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Γκάφα: Ο ήρωας
της επανάστασης
του 1897 στην
Κρήτη στο λογότυπο
για το 1821
Σελίδα 11

Παρά τα μπλόκα
και πρόστιμα
κίνδυνος να φύγει
εκτός ελέγχου
η πανδημία
Σελίδα 15

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Στο πιστοποιητικό
εμβολιασμού
στηρίζουν
τις ελπίδες για τον
τουρισμό το καλοκαίρι
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
H Ελλάδα, όπως κι άλλες μεσογειακές
χώρες, μεταξύ αυτών κι η Κύπρος, στηρίζουν
τις ελπίδες τους για να σωθεί ο τουρισμός
αυτό το καλοκαίρι στο πιστοποιητικό εμβολιασμού ανάμεσα σε χώρες – μέλη της Ε.Ε. ,
που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ταξιδιών με μικρότερα εμπόδια.
Ελλάδα και Κύπρος ελπίζουν πως ένα τέτοιο πιστοποιητικό θα ανοίξει τις αγορές της
Βρετανίας και άλλων χωρών της Βόρειας
Ευρώπης. Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι ελπίδες
για τη Βρετανία, όπου ήδη έχει εμβολιαστεί
περίπου το 1/3 του πληθυσμού, ποσοστό
που μέχρι τέλη του Ιουλίου θα πλησιάσει το
70%.
Ωστόσο, επιστήμονες προειδοποιούν πως
Συνέχεια στη σελίδα 14

Η Ελλάδα
παρακολουθεί
τις εξελίξεις στις
σχέσεις Τουρκίας
και Αιγύπτου
Σελίδα 18

Συνέχεια στη σελίδα 5

Στην Κύπρο για
διαβουλεύσεις
η σύμβουλος
του ΓΓ του ΟΗΕ
Τζέιν Χολ Λουτ
Σελίδα 27

Εγκρίθηκε από την Γερουσία

το σχέδιο ανάκαμψης $1,9 τρις.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Φωτογραφία: Λευτέρης Δαμιανίδης/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τη Ρόδο για τον εορτασμό της 73ης Επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, Κυριακή 07 Μαρτίου 2021.

ΑΝΟΙΞΑΝ ΠΑΛΙ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Νέα Υόρκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Φωτογραφίες: Justin Lane/EPA
Ήταν μερικές εκατοντάδες ενθουσιώδεις που περίμεναν υπομονετικά
στο κρύο το πρωί της Παρασκευής για
να μπουν στις σκοτεινές αίθουσες της
Νέας Υόρκης, μετά την άδεια που έλαβαν οι κινηματογράφοι να ανοίξουν
ξανά μετά από ένα χρόνο παύσης λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας της
Covid-19. Εντούτοις, πολλοί ήταν
εκείνοι που παρέμειναν κλειστοί εξαιτίας των περιοριστικών όρων λειτουργίας τους και της απουσίας
blockbuster.
«Καλό το Netflix, αλλά τίποτα δεν
φτάνει την ατμόσφαιρα του σινεμά»,
είπε γεμάτος ενθουσιασμό ο Τόμας
Λεβέκ, ο οποίος πήγε στις 11:00 να δει
σε πρώτη προβολή την ταινία «Raya
and the Dragon» στο Empire multiplex
της αλυσίδας σινεμά AMC στην γειτονιά της Times Square. Άλλωστε «η

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Μέχρι τις 14 Μαρτίου
θα ψηφίσει το
Κογκρέσο το κείμενο
του νόμου που θα
κυρώσει ο Μπάιντεν.
$1.400 δολάρια
σχεδόν σε κάθε
Αμερικανό, $300 την
εβδομάδα επίδομα
ανεργίας μέχρι 30/9
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ ΜΠΕ-AFP-Reuters
Έπειτα από ώρες συζητήσεων, εντατικών διαπραγματεύσεων και μιας μαραθώνιας ψηφοφορίας, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τελικά το Σάββατο το
σχέδιο ανάκαμψης ύψους 1.900 δισεκατομμυρίων δολαρίων του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την πρώτη
οικονομία παγκοσμίως που επλήγη από την πανδηΣυνέχεια στη σελίδα 12

ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Περιορισμένης
κλίμακας
ο εορτασμός
της παλιγγενεσίας
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Το θέμα των εορταστικών εκδηλώσεων
για την επέτειο των 200 χρόνων από την
έναρξη της Επανάστασης του 1821, που θα
είναι φέτος περιορισμένες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, κυριάρχησε στην εβδομαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής των
πρώην προέδρων, που ανέλαβαν προσωρινά
τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, το βράδυ της Δευτέρας 1 Μαρτίου στο Σταθάκειο
Κέντρο στην Αστόρια.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, π. Ευαγόρας Κωνσταντινίδης, ως
αντιπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Συνέχεια στη σελίδα 11
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Η Χρυσή Άρκτος του 73ου Φεστιβάλ Βερολίνου
σε μια ανατρεπτική, προκλητική ρουμανική ταινία
Του Νίνου Φένεκ Μικελίδη

Σ

την προκλητική, ανατρεπτική ταινία
«Το χτύπημα της κακής μοίρας ή Loony
Porn» του Ρουμάνου Γιάντου Ρούντε, γύρω
από τα προβλήματα που προκαλεί ένα πορνό
βίντεο στη δασκάλα μιας ουγγρικής πόλης,
απονεμήθηκε η Χρυσή Άρκτος της φετινής
71ης Μπερλινάλε. «Ταινία που έχει τη σπάνια
και αναγκαία ποιότητα ενός έργου τέχνης…»,
αναφέρει το σκεπτικό της επιτροπής. «Είναι
μια λεπτομερώς επεξεργασμένη ταινία, και
ταυτόχρονα, αχαλίνωτη, έξυπνη και παιδιάστικη, γεωμετρική και ζωντανή, ανακριβής με
τον καλύτερο τρόπο. Επιτίθεται στο θεατή,
προκαλεί διαφωνία, αλλά δεν αφήνει κανένα
σε απόσταση ασφαλείας».
Τα βραβεία απένειμε επιτροπή με Πρόεδρο τον
Ιρανό σκηνοθέτη Μοχάμαντ Ρασούλοφ και μέλη
τους: Νάβαλντ Λάπιντ (Ισραήλ), Αντίνα Πιντίλιε
(Ρουμανία) Ίντικο Ενιέντι (Ουγγαρία)Τζιανφράνκο
Ρόζι (Ιταλία) και Γιασμίλα Σμπάνιτς (Βοσνία/Χερζεγκοβίνα).
Προκλητική, αναρχική, στο πνεύμα των ταινιών
του Μπουνιουέλ, αποδείχτηκε η ρουμάνικη ταινία
««Το χτύπημα της κακής μοίρας ή Loony Porn» του
Ρουμάνου Γιάντου Ρούντε («Άφεριμ!», «Δεν με νοιάζει αν η ιστορία μας χαρακτηρίσει βάρβαρους»). Με
τον σκηνοθέτη να χρησιμοποιεί όχι μόνο την πρόσφατη ιστορία της χώρας του αλλά και τον Covid-19
και τις σκηνές πορνό για να κάνει μέσα από μια, συχνά τολμηρή, πειραματική μορφή, και διανθισμένη
με σατιρική διάθεση και μαύρο συχνά χιούμορ, επίθεση ενάντια στην ίδια την κοινωνία της Ρουμανίας.
Μια ακόμη εξαιρετική ταινία στο πνεύμα των άλλων
ταινιών σκηνοθετών του ρουμανικού «νέο κύματος»
(Κρίστι Πούιου, Κορνέλιου Παρουμπόιου και Κρίστιαν Μουντζίου).
Χωρισμένη σε τρία μέρη, η ταινία αρχίζει μ’ ένα
μαγνητοσκοπημένο πολύ τολμηρό σεξ (που μοιάζει
με σκληρό πορνό) ανάμεσα σε μια δασκάλα, την Έμι.
και τον άντρα της, μαγνητοσκόπηση που, όπως μαθαίνουμε στη συνέχεια, έχει ανεβεί στο ιντερνέτ και
την έχουν δει τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές
του σχολείου όπου διδάσκει η Έμι. Στη συνέχεια
βγαίνουμε στους δρόμους της Βουδαπέστης για να
παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων
στον κορωνοϊό, με άλλους να φοράνε τη μάσκα, κάποιους να αντιδρούν όταν ένας μπαίνει χωρίς μάσκα
σε μαγαζί κι άλλος να υποστηρίζει πως η θεία μετάληψη σκοτώνει τον ιό (επεισόδια που, όπως όλοι
γνωρίζουμε, συμβαίνουν σήμερα παντού). Με ένα
αναπάντεχο φινάλε τριών ειδών (διαλέγετε και
παίρνετε), όπου είτε δέχεστε την ταινία για ένα απλό
αστείο, ή σαν κάτι το εντελώς διαφορετικό και πως
οι απάνθρωπες δοκιμασίες της Έμι δεν αφορούν μόνο αυτήν.
«Το χτύπημα της κακής μοίρας ή Loony Porn»
του Ρουμάνου Γιάντου Ρούντε, στο δεύτερο μέρος,
που τιτλοφορείται «μικρό λεξικό ανέκδοτων, σημείων και θαυμάτων», ο Ρούντε παραθέτει τις απόψεις
του για την ιστορία αλλά και την τέχνη, μέσα από
τίτλους (ναζισμός, μιλιταρισμός, Εκκλησία, Γαλλική
Επανάσταση, Ρομπότ, κινηματογράφος, κινηματογράφος, κ.ά.). Για να μας μιλήσει για τη συνεργασία
της Καθολικής Εκκλησίας με τους ναζί, τις στρατιωτικές καταστολές ενάντια στους πολίτες, αλλά και
για τις απόψεις του για τον κινηματογράφο («η γυαλισμένη ασπίδα της Αθηνάς», όπως τον περιγράφει)
και τις άλλες τέχνες.
Για να καταλήξουμε στο τρίτο, και πιο μέρος, το
«Πράξη και υπονοούμενα», όπου, στην αυλή του
σχολείου, τα μέλη του συλλόγου γονέων και δασκάλων της Σχολής, «δικάζουν την Έμι για το πορνό βίντεο. Ευκαιρία για τον Ρούντε να σατιρίσει την υποκρισία της ρουμάνικης κοινωνίας και να αποκαλύψει
τον συντηρητισμό, το ρατσισμό, τον αντισημιτισμό,
το μισογυνισμό και τις εθνικιστικές και διάφορες
άλλες απαράδεκτες, ακροδεξιές θέσεις πολλών συμπατριωτών του.
Ο αντίκτυπος μιας λαθεμένης εκτέλεσης είναι
στο επίκεντρο της ιρανικής ταινίας «Η μπαλάντα

μιας λευκής αγελάδας των Μάριαμ Μογκαντάμ και
Μπεκτάς Σανίχα. Όταν το δικαστήριο την ειδοποιεί
πως ο σύζυγός της, που είχε εκτελεστεί για δολοφονία, είναι στην πραγματικότητα αθώος, η Μίνα (που
την ερμηνεύει, με τρόπο εξαιρετικό, η συν-σκηνοθέτρια Μάριαμ Μογκαντάμ) αρχίζει έναν αγώνα για να
αναγκάσει το δικαστήριο (που απλά την αποζημιώνει με ένα χρηματικό ποσό) να παραδεχτεί το λάθος
του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή
της, μαζί με τη μικρή κωφάλαλη κόρη της. Το ότι
όμως είναι τώρα μοναχική μητέρα χωρίς σύζυγο της
κάνει δύσκολη την εύρεση στέγης, γιατί, όπως πληροφορείται (και μαθαίνουμε) οι ιδιοκτήτες αποφεύγουν να νοικιάσουν διαμερίσματα «σε χήρες, σε πρόσωπα με σκυλιά και γάτες, και σε τζάνκης».
Η ζωή της αρχίζει ν’ αλλάξει, όταν εμφανίζεται ο
Ρέζα, ένας υποτιθέμενος φίλος του συζύγου, που της
επιστρέφει το αρκετά μεγάλο ποσό το οποίο, υποτίθεται πως του είχε δανείσει ο νεκρός. Σταδιακά θ’
ανακαλύψουμε πως ο Ρέζα είχε το δικό του σχέδιο
για να πλησιάσει τη Μίνα, σχέδιο που για ένα μεγάλο διάστημα τους φέρνει πιο κοντά με τη Μίνα να
αρχίζει να πιστεύει στη φιλία του Ρέζα και να νοιάζεται γι’ αυτόν. Εκείνο που βασικά ενδιαφέρει τους
σκηνοθέτες είναι, όπως και σε άλλες πρόσφατες ιρανικές ταινίες (Αμπας Κιαροστάμι, Τζαφάρ Πανάχι,
Ασγκάρ Φαρχάντι, κ.ά.), να δώσουν μια, με όσο το
δυνατό πιο ρεαλιστικό τρόπο, εικόνα της ζωής στη
σύγχρονη κοινωνία τους, παρουσιάζοντας τα ηθικά
και άλλα προβλήματα που τους απασχολούν και,
ταυτόχρονα, κάνοντας έμμεσα μια έκκληση για κατάργηση της θανατικής ποινής.
Τη φρίκη του πολέμου μέσα από μια ομάδα Ούγγρων στρατιωτών που, στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, περιπολούσαν, για λογαριασμό των
ναζί, περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, παρουσιάζει
στην πρώτη του ταινία «Φυσικό φως», ο Ούγγρος
σκηνοθέτης Ντένες Νάγκι – όπως μας πληροφορούν
οι τίτλοι της ταινίας 100.000 Ουγγροι στρατιώτες
υπηρέτησαν το Γ’ Ράιχ. Περιπολία και αντιμετώπιση
των χωρικών της περιοχής, ψυχρά, με τα πρόσωπα
των στρατιωτών, κουρασμένα, ακίνητα, χωρίς κανένα συναίσθημα. Πρόσωπα που κινούνται σ’ ένα ουδέτερο τοπίο, ανάμεσα σε χωρικούς (που μπορεί να
ανήκουν στην αντίσταση), και στα οποία τα συχνά
γκρο πλάνα δίνουν μια εικόνα νεκρών ή ζόμπι. Παρόμοιο είναι και το πρόσωπο του δεκανέα, πρωταγωνιστή της ταινίας, που, αν και, κάπως πιο ανθρώπινος από τους άλλους στρατιώτες, είναι αναγκασμένος να ακολουθεί την ίδια τακτική. Όλα σε πλάνα γυρισμένα, τις περισσότερες φορές, τη νύχτα,
βουτηγμένα σε μια παγωμένη ατμόσφαιρα και μ’ ένα
στιλ που, κάπου-κάπου, φέρνει στο νου τις ταινίες
του Ταρκόφσκι.
Στις πολύ καλές ταινίες και η μεξικανική «Αστυνομική ιστορία» του Αλόνζο Λουισπαλάσιος. Ένα
έργο που συνδυάζει το ντοκιμαντέρ με την ταινία
μυθοπλασίας για να μας παρουσιάσει, από τη μια,
τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομικής δύναμης, σε
μια χώρα όπου κυριαρχεί η διαφθορά και όπου το
μεγαλύτερο τμήμα της αστυνομίας αποτελείται από
νέους που καταλήγουν εκεί για το χρήμα και μόνο,
και από την άλλη, την πορεία ενός αστυνομικού δί-

δυμου, γνωστού ως «Η περίπολος του έρωτα», από
τη Μαρία Τερέζα και τον Μοντόγια, που γνωρίζονται και παντρεύονται, ενώ περιπολούν στην περιοχή τους και που, επειδή, αρνούνται να δεχτούν «λάδωμα» και αντιδρούν σε παράνομους αλλά και σε
ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, αποφασίζουν τελικά να παραιτηθούν – «με έκαναν να αντιληφθώ
πως όλα είναι σκατά», αναφέρει προς το φινάλε η
Μαρία Τερέζα που για 17 χρόνια υπηρέτησε στο σώμα πιστεύοντας πως βοηθούσε όχι όνο στην επιβολή
του νόμου αλλά και στην προστασία των πολιτών.
Στα δυο πρώτα μέρη της ταινίας, ο σκηνοθέτης
παρουσιάζει πολλές σκηνές μέσα από συνεντεύξεις
με τα δυο του βασικά πρόσωπα ενώ αναπαριστούν
τις σκηνές τους, ενώ στο τρίτο επεισόδιο συναντάμε
τους δυο στο σπίτι τους, όπου μας μιλούν για τη
σχέση τους. Για να φτάσουμε στο επόμενο μέρος,
όπου οι δυο ηθοποιοί, που ερμηνεύουν τους ρόλους,
μας μιλούν για τη διαδικασία της προετοιμασίας των
ρόλων τους, για να οδηγηθούμε στο τελευταίο μέρος της ταινίας, όπου ανακαλύπτουμε πως η Μαρία
Τερέζα και ο Μοντόγια είναι αληθινά πρόσωπα, τα
οποία μας μιλούν για όσα αντιμετώπισαν και που
τους οδήγησαν στην παραίτησή τους από το σώμα.
Συνολικά μια πρωτότυπη, δυνατή ταινία που μας
αποκαλύπτει τον τρομακτικά υψηλό βαθμό στον
οποίο το «λάδωμα» έχει σήμερα φτάσει στο Μεξικό.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Χρυσή Άρκτος: «Το χτύπημα της κακής μοίρας ή
Loony Porn» του Ρουμάνου Γιάντου Ρούντε
Αργυρή Άρκτος: Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής:
«Ο τροχός της τύχης και της φαντασίας» του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι.
Αργυρή Άρκτος: Βραβείο της Επιτροπής: «Ο κύριος Μπάχμαν και η τάξη του» της Μαρίας Σπεχ
Αργυρή Άρκτος καλύτερης σκηνοθεσίας: Ντένες
Νάγκι για την ταινία «Φυσικό φως»
Αργυρή Άρκτος καλύτερης ερμηνείας: Μάρεν
Έγκερτ για την ταινία «Είμαι ο άντρας για σένα» της
Μαρίας Σράντερ
Αργυρή Άρκτος καλύτερου δεύτερου ρόλου: Λίλιαν Κάζλινγκερ για την ταινία «Δάσος – σε βλέπω
παντού»
Αργυρή Άρκτος καλύτερου σεναρίου: «Εισαγωγή/Συστάσεις» του Χονγκ Σανγκ-σου
Αργυρή Άρκτος για καλύτερη καλλιτεχνική συμβολή: «Αστυνομική ιστορία» του Αλόνζο Λουισπαλάσιος

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ»

Καλύτερη ταινία: «Εμείς» της Αλίς Ντιόπ
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπης: «Taste» του Λε
Μπάο
Βραβείο σκηνοθεσίας (ex aequo) στους: Ντενί
Κοτέ για την ταινία «Κοινωνική υγιεινή» και στους
Ραμόν και Σίλβαν Ζούρκερ για την ταινία «Το κορίτσι και η αράχνη»
Ειδική μνεία: Rock Bottom Riser του Φερν Σίλβα
Πηγή: ΚΥΠΕ
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Ο Άντονι Φάουτσι στον ΣΚΑΪ: Τι είπε για
τα εμβόλια, τις παρενέργειες και την Ελλάδα
Aθήνα.- (skai.gr)
κορυφαίος επιστημονας και επικεφαλής λοιμωξιολόγος στις ΗΠΑ Άντονι
Φάουτσι μίλησε αποκλειστικά στον Αλέξη
Παπαχελά για την τηλεόραση του SKAI. Ο
Eπιδημιολόγος-σύμβουλος προέδρου Μπάιντεν, αναφέρθηκε στην ασφάλεια των εμβολίων αλλά και για τη συζήτηση γύρω από τα
εμβόλια της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο

Αναλυτικά η συνέντευξη του:
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Όπως γνωρίζετε
έχει γίνει πολλή κουβέντα σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες των εμβολίων. Απ› όσα γνωρίζετε έως τώρα, ποιες είναι οι ανησυχίες σας
σχετικά με αυτό το θέμα;
ΑΝΤΟΝΙ ΦΑΟΥΤΣΙ: Η ανησυχία μου είναι
ελάχιστη. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι
ότι οι δοκιμές που έγιναν στις ΗΠΑ με το
M-RNA της Pfizer και της Moderna έδειξαν
πως είχαν 94 έως 95% αποτελεσματικότητα και
η αντιδραστικότητα είναι ελάχιστη. Μετά την
χορήγηση της πρώτης δόσης, υπάρχει κάποιος
πόνος στο χέρι που διαρκεί περίπου 24 ώρες.
Υπάρχει μεγαλύτερη αντιδραστικότητα στη
δεύτερη δόση. Εμφανίζεται μετά από 21 μέρες
για της Pfizer και 28 για της Moderna. Μετά
την χορήγηση της δεύτερη δόσης, υπάρχουν
συμπτώματα κούρασης, πόνοι, ρίγη και ίσως λίγος πυρετός. Αυτό διαρκεί για τους περισσότερους περίπου 24 ώρες. Σε κάποιους μπορεί να
διαρκέσει λίγο περισσότερο, αλλά στην πλειοψηφία τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν μετά
από 24 ώρες.

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Αναρωτιέμαι, θα
κάνατε το Sputnik ή το κινέζικο εμβόλιο;
ΑΝΤΟΝΙ ΦΑΟΥΤΣΙ:Τα δεδομένα που γνωρίζω για το Sputnik είναι αρκετά καλά. Δεν έχω
αρκετή πληροφόρηση όσον αφορά το κινέζικο
γιατί έχουν δυο ή τρία διαφορετικά εμβόλια.
Οπότε δεν έχω παρακολουθήσει στενά την
αποτελεσματικότητά τους, όμως τα δεδομένα
του ρώσικου μοιάζουν αρκετά καλά.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Τώρα, ξέρετε, ο
τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο εδώ στην
Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν ένας
εμβολιασμένος Αμερικανός σας ρωτήσει αν
μπορεί να έρθει στην Ελλάδα αυτό το καλοκαί-

ρι, τι θα του πείτε;
ΑΝΤΟΝΙ ΦΑΟΥΤΣΙ: Ξέρετε, θα εξαρτιόταν
από το επίπεδο μόλυνσης στην Ελλάδα. Θέλω
να πω αν το επίπεδο μόλυνσης στην Ελλάδα
μειωθεί αρκετά και ο Έλληνας εμβολιαστεί,
ώστε να περιοριστούν οι εξάρσεις της μόλυνσης, νομίζω ότι σταδιακά τα ταξίδια θα ήταν
επιτρεπτά και προτεινόμενα. Επειδή όλοι θέλουν να επανέλθουν στο φυσιολογικό και πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμού,
πιστεύουν ότι ένα από τα πιο όμορφα μέρη να
ταξιδέψει κανείς είναι η Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν να το κάνουν
αυτό.

“Εκκλησία και εξουσία”: Του Γιώργου Παυλάκη
Το μόνο που μένει να δούμε τώρα είναι καταλήψεις εκκλησιών από επαναστάτες επισκόπους, τι άλλο;
Η πρόσφατη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου
ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να αναγνωρίσει η Εκκλησία τη σοβαρότητα της κατάστασης στην
Ελλάδα και να φερθεί με υπευθυνότητα. Αντί
γι’ αυτό, αποφάσισε να κηρύξει επανάσταση
κατά της πολιτείας και ανυπακοή στους νόμους.
Η Εκκλησία απαιτεί να διατηρήσει οθωμανικά προνόμια συγκυβέρνησης επιδεικνύοντας
αδιαλλαξία και ανωριμότητα, αντίθετη από την
προσεκτική και συντηρητική ιστορία της. Αυτό
είναι πράγματι ανήκουστο, και τώρα πια μπαίνει θέμα επιβολής της νομιμότητας.
Θα καταφέρει μια δράκα μεσαιωνικών υπερφίαλων παπάδων να εξευτελίσει τη νόμιμη κυβέρνηση;
Γιατί θα υπακούσουν μετά από αυτό οι καταστηματάρχες που καταστρέφονται και οι εργαζόμενοι που επιβιώνουν με επιδόματα και δεν
ξέρουν τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα;
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πίσω, ενώ
ο θρασύτατος εκπρόσωπος της Εκκλησίας
απαίτησε να βρεθεί συμβιβασμός που να μην
ταπεινώνει κανένα. «Είμαστε αποφασισμένοι,
δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω». Αλλά αν δεν
ταπεινωθεί κανένας, θα χάσει η κυβέρνηση το
δικαίωμα να επιβάλλει τον νόμο. Η Εκκλησία
ισχυρίζεται με το θρασύ ύφος του εκπροσώπου
της ότι η κυβέρνηση αθέτησε τη συμφωνία
τους. Θεωρεί ότι είναι ίση με το κράτος και έχει
δικαίωμα να μοιράζεται την εξουσία, να είναι
κράτος εν κράτει.

Δυστυχώς, η Εκκλησία είναι που διέρρηξε το
συμβόλαιο με την πολιτεία γιατί δεν τήρησε τα
μέτρα την προηγούμενη περίοδο. Η πολιτεία,
βλέποντας την ένταση της πανδημίας, προσπαθεί, πολύ σωστά, να προστατεύσει την κοινωνία και θεώρησε ότι πρέπει να εντατικοποιήσει
τα μέτρα. Η κυβέρνηση έκρινε ότι η πορεία της
επιδημίας είναι τέτοια που χρειάζεται η εντατικοποίηση των μέτρων. Αυτή η γενική επιταγή
πρέπει να εφαρμοστεί από όλους για να έχει πιθανότητα επιτυχίας.
Η Εκκλησία δεν κράτησε τις υποσχέσεις που
έδωσε για να αποσπάσει την προνομιακή μεταχείριση των εκκλησιών, γιατί ούτε μάσκες
εφαρμόστηκαν ούτε οι συνωστισμοί και η μετάληψη αποφεύχθηκαν στις εκκλησίες. Οι απώλειες των ιερωμένων από κορωνοϊό είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιες από τον γενικό πληθυσμό. Αυτό δείχνει ότι οι παπάδες και οι επίσκοποι δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να προστατεύσουν
ούτε τον εαυτό τους. Πώς είναι δυνατόν να
εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους που
αποδεικνύονται απρόσεκτοι, αγράμματοι ή
υπερφίαλοι να προστατεύσουν το ποίμνιο;
Θα έπρεπε η πολιτεία να δημοσιεύσει τις λεπτομερείς στατιστικές ώστε να δούμε και τις
απώλειες σε ιερωμένους, που είναι τουλάχιστον
δεκαπλάσιες από τον αντίστοιχο ηλικιακά γενικό πληθυσμό, και τις μολύνσεις και θανάτους
που οφείλονται στις εκκλησίες. Πολλά περιστατικά υπερμετάδοσης στις εκκλησίες έχουν
δημοσιευθεί στον Τύπο. Αυτό είναι και το πιο
επικίνδυνο στοιχείο ουσίας που ξεχνιέται έτσι
που γίνεται ο διάλογος. Οι εκκλησίες τον χει-

μώνα με οποιαδήποτε μέτρα είναι διαπιστωμένες εστίες υπερμετάδοσης της επιδημίας. Δείτε
τι έγινε στην Κάλυμνο και σε πολλά άλλα μέρη
τα Χριστούγεννα, και δείτε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες από την εκτίναξη πάλι των κρουσμάτων λόγω της εορταστικής περιόδου. Ηταν
τεράστιο λάθος που επετράπη η λειτουργία τα
Χριστούγεννα, και θα πληρώσει σύντομα όλη η
κοινωνία. Ακόμα και αν τώρα η Εκκλησία υπόσχεται να κρατήσει τα μέτρα που δεν κράτησε
προηγουμένως, το συμπέρασμα είναι ότι δεν
μπορεί. Η υπερφίαλη δογματική στάση της είναι ένα τρομερό εμπόδιο. Η κυβέρνηση πρέπει
να της δείξει ποιος είναι ο υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον του λαού.
Ο πρωθυπουργός έδειξε αποφασιστικότητα
σε μικρά και μεγάλα θέματα και έλυσε χρόνια
προβλήματα με μια μονοκονδυλιά. Η Ελλάδα
υπέφερε από το αίσχος του καπνίσματος σε
εσωτερικούς χώρους, θεωρώντας το άλυτο
πρόβλημα. Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι ήταν
πολύ εύκολο. Η Τουρκία θέλησε να διαλύσει το
ελληνικό κράτος με ιδιότυπη επίθεση στον
Εβρο και πάλι ο πρωθυπουργός έδωσε τη σωστή απάντηση. Ευελπιστώ ότι κατανοεί την
κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης. Θα
πρέπει να τελειώνουμε με το θράσος και τις
αστειότητες και να επικεντρωθούμε στην επιδημία.
* Ο κ. Γιώργος Παυλάκης είναι γιατρός ερευνητής στον τομέα των ανοσοθεραπειών και των
εμβολίων για τον καρκίνο και τις μολυσματικές
ασθένειες στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των
ΗΠΑ.

Αυξάνεται
η εμπιστοσύνη
των Αμερικανών
στα εμβόλια
κατά της Covid-19
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ο αριθμός των Αμερικανών που δηλώνει
ότι επιθυμεί να εμβολιαστεί κατά της
Covid-19 αυξήθηκε συγκριτικά με τα προ
τριών μηνών ποσοστά, ιδιαίτερα μεταξύ
των Αφροαμερικανών, σύμφωνα με μια
έρευνα που διενήργησε το ανεξάρτητο
ερευνητικό κέντρο Pew.
Συνολικά, το 69% του ενήλικου πληθυσμού έχει ήδη λάβει ή σχεδιάζει να λάβει
ένα από τα εμβόλια, από ένα ποσοστό 60%
που ανερχόταν σε αντίστοιχη μελέτη τον
Νοέμβριο, αναφέρει η έρευνα του Pew
Research Center, που δόθηκε σήμερα στη
δημοσιότητα
Από αυτό το 69%, περίπου το 19% δηλώνει ότι έχει ήδη λάβει τουλάχιστον μία από
τις δύο δόσεις εμβολίων. Όταν η μελέτη έγινε στα μέσα Φεβρουαρίου, τα εμβόλια που
είχαν λάβει άδεια κατεπείγουσας χρήσης
στις ΗΠΑ ήταν εκείνα των Pfizer/BioNTech
και της Moderna, τα οποία είναι διδοσικά.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Αφροαμερικανών που απάντησε ότι έλαβε ή θέλει να
λάβει ένα από τα εγκεκριμένα εμβόλια αυξήθηκε δραματικά, από 42% τον Νοέμβριο
σε 61% σήμερα. Η αύξηση αυτή κρίνεται
σημαντική επειδή οι Αφροαμερικανοί μολύνονται στατιστικά περισσότερο με την
ασθένεια της Covid-19. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 67% των Αμερικανών γνωρίζει κάποιον που νοσηλεύτηκε ή πέθανε έχοντας
μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό, ποσοστό
που ανέρχεται στο 78% μεταξύ των Αφροαμερικανών.
Οι μισοί Αφροαμερικανοί θεωρούν την
ασθένεια ως μια σημαντική απειλή για την
υγεία τους, σε σύγκριση με το ένα τέταρτο
των λευκών. Η μελέτη καταγράφει επίσης
ένα αυξανόμενο χάσμα στην εμπιστοσύνη
απέναντι στα εμβόλια κατά της Covid-19
μεταξύ των πολιτικών τάσεων: Το 83% των
Δημοκρατικών δηλώνει ότι εμβολιάστηκε ή
επιθυμεί να εμβολιαστεί, έναντι 56% των
Ρεπουμπλικάνων.
Μεταξύ του περίπου 30% των Αμερικανών που απαντά ότι δεν σκέφτεται να λάβει
το εμβόλιο, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που
αναφέρονται είναι ανησυχίες για παρενέργειες και η σκέψη ότι αυτά τα εμβόλια αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα.
Ενώ τα εμβόλια κατά της Covid-19 αναπτύχθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά σε
χρόνο ρεκόρ, η κινητοποίηση πόρων και κεφαλαίων συνέβαλαν μέγιστο ρόλο σε αυτό
και τα εμβόλια, τα οποία δοκιμάστηκαν σε
κλινικές δοκιμές με αυστηρά κριτήρια και
πρότυπα, βασίζονται σε τεχνολογίες που
έχουν μελετηθεί για χρόνια από επιστήμονες. Το δείγμα της έρευνας του Pew
Research Center ήταν πάνω από 10.000 ενήλικες, και έγινε προτού το μονοδικό εμβόλιο της Johnson & Johnson λάβει άδεια
έκτακτης χρήσης στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες
αργότερα.
Στις ΗΠΑ έχουν χορηγηθεί περίπου 82,5
εκατομμύρια εμβόλια κατά της Covid-19,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Είναι «ο μεγαλύτερος αριθμός εμβολιασμών από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον
κόσμο», υπογράμμισε ο Άντι Σλάβιτ, ο ανώτερος σύμβουλος της ομάδας του Λευκού
Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του νέου κορονοϊού, σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε σήμερα.
«Σχεδόν το 55% του πληθυσμού ηλικίας
65 ετών και άνω έχει λάβει τουλάχιστον μία
δόση», είπε.
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Εξαρτήσεις
Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν εξαρτάται από
κάτι. Στην ουσία η ζωή μας ολόκληρη οφείλεται
σε εξαρτήσεις αρχίζοντας από το βυζί της μάνας
μας. Ενώ, δε, αυτές οι εξαρτήσεις αποτελούν στην
ουσία τη ζωή μας και είναι συνδεδεμένες με την
ίδια την ύπαρξή μας, μερικές φορές μπορεί να
αποβούν μοιραίες.
Π.χ., στο Τέξας των ΗΠΑ πέθαναν μερικές δεκάδες άτομα από έλλειψη πόσιμου νερού και θέρμανσης. Στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
έζησαν το Χάρο με τα μάτια τους λόγω έλλειψης
θέρμανσης και επικοινωνίας, με τηνακινητοποίηση των αυτοκινήτων μέσα στο κρύο και η βοήθεια
από ειδικές υπηρεσίες με ειδικά οχήματα έδινε κι
έπαιρνε. Αλλά αμέσωςρίχτηκαν στην σκακιέρα
και οι κατηγορίες του ποιος φταίει να δίνουν και
να παίρνουν με την Κυβέρνηση να κατηγορείται
γιατί δεν προείδε το απρόβλεπτο της ποσότητας
του χιονιούκαι πάγου και …να σταματήσει τη θεομηνία στα σύνορα ή, ακόμα, να την στρίψει προς
την Τουρκία(!), κ.ο.κ. Ρ.Κ.
				

Το μέγεθος
της εξάρτησης

Το μέγεθος της θεομηνίας (του Διός δηλαδή
που πάντα είχε προβλήματα με τη συμπεριφορά
των ανθρώπων, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε πως αυτός είναι υπεύθυνος αφού έτσι τους έφτιαξε!) το
μέγεθος, επαναλαμβάνω, δεν ήταν πρωτόγνωρο.
Θυμάμαι χιόνια και παγετούς και «μολημέρια»,
δηλαδή αδιάκοπη βροχή εβδομάδων στο χωριό
μου, αλλά όλοι είμαστε έτοιμοι. Υπήρχαν ξύλα για
τη φωτιά που σωριάζοντανστη διάρκεια του καλοκαιριού και το κάθε σπίτι είχε τον δικό του σωρό ή «στοβό» (στην τοπική διάλεκτο) η στέρνα
γέμιζε με το νερό που έπεφτε από τις υδρορροές
ή «βροντάλια» γύρω-γύρω κάτω από τα κεραμίδια που το πήγαιναν στη στέρνα, και, μαζί με το
απαραίτητο «αλώνι» της, αυτή ήταν γεμάτη όχι
μόνο για το χειμώνα αλλά και για το καλοκαίρι.
Το δωμάτιο του ύπνου θερμαίνονταν κι εκείνο μ’
ένα μαγκάλι και ο λύχνος, το λουμίνι (φωτιστικό
με λάδι καιπερισσότερα από ένα φιτίλια) ή η λάμπα πετρελαίου για τους …προύχοντες,μας έφταναν από καταβολής πολιτισμού και δεν πέθαινε ο
κόσμος στο χωριό μου!

					
Τώρα

Τώρα όλα εξαρτώνται από τον ηλεκτρισμό.
Πρόοδος, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι απαράδεκτο, όμως, να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι ακόμα και στα χωριά επειδή χιόνισε ή έχει πέσει παγωνιά. Αυτό επειδή δεν έχουν μαζέψει λίγα ξύλα
ή δεν έχουν καθαρίσει τη στέρνα ή το πηγάδι
τους. Εν ολίγοις, όλοι εξαρτιόμαστε αλλά θα πρέπεινα έχουμε και μία οδό διαφυγής σε μέρες δυστυχίας. Να χρησιμοποιήσουμε ένα χειρόμυλο
και να αλέσουμε λίγο καλαμπόκι ή στάρινα φτιά-

Συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Elizabeth Lee, είχε
την Παρασκευή ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Συζήτησαν για θέματα ενίσχυσης των ελληνο-αμερικανικών σχέσεων και για το σημαντικό ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών για επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία, το οποίο δεν σταμάτησε ούτε στην περίοδο της πανδημίας.
ξουμε κουρκούτι ή ένα άζυμο πιτοπούλι, να έχουμε ένα λύχνο για να δούμε στο σκοτάδι. Η εξάρτηση, όμως, στον ηλεκτρισμό, μοιάζει να είναι
απόλυτη, κάνει τους ανθρώπους να ξεχνάνε στα
χωριά και να μην περνάνε στους νέους τους τρόπους που επιζούσαμε παλιά. Στις μεγαλουπόλεις
δεν υπάρχουν οι δυνατότητες που αναφέραμε και
η εξάρτηση στον ηλεκτρισμό είναι, εκ προοιμίου,
απόλυτη. Απ΄ όπου και οι θάνατοι στο Τέξας και
η ταλαιπωρία στην Ελλάδα. Εσείς τι λέτε; Ρ.Κ.

					
Κορωνοϊός και μηχανές

Ο κορωνοϊός δεν σκοτώνει μόνο ανθρώπους,
λόγω της ανεργίας δυσπραγούν και οι μηχανές.
Ύστερα από ένα χρόνο καθήλωσηςδεκάδων χιλιάδων αεροσκαφών να μένουν στο έδαφος και
να δέχονται, αδρανώντας οι μηχανές τους, το νερό, τον αέρα, το κρύο,τη ζέστη τους παγετούς, τη
σκόνη και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της φύσης
με σβησμένες μηχανές και χωρίς συντήρηση, διαλύονται έμμεσα από την αρρώστια κι εκείνα. Τέτοια είναι η δύναμη του κορωνοϊού που για να
τον δειςπρέπει να τον μεγεθύνεις χιλιάδες ή εκατομμύρια φορές στο μικροσκόπιο. Αυτό μας δίδαξε το αεροπλάνο στο Τέξας που άρχισε να διαλύεται στον αέρα βρέχοντας τα συντρίμμιά του πάνω στα σπίτια, ενώ ένας από τους κινητήρες σιγοκαίγονταν σαν μια φωτιά στο ύπαιθρο.
Αυτό έζησαν οι έντρομοι επιβάτες που γλίτωσαν χάρη στη δεξιοσύνη του πιλότου, στον οποίο
αξίζουν συγχαρητήρια και να είναι πάντα καλά ο
άνθρωπος. Ρ.Κ.				

πεθαμένους με τον κορωνοϊό-πριν περίπου ένα
χρόνο- κι είχαμε τρομάξει όταν αυτοί πλησίαζαν
τις εκατό χιλιάδες, αριθμός που τότε έμοιαζεκαταπέλτης. Ούτε καν φανταστήκαμε ποιος θα ήταν
ο αριθμός των πεθαμένων ένα χρόνο μετά. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισαν το
μισό εκατομμύριο και ο ανήφορος συνεχίζεται
ακάθεκτος, με περίπου τρεις χιλιάδες νεκρούς την
ίδια μέρα. Μειωμένος κατά τι αλλά ακάθεκτος!
Μοναδική μας ελπίδα είναι οι εμβολιασμοί. Τι άλλο μπορεί να πολεμήσει έναν τέτοιο αόρατο και
γι΄ αυτό κραταιό εχθρό; Όσο για τους μολυσμένους, αυτοί έχουν ήδη φτάσει στο δέκα τοις εκατό όλου του πληθυσμού των ΗΠΑ. Κι αυτό απίστευτο! Ρ.Κ.

Yπόθεση Τζωρτζ Φλόυντ
Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου αποφυλακίστηκε
με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων(!) ο
άτεγκτος και εν ψυχρώ δολοφόνος του ήδη υπό
κράτηση (με περασμένες χειροπέδες) μαύρου
Τζωρτζ Φλόυντ. Η δολοφονία έγινε ενώ κάποιοι
φωτογράφιζαν τον αστυνομικό με το γόνατο στο
λαιμό του άτυχου Φλόυντ, εκλιπαρώντας ότι δεν
μπορεί να αναπνεύσει. Μια απεχθής πράξη με την
οποία μείναμε ενεοί, βλέποντας τον άνθρωπο να
πεθαίνει χωρίς να φέρει αντίσταση. Ευτυχώς, κάτι είναι κι αυτό, η είδηση μιλάει για προσωρινή
αποφυλάκιση ίσαμε να γίνει η δίκη. Και μη μου
πείτε ότι το εκατομμύριο βγήκε από τις οικονομίες του φονιά αστυνομικού.Ίδωμεν, λοιπόν, ίσαμε
τότε. Ρ.Κ.

Γίναμε …θέατρο

Οι πεθαμένοι
Ποιος το περίμενε όταν αρχίσαμε να μετράμε

Αυτή ήταν η έκφραση για την γελοιοποίηση,
διαπόμπευση, δημόσιο μαλλιοτράβηγμα, κ.ο.κ.

Παιδεραστές, επίδοξοι επιβήτορες που λόγω
αντίστασης των θυμάτων τους εκσπερματώνουν
πάνω στα ενδύματά τους, απειλές για επαγγελματική καταστροφή σε περίπτωση άρνησης των θυμάτων να ενδώσουν στις ορέξεις τους ή να τους
καταγγείλουν και πάει λέοντας. Αλλά αυτά ήταν
όλα γνωστά από έντιμους ηθοποιούς, θεατρώνες,
κ.λπ. Η Αμερική συνταράχτηκε ολόκληρη πριν
περίπου δυο χρόνια με έναν κινηματογραφικό μεγιστάνα που είχε βιάσει εκατοντάδες(;) γυναικών
που πήγαν να του ζητήσουν δουλειά. Για να τους
δώσει δουλειά έπρεπε πρώτα να γδυθούν στο παρακείμενο δωμάτιο, μετά συζητούσαν. Αυτή φαίνεται ήταν η τιμή.Τιμωρήθηκε όπως του έπρεπε
…όμως: θα σταματήσει το κακό με κυρώσεις και
πρόστιμα και έναν παρεμφερή νόμο ή θα συνεχιστεί επειδή έχει ήδη κομματιαστεί σε άτομα και
στην πολιτικοποίηση του πράγματος; Αναφέρομαι στην Ελλάδα. Η κατάσταση για τα θύματα
ήταν τραγική, το γνωρίζω και από πρώτο χέρι
γιατί είχα φίλη ηθοποιό παλιά, πριν πολλά χρόνια. Ο κατακερματισμός σε άτομα και σε είπα, είπες, είπε, είπον, ξείπον, κ.λπ., μπορεί στο τέλος να
κουκουλώσει την υπόθεσηκαι η τραγωδία έντιμων, κυρίως νέων καλλιτεχνών, να συνεχιστείσα
να μην «τρέχει» τίποτα, που λέμε. Ρ.Κ.
___________

Η ΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ
Στη Στάμω και στον καπετάν Βαγγέλη Μαρκέτο
Όλα περνάν, όλα περνά και μόνο εσύ Ελληνίδα
θεά μένεις αναλλοίωτη στην πλώρη αυτή του
χρόνου.
Εδώ θωρείς περίσκεπτη πριν απ’ το πέταγμά σου
τα πλήθη του συνωστισμού που έρχονται να θαυμάσουν
την γνήσια ελληνική γραμμή
της καλλιέπειάς σου.
Εδώ έρχομαι προσκυνητής κι εγώ, για χρόνια τώρα,
να συγκρατήσω φεύγοντας κάτι θεϊκό, δικό σου,
κάτι απ’ την ελαφράδα σου και την ουράνια χάρη
της θηλυκής σου κίνησης πριν φύγεις στους αιθέρες
ενάντια στη βαρύτητα που με τραβάει στο χώμα.
Αλλά εσύ, αιώνα τον αιώνα εδώ όλο μένεις,
έτοιμη για το πέταγμα όταν θα το θελήσεις,
να δέχεσαι τον έπαινο, τον θαυμασμό του πλήθους
όπως παλιά, σε άλλους καιρούς,
δεχόσουν τη λατρεία
του κόσμου του ελληνικού
που βοήθησες στη νίκη
του Ολύμπιου Δία και των θεών
στην Τιτανομαχία.
Παρίσι, Απρίλης 1989 – Μαίριλαντ, 2008

I can’t breathe α λα ελληνικά
Γράφει ο Τάσος Τσακίρογλου
Αν μια έκφραση χαρακτήρισε το
2020 –και συνεχίζει μέχρι σήμερα– αυτή είναι σίγουρα το I can’t breathe, δηλαδή τα τελευταία λόγια του εν ψυχρώ
δολοφονηθέντος από αστυνομικούς
Τζορτζ Φλόιντ, «δι’ ασήμαντον αφορμήν».
Η φράση αυτή δεν πυροδότησε μόνο
το κίνημα Black lives matter, αλλά εκφράζει συνολικά μια αίσθηση ασφυξίας
και ένα αίσθημα πνιγμού από όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα.
Η ίδια αίσθηση συνεχίζεται και σήμερα όχι μόνο με την μπότα της καταστολής που έχουμε μόνιμα στον λαιμό, αλλά και με τη δυσωδία που αναδύεται
απ’ όλους τους πόρους του κοινωνικού
συστήματος: εθνικισμός, συντηρητισμός, ατομικισμός, φασιστικές νοοτρο-

πίες και πάει λέγοντας.
Μοιάζει με μια μήτρα που γεννά
ακρότητες, αντιδραστικές νοοτροπίες,
αδιαφορία και κοινωνικό κομφορμισμό.
Φυσικά πάντα υπάρχουν οι μειοψηφίες
που σώζουν την τιμή της κοινωνίας,
αλλά αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε τις θύελλες που έρχονται.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα
μέτωπα μας οδηγεί ολοταχώς σε μια
οπισθοδρόμηση χωρίς προηγούμενο.
Με ένα ιδιότυπο outsourcing φαίνεται
να έχει αναθέσει σε ιδιωτικά συμφέροντα την εκπόνηση δεκάδων νομοσχεδίων που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο
τα ίδια, σαρώνοντας συνήθως δικαιώματα και κατακτήσεις και απαλλοτριώνοντας κάθε έννοια δημόσιου αγαθού.
Ενα είδος «γραφείου εξυπηρετήσεων»
δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό το ότι
μια κυβέρνηση που δεν διακρίνεται για

την αποτελεσματικότητά της και σε
όλα τα σοβαρά θέματα τα έχει κάνει θάλασσα, έχει ψηφίσει στη διάρκεια της
θητείας της περισσότερα από 150 νομοσχέδια, η πλειονότητα των οποίων είναι
αντιδραστικά, το καθένα στον τομέα
του.
Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης –αδύναμος πολιτικά και ιδεολογικά
ο ίδιος– έχει εκχωρήσει την ιδεολογική
ηγεμονία στα πιο ακραία στοιχεία της
παράταξής του, με αποτέλεσμα η αποφορά από τα «ελληνοχριστιανικά ιδεώδη» να κινδυνεύει να πνίξει την κοινωνία ολόκληρη. Μέλη της κυβέρνησης
συμπεριφέρονται σαν εγκάθετοι της
Εκκλησίας ή μεταδίδουν εθνικιστικά
και ρατσιστικά μηνύματα σε κάθε ευκαιρία.
Η κυβερνητική αδιαφορία για τις
κοινωνικές ανάγκες είναι πρωτοφανής

και αντιστρόφως ανάλογη με την κατασταλτική λογική, η οποία θεωρείται πανάκεια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ο
ιδεότυπος ενός αποϊδεολογικοποιημένου πολιτικού και τεχνοκράτη, ο οποίος θα μπορούσε να «ταιριάξει» με διάφορα καθεστώτα, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων θα ήταν η εργαλειοποίηση της κρατικής βίας.
Η πολιτική εξίσωση που αποδίδει καλύτερα τη σημερινή κυβέρνηση είναι:
εύκαμπτη στις πιέσεις των «ημετέρων»
και των επιχειρήσεων, άκαμπτη στα κοινωνικά αιτήματα. Το κλίμα οικογενειοκρατίας, ευνοιοκρατίας και γενικευμένης αναξιοκρατίας καθιστά τον πολιτικό φιλελευθερισμό (που υποτίθεται ότι
πρεσβεύει ο πρωθυπουργός) μια παρωδία στην καλύτερη και ένα κουρελόχαρτο στη χειρότερη των περιπτώσεων.
Τα σκάνδαλα με τους διορισμούς σε
υψηλές θέσεις ανθρώπων χωρίς καν τα

τυπικά προσόντα, ο εμβολιασμός φίλων και συγγενών εκτός σειράς, η παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τη
σύζυγό του, αλλά και τα νομοσχέδια-ρουσφέτια σε φίλα προσκείμενους
επιχειρηματίες καθιστούν τη συζήτηση
περί ήθους της εξουσίας το πιο σύντομο ανέκδοτο.
«Ο συντηρητικός θέλει να συντηρήσει αυτό που υπάρχει... ο αντιδραστικός
γυρνά σ’ ένα παρελθόν που έχει ήδη
εξαφανιστεί, κι αν δεν υπήρξε ποτέ, τότε να το ξαναεφεύρει... Είναι επαναστάτης ή, για την ακρίβεια, αντεπαναστάτης». Αυτό γράφει ο Γάλλος δημοσιογράφος Ραφαέλ Γκλικσμάν στο βιβλίο
του «Εναντίον της αντιδραστικής σκέψης», εκδόσεις Πόλις (2018). Και ο νοών νοείτω!
Πηγή: www.efsyn.gr

...και μια στο πέταλο
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Θεοφανώ: Μια Βυζαντινή Ιστορία σε graphic novel
Η

μεσαιωνική Ρωμιοσύνη ζωντανεύει με
όμορφο σχέδιο και πλούσιο χρωματισμό μέσα από ένα επικό graphic novel 136 σελίδων. Αφηγείται τη ζωή μιας αυτοκράτειρας
που σαγήνευσε με την ομορφιά της τρεις αυτοκράτορες και έφερε στον κόσμο άλλους δυο,
με τον έναν εξ’ αυτών να είναι ο περίφημος Βασίλειος Β’, ο επονομαζόμενος και Βουλγαροκτόνος.
Η Θεοφανώ είναι η κόρη ενός ιδιοκτήτη καπηλειού από τη Σπάρτη. Με όπλο την εξωτερική
της εμφάνιση και τον δυναμικό της χαρακτήρα,
κερδίζει την καρδιά του υιού του αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογέννητου. Το όνειρο
κάθε κοπέλας αυτής της εποχής γίνεται πραγματικότητα για τη Θεοφανώ. Ωστόσο, ο γάμος της
με τον διάδοχο του θρόνου δεν αποτελεί το ευτυχισμένο τέλος αυτής της ιστορίας. Αντιθέτως,
είναι η απαρχή μιας σειράς γεγονότων που περιλαμβάνουν συνωμοσίες, ίντριγκες και προδοσίες, με φόντο τον θρόνο του Αυτοκράτορα των
Ρωμαίων.
Το «Θεοφανώ: Μια Βυζαντινή Ιστορία» είναι
βασισμένο σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα.
Στην πλοκή πρωταγωνιστούν ιστορικές προσωπικότητες, όπως οι στρατηγοί Νικηφόρος Φωκάς και Ιωάννης Τσιμισκής, οι οποίοι εκπροσωπούν μια αναδυόμενη τάξη πλούσιων γαιοκτημόνων που φιλοδοξούν να αποκτήσουν τον
έλεγχο της αυτοκρατορίας βασιζόμενοι στις
στρατιωτικές τους επιτυχίες.
Εκτός από τους στρατηγούς, οι φαινομενικά
ακίνδυνοι ευνούχοι του παλατιού παίζουν και
αυτοί καταλυτικό ρόλο στην ιστορία καθώς
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να αποκτήσουν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιρροή υποστηρίζοντας κάθε φορά την παράταξη που εξυπηρετεί
τα συμφέροντά τους.
Στο πλαίσιο της «Μακεδονικής αναγέννησης»
των τεχνών και των γραμμάτων, της μεγάλης
ακμής και εδαφικής επέκτασης του Βυζαντίου,
εμφανίζεται παράλληλα και η ωμή πραγματικότητα της πολιτικής στη Βυζαντινή εποχή. Στο
επίκεντρο όλων αυτών θα βρεθεί η Θεοφανώ,
που θα κληθεί να αγωνιστεί για την επιβίωση
της και την προστασία των παιδιών της μέσα σε
ένα ανδρο-κρατούμενο περιβάλλον.

Η έρευνα πίσω από τη
δημιουργία ιστορικού κόμικ

Η δημιουργία του εικονογραφημένου μυθιστορήματος απαίτησε δύο χρόνια έρευνας σε
πρωτογενείς πηγές αλλά και σε γνωστά πονήματα Βυζαντινής Ιστορίας. Πέρα από το ιστορικό σκέλος έγινε εκτενής έρευνα και για σχεδιαστικές λεπτομέρειες για τις οποίες δεν έχουν διασωθεί πολλές πληροφορίες.
Μέσα στο εικονογραφημένο μυθιστόρημα, ο
αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να δει πολλές
ενδιαφέρουσες πτυχές του Βυζαντίου που δεν
έχουν απεικονιστεί στο παρελθόν. Ενδεικτικά: Ο
περίφημος θρόνος του Σολομώντα με τα μεταλλικά λιοντάρια που βρυχώνται, το πορφυρό δωμάτιο όπου γεννιούνται οι μέλλοντες αυτοκράτορες, ο περίφημος ναός των Αγίων Αποστόλων
που στέγαζε και το αυτοκρατορικό μαυσωλείο, η
τελετή στέψης του αυτοκράτορα, η τελετή του
θριάμβου, οι παραστάσεις στον ιππόδρομο, το
τζυκάνιον (το αγαπημένο άθλημα των ευγενώνκάτι σαν το σημερινό πόλο επί ίππου), η μεταστροφή των Ρως στον Χριστιανισμό και άλλα
πολλά.
Αρκετή έρευνα χρειάστηκε επίσης και για την
απεικόνιση υπαρχόντων κτιρίων. Ένα παράδειγμα είναι η Αγία Σοφία, το εσωτερικό της οποίας
εκείνη την εποχή διέφερε κατά πολύ σε σχέση με
το πώς αντιλαμβάνεται κανείς σήμερα το εσωτε-

«Against the
Odds», μια
graphic novel
για τους Blondie,
το φθινόπωρο
Του Βασίλη Τσεκούρα

ρικό ενός τυπικού ορθόδοξου ναού.

Οι δημιουργοί

Ο συγγραφέας, Θεοχάρης Σπύρος, απόφοιτος
Αγγλικής φιλολογίας Αθηνών, αντλεί έμπνευση
από την αγαπημένη του ασχολία, την ανάγνωση
βιβλίων Ιστορίας. Εκτός από τη συγγραφή των
κειμένων, ο ίδιος ανέλαβε την έρευνα σε πρωτογενείς πηγές προκειμένου η ιστορία να είναι
οπτικά και αναγνωστικά πιστή στα ιστορικά γεγονότα.
Η εικονογράφος Σακελλαρόπουλου Χρυσαυγή, απεικονίζει έναν εν πολλοίς άγνωστο οπτικά
κόσμο στο ευρύ κοινό. Το χαρακτηριστικό της
στυλ έχει προκύψει από την πολύχρονη ενασχόληση της με την κλασική ζωγραφική. Έχει αναλάβει την πλήρη καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου, από το σχεδιασμό του εξωφύλλου και των
σελίδων έως και το χρωματισμό τους.
Σκοπός των δημιουργών είναι η ανάδειξη μιας
από τις πολλές ενδιαφέρουσες βυζαντινές ιστορίες δολοπλοκιών και μεσαιωνικού πολιτικού
ανταγωνισμού. Για τους ίδιους αποτέλεσαν
έμπνευση οι δεκάδες παραγωγές μεσαιωνικής
φαντασίας που έχουν μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια. Στόχος τους είναι να προβάλλουν
μια παρόμοια ιστορία που αυτή τη φορά πηγάζει
από τον Ρωμαίικο μεσαίωνα και παράλληλα να
προβάλλουν διάφορες πτυχές της ιστορίας και
του πολιτισμού του Βυζαντίου, που είτε είναι
άγνωστες είτε παρεξηγημένες από τον μέσο
αναγνώστη.
Το επόμενό τους πρότζεκτ, το οποίο σύντομα
θα ολοκληρωθεί, είναι ένα επετειακό graphic
novel αφιερωμένο στη ζωή του Αλέξανδρου
Υψηλάντη, τις σχέσεις του με τον Ιωάννη Καποδίστρια και τα γεγονότα που οδήγησαν στην
έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Είπαν για το «Θεοφανώ:
μια Bυζαντινή Iστορία»

«Άνδρες, γυναίκες και ευνούχοι σε μια ζωηρή
και πολύχρωμη Κωνσταντινούπολη του 10ου αιώνα. Μια ευπρόσδεκτη συνάντηση ιστορικού
υποβάθρου και μυθοπλαστικής σχεδιαστικής
δύναμης, με τη Θεοφανώ στο επίκεντρο.»
-ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ,
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
«Μια μεσαιωνική Ρωμιοσύνη ζωντανή, αυτοκρατορική, δυναμική, και πολύ διαφορετική από
το σκοτεινό Βυζάντιο των σχολικών βιβλίων και
της αραχνιασμένης βιβλιογραφίας, αναδύεται
μέσα από τα ζωηρά χρώματα και το σκίτσο της
Χρυσαυγής, τις ιστορικά ευαίσθητες λεπτομέρειες του Σπύρου και τον δυναμικό χαρακτήρα
της ηρωίδας τους, της Θεοφανούς. Ταξιδέψτε
στο Βυζάντιο την εποχή της ακμής του και γνω-

ρίστε το όπως σπάνια το συναντά κανείς μέσα
από τις σελίδες αυτής της όμορφης έκδοσης.»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΛΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, SIMON
FRASER UNIVERSITY, ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, ΚΑΝΑΔΑΣ
«Το εικονογραφημένο μυθιστόρημα «Θεοφανώ» ζωντανεύει τη Βυζαντινή ιστορία με χρώματα τα οποία, με εξαίσιο τρόπο, ξεπηδούν από την
κάθε σελίδα. Λάτρεψα τις ιστορικές λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από κάθε εικόνα, και την
αφήγηση μιας ιστορίας όπου παντοδύναμοι αξιωματούχοι στροβιλίζονται γύρω από την προσωπικότητα μιας αποφασισμένης γυναίκας.»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΑΙΟ
Χαρακτηριστικά του βιβλίου
ISBN: 9786180024517
Τιμή λιανικής: 17 ευρώ
Έκδοση: Byzantinetales.com

Με τον εκδοτικό οίκο κόμικς Z2
Comics συνεργάζεται το συγκρότημα Blondie για την έκδοση, το φθινόπωρο του 2021, της graphic novel
«Against the Odds». Συγγραφείς, οι
Amanda Conner και Jimmy
Palmiotti – γνωστοί από την επανεκκίνηση στις εκδόσεις DC
Comics της σειράς «Harley Quinn»
– και εικονογράφος ο John McCree.
Το κόμικ είναι χρονικό της ανόδου
της New Wave μπάντας από τα
κλαμπ του κάτω Μανχάταν στη
στρατόσφαιρα της φήμης, στα τέλη
της δεκαετίας του 1970 (ο Palmiotti
ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκτόξευσης του συγκροτήματος).
«Πέρασα πολλές ώρες αργά το
βράδι τσεκάροντας τη μουσική σκηνή όταν το punk και το New Wave
γίνονταν κάτι σημαντικό στα τέλη
της δεκαετίας του 1970 κι έχω δει
αρκετές φορές τους Blondie να παίζουν, στο ξεκίνημά τους, και πολλές
φορές μετά» είπε, στο Rolling Stone,
ο Palmiotti. «Ήμουν ο τέλειος fan,
σε όλα τα επίπεδα. Μου άρεσε η
μουσική, ήμουν τζάνκι του βινύλιου
και συνέλεγα σχεδόν ό,τι υπήρχε
που σχετιζόταν με την μπάντα».
«Δεν μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη»
πρόσθεσε η Amanda Conner.
«Ήμουν στα προάστια. Αλλά το κορίτσι των προαστίων που μετακινείται στην πόλη για να βρει την επιτυχία (όπως η Ντέμπι Χάρι), και να το
αναμείξει με κάποιους πολύ cool τύπους ήταν σε μεγάλο βαθμό πηγή
έμπνευσης στη ζωή μου. Αυτές είναι
κάποιες από τις πλευρές που πρόκειται να φέρω στο βιβλίο. Πιστεύω
ότι η Ντέμπι και η στάση της και το
στυλ της έχουν επηρεάσει την τέχνη μου και είναι πηγή έμπνευσης
για αυτήν και τους χαρακτήρες μου,
εδώ και χρόνια. Και για τον Harley
(σ.σ. της σειράς “Harley Quinn”),
επίσης».
Η Ντέμπι Χάρι και ο Κρις Στάιν
επιβλέπουν τη δημιουργία της
«Against the Odds», από ιστορικές
λεπτομέρειες μέχρι διαλόγους.
«Ελέγχουν τα πάντα που γράφουμε,
επαληθεύουν τα γεγονότα, προσθέτουν οπτική που μόνο αυτοί μπορούν να προσφέρουν, δίνοντας στο
βιβλίο ένα κάποιο άνευ προηγουμένου αβαντάζ και αίσθηση» τονίζει ο
Palmiotti. «Με την Amanda κι εμένα να είμαστε κι οι δυο φανατικοί
θαυμαστές, η όλη εμπειρία ήταν
απολύτως σουρεαλιστική και πλήρης απόλαυση σε τόσα πολλά επίπεδα. Αυτό που θέλουμε μόνο είναι
να είμαστε αντάξιοί τους και να δημιουργήσουμε μια οπτική αφήγηση
ιστορίας που να ταιριάζει με τη στάση και τη μουσική της μπάντας».
Η graphic novel θα κυκλοφορήσει σε χαρτόδετη, δεμένη και deluxe
έκδοση. Η τελευταία θα περιλαμβάνει και το αναμενόμενο box set
«Blondie 1974-1982: Against the
Odds».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Άνοιξαν πάλι τα σινεμά στη Νέα Υόρκη
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
τηλεόρασή μου δεν είναι μια τεράστια επίπεδη οθόνη», πρόσθεσε.
Ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου οι κινηματογραφικές αίθουσες είχαν προηγουμένως λάβει άδεια να ξανανοίξουν έξω από την Πόλη της Νέας Υόρκης, έδωσε το πράσινο φως για να λειτουργήσουν εκ νέου σήμερα με μέγιστη χωρητικότητα 25% ή 50 άτομα. Τα σινεμά της αμερικανικής πολιτιστικής πρωτεύουσας παρέμεναν κλειστά από τις 17 Μαρτίου 2020
μετά από διάταγμα του δημάρχου, Μπιλ ντε Μπλάζιο.
«Προς το παρόν, το 25% μου φαίνεται καλό», δήλωσε ο
28χρονος Λεβέκ. «Αλλά φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί το ποσοστό
χωρητικότητας από το καλοκαίρι».
«Είμαι τόσο χαρούμενος», είπε όλο χαρά ο Ρόι Έβανς, που περίμενε για να δει την ταινία “Judas and the Black Messiah” στην
μεγάλη οθόνη. «Έγινα κάμπια μπροστά από την τηλεόρασή μου
επί ένα χρόνο. (...) Δεν είναι κακό να σηκωθείτε λίγο από την καρέκλα σας». Ο Βρετανός ηθοποιός Λίαμ Νίλσον βρέθηκε σε έναν
κινηματογράφο στην γειτονιά της Upper West Side για να υποδεχθεί προσωπικά και να ευχαριστήσει τους Νεοϋορκέζους πρώτους θεατές της νέας του ταινίας «The Veteran». «Είναι μια μέρα
που θα μείνει αξέχαστη», είπε στο περιοδικό The Hollywood
Reporter.

Χωρίς blockbuster

Η AMC, η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων στον κόσμο,
που ξανάνοιξε 13 αίθουσες της στην Νέα Υόρκη σήμερα, εφαρμόζει αυστηρό πρωτόκολλο υγιεινής με καθαρισμό αιθουσών μεταξύ κάθε προβολής και με ενισχυμένο εξαερισμό.
«Έχω δύο μάσκες, μαντηλάκια καθαρισμού, αντισηπτικό τζελ.
Έχω τα πάντα!», είπε η 60χρονη Σίντι που ήρθε να δει την ταινία
«Raya and the Last Dragon», λέγοντας ότι δεν φοβάται τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. «Νόμιζα ότι θα έβρισκα μεγάλη ουρά, αλλά φαντάζομαι ότι
οι άνθρωποι βρίσκονται στις δουλειές τους».
Στο σινεμά Angelika, στην συνοικία Γκρίνουιτς Βίλατζ, ελάχιστοι θεατές εμφανίστηκαν για την πρώτη προβολή των ταινιών
«Minari» και «Nomadland», λίγο μετά τις 10 το πρωί σύμφωνα
με τον Τζόελ, έναν εργαζόμενο του σινεμά, που δεν θέλει να δώ-

σει το επώνυμό του. Ωστόσο, τα εισιτήρια για εννέα προβολές
που είναι προγραμματισμένες για αργότερα σήμερα, έχουν ήδη
εξαντληθεί.
Το άνοιγμα εκ νέου του κλάδου στην Νέα Υόρκη και η προοπτική μερικής άρσης των περιορισμών στο Λος Άντζελες μέσα
στις επόμενες εβδομάδες «σημαίνει ότι τα στούντιο μπορούν να
κρατήσουν τις ταινίες τους στο πρόγραμμα και να μην τις προσφέρουν διαδικτυακά», εξήγησε στο CNBC ο Τζόσεφ Μάσερ,
πρόεδρος του τμήματος της Αμερικανικής Ένωσης Ιδιοκτητών
Κινηματογράφων στην Νέα Υόρκη.
Αλλά με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, όπως το «Godzilla vs Kong»
που είναι προγραμματισμένο να προβληθεί στα τέλη Μαρτίου,
δεν αναμένεται μεγάλη παραγωγή ταινιών μέχρι τον Μάιο, με τις
προβολές των ταινιών «Black Widow», «Cruella» και « Without
a noise 2».

«Δεν έχει πολύ ψωμί», αναφέρει ο Άντριου Έλγκαρτ, ο οποίος
αποφάσισε να ξανανοίξει μόνο ένα από τα τρία ανεξάρτητα σινεμά του, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, μόνο τα σαββατοκύριακα. Τα άλλα δύο θα περιμένει να τα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του μήνα.
Αρκετοί κινηματογράφοι παρέμειναν κλειστοί σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Alamo Drafthouse, του οποίου η μητρική
εταιρεία υπέβαλε πτώχευση την Τετάρτη, ή εκείνων της αλυσίδας Regal, της οποίας περισσότερα από 500 αίθουσες παρέμεναν
κλειστές για τέσσερις μήνες σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Έλγκαρτ είπε πως δεν έκανε υπολογισμούς για να προσδιορίσει εάν το άνοιγμα των αιθουσών του θα έχει κάποιο οικονομικό όφελος. «Οι αριθμοί δεν σημαίνουν τίποτα μέχρι να έρθουν οι
άνθρωποι», ανέφερε. «Προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση ανοίγοντας τις πόρτες των αιθουσών. Θα δούμε».
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O Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο Νόργουοκ του Κονέκτικατ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Π

οιμαντορική επίσκεψη στην κοινότητα
του Αγίου Γεωργίου στο Norwalk του
Κονέκτικατ πραγματοποίησε την Κυριακή 28
Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρος.
Ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Ασώτου, με συλλειτουργούς τον ιερατικώς προϊστάμενο της κοινότητας π. Γεώργιο Δασουρά, τον π. Γεώργιο Μπεσίνα, προϊστάμενο του Καθεδρικού Ναού του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Norfolk της
Βιρτζίνια, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη και
τον διάκονο Βαρθολομαίο Mercado.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έγινε
η χειροτονία σε διάκονο του υποδιακόνου Θεοδώρου Λυκέτσου, ο οποίος αναμένεται να χειροτονηθεί σε πρεσβύτερο τον ερχόμενο μήνα και
να διακονήσει σε κοινότητα της Βιρτζίνια, η
οποία υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιερσέης.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε μια άλλη ερμηνεία της παραβολής του ασώτου υιού που διαβάστηκε κατά τη δεύτερη Κυ-

ριακή του Τριωδίου, πέραν της μετάνοιας. «Βλέπετε τι έκανε ο πατέρας μόλις γύρισε ο υιός του;
Χάρηκε. Και η χαρά έγινε γλέντι, έγινε γιορτή»,
είπε και συνέχισε λέγοντας πως «η χαρά, η γιορτή και το γλέντι είναι χαρακτηριστικό της πίστης
μας και της Εκκλησίας μας, αλλά και της κουλτούρας μας και της παράδοσής μας ως Ελλήνων».
«Αν δεν μπορείς να χαρείς αυτό που έχεις, δεν
μπορείς να χαρείς ποτέ και με τον αδελφό σου
όταν χαίρεται», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε:
«Πρέπει να χαιρόμαστε που είμαστε Χριστιανοί, που είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει και άλλα παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς παιδιά του Θεού. Και πίσω από
αυτή την πόρτα και έξω από την Εκκλησία υπάρχουν παιδιά του Θεού για τα οποία ο Θεός έχει
την ίδια αγάπη που έχει για μας. Και αν εμείς δεν
μπορούμε να χαρούμε όταν ο Θεός τους ευεργετεί, όταν ο Θεός τους ευλογεί, όταν ο Θεός τους
δέχεται, τότε αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να χαρούμε και την Εκκλησία μας και την πίστη μας».
Κάλεσε δε τους πιστούς «να χαιρόμαστε που
είμαστε Χριστιανοί, να μην είμαστε βλοσυροί, να
μην είμαστε σκληροί, να μην είμαστε άκαρδοι, με
κατεβασμένα μούτρα. Χαμογελαστοί να είμαστε.

Χαρά είναι η πίστη μας, είναι διασκέδαση, είναι
γιορτή. Και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το Αγιοπότηρο».
Λίγο νωρίτερα, απευθυνόμενος στον υποδιάκονο Θεόδωρο, του υπέδειξε ότι αυτή είναι η διακονία του, «να γιορτάζεις και να χαίρεσαι για
την πνευματική αναγέννηση κάθε αδελφής και
αδελφού μέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας». «Ως λειτουργός του Ευαγγελίου», είπε, «καλείσαι όχι να καταδικάζεις τους άλλους για τα
λάθη τους αλλά να τους φέρνεις στο έλεος του
Θεού.... Να αναζητάς και να ψάχνεις χαμένες ψυχές». Στο χειροτονητήριο λόγο του ο υποδιάκονος Θεόδωρος τόνισε ότι «όλα τα καλά στη ζωή
του προέρχονται από το Θεό και μέσω των
όμορφων ανθρώπων τους οποίους είχε την ευλογία να γνωρίσει» και στάθηκε ιδιαίτερα στους
γονείς του, Μανόν και δρα Κωνσταντίνο Λυκέτσο που του έμαθαν να πιστεύει στο Θεό και την
αιωνιότητα και του δίδαξαν τι σημαίνει να ζεις με
αρετή και ακεραιότητα. «Νομίζω όμως ότι το μεγαλύτερο δώρο που μου έδωσαν ήταν μια παιδική ηλικία τόσο αθώα και τόσο όμορφη, που φαντάζει ως μια πρόγευση του Παραδείσου».
Ευχαρίστησε ακόμα την αδελφή του Δάφνη,
τη σύζυγό του Ντενίσα, τους συμφοιτητές του,
δύο από τους οποίους ήταν παρόντες στο ιερό

αναλόγιο, τους καθηγητές του και ιδιαίτερα τον
μέντορά του στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου
Σταυρού, π. Γεώργιο Δράγα.
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε ο π. Νικόλαος
Δασουράς τονίζοντας πως αποτελεί μεγάλη ευλογία για τους ενορίτες της μικρής αυτής κοινότητας να γίνονται μάρτυρες μιας χειροτονίας,
περίπου 20 χρόνια μετά τη χειροτονία του π. Παντελεήμονος Παπαδόπουλου, ο οποίος μεγάλωσε στον Αγιο Γεώργιο. «Φέρνει χαρά και αγαλλίαση στις καρδιές μας και ενδεχομένως να κεντρίσει και το ενδιαφέρον των νέων της κοινότητας», είπε και τον ευχαρίστησε για τη διακονία
του στην Αμερική, τους ορίζοντες που έχει ανοίξει για την Εκκλησία της Αμερικής και την πιστότητά του στην παράδοση του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου.
Στην αντιφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος παρότρυνε τους ιερόπαιδες να σκεφτούν το δρόμο
προς την ιεροσύνη. «Η χαρά της Εκκλησίας, η
χαρά της κοινότητάς μας της Ορθόδοξης είναι
να βλέπουμε να μπαίνει νέο αίμα, νέα παιδιά, καλά παιδιά όμως. Να γεμίσει η Εκκλησία μας με
καλούς κληρικούς ώστε να μπορούμε να κάνουμε και καλές κοινότητες. Γιατί, όλοι σας να είστε
προκομμένοι, αν ο παπάς δεν είναι προκομμένος, τίποτα δεν γίνεται», σημείωσε.
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Ποιες χορηγίες εγκρίθηκαν από το συνέδριο της Ηγεσίας των 100
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Ν

έες χορηγίες ύψους 1,88 εκατομμυρίων
δολαρίων, οι οποίες μαζί με τα υπόλοιπα δεσμεύσεων του προηγούμενου έτους
(4,29 εκατ.) αγγίζουν τα 6,18 εκατομμύρια δολάρια, ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή της
«Ηγεσίας των 100» για τη χρηματοδότησης
διακονιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στη διάρκεια του 30ου ετήσιου συνεδρίου της οργάνωσης που διεξήχθη από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου, για πρώτη φορά διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας.
Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε
ομόφωνα τη διάθεση ποσού εκατό χιλιάδων δολαρίων για τον εορτασμό από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής της 200ης επετείου από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της «Ηγεσίας των
100», Αργύρη Βασιλείου, η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε όλες τις εισηγήσεις για νέες χορηγίες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Χορηγιών (Grant Committee), με επικεφαλής τον
Τζάστιν Μποζονέλη και με τις οποίες το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει η οργάνωση από το
1989 μέχρι σήμερα ξεπερνά τα 65 εκατ, δολάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανισμός έχει σήμερα στα ταμεία του περί τα 100 εκατ, δολάρια
και αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή των διακονιών και προγραμμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Χαρακτηριστική ήταν εξάλλου και η
δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου κατά
την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και θέλοντας να τιμήσει τον οργανισμό για την μεγάλη του προσφορά ότι «η Ηγεσία των 100 με βοήθησε, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, και στο
εξής, όσο είμαι ο Αρχιεπίσκοπός σας, θα μνημονεύεται επίσημα σε κάθε Θεία Λειτουργία», κατά την Μεγάλη Είσοδο. «Είστε ο ισχυρός στυλοβάτης από τον οποίο εξαρτάται η Αρχιεπισκοπή

μας», τόνισε.
Τη μερίδα του λέοντος, περίπου 28 εκατ, δολάρια έχει λάβει μέχρι σήμερα η Θεολογική
Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη για το
πρόγραμμα υποτροφιών της οποίας -για τρίτη
δεκαετία- η «Ηγεσία των 100» προσφέρει ένα
εκατομμύριο ετησίως.
Περίπου 19 εκατ, έχουν διατεθεί για την υποστήριξη διακονιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής (εκ
των οποίων περίπου 400 χιλιάδες για την Ελληνική Παιδεία) και περίπου 3,7 εκατ, για τις κατασκηνώσεις και άλλα προγράμματα των Μητροπόλεων.
Περίπου έξι εκατομμύρια έχουν διατεθεί για
«ανθρωπιστική βοήθεια και άλλες χορηγίες».
Ανάμεσά τους, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο
(περίπου ένα εκατομμύριο), το IOCC, το
OCMC, καθώς και για τα Orthodox Christian
Network, September 11 Relief Fund, Fordham
University - Orthodox Christian Studies Center,

Institute on Religion and World Affairs of
Boston University, Video Documentaries,
Orthodox Christian Prison Ministry, National
Forum of Greek Orthodox Church Musicians,
Patriarch Athenagoras Orthodox Institute,
Greek Earthquake Relief Fund, Greek Fire
Relief Fund, Hurricane Sandy Relief Fund,
Primary Health Care in Southern Albania,
AGES Initiative και Hurricane Dorian Bahamas
Relief Fund.
Η «Ηγεσία των 100» έχει διαθέσει μέχρι σήμερα 3,5 εκατομμύρια δολάρια στο Ταμείο για
τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και άλλα 2,5
εκατ, προβλέπονται για το 2021, ενώ πάνω από
δύο εκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί για
προγράμματα για τους ιερείς και τις πρεσβυτέρες, μεταξύ των οποίων το Ταμείο Συντάξεων
για το οποίο έχει εγκριθεί φέτος ποσό ενός εκατομμυρίου δολαρίων με την πρώτη δόση (250
χιλιάδες) να έχει καταβληθεί τον Ιανουάριο.

Ενέκρινε επίσης:
Ποσό $470,000 τα επόμενα δύο χρόνια για το
πρόγραμμα «Effective Christian Ministry» του
Τμήματος Νεολαίας και Διακονιών Ενηλίκων
Νέων και άλλα $40,000 για το «Barna Youth &
Young Adult Ministry Survey», ποσό $419,000
για το Τμήμα Επικοινωνιών, ποσό $170,000 για
διαδικτυακές πρωτοβουλίες προβολής της Ελληνορθόδοξης Κληρονομιά του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας, ποσό $200,000 -τα επόμενα
δύο χρόνια- για εκπαίδευση επιλεγμένων κληρικών (Clergy Leadership Development), ποσό
$160,000 -για δύο χρόνια- για το St. Paul’s
Autism Research and Training Academy
(SPARTA), ποσό $120,000 -για τα επόμενα δύο
χρόνια- για το «African Americans Outreach
Program» του Τμήματος Διορθόδοξων, Οικουμενικών και Διαθρησκειακών Σχέσεων και άλλα
$45,000 για την μετάφραση και έκδοση του βιβλίου «Dialogues avec le Patriarch Athénagoras»,
ποσό $80,000 για το Φεστιβάλ των Φεστιβάλ
(Ministry of Arts and Culture Initiative), ποσό
$74,100 για το πρόγραμμα «Home Mission
Parish» και άλλα $24,000 για το πρόγραμμα
«Small Parish Stewardship Survival» του Τμήματος «Stewardship, Outreach & Evangelism»,
ποσό $60,000 για την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και ποσό
$25,000 για την ψηφιοποίηση αρχείου της Πρωτοσυγκελίας.
Οι δεσμεύσεις του 2020 που δεν έχουν αποπληρωθεί ακόμη περιλαμβάνουν ποσά $270,000
στο Τμήμα Νεολαίας και Διακονιών Ενηλίκων
Νέων για τα κατασκηνωτικά προγράμματα των
Μητροπόλεων και άλλες $30,000 για το πρόγραμμα Youth Safety Education, $75,000 για το
«Small Parish Program», $65,000 για το Project
Mexico - St. Innocent Orphanage, $50,000 για το
φετινό συνέδριο YAL της Μητρόπολης Αγίου
Φραγκίσκου και $50,000 για πρόγραμμα σχετικό
με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κέντρο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Fordham U.

Διάλεξη του π. Εμμανουήλ Κλάψη στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Βόλος.-

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 η τρίτη από τις
διαδικτυακές διαλέξεις του κύκλου «Καιρός του ποιήσαι» της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ομιλητής ήταν ο
π. Εμμανουήλ Κλάψης Emmanuel Clapsis,
πρώην Καθηγητής στην Ελληνορθόδοξη
Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, που ανέπτυξε το θέμα «Η Μαρτυρία της Εκκλησίας στην δημόσια σφαίρα υπό την σκιά της πανδημίας». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Zoom και την παρακολούθησαν πολλοί ακροατές σε όλη την Ελλάδα αλλά και
εκτός των συνόρων.
Την εκδήλωση συντόνισε η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής
του Α.Π.Θ. Αγγελική Ζιάκα Angeliki
Ziaka, Μέλος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών.
«Ο κόσμος μετά την πανδημία έχει αλλάξει σημαντικά» τόνισε ο π. Εμμανουήλ.
«Περισσότεροι από δυο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει σ’ αυτή την πανδημία, που απροσδόκητα έφερε στο προσκήνιο το ευάλωτο της ανθρώπινης φύσης,
την αδυναμία του πολιτικού συστήματος
να προστατέψει έγκαιρα και αποτελεσματικά την υγεία των πολιτών και τα υποβόσκοντα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά
προβλήματα της κοινωνικής ανισότητας,
της φτώχιας, της μισαλλοδοξίας και της
έλλειψης αλληλεγγύης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Παρά την ανακάλυψη εμβολίων, οι επιπτώσεις της πανδημίας θα συνεχίσουν να δημιουργούν ένα περίπλοκο
πλέγμα αλληλεξαρτώμενων κοινωνικών

προβλημάτων. Είναι βέβαιο πως αυτοί που
θα πληρώσουν με το αίμα τους το τίμημα
της πανδημίας θα είναι τα φτωχά κράτη,
οι μικροεπιχειρηματίες, οι φτωχοί και γενικά οι ευάλωτες κοινωνικές τάξεις. Τα
προβλήματα που ενσκήπτουν είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν από μεμονωμένα
κράτη, θρησκείες και πολιτισμικές κοινότητες.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αγία και
Μεγάλη Σύνοδο (2016) αναγνώρισε την
ανάγκη να ενθαρρύνει τον διάλογο και
την συνεργασία όλων αυτών που εργάζονται για την ειρήνη και «ανοίγουν το δρόμο προς τη δικαιοσύνη, την αδελφότητα,
την αληθινή ελευθερία και την αμοιβαία
αγάπη μεταξύ όλων των παιδιών του ουράνιου Πατέρα και όλων των λαών που
απαρτίζουν τη μία ανθρώπινη οικογέ-

νεια». Ο διάλογος στην κοινωνία των πολιτών συμβάλει στην ανάπτυξη αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, συμφιλίωσης και ειρήνης
μεταξύ όλων των πολιτισμικών και θρησκευτικών κοινοτήτων σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Όμως, κατέχει η Εκκλησία την τέχνη του διαλόγου; Σέβεται τον
άλλον στην ετερότητα του; Η Εκκλησία
χρειάζεται να κατανοήσει, όσο είναι δυνατόν, την δυναμική της σύγχρονης πλουραλιστικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ο διάλογος με τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες θα πρόσφερε στην εκκλησία την αναγκαία ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής.
[...] Η Ορθοδοξία μιλάει περισσότερο
για την αγάπη του Θεού και λιγότερο για
την δικαιοσύνη Του. Η Εκκλησία δεν θα

πρέπει να εκφράζει μόνο την φιλανθρωπία του Θεού αλλά να είναι και ο φορέας
της δικαιοσύνης Του. Πράξεις ελεημοσύνης, όσο και αν ανακουφίζουν τις άμεσες
ανάγκες των πονεμένων ανθρώπων, δεν
εξαλείφουν τα αίτια της κοινωνικής αδικίας και διαιωνίζουν ασύμμετρες σχέσεις
εξάρτησης. Αυτό που μάθαμε από τις θεολογίες της απελευθέρωσης, είναι πως η διάγνωση των καταπιεστικών και αδίκων
κοινωνικών δομών και παραδόσεων και η
ενεργή ταύτιση της θεολογίας με τα θύματα της ιστορίας θα πρέπει να κατευθύνουν
τον θεολογικό προβληματισμό. Η σύνδεση της φιλανθρωπίας με την δικαιοσύνη
του Θεού καθορίζει αποφασιστικά την
πολιτική μαρτυρία της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο.»
Ανάμεσα στις εξέχουσες προσωπικότητες που παρευρέθηκαν (διαδικτυακά)
στην ομιλία του π. Εμμανουήλ Κλάψη
ήταν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος (Γεωργακόπουλος), ο Μητροπολίτης
Νιγηρίας Αλέξανδρος (Γιαννίρης), ο αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου π.
Ιωάννης Χρυσαυγής, ο ακαδημαϊκός Πασχάλης Κιτρομηλίδης, οι πανεπιστημιακοί
καθηγητές Χρήστος Καρακόλης, Εμμανουήλ Περσελής, Πέτρος Βασιλειάδης,
Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Τρύφων
Τσομπάνης, Σταύρος Γιαγκάζογλου, Βασιλική Σταθοκώστα και Χαράλαμπος Βέντης, ο Επισκέπτης Καθηγητής του Ορθόδοξου Ινστιτούτου του Cambridge και μέλος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών
Σπουδών π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, η
Εκτελεστική Γραμματέας για τον θεολογικό διάλογο της Διάσκεψης Ευρωπαϊκών

Εκκλησιών Κατερίνα Πεκρίδου, μέλη του
Δ.Σ. του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός», κ.ά.
Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ
Κλάψης ήταν καθηγητής στην Θεολογική
Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης
(1985-2020) και κατείχε την έδρα Θεολογίας του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Τα κύρια ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκκλησιολογία, τον οικουμενικό διάλογο, την δημόσια παρουσία και τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον
πλουραλιστικό κόσμο κ.ά. Ο π. Εμμανουήλ διετέλεσε Κοσμήτορας του Ελληνικού
Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής
του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Πίστη και Τάξη» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) και υπηρέτησε ως μέλος της
Ομάδας του ΠΣΕ για την αντιμετώπιση
της βίας.
Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων, του
βιβλίου «Η Ορθοδοξία σε Διάλογο» και
επίσης επιμελητής των συλλογικών τόμων
«Η Ορθοδοξία σ’ ένα πλουραλιστικό κόσμο» και «Βία και πνευματικότητα», που
περιέχουν άρθρα από διεθνή συνέδρια
που διοργάνωσε στην Βοστώνη και δημοσιεύτηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Εκκλησιών.
Η ομιλία θα αναρτηθεί σύντομα στο
κανάλι της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών στο YouTube.
Για να δείτε το πρόγραμμα των επόμενων διαλέξεων της σειράς πατήστε εδώ
https://www.acadimia.org/neaanakoinoseis/deltia-typou/815-e.
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Επαναβεβαιώθηκε η αναγνώριση της Θεολογικής Σχολής
Βοστώνη.πως αναφέρει ανακοίνωση της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στις στις 4
Μαρτίου 2021, η Επιτροπή για την Ανώτατη
Εκπαίδευση στις πολιτείες της Νέας Αγγλίας
(NECHE) ψήφισε υπέρ της άρσης της προηγούμενης απόφασης της (10/12/2019) να θέσει
το Ελληνικό Κολλέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού σε καθεστώς ακαδημαϊκής επιτήρησης.

Ό

“Θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές που μας
εμπιστεύθηκαν για την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση” επεσήμανε σε σχόλια του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής κ.
Γεώργιος Μ. Καντώνης. “Εκτιμώ -συνέχισε- το
αφοσιωμένο διδακτικό προσωπικό και τους εργαζομένους για τις άοκνες προσπάθειες τους προς
επίτευξη της αποστολής μας. Και ευχαριστώ τον
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου,
τον Αντιπρόεδρο, Αιδεσιμολογιότατο π. Ιωάννη
Μαγκουλιά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής που πίστευσαν και υποστήριξαν τα προοδευτικά μας σχέδια”.
Από την πλευρά του, ο π. Μαγκουλιάς, παρατήρησε πως “όλοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική
ήταν αυτή η απόφαση για το μέλλον της Σχολής
και της Εκκλησίας” και ομιλώντας εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου συνεχάρη τον πρόεδρο κ.
Καντώνη, καθώς και το διοικητικό, εκπαιδευτικό
και υπαλληλικό προσωπικό “για την εξαιρετική εργασία, η οποία οδήγησε σε καλά αποτελέσματα”.
Ο δρόμος για την ανασυγκρότηση του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του 2019, όταν ο σημερινός Πρόεδρος κ. Καντώνης (με την ιδιότητα τότε του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου), η κ. Elaine Allen, ταμίας της Αρχιεπισκοπής
και ο διάκονος Gary Alexander, αντιπρόεδρος για
ακαδημαϊκά θέματα αντιπροσώπευσαν τη Σχολή
σε ακρόαση της υποεπιτροπής ακαδημαϊκού ελέγχου, της Επιτροπής για την Ανώτατη Εκπαίδευση
στις πολιτείες της Νέας Αγγλίας (NECHE). Μετά
την ακρόαση εκείνη αποφασίστηκε όπως τεθούν
το Ελληνικό Κολλέγιο και η Θεολογική Σχολή σε
καθεστώς ακαδημαϊκής επιτήρησης για διάστημα
έως δύο ετών. Η Επιτροπή επίσης όρισε, στην ίδια
συνεδρίαση, ότι εντός του χειμερινού εξαμήνου
του 2020 θα επισκεφτεί τους χώρους της Σχολής
και θα επαναξιολογήσει την ακαδημαϊκή της κατάσταση.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου ο κ. Καντώνης ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα,
τόσο αυτός όσο και το επιτελείο του εργάσθηκαν
και συνεργάσθηκαν με την Επιτροπή για την Ανώτατη Εκπαίδευση στις πολιτείες της Νέας Αγγλίας

(NECHE) για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων
από αυτά που ετέθησαν από την Επιτροπή. Ανάμεσα τους υπήρξαν, η πιο πειθαρχημένη διαχείρηση των οικονομικών της σχολής, η βελτίωση της
λειτουργίας της και των ακαδημαϊκών της προγραμμάτων. Το Ελληνικό Κολλέγιο και Θεολογική Σχολή υπέβαλαν κατά διαστήματα αρκετές
γραπτές εκθέσεις στην Επιτροπή NECHE και ενημέρωναν τακτικά την επιτροπή για τα συνεχή βήματα προόδου της Σχολής.
Τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε
ομάδα ειδικών σε ακαδημαϊκά θέματα να παρατηρήσει και να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας του
Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε αφορούσε
διάφορες πτυχές λειτουργίας της Σχολής και τα
συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων, διατυπώθηκαν σε γραπτή έκθεση. Από
τότε έως και τον Φεβρουάριο του 2021, ο πρόεδρος Καντώνης επιλήφθηκε εμπράκτως όλων των
εγειρομένων ζητημάτων και απέστειλε μία μακροσκελή απαντητική έκθεση στην Επιτροπή, στην
οποία ανέλυσε διεξοδικά τις βελτιωτικές κινήσεις
που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε ότι αφορά τα
εγειρόμενα ζητήματα όσο και πέραν αυτών.
Η απαντητική αυτή έκθεση καθώς και η θετική
έκβαση της συνάντησης με την Επιτροπή στις 4
Μαρτίου, πιστοποίησαν ότι το Ελληνικό Κολλέγιο και η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού
πορεύονται σε μία οικονομική, οργανωτική και
ακαδημαϊκή ανασυγκρότηση. Στη προαναφερθείσα συνάντηση, εκ μέρους της Σχολής, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Καντώνης, η Αντιπρόεδρος για
ακαδημαϊκά θέματα Δρ. Diana Demetrulias, ο
αντιπρόεδρος για διοικητικά θέματα, διάκονος
Gary Alexander και ο κ. Nick Papakyrikos, διαπιστευμένος από τη Σχολή για θέματα οικονομικής

διαχείρισης.
Ο Πρόεδρος κ. Καντώνης σχολίασε τα ακόλουθα: “Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι η Επιτροπή
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στις πολιτείες της
Νέας Αγγλίας (NECHE) ενέκρινε την εργασία
μας. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στην
αφοσίωση και τις επιμελείς προσπάθειες του διοικητικού, εκπαιδευτικού και υπαλληλικού προσωπικού. Ωστόσο, ας μην διαφεύγει της προσοχής
μας ότι υποβάλαμε ένα σχέδιο δράσης στην Επιτροπή το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε με στοχευμένες κινήσεις”.
Στα δικά του σχόλια ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος ανέφερε τα
εξής: “Η καρδιά μου πλημμύρισε από χαρά ακούγοντας τα νέα ότι το Ελληνικό Κολλέγιο και η
Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού δεν τελούν
πλέον υπό επιτήρηση αλλά συνεχίζουν να είναι
εγκεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της προσφιλούς
μας Σχολής κ. Γεώργιο Καντώνη. Ο ρόλος που επιτέλεσε στην καθοδήγηση των ενεργειών για την
θετική έκβαση των πραγμάτων, οι υπηρεσίες που
προσέφερε, η αφοσίωση και οι άοκνες προσπάθειες του δεν μπορούν να τονιστούν επαρκώς. Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, την Ηγεσία των 100 και
όλους τους υποστηρικτές και δωρητές της Σχολής, οι οποίοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση
του στόχου διαφύλαξης της ακαδημαϊκής της ακεραιότητας, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει σπουδές υψηλού κύρους προς όφελος της Ελληνο-Αμερικανικής Ομογένειας και των μελλοντικών κληρικών και λαϊκών στελεχών της Αρχιεπισκοπής μας”.

Εγκρίθηκε ειδική ακολουθία για τα 200 χρόνια του ‘21
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – O Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συγκάλεσε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η προετοιμασία για την Επέτειο των 200
ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
Σχετικά με το θέμα αυτό:
1) Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ειδική Ιερά Ακολουθία
για την Επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου. Η Ιερά Ακολουθία, σε δύο
γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, είναι διαθέσιμη προς χρήση
στις Ιερές Μητροπόλεις και τις Ενορίες.
2) Αποφασίστηκε η έκδοση Αρχιεπισκοπικής και Συνοδικής εγκυκλίου για την ιστορική αυτή επέτειο για το Ελληνικό Έθνος και για όλους τους Ελληνοαμερικανούς.
3) Αντηλλάγησαν ευχές για την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στους

Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες πνευματική καρποφορία και
εγρήγορση κατά την ευλογημένη προσκυνηματική πορεία
προς το Άγιον Πάσχα.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

Ελπιδοφόρος:
Οι γυναίκες
αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά
των ενοριών μας
στην Αμερική
Αθήνα
Ευγνώμων για την καθοριστική συμβολή των γυναικών στην πρόοδο της οικουμένης και τον κομβικό τους ρόλο στη
ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, δηλώνει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που
ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τον γυναικείο μήνα ιστορίας, τον μήνα κατά τη διάρκεια του
οποίου αναδεικνύονται η συνεισφορά
των γυναικών στην πορεία της ιστορίας
και ο ζωτικός τους ρόλος στην κοινωνία,
τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο.
Όπως τονίζει ο αρχιεπίσκοπος, «δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζουμε την αναγνώριση του πολύτιμου έργου των γυναικών σε έναν μόνο μήνα -οι
εορταστικές εκδηλώσεις διαρκούν από
την 1η έως και την 31η Μαρτίου- ή σε μόνο μία χώρα».
Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας μας
στην Αμερική δηλώνει ευγνώμων που ο
γυναικείος μήνας ιστορίας πέφτει τον μήνα Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,
«καθώς στις 25 Μαρτίου η απάντηση
μιας νέας γυναίκας στον Θεό, σε μια μοναχική γωνιά της γης, άνοιξε τις πύλες
του Παραδείσου για κάθε ανθρώπινο
πλάσμα. Την 25η Μαρτίου», αναφέρει,
«μια γυναίκα, η Παναγία μας, άλλαξε τον
ρου της ιστορίας».
Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος παρατηρεί περαιτέρω, ότι «στην Εκκλησία μας,
οι γυναίκες ποτέ δεν διστάζουν να αφιερώνουν τον χρόνο τους και τις δυνάμεις
τους στην υπηρεσία του Κυρίου μας, με
τα φιλόπτωχα ταμεία σε ολόκληρη την
Αμερική να αποτελούν ένα εκπληκτικό
παράδειγμα για την αληθινή θυσιαστική
προσφορά των γυναικών. Οι γυναίκες»,
συνεχίζει, «προσαρμόζονται εύκολα στις
απαιτήσεις και στα δεδομένα των καιρών,
είναι πολυμήχανες, ευέλικτες και αποφασιστικές. Και ως μητέρες, κόρες και αδερφές αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους δημιουργών οικογενειών και ομάδων».
Όπως επισημαίνει, «οι γυναίκες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ενοριών μας
στην Αμερική και τους αξίζουν πολύ περισσότερα από όλα όσα τους αναγνωρίζουμε, καθώς χωρίς αυτές και την προσφορά τους οι ενορίες μας θα ήταν νεκρές. Άλλωστε», συνεχίζει ο αρχιεπίσκοπος, «στη ροή της ιστορίας ήταν οι γυναίκες της Εκκλησίας μας που βοήθησαν
στη σπορά και στην καλλιέργεια των
σπόρων της πίστης για την επόμενη γενιά των χριστιανών». Καταλήγοντας, ο
αρχιεπίσκοπος Αμερικής ενθαρρύνει όλες
τις γυναίκες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
και όλες τις ορθόδοξες γυναίκες σε όλο
τον κόσμο να αναμειχθούν περισσότερο
στη ζωή της Εκκλησίας μας, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους στους τομείς
της δραστηριοποίησης τους.
«Η συνεισφορά των γυναικών, ολοκληρώνει, είναι κομβική και αναγκαία
στη ζωή της Εκκλησίας μας και ολόκληρου του κόσμου. Χρειαζόμαστε τις γυναίκες για την Εκκλησία μας σήμερα, αλλά
και για την Εκκλησία μας στο μέλλον».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Βραβεύθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας
Βόλος.- Της Βάσως Κυριαζή
ια όλους όσοι γνώριζαν την στοχοπροσήλωση και την αγάπη του για την έρευνα, η βράβευσή του από την Αμερικανική
Εταιρεία Καρδιολογίας δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο δρ. Ιωάννης Δ. Κυριαζής, βιολόγος και
απόφοιτος του 2ου Λυκείου Βόλου, πρόσφατα
βραβεύτηκε από την Αμερικανική Εταιρεία
Καρδιολογίας ως ένας από τους 5 καλύτερους
νέους ερευνητές παγκοσμίως στην έρευνα για
τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

ενός καινούριου φαρμάκου, ικανού να προστατεύει την εύρυθμη καρδιακή λειτουργία στους
διαβητικούς ασθενείς.
Αυτό αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς διαβητικά ποντίκια που δέχθηκαν
φαρμακευτικό αναστολέα της πρωτεΐνης KLF5,
αλλά και διαβητικά ποντίκια, στα οποία η εν λόγω πρωτεΐνη δεν εκφράζεται ειδικά στα κύτταρα
της καρδιάς, ολοκληρωτικά βελτίωσαν ή δεν παρουσίασαν ποτέ καρδιακή δυσλειτουργία αντίστοιχα.
Η προστασία της καρδιακής λειτουργίας στα
διαβητικά αυτά ποντίκια, και πιθανώς στο μέλλον και για τους ανθρώπους, φαίνεται να επιδρά
ειδικά και στοχευμένα στην καρδιά χωρίς να βελτιώνεται η αιτία που είναι η υπεργλυκαιμία στο
αίμα, για το οποίο υπάρχουν αρκετά ικανά φάρμακα».

Γ

Αναδείχθηκε ως φιναλίστ για το βραβείο κύρους «MelvinL. Marcus Early CareerInvestigator
Awardin Cardiovascular Sciences» για τα αποτελέσματα μίας μακροχρόνιας και ουσιαστικής
έρευνας, που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα σε
ένα από τα πιο διακεκριμένα και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, το Circulation Research.
Η έρευνά του, αφορά στην ανακάλυψη ενός
σημαντικού μοριακού μονοπατιού και τη συσχέτισή του με άλλα ήδη γνωστά, τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο δίκτυο παραγόντων που
ρυθμίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού της καρδιάς.
Η απορρύθμιση αυτών των μονοπατιών είναι
ικανή να προκαλέσει την παθολογία της διαβητικής καρδιομυοπάθειας.
Από την ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1921
και τη χορήγησή της το 1922 μέχρι σήμερα, η
επιστημονική κοινότητα έχει ανακαλύψει αρκετά
φάρμακα που έχουν βελτιώσει τη ζωή των διαβητικών ασθενών και έχουν μειώσει τον κίνδυνο
των επιπλοκών που επιφέρουν. Μολονότι, οι κλινικοί ιατροί έχουν αρκετά «όπλα» στην φαρέτρα
τους, ο έλεγχος της υπεργλυκαιμίας από τους
ασθενείς δεν είναι απόλυτος, με αποτέλεσμα η
καρδιά τους να παραμένει ευάλωτη στις παρενέργειες από την υψηλή γλυκόζη στο αίμα.
Την ίδια ώρα όπως είναι γνωστό ο διαβήτης
τύπου 1 και τύπου 2 αποτελεί το πιο σημαντικό
μεταβολικό νόσημα στη σύγχρονη κοινωνία με
σχεδόν μισό δις ανθρώπους να νοσούν και 1.6
εκατομμύρια συνανθρώπους να πεθαίνουν λόγω
επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη.
Από τις πιο σημαντικές επιπλοκές είναι η
καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που μαρτυρά ότι 2
στους 3 ανθρώπους που νοσούν από σακχαρώδη
διαβήτη θα αποβιώσουν λόγω ανάπτυξης καρδιαγγειακού νοσήματος ή ανακοπής, καθώς και
στο γεγονός ότι οι διαβητικοί ασθενείς έχουν
έως και 4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να πε-

θάνουν σε σχέση με μη διαβητικούς.
Η έρευνα περιέγραψε ένα σημαντικό κομμάτι
του puzzle που ήταν μέχρι στιγμής άγνωστο
στην επιστημονική κοινότητα και πραγματοποιήθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Temple της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με πρωτεργάτη τον Βολιώτη Δρα. Κυριαζή και την καθοδήγηση του μέντορά του -όπως τον αποκαλεί- καθηγητή Κωνσταντίνο Δροσάτο.
Για την έρευνα αυτή, αλλά και κομμάτια της
που ακόμα παραμένουν αδημοσίευτα, ο Δρ. Ιωάννης Κυριαζής έλαβε ανεξάρτητες υποτροφίες
από την Αμερικάνικη Εταιρία Καρδιολογίας και
την Αμερικάνικη Εταιρία Διαβήτη.

Πειραματόζωα
τα διαβητικά ποντίκια

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ επικοινώνησε με τον δρ.
Ιωάννη Κυριαζή και τον ρωτήσαμε να μας πει λίγα λόγια για τα στάδια αυτής της επιστημονική
του έρευνας που δημιουργεί προσδοκίες για την
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της καρδιάς.
«Με την έρευνα που κάναμε ανακαλύψαμε
την αυξημένη παρουσία μίας πρωτεΐνης (KLF5)
στην καρδιά ασθενών με διαβήτη τύπου 1, αλλά
και 2, η οποία ευθύνεται για την πρόκληση της
ανάπτυξης του οξειδωτικού στρες στο μυοκάρδιο, αλλά και τη συγκέντρωση τοξικών λιπιδίων
στη διαβητική καρδιά.
Η πρόκληση του οξειδωτικού στρες στη διαβητική καρδιομυοπάθεια προκαλεί σημαντικές
ζημιές στα κύτταρα της καρδιάς που εκτείνονται
από τη μείωση των μιτοχονδρίων, τα οποία είναι

τα «εργοστάσια ενέργειας» των κυττάρων, μέχρι
τον κυτταρικό θάνατο.
Και η μείωση των μιτοχονδρίων, αλλά και των
ίδιων των καρδιακών κυττάρων συντελεί στη
μειωμένη απόδοση της καρδιάς, καθώς δεν μπορεί μακροχρόνια να προωθεί ικανοποιητική ποσότητα αίματος στους ιστούς, κάτι που ο κόσμος
γνωρίζει ως καρδιακή ανεπάρκεια», μας εξηγεί.

«Οπλο» για την καρδιακή
δυσλειτουργία

Μπορούμε, όμως, να ελπίζουμε για αποτελέσματα σε διαβητικούς;
Ο δρ. Ιωάννης Δ. Κυριαζής τονίζει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: «Πέρα από τα αποτελέσματα που
είχαμε σε διαβητικούς ασθενείς, η έρευνα μας
έγινε εξολοκλήρου σε πειραματόζωα. Για να
μπορέσουμε να μιλήσουμε με σαφήνεια για τον
ακριβή μηχανισμό πάνω στο μεταβολισμό και
την παθοφυσιολογία της διαβητικής καρδιάς
χρησιμοποιήσαμε 4 διαφορετικά διαγονιδιακά
πειραματόζωα, που υπερ-εκφράζουν ή δεν εκφράζουν καθόλου συγκεκριμένες πρωτεΐνες στα
κύτταρα της καρδιάς. Επίσης έγινε χρήση φαρμακευτικών αναστολέων αλλά μιας εξειδικευμένης γονιδιακής παρέμβασης στην καρδιά μέσω
αδενοϊών.
Πέρα του χαρακτηρισμού του μηχανισμού, με
τον οποίο η αυξημένη παρουσία του KLF5 επιφέρει τις επιπλοκές στην καρδιά, η έρευνα αναδεικνύει ότι η αναστολή της πρωτεΐνης KLF5 μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον έναν ελκυστικό
στόχο που πιθανώς να οδηγήσει στην ανάπτυξη

«Eκλεισε ένας κύκλος,
άνοιξε ένας νέος»

Ο Ιωάννης Δ. Κυριαζής, είναι γιος του Δημήτρη Κυριαζή, συνταξιούχου πλέον γιατρού, με
χρόνια προσφοράς στο ΙΚΑ στον Βόλο και στη
Νέα Ιωνία.
Ο ίδιος θεωρεί ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός
ότι η έρευνά του προλογίσθηκε από τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή HeinrichTaegtmeyer που
υπηρετεί από το 1968 έως σήμερα την έρευνα
του μεταβολισμού της καρδιάς.
Ο επιστημονικός κόσμος γνωρίζει ότι ο
Τaegtmeyer, εκτός άλλων, ήταν o τελευταίος διδάκτορας του καθηγητή SirHansKrebs, που ανακάλυψε τον περιβόητο «κύκλο του Krebs» που
περιγράφει την κυτταρική αναπνοή και του χάρισε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1953.
Η βράβευσή του έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο έναν κύκλο 4 ετών σε ένα ανταγωνιστικό
ερευνητικό περιβάλλον.
Πλέον έχει επιστρέψει στον Βόλο μαζί με τη
σύζυγό του Μαρία και τα τρία του παιδία, τη Σοφία, την Ελένη και τον Δημήτρη. Αποτελεί ένα
ανθρώπινο κεφάλαιο που η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει, δεδομένου ότι έως σήμερα δεν διαθέτουμε οργανωμένη δομή για καρδιολογική έρευνα.
Συνεχίζει την ερευνητική του δραστηριότητα
πάνω στον μεταβολισμό στο πάντα δραστήριο
εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων του καθ. Δημήτρη Κουρέτα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Πηγή: www.taxydromos.gr

Συνεργασίες ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας «μπήκαν στον χορό» των συνεργασιών με αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας που εγκαινίασε τον Δεκέμβριο του 2019 το
υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από κοινού με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης
(Institute of International Education - IIE).
Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν συνεργασίες που υλοποιούνται,
δρομολογούνται ή είναι υπό συζήτηση. Μεταξύ
αυτών, οι συνεργασίες των πέντε προαναφερθέντων πανεπιστημίων.
Αναλυτικότερα, οι συνεργασίες έχουν ως εξής:
-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Michigan
State University: συνεργασία για διπλό διδακτορικό πτυχίο στη Μηχανική, καθώς και σχεδιασμός
διμερούς συνεργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο.
-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Indiana
University: συνεργασία προπτυχιακών φοιτητών
των δύο ιδρυμάτων, οι οποίοι σε ομάδες θα μελετήσουν μια ελληνική νεοφυή επιχείρηση και θα

προτείνουν καινοτόμες λύσεις σε συγκεκριμένες
προκλήσεις και διλήμματα στρατηγικής που την
απασχολούν.
-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Stockton
University: συνεργασία για συμμετοχή φοιτητών
του Πανεπιστημίου Stockton που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες σε προγράμματα αγγλικής φιλολογίας, με την προοπτική επέκτασης της συνεργασίας και σε υβριδικά προγράμματα του ΑΠΘ και του
Stockton που συνδυάζουν διαδικτυακή μάθηση με
δια ζώσης συμμετοχή σε μαθήματα του ΑΠΘ.
-Ιόνιο Πανεπιστήμιο και University of Texas
Health Science Center at Houston Neurocognitive
Disorders Center, McGovern Medical School: συνεργασία που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της
εξατομικευμένης ιατρικής στην Ελλάδα μέσω της
δημιουργίας πλατφόρμας νοητικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της νοητικής υγείας σε άτομα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση
άνοιας.
-Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και New York
University: συνεργασία για επισκέψεις καθηγητών
του NYU σε διαδικτυακά μαθήματα του ΔΙΠΑΕ,
εκπόνηση κοινού σεμιναρίου εντός της άνοιξης
2021 και δρομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν,
μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός αρμόδιος
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ‹Αγγελος Συρίγος, ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
Απόστολος Δημητρόπουλος, καθώς και, από αμερικανικής πλευράς, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ Allan
Goodman και εκπρόσωποι της ανώτατης εκπαιδευτικής κοινότητας των δύο χωρών.
«Τα πανεπιστήμιά μας έχουν πολλά να αποκομίσουν αλλά και να προσφέρουν στην παγκόσμια
ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από συνεργασίες με
ξένα πανεπιστήμια», δήλωσε σχετικά η κ. Κεραμέως.
«Η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη θεσπίσει εργαλεία για την απελευθέρωσή τους από θεσμικές αγκυλώσεις και την
ενίσχυση της δυνατότητάς τους για διεθνείς συνέργειες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Διεθνές
Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας με πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει
καρπούς, παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη της ακαδημαϊ-

κής μας κοινότητας να συμπράξουν με μερικά από
τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές»,
πρόσθεσε.
«Ανοίγοντας τους ορίζοντες των πανεπιστημίων
μας, εξασφαλίζουμε στη χώρα μας τη θέση που της
αξίζει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη», κατέληξε η
υπουργός.
Υπενθυμίζεται, ότι το πρόγραμμα IAPP
(International Academic Partnership Program)
Greece πραγματοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέγγιση πανεπιστημίων Ελλάδας και
ΗΠΑ, ώστε να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμες
συνέργειες, που τα ίδια τα ιδρύματα θα αποφασίσουν, όπως: η εκπόνηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή φοιτητών από
χώρες του εξωτερικού σε ξενόγλωσσα και θερινά
προγράμματα στη χώρα μας, οι ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα ελληνικά
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας
και 29 κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων μέλη της Ivy League,
όπως Harvard, Princeton, Columbia, και άλλα
όπως Johns Hopkins, New York University, UC
Berkeley, Tufts.
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Ο ήρωας της επανάστασης του Θερίσσου Σπύρος Καγιαλές,
ανιστόρητα στο λογότυπο της Αρχιεπισκοπής των 200 χρόνων
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
την ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821 έβαλαν ως σήμα μια εικόνα από την
επανάσταση της Κρήτης του 1897, αποκαλύπτει η
έγκυρη ενημερωτική ιστοσελίδα hellasjournal.com
του Μιχάλη Ιγνατίου.

Σ

Επικαλούμενη αναγνώστη, που αποκάλυψε το γεγονός, λέγοντας πως «ρεζίλι διεθνώς γίναμε πάλι»,
αναφέρει:
«Στην εικόνα είναι ο Σπύρος Καγιαλες το 1897
στην επανάσταση του Θερίσσου. Στην περιοχή του
Ακρωτηρίου Χανίων μετά από κανονιοβολισμό καταστράφηκε ο ιστός της σημαίας και ο Καγιαλες έκανε
το κορμί του ιστό. Ως Κρητικός και Χανιώτης την παραπάνω ιστορία την έχω ακούσει και διαβάσει δεκάδες φορές. Το πρωτότυπο της εικόνας θα το βρείτε με
μία απλή αναζήτηση στη σελίδα της google».
Η hellasjournal συνεχίζει:
«Η αλήθεια είναι ότι την πατήσαμε και εμείς εδώ
στη Hellas Journal, που είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί
από τους υπόλοιπους. Που να περιμέναμε ότι η Ιερά
Αρχιεπισκοπή δεν θα έβαζε τον Κολοκοτρώνη και τον
Καραϊσκάκη; Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε κάποια απάντηση από την Ιερά Αρχιεπισκοπή για το θέμα. Ο μηχανισμός που φτιάχτηκε μέσα στο Ίδρυμα,
ασχολείται μόνο με την ανάδειξη της σοφίας του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου».
Η Greek News είχε επισημάνει από την πρώτη
στιγμή το αδόκιμο στο λογότυπο της 200ετίας να
μπει φιγούρα με κρητική ενδυμασία, ενώ σημειώναμε
και την προχειρότητα με την οποία καταρτίστηκε επιτροπή και επιχειρήθηκε όπως – όπως η δημιουργία
προγράμματος, μόλις τον Φεβρουάριο. Η σπουδή να
συμπεριληφθούν στην επιτροπή και να μπουν κάτω
από την ομπρέλα της οργανισμοί οι οποίοι είχε ήδη
ανακοινώσει προγράμματα εκδηλώσεων, προκάλεσε
ευτράπελα, με αποκορύφωμα επιστολή του προέδρου
της η οποία διέρρευσε.
Να σημειώσουμε ότι για την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από την Αρχιεπισκοπή δόθηκε δωρεά
100.000 δολαρίων από την Ηγεσία των 100. Μάλιστα
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της οργάνωσης διαμαρτυρήθηκε πως μία τέτοια δωρεά δεν εμπίπτει
στους σκοπούς του οργανισμού. Δεν έγινε γνωστό σε
ποια εταιρεία ανατέθηκε το παχυλό συμβόλαιο των
100.000 δολαρίων για την ιστοσελίδα.

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ

Αλλά ας δούμε τα ιστορικά γεγονότα από την αρχή. Στις 20 Ιανουαρίου 1897 οι Τούρκοι πυρπολούν
πολλές συνοικίες και ιδιοκτησίες χριστιανών στα περίχωρα των Χανίων. Οι Χριστιανοί αναλαμβάνουν
δράση, δημιουργούν προγεφυρώματα και πολιορκούν
περιοχές όπου κυριαρχούσε το τουρκικό στοιχείο.
Στις 24 Ιανουαρίου γίνεται σύσκεψη στο σπίτι του
Έλληνα πρόξενου στη Χαλέπα, όπου συμμετέχουν ο

ίδιος και οι Κ. Μητσοτάκης, Α. Σήφακας, Ν. Ζουρίδης
και Κ. Φούμης. Εκεί αποφασίζεται να κηρυχθεί η
Ένωση της νήσου με την Ελλάδα και να κληθεί ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α’ να καταλάβει το νησί. Μοίρα του ελληνικού πολεμικού στόλου υπό τον
πρίγκιπα Γεώργιο, αποπλέει από τον Πειραιά με προορισμό την Κρήτη. Στις 2 Φεβρουαρίου αποβιβάζονται στο Κολυμπάρι Χανίων 1.500 έλληνες στρατιώτες υπό τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, υπασπιστή του βασιλιά. Βαδίζει με κατεύθυνση προς τα
Χανιά αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις τουρκικές δυνάμεις που συναντά στο δρόμο του. Η προέλαση
όμως ανακόπτεται από αγήματα του ενωμένου στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων υπό τη διοίκηση του
ιταλού ναύαρχου Κανεβάρο. Η ελληνική κυβέρνηση
του Θεόδωρου Δηλιγιάννη συνιστά «ψυχραιμία» στο
Βάσσο και αποφυγή σύγκρουσης με τις Μεγάλες Δυνάμεις.
Όμως οι Κρήτες επαναστάτες από τις 26 Ιανουαρίου, υπό τον οπλαρχηγό Αντώνη Σήφακα έχουν πάρει
ήδη θέση στο Ακρωτήρι Χανίων όπου δημιουργούν
το στρατηγείο τους, υψώνοντας την ελληνική σημαία.
Ανάμεσα στα μέλη της επαναστατικής Επιτροπής και
ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Στις 4 Φεβρουαρίου ο Γενικός Διοικητής Κρήτης
Ισμαήλ Βέης καλεί τους Χριστιανούς να καταθέσουν
τα όπλα αλλά η έκκληση πέφτει στο κενό. Την ίδια
μέρα ο ύπαρχος του θωρηκτού «Ύδρα» Κωνσταντίντος Κανάρης εγγονός τους ναύαρχου Κανάρη της
μεγάλης ελληνικής επανάστασης, παραδίδει στους
επαναστάτες την μεγάλη πολεμική ελληνική Σημαία,
με την κορώνα στη μέση, για να ανυψωθεί στο στρατόπεδο του Ακρωτηρίου που τοποθετείται σε περίοπτη θέση, στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία στο Ακρω-

τήρι.

SPYROS KAGIALES

Ο Σπύρος Καγιαλές κάνει το κορμί του ιστό σημαίας.
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1897.
Στις αρχές του 1897 ξεσπά ακόμη μια επανάσταση
των Κρητών εναντίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 20 Ιανουαρίου 1897 οι Τούρκοι πυρπολούν
πολλές συνοικίες και ιδιοκτησίες χριστιανών στα περίχωρα των Χανίων. Οι Χριστιανοί αναλαμβάνουν
δράση, δημιουργούν προγεφυρώματα και πολιορκούν
περιοχές όπου κυριαρχούσε το τουρκικό στοιχείο.
Στις 24 Ιανουαρίου γίνεται σύσκεψη στο σπίτι του
Έλληνα πρόξενου στη Χαλέπα, όπου συμμετέχουν ο
ίδιος και οι Κ. Μητσοτάκης, Α. Σήφακας, Ν. Ζουρίδης
και Κ. Φούμης. Εκεί αποφασίζεται να κηρυχθεί η
Ένωση της νήσου με την Ελλάδα και να κληθεί ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α’ να καταλάβει το νησί. Μοίρα του ελληνικού πολεμικού στόλου υπό τον
πρίγκιπα Γεώργιο, αποπλέει από τον Πειραιά με προορισμό την Κρήτη. Στις 2 Φεβρουαρίου αποβιβάζονται στο Κολυμπάρι Χανίων 1.500 έλληνες στρατιώτες υπό τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, υπασπιστή του βασιλιά. Βαδίζει με κατεύθυνση προς τα
Χανιά αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις τουρκικές δυνάμεις που συναντά στο δρόμο του. Η προέλαση
όμως ανακόπτεται από αγήματα του ενωμένου στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων υπό τη διοίκηση του
ιταλού ναύαρχου Κανεβάρο. Η ελληνική κυβέρνηση
του Θεόδωρου Δηλιγιάννη συνιστά «ψυχραιμία» στο
Βάσσο και αποφυγή σύγκρουσης με τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Ο βομβαρδισμός του Ακρωτηρίου ξεκινά το μεσημέρι της 9ης Φεβρουαρίου 1897. Το αρχικό σύνθημα
για το βομβαρδισμό δίνεται από το θωρηκτό «Σικελία», που αποτελούσε την ναυαρχίδα του αρχηγού
του ενωμένου στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων που
ναυλοχούσε έξω από το λιμάνι των Χανίων. Αμέσως
και τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία αρχίζουν χωρίς προειδοποίηση ένα σφοδρό βομβαρδισμό του στρατοπέδου του Ακρωτηρίου. …
Ξαφνικά, μία ρωσική οβίδα πλήττει το εκκλησάκι
του Προφήτη Ηλία και άλλη, που προερχόταν από το
ρωσικό πολεμικό «Μπελίκη» χτυπά και καταρρίπτει
τον ιστό με την μεγάλη ελληνική πολεμική Σημαία.
Τότε ο άξιος στρατοπεδάρχης Μιχάλης Καλορίζικος,
διατάζει να στηθεί και πάλι στη θέση του ο κομμένος
ιστός με τη Σημαία. Ο Σπύρος Καγιαλές με τα άρματά του πετάγεται από το ταμπούρι του και με μεγάλο
κίνδυνο της ζωής του, μέσα στην πύρινη κόλαση του
βομβαρδισμού, έχοντας στα χείλη του -όπως ο ίδιος
διηγούταν αργότερα- τους γνωστούς στίχους «για
του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδας την
ελευθερία», αρπάζει τον ιστό, αναδιπλώνει την τεράστια σημαία γύρω από τον ώμο του, ξαναστήνει τον
ιστό και απλώνει την σημαία που κυματίζει και πάλι
μέσα σε πανδαιμόνιο ενθουσιασμού των επαναστατών. Όμως ξανά μια νέα οβίδα καταρρίπτει και πάλι
τον ιστό. Ο Σπύρος Καγιαλές πετάγεται και τον ξαναστήνει όπως πριν, ενώ το στρατόπεδο σείεται από ενθουσιώδεις ζητωκραυγές. Προτού όμως αυτές κατασιγάσουν μια τρίτη οβίδα πέφτει και θρυμματίζει πια
τον ιστό ρίχνοντας κάτω την ελληνική σημαία.
img184
Τότε συνέβη κάτι το απίστευτο, κάτι το ανεπανάληπτο. Ο Σπύρος Καγιαλές, ορμά αμέσως, αρπάζει τη
σημαία, κάνει το ίδιο του το σώμα ιστό, και ανυψώνει
με τα χέρια του τη σημαία, που συνέχιζε να κυματίζει
περήφανη απέναντι από τα κανόνια του ξένου στόλου. Το στρατόπεδο δονείται από τις ζητωκραυγές και
τους πανηγυρισμούς. Στο θωρηκτό «‘Υδρα» ψέλνεται
ο εθνικός ύμνος. Μόλις οι ναύαρχοι του στόλου είδαν
με τα κιάλια ότι η σημαία κυματίζει με κοντάρι έναν
επαναστάτη δεν πίστευαν στα μάτια τους. Θαύμασαν
τόσο, που διέταξαν αμέσως παύση πυρός. Ο ιταλός
ναύαρχος Κανεβάρο, γράφει στα απομνημονεύματά
του: «Μου έκανε βαθιά εντύπωση η ψυχραιμία των
επαναστατών. Μου έφερε δάκρυα στα μάτια η στάση
των. Μου συγκλονιζόταν η ψυχή όταν μετά από κάθε
οβίδα ακουγόταν η ζητωκραυγή: Ζήτω η Ελλάς. Η
ανύψωση της σημαίας με αυτόν τον τόσο ηρωικό τρόπο, αποτέλεσε μια στιγμή της ζωής μου που δεν θα
λησμονήσω ποτέ.
Η ψυχή μου ήταν απ’ αρχής μαζί τους, όπως και
των πληρωμάτων μου, που βομβάρδιζαν με πόνο
στην καρδιά και ζητωκραυγάζοντας τους γενναίους.»

Περιορισμένης κλίμακας ο εορτασμός της παλιγγενεσίας στη ΝΥ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

κ. Ελπιδοφόρου, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών στις οποίες θα δοθεί φέτος ιδιαίτερο βάρος,
καθώς για δεύτερη χρονιά δεν πρόκειται να διεξαχθεί, λόγω της πανδημίας, η μεγαλειώδης παρέλαση του Ελληνισμού της τριπολιτειακής περιοχής στην 5η λεωφόρο του Μανχάτταν.
«Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι μαζί. Ειδικά φέτος, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, είναι
ακόμα πιο σημαντική αυτή η συνεργασία και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, για
να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε, σωστά και με
αξιοπρέπεια, την μεγάλη αυτή επέτειο των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821», είπε
στη Greek News ο π. Ευαγόρας, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τα μέλη
της Επιτροπής και σημειώνοντας ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή βρίσκεται στο πλευρό της Ομοσπονδίας για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών,
στις οποίες έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να
παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος.
Την έναρξη του εορτασμού αναμένεται να σηματοδοτήσει η καθιερωμένη τελετή έπαρσης της

Ελληνικής Σημαίας στο πάρκο Bowling Green,
στον ιστό που η Ομοσπονδία έχει δωρίσει στην
Υπηρεσία Πάρκων της Νέας Υόρκης, το μεσημέρι
της 24ης Μαρτίου, παραμονής της εθνικής μας
επετείου. Το πρόγραμμα της τελετής θα οριστικοποιηθεί μόλις η Ομοσπονδία λάβει το πράσινο
φως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της

Νέας Υόρκης.
Στην τελετή θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος το βράδυ της
ίδιας μέρας θα χοροστατήσει στον Εσπερινό για
την διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας

στο Μανχάτταν. Το πρωί της 25ης Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, ο Σεβασμιώτατος θα
προστεί της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και
πάλι στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Μανχάτταν και στη συνέχεια, στη 1:30μμ, θα τελέσει πανηγυρική Δοξολογία για τον εορτασμό των 200
χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του
1821. Πρόκειται για την ειδική Ιερά Ακολουθία
για την Επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική
Επανάσταση η οποία παρουσιάστηκε εκ μέρους
του Αρχιεπισκόπου και εγκρίθηκε από την Ιερά
Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
κατά την τελευταία συνεδρίασή της στις 2 Μαρτίου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη
θα συνεχιστούν το μεσημέρι του Σαββάτου 27
Μαρτίου με την τελετή έπαρσης της Ελληνικής
Σημαίας στην Πλατεία Αθηνών στην Αστόρια
-αφού εξασφαλισθεί η έγκριση του αιτήματος
από τις αρχές- και παράλληλη διαδικτυακή εκδήλωση που προγραμματίζει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, η
οποία θα περιλαμβάνει χορευτικές επιδείξεις,
ομιλία για την εθνική επέτειο και χαιρετισμούς
παραγόντων.
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Νέες επικρίσεις
στην αστυνομία
του Ρότσεστερ
μετά τη σύλληψη
Αφροαμερικανίδας
Νέα Υόρκη.ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters
Η αστυνομία του Ρότσεστερ, στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επικρίθηκε εκ νέου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από την επεισοδιακή σύλληψη μιας Αφροαμερικανίδας που συνοδευόταν από την κόρη της, έπειτα από
δύο άλλα περιστατικά που προκάλεσαν
αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν
στο διαδίκτυο την Παρασκευή, τραβήχτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, δείχνουν
έναν αστυνομικό να πλησιάζει μια γυναίκα και να της εξηγεί ότι ο ιδιοκτήτης ενός
καταστήματος πολύ κοντά την κατηγορεί ότι έκλεψε αντικείμενα λίγα λεπτά
νωρίτερα.
Η γυναίκα διαβεβαιώνει ότι δεν έκλεψε τίποτα και δείχνει αυθόρμητα το περιεχόμενο της τσάντας της. Όμως ο αστυνομικός αρνείται να την αφήσει να φύγει.
Εκεί τότε αρχίζει να τρέχει και αστυνομικοί την κυνηγούν προτού την ρίξουν στο
έδαφος.
Η γυναίκα καταφέρνει να σηκωθεί και
τότε ένας αστυνομικός της ρίχνει σπρέι
πιπεριού, πριν αυτή καταρρεύσει. Μακριά από τη μαμά της, η τρίχρονη κόρη
της φωνάζει για αρκετά λεπτά και σταματά όταν οι αστυνομικοί τις φέρνουν ξανά
μαζί.
Η επιτροπή ελέγχου της αστυνομίας
του Ρότσεστερ, που συγκροτείται μόνο
από μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δήλωσε «ταραγμένη» από τις φωτογραφίες,
που ανέβασε στο διαδίκτυο, δήλωσε η
Σάνι Γουίλσον, η πρόεδρος της επιτροπής, σε ενημέρωση Τύπου την Παρασκευή.
Επί του παρόντος, υπάρχουν «ανησυχητικοί παραλληλισμοί» μεταξύ αυτού
του περιστατικού και μιας άλλης αστυνομικής επέμβασης, στα τέλη Ιανουαρίου,
κατά τη διάρκεια της οποίας ένα εννιάχρονο παιδί ήταν δεμένο με χειροπέδες
και είχε ψεκαστεί με σπρέι πιπεριού.
«Αυτά τα ανησυχητικά περιστατικά
δείχνουν ότι η αστυνομία του Ρότσεστερ
πρέπει να αλλάξει σε βάθος τη νοοτροπία της», εκτιμά η επιτροπή, σύμφωνα με
την Σάνι Γουίλσον.
Τον Σεπτέμβριο, οι εικόνες της σύλληψης, πάλι στο Ρότσεστερ, του Ντάνιελ
Προυντ, ενός Αφροαμερικανού που εκείνη την ώρα είχε ένα ψυχωτικό επεισόδιο,
είχαν ήδη προκαλέσει σκάνδαλο.
Νιώθοντας ασφυξία από μια κουκούλα
που του πέρασαν στο κεφάλι οι αστυνομικοί, ο 41 ετών άνδρας έχασε τις αισθήσεις του πριν πεθάνει, μια εβδομάδα αργότερα.
Ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε ανθρωποκτονία τον θάνατο του Προυντ, ο
οποίος προκλήθηκε από «ασφυξία λόγω
σωματικού περιορισμού». Αλλά οι ένορκοι αποφάσισαν στα τέλη Φεβρουαρίου
να μην απαγγελθεί κατηγορία σε κανέναν από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν σε αυτή την σύλληψη.
Η υπόθεση απηχούσε τις υποθέσεις
του Τζορτζ Φλόιντ ή της Μπριόνα Τέιλορ, επίσης Αφροαμερικανοί, που έχασαν
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βίαιων
συλλήψεων. Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν εκατοντάδες διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Μάιο.

Ομογένεια

12
GreekNews26

Εγκρίθηκε από την Γερουσία το σχέδιο ανάκαμψης $1,9 τρις.
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
μία, υιοθετώντας ένα από τα μεγαλύτερα νομοθετικά πακέτα στην ιστορία των ΗΠΑ.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χάρη στις ψήφους
των Δημοκρατικών γερουσιαστών μόνο, λαμβάνοντας 50 ψήφους υπέρ έναντι 49. Το κείμενο θα
επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή
των Αντιπροσώπων όπου οι Δημοκρατικοί, που
αποτελούν την πλειοψηφία, θα πρέπει να το
εγκρίνουν γρήγορα, ώστε ο Τζο Μπάιντεν να
μπορέσει να το επικυρώσει έως τις 14 Μαρτίου,
πριν από την προβλεπόμενη αναστολή της καταβολής των επιδομάτων ανεργίας.
Όπως ανέφερε ο ηγέτης της πλειοψηφίας και
γερουσιαστής Νέας Υόρκης, Τσακ Σούμερ, ο νόμος θα υπογραφεί στις 14 Μαρτίου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την ψήφιση από τη Γερουσία του σχεδίου
ανάκαμψης, το οποίο η χώρα «έχει απεγνωσμένα ανάγκη», όπως τόνισε, για να εξέλθει από την
κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του
κορωνοϊού.
«Κάναμε ένα τεράστιο βήμα» για να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ο αρχηγός του κράτους, του οποίου αυτό το μεγάλο σχέδιο στήριξης ήταν μια από τις
προεκλογικές του υποσχέσεις.
Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η έγκριση του νομοσχεδίου για την ανακούφιση από την πανδημία
σημαίνει ότι η πληρωμή 1.400 δολαρίων στους
περισσότερους Αμερικανούς – 70,000 το χρόνο

Ικανοποιημένος ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.
για ένα άτομο και 150.000 για οικογένεια - θα
αρχίσουν να καταβάλλεται αυτόν τον μήνα και
ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα επιταχύνουν την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων κατά της Covid-19.
Ο Μπάιντεν τόνισε ότι το 85% των αμερικανικών νοικοκυριών θα λάβει τις πληρωμές, με ένα
ζευγάρι που έχει δύο παιδιά και κερδίζει 100.000
δολάρια ετησίως να έχει να λαμβάνει περίπου
5.600 δολάρια.

ΚΙΝΑΛ: Ψεύτικες ελπίδες καλλιεργεί η κυβέρνηση
Αθήνα. «Η κυβέρνηση αντί να καλλιεργεί
ψεύτικες ελπίδες, να δουλέψει σοβαρά για να
ανοίξουμε το γρηγορότερο και με ασφάλεια. Οι
πολίτες δεν αντέχουν άλλο», επισημαίνει το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του γραφείου

Τύπου του κόμματος, με την οποία επικρίνει
έντονα τις «καθημερινές, δήθεν προβλέψεις, κυβερνητικών στελεχών για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων που συνεχώς παίρνουν αναβολή,
δημιουργούν σύγχυση και απογοήτευση», όπως

Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια επιτεύχθηκε
συμβιβασμός για το ύψος των επιδομάτων ανεργίας που θα δίδει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα ανέρχονται σε
300 δολάρια εβδομαδιαίως.
Σε αντίθεση με τη Βουλή, η Γερουσία αποφάσισε ότι αντίκειται στους διαδικαστικούς κανονισμούς η υπερψήφιση της αύξησης του κατώτατου ωρομισθίου στα 15 δολάρια, που είχε ψηφίσει η Βουλή.

αναφέρει χαρακτηριστικά.
Προτρέπει τους αρμόδιους κυβερνητικούς
παράγοντες να προχωρήσουν σε ουσιαστικούς
ελέγχους για την τήρηση των μέτρων, κυρίως
στους εργασιακούς χώρους και στα μέσα μεταφοράς και να διασφαλίσουν την κάλυψη των
αναγκών που συνεχώς αυξάνονται, ακόμα και με
επίταξη κρεβατιών ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές.

Τσαβούσογλου: Υποστηρίζουμε λύση δύο
κρατών με βάση την κυριαρχική ισότητα
Κωνσταντινούπολη.- Της Άννας
Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Η Τουρκία υποστηρίζει στην Κύπρο “τη βούληση για λύση δύο κρατών με βάση την κυριαρχική ισότητα του τ/κ λαού”, δήλωσε ο Τούρκος
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Για την Αίγυπτο είπε ότι υπήρξαν συντονισμένες επαφές σε
επίπεδο Υπηρεσιών Πληροφοριών και ΥΠΕΞ
και θα μπορούσε να ξεκινήσει διαπραγμάτευση
περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Ο ίδιος είπε ότι
είχε πολύωρες συζητήσεις με τον ομόλογό του
της Αιγύπτου πολλές φορές.
Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα
Σαμπάχ ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Τούρκος Πρόεδρο Ταγίπ
Ερντογάν με την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ έστειλε θετικά μηνύματα περί ομαλοποίησης των σχέσεων. Ανέφερε ακόμη ότι
υπήρξαν συντονισμένες επαφές με την Αίγυπτο
τόσο στο επίπεδο Υπηρεσιών Πληροφοριών
όσο και Υπουργείων Εξωτερικών καθώς και ότι
θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση
περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την
πορεία των σχέσεων.
“Έχουμε επαφές με την Αίγυπτο σε επίπεδο
υπηρεσιών πληροφοριών και Υπουργείων εξωτερικών. Έχω συναντηθεί με τον (Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου) Σαμίχ Σουκρί πολλές
φορές. Είχαμε πολύωρες συζητήσεις, για παρά-

δειγμα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των
Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των σχέσεων. Σύμφωνα με την πορεία των
σχέσεων, μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Θέλουμε
να μιλήσουμε σε όλους, επειδή τασσόμαστε
υπέρ του ισότιμου διαμοιρασμού”, ανέφερε ο
Τούρκος Υπουργός.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι
“τα ενεργειακά έργα, που επιχειρούν για πολιτικούς σκοπούς να αποκλείσουν την Τουρκία
στην περιοχή μας, δεν έχουν καμία πιθανότητα
επιτυχίας”. “Η πρόταση του Προέδρου μας περί
διοργάνωσης Διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, που να καλύπτει όλες τις χώρες της περιοχής, είναι το τελευταίο παράδειγμα της ειλικρινούς επιθυμίας μας για συνεργασία. Το να καταστεί η ενέργεια μέσο ειρήνης εξαρτάται από την
κοινή αντιμετώπιση αυτής της προσέγγισης από
όλες τις χώρες της περιοχής και από την χρήση
των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της δικαιοσύνης στη βάση του διεθνούς
δικαίου. Υποβάλαμε την πρότασή μας στην ΕΕ,
του τύπου ‘πώς θα πρέπει να γίνει, ποιος θα
πρέπει να συμμετέχει’. Μιλάμε για ισότιμο διαμοιρασμό. Αφήστε και τις δύο πλευρές να συμμετάσχουν στην Κύπρο. Αλλιώς, μπορούμε να
έχουμε μια ξεχωριστή συνάντηση για αυτούς, σε
ξεχωριστή πλατφόρμα. Αν μιλάμε για δίκαιο δι-

αμοιρασμό, δεν φοβόμαστε να συναντηθούμε
με την ε/κ πλευρά σε αυτήν τη μορφή. Αλλά αν
δεν θέλετε να συμμετάσχει η τδβκ, ούτε η ε/κ
πλευρά μπορεί να συμμετάσχει. Τότε θα έχουμε
μια ξεχωριστή συνάντηση μαζί τους. Η τδβκ και
εμείς έχουμε επιδείξει εποικοδομητική ευελιξία
μέχρι σήμερα. Δεν λέμε ‘εντάξει, ως εδώ, τέλος’
”, ανέφερε.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε “μπορούμε να λύσουμε τα διμερή μας ζητήματα με την Ελλάδα
μόνο μέσω διαλόγου”. “Η μέθοδος, που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, είναι να καθίσουμε
πρώτα στο τραπέζι. Ανέκαθεν δηλώναμε ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό. Η Ελλάδα ήταν αυτή
που το απέφευγε. Αντί να μας μιλήσουν, προσπάθησαν να φέρουν το θέμα στην ΕΕ. Όταν τελικά κάθισαν στο τραπέζι, προσπάθησαν να αυξήσουν τις εντάσεις, για να ανατρέψουν το τραπέζι. Η παρενόχληση του ερευνητικού μας σκάφους Τσεσμέ και οι προκλητικές δηλώσεις των
ελληνικών αρχών αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα. Μια πρόσκληση ήρθε κατ› αρχήν από
την Αθήνα για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών διαβούλευσης, αλλά η ημερομηνία δεν έχει
διευκρινιστεί”, υποστήριξε.
Για το Κυπριακό είπε ότι “σύμφωνα με τις
πραγματικότητες στο νησί, υποστηρίζουμε τη
βούληση για λύση δύο κρατών με βάση την κυριαρχική ισότητα του τ/κ λαού”.
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Έλειψαν οι παρέες και το ταβερνάκι στον Κουτσούμπα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην
ιστοσελίδα «NEWS 247» τονίζει ότι «η πανδημία δεν αναχαιτίζεται μόνο με περιοριστικά
-και πολλές φορές- αντιφατικά μέτρα», αλλά
αντιμετωπίζεται «με μέτρα προστασίας στους
χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε δομές υγείας - πρόνοιας, στα σχολεία,
με ενίσχυση, του δημόσιου συστήματος υγείας, με πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, με επιτάχυνση των διαδικασιών εμβολιασμού και πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια».

Ο

Μιλά για τις συγκεκριμένες προτάσεις που
έχει καταθέσει το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι «αυτές οι προτάσεις έχουν ένα βασικό προαπαιτούμενο: τη σύγκρουση με την “ιερή αγελάδα” επιχειρηματική δράση στον χώρο της Υγείας και
του φαρμάκου, που ειδικά μέσα στην πανδημία
έδειξε όλο τον παρασιτικό και επιζήμιο χαρακτήρα του».
Τονίζει ότι «αν θέλουμε να μιλήσουμε για σύστημα Υγείας που θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες πρέπει να μιλήσουμε για ένα αποκλειστικά
δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας της πρότασης
του ΚΚΕ για την υγεία του λαού και συνολικά
της αντίληψής του για την οργάνωση της κοινωνίας».
Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρεται στην μεγάλη
επιδείνωση των όρων με τους οποίους δουλεύουν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι, προσθέτοντας:«Οι αλλαγές στους όρους δουλειάς
και ζωής της εργατικής τάξης μας απασχολούν
ουσιαστικά. Μάλιστα, εν όψει του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, το ένα από τα τρία κείμενα που
θέτει η Κεντρική Επιτροπή προς συζήτηση σε
όλο το κόμμα αλλά και σε κάθε άνθρωπο καλής
θέλησης, αφορά ακριβώς την ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, την κατάσταση
της εργατικής τάξης και του κινήματος της και
ασφαλώς την παρέμβαση του κόμματος».
«Η ελπίδα για τους εργαζόμενους είναι να
δυναμώσουν την οργάνωσή τους στα σωματεία, να ξεδιπλώσουν μία μεγάλη εργατική-λαϊκή αντεπίθεση διεκδικώντας τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα και
σχέδιο για μία νέα κοινωνική οργάνωση, έτσι
ώστε τα μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης και
της τεχνολογίας να υπηρετήσουν τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις ανάγκες της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Σοσιαλισμός με μία λέξη» τονίζει.
Είπε ότι πραγματικό ανάχωμα για να μην
στραφεί κόσμος προς την ακροδεξιά ή φασιστικά μορφώματα, «μπορεί να αποτελέσουν τα εργατικά σωματεία, οι φορείς του λαϊκού κινήματος και της νεολαίας που απομονώνουν παντού
αυτά τα μορφώματα αλλά κυρίως βάζουν στο
στόχαστρο το ίδιο το σύστημα του κεφαλαίου
και τις κυβερνήσεις του».
Ως προς την πρωτοβουλία του ΚΚΕ με αφορμή την απαγόρευση των εκδηλώσεων για το
Πολυτεχνείο, είπε ότι «το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει να παίρνει πρωτοβουλίες, ώστε ο λαός και η
νεολαία με μαζικούς όρους να παλεύουν για το
δίκιο τους, αψηφώντας άδικες απαγορεύσεις.
Οτιδήποτε άλλο, όπως συνεργασία με άλλα
κόμματα -που δεν είναι μάλιστα άμοιρα της
απαράδεκτης κατάστασης στον τομέα της καταστολής και των λαϊκών ελευθεριών- δεν έχει
σχέση με την αντίληψη του ΚΚΕ για τις αναγκαίες συμμαχίες σε κοινωνικό επίπεδο σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση».
Σε ό,τι αφορά τους νόμους για τις διαδηλώ-

σεις και την αστυνομία στα πανεπιστήμια, σημειώνει ότι «η κρατική καταστολή έχει ανέβει
επίπεδο, γιατί έχουν ανέβει επίπεδο οι επιδιώξεις της άρχουσας τάξης και η στρατηγική της
ΕΕ».
«Ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη διαμορφώνει ένα πανεπιστήμιο που, όλο και περισσότερο,
λειτουργεί για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό
το “προϊόν” θα προστατεύει η πανεπιστημιακή
αστυνομία, επιδιώκοντας παράλληλα να παγώσει την δράση των συλλόγων φοιτητών, εργαζομένων, καθηγητών» προσθέτει.
Επισημαίνει ότι «το θέμα είναι η ανασφάλεια
και η οργή να μετατρέπονται σε συνειδητή, οργανωμένη δράση, σε μία μεγάλη κοινωνική
συμμαχία που θα στοχεύει σωστά: στο σύστημα, την ΕΕ, τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Σε αυτήν την υπόθεση το ΚΚΕ δίνει όλες
τους τις δυνάμεις».
Ερωτηθείς για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην απεργία πείνας του Δ. Κουφοντίνα
και την θέση του ΚΚΕ, είπε ότι «το ΚΚΕ υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων
για αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης, προστασίας της υγείας, άδειες, δυνατότητα εργασίας, εκπαίδευσης. Από αυτή τη σκοπιά είναι αντίθετο
σε κάθε διακριτική κι αυθαίρετη μεταχείριση σε
βάρος οποιουδήποτε κρατουμένου, η οποία παραβιάζει ακόμη και τη σημερινή ψευδεπίγραφη
“σωφρονιστική” νομοθεσία. Από αυτήν την
αφετηρία το ΚΚΕ έχει αντιταχτεί στην αυθαίρετη μεταχείριση σε βάρος του συγκεκριμένου
πολυισοβίτη, του οποίου οι πράξεις έχουν καταδικαστεί, ηθικά και πολιτικά, από τον ελληνικό
λαό. Κι αυτό γιατί αυτές οι πράξεις λειτούργησαν σε όλες τις περιπτώσεις και αξιοποιήθηκαν
ως προβοκάτσιες, αφενός για να συκοφαντηθεί
το λαϊκό κίνημα, η επαναστατική ιδεολογία και
δράση και αφετέρου ως “βολικό άλλοθι” για
την δημιουργία ενός αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, όπως οι “τρομονόμοι”, που στρέφεται κατά της δράσης του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος».
«Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θεωρεί το συγκεκριμένο θέμα “έδαφος” για να νομιμοποιήσει στη συνείδηση του λαού την επίδειξη δύναμης και κρατικού αυταρχισμού. Μάλιστα, ενέργειες ή δηλώσεις, όπως αυτές του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, Δρίτσα ρίχνουν νερό στο μύλο της
κυβέρνησης και της κρατικής καταστολής, που
τελικό αποδέκτη έχει τον λαό» προσθέτει.
Ως προς την υπόθεση Λιγνάδη, είπε ότι ο

πρωθυπουργός έχει πολιτικές ευθύνες «αφού
ήταν σε γνώση του οι χειρισμοί της υπουργού
Πολιτισμού στο συγκεκριμένο θέμα».
Προσθέτει ότι «ανάλογα περιστατικά σεξουαλικής ή άλλης μορφής εργοδοτικής βίας υπάρχουν γενικευμένα και σε άλλους εργασιακούς
χώρους. Όμως, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, παρά τις δεκάδες καταγγελίες εργαζόμενων, σωματείων».
Προσθέτει ότι «αυτή η κατάσταση μπορεί να
αλλάξει χτίζοντας “ασπίδα προστασίας” μέσα
στο συλλογικό αγώνα για να απαλλαγεί η εργαζόμενη, κάθε νέα και νέος από τους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που
“βιάζουν” τα όνειρά τους».
Αναφορικά με την επόμενη μέρα σε σχέση με
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρει ότι το
ΚΚΕ «στηρίζει έμπρακτα τους αυτοαπασχολούμενους, καταθέτοντας μια ολοκληρωμένη
πρόταση νόμου απαιτώντας τα αυτονόητα:
γενναία διαγραφή χρεών των επαγγελματιών,
μείωση της φορολογίας τους και επιστροφή σε
αφορολόγητο, επιδότηση ατομικών ασφαλιστικών εισφορών, αποζημίωση 1.000 ευρώ για κάθε μήνα περιοριστικών μέτρων, αφορολόγητο
όριο στα 12.000 ευρώ εισόδημα κοκ».
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας
επισημαίνει, μεταξύ άλλων ότι «η οικοδόμηση
σχέσεων ειρήνης, φιλίας, αμοιβαίου οφέλους
μεταξύ των δύο γειτονικών λαών -γιατί αυτό θα
αποτελούσε θετική εξέλιξη- προϋποθέτει την
αποδέσμευση της χώρας από τα συμφέροντα
και τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
αλλά και ότι η συνεργασία των λαών, θα γίνεται με κριτήριο της εργατικές-λαϊκές ανάγκες κι
όχι τα συμφέροντα μιας «χούφτας» εκμεταλλευτών».
Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι το ΚΚΕ ξεπέρασε τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω πανδημίας «με τη δύναμη της οργάνωσης, της θέλησης,
της συνειδητής τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και στα κομματικά
γραφεία και στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αναπτύσσουμε καθημερινά σε όλη την
χώρα».
«Μου έχει λείψει, όπως και σε όλο τον ελληνικό λαό, οι φιλικές και συγγενικές παρέες, ένα
γλέντι, ένα ταβερνάκι, αλλά κυρίως, προσωπικά εμένα μου έχει λείψει ένα θέατρο, μια μουσική σκηνή, μια εικαστική έκθεση» καταλήγει στη
συνέντευξή του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Φώφη Γεννηματά:
Ειδικό σχέδιο για
την επομένη μέρα
Ρόδος.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με αφορμή την αυριανή, μέσω τηλεδιάσκεψης, τρίτη ψηφιακή περιοδεία του Κινήματος Αλλαγής στα Δωδεκάνησα και το
Νότιο Αιγαίο, η πρόεδρος του κόμματος,
Φώφη Γεννηματά, έδωσε συνέντευξη στην
εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου.
Η κ. Γεννηματά, μεταξύ άλλων, καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση
για τη διαχείριση του τρίτου κύματος της
πανδημίας. Το τρίτο κύμα βρίσκεται, όπως
είπε, εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να
έχει εξαντληθεί η υπομονή των πολιτών
και η αντοχή της οικονομίας. «Φταίνε τώρα οι μεταλλάξεις και οι πολίτες που δεν
συμμορφώθηκαν. Και όχι τα λάθη και οι
παραλείψεις της πολιτικής τους, το
ακορντεόν, ο συνωστισμός στα ΜΜΜ,
στα σχολεία και στους εργασιακούς χώρους. Καμιά αυτοκριτική για την εγκατάλειψη του ΕΣΥ, όπου υποδομές και εργαζόμενοι λειτουργούν σε οριακές συνθήκες.
Τώρα μιλούν για δήθεν έξυπνα μέτρα, που
είναι μια από τα ίδια. Η έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, η παραβίαση
των μέτρων ακόμα και από τον ίδιο τον κ.
Μητσοτάκη, οι «απ› το παράθυρο» γαλάζιοι εμβολιασμοί, έχουν πια ραγίσει την
εμπιστοσύνη του κόσμου. Έχουμε προτείνει ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών,
επιτέλους ας σοβαρευτούν και ας μας
ακούσουν», αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.
Σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομίας η Φώφη Γεννηματά επαναλαμβάνει τις
προτάσεις του κόμματός της και ειδικά για
την ενίσχυση της ανάπτυξης των νησιών
τονίζει: «Η επόμενη μέρα απαιτεί για τα
νησιά μας ένα ειδικό σχέδιο με ρήτρα νησιωτικότητας. Πρώτα απ’ όλα για την
υγεία, όπου θα χρειαστούν ειδικές πολιτικές, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά και βέβαια για την οικονομία με πρώτο βήμα την
επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ και τα
μέτρα στήριξης ανταγωνιστικότητας του
τουρισμού». Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις για την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα συμπίπτουν με έντονη προκλητικότητα από την Τουρκία. Η
Φώφη Γεννηματά επικρίνει τον πρωθυπουργό καθώς, όπως λέει, δεν δέχθηκε να
υπάρξει εθνική συνεννόηση, όπως είχε
προτείνει και «επέλεξε να προχωρά μόνος,
με πολιτική κατευνασμού, αμήχανης και εκ
των υστέρων αντίδρασης στις προκλήσεις
των γειτόνων μας με αδικαιολόγητη διστακτικότητα και έλλειψη αποφασιστικότητας, τη στιγμή που η Τουρκία αλωνίζει
στο Αιγαίο».
Καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη
πως απέτυχε να πείσει τους εταίρους για
την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ούτε να
διασφαλίσει δέσμευση της Άγκυρας για
αποφυγή προκλητικών ενεργειών έστω
όσο εξελίσσονται οι διερευνητικές. «Δεν
λαμβάνει καμία πρωτοβουλία στην Ευρώπη να αφαιρεθούν τα κλειδιά του μεταναστευτικού - προσφυγικού από τον κ.
Ερντογάν ώστε να πάψει να εκβιάζει. Η
υποχωρητικότητα της ελληνικής πλευράς
πρέπει να τελειώσει γιατί δεν οδηγεί στην
αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαίων
μας», υπογραμμίζει.
Τέλος για το κίνημα #Metoo καλεί σε
υπεράσπιση και βοήθεια των θυμάτων για
να σπάσει παντού η σιωπή και να προωθηθούν όλες οι «αναγκαίες πρωτοβουλίες,
ώστε να υπάρχουν επαρκείς δικλείδες
ασφαλείας με στόχο καμία ψυχή και κανένα
σώμα να μην βιώσει στο μέλλον ανάλογες
οδυνηρές εμπειρίες κακοποίησης και βίας».
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Ακόμη μία παρέμβαση Βαρθολομαίου για το Ουκρανικό
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

ην πεποίθησή του ότι «η ενότητα της
Ορθοδοξίας δεν δοκιμάζεται σε καμία
περίπτωση λόγω της ανταπόκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο αίτημα των Ουκρανών ορθοδόξων» για την παραχώρηση της
Αυτοκεφαλίας, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποδεχόμενος, το
Σάββατο, στο Φανάρι, ομάδα βουλευτών του
Ουκρανικού Κοινοβουλίου και συνεργατών
τους, με επικεφαλής τον βουλευτή Mykyta
Poturaiev.

Στην ομιλία του, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό, ο Παναγιώτατος, αμέσως μετά τον Μ. Εσπερινό κατά τον οποίο χοροστάτησε, καλωσόρισε θερμά τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας, τα
οποία συνόδευε ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας
στην Πόλη, Oleksandr Gaman, και υπενθύμισε ότι
η μέριμνα της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για την εκκλησιαστική ζωή του ουκρανικού λαού υπήρξε διαχρονική.
«Η παραχώρηση της Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, το 2019, ήταν κυρίως μια έκφραση ποιμαντικού ενδιαφέροντος για
πνευματική δικαιοσύνη και ελευθερία. Για δεκαετίες, αν όχι για αιώνες, η Ουκρανία δεν μπόρεσε να
απολαύσει πλήρη εκκλησιαστική ανεξαρτησία από
εξωτερικές επιρροές. Μέχρι πρόσφατα, μεγάλο μέρος των Ουκρανών βρισκόντουσαν εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτή ήταν μια θλιβερή πραγματικότητα για το Σώμα του Χριστού, επειδή η εκκλησιαστική διαίρεση στη χώρα σας ήταν μια βαθιά
πληγή στην κοινωνία ολόκληρης της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Θυμηθήτε τα λόγια του Αποστόλου
Παύλου ‘‹και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη›› (1 Κορ 12:26)»».
Ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι με την απόφαση
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Οκτώβριο του 2018, να αποδεχτεί

τις εκκλήτους προσφυγές των Φιλαρέτου και Μακαρίου, άνοιξε ο δρόμος για την ενωτική Σύνοδο
(Sobor), η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό
Ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, στις 15 Δεκεμβρίου 2018.
«Η Μητέρα Εκκλησία του ουκρανικού λαού
ανταποκρίθηκε ευχαρίστως στα πο-λυάριθμα αιτήματα προέδρων, πολιτικών αρχών, ακόμη και του
Κοινοβουλίου της χώρας σας, να εκχωρήσει Τόμο
Αυτοκεφαλίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι πα-ρόμοια
αιτήματα για ‘‘πλήρη κανονική ανεξαρτησία’’, δηλαδή για Αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Ουκρανίας, απηύθυνε η Ουκρανική Ιεραρχία στον
μακαριστό Πατριάρχη της Μόσχας Αλέξιο Β›, τον
Νοέμβριο του 1991, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω αιτήματα δεν υποβλήθηκαν κανονικώς στο Πατριαρχείο της Μόσχας, καθώς μόνο το Οικουμενικό

Πατριαρχείο έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να παραχωρεί Αυτοκεφαλία, σύμφωνα με την κανονική
παράδοση και πρακτική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε έσπευδε
προς βοήθεια και υποστήριξη των διαφόρων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, όποτε αυτές αντιμετώπισαν δοκιμασίες. Δεν υπάρχει ελευθερία στη διαίρεση, επειδή η αληθινή ελευθερία μπορεί να βιωθεί
μόνο στην ενότητα. Αυτή η ενότητα της Ορθοδοξίας δεν δοκιμάζεται σε καμία περίπτωση λόγω της
ανταπόκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο
αίτημα των Ουκρανών ορθοδόξων. Ο Τόμος της
Αυτοκεφαλίας ήταν μια πράξη ευθύνης της Μητρός
Εκκλησίας απέναντι σε εκατομμύρια ορθοδόξων
αδελφών μας που βρισκόντουσαν εκτός Εκκλησίας.
Και, ασφαλώς, δεν ήταν μια πράξη υπαγορευμένη

από εξωτερικές δυνάμεις ή γεωπολιτικά συμφέροντα. Δύο χρόνια μετά, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε τη νέα Εκκλησία να αναπτύσσεται υπό την
εμπνευσμένη και σταθερή ηγεσία του αδελφού μας,
Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου κ. Επιφανίου. Όποιος απειλεί να διακόψει την Ευχαριστική
Κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αυτός
κινδυνεύει να αυτοαποκοπεί από τον κορμό της
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε ό,τι μας αφορά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αλλοιώνεται η Ορθόδοξη
Εκκλησιολογία, με καινοφανείς θεωρίες που βασίζονται αποκλειστικά σε ταπεινά κίνητρα και κοσμικές φιλοδοξίες. ‘‘Πιο κοφτερός από κάθε μαχαίρι’’, ο
λόγος της Αληθείας («τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον» - [βλ. Εβρ. 4,12])».
Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε
ότι η απόδοση Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας θα πρέπει να αξιολογηθεί,
πέρα από ορισμένες προσωπικότητες και πέρα από
τα στενά εθνικά συμφέροντα, ως μία γνήσια πνευματική θεραπεία.
«Σήμερα, ο ορθόδοξος λαός στην Ουκρανία βρίσκεται σε καλή κανονική κατάσταση και συμμετέχει
στο κοινό Ποτήριο. Τώρα, αν κάποιοι δεν μπορούν
να δεχτούν αυτήν την πραγματικότητα, θα πρέπει
να αναρωτηθούν ποιος ακριβώς διασπά την ενότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία».
Ολοκληρώνοντας, ο Παναγιώτατος απένειμε τις
πατρικές ευχές και την πατριαρχική ευλογία του
προς τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας, αλλά και προς ολόκληρο τον ευσεβή ουκρανικό λαό,
εκφράζοντας για μία ακόμη φορά τη χαρά του για
την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία. Για
τον λόγο αυτό εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς
τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy, αλλά και προς
τον πρωθυπουργό Denys Shmyhal, για την ευγενική πρόσκληση που του απηύθυναν να επισκεφθεί
τη χώρα τους με την ευκαιρία της εφετινής 30ής
επετείου από την ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο και
κυρίαρχο κράτος.

Στο πιστοποιητικό εμβολιασμού στηρίζουν τις ελπίδες για τον τουρισμό το καλοκαίρι
για την περίπτωση του ευκόλως μεταλλασσόμενου Covid-19, για να εξασφαλιστεί σε μία χώρα η «ανοσία της αγέλης»
θα πρέπει οι εμβολιασθέντες να ξεπερνούν το 90% του πληθυσμού.
«Είναι όπως η ιλαρά, που χρειάζεται
για να υπάρχει ανοσία αγέλης άνω του
90%. Αν το ποσοστό πέσει στο 89% θα
έχει επιδημία ιλαράς», μας είπε γνωστός
λοιμωξιολόγος. (Για το άνοιγμα της Κύπρου στους Βρετανούς από 1ης Μαϊου
στην σελίδα 28)

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει
συμφωνία για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο
CNN.
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις
προοπτικές του ελληνικού Τουρισμού
για το 2021, στις προσδοκίες, αλλά και
στις απαραίτητες προϋποθέσεις για το
άνοιγμα του κλάδου.
Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ο Χάρης Θεοχάρης επισήμανε
ότι «όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού αποτελεί το μέσον επιστροφής
στην ελευθερία των μετακινήσεων. Η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή
που απέστειλε την Παρασκευή στους
πρωθυπουργούς των κρατών-μελών, διαβεβαιώνει ότι υποστηρίζει την ιδέα των
πιστοποιητικών».
Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο
CNN, o υπουργός Τουρισμού σχολίασε
την αρνητική στάση ορισμένων χωρών

στην ελληνική πρόταση περί πιστοποιητικού εμβολιασμού ως εξής: «Μερικές
φορές χρειάζονται ορισμένες ηγετικές
φωνές. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός
επισήμανε την ανάγκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είδαμε ότι υπήρξε αρνητική αντίδραση από κάποιες πλευρές,
ακόμα και από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αλλά μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες
όλοι έκαναν στροφή και συνειδητοποίησαν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να
προχωρήσουμε. Επομένως, υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να συνεργαστούμε και
να πάρουμε από κοινού αποφάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλό τόσο για την
τουριστική βιομηχανία όσο και για τους
πολίτες».
Σε σχέση με την τουριστική περίοδο
του 2021, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, «η έκβαση θα είναι
θετική». Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε ότι
«η ζήτηση θα αυξάνεται όσο ικανοποιούνται δύο προϋποθέσεις: η πρώτη είναι
ότι πρέπει να προχωρήσουν τα προγράμματα εμβολιασμού. Σε κάθε χώρα,
καθώς προχωρούν τα προγράμματα αυ-

τά, ο πληθυσμός νιώθει πιο ασφαλής και
αρχίζει να σκέφτεται τις διακοπές. Η
δεύτερη προϋπόθεση είναι η σαφήνεια
σχετικά με τους εσωτερικούς περιορισμούς που θα ισχύουν στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε χώρα».
Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Κουέστ σχετικά με τα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία που
δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, στα οποία αναφέρεται ύφεση της
τάξης του 8,2% (χαμηλότερη από την
αρχική πρόβλεψη του 10%), ο Χάρης
Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «μία πρόβλεψη βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία είναι ότι δεν θα υπάρξει μεγάλος
αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων που θα
κλείσουν. Η φετινή χρονιά αναμένουμε
να είναι καλύτερη από την περσινή. Το
2020 καταφέραμε να ανοίξουμε με
ασφάλεια, καθώς διαχειριστήκαμε την
κατάσταση καλύτερα από πολλές άλλες
χώρες».
Τέλος, χαρακτηριστική είναι η αναφορά του υπουργού Τουρισμού στη στρατηγική που θα υιοθετηθεί κατά το φετι-

νό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού:
«Τον περασμένο Σεπτέμβριο και ενώ ο
τουρισμός ήταν ενεργός, στην Κρήτη
πετύχαμε χαμηλότερο δείκτη R κατά 2/3
σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Συνεπώς, αποδείξαμε ότι ο τουρισμός και η
νόσος COVID-19 μπορούν να συνυπάρξουν. Στην Ελλάδα μπορούμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια την επιδημιολογική κατάσταση ενώ κρατάμε τα σύνορα
ανοικτά. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος».
H συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού στο CNN και στον δημοσιογράφο
Ρίτσαρντ Κουέστ (Richard Quest), στο
παρακάτω link: https://youtu.be/gqcQEz1LEU

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο
Guardian, h Ε.Ε. πασχίζει να σχηματίσει
ένα ενωμένο μέτωπο για τα «διαβατήρια
εμβολίων» που πρότεινε πρώτη η Ελλάδα τον Ιανουάριο. Οι χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό στα νοτιοανατολικά άκρα της Ευρώπης φαίνονται όλο
και περισσότερο πρόθυμες να ενεργήσουν ανεξάρτητα, καθώς επιδιώκουν
απεγνωσμένα να σώσουν τον τομέα του
τουρισμού που έχει πληγεί από την πανδημία.
Τον Φεβρουάριο, η Λευκωσία και η
Αθήνα κατέληξαν σε συμφωνία με το Ισραήλ που επιτρέπει στους πολίτες με πιστοποιητικά εμβολιασμού Covid-19 να
ταξιδεύουν ανεμπόδιστα μεταξύ των
τριών χωρών. Η συμφωνία αναμένεται
να τεθεί σε ισχύ στα τέλη αυτού του μήνα.
Σύμφωνα με τους «Τάιμς του Λονδίνου» η ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει εκτοξευθεί καθώς

οι χώρες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν
για τους Βρετανούς τουρίστες. Οι Έλληνες αρμόδιοι του τουρισμού ανέφεραν
ότι «έχουν πλημμυρίσει» με κρατήσεις
από το Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που
ο πρωθυπουργός Boris Johnson ανακοίνωσε τον χάρτη πορείας για την έξοδο
από το κλείδωμα πριν από ένα δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με τον οποίο ενδεχόμενα τα ταξίδια στο εξωτερικό να ξεκινήσουν πάλι από τα μέσα Μαΐου.
Η εταιρεία Simpson Travel, η οποία
ειδικεύεται στις διακοπές στη Μεσόγειο,
δήλωσε ότι περίπου το 90% των βιλών
σε ορισμένα ελληνικά νησιά έχουν ήδη
εξαντληθεί για το καλοκαίρι. Η Ελλάδα
δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι
βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ηνωμένο
Βασίλειο ώστε να επιτραπεί στους Βρετανούς που έχουν εμβολιαστεί να έλθουν ήδη από τον Μάιο, ακόμη και αν η
ΕΕ δεν επιτρέψει μη απαραίτητα ταξίδια
από το εξωτερικό των συνόρων του
μπλοκ.
Ο Γρηγόρης Τάσιος, αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
δήλωσε: “Όταν λόγω πανδημίας δεν εμφανίζονται κρατήσεις για μήνες, το να
ξυπνάς με μια διογκούμενη βρετανική
ζήτηση και κρατήσεις διακοπών είναι
εξαιρετικά ελπιδοφόρο. . . Ο στόχος τώρα είναι να αρχίσει η προσέλκυση ήδη
από τον Μάιο, με αύξηση των κρατήσεων για όλον τον Ιούλιο, έναν μήνα για
τον οποίο είναι μέχρι στιγμής οι περισσότερες από τις βρετανικές κρατήσεις”.
Το 2019, περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια Βρετανοί παραθεριστές ταξίδεψαν στην Ελλάδα, o δεύτερος υψηλότερος αριθμός διεθνών επισκεπτών μετά
τη Γερμανία.
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Κίνδυνος να ξεφύγει εκτός ελέγχου η πανδημία στην Ελλάδα
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
αρά το σκληρό λοκντάουν που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, με αστυνομικά
μπλόκα και βαριά πρόστιμα, σ’ ολόκληρη τη
χώρα τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί, το ιικό
φορτία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι βαρύ.
Σε οριακή κατάσταση οι Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας στα νοσοκομεία, ενώ το πλέον
ανησυχητικό είναι η ευρεία διασπορά της βρετανικής μετάλλαξης στην κοινότητα. Το 90%
των κρουσμάτων της Αττικής εντοπίζεται, με
την εν λόγω μετάλλαξη. Αν μάλιστα σημειωθεί
και αύξηση των κρουσμάτων της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης η οποία μεταδίδεται ακόμη
ευκολότερα και έχει βαρύτερα συμπτώματα,
τα πράγματα θα γίνουν ιδιαίτερα ανησυχητικά
και δεν αποκλείεται το σύστημα υγείας να μην
είναι σε θέση να ανταπεξέλθει.

Π

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι το βρετανικό
στέλεχος είναι κατά 50% πιο μεταδοτικό από το
προηγούμενο στέλεχος. Αυτός είναι και ο λόγος
που πλέον βλέπουμε να νοσηλεύονται περισσότερα παιδιά, ακόμη και βρέφη, με κορωνοϊό στα
νοσοκομεία.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου covid-19 που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι
2.301, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
203.978 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των
οποίων 51,7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 72 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.231 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 452 (69,5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84,7% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 1.403 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 356 (ημερήσια μεταβολή
-11.44%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 337 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 44 έτη ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 79 έτη.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
41, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.705 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 κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων
που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί
3.785.749 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες
Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν
ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.748.729
δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι
46.421 δειγματοληπτικοί έλεγχοι .

ΜΠΛΟΚΑ

Οι αρχές θεωρούν πως η αποτελεσματικότητα
της εφαρμογής των αυστηρών περιοριστικών
μέτρων το Σαββατοκύριακο θα αποτελέσει κρας
τεστ, ενώ η επόμενη Παρασκευή 12 Μαρτίου εί-

Αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτριου της απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις
19:00 το βράδυ τα Σαββατοκύριακα, για την αποφυγή διάδοσης της πανδημίας covid
19, Σάββατο 6 Μαρτίου 2021. ΑΠΕ- ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ναι η ημερομηνία κλειδί για τις αποφάσεις της
κυβέρνησης, σε σχέση με το σταδιακό άνοιγμα
δραστηριοτήτων.
Από τις 19.00 το απόγευμα του Σαββάτου κορυφώθηκαν τα μέτρα της Αστυνομίας παντού
στην Αττική και σε όλες τις περιοχές που είναι
στο «βαθύ κόκκινο» σε ότι αφορά την εικόνα
της επιδημίας, για τον έλεγχο της εφαρμογής
του νέου σκληρού lockdown για τον περιορισμό
της επιδημίας.
Ειδικά στην Αττική, από τις 19.30, μετά το
κλείσιμο των καταστημάτων που αρχίζει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, έχουν στηθεί μπλόκα σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας και περιφερειακά, με αυστηρές εντολές οι αστυνομικοί
να προχωρούν σε καθολικούς ελέγχους σε αυτοκίνητα, σταματώντας όλα όσα κινούνται,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι νόμιμη η
μετακίνηση.
Αστυνομικοί σταματούσαν όλα τα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία, (Σύνταγμα, Χίλτον, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κηφισίας κλ.π.) και ελέγχουν αν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
μετακίνησης.
Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, τα
μπλόκα θα είναι όλες τις ώρες μέχρι το πρωί σε
διάφορους κόμβους της πρωτεύουσας και σε μεγάλους οδικούς άξονες και το ίδιο θα ισχύσει
αύριο και κάθε μέρα μετά την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, μέχρι την λήξη του νέου
lockdown. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ
οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, που από το
πρωί της Πέμπτης είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν
εκτιναχτεί, αφού το προηγούμενο διάστημα
ανέρχονταν κατά μέσο όρο κάτω από 65.000 την
ημέρα, ενώ την Πέμπτη και Παρασκευή αυξήθηκαν σε 72.733 και 75.085 αντίστοιχα.
Καθημερινά γίνονται συνεχείς τηλεδιασκέψεις του επιτελείου της ΕΛ.ΑΣ με τις αστυνομικές υπηρεσίες και δίνονται εντολές για τον συντονισμό των δυνάμεων.
Με βάση αυτές τις εντολές το βάρος των
ελέγχων πέφτει κυρίως τις ώρες της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέλεχος του Αρχηγείου τις ώρες αυτές και ειδικά το Σαββατοκύριακο είναι εύκολο πλέον να ελέγχονται όλα
τα αυτοκίνητα, καθώς η κίνηση είναι πολύ μικρή
και δεν δημιουργείται πρόβλημα να κοπεί εντελώς η κυκλοφορία, γι› αυτό και οι παραβάτες
έχουν μικρές πιθανότητες να γλιτώσουν.
Τις υπόλοιπες ώρες της μέρας το βάρος των
ελέγχων πέφτει στις αλλαγές που ισχύουν με
την εφαρμογή του νέου σκληρού lockdown, δηλαδή στις κατηγορίες 2 και 3 που αφορούν στις
μετακινήσεις για αγορές ή άλλες υποχρεώσεις
(μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές,
τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, κλ.π.) εντός δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, καθώς και
στην κατηγορία 6 που αφορά σε σωματική
άσκηση χωρίς όριο με τα πόδια ή ποδήλατο, αλλά απαγόρευση μετακίνησης σε κάποιο προορισμό για τον σκοπό αυτό με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.
Σχετικά με την κατηγορία 4, (βοήθεια σε άτομο), οι αστυνομικοί έχουν εντολές να ζητούν βεβαιώσεις από τους ελεγχόμενους (ιατρικό πιστοποιητικό, εισιτήρια σε περίπτωση μετάβασης
σε σταθμό ή αεροδρόμιο, ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία).
Την τσικνοπέμπτη η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πέντε πολίτες που διοργάνωσαν συναθροίσεις στα σπίτια τους και από
300 ευρώ σε κάθε συμμετέχοντα ενώ ο τετραψήφιος 1520 δέχτηκε 7.145 κλήσεις για ερωτήματα
σχετικά με τα μέτρα αλλά και καταγγελίες για
μη τήρηση των μέτρων.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στο βαθύ κόκκινο είναι από το Σάββατο το
πρωί η Φωκίδα και ο δήμος Ανωγείων στο Ρέθυμνο καθώς τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα έχουν διπλασιαστεί. Λόγω αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας αναστέλλεται η ένταξη της
Λάρισας στις περιοχές με βαθύ κόκκινο. Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί η Κοζάνη, Καστοριά, Ιωάννινα, Καβάλα, Ημαθία, Σέρρες, Κιλκίς, Ζάκυνθο, Χανιά και Ρέθυμνο.

Κατσώτης: Η κυβέρνηση παίζει με τη ζωή του λαού
Au;hna. «Η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη για την εξέλιξη της
πανδημίας», τόνισε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και
βουλευτής, σε παρέμβασή του στην ΕΡΤ1 το Σάββατο.
Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση παίζει με τη ζωή του λαού» και
υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επιτάξει τον ιδιωτικό
τομέα, να προσλάβει εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, να ανοίξει
τα νοσοκομεία που έχει κλείσει».

Ο Χρ. Κατσώτης σημείωσε ότι «δεν αντιμετωπίζονται όλα με τα
εμβόλια, τα οποία είναι στα χέρια των φαρμακοβιομηχανιών και τα
δίνουν με το σταγονόμετρο».
«Το εμβόλιο από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία,
η διαδικασία θα είναι μακρόχρονη, άρα τα μέτρα που πρέπει να πάρει η
κυβέρνηση επείγουν και έπρεπε να τα πάρει χθες», τόνισε χαρακτηριστικά
ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Στα ΚΤΕΟ δεν ισχύουν οι περιορισμοί για τον
κωδικό 2 αλλά απαιτείται αποδεικτικό του ραντεβού ενώ για τους γάμους τελικά επιτρέπεται
η παρουσία 9 ατόμων συμπεριλαμβανομένου
όλου του προσωπικού.
Αυξητική παραμένει η ημερήσια τάση στο ιικό
φορτίο των λυμάτων της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εξέλιξη των
μετρήσεων από δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά
με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου:
Η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων δηλαδή της Τετάρτης 03/03 και της Πέμπτης 04/03, είναι
- αυξημένη κατά 15% σε σχέση τη μέση τιμή
των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 1/3 και της Τρίτης 2/3
- σταθερή (αύξηση μικρότερη του 3%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 24/2 και Πέμπτης 25/2
Όπως φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα
που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου
των τελευταίων δύο ημερών είναι αντίστοιχες
των τιμών που μετρήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου 2020, δηλαδή πριν την δραματική αύξηση
του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
«Οι μετρήσεις του Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2021 είναι μεν αυξητικές αλλά δεν ακολουθούν
την εκθετική συμπεριφορά του Οκτωβρίου
2020», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δρ. Μ. Πεταλά, επικεφαλής της ομάδας υποδοχής των λυμάτων στο ΑΠΘ και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ.

Ο Πέτρος Λεκάκης
νέος πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πέτρος Λεκάκης εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
μετά την καθαίρεση του Δρόσου Τσαβλή και τη
διαγραφή του από τη διοικούσα παράταξη του
δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα.
Ο μέχρι τώρα αντιδήμαρχος Αθλητισμού,
Νεολαίας και Εθελοντισμού ευχαρίστησε τον
δήμαρχο για την πρόταση και τους συμβούλους
που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και
δεσμεύτηκε πως στόχος κατά τη θητεία του θα
είναι «να υπάρχει δημοκρατία στο χώρο του δημοτικού συμβουλίου, καθώς εδώ χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας για την πόλη μας». Παράλληλα ο κ. Λεκάκης έθεσε ως «κόκκινη γραμμή» «να μην ακούγονται φωνές αντιδημοκρατικές και μίσους» στις συνεδριάσεις του Σώματος.
Ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ευχήθηκε καλή θητεία στον κ. Λεκάκη εκφράζοντας τη
βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί επάξια στα καθήκοντα του και υπογράμμισε πως το δημοτικό
συμβούλιο αποτελεί «το κύτταρο της δημοκρατίας που θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα
για το συμφέρον της πόλης».
Η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου ξεκίνησε με τηλεδιάσκεψη και ακολούθησε προσέλευση των συμβούλων στο δημαρχιακό μέγαρο
για να ψηφίσουν σε κάλπη. Προήδρευσε στη
συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Αβαρλής,
ως ο επόμενος σε σταυρούς της διοικούσας παράταξης στις τελευταίες εκλογές λόγω απουσίας της δημοτικής συμβούλου, Ιωάννας Σπανού,
η οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της
από τον συνδυασμό Ζέρβα.
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Επίσκεψη
Μιταράκη- Σχοινά
σε Λέρο και Κώ
Ρόδος.- Του Λ. Μαστή/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την δομή φιλοξενίας στο Πυλί της Κω
επισκέφθηκε το Σάββατο, μετά την επίσκεψη του στη Λέρο, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς,
συνοδευόμενος από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.
Οι κύριοι Σχοινάς και Μηταράκης έφθασαν λίγο πριν τη 13:00 στην Κω και επισκέφθηκαν κατά σειρά το Κέντρο Υποδοχής
και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και εν συνεχεία
το ΠΡΟΚΕΚΑ για να ενημερωθούν για την
πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης της
υφιστάμενης Δομής. Σημειώνεται ότι οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κω
αλλά και στην Λέρο, περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα κατασκευής σύγχρονων κλειστών/ελεγχόμενων δομών στα σημεία υποδοχής της χώρας και χρηματοδοτούνται
100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσον αφορά την νέα δομή που δημιουργείται που επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα
δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών η οποία προς το παρόν φιλοξενεί περίπου 180 άτομα αναμένεται οι συνολικές
εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον προσεχή Ιούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα ελεγχόμενη δομή θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες: Ο πρώτος στην
ασφάλεια, ο δεύτερος στην κοινωνικοποίηση των προσφύγων και μεταναστών που θα
διαμένουν στην νέα δομή με νέους χώρους
άθλησης και προγράμματα δημιουργικής
απασχόλησης για τα ανήλικα προσφυγόπουλα και ο τρίτος στην διασφάλιση και διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας του
τοπικού πληθυσμού και εν γένει του συνόλου της τοπικής κοινωνίας του νησιού.
Επιπλέον η νέα δομή θα περιλαμβάνει
σύγχρονες εγκαταστάσεις με πρωτοβάθμια
ιατρική φροντίδα για την υγειονομική περίθαλψη στους τροφίμους ώστε να μην επιβαρύνεται το Νοσοκομείο Κω. Ακόμη έγινε
γνωστό ότι η είσοδος στην δομή θα γίνεται
με κάρτα εισόδου και χρήση δακτυλικού
αποτυπώματος, ενώ θα υπάρχουν και μηχανήματα x-ray scanner τα οποία θα ελέγχουν τις πύλες εισόδου στο ΚΥΤ.
Τέλος θα δημιουργηθούν εντός της δομής, Mini Market.
Ο κ. Σχοινάς σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τόνισε, πως η εικόνα
της κατάστασης είναι τελείως διαφορετική
σε σχέση με το 2015 όπου είχε επισκεφθεί
ξανά την Κω με την τότε τραγική εικόνα
των 15.000 μεταναστών και προσφύγων να
κοιμούνται στους δρόμους. Τα έργα χρηματοδοτούνται 100% από την ΕΕ με 121 εκατ.
ευρώ . Είναι ευθύνη της ΕΕ και της Ελλάδας να προετοιμαστεί για να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ενός νέου μεταναστευτικού κύματος. Σε καμία περίπτωση
τόνισε ο κ. Σχοινάς η τοπική κοινωνία δεν
πρέπει να το λάβει ως «απειλή» ενώ σημείωσε πως επισκέφθηκαν και τις ισχύουσες
δομές ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον κ.
Μηταράκη που έχει επενδύσει στην όλη
προσπάθεια .
Ο υπουργός κ. Μηταράκης, σημείωσε
πως η χώρα μας έθεσε δυο στόχους, τη μείωση των ροών με μια δίκαιη πολιτική στα
πλαίσια του διεθνούς δικαίου και την μείωση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η ελληνική
υπηρεσία ασύλου είναι η δεύτερη ταχύτερη
στην Ευρώπη. Στόχος μας, τόνισε ο υπουργός, είναι τα νησιά να μην βιώσουν την ίδια
κρίση των προηγούμενων ετών και επισήμανε πως έχουμε ευθύνη ως χώρα να υπάρχουν κλειστές δομές οι οποίες θα αποτρέψουν τις επιπτώσεις για τους κατοίκους
των τοπικών κοινωνιών.

Ελλάδα

16
GreekNews26

Ένταση και προσαγωγές στην συγκέντρωση
για τον Κουφοντίνα
Αθήνα.-

Σ

ε 29 προσαγωγές, ανάμεσα στους οποίους και ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Έκτορας, προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, σε ακόμη μία βίαιη αντιμετώπιση διαδήλωση την οποίοι πραγματοποίησαν αλληλέγγυοι στον ισοβίτη τρομοκράτη, ο οποίος
πλησιάζει τις 60 ημέρες απεργίας πείνας.
Από τους προσαχθέντες οι 22 αφέθησαν
ελεύθεροι όπως και ο γιος του Κουφοντίνα,
αφού πρώτα τους επιβλήθηκαν πρόστιμα των
300 ευρώ για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού,
ενώ οι 7 συνελήφθησαν για απείθεια, απόπειρα
σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων και
covid.
Αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να
απωθήσουν τους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του πολυϊσοβίτη, για ακόμα μία μέρα, στο
κέντρο της Αθήνας. Εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων επί του αιτήματος μεταγωγής
του, η αστυνομία παίρνει αυξημένα μέτρα, ενώ
το μεσημέρι έγινε νέα επεισοδιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.
Από την Αστυνομία έγινε χρήση χημικών και
ρίψη νερού με το ειδικό όχημα «Αίαντας».
Στο Κάτω Χαλάνδρι, στην πλατεία Χίου, συνελήφθη στις 11.00 το πρωί νεαρή γυναίκα, σε
διαδήλωση για τον Δ. Κουφοντίνα. Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό πρακτορείο, η γυναίκα κατηγορείται για «βία κατά υπαλλήλου και απόπειρα απλής σωματικής βλάβης» και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Σε ανακοίνωσή της η ΓΑΔΑ, σχετικά με την
συγκέντρωση στο Σύνταγμα, αναφέρει ότι οι
διαδηλωτές επιχείρησαν να καταλάβουν το
οδόστρωμα της οδού Φιλελλήνων γι’ αυτό «οι
αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα,
τους απώθησαν με χρήση των αναγκαίων μέσων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση». Το ίδιο έπραξαν λίγο αργότερα στις οδούς
Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας. “Οι
ομάδες των συγκεντρωμένων αποχώρησαν
προς διάφορες κατευθύνσεις την 13.15 ώρα.
Παρακωλύθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων,
σε τμήμα των οδών Σταδίου και Πανεπιστημίου
επί 15λεπτο», αναφέρεται στην ανακοίνωση

της ΓΑΔΑ.
Σε κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα
του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι συντάκτες
αναλαμβάνουν την ευθύνη για 3 επιθέσεις με
εμπρηστικούς μηχανισμούς στην Θεσσαλονίκη,
σε σπίτι αστυνομικού, συνταξιούχου αστυνομικού και υποψήφιας στις περασμένες εκλογές με
το κόμμα της ΝΔ και απειλούν με μαζικά χτυπήματα.

Κρίσιμη η κατάσταση
της υγείας του Κουφοντίνα

Με τον Δ. Κουφοντίνα να νοσηλεύεται πλέον με οξεία νεφρική ανεπάρκεια συνεχίζοντας
την απεργία πείνας και δίψας, η υπόθεση έχει
μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
“Στον νομικό μας πολιτισμό είναι αυτονόητο
ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να αποκλίνει από όσα
ορίζει ο νόμος. Η Δημοκρατία δεν εκδικείται,
όμως ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσει είναι
ο σεβασμός των κανόνων που η ίδια έχει θεσπίσει”, ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας , στην εφημερίδα Realnews.

Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση

H κυβέρνηση επέλεξε η ίδια να δημιουργήσει

μια κρίση, σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, επισημαίνοντας:
“Αν πεθάνει, θα είναι μία ήττα για όλους μας,
για όλη την κοινωνία, αν η Ελλάδα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά από 40 χρόνια στην
οποία θα χάσει τη ζωή του απεργός πείνας”.
“Η δημοκρατία σωφρονίζει, αλλά δεν είναι
εκδικητική. Ίσως έτσι να αντιλαμβάνεται η Δεξιά τη σχέση της με το κράτος δικαίου, ίσως
έτσι να βολεύονται σε άλλον έναν διμέτωπο με
τον ΣΥΡΙΖΑ”, επεσήμανε ο Γραμματέας Επικοινωνίας Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Βλάχος.
“Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους υπό καθεστώς απαγόρευσης, η “αριστερά” υποκινεί εκούσια η ακούσια συγκεντρώσεις και επεισόδια βοηθώντας
τη Νέα Δημοκρατία να αλλάζει την ατζέντα”,
ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης.
“Να ενημερώσει η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός της χώρας αν υφίσταται ή όχι
το Σύνταγμά μας, ώστε να το γνωρίζουν οι πολίτες και οι δικαστικές αρχές και να αντιδράσουν αναλόγως”, ζήτησε ο εκπρόσπωπος Τύπου
του ΜΕρα25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

Ν. Ηλιόπουλος: Όχι έξυπνα, αλλά αστεία
και εξοργιστικά τα νέα μέτρα για την πανδημία
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία μόνο έξυπνα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, αλλά μάλλον αστεία και εξοργιστικά»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, στον
ρ/σ «Alpha 9.89». Όσον αφορά στις σεισμόπληκτες περιοχές, σημείωσε ότι «μαζί με όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από
την κυβέρνηση, είναι κρίσιμο οι άνθρωποι που
έχουν πληγεί άμεσα από το σεισμό να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, εφόσον μάλιστα μιλάμε για πολίτες που διαμένουν σε εξωτερικούς
χώρους και δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να
πάρουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας».
Ειδικότερα, αναφορικά με την πανδημία και
τη διαχείριση της, ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι «ενώ
έχουμε στη χώρα ένα από τα σκληρότερα και πιο
παρατεταμένα lockdown στην Ευρώπη, τα
κρούσματα είναι αυξημένα, 451 άνθρωποι είναι
διασωληνωμένοι και από το Νοέμβρη μέχρι σήμερα έχουμε θρηνήσει πάνω από 6.000 συμπολίτες μας». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνεί-

ται να συνταγογραφήσει τα τεστ και έτσι «ακόμα και σήμερα ένας εργαζόμενους των 600 ευρώ
πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του 60 ευρώ
για τεστ κάθε φορά που έχει συμπτώματα, κάτι
που τον αποτρέπει από το να το κάνει προφανώς». Την κατηγόρησε επίσης, ότι «αρνείται να
πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους χώρους εργασίας, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι αυτοί
οι δύο χώροι είναι βασικές εστίες μετάδοσης του
ιού». «Όταν η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για
τα ασφυκτικά γεμάτα μέσα μεταφοράς, το να
συζητάμε για το αν η απαγόρευση κυκλοφορίας
θα γίνει μετά τις 6 ή μετά τις 7 είναι πραγματικά
εξοργιστικό», υποστήριξε.
Ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι «ένα από
τα πιο σημαντικά όμως αυτή τη στιγμή, που τα
νοσοκομεία στην Αττική είναι «στο κόκκινο» και
έχουμε μπροστά μας 20 κρίσιμες μέρες, είναι η
ανάγκη για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, την
οποία η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται». Ανέφερε σ› αυτό το σημείο ότι προχθές είχαμε την

παραίτηση του διευθυντή της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αγία Όλγα, «ο οποίος
κατήγγειλε ότι στον 6ο όροφο βρίσκονται ασθενείς κορονοϊού -σε non covid κλινική- μαζί με
ασθενείς άλλων παθήσεων, κάτι που είναι ενδεικτικό της κατάστασης και της ανευθυνότητας
της κυβέρνησης». Ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είναι δική του ευθύνη και επιλογή «το γεγονός ότι
το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει μονοθεματικό και ο ιδιωτικός τομέας έχει μείνει εκτός της
μάχης στην πανδημία».
Tέλος, αναφερθείς στην υπόθεση Κουφοντίνα, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια κρίση
που η ίδια η κυβέρνηση επέλεξε να δημιουργήσει» και τόνισε ότι «σε ένα κράτος Δικαίου, η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, ακόμα
και για αυτούς που δεν το σεβάστηκαν». «Αν η
Ελλάδα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά
από 40 χρόνια στην οποία θα χάσει τη ζωή του
απεργός πείνας, θα είναι μία ήττα για τη Δημοκρατία μας, για όλη την κοινωνία», σημείωσε ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
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Περιοδεία Τσίπρα από τις σεισμόπληκτες περιοχές
Λάρισα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

αφού η φυσική αυτή καταστροφή ήρθε σε μια
χρονική στιγμή που παρατηρείται έξαρση της
πανδημίας. «Θεωρώ λοιπόν κρίσιμο, και απευθύνω έκκληση να δοθεί κατ’ εξαίρεση προτεραιότητα για τον εμβολιασμό των ανθρώπων
που ζουν αυτές τις μέρες σε καταυλισμούς σε
σκηνές ή σε κοντέινερ, θα μείνουν για αρκετές
ημέρες ενδεχομένως έξω από τα σπίτια τους»
επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας ότι
«θα ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί
αν μαζί με αυτή την συμφορά και την απίστευτη δυσκολία να μένει κανείς έξω από το σπίτι
του, να έχει να αντιμετωπίσει ενδεχομένως και
μια έξαρση των κρουσμάτων στην περιοχή».

«Α

υτό που είναι κρίσιμο τούτη την
ώρα είναι ό,τι προβλέπει ο νόμος
για την άμεση στήριξη των πληγέντων να γίνει γρήγορα» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος τις περιοχές που επλήγησαν από
τον σεισμό.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε ότι ιδιαίτερα στο Δαμάσι, η εικόνα είναι εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου, επισημαίνοντας ότι «είναι πράγματι ευτύχημα, μέσα
στη μεγάλη αυτή ατυχία, ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές και ότι χάρη στην ψυχραιμία των
κατοίκων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών και
των μικρών μαθητών δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς». Είπε ότι οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες και οι ζημιές στα σπίτια είναι πολλές, πάρα πολλά σπίτι δεν μπορούν να κατοικηθούν
και οι πολίτες εδώ στην περιοχή περνούν δύσκολες ώρες.
«Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να
δοθούν οι αποζημιώσεις, να γίνουν οι αυτοψίες,
να ξεκινήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις και
να προβλεφθεί η παρουσία των κατάλληλων
κοντέινερ στην περιοχή εδώ, για να μπορέσουν
οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε ενδεχομένως
άσχημες καιρικές συνθήκες τις επόμενες μέρες», τόνισε.
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «επίσης κρίσιμο,
πέραν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, είναι για τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις, να
προβλεφθεί -ό,τι έγινε και στο μοντέλο της Εύβοιας- η εξάμηνη απαλλαγή τους από φορολογικές υποχρεώσεις». Επισήμανε ότι αυτή η μεγάλη φυσική καταστροφή ήρθε να πλήξει αυτούς τους ανθρώπους σε μια περίοδο που δια-

νύουμε και την πανδημική κρίση, και απηύθυνε
έκκληση «να δοθεί κατ› εξαίρεση προτεραιότητα για τον εμβολιασμό των ανθρώπων που ζουν
αυτές τις μέρες σε καταυλισμούς, σε σκηνές ή σε
κοντέινερ και ενδεχομένως θα μείνουν αρκετές
μέρες έξω απ› τα σπίτια τους». «Είναι κρίσιμο
και μείζον», τόνισε. Πρόσθεσε πως «είναι κάτι
που πρέπει να προβλεφθεί, διότι το χειρότερο
που θα μπορούσε να συμβεί είναι μαζί με αυτή
τη συμφορά και την απίστευτη δυσκολία να μένει κανείς έξω απ› το σπίτι του, να έχει να αντιμετωπίσει ενδεχομένως και μια επέκταση των
κρουσμάτων εδώ στην περιοχή».
«Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, στον πόνο
τους», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, «συνδράμουμε και
πιστεύω ότι η ανταπόκριση από την πλευρά της
πολιτείας πρέπει να είναι άμεση, γρήγορη και
ουσιαστική. Είναι μια φυσική καταστροφή και

πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις για να την
αντιμετωπίσουμε».
Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
υποδέχθηκε ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας, ο οποίος και του έκανε μια πρώτη ενημέρωση για τις ζημιές που άφησε το χτύπημα
του Εγκέλαδου. Στο Δαμάσι τον Αλέξη Τσίπρα
συνοδεύουν κεντρικά και τοπικά στελέχη του
κόμματος.
«Αυτό που είναι κρίσιμο τούτη την ώρα είναι
ό,τι προβλέπει ο νόμος για την άμεση στήριξη
των πληγέντων να γίνει γρήγορα» τόνισε ο
Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος τις περιοχές
που επλήγησαν από τον σεισμό.

Εμβολιασμός πληγέντων

Ο κ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη εμφαση στον
κατ’ εξαίρεση εμβολιασμό των πληγέντων, μιας

Επίσκεψη Πέτσα στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές
Λάρισα.Του Ηλία Παπαδημητρίου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επίσκεψη στις πληγείσες, από τους καταστροφικούς σεισμούς, περιοχές της Θεσσαλίας
πραγματοποίησε το Σάββατο ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Νωρίτερα υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια ύψους
300.000 ευρώ στους πληγέντες δήμους.
Μετά τη σύσκεψη που είχε ο αν. υπουργός
στο Ζάρκο και λίγο πριν αναχωρήσει δήλωσε
μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε στο Ζάρκο και
προσπαθούμε να κάνουμε ότι μπορούμε περισσότερο για να απαλύνουμε τον πόνο των κατοίκων. Οι υποδομές και η κοινωνική προστασία
είναι οι στόχοι μας. Θέλουμε να βρεθεί και να
υπάρξει αξιοπρεπής στέγη για τους κατοίκους
και ήδη ήρθαν, κι εδώ στο Ζάρκο, τα τροχόσπιτα».
Παράλληλα, πρόσθεσε «βρήκαμε τον χώρο
όπου θα στηθούν οι οικίσκοι. Επίσης εδώ στο
Ζάρκο είδα ότι είναι επαρκής η σίτιση και σε
όλο το δήμο Φαρκαδόνας έχουμε τις απαραίτητες ποσότητες φαγητού για τον κόσμο».
Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος
συμμετείχε στη σύσκεψη, δήλωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ότι «από τις πρώτες στιγμές είμαστε παρόντες. Ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική
προστασία παρείχαν άμεση στήριξη στους πληγέντες και ο ΔΕΔΔΗΕ ρευματοδότησε άμεσα
τις σκηνές στο Ζάρκο. Ο αγώνας είναι για την
επόμενη μέρα, ώστε όλοι οι άνθρωποι να παραμείνουν στα χωριά τους χωρίς κανέναν φόβο».
Τέλος ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις. Το δημοτικό σχολείο που έπαθε
ζημιές θα στεγαστεί στο κτίριο του παλιού γυμνασίου Ζάρκου. Κάναμε αυτοψία και είναι σε
άριστη κατάσταση, το υπουργείο Παιδείας θα

κρίνει πότε θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία». Συμμετείχαν επίσης ο αντινομάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, δήμαρχοι της περιοχής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη μετάβαση στο Ζάρκο ο κ. Πέτσας
συναντήθηκε με τη μεγάλη φάλαγγα των τροχόσπιτων, τα οποία μεταφέρονταν στο Δαμάσι,
όπου έκανε μικρή στάση δηλώνοντας: «Δίνουμε
άμεση λύση στη στέγαση των κατοίκων, αφού
εκτός από τις σκηνές, τους παραδίδουμε σήμερα και τα 37 τροχόσπιτα. Μέσα στην εβδομάδα
θα μεταφέρουμε και τους οικίσκους για τα χωριά Δαμάσι, Μεσοχώρι και Ζάρκο. Ο κόσμος
πρέπει να ξέρει ότι είμαστε εδώ, όλοι μαζί, κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι».
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δήλωσε: «Οι δήμαρχοι να είναι έτοιμοι να μας υποδείξουν τους
χώρους και να τους προετοιμάσουν» ώστε,
όπως είπε, ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση να είναι έτοιμα αφού τα 37 τροχόσπιτα

είναι πλέον στην περιοχή.
Πριν ο αν. υπουργός είχε βρεθεί στο Μεσοχώρι όπου συνομίλησε με κατοίκους του χωριού και στη συνέχεια επιθεώρησε τους χώρους
όπου θα στηθούν τροχόσπιτα και μέχρι αύριο
θα έχουν ολοκληρωθεί και οι υποδομές με την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Ο κ. Πέτσας άκουσε τα προβλήματα των κατοίκων που έχασαν τα σπίτια τους από τους καταστροφικούς σεισμούς και τους ζήτησε να κάνουν υπομονή, καθώς όπως τόνισε «η κυβέρνηση είναι δίπλα σας».
Ακολούθως επισκέφτηκε τον κατεστραμμένο
ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι ο
οποίος έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και στη συνέχεια μετέβη στη γέφυρα του Τιταρήσιου ποταμού όπου εργάζονται συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Θεσσαλίας
προκειμένου να επισκευαστεί η γέφυρα από τις
ζημιές που προκλήθηκαν από δυο μεγάλους
σεισμούς και ως το βράδυ να δοθεί προς χρήση.

Νέα σεισμική
δόνηση 4,2 Ρίχτερ
στην Ελλασόνα
Αθήνα
Οκτακόσιες ενενήντα οκτώ κατοικίες
έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες από τις 1609
που ελέχθησαν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Λάρισας, της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και της Φαρκαδόνας. Οι αυτοψίες
από μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, ανέρχονται σε 1800 κτίρια. Από αυτές 1.609 αφορούν σπίτια, εκ
των οποίων οι 898 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα. Πληθαίνουν τα τροχόσπιτα και κοντέινερ για να μπορέσουν οι κάτοικοι να
προφυλαχθούν από το κρύο, καθώς δεν
επιστρέφουν ούτε στα “πράσινα” σπίτια
λόγω των μετασεισμών. Αλπινιστές, με ειδικό εξοπλισμό, ανέλαβαν στο χωριό Δαμάσι να θρυμματίσουν μεγάλο βράχο από
το λόφο Βίγλα, βάρους 10 τόνων, ο οποίος
αποκολλήθηκε και βρίσκεται πολύ κοντά
σε σπίτια.
Παράλληλα έχουν ελεγχθεί 46 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι
είναι οι 21. Όσον αφορά τους ιερούς ναούς
και τα δημόσια κτίρια, «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 30 από τις 46 αυτοψίες, ενώ
σε 99 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα
92 κρίθηκαν ακατάλληλα προς χρήση.
Επίσης έχουν γίνει έλεγχοι σε 5 σχολικές
μονάδες του Δήμου Φαρκαδόνας.
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελασσόνα. Σύμφωνα με το γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών,ο σεισμός σημειώθηκε στις 18:37, ήταν μεγέθους 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 5 χλμ. Δ-ΒΔ
της Λάρισας με εστιακό βάθος 8,1 χιλιόμετρα. Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος
4,2 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις
21:47 του Σαββάτου στην περιοχή της Ελλασόνας.
Παραμόρφωση και καθίζηση εδάφους
κατά 39 εκατοστά μετά τον πρώτο σεισμό
των 6,3 Ρίχτερ στην περιοχή της Ελασσόνας κατέγραψαν οι δορυφορικες εικόνες. Ο
κάθε ένας από τους ομόκεντρους κύκλους
που εμφανίζονται στη δορυφορική εικόνα,
την οποία ανέλυσε το Αστεροσκοπείο Αθηνών, υποδηλώνουν την καταβύθιση κατά
2,5 εκατοστά.
Οι δορυφορικές εικόνες τραβήχτηκαν
από τον δορυφόρο sentinel 1 πριν και μετά
τον σεισμό (25 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου) και λήφθηκαν από το ελληνικό
MIRROR SITE του προγράμματος
COPERNICUS.
Στις 8 Μαρτίου, όταν θα περάσει και πάλι ο δορυφόρος από το σημείο θα δώσει
νέα δεδομένα για την καθίζηση, η οποία πιθανόν να προκλήθηκε από τον δεύτερο μεγάλο σεισμό του ρήγματος στον Τιταρήσιο
Ποταμό.
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Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στις σχέσεις Τουρκίας- Αιγύπτου
Αθήνα.- GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η

Ελλάδα παρακολουθεί με ενδιαφέρον
τις δηλώσεις από τη μια πλευρά του
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών περί δήθεν πρόσκλησης προς την Αίγυπτο για οριοθέτηση της
ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, δεν έχουν βρει ανταπόκριση και από την άλλη την ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών
στην πρόσφατη συνάντηση του Αραβικού Συνδέσμου, σημειώνουν διπλωματικές πηγές.
Συγκεκριμένα, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι, στην παρέμβαση του στην
υπουργική συνάντηση του Αραβικού Συνδέσμου,
πριν λίγες ημέρες, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Αίγυπτος έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συμβάλει στην εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στη Λιβύη και στην αντιμετώπιση των σκοταδιστικών ιδεών που προωθούν ορισμένες χώρες.
Επίσης, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών
αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Αραβικής
Υπουργικής Επιτροπής για την παρακολούθηση
των τουρκικών παρεμβάσεων, ανέφεραν οι ίδιες
πηγές.
Στην εν λόγω συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κατηγορηματική απόρριψη των τουρκικών παρεμβάσεων στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν
την παρουσία τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων
στα εδάφη των αραβικών χωρών. Ο Αιγύπτιος
υπουργός Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας, ότι
αναμφίβολα αυτές οι πολιτικές δεν έχουν αποφέρει παρά μόνο την εμβάθυνση της πόλωσης και
των διαφορών.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω, ότι έχει δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή του Αραβικού Συνδέσμου,
η οποία εξετάζει την τουρκική παρέμβαση στις
εσωτερικές υποθέσεις των αραβικών χωρών. Στην
εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το
Μπαχρέιν, το Ιράκ και ο γενικός γραμματέας του
Αραβικού Συνδέσμου.
Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στη Συρία, υποστήριξε ότι η πολιτική λύση
πρέπει να προχωρήσει μαζί με την απομάκρυνση
όλων των ξένων δυνάμεων από τα συριακά εδάφη, ξεκινώντας από την τουρκική κατοχή.
Συγκρατείται επίσης η άμεση αντίδραση του
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο
απέρριψε τις αποφάσεις του Αραβικού Συνδέσμου
και παράλληλα αναφέρθηκε σε χώρες εντός του

Του Γιώ ργου Κατρούγκαλου*
«Λίγες μέρες μετά την θετική πολυμερή πρωτοβουλία του Φόρουμ «Φιλία» στην Αθήνα, μεταξύ
Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, Αιγύπτου, Μπαχρέιν,
Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαιρέτισε, η χώρα
μας βρέθηκε προ εκπλήξεως: Ολοένα και περισσότερες πηγές αναφέρονται σε συμφωνία Ισραήλ και
Αιγύπτου για μεταφορά του φυσικού αερίου του
μεγάλου ισραηλινού κοιτάσματος «Λεβιάθαν»
στην τελευταία, χωρίς καμία αναφορά στον αγωγό
EastMed. Όπως είναι φυσικό, η προοπτική αυτή
δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για το μέλλον του
αγωγού, ο οποίος συμφωνήθηκε ακριβώς για να
μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ και την Κύπρο στην Ευρώπη. Από το βήμα της Βουλής ρώτησα τον Υπουργό Εξωτερικών εάν αιφνιδιάστηκε
από την εξέλιξη αυτή, όπως και από την ανάλογα
μη προβλέψιμη δήλωση του μεταβατικού πρωθυπουργού της Λιβύης (τον οποίο στήριξε με δηλώσεις της η κυβέρνηση) ότι υποστηρίζει πλήρως το
παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο. Δεν έλαβα καμία απάντηση.
Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια της τακτικής
κυβερνητικής ενημέρωσης, σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν υπάρχει απόφαση της Αιγύπτου να
μην περνά ο EastMed από την Κύπρο και εάν ο κ.
Μητσοτάκης έχει αναλάβει να «γνωστοποιήσει»
την απόφαση αυτή στην Κύπρο, η τελούσα χρέη
κυβερνητικού εκπροσώπου κα Πελώνη απέφυγε
να απαντήσει ευθέως. Δήλωσε, επιλέξει: «Είναι λο-

Αραβικού Συνδέσμου, οι οποίες επιβάλουν τις
απόψεις τους.
Η ανακοίνωση, χωρίς να κατονομάζει τις χώρες
αυτές, προφανώς αναφέρεται στην Αίγυπτο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι με την εξαίρεση
ενός, όλοι οι γενικοί γραμματείς ήταν Αιγύπτιοι
και ότι η έδρα του Οργανισμού είναι το Κάιρο.
Τέλος, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανάλυση που δημοσιεύθηκε πριν δύο ημέρες στην Jerusalem Post, με
τον τίτλο: «Η Τουρκία προσπαθεί να προσβάλει
την Ελλάδα και την Αίγυπτο με μία φανταστική
(imaginary) συμφωνία για θαλάσσιες περιοχές».
Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται σε σειρά τουρκικών δημοσιευμάτων που είχαν αναπαραχθεί τον
περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με υποτιθέμενη
συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας για ΑΟΖ, η οποία θα
αγνοούσε την Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα
με το δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας, τα
εν λόγω δημοσιεύματα αποτελούν ψευδείς και κατευθυνόμενες ειδήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι μετά την
αποτυχία της προσπάθειας αυτής, η Τουρκία έχει
επιδοθεί σε διασπορά νέων «προπαγανδιστικών»,
όπως τα αναφέρει, δημοσιευμάτων, αυτή τη φορά
με αποδέκτη την Αίγυπτο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Τους δύο βασικούς και σταθερούς πυλώνες της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: την αμετακίνητη

προσήλωση στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την
προσήλωση στις πολυμερείς συνεργασίες υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
κατά την παρέμβασή του στη Διαδικτυακή Ημερίδα της Ελληνικής Κοινότητας του London School
of Economics με θέμα: «Ελλάδα 2021: Αναστοχάζοντας το χθες, διαμορφώνοντας το αύριο»
(«Greece 2021: Reflecting on yesterday, Shaping
tomorrow»).
Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η
Ελλάδα προωθεί την ειρήνη και την επίλυση ζητημάτων στην περιοχή στη βάση πάντα των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, κάνοντας ιδιαίτερη
αναφορά στη επίτευξη συμφωνίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ τόσο με την Ιταλία όσο και με την
Αίγυπτο και στην απόφαση για την προσφυγή
από κοινού με την Αλβανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το ίδιο θέμα.
Τόνισε δε πως η Ελλάδα ευελπιστεί να λύσει
την διαφορά για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
και με την Τουρκία, στη βάση πάντα του Διεθνούς
Δικαίου.
«Σε αυτό το πνεύμα, η Ελλάδα χαιρέτισε την
επανέναρξη διερευνητικών συνομιλιών με την
Τουρκία. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτές οι συνομιλίες μπορούν να συνεχιστούν σε ένα θετικό περιβάλλον χωρίς προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις που θα μπορούσαν να τις υπονομεύσουν»,

Τι τρέχει με τον EastMed;
γικό δύο χώρες της περιοχής, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, να εξετάζουν σχέδια και εναλλακτικές
οδεύσεις, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αυτό είναι ανταγωνιστικό, αλλά συμπληρωματικό
στα υφιστάμενα σχήματα». Η υπεκφυγή είναι προφανής: Πρώτον, η Αίγυπτος δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην συμφωνία για τον EastMed. Δεύτερον, ο τελευταίος δεν αποτελεί «υφιστάμενο», αλλά μελλοντικό σχήμα. Τρίτον και σημαντικότερο,
δεν μπορεί να θεωρείται «λογικό» να παραμερίζεται η Ελλάδα και η Κύπρος από αποφάσεις που ευθέως τις αφορούν. Ούτε υπάρχουν οι τεχνοοικονομικές δυνατότητες και οι ποσότητες φυσικού αερίου για να κατασκευασθεί ο αγωγός Eastmed Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και παράλληλα ένας δεύτερος «μη ανταγωνιστικός» προς αυτόν αγωγός Ισραήλ-Αιγύπτου.
Ακόμα εντονότερη απορία γεννά το γεγονός ότι
σε ανάλογη ερώτηση στην Κύπρο προς τον εκπρόσωπο του Προέδρου Αναστασιάδη κ. Παπαδόπουλο, αυτός απάντησε εντελώς σε άλλο μήκος κύματος από την κα Πελώνη, διαψεύδοντας τις προαναφερθείσες πληροφορίες και διαβεβαιώνοντας
ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην όδευση του αγωγού. Άλλη πληροφόρηση έχει ο ένας ηγέτης και
άλλη ο άλλος; Γνωρίζει ή όχι ο κ. Μητσοτάκης
προθέσεις της αιγυπτιακής πλευράς για «εναλλα-

κτικές οδεύσεις»; Αν τις γνωρίζει, γιατί παρέλειψε
να ενημερώσει τον κ. Αναστασιάδη;
Και ενώ η κυβέρνηση αφήνει να διαρρέονται
πληροφορίες κατά τις οποίες ήταν, τάχα, πλήρως
ενήμερη των αιγυπτιακών προθέσεων, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Σίσι και ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικό ταξίδι του
ΥΠΕΞ στην Αίγυπτο, εξελίξεις που φαίνονται να
διαψεύδουν τις διαρροές αυτές. Σε κάθε περίπτωση, τα κενά και οι αντιφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν
πλήρως την κριτική μας για έλλειψη στρατηγικής
εκ μέρους της κυβέρνησης. Αυτή περιορίζεται να
αντιδρά αμυντικά και αντανακλαστικά στις κινήσεις της Τουρκίας ή των άλλων «παικτών» της περιοχής, χωρίς να εντάσσει τις κινήσεις της σε ένα
εθνικό, δικό μας σχεδιασμό. Όταν αυτό συμβαίνει
σε σχέση με τον EastMed, η σύλληψη του οποίου
είχε σαφή και συγκεκριμένο γεωστρατηγικό προσανατολισμό, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι προφανές
ότι οι ανησυχίες μας εντείνονται. Και, προφανώς,
οι ανησυχίες αυτές δεν καθησυχάζονται από άλλες
κινήσεις της Αιγυπτιακής πλευράς, όπως είναι οι
πρόσφατες προκηρύξεις αδειών ερευνών για υδρογονάνθρακες από την Αιγυπτιακή Κρατική Εταιρία
Πετρελαίου EGAS, με τρόπο που αποδέχεται τις
διεκδικήσεις της Άγκυρας για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ

σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ακόμη, αναφέρθηκε ξεχωριστά στην υποστήριξη από την πλευρά της Ελλάδας της ένταξης των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων
με τις χώρες αυτές αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συνεργασίας σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
«Η Ελλάδα επιθυμεί να γίνει γέφυρα μεταξύ
της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου από τη μία και
της υπόλοιπης Ευρώπης και των Βαλκανίων από
την άλλη», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η χώρα
στοχεύει ακόμη και στην ενδυνάμωση των συνεργασιών με χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στις διμερείς σχέσεις της
χώρας με παραδοσιακούς της συμμάχους, όπως η
Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, καθώς και την επιθυμία περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών δεσμών
και συνεργασιών με άλλες χώρες.
Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τους
τρεις μεταβλητούς παράγοντες που θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη από την ελληνική εξωτερική πολιτική τη δεδομένη στιγμή:
Πρώτον, η μεταβαλλόμενη δυναμική των παραδοσιακές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, οι αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, καθώς και η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit.
Ακόμη, η αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, για την οποία ευθύνονται κατά βάση οι τουρκικές ενέργειες. Στο
πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας τόνισε πως παρατηρείται η συνέχιση της εμπρηστικής ρητορικής Τούρκων αξιωματούχων, αλλά και η συνέχιση των επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας στην ευρύτερη
περιοχή. Ακόμη, τόνισε πως στις ενέργειες αυτές
συμπεριλαμβάνεται η παράνομη παραμονή τουρκικών στρατευμάτων σε κυρίαρχα κράτη όπως η
Κύπρος, η Λιβύη, το Ιράκ και η Συρία.
Και τρίτον, οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια,
τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, σημείωσε ο
υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών
Βαλκανίων, καθώς και την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή με τα νέα δεδομένα που θέτουν οι «Συμφωνίες του Αβραάμ».
Οι προτεραιότητές της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: ειρήνη, ευημερία και συνεργασίες, τόνισε ο κ. Δένδιας.
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι παγκόσμιες
προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά σε αυτήν την
προσπάθεια», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού.
Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να δώσει σαφείς και καθαρές εξηγήσεις. Πρέπει να διευκρινίσει
εάν η Ελλάδα εξακολουθεί να συντονίζει την πολιτική της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να
ξεκαθαρίσει εάν θα συνεχίσει την πολιτική αγωγών
στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει σκοπό και την
ενίσχυση των θέσεων της χώρας σε σχέση με την
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ της. Εάν δεν μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτήν την πολιτική,
όπως και μια πολιτική θετικής ατζέντας/μηχανισμού κυρώσεων στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα
πρέπει να το πει ξεκάθαρα. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, πρέπει να μας πει ποια είναι η δική του
στρατηγική για την επίλυση της διαφοράς μας με
την Τουρκία για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Αλλιώς δικαιώνει όλους όσοι διαπιστώνουν, όπως πρόσφατα
η καθηγήτρια Μ. Κοππά (iEidiseis 20/2/2021 «Σε
αναζήτηση στρατηγικής ή «βλέποντας και κάνοντας»») ότι η κυβέρνηση απλώς δεν διαθέτει καμία
στρατηγική. Η εξαιρετικά επικίνδυνη - για την ειρήνη και τα εθνικά μας συμφέροντα - εναλλακτική
είναι να σύρεται συνεχώς πίσω από τις εξελίξεις σε
εντάσεις που δημιουργούν ή σχέδια που επιβάλλουν τρίτοι, ενώ παράλληλα επιχειρεί να καλύπτει
την διπλωματική της ανυπαρξία με την αγορά πανάκριβων εξοπλισμών».
*** Άρθρο του Τομεάρχη Εξωτερικών της Κ.Ο.
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργου Κατρούγκαλου στην ιστοσελίδα iEidiseis.gr
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Αφιερωμένος στο Νικόλαο Δούμπα ο «Γαλάζιος Δούναβης» του Στράους
Αθήνα.- Της Τόνιας Α. Μανιατέα/
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φ

έτος κλείνουν 154 χρόνια από τότε
που πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό
το βαλς, που έμελλε να αποτελέσει από μόνο
του ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην παγκόσμια
ιστορία κλασικής μουσικής.
Το περίφημο έργο του Ρίχαρντ Στράους «Πάνω στον όμορφο γαλάζιο Δούναβη», όπως είναι
η ακριβής μετάφραση του τίτλου «An der
schönen blauen Donau», τη σύνθεση που λίγο
πολύ όλοι έχουν σιγοψιθυρίσει και πιθανότατα
χορέψει σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. Είναι
το βαλς, με το οποίο κλείνει πάντα την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εμφάνισή της η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Η μελωδία
που καθιέρωσε τον Στράους τον νεώτερο σε
«βασιλιά του βαλς». Αλλά είναι και το έργο που
συχνά συγχέεται με «Τα κύματα του Δουνάβεως», αδικώντας κατάφορα έναν άλλο, επίσης
θαυμάσιο μουσικό. Επειδή αυτά τα «κύματα»
(“Valurile Dunarii”) είναι μία διαφορετική σύνθεση, επίσης ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή,
που φέρει την υπογραφή του Ρουμάνου Ιωσήφ
Ιβάνοβιτς.
Γενικώς, ο μακρύς Δούναβης -με τους πάμπολλους παραποτάμους- που διασχίζει ή αγγίζει τα σύνορα δέκα χωρών, έχει εμπνεύσει πλήθος υπηρετών της τέχνης, είτε μουσικής, είτε
ζωγραφικής, είτε λογοτεχνίας. Ο Δούναβης του
Στράους, όμως, έχει και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή στην οποία εμπλέκεται με καθοριστικό ρόλο ένας Έλληνας!

Ο ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ

Η Αυστρία διάγει το δεύτερο μισό του 19ου
αι. Από τη μία, ο αυστροπρωσικός πόλεμος, ή
αλλιώς πόλεμος των επτά εβδομάδων, που έχει
αναδείξει νικήτρια την Πρωσία, κρατάει καταρρακωμένο το ηθικό των Αυστριακών και από
την άλλη, η εξάντληση από την επιδημία χολέρας έχει στεγνώσει την ελπίδα για ζωή στις ψυχές τους. Το 1865, ο Στράους δέχεται αρχικά μία
πρόσκληση από την Ένωση Χορωδιών Ανδρών
της Βιέννης (πρόκειται για τον πρόδρομο του
συλλόγου φίλων μουσικής της Βιέννης
–“Wiener Gesellschaft der Musikfreunde”), να
παραστεί και να συμμετάσχει στην καθιερωμένη θερινή μουσική εκδήλωσή της, με ένα δικό
του χορωδιακό έργο. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο είναι απασχολημένος με τη διοργάνωση
συναυλιών για κάποιο φεστιβάλ κοντά στην
Αγία Πετρούπολη και του είναι αδύνατο να δημιουργήσει για χάρη της Ένωσης, πολλώ δε
μάλλον να παραστεί. Αλλά το αίτημα προέρχεται από έναν φορέα, που έχει ιδρύσει ο φίλος
του, Νικόλαος Δούμπας, και δεν θέλει να το
απορρίψει. Έτσι, αρνείται ευγενικά το κάλεσμα
για εκείνη τη συγκεκριμένη συμμετοχή, αλλά
υπόσχεται να στείλει μία σύνθεσή του στην
αντίστοιχη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.
Όμως, το 1866 η Αυστρία ηττάται από την
Πρωσία στον πόλεμο των επτά εβδομάδων. Η
ήττα και ταυτόχρονα μια σαρωτική επιδημία
χολέρας που έχει αποδεκατίσει σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, ρίχνουν το ηθικό των Αυστριακών στα τάρταρα… Η συγκυρία λειτουργεί υπέρ του Στράους όχι μόνον χρονικά, καθώς
εκείνη τη χρονιά της ήττας οι μουσικές εκδηλώσεις δεν πραγματοποιούνται, αλλά κυρίως, ως
έμπνευση. Ο συνθέτης θέλει να στείλει κάτι αισιόδοξο, δυνατό και επιβλητικό για να ανεβάσει
το ηθικό των συμπατριωτών του. Η μελωδία
του φθάνει στον προορισμό της τον επόμενο
χρόνο. Είναι ένα βαλς, που ο Στράους έχει επιλέξει να «ντύσει» με λόγια εμπνευσμένα από
ένα ποίημα του σπουδαίου Ούγγρου λογοτέχνη
Karl Isidor Beck, όπου στο ημιστίχιο κάθε στροφής επαναλαμβάνεται η φράση «στον όμορφο
γαλάζιο Δούναβη».
(«Ωραία μου, κυρία, που υποδέχεστε του πό-

νους του κόσμου / Εσείς που αναπαύεστε στην
αξιοπρέπεια και την αιώνια νεότητα / Το ίδιο το
θεμέλιο της ψυχής μας βρίσκεται στις όχθες του
Δούναβη / Στις όχθες του όμορφου γαλάζιου
Δούναβη / Ω, ακούμε ένα νέο τραγούδι από το
αηδόνι / που κινείται στις όχθες του Δούναβη /
του όμορφου γαλάζιου Δούναβη» ).
Αλλά φαίνεται πως ο Στράους, πνιγμένος
στις διαρκείς υποχρεώσεις, έχει πιάσει… δουλειά λίγες μόνο μέρες πριν την αποστολή της
μελωδίας του στην Ένωση των Χορωδιών. Για
την ακρίβεια, η πρόχειρη παρτιτούρα και οι
ελαφρώς μουτζουρωμένοι στίχοι που στέλνονται στον διευθυντή της Ένωσης, Rudolf
Weinwurm, συνοδεύονται από ένα σημείωμά
του, με το οποίο ζητεί συγγνώμη για την… τσαπατσουλιά και δικαιολογείται πως δεν τον
έπαιρνε ο χρόνος για επιμελέστερη δουλειά.
Σύμφωνα μάλιστα με το Βιεννέζικο Ινστιτούτο
Έρευνας για τον Στράους (Wiener Institut für
Strauss-Forschung), από τα πέντε κομμάτια για
πιάνο, που αποτελούν το τελικό έργο, μόνο το
πέμπτο φέρεται να έχει γραφτεί από το χέρι του
ίδιου του Στράους. Τα άλλα τέσσερα γράφτηκαν από τον Weinwurm. Όσο για τον στίχους,
η αναφορά «στον όμορφο γαλάζιο Δούναβη»
ακούγεται κάπως εξωπραγματική για την Αυστρία, καθώς σ΄ εκείνο το κομμάτι της διαδρομής του το ποτάμι μόνο γαλάζιο και όμορφο
δεν είναι… Έτσι, για την… «επικαιροποίηση»
του πράγματος, μέλος της χορωδίας αναλαμβάνει να προσθέσει στους στίχους και ολίγον
«πνεύμα» σατιρίζοντας τη δεινή οικονομική κατάσταση του τόπου μετά την ντροπιαστική έκβαση του πολέμου:
«Βιεννέζοι, ευτυχείτε! -Ωχ, γιατί? -Κοιτάξτε
γύρω! –Ρωτώ γιατί; -Μια λάμψη φωτός! –Δεν
βλέπουμε τίποτα ακόμα –Μα, το καρναβάλι είναι εδώ! –Α, ώστε έτσι! –Λοιπόν, αψηφήστε τον
χρόνο! –Ω θεέ μου, τον χρόνο! –Τη θλίψη –Αχ,
αυτό θα ήταν έξυπνο! Σε τι χρησιμεύει η θλίψη;
Στο πένθος –Γι αυτό να είστε χαρούμενοι και
λαμπεροί! Τιμήστε τον νόμο του καρναβαλιού.
Δεν έχει σημασία πόσο άσχημα είναι τα οικονομικά. Ας χορέψουμε!»
Η ανταπόκριση του κοινού στο χορωδιακό
αυτό έργο του Στράους είναι από χλιαρή έως
αδιάφορη. Η πρεμιέρα δίνεται στο
«Dianabadsaal» της Βιέννης, στις 15 Φεβρουαρίου του 1867. Οι θεατές μισούν τα λόγια. Ζητούν ένα και μόνο «encore». «Ο διάολος πήρε
και σήκωσε τη σύνθεσή μου...» δηλώνει αμέσως
μετά ο Στράους και αποφασίζει να ξαναδουλέψει το έργο του. Αυτή τη φορά, με επιμέλεια,
προσοχή και κυρίως, χωρίς στίχους.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ

«Ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται.
Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται»
έγραψε ο Ουγκώ. Και πώς να μην το πιστέψει
κανείς, όταν σηκώνει μια πέτρα και βρίσκει από
κάτω έναν Έλληνα! Έτσι βρέθηκε η οικογένεια

Δούμπα κάτω από έναν ογκόλιθο. Γιατί το όνομα υπήρξε πολύ μεγαλύτερο από όσο θα μπορούσε να κρύψει μια πέτρα…
Ας πάρουμε το πράγμα από την αρχή…
Απογοητευμένος και ταπεινωμένος από τη
χλιαρή ανταπόκριση του Δούναβή του στο βιενέζικο κοινό, ο Στράους καταφεύγει στο εξοχικό του φίλου του, Νικόλαου Δούμπα, στο
Tattendorf της Κάτω Αυστρίας. Ο Δούμπας είναι ο μαικήνας της Βιέννης. Αίμα ελληνικό,
δευτερότοκος γιος του Κοζανίτη Στέργιου Δούμπα, ο οποίος το 1794, εξαιτίας των τουρκαλβανικών διωγμών κατέφυγε πρώτα στις Σέρρες κι
έπειτα, ακολουθώντας τα μεγάλα καραβάνια
των βλαχόφωνων της Ηπείρου, της Θεσσαλίας
και της Μακεδονίας, κατέληξε το 1815 στη Βιέννη της τότε Αυστροουγγαρίας για να εργαστεί στην εμπορική επιχείρηση του κατοπινού
πεθερού του, Μιχαήλ Κούρτη. Στη Βιέννη γεννιέται το 1830 ο Νικόλαος και από τότε που καταλαβαίνει τον εαυτό του, παρά την πλούσια
επιχειρηματική δραστηριότητά του, ορκίζεται… υποταγή στις τέχνες, έχοντας ο ίδιος επιλέξει για χόμπι τη ζωγραφική και τη μουσική.
Κάποιοι θα πουν ότι εργάζεται για τις τέχνες,
πλουτίζει για τις τέχνες και εντέλει ζει για τις
τέχνες. Η διαδρομή του ως πολύτιμου χορηγού
είναι ταυτόσημη με του Γεωργίου Σίνα, επίσης
μεγάλου Έλληνα ευεργέτη της Αυστρίας, ο
οποίος ωστόσο επιδίδεται σε δωρεές για την
κατασκευή έργων υποδομής, όπως ο σιδηρόδρομος της Βιέννης και η γέφυρα μεταξύ Βούδας και Πέστης. Ο Δούμπας, πάντως, δεν παραλείπει να δηλώνει περήφανος για την καταγωγή
του. Στην είσοδο της πολυτελούς κατοικίας του
στην περιφερειακή λεωφόρο της Βιέννης καλωσορίζει τους διάσημους καλεσμένους του, λάβαρο όπου αναγράφεται η ελληνική λέξη «ΧΑΙΡΕ».
Στην πορεία του βίου του ο Νικόλαος Δούμπας, χρίζεται «βαρόνος» για την προσφορά
του (οι κακές γλώσσες λένε ότι ο τίτλος ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο, καθώς πάντα βρισκόταν απέναντι από τις εκάστοτε εξουσίες…), κάνει σημαντικές δωρεές, με κυριότερες την ανέγερση του Μεγάρου Μουσικής της
Βιέννης (Musikverein-Μουσική Εταιρεία), την
Ακαδημία Καλών Τεχνών, την Ομοσπονδία Εικαστικών Τεχνών και το σημερινό Μουσείο
Εφαρμοσμένης Τέχνης. Επιπλέον, τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της αυστριακής πρωτεύουσας,
εκείνα των Μπετόβεν, Μπραμς, Σούμπερτ, Μότσαρτ, στήνονται με χορηγίες δικές του. Το
όνομά του φέρουν σήμερα, πάρκα, δρόμοι και
πλατείες.

ότι απογοήτευσε τον Έλληνα φίλο του, που
εκείνη την περίοδο είναι πρόεδρος της Ένωσης
Χορωδιών. «Ήθελα αυτό το βαλς να γίνει επιτυχία» εξομολογείται ο Γιόχαν στον αδελφό του,
Γιόζεφ, επίσης μουσικό, και προσθέτει με πείσμα: «Ως το καλοκαίρι, θα το έχω κάνει ύμνο!».
Είναι Μάρτιος, λίγες μόνο μέρες μετά την αποτυχία στην εκδήλωση της Ένωσης Χορωδιών. Ο
Στράους πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά και
σε λιγότερο από μήνα συνθέτει τον γαλάζιο του
Δούναβη σε όλο το εύρος της επιβλητικότητάς
του. Αλλά αυτή τη φορά μόνο για ορχήστρα.
Από την αρχική εκδοχή της σύνθεσης κρατά
μόνον τον τίτλο: «Πάνω στον όμορφο γαλάζιο
Δούναβη». Στην ορχηστρική του βερσιόν το έργο παρουσιάζεται το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού, με
θέμα «Επιστήμη και Τέχνη». Η επιτυχία δεν περιγράφεται με λόγια. Βέβαια, και ο Δούμπας
έχει βάλει το χεράκι του… Με την επιρροή του
στους κύκλους του εμπορίου και της τέχνης,
πετυχαίνει να ενταχθεί την τελευταία στιγμή η
παρουσίαση του Δούναβη στο πρόγραμμα της
έκθεσης. Με μία δυνατή ώθηση από δημοσίευμα της “Figaro” στρέφει στη σύνθεση του Στράους την προσοχή ντόπιων και ξένων επισκεπτών της έκθεσης. Ο όμορφος γαλάζιος Δούναβης εκτοξεύεται… Στην κορυφή της παρτιτούρας του, ο Στράους σημειώνει με καλλιγραφικά
γράμματα: “Dem Präsidenten, Herrn Nikolaos
Doumpas, gewidmet” - «Αφιερωμένο στον
Πρόεδρο, κύριο Νικόλαο Δούμπα».
Έως ότου βγει η χρονιά, ο εκδότης των έργων
του Στράους παίρνει τόσες παραγγελίες για
παρτιτούρες της συγκεκριμένης σύνθεσης από
ορχήστρες ανά τον κόσμο, ώστε αναγκάζεται
να φτιάξει περί τις 100 μεταλλικές μακέτες,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις χιλιάδες
απαιτήσεις και να εκτυπώσει εκατομμύρια αντίτυπα!
Λέγεται πως όταν η θετή κόρη του Στράους,
Έλις φον Μάιστζνερ – Στράους, συνάντησε τον
Μπραμς σε κάποια κοινωνική εκδήλωση και
του ζήτησε να υπογράψει πάνω στη βεντάλια
της, εκείνος σημείωσε τις πρώτες νότες του
όμορφου γαλάζιου Δούναβη, προσθέτοντας
από κάτω: «Δεν το συνέθεσε ο Γιοχάνες
Μπραμς! Δυστυχώς!»
Ενάμιση αιώνα μετά, το βαλς που αφιερώθηκε στον Έλληνα ευεργέτη είναι πλέον ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος της Αυστρίας, ενώ με αυτό εύχονται «καλή χρονιά» στα εκατομμύρια
των θεατών και τηλεθεατών της καθιερωμένης
πρωτοχρονιάτικης συναυλίας τους οι μουσικοί
της περίφημης Φιλαρμονικής της Βιέννης.

Ανάμεσα στους καρδιακούς φίλους του Έλληνα μαικήνα, λοιπόν, είναι ο Σούμπερτ, ο
Μπραμς, ο ζωγράφος Κλιμτ και ο Στράους. Αυτός ο τελευταίος καταφεύγει στο εξοχικό του
Δούμπα στο Tattendorf αναζητώντας ησυχία
για να συγκεντρώσει τη σκέψη του. Είχε ποντάρει πολλά στο βαλς που απέτυχε. Αισθάνεται

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:
Universität Wien (Πανεπιστήμιο Βιέννης)
Wienbibliothek im Rathaus (Βιβλιοθήκη του
δημαρχείου Βιέννης)
Wiener Institut für Strauss Forschung (Ινστιτούτο Έρευνας για τον Στράους στη Βιέννη)
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Κύπρος (Β’ φάση-2η αγωνιστική)
Play Off (Γκρουπ
πρωταθλητή κι Ευρώπης)
Ομόνοια-Ανόρθωση
ΑΕΚ-Ολυμπιακός Λευκωσίας
Απόλλωνας-ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομόνοια
ΑΕΛ Λεμεσού
Απόλλων Λεμεσού
Ανόρθωση
ΑΕΚ Λάρνακας
Ολυμπιακός Λευκ.

0-0
7/03
8/03

60 -2αγ.
58
55
53 -2αγ.
41
34

Play Out (Γκρουπ Υποβιβασμού)
Καρμιώτισσα-ΕΝΠ
Πάφος-ΑΠΟΕΛ
Ερμής-Νέα Σαλαμίνα
Εθνικός Αχνας-Δόξα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

4-2
1-1
7/03
8/03
36 -2αγ.
34 -2αγ.
31
29
27 -2αγ.
25
22
21 -2αγ.

Ολλανδία (25η αγωνιστική)
Εμεν-Σπάρτα Ρότερνταμ
Φέγενορντ-Φένλο
Τβέντε-Βίλεμ
Χέρενφεν-Ντεν Χάαγκ
Βααλβάϊκ-Ουτρέχτη
Άγιαξ-Γκρόνινγκεν
7/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άγιαξ
Αϊντχόφεν
Αλκμααρ
Φέγενορντ
Φίτεσε
Γκρόνινγκεν
Ουτρέχτη
Τβέντε

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

57 -23αγ.
51
49
46 -25αγ.
45
42
37
36 -25αγ.

Ισπανία (26η αγωνιστική)
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ
Βαγιαδολίδ-Χετάφε
Έλτσε-Σεβίλη
Κάντιθ-Εϊμπαρ
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα

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

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

58 -24αγ.
56 -26αγ.
53
48
42
39
37 -26αγ.
33
32

Ιταλία (26η αγωνιστική)
Σπέτσια-Μπενεβέντο 1-1
Ουντινέζε-Σασουόλο 2-0
Γιουβέντους-Λάτσιο 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ίντερ
Μίλαν
Γιουβέντους
Αταλάντα
Ρόμα
Νάπολι
Λάτσιο
Βερόνα

59
53
52
49
47
44 -24αγ.
43
38

Σπορ

20
GreekNews26

Ισόπαλο χωρίς τέρματα το ντέρμπι στο ΓΣΠ
Ι

σόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ντέρμπι
στο ΓΣΠ, μεταξύ Ομόνοιας και Ανόρθωσης, αποτέλεσμα δεν ευνοεί καμιά από τις δύο
ομάδες. Σε γενικές γραμμές το ημίχρονο ήταν
ισορροπημένο παρά το γεγονός πως η Ομόνοια είχε περισσότερο χρόνο την μπάλα στην
κατοχή της.
Στα αρχικά στάδια της επανάληψης οι δύο
ομάδες έφτιαξαν από μια καλή ευκαιρία. Αρχικά η Ομόνοια με τον Χούμποτσαν και στην συνέχεια η Ανόρθωση με σουτ του Κβιλιτάια.
Σε χρόνους καθυστερήσεων οι δύο ομάδες
είχαν από μια κλασική ευκαιρία όμως καμιά δεν
βρήκε στόχο. Αρχικά ο Χουσμπάουερ νικήθηκε
εξ επαφής από τον Φαμπιάνο και ένα λεπτό μετά ο Λόρια είπε «όχι» στον Παπουλή, με το 0-0
να είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έφτασαν τους
60 βαθμούς, όμως αν κερδίσει η ΑΕΛ θα πέσουν στην δεύτερη θέση, την ίδια ώρα που
Ανόρθωση δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή. Πλέον το ενδιαφέρον
των δύο ομάδων στρέφεται στο ντέρμπι της
Λεμεσού που θα γίνει την Δευτέρα.
Ομόνοια (Χ. Μπεργκ): Φαμπιάνο, Σεχού,

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0

Λούφτνερ, Χούμποτσαν, Λέζιακς, Τιάγκο, Λοϊζου, Ασάντε (79’ Παπουλής), Κούσουλος, Γκόμεθ, Τσέποβιτς (79’ Κακουλής).
Ανόρθωση (T. Κετσπάγια): Λόρια, Γκαλί-

Πάλι χρυσός στην Ευρώπη ο Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο ψηλότερο
σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
κλειστού στίβου του Τορούν, αφού στον τελικό
του άλματος εις μήκος (2η ημέρα) προσγειώθηκε
στα 8.35μ στην πρώτη και μοναδική έγκυρη προσπάθειά του. Η επίδοσή του είναι η κορυφαία
εφετινή στον κόσμο. Ο 23χρονος άλτης του Γιώργου Πομάσκι που αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις
το τελευταίο διάστημα στο γόνατο, έριξε το βάρος του σε μια και μοναδική προσπάθεια για να
μην επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του και
τα κατάφερε.
Ο Σουηδός Τόμπιας Μόντλερ, ο βασικός αντίπαλος του Τεντόγλου, με 8.31μ στην τρίτη προσπάθεια κατετάγη 2ος με νέο εθνικό ρεκόρ και ο
Φινλανδός Κρίστιαν Πούλι 3ος με 8.24μ, που είναι επίσης εθνικό ρεκόρ.
«Είναι χαρούμενος για το αποτέλεσμα, παρά
το πρόβλημα που αντιμετώπισα. Ήξερα ότι μπορώ να κάνω ένα πολύ μεγάλο άλμα. Ήταν ένας
απίστευτος αγώνα με καλά άλματα από τους
αθλητές. Θα κάνω τώρα κάποιες θεραπείες στο
γόνατο και στη συνεχεία θα ξεκινήσω προετοιμασία για τον ανοικτό. Μου αρέσει να αγωνίζομαι

και για το λόγο αυτό σήμερα ένιωθα ότι το κάνω
σαν αγγαρεία», είπε ο Έλληνας άλτης.

ΤΣΑΜΗΣ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλειστού στίβου περιλαμβάνει δύο τελικούς με ελληνικές συμμετοχές, καθώς και τις κούρσες των 60μ γυναικών,
όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τρεις
αθλήτριες.
Αναμφίβολα ο τελικός της ημέρας για τη χώρα
μας είναι το τριπλούν Γυναικών με τη Βούλα Παπαχρήστου να διεκδικεί το τρίτο της μετάλλιο
στη διοργάνωση. Πριν όμως από τον τελικό των
Γυναικών, θα προηγηθεί ο τελικός των Ανδρών.
Εκεί θα είναι για να συμμετάσχει ο Έλληνας πρωταθλητής, Δημήτρης Τσιάμης, που μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής που μετέχει
στη διοργάνωση, έχει όμως τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να κυνηγήσει μια
θέση στην πρώτη εξάδα. Ο Τσιάμης στην τρίτη
του συμμετοχή στη διοργάνωση ταξίδεψε με φετινό ρεκόρ 16,42 μ., που τον φέρνει στην όγδοη
θέση. Την κορυφαία επίδοση έχει ο Πέδρο Πιτσάρδο με 17,36 μ., ένας άλτης που έχει περάσει

Ο Μπεριγκό «έσωσε την παρτίδα»
Στο 1-1 έμειναν Πάφος και ΑΠΟΕΛ
στο «Στέλιος Κυριακίδης» στα πλαίσια
της 2ης αγωνιστικής της Β› φάσης του
πρωταθλήματος CYTA.
Στο 5ο λεπτό ο Κλωναρίδης έδωσε
στον Σατσιά, αυτός έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε σε παίκτης της
Πάφου, στο πρώτο σουτ που είδαμε
στο ματς.
Στο 17’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν
την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς.
Συγκεκριμένα, ο Κλωναρίδης μπήκε
στην περιοχή, γύρισε στον Μπεν Σαχάρ και ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ από
πολύ κοντινή απόσταση, έστειλε τη
μπάλα έξω.
Στο 39’ ο ΑΠΟΕΛ απείλησε με το
διαγώνιο σουτ που επιχείρησε ο Κλωναρίδης, ωστόσο η μπάλα πέρασε για
πολύ λίγο εκτός.
Στο 41ο λεπτό ο Τόρες μετά από
ατομική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ αλλά η μπάλα

ΠΑΦΟΣ – ΑΠΟΕΛ 1-1

τσιος, Κ.Αρτυματάς, Κορέια, Νταουσβίλι,
Οκριασβίλι, Αμπαρταζουμιάν (82’ Καλτσάς),
Μπουσουλάζιτς (64’ Χουσμπάουερ), Βργκοτς,
Κβιλιτάια (89’ Χριστοφή), Ρισβάνης.
τα 18,00 μ. στον ανοιχτό και που Τορούν διεκδικεί το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. Ο Κουβανός από το 2019 αγωνίζεται με τα
χρώματα της Πορτογαλίας. Ο Μαχ Χες ήταν τρίτος πριν από δύο χρόνια στη Γλασκόβη και είναι
ο μοναδικός εκπρόσωπος του βάθρου εκείνης
της διοργάνωσης.
Την προσπάθεια τους στον προκριματικό των
60μ θα ξεκινήσουν οι Ραφαέλα Σπανουδάκη, Μαρία Γάτου και Κέλλυ Σαμάνη. Η Σπανουδάκη
πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στις διοργανώσεις της σεζόν, που της επαναλάβει θα είναι σε θέση να φτάσει μέχρι τον τελικό της απόστασης. Η έμπειρη αθλήτρια θα τρέξει στην τέταρτη σειρά και με 7.23 έχει την δεύτερη επίδοση
ανάμεσα στις οχτώ μετέχουσες. Την πρόκριση
για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τέσσερις πρώτες
και οι τέσσερις καλύτερες αθλήτριες στο σύνολο
των πέντε σειρών.
Στην πρώτη προκριματική σειρά της απόστασης θα τρέξει η Μαρία Γάτου που έχει πετύχει φέτος 7.35, που είναι η έκτη επίδοση ανάμεσα στις
αθλήτριες που θα εκκινήσουν. Η Γάτου έχει ως
προτεραιότητα να προσεγγίσει ή και να βελτιώσει το φετινό της ρεκόρ. Στην πέμπτη σειρά θα
αγωνιστεί η Σαμάνη, που θέλει αρχικά να βελτιώσει το φετινό της 7.62 και παράλληλα να προσεγγίσει το ατομικό της 7.35.
κόντραρε στον Ζόρζε.
Στο 51’ ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ με
την απευθείας εκτέλεση φάουλ του
Ντε Βινσέντι και έκανε το 0-1.
Στο 66’ οι γαλαζοκίτρινοι σκόραραν
με τον Κατσαντώνη όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Μπεν Σαχάρ και
έτσι παρέμεινε το 0-1. Λίγα λεπτά μετά, Σαχάρ και Εντογκαλά συνδιάστηκαν ωραία, με τον πρώτο να κάνει το
σουτ και τον Ρούντκο να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.
Στο 84’ η Πάφος έφερε το ματς στα
ίσα με τον Μπεριγκό που εκμεταλλεύτηκε την σέντρα του Αουρέλιο και με
πλασέ έκανε το 1-1.
Πάφος: Ρούτκο, Σάιθ, Κβίντα, Τόρες
(Μπεριγκό 72’), Φουρ, Αουρέλιο, Φυλακτού (Βα 63’), Αραγιούρι, Βαλακάρι,
Πάνιτς, Ράκελς (Καμπράλ 63›)
ΑΠΟΕΛ: Ουζόχο, Σάντος, Ζόρζε,
Ντε Βινσέντι, Μπεν Σαχάρ (Νούχιου
86’), Ανουάρ, Κατσαντώνης, Σατσιάς
(Γαβριήλ 75›), Κλωναρίδης (Εντογκαλά 59’), Γουήλερ, Σιέλης (Ενσούε 85’)

Σπορ

21

GreekNews

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 • Monday, March 8, 2021

Τρία στα τρία μέσα σε 17 μέρες
Τ

ρεις μέρες μετά το σπουδαίο διπλό στη
Λεωφόρο (2-1) και την πρόκρισή του
στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΠΑΣ
Γιάννινα νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό, αυτή
τη φορά στους «Ζωσιμάδες» με 1-0. Ο Μιλιντσεάνου το «χρυσό» γκολ για την ομάδα των
Ιωαννίνων. Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα διώξει τον προπονητή Μπόλονι.
Ο ΠΑΣ μπήκε με επιθετική διάθεση στο ματς
και μόλις στο 9’ από εξαιρετική ατομική ενέργεια και γύρισμα του Πίρσμαν, ο Σάλιακας ολομόναχος με άδεια την εστία κι «εξουδετερωμένη» όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού, πλάσαρε άουτ.
Στο 19’ ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε προβάδισμα
στο σκορ, όταν από μία πάσα του Βιγιαφάνιες
στη μεσαία γραμμή, ο Πίρσμαν έβαλε δυνατή
κόντρα, η μπάλα έφυγε με δύναμη μπροστά και
κατέληξε στον Μιλιντσεάνου (που είχε περάσει
7 λεπτά νωρίτερα στο ματς αντί του τραυματία
Κρίζμαν), ο οποίος βγήκε στο τετ-α-τετ με τον
Διούδη και δεν λάθεψε, κάνοντας το 1-0 για
τους γηπεδούχους.
Στο 35’ από φάουλ του Βιγιαφάνιες, ο Πούγγουρας πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κόντραρε και στο κεφάλι του Παντελάκη κι έφυγε
κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ, η άμυνα του
ΠΑΣ έδιωξε έξω απ’ την περιοχή προς τον Αϊτόρ, ο οποίος σούταρε με τη μία, στέλνοντας τη
μπάλα άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα
έπεσε. Στο 62’ από γύρισμα του Σάλιακα, η μπάλα έφτασε στον Καρτάλη που σούταρε με τη
μία, αλλά ο Σένκεφελντ έβαλε σωτήρια κόντρα

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0

Σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, ένταση και
ανατροπές, η ΑΕΛ πέτυχε νίκη «χρυσάφι» με
3-2 επί του ΟΦΗ στο γήπεδο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης». Η ομάδα της Λάρισας πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» στο
πρωτάθλημα και, παρότι παραμένει ουραγός,
αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή στην
κατηγορία, ενώ οι Κρήτες – των οποίων ο προπονητής παραιτήθηκε - μπαίνουν για τα... καλά
σε περιπέτειες, καθώς η διαφορά τους από τους
Θεσσαλούς μειώθηκε στους τρεις βαθμούς.
Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό.
Ο Ντε Γκουζμάν έστρωσε στον Στάικο, αυτός
έκανε το σουτ και -με τη βοήθεια μιας κόντραςη μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Η ΑΕΛ προσπάθησε να απαντήσει γρήγορα, με το σουτ του Πινακά στο 8΄ που δεν βρήκε στόχο, και τελικά
κατάφερε να ισοφαρίσει στο 29΄, με πέναλτι
που κέρδισε ο Ντουρμισάι από τον τερματοφύλακα Σωτηρίου και αξιοποίησε ο ίδιος.
Στο 54’ οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το δεύτερο γκολ με τον Μπεν-Χατίρα, το σουτ του
οποίου σταμάτησε στο δοκάρι, για να πάρουν
τελικά προβάδισμα στο 63΄ με ωραία προσπάθεια και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Ακούνια. Σχεδόν αμέσως μετά, ο διαιτητής Κου-

(25η αγωνιστική)

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

κι έδιωξε σε κόρνερ. Στο 65’ από φάουλ του Μαουρίσιο, ο Ιωαννίδης βρέθηκε στην καρδιά της
άμυνας του ΠΑΣ, αλλά η κεφαλιά του δεν είχε
δύναμη και πέρασε άουτ. Στο 70’ ο Μαουρίσιο
εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας των γηπεδούχων, έτρεξε δέκα μέτρα με τη μπάλα και
σούταρε, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε με τις γροθιές του.
Στο 82’ από εξαιρετική ενέργεια του Ντομίνγκεθ και πολύ ωραία ντρίμπλα του Παμλίδη, το
τελείωμα του πρώτου σκόρερ του ΠΑΣ πέρασε
ελάχιστα άουτ.
Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

«Όρθιος» και στο Περιστέρι ο Αστέρας
Με τον Αλί Μπάμπα να αποδεικνύεται «χρυσή» αλλαγή, ο Αστέρας Τρίπολης απέσπασε
ισοπαλία 1-1 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι
και παρέμεινε αήττητος για δέκατο συνεχόμενο
παιχνίδι στη Super League.
Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ευτύχησε να
προηγηθεί στην πρώτη αξιόλογη φάση που δημιούργησε, στο 19΄, με κεφαλιά του Μανούσου
μετά από κόρνερ του Μουνίθ. Ο Αστέρας εμφανίστηκε σαφώς κατώτερος των προηγούμενων
εμφανίσεών του και σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο κατάφερε να απειλήσει μόνο σε δύο περιπτώσεις με τον Μπαράλες, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Αγκάγεφ έστειλε τη

Super League

μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε
μετά από υπόδειξη του VAR ως οφσάιντ. Να
σημειωθεί ότι ο Ατρόμητος αναγκάστηκε στο
28΄ να αλλάξει τερματοφύλακα, καθώς ο Θοεδωράκης τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε
από τον Μανδά.
Στο β΄ μέρος ο Ράσταβατς έριξε στο ματς και
τον Λουίς Φερνάντεθ, αλλά οι Αρκάδες, παρά
την υπεροχή τους, δυσκολεύονταν να διασπάσουν τη σφιχτή αμυντική διάταξη των γηπεδούχων. Η λύση για τον Αστέρα, τελικά, ήρθε
από τον πάγκο. Ο Αλί Μπάμπα πέρασε στο παιχνίδι στο 75΄ και δύο λεπτά αργότερα με ωραίο
σουτ ισοφάρισε και διατήρησε «ζωντανό» το

(Αρκαδίας)
Κίτρινες: Κάστρο, Παντελάκης, Λοντίγκιν Βιγιαφάνιες, Πούγγουρας, Ενγκμπακοτό
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργ. Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Πίρσμαν,
Κάστρο, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ (73’ Παμλίδης),
Καρτάλης, Ελευθεριάδης (73’ Λιάσος), Κρίζμαν
(12’ λ.τρ. Μιλιντσεάνου, 90’+1’ Εραμούσπε).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης,
Σάντσες, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ,
Σανκαρέ (37’ λ. τρ. Ενγκμπακοτό), Μαουρίσιο,
Βιγιαφάνιες, Καμπετσής (77’ Καρλίτος), Αϊτόρ
(66’ Χατζηγιοβανης), Ιωαννίδης (66’ Μακέντα).

αήττητο σερί της ομάδας του.
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Κίτρινες: Τομάσεβιτς, Νάτσος - Ιγκλέσιας,
Αλί Μπάμπα, Μπαράλες
Κόκκινη: Ιγκλέσιας (90΄, 2η κίτρινη)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Θεοδωράκης (28΄ Μανδάς), Γούτας, Μαυρομμάτης,
Τομάσεβιτς, Νάτσος, Σάλομον, Χαρίσης, Ούμπιντες (81΄ Χριστοδουλόπουλος), Αγκάγεφ
(46΄ Νταβιώτης), Μουνίθ (67΄ Γκάλο), Μανούσος (67΄ Κωτσόπουλος)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς):
Τσιφτσής, Κώτσιρας (75΄ Γκαρσία), Άλβαρες,
Χριστόπουλος, Σουάρεθ, Βαλιέντε (61΄ Βαλιέντε), Μουνάφο, Ριέρα (90΄+ Μπόρχα Φερνάντεζ), Σίτο (46΄ Λουίς Φερνάντεθ), Μπαράλες,
Ρέτζις (75΄ Αλί Μπάμπα).

Νίκη «χρυσάφι» στο Ηράκλειο
ΟΦΗ – ΑΕΛ 2-3
τσιαύτης έδειξε κόκκινη κάρτα στον Ντουρμισάι για αγκωνιά στον Γιαννούλη σε εναέρια διεκδίκηση, βλέποντας όμως το βίντεο ανακάλεσε την απόφασή του και έδειξε στον επιθετικό
της ΑΕΛ κίτρινη.
Προ του φάσματος της όγδοης διαδοχικής
ήττας, ο ΟΦΗ βγήκε μπροστά και στο 72΄ κέρδισε πέναλτι, σε ανατροπή του νεοεισελθόντα
Σολίς από τον Ακούνια. Ο Ντε Γκουζμάν το
εκτέλεσε άσχημα, ο Νάγκι μπλόκαρε, αλλά ο
διαιτητής έδειξε επανάληψη, καθώς ο Ούγγρος
τερματοφύλακας είχε μετακινήσει και τα δύο
πόδια του μπροστά από τη γραμμή τέρματος.
Με τη δεύτερη προσπάθεια ο Ντε Γκουζμάν
σκόραρε στο 74΄ και ισοφάρισε, ενώ ένα λεπτό
αργότερα οι Κρήτες έφτασαν πολύ κοντά στην
ανατροπή, είδαν όμως τον Νάγκι να κάνει μεγάλη επέμβαση στο εξαιρετικό σουτ του Σολίς,
ο οποίος στο 78΄ αποβλήθηκε, επειδή κλώτση-

σε εκτός φάσης τον Γιακιμόβσκι!
Στο 84’ ο Ντουρμισάι εκμεταλλεύθηκε βαθιά
μπαλιά του Γιακιμόβσκι και σκόραρε με εξαιρετικό βολέ στην κίνηση. Ο βοηθός διαιτητής καταλόγισε αρχικά οφσάιντ, αλλά με παρέμβαση
του VAR το γκολ κατακυρώθηκε.
Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)
Κίτρινες: Ντε Γκουζμάν, Μεγιάδο - Μαξιμένκο, Ντουρμισάι, Ηλιάδης
Κόκκινη: Σολίς (78΄)
ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κοροβέσης (81΄ Λυμπεράκης), Γιαννούλης, Διαμαντής,
Ουές, Ντε Γκουζμάν, Μεγιάδο, Στάικος, Στάρτζεον (81΄ Μαρινάκης), Γρίβας (68΄ Σολίς),
Σαρδινέρο (81΄ Καστάινιος)
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Ντουρμισάι (87΄ Νούνιτς), Μπεν-Χατίρα (77΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Γιακιμόβσκι, Ζίζιτς, Πινακάς, Μπέρτος (46΄ Ηλιάδης), Μαξιμένκο, Ακούνια, Κολομπίνο, Νικολιάς (26΄ Γκράουρ).

2-3
1-1
1-0
7/3
7/3
7/3
8/3

61
47
46
45
42 -25αγ.
42 -25αγ.
30
28 -25αγ.
27 -25αγ.
25
19 -25αγ.
19 -23αγ.
17
16

Αγγλία (27η αγωνιστική)
Μπέρνλι-Άρσεναλ
Σέφιλντ Γιουν.-Σαουθάμπτον
Άστον Βίλα-Γουλβς
Μπράιτον-Λέστερ
Γουέστ Μπρομ-Νιούκαστλ
7/3
Λίβερπουλ-Φούλαμ
7/3
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 7/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

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

65
53 -28αγ.
51
47
46 -26αγ.
45 -26αγ.
43
42 -26αγ.
40 -26αγ.
38

Γερμανία (24η αγωνιστική)
Σάλκε-Μάιντς
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν
Χοφενχάιμ-Βόλφσμπουργκ
Φράιμπουργκ-Λειψία
Αϊντραχτ Φραν.-Στουτγκάρδη
Χέρτα Βερ.-Άουγκσμπουργκ
Μπάγερν Μον.-Ντόρτμουντ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

0-0
0-1
2-1
0-3
1-1
2-1
4-2
7/3
55
53
45
43
40
39
34 -23αγ.
34
33
33

Βέλγιο (29η αγωνιστική)
Σαρλερουά-Σεντ Τρουϊντέν
Εουπεν-Λέουβεν
Μπέβερεν-Μπέερσοτ
Αντβερπ-Κορτράικ
Μουσκρόν-Σταντάρ Λιέγης
Μπριζ-Ζούλτε Βάρεγκεμ
Αντερλεχτ-Μαλίν
Γκενκ-Σερκλ Μπριζ
Γάνδη-Οστάνδη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπριζ
Αντβέρπ
Γκενκ
Οστάνδη
Αντερλεχτ
Λέουβεν
Μπέερσοτ
Ζούλτε Βάρεγκεμ

0-0
3-3
1-2
4-2
7/3
7/3
7/3
7/3
8/3
63 -27αγ.
51 -30αγ.
46
46
45
44 -30αγ.
44 -30αγ.
43
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Με έκπληξη άνοιξε η αυλαία της 16ης
αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ των ανδρών, καθώς ο Ηρακλής επικράτησε 79-70
του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας
Παπανδρέου». Μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, ο «Γηραιός» επέστρεψε στα
θετικά αποτελέσματα και πήρε βαθμολογική «ανάσα», ενώ η ομάδα των δυτικών
προαστίων έχασε έδαφος στη μάχη για μία
θέση στην πρώτη τετράδα της κανονικής
περιόδου.
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 41-35, 58-53, 7079
Ο Ηρακλής αιφνιδίασε τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα και προηγήθηκε 8-0,
αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει
απάντηση στο κρεσέντο του Τεράν Πέτεγουεϊ. Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε
15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και σχεδόν μόνος του χάρισε στο Περιστέρι διψήφια διαφορά στο σκορ (24-14). Με το ξεκίνημα της β΄ περιόδου, ο Κρόκετ με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο +13 (2714), αλλά ο «Γηραιός» απάντησε με σερί
9-0 και μείωσε σε 27-23. Από κει κι έπειτα,
η αθηναϊκή ομάδα διατηρούσε το προβάδισμα, αλλά όποτε πήγαινε να ξεφύγει, οι
Θεσσαλονικείς αντιδρούσαν και μείωναν.
Όλα αυτά ως τις αρχές του τελευταίου δεκάλεπτου, όταν ο Ηρακλής, με βελτιωμένη
άμυνα και πρωταγωνιστή τον Ίμπανκς,
έκανε ένα σερί 9-0 και προσπέρασε 65-61,
περίπου 6,5 λεπτά πριν τη λήξη. Αυτό αποδείχθηκε και το κομβικό σημείο, καθώς οι
παίκτες του Θανάση Σκουρτόπουλου συντήρησαν αυτό το μικρό προβάδισμα, με
τους Χάγκινς και Καββαδά να «σφραγίζουν» την πολύτιμη νίκη για τους «κυανόλευκους».
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 17 (3), Βασιλόπουλος 3
(1), ΜακΛιν 13 (1τρ., 8ρ.), Τζόουνς 6
(11ρ.), Γκουτιέρες 8 (2), Σκορδίλης 2, Γούνταρντ, Μπουρούσης 4, Σαλούστρος 8,
Κρόκετ 7 (2), Μάντζαρης 2
ΗΡΑΚΛΗΣ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Ενεχιόνια 9 (2τρ., 8ρ.), Σαγκς 3 (1),
Καββαδάς 14 (8ρ.), Χάνλαν 6, Χάγκινς 17
(3), Ίμπανκς 13 (1), Σχίζας 2, Τσαϊρέλης,
Βεργίνης 5 (1), Χάτσερ 10 (2)

Α1 Ανδρών (16η Αγωνιστική)
Σάββατο, 6 Μαρτίου
70-79
98-76
81-78
70-52
7/3, 15:30
7/3, 20:00

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

26
25
24
24
23
23
21
21
20
20
20
20

15
16
14
13
14
15
15
15
15
16
14
16
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Πήρε «ανάσα»
ο Ηρακλής στο
Περιστέρι (70-79)

Περιστέρι-Ηρακλής
ΑΕΚ–Μεσολόγγι
ΠΑΟΚ-Προμηθέας Π.
Άρης-Λάρισα
Κολοσσός Ρ.-Παναθηναϊκός
Ιωνικός Ν.-Λαύριο

Σπορ

την κορυφή της κατάταξης της Α1
Ανδρών/Basket League «αναρριχήθηκε»
προσωρινά η ΑΕΚ, η οποία «εκτέλεσε» το
Μεσολόγγι από τα 6.75 στο ΟΑΚΑ. Η Ένωση
επικράτησε με 98-76, συμπληρώνοντας τις 11
νίκες.
Η ευστοχία των «κιτρινόμαυρων» από τα
6.75 (16/31 τρίποντα) βοήθησε την Ένωση να
μπει από το πρώτο δεκάλεπτο στη θέση του
οδηγού και χωρίς να αγχωθεί εξασφάλισε στη
λήξη της τρίτης περιόδου μία διαφορά 16
πόντων (76-60). Όταν μάλιστα ενεργοποίησε
και την άμυνά της στο πρώτο πεντάλεπτο του...
επιλόγου, κρατώντας τους φιλοξενούμενους
στους 3 πόντους, εκτόξευσε τη διαφορά σε μη
αναστρέψιμα
επίπεδα
(+30,
93-63),
μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το
υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ο Ντάριλ Μέικον
με 20 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ από το
Μεσολόγγι προσπάθησε ο Τόντρικ Γκότσερ με
14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-40, 76-60, 98-76
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σταματόπουλος, Ταρενίδης,
Καλογερόπουλος
ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μέικον 20 (4),
Κατσίβελης 11, Μαυροειδής 8, Ρογκαβόπουλος
12 (3), Κίνγκσλεϊ 8, Λάνγκφορντ 9, Ματσιούλις
5, Χρυσικόπουλος 5, Γόντικας, Μωραϊτης 7,
Λοτζέσκι 9 (3), Σλότερ 4.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 6,

«Περίπατος» της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
ΑΕΚ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 98-76

Γκότσερ 14, Ντέιβις 11 (1), Χατζηνικόλας 8,

Ναούμης, Σαχπατζίδης 2, Μοτσενίγκος 5 (1),

Πουαριέ 4, Λάιονς 9 (2), Λάνγκφορντ 10 (2),

Γράβας 3 (1), Σταματογιάννης 4.

Κανένα πρόβλημα ο Άρης απέναντι στη Λάρισα
Σε... παράσταση για έναν πρωταγωνιστή μετέτρεψε υποδεχόμενος, για τη 16η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, τη Λάρισα
ο Αρης. Παιχνίδι στο οποίο η νίκη ήταν
επιτακτική για αμφότερες τις ομάδες, που
βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, με τους
«κίτρινους» να φτάνουν, εν τέλει, σε αυτήν
επικρατώντας με 70-52.
Καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη του ματς
αποτέλεσμα η εξαιρετική άμυνα των «κίτρινων», κορυφαίοι για τους οποίους ήταν οι
Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς (14 π., 9 ριμπ., 2
ασ., 1κ.), Γιάννης Κουζέλογλου (13π., 7 ριμπ.,
1 ασ.). Πάλεψε για τους Θεσσαλούς ο Τζέρι
Σμιθ (16π.).
Τα δεκάλεπτα : 22-22, 40-29, 56-37, 70-52
Ο Αρης επέβαλε το...νόμο του από την αρχή,
προηγήθηκε με 18-7 στο 7›, η Λάρισα «απάντησε» με σερί 11-0 και πήρε τα ηνία με 18Ηθελε περισσότερο το θετικό
αποτέλεσμα, το έδειξε έμπρακτα
και πέτυχε το στόχο του, επικρατώντας με 81-78 του Προμηθέα
Πάτρας, αποτέλεσμα που του έδωσε το δεύτερη, στη σειρά, νίκη του
στο πρωτάθλημα.
Το επίτευγμα των «ασπρόμαυρων»... υπέγραψε ο Ελστον Τέρνερ,
ο οποίος πέτυχε 28 πόντους (4/6
βολές, 6/8 δίποντα, 4/5 τρίποντα).
Στήριξαν το έργο του οι Δημήτρης
Κακλαμανάκης (15π., 9 ριμπ.),
Μάλκομ Γκρίφιν (11π., 6 ασ., 1
κλ.). Ξεχώρισαν για τον Προμηθέα
οι Τζαουάν Εβανς (13π., 6 ριμπ., 1
ασ.), Τζέριαν Γκραντ (13π. , 6 ριμπ.
, 9 ασ., 4 κλ.).
Τα δεκάλεπτα : 13-18, 34-27, 5651, 81-78
Επέβαλε το ρυθμό του και μετά
το αρχικό 2-0 από τον ΠΑΟΚ, ο
Προμηθέας απέκτησε τα ηνία στο
σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας εκφραστές του τους Αγκμπελίς, Εβανς (6-10, 10-17). Σκηνικό
που διατηρήθηκε ως τις αρχές της
δεύτερης περιόδου (15-21), όταν ο
«Δικέφαλος», βελτιώνοντας την
άμυνά του και επενδύοντας, κυρί-

της, όμως, έμεινε ουσιαστικά εκεί. Οι Θεσσαλονικείς πάτησαν εκ νέου... γκάζι και σε
συνδυασμό με την καλή τους άμυνα, έφυγαν
στο ημίχρομο με +11 (40-29). Διαφορά που
στα μισά της τρίτης περιόδου «ανέβηκε» στο
+16 (49-33), έχοντας στην πορεία αυξητικές
τάσεις (60-42) , φτάνοντας μέχρι το +20 (36›
64-44).

20. Προβάδισμα που είχε και στην αρχή της
δεύτερης περιόδου (24-26), η προσπάθειά

ΑΡΗΣ: (Σάββας Καμπερίδης) : Σταμάτης,
Σλαφτσάκης 2, Φλιώνης 8 (2), Μιλόσεβιτς 6,
Χαριτόπουλος, Σιδηροηλίας 3 (1), Κουζέλογλου 13 (1), Τσάλμερς 7, Ντραγκίτσεβιτς 14,
Λιτλ 5 (1), Ντεκόζι 12 (1), Καλαιτζίδης.
ΛΑΡΙΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος) : Μπράουν 2, Ουάσιγκτον 4, Ρας 6 (2), Κώττας, Σμιθ
16 (2), Καμάρας 2, Γουόσπαν 6, Καμπερίδης
10, Μούρτος 2, Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 2,
Γκόρντον 2.

Με... υπογραφή Έλστον Τέρνερ
ΠΑΟΚ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 81-78

ως, στην αποτελεσματικότητά του
από τα 6.75 με τους Τέρνερ, Μπιτς,
Γκρίφιν, Μαργαρίτη, «έτρεξε» σερί
22-6 και βρέθηκε στο 22’ με +10
(37-27).
Πιέζοντας από την πρώτη πάσα

και με τους Τζέριαν Γκραντ, Λούντζη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, οι Πατρινοί μείωσαν στους 3
πόντους στο 25ο (41-38) και ισοφάρισαν τρία λεπτά αργότερα με
τρίποντο του Γιαννόπουλου (47-

47). Ο ΠΑΟΚ αποκατέστησε την...
τάξη υπέρ του και δευτερόλεπτα
πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ξέφυγε με +7 (56-49). Απόσταση που ‹ανέβηκε› στο 32› στο +8
(61-53), με τον Τέρνερ να «πυροβολεί» ποικιλοτρόπως.
Οι Αχαιοί δεν εγκατέλειψαν το
ματς, πλησίασαν στους 3 πόντους
(36› 67-64), με κάρφωμα και φάουλ
από τον Κακλαμανάκη, ο ΠΑΟΚ
πήγε ξανά στο +6 (72-66) και «καθάρισε» , ουσιαστικά, με τη νίκη.
ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης) :
Μπιτς 3 (1), Κονάτε, Λοβ 8, Γκρίφιν 11 (1), Τσαλμπούρης 3 (1),
Μαργαρίτης 5 (1), Κακλαμανάκης
15, Καμπερίδης 5 (1), Κάρτερ 3 (1),
Τέρνερ 28 (4)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Μάκης Γιατράς) : Αγκμπελίς 6, Γκραντ
Τζεράι 8, Λούντζης 12 (1), Έβανς
13 (1), Αγραβάνης Δ. 8, Αγραβάνης
Γ. 2, Φορντ 4, Χριστοδούλου, Κουρουπάκης, Γκραντ Τζέριαν 13,
Αθηναίου, Γιαννόπουλος 12 (3).
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Συνέντευξη του υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή
Αθήνα.- Των Γιώργου Ψύλλια
και Βάσως Κουτσούμπα/ΑΠΕΜΠΕ
ια την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών και την κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜΜ και
τα μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα,
μιλά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής,
σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χαρακτηρίζει το 2021 ως έτος
των υποδομών, καθώς, όπως εξηγεί
ο ίδιος, ένα - ένα ξεμπλοκάρουν τα
μεγάλα έργα μέσα στο 2021, ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα σιδηροδρομικά έργα και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την
Οδική Ασφάλεια που είναι «εθνικός
μας στόχος».

Γ

Ο υπουργός απαντώντας στις καταγγελίες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί «διάλυσης» των συγκοινωνιών δηλώνει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί που μέσα σε 1,5 χρόνο δεν
προλάβαμε να διορθώσουμε όσα διέλυσε σε 4,5 χρόνια».
Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών, ο υπουργός Κώστας Καραμανλής δηλώνει ότι βρήκαμε μεγάλα εμβληματικά έργα μπλοκαρισμένα και
ξεμπλοκάρουμε το ένα έργο μετά το
άλλο Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

-Κύριε Καραμανλή, η Αντιπολίτευση
σάς ασκεί έντονη κριτική για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι απαντάτε;
Απαντώ με τα πραγματικά δεδομένα: Σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο, πλέον έχουμε κάθε μέρα
3.000 περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας.
Το 2020 τριπλασιάσαμε τις δαπάνες
συντήρησης του στόλου σε σχέση με
το 2019. Παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση 850 λεωφορεία
στο δρόμο και τώρα έχουμε 1.300. Είχαμε να δούμε τόσα από το 2015... Και
σύντομα θα φτάσουμε στα 1.400 τουλάχιστον. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση
στη Θεσσαλονίκη: παραλάβαμε 235
λεωφορεία, σήμερα έχουμε φτάσει τα
454 -σχεδόν διπλάσια.
Κι επίσης στο μετρό, οι μέσες χρονοαποστάσεις έχουν μειωθεί κατά
2,5›-3›, οι συρμοί έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20%, ενώ δώσαμε και τρεις
νέους σταθμούς της επέκτασης προς
Πειραιά σε κυκλοφορία. Στο τραμ, άρχισε ξανά η κυκλοφορία στο Σύνταγμα και στο Φάληρο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί που μέσα
σε 1,5 χρόνο δεν έχουμε προλάβει να
διορθώσουμε όλα όσα διέλυσε σε 4,5
χρόνια... Η πραγματικότητα είναι ότι
εκείνοι δεν έκαναν ούτε μία πρόσληψη, δεν πήραν ούτε ένα λεωφορείο, είχαν μειώσει ακόμα και τις προμήθειες
ανταλλακτικών... Τώρα όλα αυτά τα
αλλάζουμε. Το μόνο που είχαν αυξήσει
ήταν η τιμή του εισιτηρίου! Κι εμείς τη
μειώσαμε ξανά.
Δεν λέω ότι είναι όλα ρόδινα. Όχι
φυσικά. Όσοι χρησιμοποιούν τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, ξέρουν ότι
υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχουν
γίνει και βήματα βελτίωσης. Σίγουρα
χρειάζονται κι άλλα. Για αυτά εργαζόμαστε. Εδώ και ενάμιση χρόνο κάνουμε καθημερινή διαχείριση κρίσης.
Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο

σχέδιο με 3 φάσεις: ανάταξη - ενίσχυση - ανανέωση. Προσπαθούμε. Μέρα
με τη μέρα η κατάσταση γίνεται έστω
και λίγο καλύτερη. Κι ευχαριστούμε
όσους εργάζονται με φιλότιμο και
τους πολίτες για την κατανόησή τους.

-Πριν λίγες μέρες είχαμε την μη
έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
της σύμβασης για την προμήθεια
300 λεωφορείων με leasing. Τελικά
πότε θα μπουν στο δίκτυο και αυτά
τα λεωφορεία;
Όπως ξέρετε, η ΟΣΥ Α.Ε. έχει ήδη
κάνει αίτηση ανάκλησης αυτής της
πράξης. Η εικόνα που έχω είναι πως
έχει γίνει μια παρανόηση. Το ΣΤ› Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
ασχολήθηκε με το θέμα, έμεινε με την
εντύπωση ότι στα λεωφορεία που θα
έρθουν με leasing δεν θα ανοίγουν τα
παράθυρα. Η ΟΣΥ Α.Ε. που διενεργεί
το διαγωνισμό, όμως, έχει δεσμεύσει
τις εταιρείες για το αντίθετο, ώστε
όταν παραληφθούν τα λεωφορεία τα
παράθυρα να ανοίγουν κανονικά.
Όπως ακριβώς έγινε και στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης πήραμε λεωφορεία με leasing.
Πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει το θέμα από πλευράς Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ώστε να τεθούν και αυτά
τα νέα λεωφορεία στη διάθεση των
πολιτών που τα περιμένουν για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο στόλος
μας.
-Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει «σκιές»
στις προσλήψεις προσωπικού στους
διαγωνισμούς ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ. Το
σχόλιο σας.
Απαντώ και πάλι με γεγονότα: Η
κυβέρνησή μας μετά από 1,5 χρόνο
ολοκληρώνει 609 προσλήψεις στις
αστικές συγκοινωνίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
επί 4,5 χρόνια δεν έκανε ούτε μία! Και
αυτές τις προσλήψεις τις κάνουμε με
τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και
με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία.
Για να γίνει απολύτως κατανοητό το
πόσο εκτός πραγματικότητας είναι οι
δήθεν «καταγγελίες» του ΣΥΡΙΖΑ, να
πω μόνο το εξής: Ενώ μπορούσαν να
διεξάγουν τη διαδικασία μόνες τους η
ΟΣΥ και η ΣΤΑΣΥ, εμείς αποφασίσαμε το ΑΣΕΠ να έχει ρόλο εγγυητή σε
όλα τα στάδια, από την έκδοση των
προκηρύξεων έως τον έλεγχο των ενστάσεων αλλά και των προσωρινών
πινάκων. Μεταξύ προσωρινών και τελικών πινάκων, λοιπόν, κάποιες ενστάσεις δικαιώνονται από το ΑΣΕΠ
-όπως γίνεται πάντα, ακόμα και σε διαγωνισμούς που κάνει το ίδιο το
ΑΣΕΠ, πόσο μάλλον οι εταιρείες των

αστικών συγκοινωνιών που δεν έχουν
σχετική εμπειρία. Για τι ακριβώς μας
κατηγορούν λοιπόν; Για το ότι αποδίδει αποτελέσματα η διαδικασία που
εμείς οι ίδιοι αποφασίσαμε;

-Θα διατηρηθεί η μειωμένη τιμή εισιτηρίων στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήριξης λόγω κορονοϊού;
Η πρόθεσή μας είναι η μειωμένη τιμή να διατηρηθεί εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά μας.
-Πρόσφατα παρουσιάσατε το Εθνικό
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο
ήταν και προεκλογική δέσμευση της
ΝΔ. Τι φέρνει το εν λόγω Σχέδιο και
πότε θα αρχίσει να υλοποιείται;
Το θέμα είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες όχι μόνο του υπουργείου,
αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οδική
ασφάλεια πρέπει να γίνει εθνικός μας
στόχος. Για πρώτη φορά διαθέτουμε
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με δράσεις
βήμα-βήμα σε κάθε επίπεδο. Βασίζεται στο τετράπτυχο: ασφαλείς δρόμοι
- υπεύθυνοι οδηγοί - κυκλοφοριακή
παιδεία - δίκαιοι κανόνες για όλους.
Και το υλοποιούμε σε όλα τα επίπεδα. Δείτε τις πρώτες μας δράσεις. Από
τη μία, ξεκινήσαμε από το πιο φλέγον:
τους δρόμους μας. Με ένα πρόγραμμα
7.000 παρεμβάσεων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα. Και από την άλλη, ταυτόχρονα,
φροντίζουμε να βγάζουμε καλύτερους
οδηγούς. Θεσπίζοντας ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης, με διαφάνεια και αδιάβλητο. Οι εξετάσεις
πλέον θα καταγράφονται με κάμερα, ο
εξεταστής θα κάθεται στη θέση του
συνοδηγού και ο εκπαιδευτής στο πίσω κάθισμα. Η οδική ασφάλεια δεν
θέλει ωραία λόγια, αλλά συγκεκριμένες πράξεις.
-Περνάμε στα έργα. Κύριε υπουργέ,
από πέρυσι τέτοιες μέρες είχατε μιλήσει για ένα τεράστιο πακέτο έργων ύψους 13 δισ. που θα δρομολογήσετε για να βοηθηθεί η ελληνική
οικονομία . Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;
Το 2021 θα είναι το έτος των υποδομών. Δείτε τι παραλάβαμε και πού
βρισκόμαστε σήμερα: Από τη μία μεριά, βρήκαμε μια σειρά από μεγάλα,
εμβληματικά έργα, μπλοκαρισμένα.
Τα ξεμπλοκάρουμε ένα προς ένα,
Ε-65, Γραμμή 4, Μετρό Θεσσαλονίκης, Πατρών-Πύργου, ΒΟΑΚ, ‹Ακτιο-Αμβρακία. Κι από την άλλη, δεν
βρήκαμε ούτε μία ώριμη μελέτη για να

γίνουν νέα έργα. Και σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε συστηματικά επί 19
μήνες και ήδη βλέπετε ότι προχωρά
μια σειρά έργων, από την επέκταση
της Λεωφόρου Κύμης στην Αθήνα,
έως το flyover στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, μιλάμε για το μεγαλύτερο
πρόγραμμα έργων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την περίοδο 20042009 που ξεκίνησαν οι νέοι αυτοκινητόδρομοι.
Ταυτόχρονα, όμως, κάναμε και κάτι
άλλο. Μια σπουδαία θεσμική μεταρρύθμιση. Τροποποιώντας τον Ν.4412
για τις δημόσιες συμβάσεις -έναν νόμο που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που τον ψήφισε αναγκάστηκε στη συνέχεια να
τον τροποποιήσει… 385 φορές- δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό
πλαίσιο, ώστε τα έργα να προχωρούν
με ταχύτητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα.

-Το μεγαλύτερο από τα μπλοκαρισμένα έργα ήταν η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας. Πού βρισκόμαστε
σήμερα; Και τι σχεδιάζετε για τις
επεκτάσεις του Μετρό;
Μιλάμε για ένα σπουδαίο έργο που
θα αλλάξει το Λεκανοπέδιο και θα
δώσει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση
στην οικονομία μας. Το μεγαλύτερο
έργο υποδομής που πρόκειται να κατασκευαστεί τα επόμενα χρόνια στη
χώρα μας, με προϋπολογισμό 1,2 δισ.
ευρώ. Μετά από παλινωδίες και καθυστερήσεις ετών, βάλαμε επιτέλους
στην τελική φάση το διαγωνισμό. Ενώ
μέσα στους επόμενους μήνες ξεκινάμε
τις πρόδρομες εργασίες, δηλαδή τα
πρώτα εργοτάξια. Μιλάμε για το
α΄τμήμα της Γραμμής, με μήκος 13
χλμ. περίπου και 15 νέους σταθμούς:
‘Αλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος,
Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας,
Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή.
Παράλληλα, όμως, έχουμε κάνει το
πρώτο βήμα και για την επέκταση της
Γραμμής 4 από το άλσος Βεΐκου μέχρι
τα Πευκάκια, ώστε να ενώνεται με τη
Γραμμή 1, του ΗΣΑΠ. Μιλάμε δηλαδή
για την επέκταση του Μετρό από την
Κατεχάκη κατά μήκος της Κηφισίας,
που θα περνά από το Φάρο Φιλοθέης,
το Χαλάνδρι, το ΟΑΚΑ και θα φτάνει
στην Πεύκη. Έχουν ολοκληρωθεί γεωτεχνικές μελέτες, ξεκίνησαν οι τοπογραφικές και τώρα έπεται να γίνουν οι
προωθημένες αναγνωριστικές μελέτες και φυσικά να βρεθεί χρηματοδότηση. Στόχος είναι να ενταχθεί στο
επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο, δηλαδή μετά το 2027.
Και βέβαια, περί τα τέλη του έτους
θα προκηρυχθεί η επέκταση της Γραμμής 2 στη Δυτική Αττική, ενώ εργαζόμαστε και για τις επεκτάσεις προς
Γλυφάδα και Καλλιθέα. Για να αναφέρω μόνο τα σημαντικότερα σημεία
του σχεδιασμού μας.

-Το δεύτερο πολύ μεγάλο έργο κ.
υπουργέ είναι ο πολύπαθος Βόρειος
Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Τι
παραλάβατε; Τι κάνατε εσείς για να
απεμπλακεί το έργο και ποιος είναι
όλος ο σχεδιασμός;
Αυτούς τους 19 μήνες έγιναν τα μεγαλύτερα βήματα που έχουν γίνει ποτέ για το έργο: Αναθέσαμε 14 μελέτες,

κατατέθηκε ήδη για έγκριση η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη και μέχρι το καλοκαίρι θα κατατεθούν αντίστοιχα για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο
και τη βελτίωση των παρακάμψεων
των μεγάλων πόλεων. Παράλληλα,
αναπροσαρμόσαμε το χρηματοδοτικό
μοντέλο. Με άλλα λόγια, πήραμε ένα
πρακτικά ανύπαρκτο έργο και με ταχύτατους ρυθμούς το ωριμάζουμε μελετητικά. Και είμαστε αποφασισμένοι
να φτιάξουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα επιτρέψει στην
Κρήτη να μπει σε μια νέα εποχή.

-Έργα Θεσσαλονίκης. Πού βρισκόμαστε σήμερα με την Νέα Ανατολική
Περιφερειακή οδό το εμβληματικό
σας έργο Τhessaloniki Flyover; Επίσης τι γίνεται με το Μετρό Θεσσαλονίκης;
Το Flyover είναι το πιο εμβληματικό
ίσως από αυτή τη νέα γενιά έργων
μας. Και ο σχεδιασμός για την υλοποίησή του με ΣΔΙΤ προχωρά σε χρόνο
ρεκόρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
εναέρια οδό στην Ελλάδα. Ένα έργο
το οποίο βάζει οριστικά τέλος στη
συμφόρηση της Περιφερειακής Οδού.
Διασφαλίζει πιο γρήγορες και κυρίως
ασφαλείς μετακινήσεις και προσφέρει
πιο εύκολη πρόσβαση από τη μία άκρη
της πόλης στην άλλη, αλλά και από
και προς γειτονικές πόλεις και κρίσιμους προορισμούς.
Όσο για το Μετρό Θεσσαλονίκης,
μετά από 4,5 χρόνια πολιτικών αντιπαραθέσεων, δώσαμε λύση. Επιλέξαμε
και Μετρό και Αρχαία. Ενώσαμε τις
δυνάμεις της πόλης κι έτσι σήμερα,
για πρώτη φορά κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος, παραγωγικοί φορείς, και
βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, είμαστε όλοι μαζί. Το ΚΑΣ μάς
δικαίωσε. Σύντομα θα έχουμε και την
απόφαση του ΣτΕ και πιστεύω ακράδαντα ότι θα μας δικαιώσει και αυτό.
Για να παραδώσουμε το 2023 ολόκληρο το έργο, με όλους του σταθμούς σε
λειτουργία.
Σκεφτείτε σε λίγα χρόνια, αυτά τα
δύο έργα μαζί, πόσο θα αλλάξουν την
καθημερινότητα στην πόλη.
-Σιδηροδρομικά Έργα. Υπάρχει μια
κριτική από τους σιδηροδρομικούς
ότι τα έργα αυτά έχουν μείνει πίσω...
Η αλήθεια είναι ότι τα σιδηροδρομικά έργα, μέχρι σήμερα, περνούσαν
σε δεύτερη μοίρα στη χώρα μας.
Όμως, η ύπαρξη ενός αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία
για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή
ρόλο που της αξίζει. Γι› αυτό και στο
δικό μας σχεδιασμό, έχουν κεντρική
θέση. Γιατί σημαίνουν ασφάλεια, ανάπτυξη, ταχύτητα, σεβασμό στο περιβάλλον, ποιότητα ζωής. Το πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων μας είναι
το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί
στη χώρα, ύψους 3,3 δισ. Δίνουμε έμφαση ιδίως στην εμπορική μεταφορά,
με συνδέσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια και στην ολοκλήρωση του κορμού
του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας στον άξονα της ΠΑΘΕ. Το σιδηροδρομικό μας δίκτυο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που
ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον
Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη.
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Τρόφιμοι οίκων
ευγηρίας σχεδόν
τα μισά από τα
θύματα της πανδημίας
Βερολίνο.- Της Φαίης Καραβίτη/
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φιλοξενούμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ήταν σχεδόν τα μισά από τα θύματα
της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Γερμανία αφότου εκδηλώθηκε ως τώρα, σύμφωνα με
στοιχεία που φέρνει στο φως η Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, επικαλούμενη
έρευνα των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών
Υποθέσεων των κρατιδίων, επί συνόλου 71.804
ανθρώπων που υπέκυψαν εξαιτίας επιπλοκών
της COVID-19, τουλάχιστον οι 29.000 φιλοξενούνταν σε οίκους ευγηρίας.
Το ποσοστό παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από κρατίδιο σε κρατίδιο: στο Αμβούργο το 60% των θυμάτων του κορονοϊού ζούσαν
σε οίκους ευγηρίας, το 54% στην Βαυαρία, αλλά το 25% στην Σαξονία και το 29% στην Σαξονία-Άνχαλτ.
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι τα στοιχεία δικαιολογούν απόλυτα την προτεραιότητα που
δόθηκε στους ηλικιωμένους ως προς τον εμβολιασμό, τονίζει ωστόσο τις μεγάλες καθυστερήσεις που διαπιστώνονται και κάνει λόγο για
άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης του μοντέλου.

«Αισθάνετ ασφαλής»
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η ηγέτης
αντιπολίτευσης
της Λευκορωσίας
Λισαβόνα
Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια δήλωσε
από τη Λισαβόνα ότι αισθάνεται ασφάλεια
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά
το αίτημα έκδοσης που δημοσιοποίησε χθες η
Λευκορωσία.
«Αισθάνομαι ασφαλής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση», δήλωσε η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια,
αντιδρώντας στο αίτημα έκδοσης που εστάλη
στη Λιθουανία, όπου αναγκάστηκε να καταφύγει, για το ρόλο της στο κίνημα αμφισβήτησης
μετά τις εκλογές του 2020.
ι αρχές της Λιθουανίας απέρριψαν κατηγορηματικά το αίτημα.
«Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό το
αίτημα έχει πολιτικά κίνητρα», πρόσθεσε η Τιχανόφσκαγια μετά μια συνάντηση στο κέντρο
της Λισαβόνας με μέλη της λευκορωσικής κοινότητας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστήριξης των πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία, στην οποία μετείχαν 100 άτομα.
Το καθεστώς του Λευκορώσου προέδρου
Αλεξάντερ Λουκασένκο καταστέλλει από πέρυσι ένα ιστορικό κίνημα αμφισβήτησης που
δημιουργήθηκε μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του τον Αύγουστο.
Αντίπαλη του Λουκασένκο στις προεδρικές
εκλογές, η Τιχανόφσκαγια, ηγετική μορφή της
αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, αναγκάστηκε να καταφύγει στη Λιθουανία αμέσως μετά
τις εκλογές.
Διώκεται από το φθινόπωρο του 2020 για
«εκκλήσεις σε ενέργειες που έπληξαν την εθνική ασφάλεια», έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση τριών έως πέντε ετών.
Με την ευκαιρία του ταξιδιού της στην Πορτογαλία, η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια συναντήθηκε την Παρασκευή με τον πρωθυπουργό
Αντόνιο Κόστα, του οποίου η χώρα ασκεί την
εκ περιτροπής προεδρία του συμβουλίου της
ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας.
Στο τέλος αυτής της συνάντησης, ο Κόστα
εξέφρασε την υποστήριξή του «στο δικαίωμα
της διαδήλωσης με ειρηνικό τρόπο» και στη διοργάνωση «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».
«Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών», υπενθύμισε ο Κόστα σε μήνυμα που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter.

HΠΑΚόσμος
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Κλιμακώθηκαν οι μάχες
στη Μαρίμπ της Υεμένης

Σανάα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP
ουλάχιστον εκατόν πενήντα αντιμαχόμενοι σκοτώθηκαν τις προηγούμενες 24
ώρες στις συνεχιζόμενες σφοδρές συγκρούσεις
στη βόρεια Υεμένη για τον έλεγχο της Μαρίμπ,
επαρχίας στρατηγικής σημασίας με μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Τ

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι, οι οποίοι θεωρούνται
προσκείμενοι στο Ιράν, προσπαθούν ολοένα πιο εντατικά από τις αρχές του Φεβρουαρίου να αποσπάσουν
τη Μαρίμπ από τα χέρια των δυνάμεων της κυβέρνησης του προέδρου Αμπντ Ράμπου Μανσούρ Χάντι,
που υποστηρίζεται από μια στρατιωτική συμμαχία υπό
την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.
Πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης δήλωσε στο Γερμανικό
Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ότι
αποκρούστηκαν «επιθέσεις» των σιιτών μαχητών σε
πολλά μέτωπα με αποτέλεσμα «120 μαχητές στις τάξεις των Χούθι να σκοτωθούν», δεκάδες σε αεροπορικές επιδρομές της συμμαχίας.
Άλλες πηγές προσκείμενες στον κυβερνητικό στρατό ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ότι στις τάξεις
των δικών τους δυνάμεων σκοτώθηκαν 32 στρατιώτες
και μέλη φυλών πιστών στην κυβέρνηση.
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, που πρόσκειται
στους Χούθι, μετέδωσε ότι έγιναν αεροπορικές επιδρομές από τη συμμαχία υπό σαουδαραβική διοίκηση
στη Μαρίμπ, χωρίς να αναφερθεί σε απώλειες.
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Γαλλικό
Πρακτορείο, οι πιο σφοδρές μάχες έγιναν σε έξι από
τα μέτωπα. Οι Χούθι δεν μπόρεσαν να προελάσουν
παρά σε ένα, στην Κασάρα, περιοχή βορειοδυτικά της

ομώνυμης πρωτεύουσας της επαρχίας.
Οι σιίτες αντάρτες, οι οποίοι σπάνια αναφέρονται
στις απώλειες στις τάξεις τους, δεν δημοσιοποίησαν
ως εδώ κανέναν απολογισμό. Τα έξι και πλέον χρόνια
που διαρκεί ο πόλεμος, οι δυνάμεις τους έχουν καταλάβει σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής πρωτεύουσας Σανάα.
Η απώλεια της Μαρίμπ, της τελευταίας επαρχίας
υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στον
βορρά, θα αποτελούσε βαριά ήττα για αυτές και τον
σύμμαχό τους, τη Σαουδική Αραβία. Πέραν της εφόδου τους στη Μαρίμπ, οι Χούθι έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις εναντίον του γειτονικού ισχυρού
σουνιτικού βασιλείου με βαλλιστικούς πυραύλους και
UAVs φορτωμένα με εκρηκτικά.
Την Παρασκευή, θραύσματα UAVs των Χούθι που
αναχαιτίστηκαν στη Σαουδική Αραβία τραυμάτισαν
δύο άμαχους, ανάμεσά τους ένα «παιδί δέκα ετών»
στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου, μετέδωσε το
επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.
Οι ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφατα ανακοίνωσαν πως
παύουν να προσφέρουν υποστήριξη στη στρατιωτική
συμμαχία υπό το Ριάντ, προτρέπουν έντονα τις τελευταίες ημέρες τους Χούθι να σταματήσουν την επίθεση
στη Μαρίμπ, να κινηθούν προς την αποκλιμάκωση
των εχθροπραξιών, καθώς ο ΟΗΕ φοβάται περαιτέρω
επιδείνωση αυτής που ήδη χαρακτηρίζει τη χειρότερη
ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.
Κατά τη διάρκεια ψηφιακής διάσκεψης διεθνών
δωρητών τη Δευτέρα, τα Ηνωμένα Έθνη δεν εξασφάλισαν παρά δεσμεύσεις για τη χορήγηση βοήθειας 1,7
δισεκ. δολαρίων από τα 3,85 δισεκ. δολάρια που ήλπιζαν να συγκεντρωθούν για να χρηματοδοτηθούν οι
επιχειρήσεις αρωγής. Περί «θανατικής ποινής» για τον
πληθυσμό, που δεν απέχει παρά «ένα βήμα» από μείζονα λιμό, έκαναν λόγο αξιωματούχοι των Ηνωμένων
Εθνών.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης ζητεί
τις παραιτήσεις όλων των υπουργών του
Ασουνσιόν
Ο Μάριο Άμπντο Μπενίτες, ο συντηρητικός πρόεδρος της Παραγουάης, ζήτησε το Σάββατο από όλους
τους υπουργούς της κυβέρνησής του να του υποβάλουν
τις παραιτήσεις τους ενόψει ευρέος ανασχηματισμού
καθώς τη χώρα συνταράσσουν μαζικές κινητοποιήσεις
εν μέσω κλίματος οργής για τον τρόπο που οι αρχές
αντιμετωπίζουν την πανδημία του νέου κορονοϊού.
Ο υπουργός Επικοινωνίας Μανουέλ Μπρουνέτι
διαβεβαίωσε ότι «ο πρόεδρος άκουσε τους πολίτες» και
«ζήτησε από όλους τους υπουργούς της κυβέρνησής
του να του υποβάλουν τις παραιτήσεις τους» ώστε να
«προχωρήσει σε ανασχηματισμό», σύμφωνα με την
εφημερίδα ABC Color. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
αναμενόταν να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα.
Την Παρασκευή ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια
κατά τη διάρκεια μαζικής κινητοποίησης στην

Ασουνσιόν, που δεν οργανώθηκε από κάποιο πολιτικό
κόμμα ή κάποιο κοινωνικό φορέα. Η διαδήλωση, στην
οποία χιλιάδες άνθρωποι κατήγγειλαν τη διαφθορά,
την έλλειψη φαρμάκων, υλικού και εξοπλισμού στο
σύστημα υγείας και την απουσία επαρκούς στήριξης
από το κράτος στους πολίτες που πλήττει η οικονομική
κρίση εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας, άρχισε
ειρηνικά, όμως κατόπιν ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι
20 τραυματίστηκαν, κατά τον επίσημο απολογισμό.
To Σάββατο οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν.
Στην Παραγουάη ανακοινώνονται τις τελευταίες
ημέρες αλλεπάλληλα ρεκόρ μολύνσεων από τον SARSCoV-2. Έφθασαν τις 115 ανά 100.000 κατοίκους μέσα
στις τελευταίες 7 ημέρες. Το σύστημα υγείας της χώρας
της Λατινικής Αμερικής έχει φθάσει στα πρόθυρα της
κατάρρευσης.

Ενθαρρυντικές οι
δοκιμές φαρμάκου
που χορηγείται
από το στόμα
Σαν Φρανσίσκο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Merck και ένα
αμερικανικό εργαστήριο ανακοίνωσαν ότι
υπάρχει πρόοδος στον σχεδιασμό ενός φαρμάκου κατά της Covid-19 που χορηγείται
από το στόμα: το αντιικό τους που είναι στο
στάδιο των δοκιμών έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση του ιικού φορτίου.
«Γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια ακάλυπτη
ανάγκη για αντιιικές θεραπείες κατά του
SARS-CoV-2, μας ενθαρρύνουν αυτά τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα», δήλωσε η
Γουέντι Πέιντερ, επικεφαλής του τμήματος
φαρμάκων της Ridgeback Biotherapeutics,
σε ανακοίνωση.
Η Merck διέκοψε στα τέλη Ιανουαρίου τις
εργασίες της πάνω σε δύο πιθανά εμβόλια κατά της Covid-19 αλλά συνεχίζει την
έρευνά της πάνω σε δύο θεραπείες κατά της
νόσου, συμπεριλαμβανομένης της μολνουπιραβίρης, που ανέπτυξε με την αμερικανική
εταιρία Ridgeback Bio.
Το φάρμακο μείωσε σημαντικά το ιικό φορτίο σε ασθενείς έπειτα από πέντε ημέρες θεραπευτικής αγωγής, ανακοίνωσε η εταιρία
το Σάββατο κατά τη διάρκεια συνάντησης
με ειδικούς στις μολυσματικές ασθένειες.
Η 2η φάση της δοκιμής (οι δοκιμές έχουν
τρεις φάσεις πριν από την πιθανή εμπορία)
πραγματοποιήθηκε σε 202 ασθενείς εκτός
νοσοκομείου, που είχαν Covid-19 με συμπτώματα. Δεν υπήρξε προειδοποίηση όσον
αφορά την ασφάλεια και «στα τέσσερα σοβαρά περιστατικά που αναφέρθηκαν, κανένα
δεν θεωρήθηκε ότι είχε σχέση με το φάρμακο
που μελετάται», διευκρινίζει το εργαστήριο.

Κυβερνοεπίθεση
από Ρώσους και
Κινέζους για τα
εμβόλια κατά του
κορωνοϊού
δέχθηκε ο ΕΜΑ
Βερολίνο
Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και Κινέζοι
κατάσκοποι φέρονται να εμπλέκονται σε
κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν πέρυσι
κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), σύμφωνα με πληροφορίες της
ολλανδικής εφημερίδας «De Volkskrant», οι
οποίες αναμεταδίδονται από την γερμανική
BILD.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο ΕΜΑ, ο οποίος εδρεύει στο ‹Αμστερνταμ, ανέφερε τον
περασμένο Δεκέμβριο την περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία υπεκλάπησαν και διέρρευσαν στο διαδίκτυο έγγραφα
σχετικά με εμβόλια και φάρμακα κατά της
Covid-19.
Ο ΕΜΑ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, σε συνεργασία με τις ολλανδικές και τις ευρωπαϊκές
αρμόδιες αρχές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν
ακόμη αποδώσει καρπούς.
Η ολλανδική εφημερίδα ωστόσο γράφει σήμερα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έγινε στόχος Κινέζων κατασκόπων ήδη
στις αρχές του 2020, ενώ αργότερα δέχθηκε
επίθεση και από Ρώσους χάκερς. Οι Κινέζοι,
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέκτησαν πρόσβαση χακάροντας το σύστημα
ενός γερμανικού πανεπιστημίου, ενώ το περασμένο φθινόπωρο οι Ρώσοι εκμεταλλεύτηκαν κάποια κενά ασφαλείας του ίδιου του
ΕΜΑ και, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα
σε επιλεγμένα στελέχη του Οργανισμού,
δήθεν από συνεργάτη τους, κατάφεραν να
εγκαταστήσουν το κακόβουλο λογισμικό,
μέσω του οποίου παρακολουθούσαν το σύνολο της αλληλογραφίας επί σχεδόν έναν
μήνα. Μεταξύ των εγγράφων στα οποία
απέκτησαν πρόσβαση οι χάκερς ήταν εμπιστευτικά σημειώματα των BioNTech και
Pfizer σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Η «De Volkskrant» επισημαίνει πάντως ότι
το ενδιαφέρον των Ρώσων επικεντρωνόταν
κυρίως στην στρατηγική εμβολιασμού της
ΕΕ και στο εμβόλιο που επέλεγε κάθε χώρα.

Οικονομία
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Λευκωσία. ΚΥΠΕ

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε
με άνοδο 573,8 μονάδων (+1,86%), στις
31.497,94 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, των εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας τεχνολογίας, έκλεισε ενισχυμένος κατά 196,68 μονάδες (+1,55%), στις
12.920,15 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P
500, πιο ενδεικτικός της γενικής τάσης,
έκλεισε με άνοδο 73,31 μονάδων (+1,95%),
στις 3.841,78 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με
απώλειες 0,78% στις 408,68 μονάδες. Ο έτερος πανευρωπαϊκός Stoxx 50 έχασε 0,95%
στις 3.669,54 μονάδες.
Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX
υποχώρησε 0,97% στις 13.920,69 μονάδες, ο
βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,31% στις
6.630,52 μονάδες και ο γαλλικός CAC-40 διολίσθησε 0,82% στις 5.782,65 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX-35 σημείωσε απώλειες 0,80% στις 8.286,80 μονάδες
και ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με πτώση
0,55% στις 22.965,63 μονάδες.

Το ευρώ στα $1,1938
Θετικά επηρέασαν το δολάριο τα στοιχεία
από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς η
υποχώρηση των μετοχικών αγορών και η
άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ μετά και την ομιλία του Προέδρου της Fed.
Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που
ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα
1,1938 δολ.
Το ευρώ βρίσκεται στα 129,280 γεν, στο
0,8630 με τη στερλίνα και στο 1,1065 με το
ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,28% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 108,280 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
πτώση 0,42% και διαμορφώνεται στα 1,3837
δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι αποδόσεις των ομολόγων. Η μικρότερη του αναμενομένου ύφεση της ελληνικής
οικονομίας (-8,2%) αποσόβησε τις πιέσεις
που εμφανίστηκαν σε άλλες περιφερειακές
αγορές της ευρωζώνης μετά τις δηλώσεις του
επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής
Τράπεζας των ΗΠΑ.
Για μία ακόμη φορά η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ξεκίνησε από την Αμερικανική αγορά συμπαρασύροντας σε μικρότερο βαθμό προς το παρόν και τους Ευρωπαϊκούς τίτλους. Αιτία στάθηκαν οι δηλώσεις
του επικεφαλής της Fed Jerome Powell, ο
οποίος αν και αναγνώρισε ότι η άνοδος των
αποδόσεων είναι «αξιοσημείωτη» προσέθεσε
ότι δεν αποτελεί «αξιοσημείωτη» διαταραχή.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών
της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν
συναλλαγές 169 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα
65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,97% από 0,99%
έναντι -0,30% του αντίστοιχου γερμανικού με
αποτέλεσμα το περιθώριο να διατηρηθεί στο
1,27%.

Χρηματιστήριο
Κύπρου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Θριάσιο
Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΡΙΖΑ/STR

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε άνοδο 4,11% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που
τελειώνει, «σβήνοντας» και τις απώλειές
που σημείωνε από τις αρχές του έτους, δείχνοντας διάθεση να καλύψει μέρος από την
υστέρηση που εμφανίζει σε σχέση με τις διεθνείς αγορές.
Η αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος διέσπασε την ισχυρή αντίσταση των 820
μονάδων, βρίσκοντας στήριγμα στα καλύτερα
των προβλέψεων στοιχεία για την πορεία του
ΑΕΠ το 2020 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Υψηλά κέρδη 12,20% κατέγραψε ο τραπεζικός
κλάδος, ενώ η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει
συνολικά κέρδη 10,08%.
Στις διεθνείς αγορές υπάρχει ανησυχία από την
άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ, έφτασε στο
χαμηλό του 0,62% τον Ιούλιο του 2020 και έκτοτε
αυξήθηκε σε επίπεδα παρόμοια με τα προ πανδημίας χαμηλά του 1,50%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 825,02 μονάδες, έναντι 792,38 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 4,11%.
Από τις αρχές του 2021 καταγράφει άνοδο σε
ποσοστό 1,98%.
Τεχνικά, εάν η αγορά διασπάσει πειστικά την
αντίσταση των 820 μονάδων, ανοίγει ο δρόμος για
την επόμενη αντίσταση στη ζώνη των 840-850

μονάδων, ενώ στηρίξεις υπάρχουν στις 810 και χαμηλότερα στις 780 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,82%,
ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο
2,52%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
υψηλά κέρδη σε ποσοστό 12,20%, ενώ κάλυψε τις
απώλειες που σημείωνε από τις αρχές του νέου
έτους και σημειώνει άνοδο 1,23%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα
345,372 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών
διαμορφώθηκε στα 69,074 εκατ. ευρώ, από 67,598
εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,909 δισ. ευρώ και
διαμορφώθηκε στα 55, 483 δισ. ευρώ, ενώ από τις
αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 1,618 δισ.
ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha
Bank και η Eurobank, διακινώντας 10.928.904 και
5.949.985 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Alpha Bank με 10,312 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με
6,182 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 44 πτωτικά και
23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Επίλεκτος +11,73% και Μαθιός Πυρίμαχα +9,47%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Ευρωσύμβουλοι -6,98% και Καραμολέγκος
-5,31%.

Κατά 8,2% υποχώρησε το ΑΕΠ το 2020
Καλύτερα του αναμενόμενου ήταν τα στοιχεία
για την ύφεση πέρυσι, καθώς η μείωση του ΑΕΠ
ανήλθε σε 8,2%, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
να διαμορφώνεται σε 168,5 δισ. ευρώ έναντι 183,6
δισ. ευρώ το 2019.
Το δ› τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το αντίστοιχο
του 2019, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,9%, ενώ σε
σχέση με το γ› τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση
κατά 2,7%.
Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς
λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 σε σχέση με το
2019:
* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 3,4% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 5,2%, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 2,7%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 4,9%.
*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν
21,7%.
*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 6,8%. Το δ› τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2019:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 2,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 4,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρ-

νησης αυξήθηκε 7,3%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 1,6%.
*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 13,4% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
13,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν
55,4%).
*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 9,5% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν
2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά
30,9%).
Ενώ, το δ› τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το γ›
τρίμηνο του 2020:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 1,4%.
*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
αυξήθηκαν 1%.
*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 31,8% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
4,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν
10,3%). *Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 3,6% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 9,9%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρδη κατέγραψε στην τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σε εβδομαδιαία βάση, η κυπριακή αγορά σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,76%
ή 1,59 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή
στις 59,00 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση
της τάξης του 0,51%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 4,178,283.44.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
35,03 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,49%.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, αύξηση σημείωσαν ο δείκτης
των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 2,99%, της
Εναλλακτικής Αγοράς 0,95%, της Κύριας
Αγοράς 0,52%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισε ο
δείκτης των Επενδυτικών.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €4,069,392.4300 (τιμή κλεισίματος
€0.7500– άνοδος 2,74%), της Τράπεζας Κύπρου με €33,062.5700 (τιμή κλεισίματος
€0.8640– άνοδος 0,47%), της The Cyprus
Cement με €27,750.4000 (τιμή κλεισίματος
€0.4100– άνοδος 2,50%), της Petrolina
(Holdings) με €23,235.0000 (τιμή κλεισίματος €1.0000– χωρίς μεταβολή) και της C.C.C.
Tourist Enterprises με €13,024.3100 (τιμή
κλεισίματος €0.1270 – άνοδος 17,59%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και
1 αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε στις 127.

Μείωση 1,3%
στην απασχόληση
Μείωση κατά 1,3% ή κατά 6.035 άτομα σημείωσε η συνολική απασχόληση το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2019, ενώ μείωση κατά 6,3% κατέγραψαν οι πραγματικές ώρες απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προκαταρτική
εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν
κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζεται
στα 442.271 άτομα, εκ των οποίων 392.697 είναι υπάλληλοι και 49.574 αυτοαπασχολούμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων το 4ο τρίμηνο του 2019 είχε ανέλθει στα 448.236 άτομα, εκ των οποίων 397.786 ήταν υπάλληλοι
και 50.450 αυτοαπασχολούμενοι.
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2019, η συνολική απασχόληση για το 4ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 1,3%.
Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις
παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), Μεταφορών και Αποθήκευσης
(NACE H), Διοικητικών και Υποστηρικτικών
Δραστηριοτήτων (NACE N), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R) και Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών
(NACE S).
Εξάλλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πραγματικές ώρες
εργασίας για το 4ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζονται στις 190.615 χιλιάδες, με ποσοστό
μείωσης 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Σημειώνεται ότι οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4ο τρίμηνο του 2019 υπολογίζονται στις 203.481 χιλιάδες.
Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις
παρατηρήθηκαν το 4ο τρίμηνο του 2020
στους τομείς των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I),
Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H),
Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE N), Τεχνών, Διασκέδασης και
Ψυχαγωγίας (NACE R) και Άλλων Δραστηριοτήτων.

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 • Monday, March 8, 2021

Κύπρος

26
GreekNews26

Γιώργος Πενηνταέξ: Κράτησα την εγκυρότητα ως κόρη οφθαλμού
Λευκωσία.- Της Ήβης Μιτσίδου-Φίλιπς
Φωτογραφία: Κάτια Χριστοδούλου

στολή του ΚΥΠΕ», αναφέρει, σημειώνοντας παράλληλα ότι «θεωρώ ότι κρατήσαμε ψηλά τη σημαία την αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας». Έδωσε το παράδειγμα του προϋπολογισμού το ΚΥΠΕ, ο οποίος τα τελευταία 37 χρόνια
«περνά κάθε χρόνο ομόφωνα από όλα τα κόμματα στη Βουλή». Αυτό, σημειώνει, «λέει πολλά για
μένα».
Σύμφωνα με τον Γιώργο Πενηνταέξ «κρατήσαμε ψηλά τις αρχές. Να εμπνέουμε τους δημοσιογράφους μας να λειτουργούν κατά αντικειμενικό τρόπο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους
και δεν έχουν να φοβηθούν από κανένα».
Παρεμβάσεις, λέει, «και προσπάθειες παρεμβάσεων μπορεί να υπάρξουν κατά καιρούς, όμως
όταν εμείς είμαστε σταθεροί στις αρχές μας δεν
φοβόμαστε τίποτα». «Κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και στο τέλος της ημέρας όλοι το αναγνωρίζουν αυτό», προσθέτει.

Η

εγκυρότητα είναι το «Άλφα και το
Ωμέγα» στη δημοσιογραφία και θεωρώ ότι την κράτησα ως κόρη οφθαλμού κατά
τη διάρκεια της θητείας μου εδώ στο πρακτορείο, δηλώνει σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ο
Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος αφυπηρετεί επίσημα από τη θέση του Διευθυντή στο τέλος
Μαρτίου έχοντας συνεχή παρουσία στο πρακτορείο για 37 χρόνια.
Ο κ. Πενηνταέξ μιλάει στο ΚΥΠΕ για την πορεία του, τους κομβικούς σταθμούς στην ιστορία
του πρακτορείου, τη διεθνή του δράση, τις προκλήσεις για το μέλλον, αλλά και την βασική αρχή που ο ίδιος υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της
θητείας του, αυτή, όπως λέει, της διαφύλαξης
της εγκυρότητας του πρακτορείου. Παρεμβάσεις και προσπάθειες παρεμβάσεων μπορεί να
υπάρξουν κατά καιρούς, αναφέρει, «όμως όταν
εμείς είμαστε σταθεροί στις αρχές μας δεν φοβόμαστε τίποτα». «Κάνουμε σωστά τη δουλειά μας
και στο τέλος της ημέρας όλοι το αναγνωρίζουν
αυτό», προσθέτει.

Η αρχή και τα δύσκολα
πρώτα χρόνια

Ερωτηθείς για τα πρώτα χρόνια του ΚΥΠΕ
αναφέρει ότι «με παίρνετε πίσω 37 ολόκληρα
χρόνια, βέβαια». «Ήμουν δημοσιογράφος στην
αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Mail, όταν μου
πρότεινε ο μακαριστός Ανδρέας Χριστοφίδης,
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επί Κυβέρνησης Κυπριανού να έρθω στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και να ιδρύσουμε το ΚΥΠΕ». «Ακολούθησε βασικά λίγους μήνες μετά την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους τον Νοέμβριο του 1983, Έτσι,
την 1η Φεβρουαρίου 1984 ξεκίνησα ως πλήρους
απασχόλησης δημοσιογράφος στο ΚΥΠΕ», προσθέτει.
Σε ερώτηση αν ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια απαντάει «πάρα πολύ δύσκολα». «Μπορώ να
σας πω ότι είχαμε να στέλνουμε ειδήσεις μόνο
στην αγγλική γλώσσα και ίσως να είναι πρωτάκουστο στο κόσμο ένα εθνικό πρακτορείο ειδήσεων να μεταδίδει σε ξένη γλώσσα παρά στην
μητρική του γλώσσα, δηλαδή την ελληνική», λέει.
Όμως, εξηγεί, «η δημιουργία του Κυπριακού
Πρακτορείου Ειδήσεων ήταν ακριβώς μέσα στα
πλαίσια της διαφώτισης προς το εξωτερικό. Γι
αυτό μεταδίδαμε στην αγγλική γλώσσα όλες τις
ειδήσεις».
Δεν απευθυνόμασταν, προσθέτει, «στο κυπριακό κοινό, αλλά στη διεθνή κοινή γνώμη σε μια
προσπάθεια να διαφωτίσουμε για τις θέσεις της
κυπριακής κυβέρνησης και του κράτους μας για
την τουρκική εισβολή».

Οι κομβικοί σταθμοί του ΚΥΠΕ

Σε ερώτηση ποιους σταθμούς στην πορεία του
ΚΥΠΕ θεωρεί ως τους πιο σημαντικούς ο Γιώργος Πενηνταέξ σημειώνει την πρώτη αναφορά
για Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων το 1959 με
τον τότε Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Μιλτιάδη
Χριστοδούλου. «Όταν ο Μακάριος επέστρεψε
από τις Σεϋχέλλες στην Αθήνα, εκεί έγινε η πρώτη αναφορά. Έβγαλε ανακοινώσεις η Προεδρία
τότε λέγοντας ότι η πηγή είναι το Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων», λέει.
Συνεχίζει λέγοντας ότι «το 1976 με το δημοσιογράφο Αντρέα Χατζήπαπα ξεκίνησε να μεταδίδει ειδήσεις στα αγγλικά από το ΓΤΠ». Ένα κομβικό σημείο, βέβαια, αναφέρει, «ήταν το 1984
όταν πλέον απέκτησε το γραφείο του το ΚΥΠΕ». Σύμφωνα με τον ίδιο ένα άλλο κομβικό σημείο ήταν το 1989 όταν ψηφίστηκε ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων νόμος και απέκτησε πλέον νομική υπόσταση το ΚΥΠΕ.
Το 1996, προσθέτει, «ήταν η πρώτη χρονιά
που άρχισε να μεταδίδει στα ελληνικά γιατί στο
μεταξύ υπήρξε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Κύ-

προ και υπήρξε πλέον η ανάγκη να μεταδίδουμε
ειδήσεις στην ελληνική γλώσσα». Αναφορά έκανε και στην έναρξη της μετάδοσης ειδήσεων
στην τουρκική γλώσσα το 2002 και στην αραβική το 2017.
Το ΚΥΠΕ, λέει, «είναι ένα μικρό πρακτορείο
ειδήσεων το οποίο αποτελεί ίσως παράδειγμα
προς μίμηση για άλλα μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία δεν μεταδίδουν καν σε τέσσερις
γλώσσες». «Το δικό μας πρακτορείο, εξ ανάγκης
βέβαια στα πλαίσια της διαφώτισης και της ενημέρωσης και πληροφόρησης και στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, μεταδίδει σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες», προσθέτει.

Η εγκυρότητα και η
αντικειμενικότητα
ως κόρη οφθαλμού

Ερωτηθείς ποια ήταν η κύρια αρχή την οποία
πάντοτε ακολούθησε όσον αφορά τη δημοσιογραφία στο ΚΥΠΕ αλλά και τη λειτουργία του
απαντάει «πρώτα και πάνω απ’ όλα η εγκυρότητα».
«Για μένα ήταν το Άλφα και το Ωμέγα η εγκυρότητα», τονίζει, «όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από το ΚΥΠΕ να είναι διασταυρωμένες, να είναι σίγουρες».
Γιατί, σημειώνει, «λόγω του ότι ήταν το εθνικό
πρακτορείο ειδήσεων θα έπρεπε να μεταδίδουμε
έγκυρες πληροφορίες και μάλιστα με αντικειμενικότητα να μεταδίδουμε όλες τις θέσεις».
Ήταν, αναφέρει ο κ. Πενηνταέξ, «πολύ βασικό
στοιχείο αυτό γιατί η εγκυρότητα είναι το Άλφα
και το Ωμέγα στη δημοσιογραφία και θεωρώ ότι
το κράτησα ως κόρη οφθαλμού κατά τη διάρκεια
της θητείας μου εδώ στο πρακτορείο».

Η διεθνής δράση του ΚΥΠΕ

Κληθείς να πει λίγα λόγια και τη δράση του ως
εκπρόσωπος του ΚΥΠΕ στα διεθνή φόρα των
πρακτορείων ειδήσεων απαντάει ότι «το ΚΥΠΕ
στο επίπεδο του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων
παίζει και το δικό του ρόλο στο εξωτερικό».
Συμμετέχει, λέει, «σε πάρα πολλές συμμαχίες
πρακτορείων ειδήσεων», προσθέτοντας ότι «το
ΚΥΠΕ έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας
με πάνω από 30 εθνικά πρακτορεία ειδήσεων».
Το ΚΥΠΕ, προσθέτει, είναι μέλος της Συμμαχίας των Πρακτορείων Ειδήσεων της Μεσογείου
από το 1993. «Από το 2002 είμαι ΓΓ αυτής της
Συμμαχίας που είναι η πιο ψηλή θέση σ’ αυτή τη
Συμμαχία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό»,
σημείωσε. Ο κ. Πενηνταέξ αναφέρει επίσης ότι
έχει επανεκλεγεί 7 φορές για τριετή θητεία, μάλιστα και χωρίς ανθυποψήφιο. «Στο εξωτερικό
δεν μετρά το μέγεθος της χώρας σου αλλά τι
δράση επιδεικνύεις και ποιος είσαι», συμπληρώνει.
Ταυτόχρονα, συνεχίζει, το ΚΥΠΕ είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Πρακτορείων Ειδήσεων στο Ανώτατο Συμβούλιο της οποίας ο ίδιος υπηρέτησε για τρία χρόνια ενώ θήτευσε επίσης ως Πρόεδρος της Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων των Βαλκανίων και της Νοτια-

νατολικής Ευρώπης. Το ΚΥΠΕ, αναφέρει, «είναι
επίσης μέλος της Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων της Μαύρης Θάλασσας».
«Συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα, στην Παγκόσμια Συμμαχία των Πρακτορείων Ειδήσεων. Ως
εκπρόσωπος της Συμμαχίας των Πρακτορείων
Ειδήσεων της Μεσογείου συμμετείχα σε πάρα
πολλά συνέδρια και ΓΣ πολλών περιφερειακών
συμμαχιών πρακτορείων ειδήσεων».
Είναι μια πτυχή, σημειώνει, «που ίσως να μην
είναι γνωστή στην Κύπρο, όμως είναι πολύ σημαντική για την Κύπρο μας και για το ΚΥΠΕ να
είναι στο χάρτη αυτής των διεθνών συμμαχιών
πρακτορείων ειδήσεων».
«Θεωρώ ότι έχουμε να παίξουμε εκεί ένα ρόλο
σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό για την μικρή μας πατρίδα να ακούγεται σε αυτά τα φόρα», προσθέτει.

Η λειτουργία του ΚΥΠΕ
εν μέσω πανδημίας

Σε ερώτηση πόσο επηρεάστηκε η λειτουργία
του πρακτορείου από την πανδημία και πως διαχειρίστηκε την κατάσταση ο κ. Πενηνταέξ λέει
ότι το ΚΥΠΕ πέρασε μέσα σε πολλά στάδια σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Σίγουρα, αναγνωρίζει, «η πανδημία ήταν μια
από τις δύσκολες περιόδους που πέρασε αλλά
και περνά ακόμα το ΚΥΠΕ». Όμως, προσθέτει,
«πιστεύω ότι έγινε σωστή διαχείριση». Εμείς,
αναφέρει, εφαρμόσαμε σχέδια από την αρχή,
προσθέτοντας ότι «έχουμε σχέδια B και Γ για να
μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε
σε λειτουργία το ΚΥΠΕ».
Ήταν, σημειώνει, «μια δοκιμασία την οποία
πέρασε και περνά με επιτυχία το ΚΥΠΕ». «Μέσα από τα μέτρα που λαμβάνονται για να προστατεύσουμε και το προσωπικό του ΚΥΠΕ αλλά
και πολύ περισσότερο να κρατήσουμε τη συνέχεια του ΚΥΠΕ εφαρμόσαμε τέτοια σχέδια ούτως ώστε και στην περίπτωση που ασθενήσει κάποιος - και υπήρξαν περιπτώσεις - η λειτουργία
του ΚΥΠΕ να συνεχίσει, γιατί θεωρούμε πάρα
πολύ σημαντική τη συνεχή ροή ειδήσεων για το
ΚΥΠΕ και για την πατρίδα μας», συμπληρώνει.

Όταν είμαστε σταθεροί στις
αρχές μας δεν φοβόμαστε τίποτα

Κληθείς να πει αν υπάρχει κάτι για το οποίο
μετανιώνει κατά τη θητεία του στο ΚΥΠΕ απαντάει ότι «δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω για
κάτι», προσθέτοντας ότι «άνθρωπος ήμουν, μπορεί να έκανα λάθη. Αναγνωρίζω τα λάθη μου. Είναι μέσα από τα λάθη και τα βιώματα που ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος».
Θεωρώ, λέει, «ότι έδωσα το είναι μου για το
ΚΥΠΕ. Για μένα το ΚΥΠΕ δεν ήταν το δεύτερο
μου σπίτι, ήταν το πρώτο μου σπίτι. Για 37 ολόκληρα χρόνια δεν ήξερα τι σημαίνει σπίτι και οικογένεια». Ήμουν, προσθέτει, «πάντοτε αφοσιωμένος, με πολύ πάθος και ζήλο να φέρω σε πέρας
την αποστολή μου που μου εναπόθεσε η Πολιτεία βεβαίως».
«Πίστεψα πάρα πολύ στον ρόλο και στην απο-

Με στήριξη από το κράτος και
όραμα το ΚΥΠΕ θα πάει μπροστά

Σε ερώτηση ποιες θεωρεί είναι οι προκλήσεις
που καλείται να αντιμετωπίσει το ΚΥΠΕ στο εγγύς μέλλον αλλά και πιο μεσοπρόθεσμα απαντάει ότι «οι προκλήσεις για το ΚΥΠΕ και για
όλα τα πρακτορεία ειδήσεων είναι πάντοτε εκεί».
Υπάρχουν, αναφέρει «τρομερές ανάγκες. Ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας θα πρέπει το
ΚΥΠΕ να αναβαθμίζεται συνεχώς. Να ακολουθεί την τεχνολογία».
Εδώ, σημειώνει, «θα πρέπει και το κράτος
επειδή είναι ημικρατικός οργανισμός να εγκύψει
με πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο ΚΥΠΕ για να
μπορέσει το ΚΥΠΕ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής».
Τα πρακτορεία ειδήσεων, αναφέρει, «πρέπει
να κοιτάζουν πάντοτε μπροστά να ψάχνουν και
να εισάγουν νέες υπηρεσίες ούτως ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν».
«Θεωρώ ότι το ΚΥΠΕ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και χρειάζεται την κυβέρνηση και το κράτος να το ενισχύουν είτε με
δημοσιογράφους, με νέα στελέχη και όχι να υποφέρει από υποστελέχωση και άλλα προβλήματα
τα οποία παίρνουν πίσω το ΚΥΠΕ παρά να το
πηγαίνουν μπροστά», λέει.
Εκφράζει επίσης την πεποίθηση ότι «έχει ένα
λαμπρό μέλλον το ΚΥΠΕ φτάνει να εγκύψουμε
πάνω στα προβλήματα του, να δούμε μπροστά
και με όραμα να προχωρήσουμε στην επόμενη
εποχή».

Τα επόμενα βήματα

Σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα του, απαντάει ότι «κάθε αρχή και τέλος, αλλά κάθε τέλος
και μια αρχή».
Θεωρώ, αναφέρει ο κ. Πενηνταέξ, «ότι οι προκλήσεις της ζωής είναι πάντοτε μπροστά μας.
Κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν και στα βιώματα αυτά μας κάνουν σοφότερους για να σκεφτούμε κάτι καλύτερο».
Είμαι, προσθέτει, «δόξα τω Θεώ γεμάτος ενέργεια για να προσφέρω ακόμα περισσότερα και
στον επαγγελματικό τομέα».
«Στον φιλανθρωπικό τομέα στον οποίο είμαι
αναμεμιγμένος γύρω στα 40 χρόνια ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Ένα Όνειρο Μια Ευχή για
τα παιδιά με καρκίνο και μέλος του ΔΣ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος της τράπεζας δοτών μυελού των οστών θα συνεχίσω, ό,τι και να συμβαίνει», διαβεβαιώνει.
Για μένα, εξηγεί, «είναι μια κατάθεση ψυχής.
Θέλω να βοηθήσω όσον το δυνατόν το συνάνθρωπό μου».
Αναφέρεται επίσης σε ενδεχόμενες άλλες
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει «γιατί θα πρέπει
να υπηρετήσουμε αυτό το λαό γιατί δεινοπαθεί,
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κάτω στον κόσμο και πρέπει να σταθούμε δίπλα του, να βάλουμε ένα στοπ σε αυτή την κατρακύλα και στις
πολλές εκπτώσεις αξιών που δυστυχώς σήμερα
βιώνουμε».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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Ξεκινά επαφές με τους ηγέτες τη Δευτέρα η Τζέιν Χολ Λουτ
Λευκωσία.- (CNA, GreekNewsOnline)

Τ

ην αποφασιστικότητά του να συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη, με
στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
αναμένεται να εκφράσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα το πρωί
με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για
το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ.
Η κ. Λουτ φθάνει στην Κύπρο την Κυριακή το
βράδυ για συναντήσεις με τις δυο πλευρές, στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για την άτυπη διάσκεψη που έχει συγκαλέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ, και η
οποία θα διεξαχθεί στις 27 - 29 Απριλίου στη Γενεύη. Μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, η κ. Λουτ θα έχει συνάντηση στα
κατεχόμενα με τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.
Στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα ανέφερε και
στην επιστολή του προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, με την
οποία αποδέχθηκε την πρόσκλησή του για την
άτυπη πενταμερή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
αναμένεται να τονίσει τη σημασία της επανάληψης των συνομιλιών από εκεί όπου έμειναν στο
Κραν Μοντανά για την εξεύρεση βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης, στη βάση της μέχρι τώρα εργασίας που έγινε, της συναντίληψης που καταγράφηκε στις 25 Νοεμβρίου, 2019, στο Βερολίνο,
των ψηφισμάτων και των αποφάσεων του ΟΗΕ,
των αρχών και αξιών της ΕΕ και των κατά καιρούς
Συμφωνιών Κορυφής.
Θα σημειώσει εξάλλου την ανάγκη για παρουσία στη διάσκεψη της ΕΕ, μέλος της οποίας είναι
και θα παραμείνει και μετά τη λύση η Κύπρος.
Η συνάντησή της κ. Λουτ με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί της Δευτέρας,
ενώ αργότερα την ίδια ημέρα η αξιωματούχος των
Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να μεταβεί στα κατεχόμενα για να έχει συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.
Στις 9.00 το πρωί της Δευτέρας η κ. Λουτ θα
παρακαθίσει σε σύσκεψη με την Ειδική Αντιπρό-

σωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ, και τα μέλη της ομάδας για το Κυπριακό
στην Αποστολή των Καλών Υπηρεσιών του ΓΓ
των ΗΕ, για να ενημερωθεί σε σχέση με τις όποιες
εξελίξεις και επαφές γίνονται επί του εδάφους.
Κατά την παραμονή της στο νησί, η κ. Λουτ
αναμένεται επίσης να έχει συναντήσεις με τους
διαπραγματευτές των δυο πλευρών.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη η κ. Λουτ θα βρίσκεται στην Αθήνα όπου για επαφές με τον
Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια,
και με υπηρεσιακούς παράγοντες του ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών.
Ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα, προερχόμενος από το Κάιρο, για να έχει το
απόγευμα συνομιλίες με τον Κύπριο ομόλογό
του, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο του συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για το Κυπριακό, ενόψει και της άτυπης συνάντησης στη Γενεύη, αλλά και ενόψει της συζήτησης στην ΕΕ για
τα ευρωτουρκικά.

ΖΟΖΕΠ ΜΠΟΡΕΛ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ υπενθύμισε ότι η διαδικασία υπό τον ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν και ενθάρρυνε τους δύο Κύπριους ηγέτες να εκμεταλ-

λευτούν την ευκαιρία της άτυπης συνάντησης 5 +
1 στη Γενεύη τον επόμενο μήνα και να έρθουν
στις συνομιλίες προετοιμασμένοι για συμβιβασμό, όπως δήλωσε ο ίδιος κατά την επίσκεψή του
στη Λευκωσία την Παρασκευή, όπου βρέθηκε για
να συζητήσει την πορεία προς την επανάληψη
των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού
και να προσφέρει την υποστήριξη της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος
υπενθύμισε ότι «υπάρχει ένα πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, με συγκλίσεις πάνω στις
οποίες πρέπει να χτίσουμε, με την υποστήριξη
του ΟΗΕ, των Εγγυητικών Δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά
μπορεί να γίνει, προς όφελος όλων των Κυπρίων,
για την Ευρώπη και για την περιφερειακή σταθερότητα», προειδοποίησε.
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στις συναντήσεις
του με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον
Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, ο
Ύπατος Εκπρόσωπος συζήτησε τις τελευταίες
εξελίξεις και τις προοπτικές προόδου στις προσπάθειες αναζωογόνησης των διαπραγματεύσε-

ων για τον τερματισμό της διαίρεσης του νησιού.
Στη συνέχεια, ο Ζοζέπ Μπορέλ συναντήθηκε
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ για να
συζητήσει το Κυπριακό και σχετικά μέτρα της ΕΕ
για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την προσέγγιση των Τουρκοκυπρίων και της ελληνοκυπριακής κοινότητας.
«Συνάντησα τους δύο Κύπριους ηγέτες και
βγήκα από τις συνομιλίες πιστεύοντας ότι ενώ ο
δρόμος μπροστά δεν θα είναι εύκολος, μπορούν
να βρεθούν λύσεις», ξεκαθάρισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος.
«Τους ενθάρρυνα να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της άτυπης συνάντησης 5 + 1 στη Γενεύη
τον επόμενο μήνα και να έρθουν στις συνομιλίες
που προετοιμασμένοι για να συμβιβαστούν», τόνισε.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως την
επανάληψη της διαδικασίας διακανονισμού της
Κύπρου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος μετά
τις συζητήσεις του.
Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Ύπατος
Εκπρόσωπος Μπορέλ πραγματοποίησε επίσης
συναντήσεις με την Ειδική Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ και με τον Συνταγματάρχη Neil Wright,
Υπεύθυνο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την επιχείρηση
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

ΜΕΡΚΕΛ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«Μόνο με το διάλογο και στη βάση του διεθνούς δικαίου μπορούν να επιλυθούν τα διαφιλονικούμενα θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο».
Τα παραπάνω τόνισε η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στην τηλεδιάσκεψη που
είχε το απόγευμα της Παρασκευής με τον Τούρκο
Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Καγκελαρίας,
Στέφεν Ζάιμπερτ «σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, η
Καγκελάριος χαιρέτισε την εξαγγελία για έναρξη
σύντομα ανεπίσημων συνομιλιών υπό την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών».
Παράλληλα, η Γερμανίδα Καγκελάριος τόνισε
για ακόμη μια φορά την σημασία που έχουν για
την ΕΕ οι εποικοδομητικές σχέσεις με την Τουρκία.

Για λύση δύο κρατών μίλησε στον Μπορέλ ο Ερσίν Τατάρ
Λευκωσία.[- ΚΥΠΕ
Ουσιώδες για την Κύπρο και την ανατολική
Μεσόγειο η δημιουργία κλίματος ασφάλειας,
σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή δήλωσε στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την
εξωτερική πολιτική, Τζοζέπ Μπορέλ ο Τ/κ ηγέτης
Ερσίν Τατάρ επαναλαμβάνοντας την θέση του
ότι η ομοσπονδία έχει κορεσθεί και πως η ΕΕ δεν
μπορεί να συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή
της Γενεύης γιατί «έχει πάρει μέρος», αφού η Ελλάδα και οι Ε/κ είναι μέλη της.
Μετά από την συνάντηση δύο ωρών, ο Τ/κ
ηγέτης είπε ότι έθεσε στον κ. Μπορέλ θέματα κατοχύρωσης και εμπορίας του χαλουμιού, εμπορίας των πατατών, την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων εμβολίων ενώ συζήτησαν και το θέμα του
φυσικού αέριου με τον κ. Τατάρ να επαναλαμβάνει ότι η πρόταση της τ/κ πλευράς για εκμετάλλευση και εμπορίου από κοινού των υδρογονανθράκων, είναι στο τραπέζι.
Σύμφωνα με τον Ερσίν Τατάρ συζήτησαν όλα
τα θέματα λεπτομερώς και υπήρξαν και αντιπαραθέσεις. «Του το είπα και του ιδίου, αναμένουμε
από την ΕΕ και να συμπεριφερθεί και να πράξει
ουδέτερα». Βλέπουμε, συνέχισε, ότι Ελλάδα και
Ε/κ, ως μέλη της ΕΕ, διαφυλάττουν συνεχώς,
εντός των οργάνων της Ένωσης, τα δικά τους
συμφέροντα και γι αυτό το λόγο στην άτυπη συνάντηση 5 + 1 «δεν είναι σωστό να συμμετάσχει
η ΕΕ με το καθεστώς του παρατηρητή. Αυτό δεν

μπορούμε να το εγκρίνουμε γιατί δεν μπορούμε
να περιμένουμε ότι θα είναι ουδέτεροι».
Η άτυπη πενταμερή είναι πολύ σημαντική και
πριν από αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα
κλίμα εμπιστοσύνης, συνέχισε ο Ερσίν Τατάρ φέροντας ως παράδειγμα τέτοιου κλίματος είναι η
εξεύρεση λύσης στο θέμα του χαλουμιού. Ο Τ/κ
ηγέτης παρέπεμψε στην συμφωνία των δύο ηγετών το 2015 για το θέμα της κατοχύρωσης του
χαλουμιού ως προϊόν γεωγραφικής προέλευσης
στην ΕΕ. Η εμπορία του χαλουμιού που παράγεται στα κατεχόμενα μπορεί να γίνει, πρόσθεσε, με
τον ίδιο τρόπο και προϋποθέσεις που ισχύουν για
το μέλι και τα ψάρια, λέγοντας ότι δεν γίνεται
αποδεκτό το να ασκεί έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία σε διαδικασίες στα κατεχόμενα. «Θέλουμε
κι εμείς να πουλούμε χαλούμι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα στην ΕΕ, μέσω του Κανονισμού
για την Πράσινη Γραμμή, αλλά ποτέ δεν θα επιτρέψουμε οι Ε/κ να έχουν δικαιοδοσία στο βορρά». Υπάρχει μια πολιτική ευαισθησία στο ζήτημα, είπε, την οποία όσοι βρίσκονται στις Βρυξέλλες μπορεί να μην την γνωρίζουν καλά και γι’ αυτό την εξήγησε στον κ. Μπορέλ.
Σε καμία περίπτωση, συνέχισε, δεν πρόκειται
να γίνει αποδεκτή η άποψη ότι στην Κύπρο υπάρχει μία κυριαρχία και δύο διοικήσεις/εξουσίες
(authorities). Του ανέφερε, είπε, ότι στην Κύπρο
μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία συνεργασίας
δύο κρατών που θα ζούνε δίπλα δίπλα, βασισμέ-

νη στην κυριαρχική ισότητα. Μια τέτοια συμφωνία, συνέχισε, θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια
μόνιμη ειρήνη στο εσωτερικό του νησιού αλλά
και την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.
Ο κ. Μπορέλ, πρόσθεσε ο κ. Τατάρ, εργάζεται
και με την Τουρκία πάνω σε αυτό το ζήτημα που
αφορά την ευρύτερη περιοχή, στην οποία η Τουρκία είναι η πιο δυνατή χώρα – όπως ανέφερε – με
την πιο μεγάλη ακτογραμμή.
Για το θέμα της προμήθειας εμβολίων ο Τ/κ
ηγέτης είπε στον Ευρωπαίο αξιωματούχο ότι
υπάρχει μια αδικία. Ενώ στην ε/κ πλευρά, πρόσθεσε, έχουν αποσταλεί πάνω από 100.000 εμβόλια στους Τ/κ έχουν δοθεί συνολικά 10.250 δόσεις, θεωρώντας ότι είναι πολύ λιγότερο από την
ποσότητα που τους αναλογεί. «Τουλάχιστον τριπλάσια ποσότητα θα έπρεπε να είχαμε πάρει». Ο
Ευρωπαίος αξιωματούχος, πρόσθεσε ο Ερσίν Τατάρ, το συζήτησε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη.
«Συνομιλητής μας δεν είναι ο κ. Αναστασιάδης,
είναι η ΕΕ. Του το είπα, εμείς θέλουμε να παίρνουμε αυτά τα εμβόλια απευθείας από την ΕΕ».
Βεβαίως, συμπλήρωσε, η Τουρκία έχει στείλει
στο ψευδοκράτος 100.000 δόσεις μέχρι τώρα,
όλοι το γνωρίζουν αυτό, είπε στον κ. Μπορέλ.
«Αλλά άλλο θέμα το ένα, άλλο το άλλο».
Εθεσε επίσης θέμα στον Ευρωπαίο αξιωματούχο των εμποδίων που - όπως είπε – θέτουν οι Ε/κ
στις διελεύσεις από τα οδοφράγματα, με αφορμή
την πανδημία, όχι μόνο για άτομα από τρίτες χώ-

ρες, αλλά και για υπηκόους της ΕΕ. Πρόκειται,
υποστήριξε, για παραβίαση του Κανονισμού της
Πράσινης Γραμμής. Και οι ίδιοι αισθάνονται ανησυχία γι’ αυτό το ζήτημα, είπε ο κ. Τατάρ αναφερόμενος στον κ. Μπορέλ.
Εθεσε ακόμη και το θέμα των αδιάθετων 2000
τόνων πατατών που έμειναν στα κατεχόμενα γιατί, λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσε να έρθει από
την ΕΕ ο αρμόδιος για τον απαιτούμενο έλεγχο,
για να εξαχθούν προς την Ένωση.
Επανερχόμενος στο Κυπριακό στις δηλώσεις
του ο Τ/κ ηγέτης υποστήριξε ότι οι Ε/κ ποτέ δεν
θα θελήσουν να διαμοιραστούν με τους Τ/κ την
κυριαρχία, την εξουσία και τον φυσικό πλούτο.
«Μεταξύ αυτών που γνωρίζουν καλά αυτό το
πράγμα είναι και η ΕΕ και ειδικά ο κ. Μπορέλ έχει
μεγάλη εμπειρία».
«Βεβαίως κι έχουμε εναλλακτικές. Προσπαθήσαμε πολύ για μια συμφωνία, η δική μου γενιά
έδειξε μεγάλη αυτοθυσία». Αλλά, συνέχισε, είπε
στον Τζοζέπ Μπορέλ, ότι μπορούν να συνεχίσουν τον δρόμο τους ως «τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. «Δηλαδή, εμείς δεν θα
εγκλωβιστούμε σε μια συμφωνία απλά για να γίνει». Για το ότι μπορούν να επωφεληθούν εντός
της ΕΕ (μέσα από μια λύση του Κυπριακού) ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι απάντησε (στον κ. Μπορέλ)
πως έχουν την δική τους πολιτική στάση, την δική τους εθνική περηφάνεια και δεν θα την εγκαταλείψουν.
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Η Κύπρος ανοίγει την 1 Μαϊου για εμβολιασθέντες Βρετανούς
η

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

ταυτόχρονα προβάλλεται το γεγονός ότι η χώρα μας είναι ανάμεσα στις πρώτες πέντε καλύτερες στον κόσμο στη διαχείριση της πανδημίας και των συνεπειών της», αναφέρει.
Το γεγονός αυτό, προσθέτει, βελτιώνει τις
προοπτικές για την επερχόμενη τουριστική περίοδο οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω μετά
τις εντατικές διαβουλεύσεις που θα έχει εντός
Μαρτίου το Υφυπουργείο, με όλους τους οργανωτές ταξιδιών.
Αναφέρει επίσης ότι πέραν των διαβουλεύσεων με τους οργανωτές ταξιδιών, θα γίνουν, από
κοινού με το Υπουργείο Μεταφορών και τη
Hermes Airports, διαβουλεύσεις και με αεροπορικές εταιρείες.

Ο

Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος δηλώνει στον Guardian ότι η
απόφαση να ανακοινωθεί το άνοιγμα της Κύπρου από την 1η Μαΐου για όσους επισκέπτες
από τη Βρετανία θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού λήφθηκε «διότι δεν
ξέρουμε πότε θα επιτευχθεί συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο» για τον τρόπο υποδοχής
τουριστών το φετινό καλοκαίρι.
«Για τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν εδώ
θέλαμε να παράσχουμε τη βεβαιότητα ότι η Κύπρος θα είναι έτοιμη να τους καλωσορίσει. Ο
σχεδιασμός των ταξιδιών απαιτεί βεβαιότητα»,
εξηγεί ο κ. Περδίος.
Η βρετανική εφημερίδα σχολιάζει ότι η κυπριακή απόφαση ήρθε ενώ η ΕΕ «πασχίζει» να
διαμορφώσει ένα ενιαίο μέτωπο επί των λεγόμενων «εμβολιαστικών διαβατηρίων».
Ο Υφυπουργός Τουρισμού λέει επίσης ότι
κλιμάκια των δύο χωρών βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες του πώς θα λειτουργήσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.
«Είναι θέμα τεχνικών λεπτομερειών ως προς
το πώς θα μοιάζει το πιστοποιητικό. Θα έχουμε
περαιτέρω συναντήσεις τις επόμενες ημέρες και
εβδομάδες για να οριστικοποιήσουμε τα πάντα.
Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε θέλει η βρετανική Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσουμε. Είναι
το Ηνωμένο Βασίλειο που θα αποφασίσει κατά
πόσο το πιστοποιητικό θα είναι ψηφιακό ή αν
θα είναι ένα πιστοποιητικό από τον γενικό γιατρό. Δε θα ζητάμε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού βασισμένο σε δικό μας σχέδιο», διευκρινίζει ο κ. Περδίος.
Ο Υφυπουργός προσθέτει ότι από την 1η
Απριλίου οι αφίξεις από τη Βρετανία στην Κύπρο θα επιτρέπονται δίχως υποχρέωση καραντίνας, εκτός αν διαγιγνώσκονται θετικοί σε

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ

τεστ κορωνοϊού και χρειάζεται να τεθούν σε
απομόνωση.
«Βασικά εγγυόμαστε ταξίδι χωρίς καραντίνα
από το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Απριλίου. Αυτό που θα ισχύσει επιπλέον από την 1η
Μαΐου θα είναι ότι εκείνοι που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού θα διευκολύνονται ώστε να
μη χρειάζεται να κάνουν και τεστ», εξηγεί ο κ.
Περδίος στον Guardian.
Προσθέτει τέλος ότι η κυπριακή Κυβέρνηση
θα συνεχίσει να καλύπτει όλο το κόστος της διαδικασίας καραντίνας των επισκεπτών που θα
βρίσκονται θετικοί στον κορωνοϊό ενώ είναι
στην Κύπρο.
«Αλλά δεν ανοίγουμε μόνο για τους εμβολιασθέντες ταξιδιώτες. Ο καθένας θα επιτρέπεται
να ταξιδέψει εδώ, με ή χωρίς πιστοποιητικά και
ασφαλώς η ημερομηνία του ταξιδιού εξαρτάται
από τη βρετανική Κυβέρνηση και το πότε θα

αποφασίσει να επιτρέψει τα ταξίδια στο εξωτερικό», καταλήγει ο Υφυπουργός Τουρισμού.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εντατικές διαβουλεύσεις με οργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες θα έχει το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός Μαρτίου, μετά την
ανακοίνωση της απόφασης απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης να επιτρέπεται από 1η
Μαΐου η άφιξη ταξιδιωτών από τη Βρετανία που
θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του
Covid-19, χωρίς την ανάγκη διενέργειας διαγνωστικών τεστ και καραντίνας.
Σε γραπτή δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος εκφράζει ιδιαίτερα ικανοποίηση για την τεράστια δημοσιότητα που
δόθηκε στη Βρετανία για το θέμα.
«Το θέμα αποτέλεσε πρώτη είδηση στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας, ενώ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για να επιτραπεί από την 1η Μαΐου, η άφιξη ταξιδιωτών
από τη Βρετανία που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του Covid-19, συμβάλλοντας έτσι
στον έγκαιρο προγραμματισμό της τουριστικής
βιομηχανίας και των εταίρων της.
«Επί τούτου, εκφράζουμε την ικανοποίηση
μας ενόψει της τεράστιας απήχησης που είχε η
απόφαση αυτή στη Μεγάλη Βρετανία, γεγονός
που διαφαίνεται από την πληθώρα μηνυμάτων
που έχουμε λάβει και καταδεικνύεται επίσης
από το γεγονός ότι επικοινώνησαν με τον ΠΑΣΥΞΕ το BBC Λονδίνου και το BBC Σκωτίας
και ζήτησαν δηλώσεις επ’ αυτού» αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση.
Η απόφαση αυτή, προστίθεται, είναι προς
την ορθή κατεύθυνση και καταδεικνύει την
ετοιμότητα της χώρας μας να δεχθεί τουρίστες
από τη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο αυτούς που
έχουν εμβολιαστεί, αλλά και άλλους ταξιδιώτες
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που ισχύει,
προσβλέποντας σε μια επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανία του τόπου μας.

Η Κύπρος άγγιξε τους 100.000 εμβολιασμούς για Covid-19
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Η Κύπρος άγγιξε τους 100.000 εμβολιασμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου,
κάνοντας παράλληλα λόγο για επιτάχυνση του προγράμματος εμβολιασμού.
«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι η Κύπρος άγγιξε τους 100.000 εμβολιασμούς. Χάρη στα εμβόλια
εκατοντάδες ζωές σώζονται και χιλιάδες άνθρωποι
αποφεύγουν τη νόσηση» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο κ. Ιωάννου.
Ευχαριστεί παράλληλα τους πολίτες που προσέρχονται «με μεγάλη προθυμία», αλλά και τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που ακούραστα, όπως λέει,
προσφέρουν, χέρι με χέρι, ελπίδα στους συνανθρώπους τους.
«Το πρόγραμμα εμβολιασμού επιταχύνεται κάθε
εβδομάδα. Υπάρχει η πιθανότητα να ξεπεράσουμε και
το υπάρχον χρονοδιάγραμμά μας. Οι καλές επιδόσεις
της χώρας μας στην πανδημία θα συνεχιστούν φέρνοντας πιο κοντά το τέλος της περιπέτειας» συνεχίζει ο
Υπουργός.
Λέει επίσης ότι «σήμερα είναι μια μέρα αισιοδοξίας αλλά και εγρήγορσης. Συνεχίζουμε τη συλλογική
προσπάθεια».
«Αντιλαμβάνομαι την κούραση. Μέχρι όμως να εμβολιαστεί η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου πρέπει
να τηρούμε με προσήλωση τα μέτρα προστασίας. Είναι ο μόνος τρόπος για να σώσουμε ζωές και να διατηρήσουμε τις αντοχές του Συστήματος Υγείας. Μαζί
ξεκινήσαμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε» καταλήγει στη
δήλωσή του ο κ. Ιωάννου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας,
μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχαν γίνει 98.000
εμβολιασμοί, ενώ σήμερα υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού στην Κρατική Έκθεση στην Λευκωσία, στο Σπύρος Κυπριανού στην Λεμεσό και στην
Κυπερούντα. Παράλληλα, εμβολιασμοί θα γίνονται
από κινητές μονάδες στην Πάχνα και την Αθηένου.

Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί ατόμων
που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, αλλά έχουν δικαίωμα για εμβολιασμό, ενώ συνεχίζονται οι εμβολιασμοί των επαγγελματιών υγείας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μεγαλώνει η ελπίδα για επιστροφή στην καθημερινότητα, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, μετά την ανακοίνωση ότι η Κύπρος
άγγιξε τους 100.000 εμβολιασμούς.
«Σήμερα αγγίζουμε τους 100 χιλιάδες εμβολιασμούς. Η ασπίδα προστασίας μεγαλώνει και μεγαλώνει μαζί της και η ελπίδα για επιστροφή στην καθημερινότητα μας με ασφάλεια» αναφέρει ο Πρόεδρος σε
ανάρτησή του στο Twitter.
«Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επιστήμονές μας, στους ανθρώπους που οργάνωσαν και
εφαρμόζουν το πιο μεγάλο εμβολιαστικό πρόγραμμα
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χρωστάμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες που εμπιστεύονται την επιστήμη και αγκαλιάζουν το πρόγραμμα»
σημειώνει.
«Εμβολιαζόμαστε, μειώνουμε την διασπορά, συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Μαζί ξεκινήσαμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε» καταλήγει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος.

298 ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Συνολικά 298 νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19 ανακοινώθηκαν το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 36.575. Το
ποσοστό θετικότητας είναι 0,66%
Δεν καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την COVID-19, και συνεπώς ο συνολικός αριθμός θανάτων παραμένει 232.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου
Υγείας, 126 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ

των οποίων οι 25 σε σοβαρή κατάσταση.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 45.369 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και
τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen
rapid test).
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, το Σάββατο δεν καταγράφηκαν θάνατοι
ασθενών με COVID-19. Ως εκ τούτου, ο συνολικός
αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο
COVID-19 παραμένει 232, εκ των οποίων 155 άντρες
(67%), και 77 γυναίκες (33%). Ο μέσος όρος ηλικίας
των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 79 έτη.
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 126 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των
οποίων οι 25 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες
Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας.
Από τους 25 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 11 είναι διασωληνωμένοι, οι τρεις νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι
11 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η
ακόλουθη: στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 51 ασθενείς, 47 στον θάλαμο COVID και
4 στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 25 ασθενείς, 14 στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (εκ των οποίων οι 3 εκτός αναπνευστήρα), 9 στον θάλαμο COVID και 2 στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στο Γενικό Νοσοκομείο
Λεμεσού 49 ασθενείς, 44 στον θάλαμο COVID και 5
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και στο Μακάρειο Νοσοκομείο 1 ασθενής στον θάλαμο COVID.
Από τις 45.369 εργαστηριακές διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 3.262 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 42.107 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν
298 περιστατικά της νόσου COVID-19.
Αυτά που προέκυψαν ως εξής: 44 κρούσματα από

467 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας
της ιχνηλάτησης των στενών επαφών (πρωτογενείς
επαφές) κρουσμάτων, 9 κρούσματα από 715 δείγματα
που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, 24 κρούσματα
από 1.576 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, 15 κρούσματα από 252 δείγματα που
λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των
Γενικών Νοσοκομείων, 5 κρούσματα από 323 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια και 201 κρούσματα από 41.784 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: 252 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο
ως ακολούθως: στη Λευκωσία 16.304 τεστ από τα
οποία τα 29 ήταν θετικά (ποσοστό θετικότητας
0,18%), στη Λεμεσό 12.096 τεστ από τα οποία τα 131
ήταν θετικά (ποσοστό θετικότητας 1,08%), στη Λάρνακα 6.157 τεστ από τα οποία τα 19 ήταν θετικά (ποσοστό θετικότητας 0,31%), στην Πάφο 3.401 τεστ
από τα οποία τα 13 ήταν θετικά (ποσοστό θετικότητας 0,38%), στην Αμμόχωστο 1.196 από τα οποία τα
7 ήταν θετικά (ποσοστό θετικότητας 0,37%). Επίσης
έγιναν 170 τεστ σε οίκους ευγηρίας στη Λευκωσία
χωρίς να εντοπιστεί θετικό αποτέλεσμα, 848 τεστ σε
κλειστές δομές χωρίς επίσης θετικό αποτέλεσμα και
892 τεστ για τον εκπαιδευτικό τομέα από τα οποία τα
2 ήταν θετικά.
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Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το ΡΙΚ
Λευκωσία.- ΑΠΕ-GreekNewsOnline

Ε

κδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν πολίτες έξω από το ΡΙΚ για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον
διαγωνισμό της Eurovision, με τον τίτλο «El
Diablo» («Ο διάβολος»).
Με πανό στα οποία ανέγραφαν «Αγαπάμε
τον Χριστό», «Μετάνοια», αλλά και σταυρούς,
οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν την αντικατάσταση του τραγουδιού από άλλο, ενώ παρέδωσαν
ψήφισμα στον διευθυντή ειδήσεων του ΡΙΚ,
Πανίκο Χατζηπαναγή.
Σε ανακοίνωσή της η Ορθόδοξη Νεολαία
Κύπρου αναφέρει πως «το συγκεκριμένο τραγούδι «El diablo» αποτελεί ύμνο σε σκοτεινές
δυνάμεις, διακηρύττει την υποταγή του ανθρώπου στο σκότος και τον εξευτελισμό (εξ άλλου
εσείς το είπαμε από μόνοι σας ότι αναφέρεται
στο σύνδρομο της Στοκχόλμης) και προσβάλλει τον λαό μας».
Από την διαμαρτυρία δεν προέκυψε οποιοδήποτε παρατράγουδο, ούτε τα μέλη της Αστυνομίας που βρίσκονταν στον χώρο, φαίνεται να
χρειάστηκε να παρέμβουν.
Όπως θα δείτε στις πιο κάτω φωτογραφίες,
οι πολίτες διαφόρων ηλικιών που μαζεύτηκαν
έξω από το Κρατικό Κανάλι, κρατούσαν στα
χέρια τους ξύλινους σταυρούς με τον Ιησού
σταυρωμένο, εικόνες της Παναγίας, πλακάτ με

συνθήματα, ενώ ένας κρατούσε εικόνα του…
Μητροπολίτη Μόρφου.
Θυμίζουμε ότι ο Μητροπολίτης Μόρφου,
ασχολήθηκε σε κήρυγμά του με την συμμετοχή
του «El Diablo» στην φετινή Eurovision, δείχνοντας έντονα ενοχλημένος. Επίσης, η Ιερά

Σύνοδος, ζήτησε την απόσυρσή του από τον διαγωνισμό.
Οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για το
τραγούδι, θυμίζουμε ότι αφορούν τους στοίχους και τον τίτλο του, που αναφέρονται στον
διάβολο.

Πηλείδου: Σημαντικό βήμα η υπογραφή
μνημονίου για τον EuroAsia Interconnector
Λευκωσία.Της Θάλειας Νεοφύτου/ΚΥΠΕ
Σημαντικό βήμα για την προοπτική της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου,
χαρακτήρισε την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ
τη Δευτέρα η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Υπουργός ανέφερε
ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο
Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Γιούβαλ Στάινιτς θα βρίσκεται στην Κύπρο τη Δευτέρα για
την υπογραφή του μνημονίου, αφού αυτό δείχνει τη δέσμευση της ισραηλινής Κυβέρνησης
στο έργο EuroAsia Interconnector. Το ίδιο
ισχύει και για την Ελλάδα, καθώς από πλευράς
της Ελληνικής Δημοκρατίας το Μνημόνιο θα
υπογράψει ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας
Κώστας Σκρέκας, ο οποίος θα βρίσκεται σε
σύνδεση μέσω διαδικτύου για να υπογράψει το
μνημόνιο συνεργασίας.
«Το μνημόνιο συνεργασίας είναι ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει πλέον πολύ πιο
γρήγορα το έργο αυτό και να βάλουμε τέλος
στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου», σημείωσε η κα. Πηλείδου.
Πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι το τελευταίο
κράτος-μέλος της ΕΕ το οποίο είναι ενεργειακά
απομονωμένο και με το έργο αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο η ενεργειακή διασύνδεση με άλλα
κράτη, κάτι που αυξάνει και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, αλλά και η χώρα
μπορεί να εντάξει πολύ περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό
της μείγμα, λόγω της σταθερότητας που θα
προσφέρει στο δίκτυο μια τέτοια εξέλιξη. Είπε
επίσης ότι προστίθεται και η εξαγωγική δυνατότητα του ηλεκτρισμού που θα παράγεται
στην Κύπρο, επομένως οι ΑΠΕ αποκτούν πολύ
περισσότερο επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού δεν

θα αφορούν πλέον μόνο τους καταναλωτές της
Κύπρου.
Παράλληλα, σημείωσε ότι γίνεται πάρα πολλή δουλειά για να υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον
αφορά το έργο, μέσω του ταμείου Connecting
Europe Facility. Όπως είπε γύρω στον Απρίλιο
θα πρέπει να γίνει η υποβολή του αιτήματος,
επομένως ο φορέας υλοποίησης εργάζεται
σκληρά για να ετοιμάσει όλα τα έγγραφα και
τον σχεδιασμό που χρειάζεται για να υποβάλει
ένα ολοκληρωμένο πλάνο στην ΕΕ.
Πρόσθεσε ότι από πλευράς της Κύπρου η διαδικασία αδειοδότησης έχει ολοκληρωθεί και
επομένως με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την ΕΕ, ο φορέας υλοποίησης θα
μπορέσει να αρχίσει να κατασκευάζει το έργο.
Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για ολοκλήρωση του έργου είναι μέχρι τις αρχές του 2025.

Στο Κάιρο την Τρίτη για την
πρώτη επίσημη συνάντηση
του EastMed Gas Forum

Εξάλλου την Τρίτη η Υπουργός Ενέργειας
μεταβαίνει στο Κάιρο για την πρώτη επίσημη
υπουργική σύνοδο των ιδρυτικών μελών του
περιφερειακού διακυβερνητικού οργανισμού
«East Mediterranean Gas Forum» (EMGF),
όπου θα συζητηθούν διάφορα θέματα όπως διαδικαστικά για το πώς θα δουλέψει ο διεθνής
αυτός οργανισμός και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως ποιες χώρες είναι δυνατό να προστεθούν ως μέλη/παρατηρητές, αλλά και θέματα
όπως οι χώρες που θα αναλάβουν την προεδρία
όταν θα ξεκινήσει πλέον ο οργανισμός να λειτουργεί κανονικά.
Ο κ. Πηλείδου είπε ότι είναι μια σημαντική
συνάντηση και ότι είναι σημαντικό που η Κύπρος είναι ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού αυτού, οπότε έχει και το δικαίωμα να

εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της ώστε να προστεθεί το οποιοδήποτε μέλος. Ανέφερε παράλληλα ότι είναι πολύ σημαντικό πως υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ και από την ΕΕ για
συμμετοχή ως παρατηρητές και με οικονομική
στήριξη, κάτι που δείχνει ότι και ο διεθνής παράγοντας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον οργανισμό αυτό.
Είπε επίσης ότι στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης αυτής θα συζητηθεί και η υποβολή
αιτήματος από την Γαλλία για συμμετοχή της
ως πλήρες μέλος στον οργανισμό. Έχουν επίσης
εκφράσει ενδιαφέρον τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και η Ρωσία.
Στον οργανισμό συμμετέχουν τόσο χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου όσο και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου στην περιοχή.

Για πιθανή αλλαγή
όδευσης του EastMed

Ερωτηθείσα για δημοσιεύματα αναφορικά με
την αλλαγή όδευσης του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, η κα Πηλείδου ανέφερε ότι η Κύπρος δεν έχει προσεγγιστεί για το θέμα αυτό
και ως εκ τούτου δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε
συζητήσεις για το θέμα.
Ωστόσο η κα. Πηλείδου ανέφερε ότι μία τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε σε μεγάλο βαθμό τον
αρχικό σχεδιασμό που είχε υποβληθεί στην ΕΕ,
βάσει του οποίου έχει αντληθεί χρηματοδότηση, η οποία έχει επιτρέψει μια σειρά από μελέτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
Παράλληλα σημείωσε ότι πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα φυσικού αερίου πέραν του 2020-21, άρα έργα που
δεν έχουν ενταχθεί ήδη πιθανόν να μην μπορούν να συμπεριληφθούν.

Επιβεβαίωσε
την πιστοληπτική
ικανότητα
Κύπρου o S&P
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει
την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την
πάροδο της πανδημίας, να επανέλθουν σε
θετικούς ρυθμούς η ανάπτυξη, η απασχόληση και τα δημόσια οικονομικά λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης,
με αφορμή την ανακοίνωση του Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poor’s
την Παρασκευή. Ο διεθνής οίκος διατηρεί
την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα
(“BBB-“) και επιβεβαιώνει τη σταθερή προοπτική της.
«Ο Οίκος Standard & Poor’s αιτιολογεί
την απόφασή του, για επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας
στη βάση της συνετούς πολιτικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους, των ισχυρών ρευστών διαθεσίμων του Κράτους μέσω των
οποίων μειώνεται σημαντικά ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος αναχρηματοδότησης και της
συνεχιζόμενης πανευρωπαϊκης δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης» λέει ο κ.
Πετρίδης σε γραπτή δήλωσή του.
Επιπρόσθετα, συνεχίζει, ο Οίκος επισημαίνει ότι η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι οι
οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πιστοληπτική αξιολόγηση είναι γενικά ισοζυγισμένοι, παρόλη τη συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας που προκλήθηκε από την
πανδημία, με τα οφέλη που θα προκύψουν
από τις επιχορηγήσεις στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης
καθώς και της περαιτέρω βελτίωσης του
χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής χρέους.
Στα ίδια πλαίσια, λέει ο ΥΠΟΙΚ, ο Οίκος
Standard & Poor’s τονίζει ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική
αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης
της Δημοκρατίας, την επιστροφή σε ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, η
οποία είναι βαρύνουσας σημασίας για την
ουσιαστική μείωση του υψηλού δημόσιου
χρέους και παράλληλα την περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, μετά από την αύξηση που προβλέπεται μέσα στο 2021.
Ο κ. Πετρίδης σημειώνει ακόμη ότι ο Οίκος τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα σημειώσει ισχυρό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 υποστηριζόμενη από τη σταδιακή βελτίωση της
πανδημίας λόγω του εμβολιασμού και της
επίτευξης ενός από τα υψηλότερα ποσοστά
διενέργειας ελέγχου της νόσου του κορωνοϊού. Ακόμη, τονίζει ότι οι ασκούντες την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, αναμένεται ότι θα παραμείνουν προσανατολισμένοι στη μείωση των αδυναμιών που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία, στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και
στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα.
«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει
την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την
πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση
της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία
και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια
τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων» καταλήγει ο Υπουργός Οικονομικών.
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIENCED CARETAKER

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

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES
ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

hour. Call Don at 973-789-6408.

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

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

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

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

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

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

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

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

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

REV. YANNI

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

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236
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Sunday of the Last Judgment
By John Athanasatos

L

ord, when did we see You
hungry and feed You, or
thirsty and give You drink?
When did we see You a stranger and
take You in, or naked and clothe You?
Or when did we see You sick, or in
prison and come to You (Matthew 25:
37-39)?
We heard these words of our Lord
Jesus Christ this morning in the Gospel reading. Today is the Sunday of
the Last Judgment; it is also Meatfare
Sunday. It is the third Sunday of Triodion and the last day we areallowed
to eat meat until Pascha. The Last
Judgment will occur in Christ’s Second Coming, when He will judge the
living and the dead.
The aforementioned questionswill
be asked by both the righteous and
the unrighteous to Jesus. To the righteous He will say: Assuredly, I say to
you, inasmuch as you did it to one of
the least of these My brethren, you did
it to me (ibid, 40). However, to the
unrighteous He will say: For Iwas
hungry and you gave Me no food, I
was thirsty and you gave Me no drink.
I was a
stranger and you did not take Me in,
naked and you did not clothe Me, sick
and in prison
and you did not visit Me (ibid, 4243).The righteous will have eternal
life in His Heavenly Kingdom and the
unrighteous will be cast into the eternal fire prepared for the devil and his
angels (ibid,41). Just one Sunday prior, on the Sunday of the Prodigal Son,
we saw the compassion and love of
God. The father of the two sons is an
image of God. He forgave his younger son despite his prodigal living and
disobedience. So will God forgive our
sins no matter how severe they are, as
long as we repent. This Sunday, how-

ever, we see God as Judge who will
condemn the evil and welcome the
righteous into His Kingdom. When
we die we will no longer be able to repent for our sins. For those that will
be living at the time of Christ’s Second Coming, they too will not be able
to repent at the Great Judgment. That
is why it is essential for our salvation
that we repent of our sins now, for it
will be too late once we die or on
Judgment Day.At the unendurable
Tribunal, books will be opened, and
revealed will be the deeds done by all
humanity(sticheron from the Triodion). God wants us to repent and to
usher us in His Kingdom. He does
not force us to repent, it is completely voluntary and within our free will.
At the vespers last evening we
heard: On that day when You will
come to render judgment with justice,
You, O righteous Judge, will be seated
on Your throne of glory, as the King of
all. Before Your tribunal flows a fiery
river, filling everyone with fear and
awe; and all the bodiless hosts of heaven stand by attending You, as all humanity is judged, everyone according
to what they did. Spare us then, O
Master, as You are most compassionate, O Christ, and grant that we be
among the saved, we implore with
faith,O Lord(sticheron from the Triodion).Although Christ will come as
a Judge in all His Glory on the Last
Day, we must
remember that He shows us the
way to inherit His Kingdom. If we
feed the hungry, we are feeding Him.
Likewise, if we tend to someone who
is sick, we are really tending to Christ.
In the parable of the Good Samaritan,
Christ clearly tells us who our neighbor is. It is that person who is need of
our care and of our love, especially at
a vulnerable and desperate time. It
can be someone of a different faith or

even our enemy. Christ told us: Love
your enemies, do good to those who
hate you, bless those who curse you,
and pray for those who spitefully use
you… But if you love those who love
you, what credit is that to you? For
even sinners love those who love them.
And if you do good to those who do
good to you, what credit is that to you?
For even sinners do the same. And if
you lend to those from whom you hope
to receive back, what credit is that to
you? For even sinners lendto sinners to
receive as much back. But love your
enemies, do good, and lend, hopingfor
nothing in return; and your reward
will be great, and you will be sons of
the Most High (Luke, 6:27-28, 32-35).
Yes, it is hard to do good to those
who hurt us or to give to those we
don’t know but this
is what Christ has called us to do.
Of course we should be good to those
who are goodto us and to those who
love us, but that is too easy. In our everyday life God providesopportunities for us to care for our neighbor.
Whether it is giving a homeless person onthe subway money or giving a
stranger CPR, there are always opportunities. The question is are we
goingto be a passerby or a Good Samaritan? When we help our neighbor, we can see Christ’sface in that
person, even our enemy, provided
that we act out of love and with humility.We are to do this not with personal gain in mind in this world but
rather spiritual gain inthe Kingdom
that awaits us. We are to give of ourselves with a pure heart with no expectations except to please God.
The day before the Sunday of the
Last Judgmentis Saturday of the
Souls, when we
commemorate the departed who
have gone before us. We pray that
God will bemerciful to them on the

Last Day and grant them eternal life
in His Kingdom. Thedeparted need
our prayers since they are no longer
able to repent for their sins. Theydepend on the living to pray for
them. On that day when trumpets
sound, the graves and tombs will be
emptied, and in trembling all mankind
will be resurrected then, to be judged
by You. Those who did what was right
will rejoice awaiting their reward from
You, O gracious God; while on the other hand those who sinned will shudder
and cry in pain, as they are sent to
punishment and are separated from
the elect. Therefore, Lord of glory, as
You are good, be merciful to us, and
count us worthy to be among those
who truly loved You, O Christ(sticheron from the Triodion).When we
commemorate the dead on the Saturday ofthe Souls or on any other day,
let us be mindful of our own eventual death. We too will one day be
among thedeparted and very much in
need of prayers from the living.Let

these sacred days be a wake-up call
forus that as long as we have breath in
our lungs, we have the ability to correct our waysand prepare ourselves
for the inevitable and great Judgment
of Christ.
Alas, dark soul of mine! How long
will you delay cutting off your wicked
ways? How long will you just lie there
in idleness? Why not bring to mind the
awful hour of death? Why not shudder
picturing the dread Judgment Seat of
the Savior?Tell me, what will be your
defense, how will you respond? The evidence of what you did will be presented, your own actions will accuse you
and condemn you. O my soul, it is almost time. So run before it is too late,
and in faith cry out, «I have sinned, O
Lord, I have sinned against You. But I
know Your compassion, O Lover of humanity. So I pray, O Good Shepherd,
please do not deny me a place at Your
right hand, in Your great mercy.»(2nd
Doxastikon of Great Vespers, from
the Triodion)

How Erdogan’s Increasingly Erratic Rule in Turkey Presents a Risk to the World
By Ian Bremmer
Over the past 18 years, Recep Tayyip Erdogan
has consolidated more power than any leader
since Mustafa Kemal Ataturk, the founder of
modern Turkey. He has transformed Turkey’s
politics, faced down a military coup, and rewritten the country’s constitution to give his presidency additional power. But his combative style
and autocratic instincts have earned him critics
at home and abroad. His biggest political problem at the moment is economic: unemployment
stands near 14%, inflation remains in double
digits, and the pandemic grinds on.
The president and his Justice and Development Party (AKP) are paying a political price
for all this. President Erdogan has trailed rival
Ekrem Imamoglu in head-to-head matchups in
a number of recent polls. A recent poll from
Turkiye Raporu found that the AKP’s vote share
in a prospective election has fallen below 30
percent for the first time ever. Erdogan’s willingness to allow a new Central Bank governor to
sharply raise interest rates late last year has stabilized conditions by cooling inflation and attracting more foreign investment. As COVID-19
weighs more heavily on household wealth, domestic political pressure is growing, and de-

mand for change is rising. In coming months,
Erdogan may well revert to the kind of quick fix
economic policies that made Turkey so fragile
in the first place.
In the meantime, short on bread, Erdogan
has offered circuses he hopes will rally his base
and distract from hard times. When students
protested Erdogan’s choice of a political loyalist
as rector at a major university, he attacked them
as terrorists, and many were arrested. He has
picked a political fight by calling for new constitutional changes that would give the president
new powers he says he needs, despite the near
certainty that it can’t win the super-majority
vote needed for ratification in parliament. Erdogan has also worked hard to stoke national
pride. Last month, he pledged to mark the
100-year anniversary of modern Turkey’s
founding with a space mission that culminates
in “first contact with the moon” followed later
by a manned mission. His poor polling suggests
the public’s priorities lie closer to home.
Erdogan has also turned toward more predictable targets. On February 8, he hinted at
coming good news on the security front. But
then a plan to rescue Turkish hostages held by
Kurdish separatists in northern Iraq turned disastrous, and Erdogan was forced to cancel a
promised triumphant televised speech. Next

came news that Erdogan’s government had arrested more than 700 people, including members of a pro-Kurdish political party on suspicion of ties to separatists. He could try to ban
that party entirely, creating a new source of friction both inside and outside Turkey.
In fact, Erdogan heavy-handed approach to
domestic opposition fuels tensions with other
governments. After all, U.S. President Joe Biden
and E.U. leaders care far more than Donald
Trump did about democracy and respect for
human rights. But there are many issues dividing Turkey and the West. NATO member Turkey’s purchase of a Russian S-400 missile system
over U.S. and European objections is one bone
of contention. The upcoming trial in New York
City of state-owned Turkish lender Halkbank
on charges of helping Iran to evade sanctions
could prove deeply embarrassing to Erdogan
personally.
Erdogan has defied E.U. objections to authorize oil exploration in contested areas of the
eastern Mediterranean. That’s on hold for the
moment. But Erdogan also created a crisis last
year when he announced he had “opened the
gates to Europe” for refugees Turkey had housed
as part of a deal with the E.U. Recently, after
Turkey sent a survey vessel into parts of the Aegean it knew would provoke anger in Athens,

Turkish officials complained that Greek warplanes had harassed the ship. Erdogan also continues to oppose E.U. plans for reunification in
Cyprus by insisting on a “two-state solution”
there.
He can hope for stable relations with Vladimir Putin’s Russia, but that depends on whether
a truce remains in force around the Syrian city
of Idlib, where another Russian-backed Syrian
military crackdown could send waves of refugees toward the Turkish border. Turkey has also
intervened in Libya’s civil war and in the Caucasus in support of Azerbaijan during a recent
confrontation with Armenia
History says Turkey’s strongman will become
even more aggressive and erratic, at home and
abroad, as his country’s economy weighs more
heavily on his political future.
*** Ian Bremmer is a foreign affairs columnist and editor-at-large at TIME. He is the
president of Eurasia Group, a political-risk
consultancy, and GZERO Media, a company
dedicated to providing intelligent and engaging coverage of international affairs. He
teaches applied geopolitics at Columbia University’s School of International and Public
Affairs and his most recent book is Us vs.
Them: The Failure of Globalism.
Source: www.time.com
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An update of the St. Nicholas Shrine rebuilding effort
New York.- (GreekNewsOnline)
undraising efforts for the construction
of Saint Nicholas National Shrine
continues, regardless the difficult time of the
pandemic. In their regular monthly update
on the progress of the project, Dennis Mehiel,
Chairman and Michael Psaros, ViceChairman of the Friends of Saint Nicholas
thanked the donors, stressing that through
their support and prayers, the National Shrine
will be a major focus of the 20th Anniversary
of 9/11 later this year.

F

“The Shrine, the surrounding Liberty Park, the
features of the Park (the Sphere which sits opposite
the entrance of the Shrine and America’s Response
Monument that sits atop the site of 155 Cedar
Street, the location of the Church destroyed on
9/11) – all of these will be major elements of the
observances to take place on September 11, 2021,
Mehiel and Psaros say in her message.
Quoting Archbishop Elpidophoros of America,
they point out that the rebuilding has tremendous
significance for the Nation and for the world.
“Saint Nicholas was the only house of worship
destroyed on 9/11, and it’s rebuilding is a tangible
symbol of hope for all people. In consequence we
want as many people to be involved with the rebuilding and vision of the Shrine as possible.”
Mehiel and Psaros encourage everyone to contribute to the rebuilding of the National Shrine.
“That is why we are planning for a Virtual Community to surround the Shrine through their spiritual and material support. Everyone in the world
will be able to become a “Virtual Member” of the
Saint Nicholas National Shrine. Every donation
will be recorded digitally in the Shrine itself. Outside, in the garden on the south side of the Church,
there will be a magnificent granite Donor Wall to
record the major donors who have given $100,000

or more.”
They finally ask everyone to make their personal statement about what the Shrine means to them
and for every person to permanently have his
name associated with what will become known as
the most famous Orthodox Church in the Western
World.
The fundraising goal set on January 2020 was
$45 million, of which the 3 million as contingency
reserve. It was spent toward budget $14,646,364,
while the cash at hand is $15,058,253. The outstanding pledges amount at $17,839,042.
You may receive regular updates on St. Nicholas
Shrine by visiting the new website at https://stnicholaswtc.org/
MESSAGE OF ARCHBISHOP
ELPIDOPHOROS OF AMERICA
Beloved Brothers and Sisters in Christ,
If there is one thing that our Saint Nicholas

Greek Orthodox Church and National Shrine will
represent to every American, it will be that religious freedom cannot be thwarted, cannot be stifled, cannot be overcome. When that terrorist attack destroyed the Twin Towers and everything
around them, including Saint Nicholas, and thousands of our fellow human beings met an unjust
and terrible death, it was an attack not simply on
our way of life. As it was motivated by religious hatred, it was a direct attack on the freedom of religion enshrined in our Constitution.
As I reflect on this Bicentennial Year of Greek
Independence and the courage of the Heroes of
1821 who rose up for their Faith and their Nation
– ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, I think of all the generations of men and women of conscience who
have fought for their spiritual liberty, even in the
face of great odds. In 1821, the challenges facing
the Greek People seemed insurmountable, but
their faith and character carried the day. Likewise,

in the face of the terror of 9/11, the task of rebuilding our lives seemed equally insurmountable.
Like those Greeks of two hundred years ago,
who regained their Parthenon for posterity, we
have also struggled to regain our Saint Nicholas. It
is not without significance that marble from the
same vein that Pericles mined to build the greatest
single symbol of democracy the world has ever
seen, is being used to clad our National Shrine. By
this choice, we are signaling to the world that faith
can only flourish in freedom, and as proud Greek
Orthodox, we invoke the very stones of Greece to
bear witness. Just as our Lord Jesus Christ did on
his Triumphal Entry to Jerusalem on Palm Sunday:
And when Jesus drew near to Jerusalem, as He
descended of the mount of Olives, the whole multitude of His disciples began to rejoice and praise
God with a loud voice for all the mighty works that
they had seen. They cried out: “Blessed be the King
that comes in the Name of the Lord: peace in
Heaven, and glory in the highest!” Some of the
Pharisees in the crowd said to Jesus: “Rabbi, rebuke your disciples!” And Jesus answered them, “I
tell you that if My disciples are silenced, the stones
will immediately cry out.”
(Luke 19:37-40)
The stones of Saint Nicholas stand for a free and
positive exercise of religious freedom for every
person, not only for Orthodox Christians. We rebuilt the Church for the same reason the World
Trade Center was rebuilt – because the destruction
and tyranny of hatred cannot be allowed to stand.
At one level, it did not matter what House of Worship was destroyed on 9/11; it had to be rebuilt. But
is has fallen to us, the Greek Orthodox People of
America to meet the challenge to rebuild as a sign
of love, of faith, and of hope. We have and we will,
and even more so, in this auspicious year of the Bicentennial of Greek Independence.
With paternal Blessings in Christ,
Archbishop Elpidophoros

Forerunner of 1821 Greek War of Independence
New York.By Catherine Tsounis

“People without the knowledge of
their past history, origin and culture is
like a tree without roots”- Marcus Garvey
The Independence 1821 War of an
enslaved people against the World Power of the Ottoman Empire was not
spontaneous or an accident. The 1770
Battle of Chesma, Greek Orthodox
Church, merchants of the Filiki Eteria
and Alexander Ypsilantis Revolt were
forerunners of the successful 1821 war.
My grandmother, Despina Gagas
Pappas adored Catherine the Great because she had a victorious battle off the
coast of the Northeast Aegean island of
Chios in the Bay of Chesma, her homeland. I watched the movie “The Rise of
Catherine the Great” with Douglas
Fairbanks Jr. several times just to hear
Count Orlov say the word Chesma
(Tseme}.
I had no idea of the importance of
the Battle of Chesma, until I went to St.
Petersburg, Russia in October 2015. I
was astonished to see the Chesma
Church. It is a pink and white church,
like a pink gingerbread house. Today it
is known Chesmenskaya, St. John the
Forerunner’s Church (The Church of
the Nativity of St. John the Baptist).
Closed in 1919, it is open since 1977 as
a branch of the Naval Museum “The
Chesma Victory”.
Chesmenskaya, the St. John Forerunner’s Church, as dedicated during the
Russo-Turkish wars of 1768-1774.

Commander-in chief was Count Orlov
with Admiral Spiridov on June 24,
1770, on the Nativity of St. John the
Forerunner, started a battle off the coast
of Chios. The Ottoman forces retreated
to the Bay of Chesma. Russian forces
with the help of fire ships set fire to the
Ottoman fleet. The Ottomans lost over
sixty ships and 10,000 men. Russian casualties were minor. Admiral Spiridov
reported to St. Petersburg “Glory be to
the Lord God and honor to the Russian
fleet. We attacked the enemy’s naval
fleet, broke it, burned it, turned it to
ashes, sent it up high in the air and sunk
it…and thus gained dominion over the

Archipelago.”
This was the first Russian naval victory since the time of Peter the Great. A
silver medal was issued to commemorate the Russian victory. The inscription
states “WAS: Chesma, year 1770, 24th
day of June.” Catherine the Great commemorated the event by building
around St. Petersburg. The sites included: the Chesma Obelisk in Gatchina:
Chesma Hall in the Peterhoff Palace;
Chesma Rostral column in the center of
the Big Pond in Catherine’s Park of
Tsarskoye Selo. Chesma Church was the
main memorial built in 1977, in the
presence of Gustav III, King of Sweden.

On June 24, 1780 on the 10th Anniversary of Russia’s victory in Chesma, the
temple was sanctified in the presence of
Joseph, emperor of Rome. Since that
day, the newly built church, palace, and
neighborhood became known as
CHESMA.1
Why is the Battle of Chesma important to Greece and the Balkans? It was a
forerunner of the latter Greek War of
Independence (1821-1829) and the first
of several disastrous fleet battles for the
Ottomans against Russia. The defeat of
the Ottoman fleet speeded up rebellions
by Orthodox Christian nations in the
Balkan Peninsula, who helped the Russian army in defeating the Ottoman
Empire.2 Russia’s Battle of Chesma is
known only to Greek and Russian
scholars and not in the mainstream
Western history. In Chios, books written in Greek about the lost Hellenic
centers of Western Anatolia, describes
the Battle of Chesma in detail.
“You will see artwork you will remember,” said our Moscow guide Irina
Chetina during our 2015 visit of the
Tretyakov Gallery. The Tretyakov gallery visit, through the eyes of our guide
Irina, opened my eyes to the fact that
Greek Independence images were
painted not just by an Armenian-Russian painter. “He is considered one of
the greatest marine artists in history.
Baptized as Hovhannes Aivazian, Ivan
Aivazovsky was born into an Armenian
family in the Black Sea port of Feodosia
in Crimea and was mostly based
there.”3

He painted the “Battle of Chios”, also
known as “The Battle of Chesma”, 1770.
This battle has been handed to each
generation as a moment for possible
Greek freedom in Western Asia Minor.3 I have seen Ivan Aivazovsky’s
name under a painting called “The Battle of Navarino”, shown in Greek textbooks, newspapers, and websites. Ivan
Aivazovsky’s childhood was spent in
poverty on the outskirts of the city facing the beautiful Feodosia Bay and the
ruins of an ancient Greek fortress.
Young Ivan was mesmerized by the
grandeur of the view and the heroic stories told about the Greeks and the famous battles of the past.4
This writer presented a PowerPoint
presentation that included scenes the
Battle of Chesma and Navarino of the
1821 Revolution entitled, “Ivan
Aivazovsky: Remembering Armenia
and the Eastern Roman Byzantine Heritage,” on April 25, 2018 to a filled
church auditorium of the Women’s
Guild of the Armenian Church of the
Holy Martyrs in Bayside. Father Abraham Malhasyan, co-Chairs Zarmi
Megherian and Carol Loshigian and
program coordinator Carol Anastasian
assisted by scholar Mardo Anastasian
created this program of Philhellenism.
This continuation of the forces in motion that led to the 1821 Revolution,
forged in blood and economic ruin of
the Eastern Orthodox persons, who
wanted out of the bonds of slavery, will
continue in my writings.
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AHEPA Kicks-off Greece’s Bicentennial Celebration by Paying Homage to Samuel Howe

Philadelphia, Pa.

A

HEPA started the celebration of Greece’s
Bicentennial in earnest over the weekend with a tribute to American philhellene, Dr.
Samuel Gridley Howe.
By now many know of the crucial role of Dr. Howe in
the American assistance to the Greek War of Independence. It bears repeating. Dr. Howe, who hailed from
Boston, was a Harvard-educated physician, who became Surgeon General of the Greek forces. His work in
raising monies for the heroic Greeks, tending to the
masses, and providing eyewitness accounts published
throughout the world of the time helped inspire other
philhellenes to assist the cause.
AHEPA first went to Brown University, the site of the
flagpole and base dedicated to Dr. Samuel Gridley
Howe.
Supreme President George G. Horiates placed a
wreath at the base of the monument, not only honoring
the great philhellene, but also honoring AHEPA. The
monument was dedicated during the 13th AHEPA Supreme Convention in Providence, Rhode Island in
1935. Newspaper accounts indicate over 3,000 attendees
were present at that time. Although this past weekend’s
events were socially distanced because of the pandemic,
the Supreme President recited many of Dr. Howe’s accounts that were published in the American press of the

1820s.
Next was a commemoration with the AHEPA Bay
District lodge, saluting and memorializing Dr. Samuel
Gridley Howe at his graveside in Boston. Supreme President Horiates also used the opportunity to read an impactful letter written by Dr. Howe and published in a
Boston newspaper. Supreme Governor Jack Isaac also
attended the tribute.
Following the AHEPA kickoff weekend, we thought
it appropriate to document further the heroic Greek
struggles as well as the American assistance to the cause.
We reprint the following account written by Dr. Gridley
Howe (please see below). It first appeared in American
newspapers on August 29, 1826.

THE GREEKS

The annexed letter by Dr. Howe was received by a late
arrival. Though it gives no late or encouraging information, it will be read with some interest by the friends of
Greece.
Napoli April 30, 1826
Dear Sir— I write you with an almost breaking heart.
Missolonghi has fallen! Her brave warriors have thrown
themselves in desperation upon the bayonets of their
enemies— her women and children have perished in
the flames of their own dwellings, kindled by their own
hands, and their scorched and mangled carcasses lie a
damning proof of the selfish indifference of Christian
world. Christian do I say? Alas! I fear Christianity has

fled from the world. You send missionaries to the east
and to the west and from pole to pole, millions are annually paid … of over endowed institutions, while the
poor Greeks are left to worse than slavery and death.
For ten months have the eyes of Christian Europe been
turning upon Missolonghi; they have seen her inhabitants struggling at enormous odds against the Horrors
of war and famine; her men worn out, bleeding and dying; her women gnawing the bones of dead horses and
mules; her walls surrounded … yelling for the blood of
her warriors, and to glut their hellish lusts upon her
women and children. All this they have seen and not
raised a finger for her defence, and at last they have seen
the catastrophe. You may talk to me of national policy
and the necessity of neutrality but l say a curse upon
such policy… it is contrary to Christianity and humanity; it is a disgrace to our age, that two millions of Christians should be left to the Sabre and yoke of the Turk—
Pardon me, Perhaps my language is too strong— but
when I think of Missolonghi, when I think of the protracted sufferings of her inhabitants, many of whom I
Knew, I cannot restrain my feelings…………………..
Greece is in imminent danger but I do not yet despair;
if she falls be assured it will not be without a struggle, I
shall have an opportunity of writing you again in a few
days and then can give you a more correct opinion on
the probability or improbability of her success.
Till then adieu
S.G. Howe

Leadership 100 approves $6.2 million in new grants
New York.-

The Leadership 100 Executive Committee, meeting virtually on Wednesday, February 17, 2021, approved
$6,182,500 in new grants and prior
year commitments. New grants approved totaled $1,887,100 and prior
year grant commitments totaled
$4,295,400. In addition, the Executive
Committee unanimously approved a
grant of $100,000 to initiate the celebrations of the 200th Anniversary of
the Greek Revolution. This brings the
total of grants distributed since the inception of Leadership 100 to more
than $65 million, according to Argyris
Vassiliou, Chairman.
The Chairman added: “We commend the thorough work of the Grant
Committee, chaired by Justin Bozonelis. The Executive Committee approved all the new grants recommended by the Grant Committee.”

NEW GRANTS

The Department of Youth and
Young Adult Ministries - $470,000
over two years for “Effective Christian
Ministry” Training.
The Department of Communications - $419,000 for GOARCH Content
Creation.
Clergy Leadership Development $200,000 over two years to provide advanced training for select clergy.
The Department of Greek Education - $170,000 for the Virtual Activities for Promoting Greek Heritage to

base of Clergy files.
The Department of Stewardship,
Outreach & Evangelism $24,000 for
the Small Parish Stewardship Survival
program.

PRIOR YEAR GRANTS
FOR 2021

Greek Orthodox Communities.
The St. Paul’s Autism Research and
Training Academy (SPARTA) $160,000 over two years - Providing
behavioral intervention to children
with Autism Spectrum Disorder.
The Department of Inter-Orthodox, Ecumenical and Interfaith Relations- $120,000 over two years for the
Outreach Program to African Americans.
Ministry of Arts and Culture Initiative – $80,000 for the Festival of Festivals.
The Department of Stewardship,
Outreach and Evangelism - $74,100 for

the Home Mission Parish Program.
Archdiocesan School of Byzantine
Music - $60,000 for the Pilot Year Initiative.
The Department of Inter-Orthodox, Ecumenical and Interfaith Relations - $45,000 over two years for the
translation and publication of the
book, “Dialogues avec le Patriarch
Athénagoras”.
The Department of Youth and
Young Adult Ministries - $40,000 for
the Barna Youth & Young Adult Ministry Survey.
The Chancellor’s Office - $25,000
for the Digitization Initiative of a data-

St. Nicholas National Shrine and
Church - $2,500,000.
Hellenic College/Holy Cross Scholarship Program - $1,000,000,
Archdiocese Clergy Pension $1,000,000, The first $250,000 payment was made in January 2021.
The Department of Youth and
Young Adult Ministries- $270,000 for
Metropolis Camping Ministries.
The Small Parish Program - $75,000
for year-three funding of the $330,000
three-year grant.
The Project Mexico and St. Innocent Orphanage - $65,000 for the Project Mexico Harvest 100 to support volunteers and interns to build new
homes.
The Greek Orthodox Metropolis of
San Francisco - $50,000 for the 2021
Young Adult League Conference.
The Orthodox Christian Studies
Center at Fordham University $50,000
for year-three of the $250,000 five-year
grant for Affirming an Orthodox
Christian Theology of Human Rights.
The Department of Youth and
Young Adult Ministries - $30,000 for
year two of the $90,000 Youth Safety
Education three-year grant.

1821, Before
and After:
An exhibition
on the birth
of modern Greece
Athens
An exhibit focusing on the 200th anniversary of the Greek Revolution for
Independence in 1821 will be inaugurated after the restriction measures for
coronavirus are lifted, organizers said,
but a 20-minute presentation of it will
take place at 19:00 on March 3. «1821,
Before and After» was scheduled to
open at the Benaki Museum in March.
It is a collaborative effort with the Bank
of Greece, the National Bank and Alpha Bank. It is part of events organized
by the committee «Greece 2021», and
dedicated to the memory of two people
who spent their lives devoted to the
museum’s well being, Angelos Delivorrias, legendary director of the museum
for over 40 years, and Marinos Geroulanos, member of the board.
The introductory video of the exhibit, the Benaki Museum’s most significant and the largest such show on
modern Greek history, will be available
through the museum (benaki.org) and
its social media pages (facebook.com/
TheBenakiMuseum/live, youtube.
com/user/BenakiMuseum).
Covered in the exhibit are the years
1770 to 1870, as illustrated also through
1,200 objects on show and a 1,218-page
catalog, which is available on order
through the museum. The focus of the
exhibition is both the history and the
traits that have helped modern Greece
survive and thrive.
The exhibit will be accompanied by
children’s digital educational programs,
and historical objects recreated by
highly skilled modern craftspeople in
paper, metal, wood, fabric and terracota. Copies of several of the objects will
also be available for sale through the
museum, which is private.

Greece planning
actions to honour
Haiti as first
to recognise Greek
Revolution of 1821
Athens
The foreign ministry is planning a
series of actions to honour Haiti as the
first country to recognise the Greek
revolution of 1821, Foreign Minister
Nikos Dendias revealed on his personal Twitter account on Monday. He said
this was done in response to a proposal by ruling New Democracy MP Konstantinos Bogdanos and a letter from
the mayor of Kalavryta.
«The aim is to stress the importance
that our country attaches to the official
recognition of the Greek Revolution of
1821 by the Republic of Haiti and its
active support,» the minister said.
Among these actions are a visit by
Dendias to Haiti, if that becomes possible, and a Greek initiative at the United
Nations to support actions and provide
funding to fight contemporary forms
of slavery, which is a particularly sensitive issue for Haiti.
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Holy Cross – Hellenic
College full accreditation
reaffirmed
From last page

dent of our beloved School, Mr. George
Cantonis. His role in leading the movement to achieving this status through his
service, dedication, and tireless hard work
cannot be underscored enough. I also
would like to thank the HCHC Board of
Trustees, the Prime Minister of Greece,
Mr. Kyriakos Mitsotakis, Leadership 100,
and all the supporters and donors of our
School who have helped make this a reality, so that we can continue to offer a high
standard of excellence in education for the
Greek-American omogeneia and for the
future clergy and lay leaders of our Archdiocese.”
“We all know how critical this has been
for the future of our School and Church,”
said Fr. Magoulias. “Speaking for the entire Board, I commend President Cantonis, the School administration, faculty, and
staff, who have all done an outstanding job
in leading us to this point.”
The road to recovery for HCHC began
in the fall of 2019, when President Cantonis (then Vice-Chairman of the Board of
Trustees), Elaine Allen, Treasurer of the
Archdiocese, and Dn. Gary Alexander, VP
for Administrative Affairs, represented the
School at a NECHE Show Cause Commission hearing to discuss HCHC’s status.
The Commission subsequently placed
Hellenic College, Inc., on probation for a
period not to exceed two years. NECHE
also reiterated its plan to undertake a fall
2020 site visit to HCHC.
Since December 2019, when Mr. Cantonis became President, he and his team
have worked closely with NECHE to address key issues. This entailed a disciplined approach to managing finances,
improving the operation, and bolstering
academics. HCHC produced multiple reports for NECHE and kept in close contact
with them to demonstrate the School’s
steady and continuous improvement.
In October 2020, NECHE sent their
team of academic experts to observe and
analyze HCHC’s operation. The site visit
team reviewed many aspects of the School
and produced a report citing concerns.
From then until the beginning of February
2021, President Cantonis led a pragmatic
effort to address the issues cited. This
work culminated in a voluminous update
report sent to NECHE on February 15,
2021, that detailed every facet of improvement in these areas and more. This report,
together with the positive meeting on
March 4, demonstrated that HCHC is on
the road to financial, organizational, and
academic planning recovery. The School
was represented at the meeting by President Cantonis; Diana Demetrulias, VP for
Academic Affairs; Dn. Gary Alexander,
VP for Administrative Affairs; and Nick
Papakyrikos, HCHC’s contracted CFO.
President Cantonis commented,
“NECHE’s endorsement of our work is
very gratifying. I believe that the dedication and hard work of the administration,
faculty, and staff has brought us this welcome outcome. However, the material we
presented to NECHE is a plan, and we
must remain focused and deliver on that
plan.”
HCHC Website Link: https://www.hchc.
edu/hchc-full-accreditation-reaffirmed/
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Hellenic Classical Charter Schools Expansion and Bond Deal Inbox
Bay Ridge, Brooklyn, NY

O

n Friday, February 26, 2021, the
Hellenic Classical Charter Schools (of
Brooklyn and Staten Island “HCCS”),
through the Friends of the Hellenic Classical
Charter Schools, closed on a $44 million
bond deal through the New York City Economic Development Corporation’s “Build
NYC” program. HCCS is authorized by The
New York State Education Department Board
of Regents and has two campuses. HCCS-Park
Slope (HCCS-PS), established in 2005, is a
Pre-K - 8 National Blue Ribbon School, and
HCCS-Staten Island (HCCS-SI), established in
2018, is replicated in its likeness.
HCCS-SI has an existing 23,000-square-foot
lease at the 1641 Richmond Avenue site for its
current grades Pre-K - 2 that was signed in 2019.
The HCCS Board of Trustees and its real estate
firm, Avison Young, negotiated to expand its relationship with the Holy Trinity Community via
this new long-term ground lease on a portion of
the land adjacent to their existing building, located at the intersection of Richmond Avenue and
Victory Boulevard.
HCCS plans to build a new school building at
this newly leased Staten Island location that will
total 48,000 square feet and house grades 3-8. The
new facility will be equipped with classrooms,
specialty rooms, an auditorium, and a high-tech
library. HCCS-SI renewed the existing 23,000
square foot leased space to coincide with the term
of the new building ground lease.
In addition, HCCS-PS will improve its already
state of the art structure to include HVAC, elevator and other leasehold improvements which will
increase their student’s experiences.
«The Build NYC bond closing is another great
accomplishment in HCCS’s storied sixteen year
history» said Charles Capetanakis, HCCS Board
Chair. «First and foremost, we were able to receive this financing based on HCCS’s high academic achievement as evidenced by our Brooklyn
school’s status as a National Blue Ribbon School.
We are thankful for the help of our community
and government partners in undertaking this
project but and most of all, we are thankful for our
students, families, teachers, and staff for their
steadfast dedication to HCCS’s academic excellence.»
“We see a bright future for our students,’’ said
Nick Leonardos, HCCS Treasurer. “Together with
a tremendous team of professionals, HCCS is on
its way to building another incredible structure
and is set on continuing its academic and fiscally
sound success.”
“There’s a blessing with each new accomplishment that one can make and this is the appropriate time to make it and the blessing goes as follows: We thank our maker for allowing us to share

in this great day. May we continue to make this
blessing,” said HCCS Secretary & Education
Chair, Harvey Newman.
James Merriman, New York City Charter Center, stated “Hellenic’s ability to tap the capital markets and find stable and affordable financing is
partly a function of New York’s rightful commitment to providing leasing assistance to public
charter schools. But in a world where a charter is
provisional and must be renewed periodically, it is
also clear the children of Staten Island will enjoy
the opportunity for a great education in a building
that is consummate with their hopes and dreams
because of the amazing team of educators that
Hellenic has assembled—a record of success that
has been an essential component of bringing this
deal to a successful close. This is yet another example of the mix of talent and energy that charter
schools are bringing to New York City’s public education landscape.”
«This marks the beginning of an exciting new
chapter in our school’s history,» said Christina
Tettonis, HCCS Superintendent. «We look forward to continuing to provide an exemplary education to our children in a state-of-the-art building in Staten Island and making key building enhancements to our Park Slope school building.
Thank you for the on-going dedication of our entire HCCS family in making this possible.»
«It requires a great team, tremendous strength
and devotion to make a dream a reality and we
couldn’t be prouder,» said HCCS Chief of Operations, Joy Petrakos.
HCCS provides students in grades pre-kindergarten through eighth with a rigorous, classical
education, rich in challenging classics content.
Our education model uses a standards-based curriculum, coaching, and intensive academic support to promote intellectual curiosity and independent learning. Supported by an exemplary
teaching staff, students are prepared to succeed at
the best high schools in New York City upon
graduation.
The culture of our school and philosophy of

student learning ensures high-level critical thinking and communication skills. Students in all
grades regularly participate in Paideia (Socratic)
seminars in which they have conversations developed by open-ended questioning, respecting their
peers’ thinking, building on others’ ideas, listening closely, and responding to viewpoints other
than their own. Our Paideia seminars contribute
to our goal of inclusion by giving all our students
a voice.
All students study the language, history, art,
and other cultural aspects of Greece, and our middle school students receive Latin language instruction as part of their classical education. Other enrichment programs include an Ancient
Greek Theater program and the History Day Fair
(HDF) program. These students travel to Greece
to research topics connected to their studies. Our
HDF team competes annually on city, state and
national levels.
The Hellenic Classical Charter School continues to exceed the averages on the New York State
English Language Arts, Mathematics, and Science
Examinations. HCCS is very proud of its 100%
graduation rate. Graduates attend the best New
York City public high schools, including Stuyvesant, Staten Island Technical, Brooklyn Technical
High, Leon Goldstein and Midwood Medical
High Schools as well as other high performing
private High Schools such as Xaverian High,
Xavier, Fontbonne Hall Academy and Notre
Dame High Schools and other competitive
schools.
Our work celebrates a classroom that is diverse
and representative of the district. The families of
our students are a strong part of our fabric and are
highly involved in school events.
The entire HCCS community is very proud of
this amazing accomplishment and want to thank
and acknowledge the hard work of both our
schools’ faculty, students and families. This transaction would not be possible without the amazing
teamwork, support and dedication of the entire
HCCS family and thus is celebrated by all.

Communique of the Holy Eparchial Synod
New York.-

tropolises and Parishes.

Pertinent to the proceedings
were the following:
1) A special Doxology Service
was presented and approved for
the 200-year Anniversary of the
Greek Revolution by the Archbishop. The Doxology Service, in
two languages, Greek and English,
is available for use in the Holy Me-

2) It was decided that an
Archepiscopal and Synodical Encyclical will be published for this
historic anniversary for the Greek
nation and for all Greek-Americans.
3) The members of the Holy
Eparchial Synod exchanged well
wishes upon the commencement
of Holy and Great Lent. The Archbishop wished the Most Reverend
Metropolitans spiritual fruitfulness and vigilance during the
blessed pilgrimage towards Holy
Pascha.
From the Chief Secretariat of
the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America convened
the Holy Eparchial Synod via teleconference for a regularly scheduled meeting. The proceedings focused on the preparation for the
200-year Anniversary of the Greek
Revolution.

Community

35

GreekNews

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 • Monday, March 8, 2021

“Greek is the person that speaks the Greek language”

From last page
Black Sea, and in Asia Minor. They
went west to Sicily. They went to the
coastal areas of Southern Italy, founding
Magna Graecia (Μεγάλη Ἑλλάς) and to
Corsica. They founded the city of Marseille, were in Spain all the way to Gibraltar, and in northern Africa.” The
various tribes of Greeks spoke different
dialects in the diaspora, “the most famous are officially known as Ionians
and Dorians,” she said, showing that “Ionians came from Athens and Dorians
came from Sparta.”
The vehicle of Hellenic paideia is the
Greek language. It’s so important to understand that link between paideia and
the Greek language, because paideia is
inextricably linked to language, ” she
said, explaining the diversity and unity
of the Greek language and παιδείια
(paideia), She referenced the famous
passage from Socrates “that actually acknowledges that by 380 BC, the identification of who is Greek—who can be
called Greek—is based on having the
Greek language and education, rather
than by common descent, the way we
understand Greek descent in Homer, for
example. That Greek identification is
not based on birth. but seems to derive
from the mind, from the set of beliefs—
the culture…It’s very important and elemental. So, the Greek is the person that
speaks the Greek language.”
The script called Linear B, which was
decoded in the 1950s, was a first “syllabary”, symbols reflecting syllables, rather than sounds. It is not phonetic, and
it’s not an alphabet. The Greek alphabet,
the first letters, emerged later, around
the 8th century BC. And were “an innovation that the Greeks did on the Phoenician syllabary. Because the Greek language had a lot of divisions in short and
long vowels, it was necessary to make
signs for the vowels.
Dr. Giannakidou pointed out that in
the Greek language, changes have taken
place from ancient Greece to Byzantium
and modern Greece, but the core of the
language remains pretty much the same.
Although Modern Greek is noted as beginning in the 18th century, she sees this
date as “a bit arbitrary, as differences between then and now are really quite
small… A lot of syntactic developments
had happened already by the 6th or 7th
century, so, by the 8th or 9th century
Greek sounded pretty much the way it
sounds today.”
Greek writing in Classical Athens, as
we have seen on ancient artefacts, is a
struggle for us moderns to read, all capital letters with no breaks between the

words, sentences or phrases, and no diacritical marks or other designations.
But the way Greeks wrote had changed
from linear B to the alphabet, and the
all-in-capitals run-in writing of Classical Greece also changed with the polytonic system.
“The Greeks were great innovators.
They innovated on the Phoenician syllabary. They took something from another culture and used it, creating the first
alphabet on the planet, passed on to the
Romans, to the Etruscans. The Greek
alphabetical script is found all over
Asia,” she said, stressing its ubiquity.
“Today, we speak Κοινἠ Νἐα
Ελληνικἠ, Common Modern Greek,
which is based on the very prestigious
Attic dialect,” Dr. Giannakidou explained, “To understand why Greek became the language of the New Testament, we have to understand what the
Greek world was at the time of Christ,
which sends us a few eons back to Alexander’s empire.
Greek was the
high-prestige language, the lingua franca of the period, all the way to India. A
lot of Greek script is found in the East all
the way up to Pakistan and all the way
down to Egypt, which became a very
important center for Greek civilization.”
“At that time Greek civilization was
very robust; Greek was spoken in all
these regions, and the structure of the
Greek polis was preserved,” she said,
leading into the production of Greek
works in the Greek language. “Massive
amounts of work were produced in the
period after Classical Greece when Alexandria became a very important center of letters… In the Library of Alexandria there were over 51,000 papyrus
scrolls of literature.”
She named some post-Classical works
that were done in the Greek language:
Euclid lived in Alexandrian and wrote
his Elements there. His friend, Archi-

medes, who lived in Sicily, also spent
time in Alexandria. And Aristarchus,
who concluded that the earth and other
planets revolve around the sun (“not
Galileo!). And Eratosthenes, who calculated the distance around the earth quite
accurately, also was in Alexandriia,she
said,showing the tablet. on which the
third script is Greek.
“Greece was conquered with the battle of Corinth in 146 BC. At that point,
Greece was captured by the Romans, but
in the famous saying of Horace, ‘Captive
Greece conquered her conqueror.’ The
Romans acknowledged the greatness of
Greek culture. They absorbed it and it
was a matter of great pride to them that
they imitated it. Greek language and
culture continued to be prestigious, and
Romans had to learn Greek.”
The self-help statement one hears frequently of late, “It’s not what happens,
it’s how you react to it”, aptly came to
mind when Dr. Giannakidou brought
up Stoicismamong these post-Classical
works. Founded in the early 3rd century BC in Athens by Zeno of Citium, Stoicism holds that destructive emotions
result from errors of judgment, and that
the best indication of an individual’s
philosophy is not what a person says,
but how a person behaves. The Aristotelian idea of eudaimonia--to live a good
lifeone must understand the rules of
natural order because everything was
rooted in nature, develops in Emperor
Marcus Aurelius’ Meditations 12 books
(Τἀ εἰς αυτὀν) written in Greek (170-180
AD). Another example of the great
prestige afforded to writings in the
Greek language wasthe work of Epictetus, a Greek, born a slave in Phrygia in
50 BC. Showing a map of the Roman
Empire in 117 AD, she stressed, “If you
wanted to have some impact you had to
write it in Greek, just as it is necessary to
write in English today if you want your
work to move beyond your national

confines.” Α map of the Medieval Greek
period at the time of Justinian (6th century AD), moved the discussion to the
Byzantine Empire (321-1453 AD),
orΡωμανἰa, “the people’s word” for the
eastern part of the Roman Empire and
the Balkans, some parts of Italy, and
North Africa, including Egypt. Byzantine culture had α Greek language culture. Constantinople, the New Rome
(Νéα Ρώμη) preserved Roman Republican structure (res publica).The
Greek-speaking citizens of Byzantium
considered themselves as Romans.
Byzantium was a multi-ethnic empire
that contained Greeks along with other
ethnicities, but what it meant to be a
Ρωμαἰος at that time was to be a
Greek-speaking, Classical Greek-educated, Christian Orthodox citizen of the
Eastern Roman Empire. Greek speaking (Ελληνοφωνία) however, is not just
about language, said Dr. Giannakidou. ”
Language never comes alone; it always
comes along with culture. Byzantium
was a multi-ethnic empire, but it
wasn’tmulticultural… it was Greek culture. The Church engaged with Hellenic traditions—with the Classics and Aristotelian ethics. There was no gap between the Byzantines and the Greek
canon,” she said, citing in paraphrase a
missive from St. Basil the Great to the
youth of the time, advising them to
“benefit from Greek letters….’We are not
going to pay attention to the gods, because we are Orthodox Christians, but
you need to pay attention to the good
words of these people.” And John of Damascus, in paraphrase, “we must study
them because there is a lot of wisdom in
their words.” There is also this expression
‘τό Ελληνίζειν’, which means to speak
the Greek language and educate yourself
in the Greek canon.”
School curriculum included the Iliad,
Tragedies (Persians, Prometheus Bound,
Ajax, Phoenician Women, Elektra, Comedies, The Frogs, Wealth,The Clouds.
Pindar, Demosthenes, and the poems of
Gregory Nazianzos. “There was a massive study of Greek letters (Γραμματεία)
grammar, rhetoric, philosophy, astronomy, geometry, music, The study of
grammar and of rhetoric was very, very
important in the Byzantine period.
There wasn’t public education; education was private, but it was done by the
Church and professionals, and there
were διδακτήρια and σπουδαστήρια.
There was elementary education, secondary education, and even a university,
the first in Europe, the University of
Magnaura, founded by Theodosius in
425 BC, open until 1453. It was secular,
but people of the Church also taught

there, such as Photios, Michael Psilos,
and Cyril.”
Along with the post-Classical intellectual tradition, there is the folksong,
which is very important, as it preserves
the language. As noted earlier, demotic
(vernacular) language that can be understood today was already in use by the
9th-10th centuries. The Greek folksong
preserves themes, structures, style, and
functions that go back to the ancient
Greek chorus of Tragedy.
The language of the 9-10th century
poem about a brave soldier defending
the eastern border of the empire from
incursions from the east, Τό Επος του
Δίγενη Ακρίτα (one of the Ακριτικά
Τραγούδια (Ηeroic Poetry), is perfectly
understandable today. Noting that the
demotic Pontic folksong, Πάρθεν η
Ρωμανία gives a sense of what the fall of
Constantinople to the Ottomans meant,
Dr. Giannakidou pointed out, “We understand it, but we see differences between the Pontic dialect and the Attic.
When Constantinople fell, the flourishing of letters in the Byzantine Empire
was eclipsed by the Koran and investments in Ottoman schools. Greek letters
lost their prestige. In Professor —-opinion, the legend of the κρυφό σχολειό indicates that Greek education became difficult. One of the many influential people at the time was Κοσμάςο Αιτωλός
(1714-1779)) the saint, Πατροκοσμάς,
who, urged the study of the Greek Classics, and, it is said, founded 200 schools,
before being murdered by the Turks.
“These people realized that the teaching
of the Greek language and faith and freedom of the homeland were connected.”
Greece in the Byzantine space. The
Greek Revolutionary War (1821-1830)
relied on the people that were educated
in the Greek canon, the co-called Enlightenment. Two concepts of Modern
Greece, dominated, AdamantiosKoraïs
(1748-1833), envisioned of Greece as a
nation state, and Ρήγας Βελεστινλής envisioned restoring the glory of the Byzantine Empire, with its Greek civilization. For Βελεστινλής author of one of
the most important works of the Greek
enlightenment, the Κάρτα του Ρήγα
(Μαp of Greece, ca.1796), the Serbs and
Bulgarians and Vlachs and anyone that
was part of that cultural tradition were
Greeks. Greek language and paideia
have been the foundational bridges in
the history of Greece and in the cultivation and thriving of Hellenic identity,
but in the United States, “the Greek language, a minority language here, faces a
challenge. What steps can we take?
What can Greek communities do to
promote Greek language and paideia?
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Lockdown costs
750 million euros
per week, Greek
FinMin says
Athens.- ANA-MPA
The Greek government has raised its projection for
the cost of support measures for the society and the real economy to 11.6 billion euros this year, from an initial forecast of 7.5 billion euros, due to the persistence of
negative pandemic data, Finance Minister Christos
Staikouras said on Thursday.
Addressing a «Fin Forum 2021, Shaping the future of
banking & finance» conference, the FinMin said that
the lockdown cost 750 million euros each week. He added that the burden on the state budget from the new extension of restrictive measures until March 16 will total
1.2 billion euros, of which 520 million in measures to
support commerce.
Staikouras said that the country’s cash reserves
amounted to 34 billion euros, although he noted that
available funds were not unlimited. He underlined that
proper management, combined with the country’s ability to borrow from capital markets and a relaxed fiscal
policy framework agreed on a European level, were the
key to success.
He said that the Finance ministry was not taking into account only the needs to the end of the pandemic
crisis, but also the financing needs of the real economy
and society in the post-Covid era. Staikouras said that
that government has supported the real economy with
27 billion euros so far during the pandemic crisis and
stressed that the government has prepared a funding
plan of projects and reforms to be funded by the Recovery Fund. He said that Greece expected the disbursement of 5.5 billion euros from the Recovery Fund this
year (4.2 billion in support and 1.3 billion in loans).

Travel & Leisure:
Beaches in Patmos,
Chalkidiki and Latsi
in Cyprus among
the best in Europe
‘Travel & Leisure’ travel magazine proposes the 10
«secret» beaches of Europe, among them featuring two
Greek ones, in Chalkidiki and Patmos.
In fact, ‘Psili Ammos’ in Patmos is in fourth place,
among coasts from Italy, France, Spain, Portugal, Croatia and Cyprus.
Regarding Aretes beach in Chalkidiki, it is in 9th
place.
The following is the complete list of Travel & Leisure
with the best «secret» beaches in Europe:
San Giovanni di Sinis, Sardinia, Italy
Praia da Tavira Island, Algarve, Portugal
Sa Riera, Costa Brava, Spain
Psili Ammos, Patmos, Greece
Argèles-sur-Mer, Languedoc, France
Latchi, Polis, Cyprus
Cala Saladeta, Ibiza, Spain
Sveti Jakov, Dubrovnik, Croatia
Aretes, Chalkidiki, Greece
Limeuil, Dordogne, France

ELVALHALCOR
on US DoC decision
on anti-dumping
duty investigation
ELVALHALCOR on Wednesday announced the US
Department of Commerce issued its final determinations in the anti-dumping duty investigation concerning
imports of common alloy aluminum sheet from 18
countries, including Greece.
In an announcement, the company said that in the
case of Greece, the DoC calculated a final dumping
margin of 0 pct for imports from ELVALHALCOR. Following issuance of the final determination by the DoC,
the investigation concerning ELVALHALCOR’s imports
is terminated without imposition of an antidumping
duty and the US International Trade Commission (ITC)
will not make an injury determination with respect to
imports from Greece. ELVALHALCOR is always committed to conducting its business activities in accordance with fair trade principles and will continue to
support its customers in the US market, as one of the
leading producers of flat rolled aluminum products,
worldwide.
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Hellenic Federation of Enterprises: Private sector
investment in research and innovation lagging behind
Athens.- ANA-MPA, GreekNewsOnline

P

rivate sector investment in research
and innovation is significantly
lagging behind, according to the results of a
Dianeosis’ survey presented on Wednesday
at the digital conference «Innovative
Greeks» organized by SEV and Endeavor
Greece.
According to data presented by the director
of Dianeosis, Thodoris Georgakopoulos, private sector spending on research and development stands at 0.59 pct of GDP compared to
1.42 pct which is the European Union average.
Between 2011 and 2013, only one in seven
Greek companies stated that they have some
form of cooperation with a university or research centre and only one in four companies
has a research and development department.
On the contrary, public spending on research is
now approaching the European average as it
stands at 0.68 pct of GDP compared to 0.7 pct
in the EU.
The research also shows that Greek researchers have been able to participate extensively in
EU research programmes, but their research
has led to few patents.
In his message to the conference, Deputy
Foreign Minister Costas Fragogiannis pointed
out that «at the Foreign Ministry, innovation is
at a high level in what we think and what we
do.»
He referred in particular to the programme
for the transformation of Astypalea into a
green island as well as to the introduction of
the concept of ‘scientific diplomat’ with a bill
that aims to bring the academic community
closer to the professional community.

PATELIS

Political and institutional stability are
Greece’s most important assets for attracting
investments, Chief Economic Adviser to the
Prime Minister Alexis Patelis said at the digital
conference «Innovative Greeks» organized by
Hellenic Federation of Enterprises (SEV) and
Endeavor Greece.
Patelis said that this is a marathon and not a
race of speed, while he referred to the decisions
taken by the government in order to attract investors, which may include tax cuts, tax incentives, reforms that include among others the insolvency law and digital reform as well as the
launch of fifth generation networks in several
major cities in the country.
Based on the positions of large investment
funds’ representatives selected by Greek companies, it appears that the main selection criterion is the human resources and the talents in
which our country has a comparative advantage.
«We focus on the start-ups’ founders, the
product and the size of the market they are targeting. We are investing for up to 15 years, as it

requires patience and constant adjustment,»
Laurel Bowden, Partner at 83North, said.
Scott Friend, Partner of Bain Capital Ventures, noted that the motivation for investing in
Greece was an amazing idea and a good team of
business founders. «Talent is very important,»
Friend reiterated.
James Christopoulos, CEO of CVC Capital
Partners, said that the company has been investing significantly in Greece for the last 4-5
years and started in 2016 when there was still
great uncertainty for the country as he believed
that the situation would improve. «We will continue to invest in Greece, in various sectors.
Due to the pandemic, the demand for telemedicine services has increased, while we are also
investing in the organic food sector, which is a
global trend.»
Nikitas Koutoupes, CEO of Insight Partners,
noted that one does not need to leave Greece to
succeed. As he said, Greeks need to see their
own strengths and special charasteristics.
«Greece has the ability to provide human capital that is difficult to find in other countries,
while another advantage is the issue of cost,» he
said.

PM MITSOTAKIS

The current aim is to change the country’s
production fabric and its economy, said Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis on Tuesday,
speaking at a special online event on innovative
ventures.
At the event «Innovative Greeks», organized
by the Hellenic Federation of Enterprises (SEV)
and Endeavor Greece, the premier said that the
coronavirus pandemic provided an opportunity «to change the way we think»; he illustrated
the digital transformation of the public sector
with the vaccinations program, which relies on
digital infrastructures, such as «booking an inoculation appointment with a simple text message».
The scale of this digital transformation is
anything but small, he noted. Key to achieving
it, is citizens’ trust in the state, which Mitsotakis called «the greatest social capital».

Moreover, he called on Greek scientists and
professionals who pursued employment abroad
to return, and he pointed out that tax incentives
are already being provided in such cases.
«Greece’s economy will give rise to jobs that
will meet these people’s aspirations», he noted.
The Prime Minister highlighted that «we
must create networks that take advantage of the
experience and know-how of Greeks living
abroad». He mentioned the health sector as an
example, as «we have many talented Greeks in
the US in the field of health, or others who are
leading companies that produce vaccines». The
benefits stemming from the merging of technology into the healthcare industry are many,
he underlined.
There is already a system of innovative startup businesses in Greece and «young people
now see that entrepreneurship is not as bad a
concept as it was in the past», he noted.
The coronavirus pandemic can become an
opportunity to develop the Greek innovation
ecosystem, stressed Mitsotakis. The advent of
telework allows business people and scientists
«to return to the country and work remotely.»
Addressing the event, CEO of General Catalyst Nikos Vonatsos said that «we want to work
in Greece the same way we work in Silicon Valley». Thanks to technology «we can communicate with our people and our children can carry on with their education», he said, as the pandemic «is a golden opportunity to correct what
is wrong and move forward with everyone’s
participation.»
«When I told my colleagues that I was going
to Greece they looked at me in a strange way,»
noted Vonatsos, «but now I can work with
them from a Greek island.»

Greece preparing for offshore wind farm investments,
Minister Skrekas says
Athens.
The institutional framework for offshore
wind farms and energy storage will be ready
by June 2021, Environment & Energy Minister
Kostas Skrekas said on Tuesday, at an online

conference on «Blue Economy Forum: The
Way to Green Recovery».
He said it would include issues of licensing,
installation, and connections to the power
network, while guaranteeing predictability
for investments.

Offshore wind farms may also be combined
with the production of «green» hydrogen, he
said, underlying that Greece will be ready to
welcome investments for both the offshore
wind farms and floating solar panels
(photovoltaics) within the coming months.
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DISCUSSION ON EU’s FISCAL POLICY

European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni is seen on a screen during a
hearing by European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs on
the autumn fiscal Package of the 2020 European Semester and on COVID-19 fiscal
policy response in Brussels, Belgium, 04 March 2021. EPA/OLIVIER HOSLET

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended high in the Athens
Stock Exchange on Friday. The
general index rose 0.95 pct to end at 825.02
points. The Large Cap index ended 0.99 pct
up and the Mid Cap index rose 1.07 pct.
Turnover was 58.85 million euros in volume of
33,271,170 shares. Motor Oil (4.90 pct), Public
Power Company DEH (2.31 pct), ELPE (2.14
pct) and NBG (1.97) scored big gains among
blue chip stocks, while Sarantis (1.67 pct), Piraeus Bank (1.46 pct) and EXAE (1.17 pct) suffered
heavy losses.
Among market sectors, Petroleum (3.92 pct)
and Food (1.77 pct) moved up, while Financial
Services (1.12 pct) moved down.
Alpha Bank and Eurobank were the most
heavily traded securities of the day.
Broadly, advancers led decliners by 69 to 44,
with another 23 issues unchanged.
Epilektos (11.73 pct) and Mathios Pyrimaxa
(9.47 pct) were top gainers, while Euroconsultants (6.98 pct) and Karamolegos (5.31 pct) were
top losers.

FINANCIAL NEWS

**** State arrears to the private sector rose to
1.351 billion euros in January 2021 from 1.204
billion in December 2020, the Finance ministry
said on Friday. In a report on general government’s arrears, the Finance ministry said that
pending tax returns fell to 577 million euros in
January 2021 from 636 million a month earlier.
*** Greece on Friday announced better-than-expected GDP figures for 2020, with the
country’s Gross Domestic Product contracting
by 8.2 pct to 168.5 billion euros from 183.6 billion in 2019. Hellenic Statistical Authority, in a
report, said that Greek GDP shrank by 7.9 pct in
the fourth quarter compared with the same peri-

od in 2019, but rose 2.7 pct in comparison with the
third quarter of 2020. More specifically, final consumption spending fell 3.4 pct (household spending down 5.2 pct and general government up 2.7
pct), private investments (gross fixed capital investments) rose 4.9 pct, exports of goods and services
fell 21.7 pct and imports of goods and services fell
6.8 pct. On a quarterly basis (fourth quarter
2020-third quarter 2020), final consumption
spending fell 1.4 pct, gross fixed capital investments
rose 1.0 pct, exports of goods and services rose 31.8
pct (goods up 4.9 pct and services up 10.3 pct),
while imports of goods and services eased 3.6 pct
(goods down 1.2 pct and services down 9.9 pct).
*** The Greek pharmaceuticals industry plans
to invest 600 million euros in the next four years
on 12 new factories, 29 new production units, 17
new research departments and 2,000 new job positions, Theodore Tryfon and Dimitris Demos,
president and vice-president, respectively, of the
Panhellenic Pharmaceutical Association said on
Thursday.
Addressing an online new conference, the
speakers welcomed the promotion of incentives
to attract investments in production, research
and development and underlined the need for a
stable framework in the long-run to facilitate
these investments. Offering incentives to the
pharmaceutical industry is in line with a new European pharmaceutical strategy focusing on
safeguarding adequacy of medicines in the European market, the representatives said, adding
that a necessary precondition for the implementation of investments was the exploitation of opportunities offered with the Recovery Fund.
Tryfon said that investments in the domestic
pharmaceutical industry included two production units for oncological medicines that will
cover 20 pct of patients’ needs with Greek medicines, up from 2.0 pct currently.

Cyprus Stock Exchange
Nicosia, (CNA) - The Cyprus Stock Exchange (CSE) All Share Index closed at
Friday`s stock exchange meeting as follows:
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*** The European Stability Mechanism
(ESM) on Thursday gave the «green light» for
the second early repayment of a Greek loan to
the International Monetary Fund, worth
around 3.3 billion euros. In an announcement,
ESM said that the Boards of Directors of the
European Stability Mechanism (ESM) and European Financial Stability Facility (EFSF)
agreed to waive the mandatory early repayment
obligation of ESM/EFSF loans in connection
with Greece’s planned second early repayment
to the International Monetary Fund (IMF).
On February 8, 2021, the Greek government
sent formal requests to the ESM and EFSF proposing an early repayment of part of its outstanding loans to the IMF, amounting to approximately 3.3 billion euros (around 65 pct of
the outstanding loan to the IMF). This will be
Greece’s second early repayment to the IMF, after repaying 2.7 billion in November 2019.

cinations and moving towards a return to normality in social and economic life,» he noted.
«In these conditions, with efficient, socially
sensitive and fair economic policies, along with
the anticipated start of money inflow from the
Recovery Fund, we will work to counteract the repercussions of the crisis. We continue, with faith
in the country’s outlook, responsibility towards
all citizens, a plan, hard work, calm and justice, so
that all together, state, citizens and enterprises recover as fast as possible and lay the foundations
for a high, sustainable, smart and socially fair
growth,» the FinMin said.

**** The cost of money rose in January 2021
as the overall weighted average interest rate on
new deposits remained unchanged, while the
corresponding rate on new loans increased, the
Bank of Greece said on Wednesday.

Greek gov’t launches
6th round of state
loans for enterprises

The central bank, in a monthly report, said
that the overall average interest rate on all new
deposits remained unchanged at 0.08 pct, while
the overall weighted average interest rate on all
new loans to households and non-financial
corporations increased by 10 basis points to
3.88 pct. As a result, the spread between loan
and deposit rates also increased to 3.80 percentage points.

The Greek government on Tuesday launched a
sixth round of state loans for enterprises and the
self-employed worth 500 million euros. The new
programme will offer state support ranging from
500 euros to 50,000 euros and one of the basic criteria for this support is for all eligible recipients to
report a decline in January turnover by at least 20
pct and not to have any increase in turnover in
2020. For enterprises closed by state order, the financial support cannot be lower than 1,000 euros
for enterprises with no workers in January, 2,000
euros for enterprises with up to five workers,
4,000 euros for enterprises with a workforce between 5-20 workers and 8,000 euros for enterprises with more than 20 workers.

**** The Greek government on March 1
launched a new restructuring process for
over-indebted enterprises, offering the opportunity to both enterprises and the self-employed to settle their debts and continue their
business activity, the finance ministry said in
an announcement on Thursday.
The restructuring process has three steps:
first, the drafting of a report by an expert and a
plan on the restructuring of debt; second, evaluation of the expert’s report and approval of the
restructuring plan by creditors; and third, ratification of the restructuring agreement by
court. If an enterprise faces non-reversible sustainability problems and cannot be included in
the restructuring process, then it will have to
follow the second-chance process leading to a
full write-off of debt and the liquidation of its
assets. This process offers the boards of these
enterprises exemption from debt if they did not
act with deceit.
**** Piraeus Securities topped the list of the
most active securities firms in the Athens Stock
Exchange in February, with a market share of
17.46 pct on all transactions. It was followed by
Eurobank Securities (16.77 pct), Euroxx Securities (16.21 pct), National Securities (8.82 pct),
Alpha Finance (6.54 pct), Optima Bank (5.48
pct), Pantelakis Securities (4.14 pct), UBS (3.57
pct), Leon Depolas Securities (2.87 pct) and
Citigroup (2.53 pct).
**** Greek economic sentiment index rose
slightly to 91.9 points in February from 90.7 in
January, the Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE) said on Monday. In a
monthly report, IOBE said that a relatively
milder situation of the pandemic after the
Christmas and New Year holidays and the operation f the retail commerce sector helped improve business expectations in a significant
part of the economy, as progress in the distribution of vaccines. On the other hand, a deterioration of the pandemic situation by mid-February, combined with stricter restrictive measures imposed, revived uncertainties over the
development and the impact of the pandemic
in the country. The survey partly incorporates
the impact of recent restrictive interventions in
Attica, Thessaloniki and other regions of the
country. IOBE noted that it was still early to
make a total assessment of the economic impact of the pandemic.

GDP figures better
than expected,
Greek FinMin says
From last page

Piraeus Bank & Intrum
reach agreement
Piraeus Bank and Intrum on Tuesday announced an agreement for the securitisation of
non-performing loans under the name «Vega»,
including loans with collateral on house and
commercial real estate assets.
The Vega portfolio includes three special purpose vehicles, Vega I NPL Finance DAC, Vega II
NPL Finance DAC and Vega III NPL Finance
DAC, with an accumulated accounting value of
around 4.9 billion euros. Piraeus Financial Holdings and Intrum AB signed a binding agreement
for the sale of 30 pct of mezzanine notes of the Vega securitisation. The announcement said that Piraeus Bank applied with the «Hercules» programme for the inclusion of the Vega securitisation, seeking Greek state guarantees worth 1.4 billion euros. The pro forma result of the Vega and
Phoenix transactions will lead to a reduction of
the bank’s NPEs rate to 36 pct from 47 pct, while
the coverage ratio of NPEs will rise to 47 pct from
45 pct in September 2020. Piraeus Financial Holdings is examining plans to distribute to its shareholders around 65 pct of the mezzanine notes,
while Piraeus Bank will hold 5 pct of these notes.

Bank of Greece to
pay 0.672 euro per
share dividend
The Bank of Greece will pay a dividend of
633.2 million euros to the Greek state this year. In
an announcement of 2020 results, the central
bank said that net profits totaled 661.7 million
euros in 2020, from 842.3 million in 2019. The
Bank of Greece also announced that a general
council meeting approved an increase of the
bank’s extraordinary reserve by 300 million euros. The net income of financial year 2020
amounted to 843.3 million euros, while total expenses amounted to 181.6 million.
The General Council of the Bank of Greece decided to propose to the General Meeting of Shareholders the transfer of the balance of the special
reserve from revaluation of land and buildings
(amounting to 284.9 million euros) to profit for
distribution, bringing the total amount of profit
for distribution to 946.6 million.
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Standard and Poor’s
keeps Cyprus to
current investment grade
NICOSIA.- cna

The Cyprus government will continue to
support economic activity, in order for employment and public finances to return to growth in
the aftermath of the pandemic, said Finance
Minister Constantinos Petrides, commenting
on the affirmation of Cyprus’ rating by Standard
& Poor`s to its current investment grade.
In order to achieve this goal, continues the
Minister, the government supports the Cypriot
economy and society as a whole, in a targeted
and flexible way and at the same time proceeds
with the planning that will allow the maximum
possible utilization of the programs and funds
Europe offers.
The international credit agency affirmed Cyprus’ credit rating to «BBB-» and confirmed its
stable outlook.
As the Minister pointed out,»Standard &
Poor`s” confirmed the credit rating of the Republic on the basis of prudent public debt management policy, the strong cash reserves of the
State reducing the short-term refinancing risk
and the continued pan-European fiscal and
monetary support.
He also said that the credit agency notes that
the stable outlook reflects the view that the risks
associated with credit rating are generally balanced, despite the pandemic-induced economic
downturn, noting the benefits of grants under
the EU`s Recovery and Resilience Facility as
well as the further improvement of the debt repayment schedule.
In the same context, says the Minister, Standard & Poor`s notes as the most important factors for a future upgrade of the credit rating of
the Republic, the return to solid economic
growth which is substantial for the reduction of
high public debt and at the same time a decline
in non-performing exposures (NPEs) on the
banking sector`s balance sheet, following an expected increase in 2021.
Petrides also notes that the agency emphasizes that the Cypriot economy will record a strong
economic growth in the second half of 2021,
supported by the gradual improvement of the
pandemic situation due to vaccinations and due
to achieving one of the highest rates of
COVID-19 testing.
He also stresses that according to Standard
and Poor’s, government`s economic policy is
expected to remain focused on reducing the
weaknesses of the Cypriot economy, promoting
sustainable economic growth and improving
the financial sector.
On March 5, 2021, S&P Global Ratings affirmed the `BBB-/A-3` long- and short-term
foreign and local currency sovereign credit ratings on Cyprus. The outlook is stable.
According to S&P, measures to contain the
spread of COVID-19 and the sudden stop of
tourist flows pushed Cyprus` economy into a
recession in 2020, resulting in a sizable fiscal
fallout, with gross government debt reaching a
high 119% of GDP.
The credit rating agency expects that the
COVID-19 pandemic will continue to cloud
economic and fiscal outlooks this year amid only partial recovery of the tourism sector. However, an improved government debt profile,
large government cash buffers, and continued
pan-European fiscal and monetary support
should mitigate these risks.
S&P says that the stable outlook balances
risks from the pandemic`s protracted adverse
impact on growth, fiscal, and banking sector
performance against benefits of the EU`s Recovery and Resilience Facility (RRF) transfers,
as well as further improvement in the government`s debt profile.
In its «upside scenario» the rating agency
says it could raise the sovereign ratings on Cyprus on the back of solid economic growth and
improved budgetary performance underpinning a clearly discernible decline in one of the
highest stocks of public debt in the region. We
could also raise the ratings in the case of a sustained decline in nonperforming exposures
(NPEs) on the banking sector`s balance sheet,
following an expected increase in 2021, it adds.
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Lute starts meetings in Nicosia on Monday
Nicosia.[- (GreekNewsOnline, CNA)

C

yprus President, Nicos Anastasiades, is
expected to express on Monday during
a meeting he will have in Nicosia with the UN
Secretary-General`s special envoy on Cyprus,
Jane Holl Lute, his determination to attend
the 5+1 informal meeting on Cyprus with the
aim of paving the way for the resumption of
substantive negotiations for a Cyprus
settlement on the basis of the UN Security
Council decisions and resolutions.
Lute is arriving to Cyprus on Sunday evening
for meetings with the two sides, in the framework
of the preparations ahead of the informal meeting
which the UN Secretary-General has convened
and which will take place in Geneva on April 2729. After her meeting with Anastasiades, Lute will
have a meeting with the Turkish Cypriot leader,
Ersin Tatar.
Along the same lines, to what he has written in
his letter to the UN Secretary-General, by which
he accepted his invitation for the informal
meeting, President Anastaiades is expected to
underline to Lute the importance for the
negotiations to resume from where they were
suspended in Crans-Montana, with a view to find
a viable and functional settlement on the basis of
the work that has been done so far, the common
understanding reached on November 25, 2019 in
Berlin, the UN resolutions and decisions, the EU
principles and values and the High-Level
Agreements on the Cyprus problem.
Moreover he will note the need for the EU to be
present at the informal meeting, as Cyprus is and
will remain an EU member state after a solution.
Lute`s meeting with the President will take
place at 10.30am (local time) on Monday. The UN
official will meet later on with Tatar.
Earlier, at 09.00am on Monday, Lute will confer
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.
During her stay on the island, Lute is also
expected to meet with the two sides` negotiators.
On Wednesday she will be visiting Athens to
hold meetings with the Foreign Minister of
Greece, Nikos Dendias, and other officials of the
Greek Foreign Ministry.
Dendias will visit on Monday Nicosia, and will
hold talks in the afternoon with his Cypriot
counterpart, Nikos Christodoulides, in the
framework of the coordination between Nicosia
and Athens on the Cyprus problem, ahead of the

informal meeting, and on the issue of the EUTurkey relations, ahead of the discussions on this
issue by the EU Foreign Ministers and the
European Council later on this month.

JOSEP BORRELL

EU High Representative Josep Borrell recalls
that the UN led process to resolve the Cyprus
issue will not be starting from scratch and
encourages the two Cypriot leaders to seize the
opportunity of the 5+1 informal meeting in
Geneva next month and come to the talks
prepared to compromise, during his visit in
Nicosia on Friday, where he went to discuss the
path towards resumption of the Cyprus settlement
talks and offer the EU’s support in this process.
More specifically the High Representative and
Commission Vice President recalled that “there is
a framework, including UN Security Council
resolutions, with convergences to build on, with
the support of the UN, the Guarantor Powers and
the European Union. It will not be an easy process
but it can be done, for the benefit of all Cypriots,
for Europe, and for regional stability.»
According to a written statement issued by the
European External Action Service, in his is
meetings with President Nicos Anastasiades and
Foreign Minister Nikos Christodoulides, the High
Representative discussed latest developments and
prospects for progress in the efforts to revive the
negotiations on ending the division of the island.
Josep Borrell then met with Turkish Cypriot
leader Ersin Tatar to discuss the Cyprus issue and
related EU measures to promote the economic
development of the Turkish Cypriot community

Deputy Tourism Minister to have intensive
talks ahead of opening for British tourists
Nicosia.(GreekNewsOnline, CNA)
Cyprus Deputy Minister for Tourism Savvas
Perdios is set to have intensive consultations with
travel organizers and airlines in March, following
the announcement of the decision of Cyprus to allow the arrival from May 1, of tourists from Britain who will be fully vaccinated against Covid-19.
The travelers won’t need to have a COVID-19
negative test or to go in quarantine.
In a written statement, Perdios expressed his
satisfaction over the great publicity given to Britain on the issue.
«The issue was top story in the largest news
networks in the country, highlighting at the same

time the fact that our country is among the top five in the world in managing the effects of the pandemic,» he said.
This fact, he added, “improves the prospects
for the upcoming tourist season, which will be
further strengthened after the intensive consultations that the Ministry will have in March, with all
travel organizers”.
He also said that there will be joint consultation with air carriers, with the Ministry of Transport
and Hermes Airports.
According to the British daily “Independent”,
at present all holidays within and beyond the UK
are banned. The government says international
travel will not be permitted before 17 May.
Cyprus currently has extremely tight restrictions on the few people – mainly its citizens – le-

and bring the Turkish Cypriot and Greek Cypriot
communities closer together.
“I met the two Cypriot leaders and come out of
the talks believing that while the road ahead will
not be easy, solutions can be found. I encouraged
them to seize the opportunity of the 5+1 informal
meeting in Geneva next month and come to the
talks prepared to compromise. The European
Union fully supports the resumption of the
Cyprus settlement process under UN auspices, as
soon as possible,” the High Representative said
after his discussions with partners.
During his visit to Cyprus, High Representative/
Vice-President Borrell also held meetings with
Special Representative of the United Nations
Secretary-General Elisabeth Spehar and with
Colonel Neil Wright, Officer-in-Charge of
UNFICYP on the United Nations operation in
Cyprus.

MERKEL

German Chancellor, Angela Merkel, has said
that it is only through dialogue that disputed
issues in the Eastern Mediterranean can be solved.
Merkel was speaking during a teleconference
she had on Friday afternoon with Turkish
President, Recep Tayyip Erdogan.
According to the Chancellery spokesperson,
Steffen Seibert, referring to the Cyprus problem,
the Chancellor welcomed the announcement for
the beginning of informal talks soon, through the
UN mediation.
Moreover, the German Chancellor underlined
once again the importance for the EU of having
constructive relations with Turkey.
gally able to travel from Britain to the island.
They must take a test before departure, another
on arrival and undergo at least 10 days in quarantine.
The government in Cyprus has already indicated it will loosen restrictions for British holidaymakers from April, requiring only a PCR test in
the 72 hours before arrival on the island.
That was the requirement for UK visitors to
Cyprus last year, but it is an onerous and expensive obligation.
With inoculated holidaymakers deemed to present a lower risk to the local population, British
visitors who have been vaccinated are likely to be
particularly attractive to Mediterranean nations
that are heavily dependent on tourism.
The Independent is seeking clarity on the proof required of vaccinated visitors.
Since November the UK government has promised to work towards some kind of globally accepted certification, but there no sign of any imminent agreement.
On the travel ban, it says: “The government
will determine when international travel should
resume, which will be no earlier than 17 May.”

Greece
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Greece and Cyprus take a shot on UK, Israeli tourism
From last page
Minister Harry Theoharis says the EU is “on
the cusp” of an agreement on the use of “vaccine certificates” for post-pandemic travel.
With this in mind, he stresses summer demand will rely on “clarity” on defining restrictions and efficient “progress” of vaccine
rollout.
The whole adult population of the U.K. is
expected to have been offered at least one
vaccination by the end of July. At the moment the rate stands at approximately 30%.
In Israel more than 50% of the population
has been vaccinated.
But, in spite of the high hopes for with vaccination rates at 60-70% a county is possible
to accomplice that so called “herd immunity”, health specialists warn that for covid-19
in order to be on the safe side, vaccination
rate should exceed 90% of the population.[
At the moment Athens is appealing directly to Britons. Those with shots will be spared
tests, with or without the European Union’s
blessing, Tourism Minister Haris Theocharis
has said in interviews with UK media.
Tourism sustains a fifth of Greece’s workforce and economy, hit by a 76% drop in international arrivals last year and 14 billion
euros in lost sector revenue. As a result, airlines and tour operators are pushing “sunand-sea” bookings to Spain, Greece and Portugal in a bid to bring in much-needed cash.
“The trend now is towards what’s likely to
be open,” said Toby Kelly, CEO of UK travel
agency Trailfinders, pointing to a “massive
pickup in demand” to Greek destinations.
“Greece has been the big story, with its government totally behind vaccine certificates.”
Without waiting for Brussels, Cyprus joined
the rush on Thursday, announcing that vaccinated UK tourists could enter from May 1
without testing or quarantine.
Airlines such as easyJet saw outbound
bookings from Britain surge last week as the
government raised the prospect of a return to
quarantine-free summer travel, and the European Union agreed to develop vaccine
passports under pressure from tourism-dependent southern countries.
But cooped-up consumers’ getaway plans
face reality checks – from unpredictable virus variants to lingering EU divisions over
vaccine passports, with France leading resistance from several states over political and
discrimination concerns.
Britain’s tentative move towards restoring
travel “puts pressure on other countries to do
the same, which is good for us”, said Grigoris
Tasios of the Greek Hoteliers’ Federation.
Greece has eased restrictions for vaccinated
Israelis and is discussing a similar arrangement with the UK.
Tourism from Germany, another big travel
market lagging the UK on vaccinations,
hinges on Berlin dropping quarantines for
tested passengers, Lufthansa Chief Executive
Carsten Spohr said this week.

Ursula von der Leyen

EU governments must immediately begin
technical work to ensure a COVID-19 vaccination certificate system can be introduced
across the 27-member bloc in time for summer, European Commission President Ursula von der Leyen said on Friday.
The EU executive aims to present its plans
for a “digital green pass” on March 17 and to
cooperate with international organisations to
ensure that its system also works beyond the
European Union.
A system to provide travellers with “vacci-

Greece is following
Turkish statements
of its supposed
approach to Egypt
Athens.- ANA-MPA

nation passports” is eagerly awaited by airlines and tourism destinations that have been
hammered by the pandemic and want to
stage a rebound in the peak summer season.
Such passports, pushed by tourism-reliant
southern states like Greece and Spain, would
provide proof that a person has been vaccinated, test results for those not yet vaccinated and information on recovery for people
who have contracted COVID-19.
“The foundation of such a common approach is trust,” von der Leyen wrote in a letter to EU governments, adding that member
states had to start work immediately to ensure systems were ready in time.
As well as a legal framework, the system
requires a common technical infrastructure
to ensure that authorities in one member
state could be sure that certificates issued by
another state were reliable, she said.
The Commission is working with member
states on a digital infrastructure to allow the
certificates to be authenticated and this work
could be completed within three months,
von der Leyen wrote.
“An EU system can only work if the national systems are in place on time,” she added.
Sweden said on Friday that it aimed to
have it its system up and running by summer
and that it would be available on smartphones, digital wallets as well as on paper. It
will be based on electronic ID, a system most
Swedes already have, and use an encryption
key so certificates can be verified at border
crossings. While the European Union is
working on a “digital green pass” to open up
borders, Cyprus and other EU countries are
moving ahead independently.
Estonia, Poland and Romania have already
removed most or all of the entry restrictions
for people who have completed a course of
vaccinations.
Without digitization, document checks
will quickly become unworkable when travel
picks up, IATA warns. Even at 10% of pre-crisis traffic, test paperwork is already creating
airport bottlenecks as staff spends 20 minutes with each passenger.
“Without automating these procedures
(it’s) going to be very difficult to get everyone
away over the summer,” Heathrow Airport
boss John Holland-Kaye said. “All airports
would have queues out the door.”
Even after the EU go-ahead at a Feb. 25
summit, ambivalence among governments
like France, Germany and Belgium could
hamper vaccine passports’ deployment.
“I would not accept a system that makes
access to this or that country conditional on
a (vaccine) certificate,” said French President
Emmanuel Macron. “Our younger people
will not have been vaccinated by the end of
June or July.”

Airlines are aware of the sensitivities.
“I think we should not call it a vaccine
passport,” Virgin Atlantic CEO Shai Weiss
said recently. “It’s really a digital health app.”
A government-issued pass with international backing “won’t come out quickly
enough for this summer”, Ryanair boss Michael O’Leary predicted this week. Instead,
Ryanair plans to enable medical certificate
uploads to its customer app, in the hope authorities will accept them.
Without faster progress towards an international standard, more governments are
likely to go their own way.

THE CASE OF GREECE

According to data from the Daily Telegraph:
In Greece
Vaccines administered: 921,189 doses
(8.59% of population have received a dose)
Cases per 100,000 (7 days): 111.3
There are a number of reasons why Greece
is on the British holiday green watchlist. The
first is that it has a track record of opening its
doors during a pandemic. Last summer
Greece was one of the first destinations to reopen to tourism (on June 15) and Greece was
a trailblazer when it came to testing arrivals
rather than putting them into a mandatory
quarantine.
Early in 2021, Greece’s Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis became the first European leader to call for a vaccine certificate as a
means to scrap quarantine and tests for arrivals. Speaking on Bloomberg in February, he
said: “People will want to travel, especially
during the summer, and it doesn’t make
much sense not to facilitate travel – to the extent that we feel comfortable – to welcome
people who have been vaccinated.”
“For those who have been vaccinated, we
want to make it as easy as possible for them
to be able to travel to Greece.” He added that
those who have not been vaccinated will
need to take tests to enter Greece.
Mitsotakis is already putting his vaccination certificate philosophy into action.
Greece has formalised an agreement with Israel whereby vaccinated arrivals can travel
between the two countries without quarantine, and Cyprus is reportedly looking to enter this ‘travel bubble’ by April 1. There have
been reports this week that Athens is looking
into welcoming vaccinated British holidaymakers ‘by May’.
Greece’s own vaccination process is digitised and moving faster than many expected,
and the country has a track record of controlling Covid-19 better than other European
countries. To date, it has recorded 192,270
cases and 6,534 deaths. Portugal, a country
with an equivalent population of just over 10
million, has by comparison recorded 804,956
cases and 16,351 deaths.

Greece is following statements by the Turkish foreign affairs minister concerning a supposed invitation
by Turkey to Egypt for the delimitation of the Exclusive Economic Zone between these two countries,
Greek diplomatic sources observed on Saturday.
The Turkish foreign minister’s statements have not
yet sparked a response, according to Arab media,
sources added.
At the same time, the Egyptian foreign minister’s
comments at the recent Arab League foreign ministers’ meeting were «particularly sharp», they noted.
In specifics, sources pointed out that Egyptian Foreign Affairs Minister Sameh Shoukry said Egypt has
made every effort to contribute in establishing peace
and security in Libya and also towards «dealing with
the obscurantist ideas promoted by some countries».
Shoukry had also said that the Arab Ministerial
Committee has also convened to monitor Turkish interventions, they added. It was during the same meeting when the definitive rejection of Turkish interventions in the region were confirmed, including the
presence of Turkish military forces in Arab countries.
Shoukry had then said these policies do little else but
deepen polarizations and differences, diplomatic
sources highlighted.
The Arab League’s special committee which investigates Turkish interventions into the interior affairs
of Arab countries comprises Egypt, Saudi Arabia, the
United Arab Emirates, Bahrein, Iraq and the Arab
League’s General Secretary, was added.

Police detains 29
during Saturday rally
Athens

Tensions erupted in central Athens on Saturday afternoon during an attempted rally by supporters of
convicted terrorist Dimitris Koufodinas, the Police reported.
A group of approximately 200 people gathered at
Syntagma Square at midday while police prevented
them from stopping traffic in perimeter streets, was
added.
Upon the use of tear gas, the protesters shifted to
nearby streets and attempted to hold a march at Stadiou avenue. A water cannon was also deployed by the
police when people gathered anew at nearby Kotzia
square and Propylea. Koufodinas is facing renal failure at Lamia Hospital, where he is being hospitalized
for several weeks due to his hunger strike, in demand
of his transfer to the Korydallos jail in the Piraeus area, from the Domokos jail in central Greece
Police detained a total of 29 individuals.

Greece confirms 2,301
new coronavirus cases
Athens

Greece confirmed 2,301 new coronavirus infections in the last 24 hours, of which 14 were identified
at entry points to the country, the National Public
Health Organization (EODY) reported on Saturday.
So far, Greece has a confirmed total of 203,978
SARS-CoV-2 infections. Based on confirmed data of
the last 7 days, 72 of them are linked to arrivals from
abroad and 3,231 to already registered cases.
Another 41 deaths related to Covid-19 were registered in the last 24 hours, bringing the casualties total
since the first outbreak to 6,705. Of these, 95.7 pct had
an underlying condition and/or were aged 70 or more.
The number of intubated hospital patients totals
452. The patients’ median age is 68 years. An 84.7 pct
has an underlying condition and/or is aged 70 or
more.
Another 1,403 patients have been discharged from
ICUs since the pandemic began.
The number of new Covid-19 patients in hospitals
in the last 24 hours is 356 (daily change: -101.44 pct),
while the rolling average of hospital admissions in the
last seven days is 337 patients.
The median age of new infections is 44 years, while
that of the deceased ones 79 years.
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GREEK LETTERS

“Greek is the person
that speaks the
Greek language”

Greece and Cyprus take a
shot on UK, Israel tourism
MORE DEMONSTRATIONS FOR KOUFODINAS

Part II
New York.- Vicki James Yiannias
It’s breathtaking, no matter how many times we
hear it: Greek is the world’s oldest living language,
spoken since the third millennium BC, and the
oldest preserved form of written Greekthat we
know of, Linear B, was created around 1450 BC.
We continue our report on the ZOOM lecture
and discussion,THE GREEK LANGUAGE: A
LIVING BRIDGE THROUGH HISTORY, by Anastasia Giannakidou, Professor of Linguistics at
the University of Chicago and Director of its Center for Hellenic Studies,in celebration of National
Greek Language Day,hosted by the Embassy of
Greece in Washington DC and the University of
Chicago Division of the Humanities, Center for
Hellenic Studies.
Professor Giannakidou replied to a basic question, What is the Greek diaspora? ” We must understand that the ancient Greeks were great explorers and navigators,What we also understand
when we look at this map of the Mediterranean
basin around 550 BC, is that with the settlement
in the 1st and 2nd centuries, we have the creation
of the first Greek diaspora,
“Greeks left Greece starting around the 9th century BC and continued through various waves.”
Dr. Giannakidou said, “Greeks were all around the
Continues on page 35

The possibility of a “digital green pass”
lifts hopes in both countries, while
health specialists worn that for “herd
immunity” vaccination rate should
exceed 90% of the poppulation

Police uses a water cannon to disperse demonstrators trying to protest in solidarity with
Dimitris Koufodinas, a convicted member of the guerilla group ‘17 November’, in Athens,
Greece, 06 March 2021. Dimitris Koufontinas has been on a hunger strike for 58 days demanding to be transfered to Athens’ Korydallos. Photo: EPA/ALEXANDROS VLACHOS

BOSTON SEMINARY FULL ACCREDITATION REAFFIRMED
Boston, Ma
On March 4, 2021, the New England
Commission on Higher Education
(NECHE) voted to remove the probationary status HCHC had been under since
December 10, 2019.
“I want to thank the students who entrusted us with their education,” said
HCHC President George M. Cantonis “I
am appreciative of our dedicated faculty
and staff for working tirelessly in fulfilling
our mission. And I thank His Eminence
Archbishop Elpidophoros of America,
Chairman of our Board, Fr. Jon Magoulias, Vice-Chairman, and the entire Board
of Trustees for believing in and supporting our leadership.”
On learning of NECHE’s decision, His
Eminence said, “My heart is filled with joy
upon hearing that HCHC is no longer on
probation and is continued in accreditation. I especially want to thank the PresiContinues on page 34

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Athens.- (GreekNewsOnline, Reuters)
With a drop of 8.6% in the GDP and lost revenue of 14 billion Euros in 2020, just from the
tourism, Greece is tending to take another shot
this summer, aiming at the British, North European and Israeli tourist markets, hoping to start
receiving tourists after May 15. Greece is betting on the high percentage of vaccinated people in both U.K. and Israel, as well as the possibility of a European “digital green pass” for vaccinated passengers. (Read about Cyprus on
page 38)
In a interview with CNN, Greece’s Tourism
Continues on page 39

GREEK ECONOMY

GDP figures better
than expected,
Greek FinMin says
Athens.- ANA-MPA
The Greek economy, although it was shaken
strongly, showed resilience in conditions of unprecedented health, social and economic adversity, Finance
Minister Christos Staikouras said in comments on the
GDP data for Greece released by Hellenic Statistical
Authority on Friday.
Staikouras said the GDP contraction rate was less
than the forecasts because of the revision of the previous quarter and the good performance in the fourth
quarter, which compared with the third quarter of
2020 seemed to be the best performance in Europe.
«These figures certify the correctness of our economic policy,» Staikouras said, adding that 2021 is a difficult year. «The challenges are many and great, but we
can be realistically optimistic since, with the help of
science, we are erecting a protective wall through vacContinues on page 37

