Covid-19 in the
last 24 hrs, while the deceased since the pandemic began in Greece total 6,468. Of these, 95.7 pct had an
underlying condition and/or were aged 70 or more.
The median age of new infections is 44, while the
median age of the deceased was 79.

Mitsotakis optimistic

The war against the coronavirus continues, but victory is now visible on the horizon, said Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in an article he penned for the
Saturday edition of daily newspaper TA NEA.
Marking one year since the coronavirus broke out
in Greece and the first infection reported on 26 February 2020, the Greek Premier noted that victory will
come sooner if everyone stays careful and feeds
strength from all the difficulties which have now have
been surpassed. «Let’s walk these last few steps before
the spring of our freedom», he stressed.
In Greece, the pandemic was complicated further
as it first unfolded at the same time as «an asymmetrical assault in our northern borders by migration
outflows from Turkey». At the same time, the country
was then coming out of a decade of financial recession, while entering a trajectory of growth and development, he added.
«All those fronts were critical and they also all affected and superimposed on one another.»
One year later, however, the country has defended

its integrity, its eastern borders and also Europe’s borders, he pointed up, and «responded to its neighbors’
aggression, expanding its national prowess with
strong alliances and crucial agreements.»
Amid the pandemic, Greece strengthened its national health system, «in combination with relief measures supporting all those affected (...), while also facing extreme weather phenomena and other emergencies in the natural environment», Mitsotakis underlined.

Greeks
feel frustrated

Three out of five Greeks (60%) say that the quality
of life is worse now than a year ago before restrictions
were imposed due to the coronavirus pandemic, according to a new survey by Focus Bari.
The findings, examining the impact of the lockdown, also showed that less than one in three (29%)
believe that their daily life has not changed and 11 %
said that their daily lives have actually improved.
Overall, more men said their everyday life had
changed for the worse compared to women, as did
younger age groups compared to older people and
residents of Athens/Thessaloniki in relation to other
parts of the country.
The main reasons cited by those who said they are
worse off are the lack of change of environment
(82%), the fact that they are constantly in pajamas,
tracksuits and sportswear (42% of men and 52% of
women), as well as the fact that they find it difficult to
maintain a balanced daily schedule (37%). The survey
took place on February 9 and 10, on a sample of 622
men and women aged between 16 and 64.

Red paint was also splashed outside the office of
ND MP Manoussos Voloudakis, which is located
near the Chania courthouse.
New Democracy condemned the attacks by
supporters of the terrorist, calling them “thuggish.”
“Their successive attacks to request privileged
treatment for a man convicted of 11 murders do
not intimidate anyone. Democracy and the rule of
law can neither be intimidated nor blackmailed.”

Ex-theatre director
Lignadis ordered
jailed over rape
allegations
Athens.- Prosecutors ordered on Friday
that the former director of Greece’s National Theatre be remanded after hearing
his plea over child rape allegations, his
lawyer said.
Authorities also launched an investigation into allegations that teachers were
abusing students at a private school in
Athens following a letter signed by nearly
300 alumni.
Dimitris Lignadis, a prominent actor,
resigned as head of the National Theatre
this month and turned himself in on Saturday after an arrest warrant was issued
following lawsuits filed against him by two
men who say he raped them when they
were minors.
Lignadis has denied all allegations and
the case “truly has no evidence”, his defence lawyer, Alexis Kougias told reporters. “I am sure that in the end this person
will be freed.”
The case, which follows other sexual
abuse allegations in Greek cultural life and
sports in recent weeks as part of a delayed
#MeToo movement, prompted Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis to announce
that his government will toughen laws to
combat sexual abuse and protect minors.
On Friday, a prosecutor ordered a preliminary investigation into allegations of
abuse at the prestigious private school Arsakeio, made by a group of former students against teachers.
In a letter signed by 285 alumni who
were at the school between 1994-2018,
they said teachers “systematically exploited and insulted the sexual dignity of students with their unethical behaviour”, and
called for them to be removed.
“We want to make clear that we are not
referring to isolated events of a particular
period, but to a mentality,” said the letter,
posted on news website in.gr. “A complete
lack of pedagogical boundaries by some
teachers, which in no way is in line with
the practices of a protected school environment.”
The president of the Arsakeio board,
Georgios Babiniotis, who requested the
prosecutor investigate, said the school
would cooperate with the authorities
“when and if the vague and general references in the letter take the form of specific
and eponymous complaints.”
(Reuters)
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Antonio Guterres convenes an
informal Cyprus conference
GREEK GOVERNMENT SPOKESMAN RESIGNS

Archdiocese Launches
Official Logo and
Website for 200th
Anniversary of 1821

The two leaders along with
the Guarantor Powers’
Foreign Minister to meet
in Geneva hoping to bridge
an abyss and start negotiations

New York.- (GreekNewsOnline)
The National Coordinating Committee announced
the formal launch of the official logo and website for
the Greek Orthodox Archdiocese of Archdiocese’s
celebration of the 200th Anniversary of the Greek
Revolution of 1821.
According to an official announcement, the website,
developed by the Archdiocesan Department of Internet Ministries, will serve as the main point of information and advertisement regarding the various
events of the 200th Anniversary across the Archdiocese and throughout the Omogenia, as well as provide access to the many educational programs that
will be offered online and, when possible, in person.
The logo shows a man wearing a traditional costume
of an undisclosed island (probably Crete which was
united with Greece in 1913) holding a Greek flag and
the slogan 1821-2021: 200 years of freedom.
Continues on page 35

Photo: Orestis Panagiotou/AMNA
Less than 2 months after his appointment, Government spokesman Christos
Tarantilis resigns for family reasons. His last appearance was when he spoke about
Lignadis’ resignation, citing personal reasons.

“THE GREEK LANGUAGE THROUGH HISTORY”
New York.By Vicki James Yiannias
Those who worry about global culture
injuring the Greek language irreparably
might have felt a rush hearing the MC,
diplomat Dr. Spyridon Aktipis’positive
prologue to Dr. Anastasia Giannakidou’s
lecture, THE GREEK LANGUAGE: A
LIVING BRIDGE THROUGH on February 20. The talk, he said, “reveals precisely how the Greek language has proven a
living instrument throughout centuries,
capable of evolving and incorporating linguistic elements of other languages and
cultures without any sign of fear. This has
been the resiliency of our language and
this is the reason why still Greek literature
and poetry thrive.”
THE GREEK LANGUAGE: A LIVING
BRIDGE THROUGH HISTORY, in celebration of National Greek Language Day,
Continues on page 33

Nicosia.- (GreekNewsOnline, CNA)
President of the Republic Nicos Anastasiades has expressed the determination of the
Greek Cypriot side for the successful conclusion of the forthcoming informal conference
on Cyprus, as well as the hope that Turkey will
demonstrate the same willingness.
The President, who was addressing the extraordinary teleconference of the European
Continues on page 38

TOURISM
Emirates Airlines
to resume direct
Athens-New York
flights from June 1
Athens.- ANA-MPA
The Emirates airline company will
resume direct flights between Athens
International Airport and Newark
Liberty International Airport in New
York from June 1, with daily flights
using a Boeing 777-300ER passenger
aircraft.
The flights will depart at 17:35 and
arrive in Newark at 21:20 on the same
day. The return flight will depart from
Newark at 23:55 local time and arrive in
Athens at 16:05 the following day. The
airlines’ website is www.emirates.com

