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Διαδικτυακή
ξενάγηση
στο Μουσείο
Ακρόπολης
Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας
Παπαδοπούλου
Μια εξαιρετική δυνατότητα να ξεναγηθούν διαδικτυακά στο Μουσείο της
Ακρόπολης, με ξεναγό μάλιστα τον
πρόεδρό του, καθηγητή Κλασσικής Αρχαιολογίας, Δημήτριο Παντερμαλή,
προσέφερε στα μέλη και τους φίλους
του, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο (HACC) της Νέας Υόρκης το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Απριλίου.
Η εκδήλωση με τίτλο «Φως» έρχεται
να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων διαδικτυακών εκδηλώσεων με ξε-

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

lΟργή για τη δολοφονία
του δημοσιογράφου
ΚαραϊβάζlΗ Αστυνομία
δέρνει φοιτητές και
συνταξιούχους,
αποδεικνύεται ανίκανη
να υπερασπιστεί
τη ζωή των πολιτών

Συγγενείς παρίστανται στην εξόδιο ακολουθία που τελείται στην κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, στο εκκλησάκι της Ζωοδοόχου Πηγής στο Καλλίφυτο
Δράμας, στον τόπο καταγωγής του, την Κυριακή 11 Απριλίου 2021.
Φωτογραφία: Παύλος Σιδηρόπουλος/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ)
Η Ελληνική Αστυνομία μελετά βίντεο που δείχνει τους
δολοφόνους του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ να
τον πυροβολούν και στη συνέχεια να διαφεύγουν με μηχανάκια, καθώς και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ενώ η
υπόθεση έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας, η οποία περιγράφεται λίγο – πολύ ως Κολομβία. Είναι η δεύτερη δολοφονία δημοσιογράφου με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη υπουρΣυνέχεια στις σελίδες 14 - 15
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Ογδόντα χρόνια από τη «Μάχη των Οχυρών»
Του Β. Λωλίδη
ιστορική μνήμη και το μεγαλείο της
ελληνικής ψυχής αναβιώνουν στο μυαλό και τα μάτια κάθε επισκέπτη που πατάει το
πόδι του στον ιερό χώρο των οχυρών Ρούπελ.
Εκεί, στην κατάφυτη πλαγιά του Ρούπελ, όπου
η ιστορία και το φυσικό περιβάλλον συνυπάρχουν αρμονικά, κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των πεσόντων στρατιωτών, αξιωματικών, υπαξιωματικών και επίστρατων, ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να μην συλλογιστεί
την υπέρτατη θυσία των Ελλήνων απέναντι
στα ναζιστικά στρατεύματα.

Η

Σε υψόμετρο 1339 μέτρων, το βλέμμα ατενίζει ανεμπόδιστα το μεγαλύτερο μέρος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, κατά μήκος του όρους
Άγκιστρο, κοντά στον ποταμό Στρυμόνα. Εκεί,
όλα είναι καθάρια, διαυγή, σχεδόν ιερά, λουσμένα από το φως του ήλιου. Όπως καθάριος και ιερός ήταν ο αγώνας των υπερασπιστών του οχυρού πριν από ογδόντα ολόκληρα χρόνια, στη
φημισμένη «Μάχη των Οχυρών», κατά μήκος
της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά».
Επισκεπτόμενος το Ρούπελ δεν γνωρίζεις μόνο μια μεγάλη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας. Θαυμάζεις από κοντά τα έργα των ανθρώπων που καθόρισαν μια ιστορική πραγματικότητα. Θαυμάζεις τους αγώνες που έδωσαν μικροί και μεγάλοι στρατιώτες, επώνυμοι και ανώνυμοι αξιωματικοί, προκειμένου να κρατήσουν
ζωντανές αξίες και ιδανικά, πάνω απ› όλα όμως
για να διαφυλάξουν την ελευθερία της πατρίδας.

Το βουνό κρύβει
στα σπλάχνα του ένα
ιστορικό μουσείο

Η πρόσβαση στο οχυρό, εύκολη και γρήγορη
από τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο, τμήμα της
Εγνατίας (κάθετος άξονας Α25) που οδηγεί στα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στο τελωνείο
του Προμαχώνα. Η είσοδος στο οχυρό είναι
ελεύθερη ωστόσο παραμένει πάντα μια στρατιωτική περιοχή που φυλάσσεται. Βέβαια, τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν, έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας όλες οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις στις
εγκαταστάσεις του.
Σε κάθε περίπτωση πάντως και υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι επισκέπτες πρέπει να παραδώσουν την ταυτότητά τους στην είσοδο και
τους επιστρέφεται κατά την αναχώρηση από το
στρατιωτικό συγκρότημα. Στο τέλος της διαδρομής υπάρχει οργανωμένος χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα και λεωφορεία. Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος σε όλο το μήκος του.
Καθώς ο επισκέπτης ανεβαίνει τον λόφο του
οχυρού Ρούπελ δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος
μπροστά στο μεγαλείο της φύσης. Το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα, η πρωινή πάχνη σχηματίζει
ένα πυκνό σύννεφο που μπορεί να εμποδίζει την
ορατότητα στις γύρω περιοχές, την ίδια στιγμή
όμως δίνει τη μοναδική αίσθηση ότι βρίσκεται
πάνω από τα σύννεφα. Την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, η φύση αποκαλύπτεται μεγαλόπρεπα, θυμίζοντας ότι μέσα σε αυτό το μεγαλείο της, πριν
από ογδόντα χρόνια έχασαν τη ζωή τους δεκάδες στρατιώτες και από τις δυο μεριές.
Η ευγένεια, η φιλική διάθεση, το ζεστό χαμόγελο των στρατιωτών που υποδέχονται τους
επισκέπτες στο στρατιωτικό συγκρότημα του
οχυρού προδιαθέτουν για μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Την ίδια στιγμή, το τυπικό που ακολουθείται από το στρατιωτικό προσωπικό προϊδεάζει τους επισκέπτες ότι βρίσκονται σ› έναν
χώρο ιερό, γεμάτο συμβολισμούς και μηνύματα.
Έναν χώρο που οφείλει να σεβαστεί κάθε Έλληνας και ξένος, αποτείνοντας ελάχιστο φόρο τιμής στους υπερασπιστές του οχυρού.
Ένας καφές στο ΚΨΜ των οχυρών και μια μικρή ανάπαυλα πριν από την ξενάγηση προετοι-

μάζει τον επισκέπτη να γίνει κοινωνός όλων
εκείνων των μεγάλων και σημαντικών που έλαβαν χώρα πάνω και κάτω από τις πλαγιές των
βουνών κατά την τριήμερη «Μάχη των Οχυρών», όπου οι ναζιστικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν κυριολεκτικά τα ελληνικά στρατεύματα.

Τα συγχαρητήρια των
Γερμανών στους
υπερασπιστές του οχυρού

Η 10η Απριλίου 1941, μια ημερομηνία καθοριστική όχι μόνο για τη μοίρα των οχυρών αλλά
και της Ελλάδας, αποτυπώνεται φωτογραφικά
και δεσπόζει στην είσοδο της κεντρικής στοάς,
όπου ξεκινάει και η καταλήγει η ξενάγηση. Είναι
η μέρα της παράδοσης των οχυρών από τον διοικητή τους, αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο, στους Γερμανούς κατακτητές αξιώνοντας
ταυτόχρονα «κανείς Γερμανός να μην ανέβει στο
οχυρό έως ότου και οι τελευταίοι αποχωρήσουν», όπως και συνέβη. Είχε προηγηθεί μια τριήμερη σκληρή πολεμική αναμέτρηση καθ’ όλη
τη διάρκεια της «Μάχης των οχυρών» κατά μήκος της «Γραμμής Μεταξά» ανάμεσα στους Έλληνες και τους Γερμανούς στρατιώτες, όπου
μπορεί να τελείωσε με τη νίκη των τελευταίων,
όμως οι απώλειές τους ήταν σχεδόν διπλάσιες
από αυτές των Ελλήνων.
Ο Γερμανός συνταγματάρχης που παρέλαβε
το οχυρό, έδωσε συγχαρητήρια στον διοικητή,
εκφράζοντας το θαυμασμό και την εκτίμησή του
για την αντίσταση και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών. Τόνισε μάλιστα ότι για τους
Γερμανούς αποτελούσε τιμή και υπερηφάνεια ότι
είχαν ως αντίπαλο έναν τόσον ηρωικό στρατό.
Έξω από το οχυρό ήταν παραταγμένο γερμανικό
τμήμα που απέδωσε τιμές. Στη συνέχεια αξιωματικοί και στρατιώτες αναχώρησαν πεζοί για το
Σιδηρόκαστρο και τις Σέρρες.

«Τα οχυρά δεν παραδίδονται.
Καταλαμβάνονται»

Τα ιστορικά λόγια του αντισυνταγματάρχη
Δουράτσου -«Τα οχυρά δεν παραδίδονται. Καταλαμβάνονται»- βρίσκονται στην είσοδο της
στοάς αποδίδοντας το μέγεθος του ηρωισμού
των Ελλήνων στρατιωτών. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί από τη μεριά των Γερμανών δεν είχαν
κάμψει το ηθικό των υπερασπιστών των οχυρών.
Να σημειωθεί πως στο οχυρό Ρούπελ υπήρχαν μόνο 27 αξιωματικοί και 950 οπλίτες. Γύρω
από το οχυρό υπήρχαν μόλις οκτώ πυροβόλα,
μοιρασμένα στις πυροβολαρχίες του λοχαγού
Κοζώνη και του ήρωα υπολοχαγού Κυριακίδη,
σε καλά κρυμμένες τοποθεσίες. Οι γερμανικές
στρατιωτικές δυνάμεις ήταν πάνοπλες με εξοπλισμό που υπερτερούσε αριθμητικά και τεχνολογικά έναντι των Ελλήνων.
Σε 14 νεκρούς και 38 τραυματίες ανήλθε ο
αριθμός των απωλειών του οχυρού Ρούπελ στις
συνολικά τέσσερεις μέρες που διήρκησαν οι
βομβαρδισμοί των γερμανικών στρατευμάτων.

Τα οχυρά δεν καταλήφθηκαν ποτέ χάρη στο
ηρωισμό των Ελλήνων υπερασπιστών, που μέχρι
την τελευταία στιγμή πολεμούσαν με αυτοθυσία. Παραδόθηκαν όταν η διοίκηση των οχυρών
είχε ήδη πληροφορηθεί για τη συνθηκολόγηση
της Ελλάδας με τους Γερμανούς.
Τα λιγοστά αντικείμενα των στρατιωτών και
μια ελληνική σημαία με τη βασιλική κορώνα που
φυλάσσονται στην είσοδο της στοάς του οχυρού
διοίκησης αποτελούν μικρά μόνο ψήγματα των
μεγάλων αλλά δύσκολων στιγμών που έζησαν
στην καθημερινότητά τους οι Έλληνες στρατιώτες υπερασπιζόμενοι το οχυρό και την πατρίδα.
Η περιήγηση στη στοά του οχυρού, πραγματικά
συγκινητική, σχεδόν καθηλωτική. Η στοά αποτελεί άριστο δείγμα μηχανικής, άρτιας οργάνωσης, εφευρετικότητας, προνοητικότητας και κυρίως πίστης για την επιβίωση και την υπεράσπιση της πατρίδας. Κι όλα αυτά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, πολιτικές, κυρίως οικονομικές
αλλά και κοινωνικές.

Η αυτοθυσία
του λοχαγού Κυριακίδη

Από τις πιο σημαντικές στιγμές της ξενάγησης είναι η επίσκεψη στο στρατιωτικό μουσείο
των οχυρών. Στο εσωτερικό του εκτίθενται στολές, σημαίες, οπλισμός του ελληνικού και γερμανικού στρατού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και ένα από τα δύο αντιαρματικά πυροβόλα που διέθετε η φρουρά του οχυρού το
1941. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα εκθέματα
κατέχουν τα προσωπικά αντικείμενα του λοχαγού Αλέξανδρου Κυριακίδη και των στρατιωτών
του, όπως βρέθηκαν μέσα στο όρυγμα μαζί με τα
οστά τους το 2001, εξήντα χρόνια μετά τον ηρωικό θάνατό τους και την αυτοθυσία τους το
1941.
Ο λοχαγός Κυριακίδης αρνήθηκε να κάνει
παύση των βολών του πυροβολικού του κι έτσι
έγινε στόχος των γερμανικών στούκας. Μαζί με
τους στρατιώτες του βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στη θέση όπου ήταν το καταφύγιο της πυροβολαρχίας. Τον Απρίλιο του 2001, με πρωτοβουλία του αξιωματικού Ηλία Κοτρίδη, ξεκίνησε η
έρευνα για την ανεύρεση των οστών των πεσόντων της πυροβολαρχίας του λοχαγού Κυριακίδη.
Το οχυρό Ρούπελ δεν κατελήφθη ποτέ εξαιτίας της απαράμιλλης αντίστασης των μαχητών
και της ανθεκτικής κατασκευής του. Ογδόντα
χρόνια τώρα παραμένει εκεί, αγέρωχο πάνω στο
βουνό και σαν να έχει κι αυτό ψυχή, δίνει τη δική του μαρτυρία για τον άνισο αλλά τιμημένο
αγώνα των Ελλήνων στρατιωτών και της άμυνας τους για την υπεράσπιση και την ελευθερία
της πατρίδας. Μόνο στο Ρούπελ ο επισκέπτης
αφουγκράζεται νοερά τους χτύπους της καρδιάς
των υπερασπιστών του, περπατώντας στις «μπαρουτιασμένες» πλαγιές και στις υπόγειες δαιδαλώδεις στοές του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πέθανε ο φωτογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Νίκος Μαγγίνας

Κωνσταντινούπολη.(GreekNewsOnline)

Ε

κοιμήθη το πρωί της Κυριακής, σε ηλικία 69 χρονών, ο επίσημος από το 1991
ο φωτορεπόρτερ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Νικόλαος Μαγγίνας. Ο ακαταπόνητος
Μαγγίνας διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό πριν μια βδομάδα και ήταν υπό αυστηρό
αυτοπεριορισμό στο δωμάτιο του στο Φανάρι. Όταν το προσωπικό είδε το πρωί πως δεν
είχε πειράξει το φαγητό που του άφησαν το
προηγούμενο βράδυ και δεν απαντούσε στα
καλέσματά τους, παραβίασαν την πόρτα και
το τον βρήκαν νεκρό.[
Ο εκλιπών ήταν στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και εμβληματική προσωπικότητα του Φαναρίου και
της Πολίτικης Ομογένειας.
Άνθρωπος γλυκύς και ανιδιοτελής γνώριζε
πολύ καλά την ιστορία της Πολίτικης Ρωμιοσύνης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
υπήρξε με την αρθογραφία του θερμός υποστηρικτής των δικαίων του.
Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, πληροφορηθείς τον αιφνίδιο θάνατο του στενού συνεργάτου του, τέλεσε, αμέσως μετά την Θεία
Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.
Αργότερα, η Πατριαρχική Αυλή με επικεφαλής τον Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Θεόδωρο, συ-

μπαραστατούμενο από τον Αρχιμ. κ. Γρηγόριο,
Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου,
και τον Μ. Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελο, προέπεμψε τον αείμνηστο Νικόλαο Μαγγίνα, τελώντας Τρισάγιο στον Αυλόγυρο του Πατριαρχείου, ενώπιον του Π.Πατριαρχικού Ναού.
Η εξόδιος Ακολουθία του αειμνήστου Νικολάου Μαγγίνα θα τελεστεί την Τρίτη το μεσημέρι από το Κοιμητήριο του Σισλή.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νικόλαος Μαγγίνας, γέννημα θρέμμα της
Πόλεως, αγάπησε από πολύ μικρός την τέχνη
της φωτογραφίας. Ήδη από τα νεανικά του
χρόνια κατέγραφε με τον φακό του τη ζωή του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ομογένειας
αλλά και την καθημερινότητα στις δύο ακτές
του Βοσπόρου.
Ως μαθητής του Ζωγραφείου Λυκείου συμμετείχε σε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα
την παλαιά Πόλη κερδίζοντας ειδικό Έπαινο.
Νεαρός ξεκίνησε να συνεργάζεται με ελληνικά
και ξένα περιοδικά και εφημερίδες που δημοσίευαν φωτορεπορτάζ του.
Τα τελευταία 30 χρόνια αποτύπωσε συστηματικά την δράση και το έργο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο συνόδευσε στις ανά τον κόσμο ποιμαντικές επισκέψεις του.

Μαγγίνα, τον οποίο είχε συναντήσει πρόσφατα
στο Φανάρι, στην ενθρόνιση του Μητροπολίτη
Χαλκηδώνος Εμμανουήλ.
«Έφυγες νωρίς Νίκο, μα δεν μπόρεσες να φύγεις από την αγαπημένη μας Πόλη και το Φανάρι, ούτε από τον Πατριάρχη μας. Τους υπηρέτησες όλους με υποδειγματική, έμπρακτη, θυσιαστική αφοσίωση. Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Μαγγίνα, ή «Νικάκη», όπως συνήθιζα
να σε λέω στην Πολίτικη διάλεκτο. Ο φακός
σου έσβησε, η ματιά σου όμως παραμένει ζωντανή. Θα σε θυμόμαστε πάντα».

PLAZA MEAT MARKET
23-18 31st Street, Astoria, NY • (718) 728-5577 (μέσα στην AGORA PLAZA)

Για ένα εξαιρετικό
Πασχαλινό τραπέζι

MHNYMA ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αποχαιρέτησε τον φίλο του Νίκο

Φρεσκότατα Aρνιά Γάλακτος από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ της Νέας Υόρκης,
Κοκορέτσι, Σπληνάντερο, ότι χρειάζεται για τη Μαγειρίτσα σας
Λουκάνικα χωριάτικα και ό,τι άλλο για τα πατροπαράδοτα μεζεδάκια
Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας
είμαστε ανοιχτά
7 ημέρες την εβδομάδα

Διαθέτουμε
Mεγάλο ΔΩΡΕΑΝ
χώρο για πάρκινγκ

Ευχόμαστε σε όλους
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Βασίλης & Χρήστος Παπαυγέρης και το προσωπικό
Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη σας
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O Eγκέ, το Εγκέ και ο Τεγκέ

από τις ρίζες στις οποίες ζουν τώρα, δεν αποτελεί ούτε κατόρθωμα
ούτε επανάσταση: αποτελεί ημιμάθεια, μωρία και ηθελημένη τυφλότητα. Ρ.Κ.

Ελλείψει αξιόλογης ιστορίας από τους Τούρκους, με αλλαγμένα τα
ονόματα διαλαμψάντων Ελλήνων ποιητών, φιλοσόφων, φυσιολόγων,
κ.λπ., αλλά και τοποθεσιών, νησιών, θαλασσών,o Τούρκος προεδρο-πατησάχης ή τα διεκδικεί με το έτσι θέλω ή τα διδάσκουν στα
σχολεία του ως τούρκικα. Απ’ όπου η εχθρότητα και το μένος με τα
οποία συμπεριφέρεται αυτός ο λαός απέναντι στους Έλληνες, αλλά
και η συνεχής επιθετικότητα και πολεμική ετοιμασία εναντίον της
Ελλάδας.
Τον τελευταίο καιρό ψάχνουν, διατυμπανίζοντας απεγνωσμένα,
για «μια γαλάζια πατρίδα» με βλέψεις, αρχικά, ασφαλώς, προς το Αιγαίο, όπου υπάγονται και τα: Ικάριο, Καρπάθιο, Θρακικό και Κρητικό
πελάγη. Δεν ξέρω πώς τα ονομάζουν στην γλώσσα τους ή αν όλα τα
συνοψίζουν στο Εγκέ. Αλλά το Αιγαίο Προέρχεται από τον μυθικό
βασιλιά της Αθήνας Αιγέα. Φαντάζομαι ότι γι’ αυτούς είναι κι εκείνος
Εγκέ; Και πώς θα πουν το γιό του, τον Θησέα, Τεγκέ;
Φαντασθήκατε το μέγεθος της ανομίας αλλά και του γελοίου της
υπόθεσης «χωρίς αιδώ», που θα έλεγε ο Καβάφης, να δουν οι μορφωμένοι άνθρωποι αυτά τα ονόματα από τους επίδοξους σφετεριστές
στους χάρτες; Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Αλήθεια, πώς λένε την «γαλάζια πατρίδα» του Γεώργιου Βιζυηνού και του Οδυσσέα
Ελύτη στα Τούρκικα; Αν κάποιος γνωρίζει να μας το πει για να το
σχολιάσουμε. Ρ.Κ.

Φίρδην μίγδην
Κατά τους οπαδούς του «Απαγορέψτε βιβλία» όλα, φύρδην μίγδην,
συγγράμματα, καλλιτεχνήματα, τέχνες, θα πρέπει να ασχολούνται μόνο με το παρόν και, κυρίως, με ότι θεωρείται άσχημο, ειδεχθές, πρόστυχο, κ.λπ. Πώς μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι λάθος να συγκρίνεις περιόδους του απώτερου παρελθόντος με το παρόν; Και,επίσης,
πώς να τους πεις ότι τα Ομηρικά έπη και κυρίως η Ιλιάδααποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο του πολιτισμού στον οποίο μόνο αυτοί βιώνουν βίο
ημιμάθειας, σκοταδισμού και ηθελημένης ασχήμιας; Όλοι μαθαίνουμε
από την ιστορίαόταν το θέλουμε: απορρίπτουμε αυτά που κρίνουμε
επιζήμια και παίρνουμε αυτά που κρίνουνε ωφέλημα. Όσο για τον
Όμηρο, αλλά και για τους άλλους κλασικούς συγγραφείς και καλλιτέχνες που θέλουν να …απαγορεύσουν,μοιάζει μ’ εκείνο το ρητό που
κάποτε άκουσα στη γενέτειρά μου Κεφαλλονιά: άρχισαν οι κότες να
κλωτσάνε τ’ άλογα. Ρ.Κ.
____________

Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
Λιγίρωνα τον είχαν πει, όχι ακόμα Αχιλλέα,
ως έγινε μετά γνωστός. Γιατί ποτέ δεν ήπιε
γάλα απ’ τη ρόγα του βυζιού. Κι ο Κένταυρος ο Χείρων
τον τάιζε σπλάχνα λιονταριών και τα μυαλά αγριοχοίρων,

Ενώ πιστεύαμε αλλιώς
Δηλαδή, ενώ θα θέλαμε να δούμε να είχαν τελειώσει οι πυροτεχνικές ολονυκτίες των Εξαρχείων, με τους αστυνομικούς στημένους για
να εκτονωθούν επάνω τους οι νεολαίοι του χώρουκαι τους κατοίκους
να ξαγρυπνούν έντρομοι, είχαμε ακριβώς τα ίδια και χειρότερα πριν
λίγον καιρό στη Νέα Σμύρνη και όχι μόνο. Επειδή στο ίδιο μέτρο
έχουμε και καθημερινές επί μέρους καταστροφές, ληστείες, εμπρησμούς και παντοειδή εγκλήματα σε όλη την επικράτεια. Το «χειρότερα» ανήκει στο γεγονός ότι ένας αστυνομικός πετροβολήθηκε, εξυβρίστηκε,ποδοπατήθηκε, στην κυριολεξία, από αναρχούμενα άτομα
-πολλά από αυτά ανήλικα- και ο αστυνομικός δεν είχε το εκ φύσεως
δικαίωμα της αυτοάμυνας, που υπάρχει σε άλλες χώρες όταν κινδυνεύει η ζωή κάποιου. Δηλαδή, αν έρθει ένας κακούργος να μας ληστέψει, θα πρέπει να τον αφήσουμε να πάρει ό,τι θέλει από τα υπάρχοντά μας και να του πούμε κι «ευχαριστώ» που δεν μας σκότωσε! Το
φυσικό δικαίωμα της αυτοάμυνας που το χρησιμοποιούν ακόμα και
τα ζώα, όταν δέχονται επίθεση και μπορούν να αμυνθούν, έχει καταστρατηγηθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κατάντησε ανύπαρκτο ή απλώς σχήμα λόγου για τους νομοταγείς πολίτες. Ρ.Κ.

Οι αστυφύλακες
Αν οι αστυνομικοί υπερβούν τα όρια του νόμου, όπως και στο στρατό αυτό υπόκειται σε πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει για την
ποινή, όχι στον όχλο που θα προσπαθήσει να εκτονωθεί παρορμητικά
σκοτώνοντάς τους. Αν τολμήσεις να χτυπήσεις αστυνομικό στη Γαλλία, στην Ισπανία, κ.α.,είναι ισοβάθμιο του να προσπαθείς να καταργήσεις το νόμο. Άσε που θα σε λιώσουν στο ξύλο. Αλλά ενώ η αυθαιρεσία εναντίον πασών και πάντων πάει γόνα -που λέμε-μοιάζει, για να
το πούμε αλλιώς, ότι τόσο η αυτοάμυνα όσο και οι νόμοι ισχύουν,
πρωτίστως, για την προστασία των παραβατών. Στο παρελθόν υπήρξε και απόπειρα αποτέφρωσης ολόκληρου λεωφορείου γεμάτο αστυνομικούς στην οδό Σατωβριάνδου και Τρίτης Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι σωστά. Ευτυχώς την γλίτωσαν.
Ένας άλλος, θυμάμαι, οπλισμένο με καλάζνικοφ, γονάτισε και πυροβόλησε να σκοτώσει τον φρουρό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά
ευτυχώς αστόχησε. Τον πιάσανε; Αν ναι, τιμωρήθηκε ή είναι ελεύθερος με το καλάζνικόφ του να δοκιμάσει ξανά;Σε ότι αφορά την αστυνομική βία που και αυτή μπορεί να συμβεί, για την οποία διαμαρτύρονται σχεδόν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι αγνοώντας ότι με αυτή
την ενέργεια γιαγαντώνουν τον κορωνοϊό(!) αυτή -η αστυνομικήβίαανήκει και παραπέμπεται σε πειθαρχικό συμβούλιο, δεν αφήνεται στα
χέρια ανήλικων τιμωρών! Παράλληλα, ένα μέρος από αυτούς βιαιο-

που του έψηναν η Χαρικλώ και η στοργική Φιλύρα.
Κι ήταν αμούστακο παιδί, σαν ετοιμάζαν τότε
την εκστρατεία οι Έλληνες∙ μα η αντρειά κι η δύναμή του
ήταν γνωστές κιόλας παντού. Και η τρυφερή του μάνα

Η Παναγία με το Θείο Βρέφος, ένα από τα υπέροχα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας, τα οποία πλέον κάλυψαν οι
βέβηλοι του Ερντογάν, όπως το φωτογράφισε ο αείμνηστος Νίκος Μαγγίνας.
πραγούν καθημερινά και ακατάσχετα: βιάζοντας, ληστεύοντας, δυναμιτίζοντας χρηματοαναληπτικά μηχανήματα, εισβάλλοντας σε σπίτια,
βασανίζοντας γέρους, γριές, καίγοντας αυτοκίνητα, κ.ο.κ. Γιατί να
σταματήσουν να ληστεύουν, να κλέβουν, να βιαιοπραγούν αφού δεν
τιμωρούνται; Ή, ακόμα, γιατί να βρουν δουλειά 400ων ευρώ το μήνα
αφού γίνονται πλούσιοι με την ανατίναξη ενός μηχανήματος χρημάτων; Σπάνια περνάνε μέρες που δεν έχουμε τέτοιου είδους ανατινάξεις. Στην Αμερική, την κατ’ εξοχήν χώρα ληστειών σε τράπεζες στο
παρελθόν, με τους Ντίλινγκερ και ΣΙΑ, αυτές ανήκουν πια εκεί: στο
παρελθόν. Ή μετοίκησαν στην Ελλάδα; Πείτε μας τη γνώμη σας. Ρ.Κ.
					

Disrupt texts
Δηλαδή ‘’απαγορέψτε βιβλία’’ είναι το όνομα και ο τίτλος στόχου
ενός νεότευκτου κινήματος που κατοικοεδρεύεισε κολέγιο στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Το σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στην Wall Street
Journal της Νέας Υόρκης κι εγώ το πληροφορήθηκα μέσω Αθηνών,
από τον φίλο μου, πρώην μορφωτικό ακόλουθο και πρόξενο της Χιλιανής πρεσβείας, Martín Donoso.
Για να μην μακρηγορούμε, πρόκειται για φανατικούς αρνητές των
καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών, φιλοσοφικών και άλλων επιτευγμάτων
του παρελθόντος, που πάνω σε αυτά στηρίχτηκαν για να εξελιχθούν
τα σύγχρονα παρόμοια επιτεύγματα. Αμερικανοί κλασικοί συγγραφείς όπως, π.χ., οΤζών Στάινμπεκ, ο Φιτζέραλαντ, Ο Μαρκ Τουέιν,
κ.λ.π., αποτελούν κι εκείνοι μέρος της απαγόρευσης. Η όλη ιστορία
των αρνητών παρουσιάζεται ως μία παντελής αποκοπή από το παρελθόν.Στόχος τους είναι και τα Ομηρικά έπη. Ένα από αυτά τα άτομα
αποκαλεί την Οδύσσεια «σκουπίδια». Πώς να πει κανείς σε αυτούς
τους ανθρώπους ότι με το να αποκοπούν από το παρελθόν, δηλαδή

που ήξερε τι θα πάθαινε αν πήγαινε στην Τροία,
τον έντυσε με γυναικείες ποδιές για να το κρύψει
στο παρθεναγωγείο της Σκύρου. Εκεί τον έβαλε.
Μα ο Διομήδης κι ο Οδυσσέας το μάθανε και πήγαν
πραματευτές, δήθεν, εκεί, με γυναικείες πραμάτειες.
Αλλά έβαλαν κρυφά σε αυτές και τυλιγμένα όπλα.
Οι νέες αρπάξαν τα υφαντά, ενώ εκείνος πήρε
τα όπλα κι έτσι έγινε και τον αναγνωρίσαν.
Κι είπε θα πήγαινε κι αυτός στην Τροία να πολεμήσει∙
κι η Θέτις τότε ενέδωσε σαν είδε την ανάγκη.
Τι άλλο να ‘κανε η άμοιρη; Θνητό παιδί είχε κάμει
όντας εκείνη αθάνατη. Και όταν έφτασε η ώρα
επήγε παρακαλεστά στου Ηφαίστου τo εργαστήρι
να ετοιμάσει όπλα λαμπρά για το μονογενή της.
Έτσι έγινε και χάλκεψε ο θεός την πανοπλία
την άτρωτη, τη ζηλευτή, που έλαμπε μες στον κάμπο
σαν ήλιος σαν τη φόραε και σκόρπαε τους εχθρούς του
όπως κοπάδι πρόβατα μόλις προβάλλει ο λύκος.
Άτρωτα ναι, και ζηλευτά, αλλά τα όπλα εκείνα
του ‘Ηφαιστου δεν τον γλίτωσαν για να γυρίσει πίσω,
να δει το γέρο του γονιό, της Θεσσαλίας τον κάμπο
και με το διάβα του καιρού ν’ ασπρίσει, να γεράσει.
Κι όπως θνητός μες στους θνητούς, μ’ εγγόνια ολόγυρά του,
όταν θα ερχόταν η ώρα του, από χρόνο, όχι από βέλος,
να πήγαινε τότε κι αυτός για το ταξίδι εκείνο
το ύστερο όλων των θνητών, που απ’ αυτό δεν μας σώζουν
ούτε όπλα από τον Ήφαιστο κι ούτε θεά για μάνα.
________
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα ΚαππάτουΌλη η Ελλάδα,
ΕΚΑΤΗ 2009)

Αυτός ο αναγνώστης δεν είναι Παντελής, Παντελεήμων είναι
Σχόλιο
του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Γράφαμε στο περασμένο φύλλο, με
την ευκαιρία της 18ης επετείου της
Greek News, ότι κατά την άποψή μας
«άρχισαν τα όργανα» στις σχέσεις
Εθνικού Κήρυκα - Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Και ως στοιχείο παραθέσαμε μία «επιστολή» «αναγνώστη»
που ενοχλήθηκε γιατί στο ένθετο της
εφημερίδας για τα 200 χρόνια της
επανάστασης του 1821, δεν υπήρχε διαφημιστική καταχώρηση της Αρχιεπισκοπής.
Πιστεύετε ότι υπάρχει αναγνώστης

Παντελής Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος μελέτησε τις διαφημίσεις του ενθέτου και πειράχθηκε γιατί η Αρχιεπισκοπή δεν έβαλε διαφημιστική καταχώρηση; Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Κι επειδή το θέμα αφορά
οπωσδήποτε πίεση για οικονομικό αίτημα, μάλλον η εφημερίδα θα πρέπει
να παρουσιάσει αυτόν τον Παντελεήμονα αναγνώστη της. Αν δεν θέλει να
του οργανώσει δημοσιογραφική διάσκεψη – όπως του αρμόζει – ας του
πάρει μια συνέντευξη τέλος πάν των,
να βάλει και φωτογραφίες, να γνωρίσουμε όλοι μας αυτόν τον ήρωα της
Ομογένειας που συμπονά τον ομογε-

νειακό τύπο.
Επιτρέψτε μου να δημοσιεύσω την
συγκινητική επιστολή του κ. «Παντελή Αλεξανδρόπουλου», με τίτλο «Η
απουσία της Αρχιεπισκοπής», η οποία
μόνο με το τελεσίγραφο του Γκράτσι
προς τον Μεταξά μπορεί να συγκριθεί:
Κύριε Διευθυντή
Σας γράφω δυο λόγια για να σας
ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά
μου για την θαυμάσια έκδοσή σας του
Σαββατοκύριακο που την στόλισε αυτό το ιστορικό ένθετο για τα 200 χρόνια της Επανάστασης.
Είμαι καθημερινός αναγνώστης του

«Εθνικού Κήρυκα» από τη χρονιά που
ήλθα ως φοιτητής από την Ελλάδα και
θαυμάζω την ποιότητα και το επίπεδο
της εφημερίδας, την καλή ελληνική
γλώσσα που χρησιμοποιείτε, τα σχόλια και τις αναλύσεις σας. Έχετε μία
θαυμάσια ομάδα συνεργατών σας,
όπως δείχνει η ποιότητά σας. Δεν χορταίνω να βλέπω και να διαβάζω το ένθετο της Επανάστασης. Μπράβο στον
κ. Ψαρό που το στήριξε και στους δεκάδες ομογενείς και οργανισμούς που
με τις ευχές τους έδειξαν το υψηλό
τους εθνικό φρόνημα.
Με έκπληξη παρατήρησα ότι λείπουν οι ευχές της Αρχιεπισκοπής και

του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Το είδα τρεις φορές μήπως και
δεν το πρόσεξα, αλλά δεν υπάρχει τίποτε και διερωτήθηκα γιατί;
Δεν ξέρω τι να υποθέσω: Μήπως
δεν ενημερώσατε την Αρχιεπισκοπή
γι’ αυτή την ιστορική σας έκδοση ή μήπως η Αρχιεπισκοπή δεν ενδιαφέρεται
πια για εθνικής φύσεως θέματα και εκδόσεις από τη μοναδική ημερήσια εφημερίδα του Ελληνισμού της Αμερικής;Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και θερμά
συγχαρητήρια για την έκδοση.
Με εκτίμηση
Παντελής Αλεξανδρόπουλος
Νέα Υόρκη, ΝΥ

...και μια στο πέταλο
GreekNews

5
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 • Monday, April 12, 2021

Πλατεία στο όνομα της Ρόζας Ψευτούρα- Ορτέγα
Της Σοφίας Παπαδοπούλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γ

εννήθηκε και μεγάλωσε στην Αργεντινή αλλά ως τον θάνατό της, τον περασμένο χρόνο, δεν σταματούσε να εργάζεται
αδιάκοπα για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην πόλη όπου είδε το πρώτο φως
της ζωής, στη Ρεσιστένσια, πρωτεύουσα της
επαρχίας Τσάκο.
Η Ρόζα Ψευτούρα- Ορτέγα υπήρξε ο «φάρος» του ελληνικού πολιτισμού σ’ αυτή την
απομακρυσμένη περιοχή της αργεντίνικης
γης, μια περιοχή άγρια, δύσκολα προσβάσιμη,
καθώς μεγάλη έκταση του νομού καλύπτεται
από ζούγκλα. Έκανε τους κατοίκους της ν’
«αγκαλιάσουν» την Ελλάδα και τον ελληνικό
πολιτισμό κι εκείνοι ως «αντίδωρο» αποφάσισαν να δώσουν -μετά θάνατον- το όνομά της
σε κεντρική πλατεία της πόλης και η επίσημη
τελετή ονοματοδοσίας, σε μια τελετή προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας και
τους υγειονομικούς κανόνες, θα πραγματοποιηθεί απόψε (στις 7μμ τοπική ώρα). «Μέσα
σ’ αυτό το περιβάλλον, αυτή η σπουδαία γυναίκα μιλούσε συνεχώς για την Ελλάδα, την
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,
τις αξίες του οποίου φρόντισε να διδάξει
στους μαθητές της από όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης κι αν υπηρέτησε. Τους έμαθε την
ελληνική γλώσσα, τους παραδοσιακούς μας
χορούς, τα ήθη και τα έθιμα», εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η
Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» του
Μπουένος Άιρες, της οποίας η εκλιπούσα
υπήρξε επίτιμο μέλος.
«Μάζεψε τους λίγους Έλληνες της περιοχής και τους γηγενείς φιλέλληνες, που αγκάλιασαν τον πολιτισμό μας. Ακούραστη, γενναία, σπουδαία, διέδωσε την Ελλάδα σ’ αυτό
το φτωχό και ξεχασμένο μέρος του κόσμου»,
συμπληρώνει με συγκίνηση η κ. Τσαρδίκου
«ξεδιπλώνοντας» ορισμένες μόνο από τις πτυχές της δράσης της Ρόζας Ψευτούρα- Ορτέγα.

«Ζούσε και ανέπνεε
για την Ελλάδα»

Αυτή την πολυσχιδή δράση της γυναίκας
που έκανε τους συμπολίτες της ν’ αγαπήσουν
την Ελλάδα, υπογραμμίζει και ο γενικός
γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης, ο
οποίος θα δώσει διαδικτυακό «παρών» στην
τελετή τιμώντας τη μνήμη της Ρόζας Ψευτούρα- Ορτέγα που, όπως υπογραμμίζει, «ζούσε
και ανέπνεε Ελλάδα».
«Υπήρξε ένας φάρος πολιτισμού στα μέρη
αυτά τα μακρινά», λέει ο κ. Χρυσουλάκης
εξαίροντας το έργο της αλλά και τη συγκινητική, όπως τονίζει, πρωτοβουλία των τοπικών
αρχών να δώσουν τ’ όνομα της σε μια όμορφη
γωνιά της πόλης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
«Το πρόσωπό της το φώτιζε ένα διαρκές χαμόγελο, γιατί ήταν άνθρωπος αισιόδοξος και
δυνατός. Φυσικά, αγαπούσε άλλο τόσο και
την Αργεντινή, την οποία φρόντιζε πάντοτε,
με κάθε τρόπο, να διασυνδέει με την Ελλάδα
μας», σημειώνει ο ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού,
επισημαίνοντας παράλληλα πως η πρωτοβουλία μετονομασίας της πλατείας αποδεικνύει
«πως η Ροσίτα πέτυχε τον στόχο της να φέρει
πιο κοντά αυτές τις δύο μακρινές μεταξύ τους
χώρες. Με αυτή σας την κίνηση σήμερα, ικανοποιείτε την ανεκπλήρωτη ανάγκη και τον
διακαή πόθο της Ροσίτα, όπως και κάθε ομογενούς: ενώνετε τις δυο της αγάπες σε έναν
και μόνο τόπο».

Η αγάπη για την Ελλάδα,
κληρονομιά από τον
μετανάστη πατέρα της
Η Ρόζα Ψευτούρα- Ορτέγα γεννήθηκε στη
Ρεσιστένσια, στις 27 Απριλίου του 1935 και
πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου του 2020, αφήνοντας πίσω της σημαντικό έργο καθώς υπήρξε
ιδρύτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρεσιστένσιας, ενώ ίδρυσε και την
Ένωση Ξένων Κοινοτήτων Τσάκο.
Καθηγήτρια Γεωγραφίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο del Noreste, όταν συνταξιοδοτήθηκε
με τον τίτλο της αντιπρύτανη πήρε ως «προίκα» για το υπόλοιπο της ζωής της τις τιμές
των συναδέλφων της αλλά πρωτίστως την
αγάπη των μαθητών της. Την ίδια αγάπη με
την οποία την είχαν περιβάλει και οι μαθητές
δημοτικών και γυμνασίων της περιοχής, στα
οποία δίδαξε προτού μεταπηδήσει στον χώρο
του Πανεπιστημίου.
Την αγάπη της για την Ελλάδα την κληρονόμησε από τον πατέρα της, Δημήτρη Ψευτούρα, Έλληνα μετανάστη από τους Λιβανάτες Φθιώτιδας, ο οποίος κουβαλούσε πάντα
στην καρδιά του τη μακρινή πατρίδα του και
φρόντισε την αγάπη αυτή για την Ελλάδα να
τη μεταλαμπαδεύσει στην κόρη του κι αυτή,
με τη σειρά της, στους συμπολίτες της, στη
Ρεσιστένσια, με μια σειρά δράσεις, όπως τα
διάφορα συνέδρια και διαλέξεις, τη συγκρότηση της ομάδας χορού «Να χαρείς», αλλά και
τα μαθήματα ελληνικής μαγειρικής.
«Όλα τα κατόρθωσε με το πείσμα της, το
χαμόγελό της, το μεράκι της», υπογραμμίζει η
κ. Τσαρδίκου επισημαίνοντας ωστόσο πως
έφυγε με το παράπονο πως δεν μπόρεσε ν›
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια που τόσο
ποθούσε η καρδιά της.

Οι φιλέλληνες κάτοικοι
της Ρεσιστένσια

Τον φιλελληνισμό των κατοίκων της Ρεσιστένσια, αυτόν που «καλλιέργησε» καθ’ όλη
την πορεία της ζωής της η Ρόζα ΨευτούραΟρτέγα, χαιρετίζει ο ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού. «Η χώρα σας
μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, όμως είναι ένα με την Ελλάδα, χάρη στις
ίδιες υψηλές αξίες και τα ιδεώδη με τα οποία

πορεύεται», υπογραμμίζει.
«Τα χρώματα της σημαίας των χωρών μας
έχουν το λευκό της ειρήνης και το γαλάζιο της
ελευθερίας. Αγαπάμε και οι δύο τη μουσική
και τον χορό. Εσείς το ταγκό, εμείς το χασάπικο. Μας δένει ένας αόρατος δεσμός που αψηφά χιλιόμετρα και αποστάσεις», τονίζει -μεταξύ άλλων- ο κ. Χρυσουλάκης και με αφορμή
την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 αναφέρεται στους αγώνες
των δύο χωρών για την ελευθερία: «Και οι δυο
λαοί μας τιμούμε το φρόνημα αντίστασης σε
κάθε μορφής αυθαιρεσία και ανελευθερία. Ειδικά φέτος, οι Έλληνες μετράμε διακόσια χρόνια πορείας γεμάτη αγώνες κάθε μορφής, διακόσια χρόνια ελευθερίας που θεμελιώθηκε
πάνω στο αίμα των ηρώων μας. Διακόσια χρόνια ευγνωμοσύνης».
*Τις φωτογραφίες παραχώρησε
η κ. Τσαρδίκου

Το παράδοξο
της σωματικής
δραστηριότητας
που μόνο στον
ελεύθερο χρόνο
και όχι στη
δουλειά κάνει
καλό στην υγεία
Το παράδοξο της σωματικής δραστηριότητας αναδεικνύει μια μεγάλη δανική
επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με την
οποία όταν αυτή η δραστηριότητα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο έχει οφέλη για
την καρδιαγγειακή υγεία και τη μακροζωία ενός ανθρώπου, αλλά όταν γίνεται
στο πλαίσιο της δουλειάς του, έχει αντίθετο αποτέλεσμα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Αντρέας Χόλτεμαν του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Εργασιακό Περιβάλλον στην Κοπεγχάγη, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
«European Heart Journal» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν
στοιχεία για περίπου 104.000 ανθρώπους
20 έως 100 ετών σε βάθος δεκαετίας, στη
διάρκεια της οποίας υπήρξαν σχεδόν
10.000 θάνατοι (10%) από οποιαδήποτε
αιτία και σχεδόν 8.000 καρδιαγγειακά περιστατικά (8%), όπως εμφράγματα και
εγκεφαλικά.
Η μελέτη συσχέτισε τους θανάτους και
τα καρδιαγγειακά περιστατικά με το βαθμό σωματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων τόσο στη δουλειά τους όσο
και στον ελεύθερο χρόνο τους. Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με όσους είχαν
ελάχιστη σωματική δραστηριότητα στον
ελεύθερο χρόνο, όσοι είχαν μέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα, είχαν
αντίστοιχα 26%, 41% και 40% μειωμένο
κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Αντίθετα, στην περίπτωση της σωματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εργασίας, σε σχέση με όσους είχαν ελάχιστη
κινητικότητα, εκείνοι με υψηλή και πολύ
υψηλή σωματική δραστηριότητα είχαν
αντίστοιχα 13% και 27% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου. Με άλλα λόγια, ενώ η σωματική δραστηριότητα κάθε είδους στον
ελεύθερο χρόνο (όχι μόνο η γυμναστική
ή γενικότερα η άσκηση) ωφελεί, στη δουλειά μάλλον «σκοτώνει».
Κατά παρόμοιο τρόπο, όσον αφορά
τα καρδιαγγειακά περιστατικά (θανατηφόρα και μη), η μέτρια, υψηλή και πολύ
υψηλή δραστηριότητα στον ελεύθερο
χρόνο σχετίζεται αντίστοιχα με μειωμένο
κίνδυνο κατά 14%, 23% και 15%, ενώ
στην περίπτωση της εργασίας η υψηλή
και πολύ υψηλή δραστηριότητα σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
κατά 15% και 35% αντίστοιχα.
«Πολλοί άνθρωποι με χειρωνακτικές
εργασίες πιστεύουν ότι γίνονται πιο υγιείς μέσω της επαγγελματικής σωματικής
δραστηριότητας τους και ότι συνεπώς
μπορούν να χαλαρώσουν στο σπίτι τους.
Δυστυχώς τα ευρήματα μας δείχνουν ότι
αυτό δεν συμβαίνει. Αυτοί οι εργαζόμενοι
θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο
χρόνο τους, αν και συχνά είναι πολύ κουρασμένοι από τη δουλειά τους για να κάνουν κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Χόλτεμαν.
Όπως είπε, ακόμη και μια 30λεπτη βόλτα
με γρήγορο βήμα μετά τη δουλειά μπορεί
να ωφελήσει την υγεία αυτών των ανθρώπων.
ΠΔΡ
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Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
Νέα Υόρκη.(GreekNewsOnline)
ε απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής ξεκίνησε
η διαδικασία της σύνταξης του νέου
της Συντάγματος. Όπως ανακοινώθηκε από τη Σύνοδο, η διαδικασία
προβλέπει τη σύσταση μιας ευρύτερης Επιτροπής, στην οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι οργανισμοί
και οι φορείς της Εκκλησίας και της
Ομογένειας, συν τέσσερεις εκπρόσωποι από κάθε Ιερά Μητρόπολη
οριζόμενοι από τον οικείο ποιμενάρχη.
Παράλληλα καλούνται οι πιστοί
να αποστέλλουν τις απόψεις τους
στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση:
charter@goarch.org
Ως γνωστόν η Ιερά Σύνοδος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου ανέστειλε το ισχύον από το 2003 Σύνταγμα
και έδωσε οδηγίες για σύνταξη νέου.
Η επαρχιακή Σύνοδος σύμφωνα με
το από 12ης Οκτωβρίου 2020 ανακοινωθέν αυτής αποφάσισε να αρχίσει η διαδικασία σύνταξης νέου Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
ώστε να ανταποκρίνεται αυτό στα
οράματα και τις προσδοκίες κλήρου
και λαού εν όψει της συμπλήρωσης
το επόμενο έτος 100ετίας από την
ίδρυσή της.
Το πλήρες κείμενο του ανακοινωθέντος της 5ης Απριλίου έχει ως εξής:
Σήμερα, 5 Απριλίου 2021, ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συγκάλεσε σε τακτική συνε-

Μ

δρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Ιερά
Επαρχιακή Σύνοδος:
1) πληροφορήθηκε και επισήμως
την άρση του δυσμενούς καθεστώτος
της ακαδημαϊκής “επιτροπείας” που
είχε επιβληθεί στο Ελληνικό Κολλέγιο και τη Θεολογική Σχολή Τιμίου
Σταυρού από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας Αγγλίας,
και συνεχάρη ομόφωνα τον Πρόεδρο
της Σχολής Εντιμολ. Άρχοντα κ. Γεώργιο Καντώνη και όλα τα στελέχη
της για την επιτυχία αυτή.
2) εξέφρασε την ικανοποίησή της
για την αισία έκβαση της διευθέτησης του Συνταξιοδοτικού Ταμείου
των Κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Αρχιεπισκοπής.
3) ενέκρινε την ίδρυση Ταμείου
της Ιεράς Μητροπόλεως Σικάγου.
4) ήρε την αργία που είχε επιβληθεί
στον κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστώνης Νικόλαο Καστανά, τον
οποίο κατέταξε στη χορεία των συνταξιούχων κληρικών.
5) ενέκρινε το αίτημα της Εθνικής
Αδελφότητας Πρεσβυτερών η πλησιέστερη στην εορτή των προστάτιδων
Αγίων της Αδελφότητας, Μάρθας και
Μαρίας Κυριακή να εορτάζεται ως
Εθνική Ημέρα του ρόλου των Πρεσβυτερών.
και,
6) σύμφωνα με το από 12ης Οκτωβρίου 2020 ανακοινωθέν αυτής αποφάσισε να αρχίσει η διαδικασία σύνταξης νέου Συντάγματος της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής, ώστε να ανταποκρίνεται αυτό στα οράματα και τις προσδοκίες κλήρου και λαού εν όψει της
συμπλήρωσης το επόμενο έτος
100ετίας από την ίδρυσή της.
Η διαδικασία προβλέπει τη σύσταση μιας ευρύτερης Επιτροπής, στην
οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι
οργανισμοί και οι φορείς της Εκκλησίας και της Ομογένειας, συν τέσσερεις εκπρόσωποι από κάθε Ιερά Μητρόπολη οριζόμενοι από τον οικείο

ποιμενάρχη.
Θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε πιστό να αποστέλλει τις απόψεις του
στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση:
charter@goarch.org
Η συλλογή και η οργάνωση όλων
των απόψεων θα αποτελεί ευθύνη
της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων
του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου.
Σε επόμενη φάση, αφού ληφθούν
κατάλληλες οδηγίες από τη Μητέρα
Εκκλησία για τον ενδεδειγμένο αριθ-

μό, θα ανακοινωθεί η σύνθεση από
πλευράς της Ι. Αρχιεπισκοπής της
Μικτής με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Επιτροπής Σύνταξης Νέου Συντάγματος.Τέλος, αντηλλάγησαν μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και των συνοδικών Αρχιερέων ευχές για καλό
υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης
Τεσσαρακοστής και ευλογημένο Άγιο
Πάσχα.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Εμβολιασμό κατά του Covid-19 έκανε στις 3 Απριλίου
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του «στους λαμπρούς επιστήμονες και το ιατρικό

προσωπικό, που με τη σκληρή εργασία και τη χάρη του
Θεού, παράγουν τα εμβόλια».
«Αποτελεί δε ηθική μας υποχρέωση, να είναι διαθέσιμα
για όλες και όλους, σε όλες τις χώρες του κόσμου» σημείωσε στην ανάρτησή του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
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Θοδωρής Τζανέτος: Έλληνας που έφτιαξε το ελικόπτερο της NASA

Ουάσιγκτον.Της Λένας Αργύρη/ΕΡΤ

Τ

α πάντα είναι έτοιμα στη NASA για την
πρώτη πτήση του μικρού ελικοπτέρου
«Ευφυΐα», το οποίο έφτασε στον Άρη τον Φεβρουάριο, προσδεδεμένο στο όχημα «Επιμονή» [Perseverance]. Πρόκειται για μια ιστορική αποστολή, που ανοίγει το δρόμο για την
μελλοντική εξερεύνηση του «κόκκινου πλανήτη» και στη NASA τη συγκρίνουν με την
πτήση των αδελφών Ράιτ. Ο Ελληνοαμερικανός αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρησιακής
λειτουργίας του ελικοπτέρου, Θοδωρής Τζανέτος, μίλησε αποκλειστικά από τη NASA
στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη, για τις προκλήσεις, τις
δυσκολίες αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται για την ανθρωπότητα.
Με κομμένη την ανάσα στη NASA ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία, περίπου 55 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, στον παγωμένο Άρη.
Εκεί όπου η ευφυΐα, «το μωρό μας» όπως το
αποκαλούν στη NASA, θα κάνει την πρώτη
πτήση του.
«Ο βασικός στόχος της “Ευφυΐας” είναι να
αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετάξουμε στον
Άρη. Θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση, όπως
έκαναν οι αδελφοί Ράιτ με την πρώτη πτήση
τους εδώ στη Γη, που άνοιξε το δρόμο και οδήγησε στην αεροναυτική έκρηξη που ακολούθησε, θέλουμε να κάνουμε το ίδιο στον Άρη, να
κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για κάθε μορφή μελλοντικής εξερεύνησης στον Άρη, για
μελλοντικές ανθρώπινες εξερευνήσεις. Όλα ξεκινούν με αυτή την πρώτη πτήση, πρέπει να
αποδείξουμε ότι είναι δυνατή αυτή η πτήση, να
αποδείξουμε ότι μπορούμε» λέει ο Έλληνας επιστήμονας.
Όταν είναι όλα έτοιμα, η «Ευφυΐα» θα σηκωθεί λίγα μέτρα από την επιφάνεια του Άρη,
όπου θα παραμείνει για μερικά δευτερόλεπτα
βγάζοντας φωτογραφίες. Θα ακολουθήσουν
άλλες τέσσερις πτήσεις σε διάστημα ενός μηνός και κάθε φορά θα πηγαίνει ψηλότερα και
για μεγαλύτερη διάρκεια.
«Το σημαντικότερο είναι να αποδείξουμε ότι
μπορεί να πετάξει, ότι ναι, η ανθρωπότητα μπορεί να πετάξει στον Άρη, αυτό ως δήλωση, ως
παραδοχή. Ο πραγματικός όμως κρυμμένος θησαυρός θα είναι τα μηχανολογικά δεδομένα. Η
«Ευφυΐα» θα στείλει πίσω στη Γη τεράστιο
αριθμό στοιχείων και δεδομένων, επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και άλλα. Όλα αυτά εμείς
εδώ στη Γη θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε
και θα τα συγκρίνουμε. Θα συγκρίνουμε τις
πραγματικές συνθήκες στον Άρη με τα μοντέλα

που είχαμε έως σήμερα και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να ενημερώσουμε τις μελλοντικές
αποστολές για τον «κόκκινο πλανήτη».
Ο κ. Τζανέτος εξηγεί τις δυσκολίες και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η «Ευφυΐα» σε
ένα τόσο δύσκολο, μακρινό και διαφορετικό
περιβάλλον:
«Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο ίδιος ο
Άρης, η ατμόσφαιρα του είναι πολύ αραιή, έχει
το 1% της πυκνότητας της Γης και γι αυτό το
ελικόπτερο πρέπει να είναι πολύ πολύ ελαφρύ,
1,8 κιλά είναι ολόκληρο το ελικόπτερο, συνεπώς είναι εξαιρετικά ελαφρύ. Επίσης, πρέπει οι
έλικες να γυρίζουν πολύ πολύ γρήγορα, οι έλικες της «Ευφυΐας» γυρίζουν με 2500 στροφές το
λεπτό, μόνο και μόνο για να υπάρχει η δυνατότητα να σηκωθεί από το έδαφος.
Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν δυσκολίες
μηχανολογικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και
δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τις θερμοκρασίες στον Άρη. Ο Άρης είναι ένας εξαιρετικά παγωμένος πλανήτης και
γι’ αυτόν τον λόγο και επειδή το όχημά μας είναι απομονωμένο πρέπει να καταναλώνει την
ενέργεια από τις δικές του μπαταρίες για να
κρατηθεί ζεστό μέσα στην νύχτα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παγώσει.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, που κατέστησε και τον ενεργειακό
σχεδιασμό του δύσκολο για να μπορέσει να επιβιώσει στις νυχτερινές θερμοκρασίες.
Και τέλος, η τρίτη μεγάλη δυσκολία έχει να
κάνει με την αυτονομία του οχήματος. Επειδή ο
Άρης είναι τόσο μακριά δεν μπορούμε να το τηλεκατευθύνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε έναν
άνθρωπο σε ένα σύστημα υπολογιστή στη Γη
να βλέπει ποια προβλήματα προκύπτουν και να
τα αντιμετωπίζει. Το “μωρό” είναι τελείως μόνο
του».
Ο κ. Τζανέτος δηλώνει συγκινημένος για την
στήριξη της οικογένειας του και το ενδιαφέρον
του κόσμου στην Ελλάδα.
«Είναι έμπνευση και τιμή για μένα, ειδικά
όταν έχω την οικογένεια μου στην Ηλιούπολη,
στην Αθήνα, να με εμψυχώνει. Είναι μεγάλη η
στήριξή τους και το ενδιαφέρον της ελληνικής
κοινότητας για όσα κάνουμε εδώ στη NASA,
για την αποστολή μας και για όσα προσπαθούμε να πετύχουμε για την ανθρωπότητα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι κατακτήσαμε τους ουρανούς της Γης, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε και
σε άλλους πλανήτες».
Στη NASA επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία
όμως, όπως λένε: Ακόμη κι αν η «Ευφυΐα» δεν
τα καταφέρει αυτή την φορά, η ανθρώπινη
γνώση θα έχει πάει ήδη ένα τεράστιο βήμα παραπέρα.
www.ert.gr

Greek - American Academy of Philosophy,
Science & Education
P.O.BOX 444, Alpine, N.J. 07620
info@greekamericanacademy.org Cell/text: 551-574-2781

Annual Student Essay Contest -2021
Seven (7) Awards of $ 300.00 each
Rules and procedures of the Contest

1. Topic: “The Life and Work of Dr. George N. Papanicolaou”
«Η Ζωή και το έργο του Δρ. Γεωργίου Παπανικολάου»
2. Participants: Students in Grades 8- 12
3. The essay can be written in English or Greek
4. Five pages for the narrative and one extra page with pictures.
5. Deadline: May 3, 2021
Send essay to: Dtrianta@aol.com
Or
Greek - American Academy of Philosophy, Science and Education
C/O D. Triantafillou, P.O.BOX 444, Alpine, N.J. 07620
You will be notified on May 6, 2021.
Date of the presentation of Awards, Thursday, May 13, 2021
during the Symposium of Dr. Papanicolaou sponsored by the
Hellenic Medical Society and other Organizations (virtual)
For further information, please contact
Mr. Demosthenes Triantafillou, text/Cell: 551-574-2781
Email: Dtrianta@aol.com or info@greekamericanacademy.org
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Μια Ελληνίδα, η πρώτη γυναίκα μαέστρος
στη Συμφωνική Ορχήστρα του Κονρό, Τέξας

Θεσσαλονίκη.Της Σοφίας Παπαδοπούλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ρωμένη προσωπικότητα ως άνθρωπος».
Στην ερώτηση δε, τι περνά από το ...κεφάλι
ενός μαέστρου την ώρα που διευθύνει ένα μουσικό σύνολο, απαντά πως πέρα από τις χιλιάδες
σκέψεις που εναλλάσσονται πολύ γρήγορα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος και να επαγρυπνείς για τον παραμικρό ήχο γιατί πράγματα που έχει δουλέψει
κανείς πολλές φορές, στη συναυλία μπορεί να
εξελιχθούν διαφορετικά.
«Αλλιώς χτυπάει η καρδιά στη συναυλία,
αλλιώς σε μια πρόβα. Μετά είναι και ο συναισθηματικός παράγοντας. Νιώθεις την ψυχή σου
να φουσκώνει με συναισθήματα», τονίζει.

Ε

μπνέεται από τον Θεόδωρο Κουρεντζή,
θαυμάζει τον μυθικό Δημήτρη Μητρόπουλο και μπορεί να μην ήξερε ...από κούνια
πως θα γίνει μαέστρος, ωστόσο η παρότρυνση
των γονιών της να μάθει πιάνο και η εμπειρία
της στην παιδική χορωδία του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, την οδήγησαν στον δρόμο της μουσικής. Σήμερα, η Άννα- Μαρία
Γκούνη είναι η πρώτη γυναίκα μαέστρος και
μουσική διευθύντρια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κονρό (Conroe Symphony
Orchestra), στο Τέξας των ΗΠΑ.
Με προπτυχιακές σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της
Νεμπράσκα και πλέον σε διαδικασία απόκτησης διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον, η νεαρή Ελληνίδα μαέστρος, που οι καθηγητές της τη χαρακτηρίζουν
«φυσικό ταλέντο», καλείται να διαχειριστεί την
πρόκληση της διεύθυνσης μιας ορχήστρας εν
μέσω πανδημίας.
Οι πρόβες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, λόγω
της υγειονομικής κατάστασης, αλλά η ίδια ανυπομονεί, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, να πιάσει
μπαγκέτα και να οδηγήσει το μουσικό σύνολο
στην πρώτη του συναυλία, εφόσον οι συνθήκες
το επιτρέψουν, το προσεχές καλοκαίρι. Μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συναντήσει -με όλα τα
μέτρα- τα μέλη της ορχήστρας (κυρίως εθελοντές) καθώς ήθελε να τους γνωρίσει προσωπικά προτού βρεθεί μπροστά τους στο πόντιουμ.

Τα πρώτα μουσικά βήματα
και η παιδική χορωδία του
Τρίτου Προγράμματος

Η Άννα- Μαρία Γκούνη γεννήθηκε το 1990
στην Αθήνα και η πρώτη της επαφή με τη μουσική ήταν σε ηλικία μόλις 7 ετών, όταν οι γονείς
της την έγραψαν στο ωδείο. Ήταν τότε που άρχισε να ξεδιπλώνεται μπροστά της ένας κόσμος
γεμάτος παρτιρούρες με νότες και την έκανε να
θέλει να φοιτήσει στο μουσικό γυμνάσιο- λύκειο της Παλλήνης και στη συνέχεια στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου.
Εξηγεί πως υπήρξε τυχερή που όσο ήταν ακόμη παιδί υπήρχε η παιδική χορωδία του Τρίτου
Προγράμματος στην ΕΡΤ και την έκανε να δει
...πιο σοβαρά τον μουσικό κόσμο. «Κάθε Σαββατοκύριακο, 3-4 ώρες τις περνάγαμε στην
ΕΡΤ. Κι όποτε τύχαινε να έχει και η ορχήστρα
πρόβα στα διπλανά στούντιο, ήταν ο μαγικός
κόσμος: όποτε έβλεπα την ορχήστρα τρύπωνα
από τις πόρτες να κοιτάξω λίγο τι συνέβαινε

Η παύση στην πράξη
της μουσικής και
στην ...πανδημία

εκεί μέσα. Τα όργανα, τους μαέστρους, τους
μουσικούς... Κάπως έτσι μπήκε ο σπόρος να γίνω μαέστρος», θυμάται.
Ως φοιτήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο επέλεξε την κατεύθυνση της Διεύθυνσης Ορχήστρας υπό τον καθηγητή Μίλτο Λογιάδη, τον
οποίο γνώριζε μέσα από συναυλίες του και την
είχε εντυπωσιάσει τόσο για τη μουσική του
δουλειά όσο και για την προσωπικότητά του.
Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών ήταν που ήρθε
σε επαφή και με τον καθηγητή πιάνου Λάμπη
Βασιλειάδη, ο οποίος την παρότρυνε να συνεχίσει τις σπουδές της στις ΗΠΑ.

Το ...διάλειμμα στην Αμοργό
των ξεχωριστών ανθρώπων

Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού
της, επέστρεψε στην Ελλάδα και οι καλοκαιρινές διακοπές τη βρήκαν στην Αμοργό, όπου η
ηρεμία του νησιού -κατάλληλη για μελέτη και
έρευνα- και οι καλοσυνάτοι άνθρωποι την κέρδισαν αμέσως. Το κενό δε, που είχε δημιουργήσει η αποχώρηση της δασκάλας μουσικής από
το νησί και η ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν με ήχους την οδήγησαν να πάρει την
απόφαση και να μείνει στην Αμοργό για σχεδόν

έναν χρόνο.
«Είχα ένα στούντιο 10-15 παιδάκια, την παιδική χορωδία και τη χορωδία ενηλίκων. Έβλεπα
κόσμο που ερχόταν κουρασμένος μετά τη δουλειά και συνέβαινε μια μεταμόρφωση στη διάρκεια της πρόβας κι έφευγε χαρούμενος! Έτσι
συνειδητοποίησα πως σε μια κοινωνία, η μουσική δένει τους ανθρώπους», λέει η μαέστρος,
που μετά το ...διάλειμμα της Αμοργού επέστρεψε στις ΗΠΑ για το διδακτορικό της.

Το απόκομμα της εφημερίδας
με τον Κουρεντζή που
κρατά από το 2007

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής την εμπνέει κι
έχει κρατήσει ένα απόκομμα εφημερίδας από
την εποχή που δεν ήταν ακόμη τόσο γνωστός
όσο σήμερα. «Έίχε μια στάση σώματος που
έμοιαζε σαν να ήταν σε «θέωση». Τον είδα και
είπα, αυτός ο άνθρωπος κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Και επιβεβαιώνεται αυτό. Το έργο του,
εμένα προσωπικά μού δίνει πολλή έμπνευση.
Όπως και το να τον ακούω να μιλάει», λέει.
Θαυμάζει επίσης πολύ τον μυθικό μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο, «που εκτός από σπουδαίος
μαέστρος και μουσικός που είχε κατακτήσει την
επιστήμη της μουσικής, ήταν και πολύ ολοκλη-

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι μαέστροι
κατέβασαν την μπαγκέτα τους και οι ορχήστρες
σίγησαν. Πώς, όμως, βιώνει η ίδια αυτή την
παύση; «Σκέφτομαι έναν παραλληλισμό. Σίγουρα η πανδημία ήταν μια παύση στη μουσική.
Στην πράξη της μουσικής έχουμε τον ήχο κι
έχουμε τον μη ήχο, ο οποίος είναι επίσης πολύ
σημαντικός. Οι παύσεις και το πού είναι τοποθετημένες μέσα σ› ένα έργο μας δίνουν κάποιες
πληροφορίες γι αυτό. Απαντούν σε κάποια ερωτήματα. Γιατί μπήκε εκεί η παύση, τι συμβολίζει;
Οπότε για μένα κάτι συμβολίζει και αυτή η φάση. Προσπαθώ να δω το ποτήρι μισογεμάτο και
να δω κάτι θετικό -αν υπάρχει- σ› αυτή την κατάσταση. Και ναι, ήταν και είναι μια ευκαιρία να
επαναπροσδιοριστούμε, να δούμε τι συνέβη,
γιατί μας συνέβη αυτό, τι είναι προβληματικό
στην κοινωνία μας και να προσπαθήσουμε να
το διορθώσουμε», τονίζει.

Η μεγάλη αγκαλιά
της ομογένειας

Στην Αμερική, η Άννα- Μαρία Γκούνη βρήκε μια ...απροσδόκητη αγκαλιά, αυτή της ομογένειας. Μάλιστα, όταν προσκαλούσε κόσμο
στην πρώτη της συναυλία, σε μια επίσκεψή της
στο προξενείο, όπου είχε πάει για να τακτοποιήσει κάποια χαρτιά, δεν πίστευε ότι θα ανταποκρινόταν τόσο ο ίδιος ο πρόξενος όσο και κάποιοι άλλοι Έλληνες. Οι δε δεσμοί της με την
ομογένεια ενισχύθηκαν κατά την τελετή παραλαβής ενός βραβείου από τη Hellenic Society of
Texas και «πλέον έχουμε πολύ συχνή επαφή μεταξύ μας», όπως λέει, συμπληρώνοντας πως
όλο αυτό της δίνει δύναμη.
*Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕΜΠΕ η Άννα- Μαρία Γκούνη
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Ποιμαντορική επίσκεψη Ελπιδοφόρου στο Ρόζλαντ Νέας Ιερσέης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.
Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

«Χ

ρειάζομαι τη βοήθειά σας, την συνεισφορά σας και σκληρή δουλειά
από σας. Βλέπω στα μάτια σας ότι είστε άνθρωποι με ισχυρή θέληση και έτοιμοι να εργαστείτε σκληρά για το μέλλον της Εκκλησίας
μας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στα μέλη της ενορίας των Αγίων
Νικολάου, Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Roseland της Νέας Ιερσέης -και κατ› επέκτασιν στο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αμερικής- την οποία επισκέφθηκε για πρώτη
φορά την Κυριακή 4 Απριλίου για να τελέσει
την Θεία Λειτουργία για την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως.
Με το Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας π. Γεώργιος
Khitiri, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος Παπίρης και οι
διάκονοι Βαρθολομαίος Mercado και Μιχαήλ Γιαβρής.
«Τώρα που ετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα μας ως Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
Αμερικής, το επόμενο βήμα μας για την επόμενη
εκατονταετία της Αρχιεπισκοπής μας. Τον επόμενο χρόνο θα γιορτάσουμε την επέτειο των 100

χρόνων της Αρχιεπισκοπής μας, θα πρέπει να
δουλέψουμε όλοι μαζί για το νέο Σύνταγμα»,
ανέφερε ο Σεβασμιώτατος, επαναλαμβάνοντας
ότι «το νέο Σύνταγμα δεν θα επιβληθεί άνωθεν,
από το Πατριαρχείο, δεν θα επιβληθεί από τον
Πατριάρχη ή τους Επισκόπους ή τους Μητροπολίτες».
«Αυτό το Σύνταγμα θα έρθει από εσάς. Θα
ανοίξουμε τη συζήτηση για να εκφράσετε όλοι
σας τις προσδοκίες και τις ελπίδες σας για το νέο
Σύνταγμα, ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της νέας γενιάς και
τις απαιτήσεις της νέας εκατονταετηρίδας», πρόσθεσε.
Ο Αρχιεπίσκοπος που πραγματοποιεί επισκέψεις γνωριμίας στις κοινότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, της οποίας ορίστηκε ως
Πατριαρχικός Επίτροπος από την Ιερά Σύνοδο
του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον περασμένο
Οκτώβριο, εντυπωσιάστηκε απ› όσα αντίκρυσε
στο Roseland. Ενα μεγαλοπρεπές έργο που προέκυψε από την συνένωση δύο κοινοτήτων, του
Αγίου Νικολάου στο Newark -της παλαιότερης
Ελληνικής κοινότητας της Νέας Ιερσέης- και των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Orange.
Η νέα κοινότητα ιδρύθηκε το 2005, τον επόμενο χρόνο έγινε η τελετή θεμελίωσης στη νέα τοποθεσία που επιλέχθηκε στο Roseland και μετά
από πέντε χρόνια κατασκευαστικών εργασιών, ο

τότε Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος,
τέλεσε τα θυρανοίξια τον Σεπτέμβριο του 2011
και προέστη της πρώτης κοινής θείας Λειτουργίας για τους ενορίτες της νέας κοινότητας, περίπου πεντακόσιες οικογένειες οι οποίες κατοικούν
στις κομητείες Essex, Morris και Passaic.
Πέραν του περικαλλούς Ιερού Ναού που είναι
αφιερωμένους στον Αγιο Νικόλαο και τους Ισαποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη, οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, αίθουσα εκδηλώσεων, κουζίνα, γυμναστήριο, τα γραφεία της κοινότητας, το σχολικό κτήριο που έχει ονομαστεί
προς τιμήν των μεγάλων ευεργετών Δημητρίου
Σούμα και δρ Σπύρου Gevas και κόστισαν περί τα
δεκαέξι εκατομμύρια δολάρια.
«Θέλω να σας συγχαρώ γι’ αυτήν την τόσο ζωντανή, σημαντική και ωραία κοινότητα που έχετε
φτιάξει και διατηρείτε. Εχει ακόμα δουλειά, με
αγιογραφία, αλλά αν κρίνω από το τόσο καλό
γούστο σε ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, η συνέχεια
είναι εγγύηση ότι θα είναι επίσης πάρα πολύ
ωραία», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος, τονίζοντας
πως «όλα αυτά τα κάνουμε για τις οικογένειες και
τα παιδιά μας, για μας τους ίδιους, γιατί εμείς οι
ίδιοι τα χαιρόμαστε. Να έχουμε ένα αξιοπρεπές
σπίτι».
«Και όταν έρχονται οι άνθρωποι να προσεύχονται και να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία να

είναι χαρούμενοι, να φεύγουν χαρούμενοι, να
φεύγουν ικανοποιημένοι ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή είναι μια ζωντανή Αρχιεπισκοπή με μέλλον, γιατί εσείς είστε λαμπροί, γιατί
εσείς αγαπάτε την Εκκλησία, την οικογένειά σας,
την κοινότητά σας, τον ιερέα σας».
«Δεν είναι μόνο οι αγιογραφίες και τα στασίδια», είπε ο Αρχιεπίσκοπος, συγχαίροντας Γεώργιο Khitiri, και τονίζοντας για άλλη μια φορά
«πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλό παπά
στην Εκκλησία» και εξαίροντας την παρουσία
του στο ιερό αναλόγιο, καθώς και το έργο του
κοινοτικού συμβουλίου με επικεφαλής τον κ. Πίτερ Βαρδάκη και της Φιλοπτώχου «Αγία Δορκάς», με πρόεδρο την κ. Βασιλική Φωτείνη, η
οποία προετοίμασε νηστίσιμο γεύμα προς τιμήν
του Σεβασμιωτάτου.
«Σας αξίζει η αναγνώριση», είπε.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για
τη δύναμη του Σταυρού στη ζωή μας. «Kαταστρέφοντας το θάνατο με τον θάνατό Του επάνω στο
Σταυρό, ο Κύριος μετέτρεψε αυτό το όργανο βασανιστηρίων και θανάτου, σε σημάδι αγάπης,
ελευθερίας και αιώνιας ζωής. Γι› αυτό δε φοβόμαστε πλέον τον Σταυρό. Γι› αυτό κάνουμε το σημάδι του Σταυρού. Γι› αυτό φοράμε τον Σταυρό.
Και γι› αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στον Τίμιο
Σταυρό», ανέφερε.
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Διαδικτυακή ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης από το Ελληνο-Αμερικανικό

χωριστό ενδιαφέρον για το ομογενειακό κοινό που διοργανώνει
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
το Επιμελητήριο

στη διάρκεια της
πανδημίας, μεταξύ των οποίων η ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τον περασμένο Νοέμβριο.
Από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη σκιά του Ιερού Βράχου,
η Χρύσα Αβράμη, ηθοποιός και παραγωγός της ραδιοφωνικής
εκπομπής «Ελληνες Παντού» του COSMOS FM, καλωσόρισε
τους διαδικτυακούς θεατές από όλο τον κόσμο.
Ο πρόεδρος του HACC, Μάρκος Δρακωτός, στον εναρκτήριο
χαιρετισμό του τόνισε πως «για να κατανοήσουμε το σήμερα και
να έχουμε προσδοκίες για το αύριο, πρέπει επίσης να κατανοήσουμε και το χθες».
«Υπάρχει ένα κίνημα να καταργηθεί η Οδύσσεια του Ομήρου
(από τα σχολεία). Αυτό είναι προσβολή στον πολιτισμό μας και
τη νοημοσύνη όλων μας, Ελλήνων και μη Ελλήνων. Πρέπει συλλογικά και σε κάθε περίπτωση να απορρίπτουμε τους στενόμυαλους», σημείωσε.
«Η σημερινή εκδήλωση ξεπερνά τα σύνορα του πολιτισμού
και φτάνει στην ελπίδα. Μας φέρνει προς ένα φάρο, το Φως, που
φωτίζει τον κόσμο για αιώνες τώρα και θα συνεχίσει για τους αιώνες που θα έρθουν», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τους θεατές που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του HACC για να απολαύσουν
έστω και διαδικτυακά «το δώρο της Ελλάδας στη δημοκρατία,
τον πολιτισμό και την ελευθερία σκέψης και λόγου, την Ακρόπολη».
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τον Παρθενώνα του Νάσβιλ στο Τενεσί, το μοναδικό ολοκληρωμένο αντίγραφο του
Παρθενώνα στον κόσμο, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδο-

φόρος χαιρέτησε τους θεατές λέγοντας πως το Μουσείο της
Ακρόπολης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του
Νεοελληνικού Κράτους, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη τα
μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστρέψουν επιτέλους στην Ακρόπολη.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρ Κωνσταντίνος Κούτρας, επισήμανε -μεταξύ άλλων -ότι «εμείς οι Ελληνες
βαπτιζόμαστε δύο φορές, μία στην Ορθόδοξη πίστη μας και μία
ακόμη στην πολιτιστική μας κληρονομιά» και τόνισε ότι ο κόσμος μας χρειάζεται σήμερα περισσότερο Φως.
Στη συνέχεια, μέσα από μία σειρά σύντομων συνεντεύξεων,
προσωπικότητες από την Ελλάδα, τον Ελληνισμό της Διασποράς και Φιλέλληνες, μοιράστηκαν με τους θεατές τα συναισθήματά τους για την Ακρόπολη, δίνοντας απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: «Τι σημαίνει η Ακρόπολη για σας;», «Πότε επισκεφθήκατε για πρώτη φορά την Ακρόπολη;» και «Πώς θα χαρακτηρίζατε
την Ακρόπολη με μια λέξη;»
«Η Ακρόπολη σκέπει την πόλη, την έχει υπό την προστασία
της, κάτω από τις φτερούγες της. Είναι σαν μια μάνα που έχει
ανοιχτή την αγκαλιά της και έχει τα παιδιά της από κάτω», είπε
ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας από τους σημαντικότερους Ελληνες
μουσικοσυνθέτες και πρόσθεσε πως «αν θέλει κανείς να βρει το
αποτύπωμα της πόλης, αυτό είναι η Ακρόπολη».
«Από μικρό παιδί η θέα της Ακρόπολης με σκεπάζει. Είναι ο
ουρανός μου, ένας ναός στο σχήμα του ουρανού, που λέει και ο
Οδυσσέας Ελύτης. Εκεί ακουμπάει η καρδιά και η σκέψη μας»,
είπε ο κορυφαίος Ελληνας ερμηνευτής, Γιώργος Νταλάρας.
«Ανέβηκα στην Ακρόπολη μικρό παιδί, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Δέος, χαρά, συγκίνηση. Δε σταμάτησα ποτέ

και δε βαρέθηκα να πηγαίνω στην Ακρόπολη και κάθε φορά
παίρνω δύναμη».
«Το θαύμα της Ακρόπολης αντιπροσωπεύει και αντικατοπτρίζει τον Αθηναϊκό πολιτισμό και επομένως τη δύναμη της Επιστήμης, τη δύναμη του Πολιτισμού και τη δύναμη της Δημοκρατίας», είπε ο Θεσσαλονικιός πρόεδρος της Pfizer, δρ Αλβέρτος
Μπουρλά.
Το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα υπογράμμισε η πρέσβειρα Καλής Θέλησης της ΟΥΝΕΣΚΟ, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, θυμίζοντας στους θεατές το όραμα της φίλης
της, της αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη.
Για την Ακρόπολη μίλησαν ακόμα η ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, ο φωτογράφος Ρόμπερτ McCabe, η ηθοποιός
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Εμπορικό Επιμελητήριο με ξεναγό τον καθηγητή Παντερμαλή
Ρίτα Γουίλσον, ο δημοσιογράφος
Νίκος Αλιάγας, ο σκηνοθέτης Φαίδων Παπαμιχαήλ, ο Ολυμπιονίκης
Ιωάννης Μελισσανίδης, η συνθέτης Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount
Pictures, Τζέιμς Γιαννόπουλος, η
σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου, ο
εφοπλιστής Τζον Κουμάνταρος, η
αρχισυντάκτρια του περιοδικού
«Town and Country», Στελίν Βολάνδη, ο επιχειρηματίας, Clay
Maitland, ο ερευνητής της Πληροφορικής, Ιωσήφ Σηφάκης και η
σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.
Ακολούθησε η ξενάγηση από
τον δρα Παντερμαλή στις εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου της
Ακρόπολης που αναπτύσσονται σε
τέσσερα επίπεδα, τη βάση όπου
βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή, το ισόγειο με την «Αίθουσα
των Κλιτυών της Ακρόπολης», το
δεύτερο επίπεδο με την «Αίθουσα
των Αρχαϊκών Έργων» και το ανώτατο με την «Αίθουσα του Παρθενώνα».
Ο δρ Παντερμαλής απάντησε
στη συνέχεια σε ερωτήσεις του κοινού, στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης το οποίο συντόνισε από τη
Νέα Υόρκη η δημοσιογράφος και
ραδιοφωνική παραγωγός Σύλβια
Παπαποστόλου.

Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Μαίρη Γερμανού Ζουπανιώτη

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται την Τρίτη
13 Απριλίου, από το θάνατο της Μαρίας Γερμανού – Ζουπανιώτη, διευθύντριας του Γραφείου
Τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην έδρα
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και σύζυγος του εκδότη και διευθυντή της Greek News, Αποστόλη Ζουπανιώτη.
Έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Πέμπτη 13
Απριλίου 2017, έπειτα από σύντομη μάχη με
τον καρκίνο, σε ηλικία 58 ετών και ετάφη στην
ιδιαίτερη πατρίδα της, Πάφο Κύπρου.
Η Μαίρη Γερμανού – Ζουπανιώτη υπηρέτησε ως διευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Κύπρου επί 28 έτη. Εργάστηκε με ευσυνειδησία
και αφοσίωση καλύπτοντας παρουσίες στη Γενική Συνέλευση και συνομιλίες κυπριακού για
5 προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ
υπηρέτησε με 8 μονίμους αντιπροσώπους. Εξ
αιτίας της βαθειάς της εμπειρίας στο κυπριακό,
τα θέματα των Ηνωμένων Εθνών και τις διερ-

γασίες για τους χειρισμούς των ψηφισμάτων
κυπριακού, οι συνάδελφοί της την αποκαλούσαν «θεσμική μνήμη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας».
Η Μαρία Ζουπανιώτη γεννήθηκε στην Πάφο στις 25 Νοεμβρίου 1958, όπου και ολοκλήρωσε τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
σπουδές της. Σπούδασε Οικονομικά και Διεύθυνση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Τμήμα
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου γνώρισε το
σύζυγο και σύντροφό της για 40 χρόνια. Αριστη φοιτήτρια, με αγάπη για την πατρίδα της
και με κοινωνικές ευαισθησίες, δραστηριοποιήθηκε στο κυπριακό και το ελλαδικό φοιτητικό
κίνημα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ,
συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις για την
Κύπρο.
Το 1981 ήλθε με το σύζυγό της για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ και τον ίδιο χρόνο
απέκτησε το γιό της Ευάγγελο. Ελαβε το

Masters στα Οικονομικά από το Queens
College του Δημοτικού Πανεπιστημίου Νέας
Υόρκης, εργαζόμενη παράλληλα σε εστιατόρια
ως ταμίας. Από το 1987-1989 εργάστηκε ως
λειτουργός στο Cyprus Children’s Fund. Το
1989 προσελήφθη ως διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου.
Από το 2005 και μετά ήταν υπεύθυνη εκ μέρους της Κύπρου για τους χειρισμούς των οικονομικών θεμάτων, στη Δεύτερη Επιτροπή
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα τον
Ιούλιο του 2016 και παρά τις θεραπείες που
έκανε στο Memorial Sloan Kettering νικήθηκε
από την αρρώστια.
Η κηδεία της έγινε στην Κύπρο και ήταν
παλλαϊκή.
Στο σύζυγό της Αποστόλη, στο γιό της Ευάγγελο, στην κόρη και το γαμπρό της Ειρήνη
και Τζόσουα Έμπερσολ και στην εγγονούλα
της Μαίρη – Ολίβια, να ζουν να τη θυμούνται.
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Υπολοχαγός
μήνυσε δύο
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ένας υπολοχαγός του αμερικανικού στρατού
κατέθεσε μήνυση σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο εις βάρος δύο αστυνομικών της Βιρτζίνια για ένα τροχαίο έλεγχο κατά τον οποίο οι
αστυνομικοί έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον
του, τον έριξαν βίαια στο έδαφος, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον του, «απειλώνοντας
ότι θα τον σκοτώσουν», σε ένα περιστατικό που
καταγράφηκε σε βίντεο.
Στην μήνυση που υπέβαλε ο υπολοχαγός Κάρον Ναζάριο στις 2 Απριλίου στο δικαστήριο
του Νόρφολκ της Βιρτζίνια εναντίον των αστυνομικών της πόλης Ουίντσορ, Τζο Γκουτιέρες
και Ντάνιελ Κρόκερ, γίνεται λόγος για φερόμενες παραβιάσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων του Ναζάριο και μεταξύ άλλων για επίθεση,
παράνομη έρευνα και παράνομη σύλληψη.
Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο
έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθητοποίησης για αστυνομικές συλλήψεις μειονοτήτων και για φυλετική δικαιοσύνη, εν μέσω της
εν εξελίξει δίκης του λευκού πρώην αστυνομικού της Μινεάπολης Ντέρεκ Σόβιν για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε στα χέρια της αστυνομίας τον
περασμένο Μάιο.
Στις 5 Δεκεμβρίου ο Ναζάριο, ο οποίος είναι
λατίνος και μαύρος, φορούσε τη στρατιωτική
του παραλλαγή και οδηγούσε το καινούργιο
του όχημα παντός εδάφους (SUV) με μια προσωρινή χάρτινη πινακίδα που ήταν εμφανής
στο πίσω τζάμι του οχήματος, όταν του έγινε
σήμανση να σταματήσει στην άκρη του αυτοκινητόδρομου US 460 στο Ουίντσορ της Βιρτζίνια, μια πόλη περίπου 2.600 κατοίκων και περίπου 70 μίλια νοτιοανατολικά του Ρίτσμοντ.
Όταν ένα περιπολικό της αστυνομίας του
έκανε σήμανση να σταματήσει, η αγωγή αναφέρει ότι ο Ναζάριο άναψε το φλας του αυτοκίνητου του, επιβράδυνε και έψαξε ένα σημείο με
φωτισμό για να σταματήσει.
Όπως περιγράφεται στην αγωγή, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε τον ασύρματο λέγοντας ότι ένας οδηγός ενός οχήματος χωρίς πινακίδες «διαφεύγει της αστυνομίας» και θεωρείται «υψηλού κινδύνου» και ένας άλλος αστυνομικός έφτασε στο σημείο.
Ο Ναζάριο σταμάτησε σε ένα κοντινό βενζινάδικο, λιγότερο από δύο λεπτά αφού του έγινε
σήμανση να σταματήσει. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, που καταγράφηκε από κάμερες στις
στολές των αστυνομικών και το κινητό τηλέφωνο του Ναζάριο, ο υπολοχαγός είπε στους
αστυνομικούς ότι φοβάται να βγει από το αυτοκίνητό του. Ένας αστυνομικός του απάντησε.
«Ναι, καλά κάνεις και φοβάσαι», τονίζει η αγωγή.
Ένας από τους αστυνομικούς επίσης απείλησε εμμέσως τον Ναζάριο με εκτέλεση με ηλεκτροπληξία.
Κατά τη σύλληψη ο Ναζάριο είχε τα χέρια
του ψηλά, δεν προέβαλε καμία αντίσταση, αλλά οι αστυνομικοί του έριξαν σπρέι πιπεριού και
τον πέταξαν βίαια στο έδαφος. Στο τέλος, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας έφτασε στο σημείο και ο υπολοχαγός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, προσθέτει
η αγωγή.

Προειδοποίηση
προς Πεκίνο
Ουάσιγκτον
Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ ανησυχούν σχετικά με τις επιθετικές ενέργειες της Κίνας κατά της Ταϊβάν και προειδοποίησε ότι θα
είναι «σοβαρό λάθος» για τον οποιονδήποτε να
προσπαθήσει να αλλάξει με τη βία, την υφιστάμενη κατάσταση στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.
Το Πεκίνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ την Πέμπτη
για τις εντάσεις, μετά τη διέλευση ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου, σε κοντινή απόσταση από την Ταϊβάν.
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To «παίζει» αφεντικό στους Ρεπουμπλικανούς ο Τραμπ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ δεσμεύτηκε να βοηθήσει τους
Ρεπουμπλικάνους να κερδίσουν έδρες στο
Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022,
εξαπολύοντας επιθέσεις ωστόσο σε δύο ανώτατα στελέχη του κόμματος, τον επικεφαλής
της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας της Γερουσίας, Μιτς Μακόνελ και τον τέως αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, σε μια εκδήλωση δωρητών το
Σάββατο.

Ο

Στο κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο σε ένα δείπνο δωρητών της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Τραμπ δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να είναι ενοχλημένος επειδή δεν κατάφερε να παραμείνει στον Λευκό Οίκο παρά την ήττα του στις
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου από
τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, νυν πρόεδρο
των ΗΠΑ.
Ο Μακόνελ προκάλεσε την οργή του Τραμπ
μετά τις εκλογές, δηλώνοντας το προφανές ότι ο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία - και οι
δύο άνδρες παραμένουν σε ρήξη. Παρεκκλίνοντας από το κείμενο της ομιλίας του, ο Τραμπ
αποκάλεσε τον γερουσιαστή «πουτ.. γιο», δήλωσε στο Reuters ένας παρευρισκόμενος στο
δείπνο.
Πριν αποχωρήσει από το αξίωμα, ο Τραμπ είχε επιτεθεί και στον Πενς επειδή ο τελευταίος
δεν παρενέβη για να εμποδίσει το Κογκρέσο να
κυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, μια εξουσία
που δεν κατείχε ο αντιπρόεδρος.
Την ημέρα συνεδρίασης του Κογκρέσου για
την κύρωση του εκλογικού αποτελέσματος στις
6 Ιανουαρίου, υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, με αποτέλεσμα το θάνατο
πέντε ανθρώπων.
Παρεκκλίνοντας ξανά από το κείμενο της
ομιλίας του, ο Τραμπ είπε χθες ότι συνομίλησε
πρόσφατα με τον Πενς και του είπε ότι εξακολουθεί να είναι απογοητευμένος από αυτόν,
ανέφερε ο παρευρισκόμενος στο δείπνο.
Εκπρόσωποι των Μακόνελ και Πενς δεν
απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για να σχολιάσουν.
Στο κείμενο της προγραμματισμένης ομιλίας
του, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, ο
Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό
του ως τον ισχυρό άνδρα των Ρεπουμπλικάνων,

λέγοντας ότι θέλει να μιλήσει «για το μέλλον
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος - και τι πρέπει να κάνουμε για να θέσουμε τους υποψηφίους μας σε μια πορεία νίκης».
«Στέκομαι ενώπιον σας σήμερα το βράδυ γεμάτος πεποίθηση ότι το 2022 θα κερδίσουμε πίσω τον (έλεγχο) της Βουλής (των Αντιπροσώπων) και θα ανακτήσουμε τον (έλεγχο) της Γερουσίας. Και μετά το 2024, ένας Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόκειται να κερδίσει τον Λευκό Οίκο», είπε ο μεγιστάνας.
Ο Τραμπ περνά τους 2,5 μήνες μετά την χαοτική του έξοδο από τον Λευκό Οίκο εξετάζοντας αιτήματα υποψηφίων των ενδιάμεσων
εκλογών του 2022 που επιζητούν τη στήριξή
του και εκείνος την προσφέρει με μοναδικό κριτήριο αν υποστηρίζουν τον ίδιο και την ατζέντα
του ή όχι.
Έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση
αναφορικά με τα σχέδιά του - το Σύνταγμα του
δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει ακόμη μια τετραετή προεδρική θητεία - θα πρέπει να περιμένει μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου 2022.
Πολλοί άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εξετάζουν μια
πιθανή υποψηφιότητά τους για το χρίσμα του
GOP στις προεδρικές εκλογές του 2024, ανάμεσά τους ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του
Τραμπ, Μάικ Πομπέο και ο κυβερνήτης της
Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Ενώ ο Μπάιντεν νίκησε τον Τραμπ στις εκλογές του 2020 με διαφορά εκατομμυρίων ψήφων,
οι Ρεπουμπλικάνοι σημείωσαν εκλογικά κέρδη
ανάμεσα σε παραδοσιακά Δημοκρατικούς ψηφοφόρους όπως Ισπανόφωνους και Αφροαμερικανούς.
Ο Τραμπ, ο οποίος «διάνθισε» την ομιλία του
στο δείπνο των δωρητών με επιθέσεις εναντίον
του Μπάιντεν, ανέφερε ότι το κλειδί για νίκες
στις εκλογές του 2022 είναι να στηριχθούν σε
αυτά τα εκλογικά κέρδη, λέγοντας ότι «το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα πετύχει και θα αναπτυχθεί στο μέλλον αποδεχόμενο το πεπρωμένο του ως πρωταθλητής των Αμερικανών της
εργατικής τάξης».
Ο ενεργός ρόλος του Τραμπ στις πολιτικές
εξελίξεις των Ρεπουμπλικανών, παρά την απώλεια των εκλογών του 2020, έρχεται σε αντίθεση με τη στάση άλλων πρώην προέδρων, οι
οποίοι επέλεξαν να φύγουν από το προσκήνιο
μετά την έξοδο τους από τον Λευκό Οίκο.
«Η ομιλία του Σαββάτου θα είναι καλοδεχούμενα λόγια στους Ρεπουμπλικάνους δωρητές που επισκέπτονται το Μαρ-αλ-Λάγκο για
να ακούσουν απευθείας τον πρόεδρο Τραμπ.
Το Παλμ Μπιτς είναι το νέο κέντρο πολιτικής
εξουσίας και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο καλύτερος αγγελιοφόρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», δήλωσε ο σύμβουλος Τραμπ, Τζέισον
Μίλερ.

Ξεκινούν οι έρευνες στη Βουλή για τον Ματ Γκέιτζ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη
έρευνας για καταγγελίες ότι ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ματ Γκέιτζ «ενδέχεται να εμπλέκεται σε σεξουαλικά παραπτώματα και/ή παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών» μεταξύ άλλων ισχυρισμών.
Ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής και το
ανώτερο στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων σε αυτή, σε
μια ανακοίνωση ανέφεραν ότι έλαβαν «γνώση δημόσιων καταγγελιών» ότι ο Γκέιτζ, ένθερμος υποστηρικτής του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται
να παραβίασε «κανονισμούς της Βουλής, νόμους, ή
άλλους κανόνες δεοντολογίας».
Ο Γκέιτζ διερευνάται από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για πιθανή παραβίαση νόμων περί μαστροπείας, καταβάλλοντας τα έξοδα ταξιδιού μιας
17χρονης κοπέλας με την οποία είχε ερωτική σχέση,
σύμφωνα με μια πηγή δυνάμεων επιβολής του νόμου,
που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Ο βουλευτής της Φλόριντα δεν έχει κατηγορηθεί
για κάποιο έγκλημα και έχει αρνηθεί επανειλημμένα

ότι διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα.
Τα ηγετικά στελέχη της Επιτροπής Δεοντολογίας
δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν
λάβει γνώση ο Γκέιτζ «ενδέχεται να εμπλέκεται σε σεξουαλικό παράπτωμα και/ή παράνομη χρήση ναρκωτικών, κοινοποίησε ακατάλληλες εικόνες ή βίντεο
στην αίθουσα της Βουλής, έκανε κατάχρηση κρατικών αρχείων ταυτοποίησης, χρησιμοποίησε χρήματα
της προεκλογικής του εκστρατείας για προσωπική
χρήση, και/ή αποδέχτηκε δωροδοκία», μεταξύ άλλων.
Το γραφείο του Γκέιτζ τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του: «Για ακόμη μια φορά, το γραφείο θα επαναλάβει πως αυτές οι καταγγελίες είναι κατάφωρα ψευδείς και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κανένα πρόσωπο
που είναι πρόθυμο να μιλήσει επώνυμα για αυτές».
Νωρίτερα, ο Άνταμ Κίνζινγκερ έγινε ο πρώτος Ρεπουμπλικάνος βουλευτής που ζήτησε την παραίτηση
του Γκέιτζ.
«Ο Ματ Γκέιτζ πρέπει να παραιτηθεί», δήλωσε την
Πέμπτη το βράδυ με tweet του ο Κίνζινγκερ, ένας επικριτής του Τραμπ.
Ένας φίλος του Γκέιτζ, πρώην φοροεισπράκτορας

στην Φλόριντα, ο Τζολ Γκρίνμπεργκ αναμένεται να
δηλώσει ένοχος για μια υπόθεση μαστροπείας και
απάτης σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, ανέφεραν αξιωματούχοι την Πέμπτη.
Ο δικηγόρος του Γκρίνμπεργκ, Φριτζ Σέλερ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Είμαι βέβαιος
ότι ο Ματ Γκέιτζ δεν αισθάνεται πολύ άνετα σήμερα».
Ο Σέλερ φαινόταν να αναφέρεται σε δημοσιεύματα
των μέσων ενημέρωσης ότι ο Γκρίνμπεργκ ενδέχεται
να συνεργαστεί με ομοσπονδιακούς ερευνητές στην
έρευνά τους για τον Γκέιτζ.
Δύο δικηγόροι ποινικών υποθέσεων στην Νέα
Υόρκη επιβεβαίωσαν ότι προσελήφθησαν από τον
Γκέιτζ.
«Ο Ματ ήταν πάντα μαχητής... και πρόκειται να
πολεμήσει ενάντια στους αβάσιμους ισχυρισμούς
εναντίον του. Η νομική του ομάδα, με επικεφαλής
τον Μαρκ Μακάσεϊ και την Ίζαμπελ Κίρσνερ θα ριχτούν στην μάχη ενάντια σε όσους προσπαθούν να
σπιλώσουν το όνομά του με ψεύδη», υπογράμμισε μια
ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους των δικηγόρων η
Έριν Έλμορ από την Logan Circle Group.
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Συνέντευξη του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Κουμουτσάκου
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο πλέγμα των ελληνικών θέσεων για τη
Λιβύη, με αιχμή του δόρατος την ανάγκη ακύρωσης του παράνομου και παράτυπου
τουρκολιβυκού μνημονίου και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων,
καθώς και τη βούληση για εκκίνηση των διμερών διαπραγματεύσεων από εκεί που είχαν
σταματήσει το 2010 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ξετύλιξε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Λιβύης της Βουλής, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Τ

Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λιβύη, ο
Γιώργος Κουμουτσάκος προχώρησε σε αποτίμησή της και τη χαρακτήρισε ουσιαστική και
θετική. Σημείωσε, μάλιστα, πως το ταξίδι, αποτέλεσμα θαρραλέας πολιτικής απόφασης, έγινε
την κατάλληλη στιγμή, ήταν απαραίτητο, καλά
και σωστά προετοιμασμένο, με σαφή στοχοθεσία και εκτίμησε ότι τα αποτελέσματά του θα
έχουν συνέχεια στις ελληνολιβυκές σχέσεις. «Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους
πρώτους αρχηγούς κρατών που επισκέφτηκαν
τη Λιβύη από την πρόσφατη έναρξη της θητείας αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης. Έτσι παρουσιάστηκαν με κύρος και πληρότητα οι ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα της περιοχής, καθώς και για τις ελληνολιβυκές σχέσεις, την κατάλληλη στιγμή. Την ώρα δηλαδή που διαμορφώνονται οι μεγάλοι άξονες της πολιτικής της
λιβυκής κυβέρνησης» παρατήρησε επιπλέον.
Επισήμανε, ακόμα, ότι η Ελλάδα πήγε εκεί με
καθαρές θέσεις και με επεξεργασμένη ατζέντα
και προτεραιότητες.

«Η Ελλάδα σοβαρός
μεσογειακός παίκτης»

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας
Ελλάδας - Λιβύης της Βουλής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να τελούν
εν υπνώσει οι διμερείς σχέσεις και ανέδειξε τις
ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα από
την επίσκεψη του πρωθυπουργού. Η Λιβύη για
την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα για τη Λιβύη,
είναι αμοιβαία σημαντικές χώρες, τόνισε. Ιδιαίτερα έδωσε έμφαση στην καλύτερη κατανόηση,
από λιβυκής πλευράς, των ελληνικών ευαισθη-

σιών και προτεραιοτήτων, στην ενίσχυση της
οικονομικής συνεργασίας, στη διασφάλιση της
ελληνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα αυτή
και στην επιβεβαίωση πως η Ελλάδα είναι ένας
σοβαρός μεσογειακός παίκτης και καμία εξέλιξη δεν μπορεί να συμβαίνει στη Μεσόγειο χωρίς να είναι παρούσα και συμμετέχουσα.
Η επιστροφή της Λιβύης στην ομαλότητα
αλλάζει τη γεωπολιτική σκακιέρα στην περιοχή
της Μεσογείου; «Η επιστροφή σε μια σταθερότητα, και άρα προβλεψιμότητα των εξελίξεων
στη Λιβύη, θα είναι ένας παράγων που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια
της Μεσογείου. Γι’ αυτό και είναι στόχος της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και προτεραιότητά της να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, της γρήγορης εξομάλυνσης της εσωτερικής
κατάστασης στη Λιβύη. Θα είναι μια θετική εξέλιξη για τη σταθερότητα και την ειρήνη στη
Μεσόγειο» απάντησε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.
Περαιτέρω, υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια τη Δευτέρα στην Ανατολική Λιβύη προκειμένου να ανοίξει το προξενείο στη Βεγγάζη, τονίζοντας πως επιβεβαιώνει και διευρύνει την
επαναλειτουργία των διπλωματικών σχέσεων

των δύο χωρών και τις συμπληρώνει.
Εν συνεχεία, μίλησε για τον ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει η Ομάδα Φιλίας Ελλάδας –
Λιβύης της Βουλής, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, για την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων. «Δεν νοούνται
ολοκληρωμένες διμερείς σχέσεις στην εποχή
μας μεταξύ δύο κρατών, χωρίς να υπάρχει η ουσιαστική κοινοβουλευτική διπλωματία, δηλαδή
στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σχέσεις μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής
των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Επομένως, η
κοινοβουλευτική διπλωματία και οι σχέσεις των
δύο Βουλών είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πόσο
μάλλον που η Βουλή των Αντιπροσώπων της
Λιβύης δεν έχει αποδεχθεί το τουρκολιβυκό
σύμφωνο, κάτι που το καθιστά και τυπικά παράτυπο» υπογράμμισε συγκεκριμένα. Στην κατεύθυνση αυτή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
επίσκεψης της Επιτροπής Φιλίας στη Λιβύη, σε
συμφωνία και συνεννόηση με το υπουργείο
Εξωτερικών, το ταχύτερο δυνατό.

Η Ευρώπη βγαίνει τραυματισμένη
από το «sofa gate»

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το πρόσφατο
«ατυχέστατο και υποτιμητικό συμβάν», όπως

Ο Κικίλιας βλέπει να εμβολιάζονται οι υγιείς σαραντάρηδες τον Ιούνιο
Αθήνα
Τον Ιούνιο υπολογίζεται να ξεκινήσουν να εμβολιάζονται οι υγιείς σαραντάρηδες, όπως λέει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ
-ΜΠΕ, στην οποία επισημαίνει πως «εάν τηρηθούν
οι παραδόσεις του β› τριμήνου, υπολογίζουμε τον
Ιούνιο να ξεκινήσουμε να εμβολιάζουμε τους υγιείς
σαραντάρηδες».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση με το ποσοστό
όσων δεν εμβολιάζονται, κάλεσε για μια ακόμη
φορά του ηλικιωμένους να εμβολιστούν. «Θέλω να
απευθύνω για μία ακόμη φορά έκκληση στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί,
να το κάνουν το συντομότερο δυνατό» αναφέρει ο
υπουργός Υγείας, ο οποίος λέει ότι το φθινόπωρο θα
επανεξεταστεί το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. «Όσον αφορά τους υγειονομικούς μας, οι
γιατροί μας έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού
σε ένα ποσοστό 80%, το ποσοστό στους νοσηλευτές
είναι χαμηλότερο, αλλά πιστεύω ότι θα ανέβει και
άλλο. Το φθινόπωρο, σε ουδέτερο χρόνο, θα ξαναδούμε από την αρχή το ζήτημα του υποχρεωτικού
εμβολιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος απαντώντας σε ερώτηση του Μ.Κεφαλογιάνννη για το πότε αναμένεται να δείξει σημάδια
υποχώρησης η πανδημία, επισημαίνει πως «το πότε
ακριβώς δεν είναι γνωστό. Ελπίζουμε μέσα στον
Μάιο να έχουμε σημαντική υποχώρηση». Όσον
αφορά στο ποσοστό ανοσίας του γενικού πληθυσμού στη χώρα μας εξηγεί ότι «από 10% στα τέλη

του 2020, οπωσδήποτε έχει αυξηθεί σημαντικά με
την κυκλοφορία του ιού από τότε, στο τρίτο κύμα
που διανύουμε. Ο συνδυασμός της ανοσίας αυτής
με τον εμβολιασμό, αλλά και άλλους παράγοντες
που τόνισε και ο καθηγητής Τσιόδρας, όπως η βελτίωση του καιρού και η συμμόρφωση στα μέτρα, θα
οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση της κατάστασης».
Ερωτηθείς αν εξετάζεται η χρήση του ατομικού τεστ
ως μέτρο πρόληψης για να κάνουμε Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες μας, ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε:
«Το τι θα γίνει το Πάσχα δεν έχει ακόμα συζητήσει
από την Επιτροπή. Όταν έρθει η ώρα θα εξετάσει
τα δεδομένα και θα εισηγηθεί αναλόγως. Και έχω
συνειδητά επιλέξει εδώ και έναν χρόνο να μην μπαίνω «στα χωράφια της»». Αναφερόμενος στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και την μεγάλη πίεση που δέχεται,
τονίζει πως «απέναντι στη σφοδρότερη πανδημία
που έχει αντιμετωπίσει ο πλανήτης, άντεξε, αντέχει
και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για
να αντέξει.Δεν αφήνουμε κανέναν συμπολίτη μας,
χωρίς την αναγκαία περίθαλψη, όχι μόνο για την
Covid, αλλά και για όλα τα νοσήματα».Όπως προσθέτει σήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 1.513.
κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, οι 927 είναι κλίνες ΜΕΘCOVID και οι 586 ΜΕΘ non Covid.
Ο υπουργός Υγείας απαντώντας αν πιστεύει προσωπικά ότι είμαστε έτοιμοι για ένα νέο άνοιγμα των
δραστηριοτήτων, εξηγεί πως «δεν χωρά αμφιβολία
ότι η προσεκτική ανακατανομή δραστηριοτήτων

μπορεί να έχει επιτυχία, μόνο με μια ακόμα πιο προσεκτική τήρηση των κανόνων προστασίας και αυτοπροστασίας: Σωστή χρήση μάσκας, αποστάσεις και
αντισηπτικό. Τώρα είναι η στιγμή να προσέξουμε
περισσότερο από ποτέ».
Ο Βασίλης Κικίλιας σχολιάζοντας την κριτική που
δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, για τη
διαχείρηση της πανδημίας, είπε ότι η προσπάθεια
που γίνεται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, αναγνωρίζεται από τους πολίτες και «είναι κάτι που αναγνωρίζεται διεθνώς. Δεν μπορεί να
ακυρωθεί από άναρθρες κραυγές και άγονη αντιπολίτευση». Ερωτηθείς για το εάν εκτιμά ότι έχουν γίνει όλα όπως θα έπρεπε να γίνουν, ο υπουργός Υγειάς απαντά: «Στη ζωή δεν κάνουν λάθη μόνο όσοι
δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Και εκ των υστέρων,
φυσικά θα βρούμε πράγματα που θα μπορούσαν να
είχαν γίνει καλύτερα. Όμως είμαστε ακόμα μέσα
στη φωτιά της μάχης με τον αόρατο κοινό εχθρό».
Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση που αφορά την έως
τώρα θητεία του στο υπουργείο Υγείας και εάν θα
αποδεχόταν την πρόκληση να υπηρετήσει ξανά το
χώρο της Υγείας στο μέλλον, τονίζει: «Κανείς μας
δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Όμως με
σιγουριά μπορώ να σας πω, ότι οι δεσμοί που έχω
αποκτήσει με τους ανθρώπους της Υγείας είναι άρρηκτοι και θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή.
Προβληματιζόμαστε με κάθε εισαγωγή, πανηγυρίζουμε κάθε εξιτήριο, θρηνούμε την κάθε απώλεια.
Όλοι μαζί»!

το χαρακτήρισε, στο Προεδρικό Μέγαρο της
Τουρκίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έμεινε γνωστό ως «sofa gate», ο
βουλευτής της ΝΔ είπε πως η συμπεριφορά
ήταν σαφώς και ευθέως προσβλητική, όχι για τα
πρόσωπα που ήταν εκεί, αλλά για θεμελιώδεις
αξίες της ΕΕ και προσέθεσε ότι «θα έπρεπε να
ήμασταν κα υποψιασμένοι για κάτι τέτοιο, γιατί είχε προηγηθεί η αποχώρηση της Τουρκίας
από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για
την προστασία των γυναικών έναντι της βίας».
Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, υπογράμμισε πως η Ευρώπη βγαίνει τραυματισμένη
από αυτό το συμβάν και εξέφρασε την ελπίδα
«να γίνει αυτό το οδυνηρό λάθος, μάθημα» και
αφορμή για πολιτικά συμπεράσματα στο πώς
πρέπει να σταθεί η Ευρώπη απέναντι στην
Τουρκία, με λιγότερο κατευνασμό και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ξεκάθαρες θέσεις. Ταυτόχρονα, δεν παρέλειψε να χαιρετίσει
την αντίδραση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, σημειώνοντας ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία έσωσε την ψυχή και το κύρος
της Ευρώπης. «Είπε ανοικτά και δημόσια κάτι
το οποίο υπονοείται στη διπλωματική γλώσσα
που υιοθετούν τα επίσημα κείμενα» προσέθεσε.
Καταληκτικά, ο Γιώργος Κουμουτσάκος
έστειλε το μήνυμα στην Άγκυρα πως πρέπει
επιτέλους να καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή της
προοπτική εξαρτάται και συναρτάται ευθέως
και απολύτως από το πόσο ευρωπαϊκή είναι η
ίδια.

Βλέπει αύξηση
Θνησιμότητας
στους πιο συχνούς
καρκίνους
Αθήνα.-ΑΠΕ-ΜΠΕ
Έχει υπολογιστεί ότι την επόμενη πενταετία η θνησιμότητα στους πιο συχνούς
καρκίνους (μαστό, πνεύμονα, παχύ έντερο, τράχηλο) μπορεί να αυξηθεί έως και
15%, λόγω πανδημίας. Και είναι κάτι
πράγματι θλιβερό που αποτελεί μεγάλη
οπισθοδρόμηση, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες η θνησιμότητα του καρκίνου μειωνόταν. Αυτό δηλώνει σε συνέντευξη του
στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή
της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας του ΕΚΠΑ, διευθυντής
της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής στο «Σωτηρία», και υπεύθυνος
του Κέντρου Κλινικών Μελετών του Νοσοκομείου, Κωσταντίνος Συρίγος.
Ο καθηγητής μιλώντας για τις παράπλευρες απώλειες της πανδημίας σε σχέση
με τους ογκολογικούς ασθενείς, αναφέρει
ότι αυτό που θα έχει μεγάλη επίπτωση είναι η διακοπή των θεραπειών, η διακοπή
των προληπτικών εξετάσεων, (μαστογραφία, παπ τεστ, κωλονοσκόπηση) των θεραπευτικών ιατρικών πράξεων (χειρουργεία, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες)
και το follow up. «Το πρόβλημα δεν είναι
μόνο ελληνικό. Είναι παγκόσμιο. Οι λόγοι
είναι ότι δεν υπήρχαν ή ακόμη δεν υπάρχουν σε μερικά μέρη, υπηρεσίες υγείας,
γιατί έχουν στραφεί σε άλλες προτεραιότητες, υπάρχει έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί οι γιατροί ασχολούνται κυρίως με τη νόσο Covid, αλλά και οι ίδιοι οι
ασθενείς φοβούνται να πηγαίνουν στα
προγραμματισμένα ραντεβού τους, ή τις
επισκέψεις στα νοσοκομεία».
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Σικάγο του Αλ Καπόνε κατάντησε η Αθήνα – Οργή για τη στυγερή

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης (Α) μαζί με συνδικαλιστές αστυνομικούς παρίστανται στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ στον Άλιμο, Σάββατο 10 Απριλίου 2021.
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
γό Προστασίας του Πολίτη. Η πρώτη του Σωκράτη Γκόλια, το 2010. Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχε γίνει απόπειρα κατά της ζωής του δημοσογράφου Στέφανου Χίου, ο οποίος
τότε είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ως υπεύθυνη. Τι ίδιες καταγγελίες εξαπέλυσε ο κ. Χίος και
για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, με αποτέλεσμα να διαταχθεί από την εισαγγελία η σύλληψή του για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Με δέκα σφαίρες, εκ των οποίων οι δύο στο κεφάλι, εκτέλεσαν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, οι δολοφόνοι το μεσημέρι της Παρασκευής
έξω από το σπίτι του στον ‹Αλιμο, σύμφωνα με το
αποτέλεσμα της νεκροτομής που διενεργήθηκε
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η νεκροτομή έγινε από την καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαρά
Σπηλιοπούλου, η οποία έδωσε το απόγευμα του
Σαββάτου την σχετική έκθεση στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση.
Σύμφωνα με την έκθεση ο δημοσιογράφος έφερε συνολικά δέκα τραύματα από σφαίρες των εννέα χιλιοστών, εκ των οποίων έξι στον θώρακα,
ένα στο λαιμό, ένα στην δεξιά παλάμη, προφανώς
λόγω ενστικτώδους κίνησης του για να προστατευτεί από τον δολοφόνο του και δύο τραύματα
στο κεφάλι.
Τα τραύματα στο κεφάλι, σύμφωνα με την έκθεση προκλήθηκαν τελευταία, κάτι που επιβεβαιώνει
μαρτυρία από τον τόπο του εγκλήματος, που ανέφερε πως ο δολοφόνος πριν φύγει πυροβόλησε το
πεσμένο στο πεζοδρόμιο θύμα τους στο κεφάλι,
δίνοντας του την χαριστική βολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν
στα χέρια τους οπτικό υλικό από κάμερα που εξετάζουν, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει το τηλέφωνο και ο υπολογιστής του δημοσιογράφου, καθώς και τα κείμενα που έχει γράψει τελευταία
στην ιστοσελίδα bloko.gr, της οποίας ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριστής, προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως
στο κίνητρο του εγκλήματος.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, το βίντεο έχει
καταγράψει τους δύο δράστες πάνω στη μηχανή,
περίπου 300 μέτρα από το σημείο της επίθεσης.
Από τις κινήσεις τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται πως κάποιος τους ενημερώνει πως
πλησιάζει το όχημα του δημοσιογράφου. Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σπιτιού
της περιοχής.
Οι εκτελεστές φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει με
κάθε λεπτομέρεια το καρτέρι θανάτου, παρακολουθώντας το καθημερινό πρόγραμμα του δημο-

Κόσμος αφήνει λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος
Καραϊβάζ στον Άλιμο, Σάββατο 10 Απριλίου 2021.

Ποιος ήταν
ο Γιώργος Καραϊβάζ
Ο Γιώργος Καραϊβάζ γεννήθηκε στην Καλλίφυτο της
Δράμας, τον Νοέμβριο του 1968. Μετά την αποφοίτησή
του από το Λύκειο, μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα και από
πολύ νωρίς άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος. Η πρώτη του δημοσιογραφική εργασία ήταν στην εφημερίδα
«Ελεύθερη Ώρα», το 1989, στην οποία εργάστηκε έως το
1996, ως αστυνομικός συντάκτης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε,
πάντοτε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σε πολλά μέσα ενημέρωσης,
όπως στον Ρ/Σ «ΠΛΑΝΕΤ», σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, στην εφημε- ρίδα «Εξουσία», στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και επί πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό
«ANTENNA». Από το 2017 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό «STAR», ως αστυνομικός
συντάκτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», καθώς, επίσης, είχε δημιουργήσει και την
δική του ειδησεογραφική ιστοσελίδα, το www.bloko.gr, με θέματα σχετικά με το αστυνομικό
ρεπορτάζ. Όπως αναφέρει η Ένωση Συντακτών: «Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν από τους πιο
έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες στο χώρο και υπηρετούσε τη δημοσιογραφία με ήθος και
ακεραιότητα για περισσότερα από 25 χρόνια. Η άποψή του ήταν πάντοτε ψύχραιμη και έχαιρε της εκτίμησης των συναδέλφων του. Η είδηση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του
έχει αναστατώσει όχι μόνο την δημοσιογραφική οικογένεια αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ενώ κοινό και έντονο είναι το αίτημα να βρεθούν το γρηγορότερο οι δράστες
και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο μονάκριβο παιδί του και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη διαλεύκανση του στυγνού αυτού εγκλήματος με αγωνία».
σιογράφου. Αυτό που μένει πλέον να εξακριβωθεί
είναι αν υπήρχαν και συνεργοί στο έγκλημα που
ενημέρωναν τους δράστες για τις κινήσεις του δημοσιογράφου, ή αν οι εκτελεστές είχαν παιδεύσει
το όχημα με GPS.
Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ οι αστυνομία
γνωρίζει τη διαδρομή που χρησιμοποίησαν οι
δράστες για να διαφύγουν, μετά την δολοφονία.
Όπως όλα δείχνουν η διαφυγή έγινε μέσω της
οδού Γρανικού και από την οδό Παπανδρέου κατευθύνθηκαν προς το Άνω Καλαμάκι. Πηγή: www.
rosa.gr
Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε και η πρώτη βαλλιστική έρευνα για το πιστόλι που χρησιμοποίησαν οι δράστες του εγκλήματος η οποία δείχνει
πως το όπλο είναι «καθαρό» δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο θα γίνει και δεύτερη έρευνα για να υπάρξει
απόλυτη βεβαιότητα και θα σταλεί η έκθεση από
τα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Ασφάλεια.
Υπενθυμίζεται ότι από τον τόπο του εγκλήματος οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν 13 κάλυκες
από πιστόλι των εννέα χιλιοστών, τρία θραύσματα
βολίδων και τρεις παραμορφωμένες βολίδες.
Πάντως όπως λένε οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ,
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι δράστες ήθελαν να σκοτώσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ, από τα
σημεία που έχει δεχτεί τις σφαίρες, ενώ θεωρούν

πιθανό ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.
Από μαρτυρίες προκύπτει ότι οι δράστες ήταν
δύο που επέβαιναν σε δίκυκλο μικρού κυβισμού.
Ο οδηγός φορούσε κράνος και σκούρα ρούχα, ενώ
ο συνεπιβάτης, ο οποίος ήταν και αυτός που πυροβόλησε, φορούσε μαύρα ρούχα, χακί στρατιωτικό
μπουφάν με κουκούλα, μαύρη χειρουργική μάσκα
και μαύρα γυαλιά.
Ο εκτελεστής πυροβόλησε τον Γιώργο Καραϊβάζ την ώρα που είχε για από το αυτοκίνητο του
και κατευθυνόταν προς το σπίτι του, ενώ κατέβηκε από το μηχανάκι και του έδωσε την χαριστική
βολή.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε πως δεν άκουσαν πυροβολισμούς γι› αυτό εξετάζεται η εκδοχή το όπλο
να είχε σιγαστήρα.
Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ τις επόμενες μέρες οι αστυνομικοί
θα πάρουν καταθέσεις από τους οικείους του θύματος, για να διευκρινίσουν αν δεχόταν απειλές ή
αν είχε εκμυστηρευτεί ότι ανησυχούσε για κάτι.
Επίσης οι αστυνομικοί έχουν πάρει το τηλέφωνο του δημοσιογράφου το οποίο ερευνάται για να
διαπιστωθεί αν είχε κάποιες συνομιλίες που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ύποπτες, ενώ
έχουν ζητήσει και άρση απορρήτου για να διαπι-

στώσουν αν υπήρξαν τηλεφωνικές επαφές στην
περιοχή πριν και μετά το έγκλημα που να σχετίζονται με την υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ επέστρεφε από το κανάλι Star όπου εργαζόταν, την ώρα
που δέχτηκε την δολοφονική επίθεση και εκτιμάται ότι οι δράστες τον παρακολουθούσαν, γι› αυτό
οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες που
μπορεί να έχουν καταγράψει τους δολοφόνους, ή
τυχόν συνεργούς τους.
Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η δολοφονία
του Γιώργου Kαραϊβάζ δεν κράτησε πάνω από 20
δευτερόλεπτα και αυτό το οποίο κάνουν είναι να
εντοπίσουν τόσο το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν αρχικά οι εκτελεστές, αλλά κυρίως το αυτοκίνητο στο οποίο μπήκαν για να εξαφανιστούν οι
δράστες. Οι αστυνομικοί τονίζουν ότι δεν ήταν το
μηχανάκι το όχημα το οποίο τους οδήγησε στο να
φύγουν μακριά από το σημείο της εκτέλεσης και
θεωρούν ότι σε κάποιο σημείο στην περιοχή υπήρχε και κάποιο αυτοκίνητο που τους περίμενε συνεργός τους και τους βοήθησε για να εξαφανιστούν. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί το μηχανάκι
που χρησιμοποίησαν ούτε καμένο και αυτό βάζει
σε υποψίες τους αστυνομικούς και είναι ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο της έρευνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήδη από
το βράδυ της Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, έχει
δοθεί επείγον σήμα με τα χαρακτηριστικά των δύο
εκτελεστών τόσο σε αεροδρόμια όσο και σε λιμάνια. Υπάρχουν δύο μαρτυρίες οι οποίες είναι πολύ
σημαντικές και έχουν περιγράψει στους αστυνομικούς από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή την εκτέλεση, τα ρούχα, τις κουκούλες και τις μαύρες μάσκες που φορούσαν οι δράστες.

ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τον οποίο κάλεσε
το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου να τον ενημερώσει για την υπόθεση, αμέσως
μετά την συνάντηση τόνισε ότι «με ρητή εντολή
του Πρωθυπουργού οι έρευνες για την δολοφονία
του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ θα επισπευσθούν στο μέγιστο» και ότι «Ελληνική Αστυνομία θα εργαστεί με τη μέγιστη επιμέλεια, όπως
κάνει πάντα, για να βρει τους ενόχους και να τους
παραδώσει στην δικαιοσύνη».
Η καθυστερημένη αντίδραση του πρωθυπουργού, ο οποίος σε περιπτώσεις που κάποια μέλη του
Ρουβίκωνα είχαν πετάξει … τρικάκια, εξέδιδε αμέσως ανακοινώσεις, προκάλεσε πολλές πολιτικές
αντιδράσεις, ιδίως όταν εκδόθηκαν αμέσως ανακοινώσεις από την πρόεδρο της Κομισιόν και την
επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ
Από το πρωί του Σαββάτου επίσης ξέσπασε σάλος με την μη αναφορά στη δολοφονία, στα πρωτοσέλιδα δύο φιλοκυβερνητικών εφημερίδων του
συγκροτήματος του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.
Οι δεδομένες σχέσεις του μεγάρου Μαξίμου με
το συγκεκριμένο συγκρότημα, έγειραν αμέσως
υποψίες και ερωτηματικά για αυτή την ενέργεια.
Πάντως, τελικά το μέγαρο Μαξίμου διέρρευσε ότι
δεν επεμβαίνει σε εκδοτικούς ομίλους και δημοσιογράφους και πως αυτά που ακούγονται αποτελούν θεωρίες συνωμοσίας, που διαψεύδονται από
την ενέργεια του πρωθυπουργού να έχει έκτακτη
σύσκεψη με τον υπουργό προστασίας του πολίτη
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Για την επιλογή πάντως του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να μην βγάλει ανακοίνωση για την δολοφονία, δεν είχε κάποιο σχόλιο.
«Η εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου
Γιώργου Καραϊβάζ έχει σοκάρει όλη την κοινωνία.
Συνάντησα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να ζητήσω τη
γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης», αναφέρει ο κ.
Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter, μετά
τη συνάντησή του με τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη.
Επίσης υπογραμμίζει πως έλαβε τη διαβεβαίωση
ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν γρήγορα και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Όπως γράφει:
«με διαβεβαίωσε πως η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθούν οι
ένοχοι. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή
μου συλλυπητήρια».
Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε την ακόλουθη δήλωση στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης:
«Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί
έγκλημα ειδεχθές. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος.
Πριν από λίγο συναντήθηκα και ενημέρωσα τον
Πρωθυπουργό. Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνες. Η Ελλάδα σε κάθε στατιστική είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό ποσοστό ανθρωποκτονιών σε όλη την Ευρώπη, είναι μια ήσυχη,
ασφαλής και φιλήσυχη χώρα. Η Ελληνική Πολιτεία, η Ελληνική Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερο
σεβασμό στην ελευθεροτυπία και στην προστασία
των δικαιωμάτων. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους
ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική Δικαιοσύνη για να επιληφθεί αυτή. Εκφράζω βαθιά
και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του
Γιώργου Καραϊβάζ».

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Την «βαθύτατη ανησυχία του για τις δολοφονικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών», εκφράζει ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με
αφορμή την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.
Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook επιρρίπτει ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη γιατί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «αυτοί που είχαν κάνει σημαία τους την τάξη και την ασφάλεια,
έχουν αφήσει τη χώρα να μετατραπεί σε αποικία
οργανωμένου εγκλήματος και ανεξέλεγκτης δράσης μαφιόζικων συμμοριών».
Στην ανάρτησή του αναφέρει ο κ. Τσίπρας: «Με
βαθύτατη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες μια σειρά από δολοφονικές επιθέσεις
που διαδέχονται η μία την άλλη με κινηματογραφική ταχύτητα. Η δολοφονία του δημοσιογράφου
Γιώργου Καραϊβάζ, μέρα μεσημέρι έξω από το σπίτι του, αποτελεί το τελευταίο δραματικό επεισόδιο
σ’ αυτό το αιματηρό σίριαλ.
Όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται τότε η
δημοκρατία τραυματίζεται. Και το κλίμα ανασφάλειας αγκαλιάζει τον κόσμο της ενημέρωσης, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία».
Γενικεύοντας, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Αστυνομική αυθαιρεσία και βία στους πολίτες, προνόμια φύλαξης σε ημέτερους παράγο-

ντες της σόου μπιζ, και μαφιόζικες συμμορίες που
δολοφονούν ανεξέλεγκτα ακόμη και δημοσιογράφους, συγκροτούν μια εφιαλτική εικόνα… Ο κος
Μητσοτάκης και ο κος Χρυσοχοΐδης έχουν βαρύτατες ευθύνες για αυτή την κατάντια που ρίχνει
βαριά τη σκιά της στη δημόσια ζωή. Και έχουν
υποχρέωση να τις αναλάβουν εδώ και τώρα, πριν
θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Η Δικαιοσύνη θα
πρέπει να ερευνήσει όλες τις καταγγελίες, ανεξάρτητα από που προέρχονται και πόσους υψηλά
ιστάμενους αγγίζουν. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι
μια προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα με ισχυρό κράτος
δικαίου και όχι μια χώρα υπανάπτυκτη, όπου κυβερνά ο νόμος των όπλων και της νύχτας. Η κοινωνία απαιτεί το αυτονόητο: Άπλετο φως, για να
νικήσουμε το σκοτάδι που μας πολιορκεί».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απάντησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα,για την αναφορά του περί μετατροπής της χώρας «σε αποικία οργανωμένου
εγκλήματος και ανεξέλεγκτης δράσης μαφιόζικων
συμμοριών».
Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει: «Για
τον κ. Τσίπρα, τα παρακάτω στοιχεία σημαίνουν
πως η κυβέρνηση ‘’έχει αφήσει τη χώρα να μετατραπεί σε αποικία οργανωμένου εγκλήματος και
ανεξέλεγκτης δράσης μαφιόζικων συμμοριών’’.
Κακό πράγμα να λες ψέματα. Ανίερο να σκυλεύεις
πολιτική σε φρέσκο αίμα δημοσιογράφου».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραθέτει
στην ανάρτησή του πίνακα σύμφωνα με τον οποίο
τη διετία 2019/2020 οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ η θέση
της Ελλάδας στην ΕΕ (για τις ανθρωποκτονίες)
έπεσε στην 18η από 15η που ήταν το 2018.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

«Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ στην Ελλάδα σήμερα είναι μια τραγική υπενθύμιση ότι η
δημοσιογραφία είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα
στην Ευρώπη», σημειώνει η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Ντούνια Μιγιάτοβιτς, σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.
Η κ. Μιγιάτοβιτς καλεί τις Αρχές «να ερευνήσουν επειγόντως και πλήρως αυτό το έγκλημα και
να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν».
H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν έγραψε: “Η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απεχθής, δειλή πράξη. Η Ευρώπη
αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Και η ελευθερία
του τύπου ίσως είναι η πιο ιερή από όλες. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται
με ασφάλεια. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη”.
Η αφωνία και τα αργά -ή ανύπαρκτα- αντανακλαστικά της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μπροστά σε μια τόσο ζοφερή στιγμή, την ώρα που δεί-

χνουν άμεση ανταπόκριση στο να συλληπηθούν
την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, είναι τουλάχιστον προβληματική.
Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του
Γιώργου Καραϊβάζ. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη.
Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ προκάλεσε
αντιδράσεις και στον δημοσιογραφικό κόσμο. Πέραν της ΕΣΗΕΑ, ανακοινώσεις εξέδωσαν η Οργάνωση για την Προστασία των Δημοσιογράφων και
οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δηλώνει
συγκλονισμένο από την εκτέλεση του συναδέλφου Γιώργου Καραιβάζ. Πρόκειται για τη δεύτερη
δολοφονία δημοσιογράφου καθώς είχε προηγηθεί
το 2010 η δολοφονία του συναδέλφου Σωκράτη
Γκιόλια.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και καλεί την
Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να διαλευκάνουν αμέσως το έγκλημα και να παραδώσουν στη
Δικαιοσύνη τους δράστες.
Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει, ότι οι δημοσιογράφοι δεν
πτοούνται από δολοφονίες, τραυματισμούς και
απειλές και επισημαίνει ότι:
Θα προασπίσει την ελευθερία του Τύπου και
την ανεμπόδιστη εργασία των δημοσιογράφων
απέναντι σε κάθε πίεση και απειλή, πολύ περισσότερο απέναντι σε μαφιόζικες πρακτικές και εγκληματικά σχέδια.

ΔΗΜΟΣΙΕYΜΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πρακτορειακή ανταπόκριση του Associated
Press καταγράφει τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ κοντά στην οικία του στον
Άλιμο χθες (Παρασκευή). Το θύμα ανευρέθη δίπλα στο αυτοκίνητό του με πολλαπλά τραύματα
από σφαίρες. Ο Καραϊβάζ είχε υπηρετήσει επί πολλά έτη το αστυνομικό ρεπορτάζ και εργαζόταν
στον ιδιωτικό τ/σ Star, ενώ έχει συνεργαστεί με
πολλές ελληνικές εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης.
Η ελληνική Κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η ΕΣΗΕΑ καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση. Η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη δήλωσε ότι «η δολοφονία[…]μας σόκαρε όλους. Οι αρχές ερευνούν την
υπόθεση, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι δράστες θα
συλληφθούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.» Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ο
Καραϊβάζ δεν είχε ζητήσει αστυνομική προστασία
ούτε είχε αναφέρει ότι είχε δεχτεί απειλές θανάτου.
[Veteran Greek crime reporter shot dead near
home in Athens]
Στον Guardian με τίτλο [Greek crime journalist
shot dead in Athens in ‘execution-style’ murder]
καταγράφεται ανάρτηση στο Twitter της Επιτρόπου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Dunja Mijatović, η οποία ανέφερε: «Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ στην Ελλάδα είναι μια τραγική υπενθύμιση, ότι η δημοσιογραφία είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα στην Ευρώπη. Καλώ τις αρχές να ερευνήσουν επειγόντως
και πλήρως αυτό το έγκλημα και να διασφαλίσουν

ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν». Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η δολοφονία δημοσιογράφων
είναι σπάνια στην Ελλάδα, ενώ επισημαίνονται οι
δολοφονικές επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων
Σωκράτη Γκιόλια και Νίκου Μομφεράτου, καθώς
και η πρόσφατη δολοφονική απόπειρα κατά του
δημοσιογράφου Στέφανου Χίου.
-Στο Al Jazeera με τίτλο [Greek journalist shot
dead outside his Athens home] αναφέρεται ότι δεν
έχει γίνει ακόμα γνωστό το κίνητρο της επίθεσης,
ωστόσο η δολοφονία φαίνεται να ήταν προσεκτικά προσχεδιασμένη και φέρει τα σημάδια μίας
πράξης εγχώριας τρομοκρατίας. Η ΕΣΗΕΑ τόνισε
ότι «θα υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου και
την απερίσπαστη δημοσιογραφική εργασία απέναντι σε κάθε πίεση και απειλή.» Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Άμεσης Ανταπόκρισης της Ελευθερίας
των ΜΜΕ (Media Freedom Rapid ResponseMFRR), ο οποίος καταγράφει και αντιμετωπίζει
παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και των
ΜΜΕ στην Ευρώπη, σε ανακοίνωσή του καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς
την μία θλιβερή μέρα για τη δημοσιογραφική κοινότητα της Ελλάδας και την ελευθερία των ΜΜΕ
στην Ευρώπη. Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια Vera
Jourova, σε ανάρτησή της στο Twitter, δήλωσε σοκαρισμένη από τη δολοφονία και τόνισε ότι πρέπει
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δημοσιογράφων.
Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι οι δολοφονίες δημοσιογράφων είναι σπάνιες στην Ελλάδα.
-Στη Le Monde με τίτλο [Le journaliste Giorgos
Karaïvaz a été tué à Athènes, le premier ministre
demande l’ouverture d’une enquête « rapide »]
αναφέρεται μεταξύ άλλων: (…) Πολύ σύντομα,
στον ιστότοπο ειδήσεων που είχε δημιουργήσει ο
Γιώργος Καραϊβάζ, το Bloko, οι συνάδελφοί του
έγραψαν: «Κάποιοι επέλεξαν να τον κάνουν να σιωπήσει και να τον εμποδίσουν με σφαίρες, να γράψει τα άρθρα του». Κάποιοι υπενθύμιζαν, την Παρασκευή, ότι ο Γιώργος Καραϊβαζ ερευνούσε αρκετές ευαίσθητες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων, η
σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη, του πρώην σκηνοθέτη του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, ύποπτου για σεξουαλική επίθεση σε ανηλίκους, η αξιολόγηση των ανώτερων αστυνομικών ή η διαμάχη για την υπερβολική αστυνομική προστασία σε
έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή ,δεν υπάρχει τίποτα που να προσδιορίζει τα αίτια του θανάτου του.
Τo νέo για το θάνατο του Γιώργου Καραϊβάζ
έγινε πρωτοσέλιδο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα - τα οποία ονόμασαν
την Ελλάδα «Κολομβία της Ευρώπης» - και προκάλεσε την αντίδραση των πολιτικών, την Παρασκευή. «Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβαζ μας συγκλόνισε όλους. Οι αρχές
ερευνούν ήδη την υπόθεση έτσι ώστε οι δράστες
να συλληφθούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη », δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Αριστοτελία Πελώνη. Το Κίνημα για Αλλαγή χαρακτήρισε τη δολοφονία «πλήγμα στη δημοκρατία».
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2.801 νέα κρούσματα, 781 διασωληνωμένοι, 75 θάνατοι
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

έχουν πληγεί από την πανδημία.

Τ

α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.801, εκ των
οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 293.763
(ημερήσια μεταβολή +1,0%), εκ των οποίων
51,4% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 83 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 3.003 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 75,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 8.833 θάνατοι. Το 95,6% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 781 (63,4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.853 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 504 (ημερήσια μεταβολή -9,84%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 530 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη
(εύρος 0,2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0,2 έως 103 έτη).

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ ΚΙ ΑΡΩΜΑΤΑ

Σε μια ακόμη επικοινωνιακή κίνηση, χωρίς κανένα
νόημα, σε φαρμακείο στην περιοχή της Καλλιθέας
βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συνόδευσε την κόρη
του, Δάφνη, προκειμένου να προμηθευτεί αυτοδιαγνωστικό τεστ ενόψει του ανοίγματος των σχολείων,
τη Δευτέρα.
Με τις κάμερες να τον περιμένουν στο φαρμακείο,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η Δάφνη βρίσκεται στην Γ› Λυκείου, έτσι προσήλθαν στο φαρμακείο για την προμήθεια του self-test. «Ήρθαμε να πάρουμε το τεστ μας. Πώς πάνε μέχρι στιγμής οι παραδόσεις;», ρώτησε ο πρωθυπουργός τον φαρμακοποιό
για να του απαντήσει πως «οι παραδόσεις επί του παρόντος σε εμάς είναι ομαλές. Η πλατφόρμα δουλεύει
μία χαρά, είμαστε πάντα στο πλευρό του καθενός
όποτε θέλει για διευκρινίσεις. Του τα εξηγούμε λεπτομερώς, για να έχει μία πρώτη άποψη. Από εκεί και πέρα του δίνουμε και τις οδηγίες και πάντα εδώ είμαστε,
τα τηλέφωνά μας τα ξέρουν».
Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
του ανέφερε ότι: «θα πάμε έτσι τώρα αυτές τις δύο
εβδομάδες και μετά θα επεκτείνεται. Είμαστε από τις
πρώτες χώρες που μπορέσαμε να δώσουμε self-test με
αυτόν τον τρόπο, δωρεάν, ξεκινώντας από τους μαθητές και μετά με διάθεση σε ολόκληρο τον πληθυσμό.
Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο
για να μπορέσουμε να περιορίσουμε δραστικά την
πανδημία». Στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά η
διαδικασία χρήσης, εξηγήθηκαν οι οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης.

ΣΚΕΡΤΣΟΣ

Τον σημαντικό ρόλο που θα παίξουν τα self test
στο σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων, τη μεγάλη
ανταπόκριση που έδειξαν μαθητές και εκπαιδευτικοί

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΜΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ

τις πρώτες ημέρες διάθεσής τους από τα φαρμακεία,
αλλά και τον αυξημένο αυτοέλεγχο από τους πολίτες
για πιστή τήρηση των μέτρων τονίζει σε δήλωσή του
ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος. Όπως
αναφέρει, «το κεντρικό μήνυμα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας είναι οι μεγαλύτεροι βαθμοί
ελευθερίας με αυξημένο αυτοέλεγχο της κοινωνίας
και έμφαση στην όσο πιο πιστή τήρηση των ακόλουθων μέτρων», εξηγώντας πως αυτό γίνεται με «μάσκες, self-test, εμβόλια και βεβαίως αποφυγή κοινωνικών εκδηλώσεων μεγάλων ομάδων».
Είναι χαρακτηριστικό - σύμφωνα με τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση - ότι μέχρι το
πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί πάνω από 315.000
self test από 10.055 φαρμακεία σε μαθητές και καθηγητές, ποσοστό που υπερέβη ήδη το 70% των δικαιούχων αυτής της φάσης, σημειώνει ο κ. Σκέρτσος,
επισημαίνοντας ότι αυτό δείχνει τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενόψει
της επαναλειτουργίας των Λυκείων από τη Δευτέρα.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τάση αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης διαφαίνεται στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, στην 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.
Η συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανιχνεύεται σε επίπεδο αντίστοιχο με την τιμή της 29ης Μαρτίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει μια ανοδική της πορεία, που κορυφώθηκε στις 5
Απριλίου, όταν καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή της
τρέχουσας πανδημικής περιόδου στην πόλη.
Συγκεκριμένα, στα 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 07/04 και της Πέμπτης 08/04 είναι:
- Μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τη μέση τιμή
των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή
της Δευτέρας 05/04 και της Τρίτης 06/04.
-Μειωμένη κατά 27% σε σχέση με την μέση τιμή

της προηγούμενης Τετάρτης 31/3 και Πέμπτης 01/4.
«Είναι ενθαρρυντικό ότι για πρώτη φορά την τελευταία περίοδο σε τρεις συνεχόμενες ημέρες παρατηρούμε μια τάση μείωσης των τιμών του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης. Το αν η τιμή της 5ης
Απριλίου ήταν η υψηλότερη της περιόδου και περνάμε σε φάση επιπέδωσης ή και αποκλιμάκωσης της επιδημιολογικής καμπύλης είναι κάτι που θα πρέπει
οπωσδήποτε να περιμένουμε κάποιες μέρες, για να το
εκτιμήσουμε με ασφάλεια μέσα από τις καθημερινές
μας μετρήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης
του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.
Όπως διευκρίνισε, «μια μείωση της τάξης του 30%
μπορεί να μας απομακρύνει -έστω οριακά- κάτω από
το επίπεδο του συναγερμού», ωστόσο «το χαμηλότερο ιικό φορτίο δε συνεπάγεται ταυτόχρονη αποσυμπίεση του συστήματος υγείας, η εικόνα στα νοσοκομεία αντιστοιχείται πάντοτε μέρες αργότερα με την
εκάστοτε επιδημιολογική έξαρση ή αποκλιμάκωση» ,
γι› αυτό «απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων από όλους μας, πολύ
δε περισσότερο καθώς σταδιακά ανοίγουν κοινωνικές
και οικονομικές δραστηριότητες».

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Ολοκληρώθηκε η ευρεία σύσκεψη για την επιδημιολογική κατάσταση στην Π. Ε Κοζάνης, που συνεκλήθη με πρωτοβουλία του υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με
τη συμμετοχή του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα,
καθώς και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου.
Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης, υπό το φως των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή και παρουσιάστηκαν
αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διασπορά του κορονοϊού.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν τον λόγο καταθέτοντας επισημάνσεις και προτάσεις, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για την επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή, ενώ αναλύθηκαν
και όλα τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που

Τη λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στον
οικισμό Ρομά Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφέρειας Αττικής και την κήρυξή του σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Προστασία. Συγκεκριμένα, μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας
υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση
των κατοίκων, τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ
και των δεδομένων της ιχνηλάτησης, καθώς και τη
ραγδαία αύξηση στους επιδημιολογικούς δείκτες των
τελευταίων πέντε ημερών στον οικισμό Ρομά Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, με
εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Χαλανδρίου, Συμεών
Ρούσσου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για
τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της
νόσου Covid-19, αποφασίζεται:
Η κήρυξη του οικισμού Ρομά Νομισματοκοπείου
του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφέρειας Αττικής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
και η επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Σάββατο
10 Απριλίου στις 18:00 έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου στις 06:00.
Συγκεκριμένα, αποφασίζεται:
Η προσωρινή επιβολή περιορισμού των κατοίκων
εντός των ορίων του οικισμού.
Επιτρέπεται η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των
ορίων του οικισμού για λόγους υγείας.
Η αναστολή συναθροίσεων/δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση
κηδείες με την παρουσία έως 9 ατόμων α› βαθμού
συγγένειας (sms κωδικός 5) και τέλεση λειτουργιών,
λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και
κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και
μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το
αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία
άλλων φυσικών προσώπων.
Η λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Αττικής και
του Δήμου Χαλανδρίου για την τροφοδοσία και την
παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα
κ.α.) των κατοίκων του οικισμού Ρομά Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου για την κάθε είδους
συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.
Η λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Αττικής για
συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν
απαιτηθεί.
Η επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Αττικής για την τήρηση του κατ›
οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων
του ως άνω οικισμού.
Η ανάληψη από τον Ε.Ο.Δ.Υ. της υποχρέωσης της
διενέργειας γρήγορου τεστ αντιγόνου COVID-19
(rapid test) την 3η και 6η ημέρα επιβολής των περιοριστικών μέτρων των διαμενόντων στον ως άνω οικισμό. Ενδεχόμενη παράταση ή άρση των μέτρων θα
επαναξιολογηθεί μετά το πέρας ισχύος της παρούσας
απόφασης.

Ηλιόπουλος: Εγκληματικές οι επιλογές της κυβέρνησης
Αθήνα
«Η κυβέρνηση λόγω εγκληματικών επιλογών
έχει καταδικάσει την κοινωνία στο σημερινό
αδιέξοδο», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος
Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα newsbomb.gr.
«Από τον Νοέμβρη μέχρι σήμερα, εν μέσω
περιοριστικών μέτρων, έχουμε θρηνήσει περισσότερους από 8.000 συνανθρώπους μας… το
άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων πρέπει να γίνει με σχέδιο που θα προβλέπει την προστασία των πολιτών, με δωρεάν

συνταγογραφημένα τεστ για όλους, ώστε να
έχουμε και καλύτερη επιδημιολογική εικόνα».
Οι κυβερνώντες, αναφέρει ακόμη, «διέλυσαν
την Επιθεώρηση Εργασίας, σταμάτησαν τους
ελέγχους και αναγκάζουν εργαζόμενους που
μπήκαν σε καραντίνα να δουλεύουν απλήρωτες
υπερωρίες, δεν στήριξαν ποτέ το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί ακριβώς δεν πιστεύουν σε
αυτό… σε σχέση με έναν χρόνο πριν έχουμε
1.680 λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους στο
σύστημα υγείας και μειωμένο τον προϋπολογισμό για το ‘21 κατά 600 εκατ. Τη στιγμή που ο κ.
Μητσοτάκης δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες

που χρειάζονται ΜΕΘ και δεν βρίσκουν, οι γιατροί δίνουν στοιχεία για 113 ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ (82 με covid-19) εκ των
οποίων οι 37 περιμένουν πάνω από τρεις μέρες».
Όσον αφορά την πολιτική της ΝΔ στο πεδίο της
οικονομίας, επαναλαμβάνει «την ανάγκη διαγραφής και ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους της
πανδημίας, για να αποφύγουμε λουκέτα και
απολύσεις και τη μετατροπή της επιστρεπτέας
προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση».
Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο για τα εργασιακά υποστηρίζει ότι θα φέρει «απλήρωτα δεκάωρα, κακοπληρωμένες δουλειές και διαλυμένη

προσωπική ζωή». Όσον αφορά δε το σχέδιο της
κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνει
λόγο για «Ταμείο Ανάκαμψης Κολλητών» και
για έναν «κρατικοδίαιτο καπιταλισμό».
Τέλος, σχετικά με την υπόθεση Φουρθιώτη, ο
Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρεται σε «θεσμική παρακμή μιας κυβέρνησης που εκβιάζεται από
πρακτικές και λογικές του υποκόσμου» και εξηγεί: «Όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατηγορείται για απάτη και εκβιασμό και αντί για διώξεις απολαμβάνει τη φύλαξη μισού αστυνομικού
τμήματος, τότε ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει εξηγήσεις».
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Η Παπαευαγγέλου αναμένει αποκλιμάκωση έως το Πάσχα
Αθήνα.- Της Τάνιας Μαντούβαλου
/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ασμένοι να συνεχίσουν να προσέχουν. Μην ξεχνάτε ότι με το testing απλά ανακαλύπτουμε
την κορυφή του παγόβουνου. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κρούσματα, αδιάγνωστα ή και ασυμπτωματικά. Το εμβόλιο ξέρουμε
ότι προστατεύει κατά 95%.

Σ

ημαντική αποκλιμάκωση της επιδημίας
μέχρι το Πάσχα, που θα εξαρτηθεί όμως
και από τη δική μας συμπεριφορά, εκτιμά ότι
θα υπάρξει η καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας
Βάνα Παπαευαγγέλου, σε συνέντευξη της στο
Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας
Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ».
Η καθηγήτρια εκτιμά ακόμη ότι με την παρούσα επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα, είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν οι μετακινήσεις
από νομό σε νομό και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο
διασποράς. Ωστόσο όπως επισημαίνει θα εξεταστεί το θέμα όταν έρθει η ώρα του σε μία
-δύο εβδομάδες. «Στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν έχει συζητηθεί ποτέ, τουλάχιστον
μέχρι σήμερα, ούτε η εστίαση, ούτε η μετακίνηση από νομό σε νομό για τις διακοπές του Πάσχα. Δεν μας το έχει εισηγηθεί κανείς και δεν το
έχουμε συζητήσει καθόλου».
Από τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, οι περισσότερες
μεταδόσεις αυτή την εποχή, αφορούν συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους, λέει μεταξύ
άλλων η καθηγήτρια, η οποία εξηγεί λεπτομερώς το σκεπτικό της επιτροπής για το άνοιγμα
των Λυκείων την Δευτέρα, ενώ παράλληλα
αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχουν θυμοί και δυσαρέσκειες, ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής,
όταν οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι
ομόφωνες. «Είμαστε επιστήμονες, συζητούμε,
επιχειρηματολογούμε και καμιά φορά διαφωνούμε. Σεβόμαστε όμως, ο ένας τη γνώμη του
άλλου».
Η κ. Παπαευαγγέλου θεωρεί πιθανό μέσα
στο επόμενο εξάμηνο, με χρόνο, να εμβολιάζονται παιδιά άνω των 12 ετών στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τη μάσκα λέει χαρακτηριστικά ότι
θα μας μείνει «κουσούρι». «Νομίζω ότι θα έχουμε θέμα με τον κορονοϊό και την επόμενη χρονιά. Θα είναι μαζί μας το 21-22, αλλά σίγουρα
θα είναι μία διαφορετική εικόνα, γιατί θα έχουμε προχωρήσει τους εμβολιασμούς και θα είμαστε πολύ καλύτερα. Η αίσθηση μου είναι ότι
δεν θα βγάλουμε τις μάσκες πριν το 22».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης
Ερ: Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι θα είναι το selftest για τα παιδιά και τι ρόλο θα παίξει το αυξημένο testing στον περιορισμό της πανδημίας;
Απ: Στα μεγαλύτερα παιδιά θα χρησιμοποιείται το ρινικό και στα μικρότερα, εναλλακτικά
με το τι προτιμούν οι γονείς, είτε το ρινικό ή το
τεστ με το σάλιο, το οποίο ενδέχεται να κυκλοφορήσει. Και για τα δύο υπάρχουν σαφείς οδηγίες και δεν υπάρχουν δυσκολίες στη χρήση. Το
ρινικό έχει το μεγάλο προτέρημα ότι δεν μπαίνει βαθιά μέσα στη μύτη και συνεπώς δεν δημιουργεί δυσφορία, ενώ το τεστ με το σάλιο είναι
ακόμη πιο εύκολο και λιγότερο επεμβατικό. Η
χρήση των πολλαπλών επαναλαμβανόμενων
τεστ στο σπίτι είναι σημαντικό εργαλείο για τη
μείωση της διασποράς στην κοινότητα, αφού
μέσα σε 15 λεπτά καθένας από μας μπορεί να
γνωρίζει αν είναι θετικός και να πράξει τα δέοντα προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό
του αλλά και τους γύρω του. Πέρσι τέτοια εποχή θυμίζω ότι τα ημερήσια τεστ ήταν μερικές
εκατοντάδες, ενώ φέτος έχουμε φτάσει, στα
75.000 πχ που έγιναν τη Δευτέρα.
Ερ: Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα σε σχέση
με τη νόσηση στα παιδιά και τη μετάδοση του
ιού. Μέχρι τώρα έχουμε τρεις θανάτους στην

Ερ: Άρα οι περιπτώσεις που μαθαίνουμε ότι νοσούν ή ακόμα και νοσηλεύονται είναι στο 5%;
Απ: Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Στο Αττικό που
γνωρίζω δεν είχαμε καμία εισαγωγή σε ΜΕΘ
ανθρώπου που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με δύο δόσεις. Έχω ακούσει για περιστατικά με σοβαρή κλινική εικόνα, σε καμία περίπτωση δεν έχω ακούσει ασθενή να χαθεί ή να
διασωληνωθεί, όταν έχει κολλήσει τουλάχιστον
δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση.
Ελλάδα. Τι διαφορές υπάρχουν από το πρώτο
κύμα. Τι ρόλο έχουν παίξει οι μεταλλάξεις;
Απ: Μέχρι πριν την επικράτηση των μεταλλάξεων στη χώρα μας, όλοι υποστηρίζαμε ότι η
μεταδοτικότητα μεταξύ των παιδιών, ή από τα
παιδιά στους ενήλικες ήταν πάρα πολύ χαμηλή,
ιδιαίτερα για ηλικίες κάτω των 10. Τώρα ξέρουμε ότι η μεταδοτικότητα του μεταλλαγμένου
ιού είναι αυξημένη έως και 50%, κάποιοι λένε
και περισσότερο, σε όλες τις ηλικίες. Αυτό δεν
σημαίνει όμως ότι τα παιδιά μεταδίδουν πιο πολύ από τους ενήλικες και ιδιαιτέρως όσα είναι
κάτω των 10, τα οποία και μεταδίδουν σημαντικά λιγότερο. Όσον αφορά τη νόσηση, είναι
εξαιρετικά επώδυνο το ότι χάσαμε τρία παιδιά.
Μέχρι στιγμής έχουμε στο μητρώο covid στην
Ελλάδα περισσότερα από 20.000 παιδιά. Δεν
έχουμε αίσθηση ότι η βαρύτητα της νόσου έχει
αλλάξει, όμως με την αύξηση των κρουσμάτων
είδαμε και σοβαρότερες επιπλοκές.
Ερ: Αφού όπως λέτε η μετάδοση είναι οριζόντια και τα παιδιά τελικά μεταδίδουν, με ποιο
σκεπτικό η επιτροπή αποφάσισε να ανοίξει τα
Λύκεια τη Δευτέρα;
Απ: Το σχολείο είναι ένα εργασιακό περιβάλλον. Η απόφαση του να ανοίξουν τα σχολεία
ήταν επιβεβλημένη.
Ερ: Δεν ήταν ομόφωνη απ’ ότι μάθαμε. Αν και
δεν έχει σημασία.
Απ: Η αλήθεια είναι ότι πρώτον δεν έχει σημασία, αν είναι ομόφωνη. Δεύτερον, νομίζω
εσείς οι δημοσιογράφοι λίγο, κάνετε θέμα τις
διαφωνίες.
Ερ: Όχι όλοι οι δημοσιογράφοι
Απ: Εντάξει, όχι όλοι δημοσιογράφοι. Είναι
γνωστό ότι εγώ υποστηρίζω την επανέναρξη
των σχολείων και όλων των βαθμίδων σταδιακά. Είμαστε επιστήμονες, συζητούμε, επιχειρηματολογούμε και καμιά φορά διαφωνούμε. Δεν
έχουμε όμως σημαντικές διαφωνίες, ούτε θυμούς. Γίνεται μία επιστημονική συζήτηση και
παίρνεται μία απόφαση. Στόχος μας είναι να
παίρνεται ομόφωνα. Αυτό δεν γίνεται πάντα.
Σεβόμαστε όμως ο ένας τη γνώμη του άλλου
και δεν υπάρχουν δυσαρέσκειες, έτσι όπως
βγαίνει προς τα έξω. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά του δημοτικού μεταδίδουν λιγότερο από τα
παιδιά του Γυμνασίου ή του Λυκείου.
Ερ: Και τότε γιατί δεν άνοιξαν και αυτές οι
βαθμίδες;
Απ: Όλες οι βαθμίδες δεν άνοιξαν για δύο λόγους. Πρώτον: Το σταδιακό άνοιγμα είναι σημαντικό για τη δημόσια υγεία, γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε το αποτύπωμα αυτού
του ανοίγματος, για να αποφασίσουμε αν θα
προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και δεύτερον: Οι μελέτες όλες έχουν δείξει ότι το άνοιγμα του δημοτικού ναι μεν αφορά παιδιά με μικρότερη μεταδοτικότητα, ωστόσο αυξάνουν
σημαντικά την κινητικότητα του ενήλικου πλη-

θυσμού. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι συν του
ότι τα Λύκεια έχουν μείνει πολύ περισσότερο
καιρό κλειστά από ότι τα δημοτικά. Και έχουμε
μπροστά μας τις Πανελλήνιες.
Ερ: Σε τι στάδιο βρίσκονται οι κλινικές μελέτες
για τα παιδικά εμβόλια; Πότε βλέπετε να αρχίσουν να εμβολιάζονται τα παιδιά;
Απ: Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, αλλά
και τα φάρμακα, οι κλινικές μελέτες πάντα ξεκινάνε από τους ενήλικες, και αφού εξασφαλιστεί
σε αυτούς η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα,
προχωράμε προς τις μικρότερες ηλικίες. Ως
προς τα εμβόλια για τον κορονοϊό, πρώτη η
Pfizer, έβγαλε αποτελέσματα κλινικής μελέτης
που περιέλαβε πάνω από 2000 εφήβους 12-15
ετών. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι το εμβόλιο είναι
ασφαλές σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, αλλά και
100% αποτελεσματικό. Ήδη η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει καταθέσει αίτημα στον FDA, για
να πάρει έγκριση, με στόχο να αρχίσει ο εμβολιασμός των εφήβων 12-15 ετών, πριν την έναρξη
της επόμενης σχολικής χρονιάς. Η ίδια εταιρεία
ταυτόχρονα ξεκινάει μελέτες για ηλικίες 5-11,
μετά θα κατέβει στην ηλικιακή ομάδα 2-5 ετών
και στη συνέχεια και στα βρέφη από 6 μηνών -2
ετών. Αλλά και η Μoderna, η Astra Zeneca και
η Johnson, ξεκινούν τις μελέτες στους εφήβους
κάτω των 18 ετών.
Ερ: Στην Ελλάδα πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών;
Απ: Νομίζω ότι θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα,
γιατί ο EMA θα εξετάσει τον φάκελο, εφόσον η
Pfizer καταθέσει το αίτημα στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων, για να αρχίσει ο εμβολιασμός στην Ευρώπη σε παιδιά ηλικίας 12-15.
Μέσα στο επόμενο εξάμηνο, μέχρι το τέλος του
χρόνου, θεωρώ πολύ πιθανό να δούμε παιδιά
άνω των 12 να εμβολιάζονται στη χώρα μας.
Ερ: Πόσο σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της
ανοσίας της αγέλης θεωρείτε ότι θα παίξει ο
εμβολιασμός των παιδιών.
Απ: Ο εμβολιασμός των παιδιών είναι προς
όφελος όλων μας. Τα παιδιά είναι πολίτες της
κοινότητας και σαφώς όταν θέλουμε να αποκτήσουμε αυτή την ανοσία της αγέλης, όσο πιο
πολλές ηλικιακές ομάδες εμβολιάσουμε, τόσο
πιο εύκολα πετυχαίνουμε το στόχο μας. Επειδή
ξέρουμε κιόλας ότι τα παιδιά έχουν καλό ανοσιακό σύστημα και η ανοσιακή τους απάντηση είναι δυνατή και έχει μεγαλύτερη διάρκεια απ ότι
σε έναν 70χρονο, πιστεύω ότι πραγματικά θα
συμβάλλει ο εμβολιασμός των παιδιών στο τείχος προστασίας, που είναι ο στόχος όλων μας.
Ερ: Τις τελευταίες ημέρες ακούμε για περιπτώσεις νόσησης εμβολιασμένων, ακόμα και
νοσηλείας τους. Και εύλογα γεννάται μία ανασφάλεια στον κόσμο.
Απ: Με τη τεράστια διασπορά του ιού που
έχουμε τώρα σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις θα πρέπει και οι εμβολι-

Ερ: Αν και είναι γνωστό ότι δεν γίνεται επιδημιολογική πρόβλεψη σε διάστημα μεγαλύτερο
των δύο εβδομάδων, στην περίπτωση που επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό για
το Πάσχα, πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για
ενδοοικογενειακή μετάδοση;
Απ: Στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν
έχει συζητηθεί σε επίπεδο ψηφοφορίας ποτέ,
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ούτε η εστίαση, ούτε η μετακίνηση από νομό σε νομό για τις διακοπές του Πάσχα. Δεν μας το έχει εισηγηθεί κανείς και δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου επισήμως ως επιτροπή. Αν θέλετε την προσωπική
μου άποψη, αυτή τη στιγμή όπως ήδη σας είπα
έχουμε τεράστια διασπορά σε όλες τις μεγάλες
πόλεις και συνεπώς η μετακίνηση στο χωριό
σημαίνει μεν ότι θα δούμε τους αγαπημένους
μας θείους, γιαγιάδες, παππούδες, συγγενείς,
μακροσυγγενείς, αλλά και τον αγαπημένο μας
φούρναρη και χασάπη. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς. Προσωπικά
σήμερα που μιλάμε το βλέπω πολύ δύσκολο να
ανοίξουν οι μετακινήσεις. Όμως όπως έχετε συνηθίσει να ακούτε να λέμε, θα το επανεξετάσουμε σε μία δύο εβδομάδες όταν θα έρθει η
ώρα του. Είναι λίγο νωρίς.
Ερ: Αποκλιμάκωση πότε βλέπετε;
Απ: Ήδη υπάρχει μία σταθεροποίηση και πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα πραγματικά θα έχουμε μία σημαντική αποκλιμάκωση. Αυτό βέβαια
εξαρτάται από όλους μας. Από τον καθένα μας
και από όλους μαζί. Συνεπώς είναι στο χέρι μας
όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή μέχρι να έρθει
πραγματικά η Άνοιξη, βλέπετε τα σκαμπανεβάσματα του καιρού. Είμαστε σε ένα πολύ υψηλό
επιδημιολογικό φορτίο και είναι πολύ δύσκολο
να αποκλιμακωθεί, αν δεν προσπαθήσουμε συνειδητά ο καθένας μας. Από τα δεδομένα του
ΕΟΔΥ, οι περισσότερες μεταδόσεις αυτή την
εποχή, αφορούν συναθροίσεις σε εξωτερικούς
χώρους. Ακόμα κι εκεί έχει σημασία να κρατάμε
τις αποστάσεις, ειδικά αν βγάλουμε τη μάσκα
να πιούμε καφέ ή να καπνίσουμε.
Ερ: Θεωρείτε ότι η παρούσα φάση είναι το βαθύτερο σκοτάδι, λίγο πριν την αυγή;
Απ: Πολύ ωραίο και πολύ ποιητικό.
Ερ: Την χρειαζόμαστε την ποίηση.
Απ: Την χρειαζόμαστε την ποίηση όντως. Και
την ελπίδα. Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για
τελευταίο μίλι και τελευταία κρίσιμη εβδομάδα,
γιατί έχει βαρεθεί ο κόσμος να τα ακούει. Πραγματικά είμαι αισιόδοξη. Νομίζω όμως ότι θα
έχουμε θέμα με τον κορονοϊό και την επόμενη
χρονιά, τον επόμενο χειμώνα. Θα είναι μαζί μας
το 21-22, αλλά σίγουρα θα είναι μία διαφορετική εικόνα, γιατί θα έχουμε προχωρήσει τους εμβολιασμούς και θα είμαστε πολύ καλύτερα. Η
αίσθηση μου είναι ότι δεν θα βγάλουμε τις μάσκες πριν το 22. Είδαμε ότι δεν είχαμε και γρίπη
φέτος. Θα μας μείνει το «κουσούρι».
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Το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ.
απορρίπτει
τουρκικούς
ισχυρισμούς
για υπόθαλψη
τρομοκρατίας
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε
προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής απαράδεκτων
μυθευμάτων» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανακοίνωσή του σχετικά με πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας,
το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως
ερώτημα δημιουργεί η επιλογή του χρόνου
εμφάνισης τέτοιων ανυπόστατων και φαιδρών ισχυρισμών.
Αφορμή για την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν προκλητική ανάρτηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας
Φαχρετίν Αλτούν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.
Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη η ανταποκρίτρια του ΚΥΠΕ, Άννα
Ανδρέου, ο Φαχρετίν Αλτούν ως «χώρα
που φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις,
συμπεριλαμβανομένου και του ΡΚΚ».
Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας απορρίπτοντας «κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπίλωσης της
εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής
απαράδεκτων μυθευμάτων».
«Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε την ατιμωρησία της Ελλάδας», έγραψε στο λογαριασμό του στο Τουίτερ ο Φαχρετίν Αλτούν
αναρτώντας βίντεο όπου γίνεται αναδρομή
της υποτιθέμενης «επιθετικής πολιτικής»
της Ελλάδας από την εποχή του ΠΑΣΟΚ
έως σήμερα.
Στο βίντεο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι
«στα τέλη της δεκαετίας του `90 η Αθήνα
έπαιξε καθοριστικό ρόλο βοηθώντας τον
επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης
ΡΚΚ, Αμπτουλάχ Οτσαλάν να αποφύγει
τις τουρκικές αρχές» και ότι ενώ ο Οτσαλάν προσπαθούσε να διαφύγει της σύλληψης, πολλά μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου τον προσκάλεσαν να έρθει στην Ελλάδα. «Τον Ιανουάριο του 1999 ο αρχηγός της
τρομοκρατικής οργάνωσης έφτασε στην
Αθήνα ενώ σχεδίαζε το επόμενο βήμα του».
Σύμφωνα με την ανάρτηση «τελικά ο
Οτσαλάν που ταξίδευε με Ελληνοκυπριακό
διαβατήριο συλλαμβάνεται στην Κένυα
ενώ μεταφερόταν από την κατοικία του Έλληνα πρέσβη στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του ο
Οτσαλάν αποκάλυψε ότι η Ελλάδα υποστήριζε το ΡΚΚ για χρόνια παρέχοντας
τους όπλα και εκπαίδευση στο στρατόπεδο
του Λαυρίου». Σήμερα, ισχυρίζεται η ανάρτηση, «η Ελλάδα συνεχίζει να είναι καταφύγιο για το ΡΚΚ με το λεγόμενο στρατόπεδο προσφύγων στο Λαύριο».
Στο ίδιο βίντεο αναφέρεται ότι «η Αθήνα
υποστηρίζει ανοιχτά την οργάνωση FETO
που στοίχισε τη ζωή σε 251 ανθρώπους κατά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 16ης
Ιουλίου» και ότι «πολλά μέλη του FETO διέφυγαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά την αποτυχία της απόπειρας πραξικοπήματος συμπεριλαμβανομένων και 8 συνωμοτών του πραξικοπήματος που διέφυγαν
με ελικόπτερο».
Το βίντεο καταλήγει με μήνυμα του
Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν: «Πρέπει να προβάλλουμε μια κοινή αποφασιστική στάση κατά της τρομοκρατίας. Σε αυτό
το πλαίσιο, προσδοκούμε από την Ελλάδα
να μην επιτρέψει να γίνει καταφύγιο μελών
τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η οργάνωση FETO, το ΡΚΚ και το DHKPC».
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Γ. Κατρούγκαλος: Πρέπει να ανακτήσουμε την
πρωτοβουλία των κινήσεων στα ελληνοτουρκικά
Αθήνα.- Του Κάκη Μπαλή/www.avgi.gr

Τ

ην ανάγκη να ανακτήσει η Ελλάδα την
πρωτοβουλία των κινήσεων στα ελληνοτουρκικά, επισημαίνει ο Τομεάρχης Εξωτερικών
της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,
Γιώργος Κατρούγκαλος, στην εφημερίδα ΑΥΓΗ
και στη δημοσιογράφο Κάκη Μπαλή, λίγο πριν
την προγραμματισμένη για την Τετάρτη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξω τερικών, Νίκου Δένδια, στην Άγκυρα.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει αίσθηση των διεθνών συσχετισμών. Όταν και η δική μας πλευρά είχε έναν δικό της σχεδιασμό για την προώθηση των πάγιων εθνικών θέσεων, όπως συνέβη την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
παρά τις δυσκολίες και οι δίαυλοι επικοινωνίας
ήταν ανοικτοί και τα μεγάλα θέματα, όπως το
Κυπριακό, συζητούνταν με την προοπτική επίλυσης τους, όχι απλώς της μετάθεσης τους στο
μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στις 14 Απριλίου ο Δένδιας θα πάει στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τσαβούσογλου, «εάν
το επιτρέψουν οι συνθήκες», όπως επαναλαμβάνουν από το υπουργείο Εξωτερικών. Ποιες
είναι κατά τη γνώμη σας οι συνθήκες που δεν
θα το επιτρέψουν;
Οι Υπουργοί Εξωτερικών πρέπει να συναντώνται και να συνομιλούν. Ο διάλογος, βέβαια, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται προσχηματικά από την τουρκική πλευρά για να συγκαλύψει την επιθετική και προκλητική στρατηγική
της. Το ζήτημα όμως δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, αλλά τι κάνουμε εμείς. Συνεπώς, και το
ερώτημα δεν είναι αν θα πρέπει να δει τον
Τούρκο ΥΠΕΞ ο κ. Δένδιας αλλά τι θα του πει
εάν τον δει. Και δεν εννοώ την επανάληψη των
παγίων θέσεων της χώρας. Εντάσσεται η επίσκεψη σε συγκεκριμένο σχεδιασμό με αρχή μέση και τέλος για την προώθηση της πολιτικής
μας; Πώς θα πιέσει την Άγκυρα ο Υπουργός
στην κατεύθυνση μιας λύσης στη βάση των
Αποφάσεων ΟΗΕ και του πλαισίου Γκουτέρρες;
Τι θα πει για τα επόμενα βήματα στις διερευνητικές; Επιδιώκουμε ή όχι πρόοδο και πώς; Θα
στηρίξει νέο γύρο διαλόγου ΜΟΕ για μείωση
της έντασης στο Αιγαίο; Θα φανεί η πρόθεση
της Ελλάδας να πρωτοστατήσει στον ευρωτουρκικό διάλογο;
Δυστυχώς η ΝΔ, εγκλωβισμένη στο «βλέποντας και κάνοντας» και στις εσωκομματικές
ισορροπίες δεν έχει σχέδιο σε αυτήν την κατεύθυνση.
Δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, όσο προβληματικές κι αν είναι οι συνθήκες;
Εννοείται, αλλά όχι να γίνονται για να γίνονται, ούτε με αποκλειστικό στόχο την εκτόνωση της έντασης. Πρέπει να γίνονται προετοιμασμένα και με συγκεκριμένη στοχοθεσία για να
παράγουν αποτελέσματα.

Τι δεν πάει καλά στον ευρωτουρκικό διάλογο;
Και τι θα έπρεπε να κάνει η Αθήνα, από τη δική της πλευρά;
Σειρά ισχυρών χωρών της ΕΕ έχουν δείξει ότι
δεν θέλουν να σπαταλήσουν πολιτικό κεφάλαιο ούτε για να διαπραγματευτούν πραγματικά μια θετική ατζέντα με την Τουρκία ούτε για
να την απειλήσουν με διπλωματικά εργαλεία
ούτε για ένα συνδυασμό των δύο. Αυτή είναι η
χειρότερη δυνατή εξέλιξη για εμάς. Σε αυτό το
πλαίσιο αντί να είναι ακόμα πιο ενεργή και δυναμική, η κυβέρνηση κινείται χωρίς χάρτη και
χωρίς πυξίδα, αμυντικά και αντανακλαστικά
στις κινήσεις της άλλης πλευράς, αφήνοντας
της πλήρως την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η
αποτυχία του Κ. Μητσοτάκη εκτείνεται, δυστυχώς, και στα τρία κρίσιμα μέτωπα των ελληνοτουρκικών. Απέτυχε το καλοκαίρι στο μέτωπο
της πρόληψης και αποτροπής, αδυνατώντας να
σταματήσει την πρωτοφανή αμφισβήτηση επί
μήνες των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από
το Ορούτς Ρέις. Απέτυχε να εξασφαλίσει έγκαιρα, δηλαδή πριν από την έναρξη των διερευνητικών, ένα πλαίσιο θετικής ατζέντας και κυρώσεων που θα πίεζε την Τουρκία να συζητήσει
έντιμα, χωρίς προκλήσεις και με πλαίσιο το διεθνές δίκαιο, την διαφορά μας. Απουσιάζει
όμως και από την διαμόρφωση της θετικής
ατζέντας, ακόμη και σε τομείς, όπως το προσφυγικό/μεταναστευτικό όπου έχουμε άμεσα
και καίρια συμφέροντα. Απουσίασε την κρίσιμη
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 που άρχισε ο
ευρωτουρκικός διάλογος και τώρα στέλνει μηνύματα στην Τουρκία μόνο μέσω Ευρωπαίων
εταίρων και θεσμών, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Για ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού Τύπου η
αποτίμηση της συνάντησης φον ντερ ΛάιενΜισέλ- Ερντογάν ήταν πολύ αρνητική για την
Ευρώπη. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;
Η επίσκεψη χρωματίσθηκε συμβολικά από
την υποτιμητική μεταχείριση της Προέδρου της
Επιτροπής, αλλά από την αρχή είχε πολύ περιορισμένα περιθώρια επιτυχίας. Οι εκπρόσωποι
της ΕΕ είχαν να συζητήσουν μια ιδιαίτερα πληθωρική θετική ατζέντα, θέτοντας στον Πρόεδρο Ερντογάν πολύ θεωρητικές και αφηρημένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της, τόσο
σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της απέναντι στη
χώρα μας όσο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θα θέλατε να αποτολμήσετε μια εκτίμηση για
το πόσο ανοιχτός επί της ουσίας είναι ο Ερντογάν σε έναν διάλογο με την Ελλάδα;
Η Τουρκία, γενικότερα, αλλά και ο Πρόεδρος Ερντογάν πιο ειδικά, έχουν σαφή στρατηγικό σχεδιασμό. Η πάγια αναθεωρητική στρατηγική συνδυάζεται πλέον με την προσπάθειά
της Τουρκίας να καταστεί μεσογειακή, ναυτική
δύναμη, διεκδικώντας όχι απλώς πρωταγωνιστική παρουσία σε όλα τα ανοικτά μέτωπα (στη
Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, στον Καύκασο) αλλά και την ηγεσία του παγκόσμιου ισλαμιστικού κινήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάλογος μαζί της είναι αδύνατος, γιατί ο Πρόεδρος

Ερντογάν έχει αίσθηση των διεθνών συσχετισμών. Όταν και η δική μας πλευρά είχε έναν δικό της σχεδιασμό για την προώθηση των πάγιων εθνικών θέσεων, όπως συνέβη την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δυσκολίες και οι δίαυλοι επικοινωνίας ήταν ανοικτοί και τα μεγάλα θέματα, όπως το Κυπριακό,
συζητούνταν με την προοπτική επίλυσης τους,
όχι απλώς της μετάθεσης τους στο μέλλον.
Εκτιμάτε ότι κέρδισε κάτι η Ελλάδα από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Τρίπολη; Ήταν σωστή η
επιλογή να πάει τώρα, ανεξαρτήτως άμεσου
αποτελέσματος;
Το ίδιο κενό στρατηγικής στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως ανέδειξε και η κυβερνητική στάση στο θέμα της Λιβύης. Θυμίζω τη σειρά των γεγονότων: Η Ελλάδα έλαβε στις 8 Αυγούστου 2019 ρηματική διακοίνωση από την
Λιβύη αναδεικνύοντας το ζήτημα της ΑΟΖ.
Μετά ακολούθησε συνάντηση Δένδια στον
ΟΗΕ με τον Λίβυο ομόλογό του τον Σεπτέμβριο, χωρίς να είναι σαφές τι επιδιώκουμε. Στη
συνέχεια, η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε πλήρως
από την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου π το Νοέμβριο. Αντέδρασε
αρχικά με την απέλαση του Λίβυου Πρέσβη
(νυν μεταβατικού Προέδρου) και στη συνέχεια
με την ολόπλευρη επένδυση στην επικράτηση
του Στρατάρχη Χαφτάρ. Κατά την διάρκεια
όλου αυτού του διαστήματος, παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, η χώρα μας δεν προσκλήθηκε
καν στη Διαδικασία του Βερολίνου, όπου, αντιθέτως, συμμετέχει η Τουρκία.
Ως προς την επίσκεψη, η κυβέρνηση αποδέχθηκε, ορθά, την πρόσκληση του Λίβυου Πρωθυπουργού, αλλά χωρίς προετοιμασία και σχεδιασμό, όπως όλος ο χειρισμός της στο Λιβυκό.
Αποκατέστησε τις διμερείς σχέσεις, αλλά με
ποιούς όρους; Όχι μόνο δεν άλλαξε η θέση του
Λίβυου Πρωθυπουργού για το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο, το οποίο έχει χαρακτηρίσει
μία «πολύ καλή συμφωνία», αλλά οι απορίες είναι μεγάλες ως προς τα επόμενα βήματα. Πχ με
ποιους όρους θα συμμετάσχουμε σε τεχνικές
επιτροπές για την οριοθέτηση ΑΟΖ; Η αποκατάσταση των σχέσεων θα μας εξασφαλίσει θέση
στον επόμενο γύρο συνομιλιών ειρήνης στη Λιβύη; Και, εν τέλει, σε ποια γενικότερη στρατηγική εντάσσονται οι επιλογές αυτές;
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Συνέντευξη του ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ό

ταν τα μεγάλα νοσοκομεία μετατρέπονται σε νοσοκομεία covid,
οι ΜΕΘ είναι γεμάτες και δεκάδες διασωληνωμένοι βρίσκονται χωρίς εντατική θεραπεία, τότε δεν μιλάμε απλά για ασφυξία, αλλά για κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας» επισημαίνει ο γγ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Έρευνα» των Τρικάλων.
Επιρρίπτει εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση και για την μη θωράκιση του δημοσίου συστήματος Υγείας και για την άρνησή της
να προχωρήσει σε επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας.
Σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία
«κατέρριψε το μύθο της δήθεν “αρμονικής
συνύπαρξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα υγείας”, που όλα τα κόμματα, από τη ΝΔ,
τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το ΚΙΝΑΛ και άλλους,
έχουν για σημαία τους».
«Κυρίως, όμως» όπως υπογραμμίζει, «ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, μια
κρατική κοινωνική πολιτική φαρμάκου που να
υπηρετεί μόνο τις λαϊκές ανάγκες, κόντρα στη
λογική που θεωρεί το φάρμακο και το εμβόλιο
εμπόρευμα».
Ο Δ. Κουτσούμπας ερωτηθείς για την επόμενη μέρα, σημειώνει ότι τα «μισοδανεικά και
τα επιδόματα μιας χρήσης που χορήγησε η κυβέρνηση στους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον πακτωλό δισεκατομμυρίων
που κατευθύνεται προς τα μονοπώλια, ούτε
φυσικά θα αποτρέψουν ένα νέο Γολγοθά χρεών για τη μεγάλη πλειοψηφία».
«Γι› αυτό και η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, προτείνοντας ορισμένα ουσιαστικά και μόνιμα μέτρα, πχ τη γενναία διαγραφή
χρεών των επαγγελματιών σε εφορία και τράπεζες, είναι επιβεβλημένη» τονίζει.
Υπογραμμίζει ότι για τους εργαζόμενους,
«αν υλοποιηθούν όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, η επόμενη μέρα θα
μοιάζει με «κόλαση»» προσθέτοντας ότι τα
αντεργατικά μέτρα και ο παραπέρα περιορισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων «πάνε πακέτο με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
είναι το προαπαιτούμενο για την ανάκαμψη
των κερδών του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων».
«Εννοείται πως το εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Στον
δρόμο της λαϊκής διεκδίκησης, της κοινωνικής
συμμαχίας μπορούν να συναντηθούν οι εργάτες οι άνεργοι, οι μικροί επαγγελματίες και οι
φτωχοί αγρότες, για να στήσουν στο τοίχο τον
κοινό τους αντίπαλο, την αντιλαϊκή πολιτική
που τους γονατίζει, για να μπορέσει η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη γι› αυτούς και τα
παιδιά τους» τονίζει ο Δ. Κουτσούμπας.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισημαίνει ότι «η κλιμάκωση της καταστολής και του
αυταρχισμού είναι συνειδητή επιλογή της κυ-

βέρνησης της ΝΔ» και «στόχος είναι “να κλείσουν στόματα” αντίστασης και αγώνων που
αναπτύσσονται σε χώρους δουλειάς, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια».
Αναφέρεται στην ένταση της καταστολής
σε όλες τις χώρες της ΕΕ, προσθέτοντας «η
ΝΔ παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα ήδη αυταρχικό νομοθετικό οπλοστάσιο και το αναβαθμίζει».
«Το ΚΚΕ πρωτοστατεί, όχι μόνο για να απαντάει μαζικά ο λαός και η νεολαία στην κρατική καταστολή, αλλά και για να μπει στο στόχαστρο το “θερμοκήπιό” της, η πολιτική του
μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ, της κυβέρνησης
και των κομμάτων που τους υπηρετούν» υπογραμμίζει.
Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις και το ενδεχόμενο συνεργασίας, έστω και σε επιμέρους
θέματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, ο Δ.
Κουτσούμπας επισημαίνει καταρχήν, ότι «αν
σήμερα η χώρα μας δεν έχει φτάσει στα τραγικά επίπεδα άλλων χωρών, αν έχουν γίνει κι αυτά τα ελάχιστα στα δημόσια νοσοκομεία, είναι
γιατί από την πρώτη στιγμή οι υγειονομικοί
και άλλοι εργαζόμενοι, με μπροστάρηδες τους
κομμουνιστές, ανέδειξαν τα προβλήματα, διεκδίκησαν λύσεις».
«Όταν λοιπόν οι εργαζόμενοι, με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές, λογαριάζονταν
στους δρόμους του αγώνα με την κυβέρνηση
της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ της έδινε περίοδο χάριτος,
λέγοντας “θα λογαριαστούμε μετά”. Τώρα με
τις προτάσεις του για υπουργούς υγείας κοινής αποδοχής και “πολιτικό μορατόριουμ” της
δίνει άφεση αμαρτιών και πολύτιμο χρόνο να
περάσει σε νέα επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους. Στους δρόμους του αγώνα οι κομμουνιστές μπορούμε να συναντηθούμε με όλους,
ανεξάρτητα τι έχουν ψηφίσει, για να σπάσουμε το φόβο και τη μοιρολατρία. Εκεί κρίνεται
η αναμέτρηση με την κυβερνητική πολιτική κι
όχι σε συνεργασίες κάποιων “κορυφών” των
πολιτικών κομμάτων, που τελικά αξιοποιούνται για άλλου είδους πολιτικές σκοπιμότητες
και δίνουν συγχωροχάρτι σε δυνάμεις -όπως

αυτές που αναφέρετε- οι οποίες έχουν λερωμένη τη φωλιά τους με τα κυβερνητικά αντιλαϊκά πεπραγμένα τους» τονίζει στην απάντησή του.
Σχετικά με την άμεση αποκατάσταση των
πληγέντων από τους σεισμούς στην Θεσσαλία, επισημαίνει ότι «υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις» ενώ υπενθυμίζει ότι «οι πλημμυροπαθείς στην Καρδίτσα, στην Εύβοια, οι σεισμόπληκτοι της Σάμου ακόμα περιμένουν…».
Τονίζει ότι «δεν είναι ζήτημα ελληνικής
κρατικής αβελτηρίας, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ, και των
προηγούμενων. Είναι συνειδητή επιλογή το
που θα δοθούν χρήματα, που θα γίνουν επενδύσεις, ποια έργα θα μπουν σε προτεραιότητα
και ποια όχι».
«Βασικό κριτήριο, όχι μονάχα στην Ελλάδα,
αλλά σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, είναι η
διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων
μονοπωλίων. Γι› αυτό όταν πρόκειται συνολικά για έργα προστασίας της ζωής του λαού
-ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμουςμπαίνει μπροστά η λογική “κόστους – οφέλους”. Τα έργα αυτά τελικά δεν μπαίνουν σε
προτεραιότητα, γιατί δεν αποφέρουν κέρδη σε
μεγάλους ομίλους» επισημαίνει. «Έτσι μπορεί
να εξηγήσει κάποιος το ότι ενώ η χώρα μας
συγκεντρώνει πάνω από το 50% της σεισμικής
ενέργειας της Ευρώπης, δεν υπάρχουν προγράμματα ελέγχων, πρόληψης, ενίσχυσης της
αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης. Ότι
δεν τίθεται ούτε καν σε συζήτηση ότι πρέπει
να αποζημιωθούν στο 100% οι σεισμόπληκτοι
για κατοικίες, επαγγελματική στέγη, οικοσκευές κλπ. Ενώ, την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι
κατασκευαστικοί όμιλοι παραχωρησιούχοι
των κεντρικών οδικών αρτηριών, μόνο τον
προηγούμενο Σεπτέμβρη τσέπωσαν δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας της μείωσης της κυκλοφορίας λόγω της καραντίνας» καταλήγει στη
συνέντευξή του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Προτροπές Ιερώνυμου για εμβολιασμό των πιστών
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την προτροπή να δούμε το θέμα του εμβολιασμού «σαν τοίχο προστασίας», εξέφρασε σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Μάλιστα, τόνισε ότι «ιδιαίτερα εμείς οι ηλικιωμένοι και οι
ευπαθείς ομάδες, πρέπει να τρέξουμε για να εμ-

βολιαστούμε, όχι απλώς να πάμε».
Επιπλέον, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος εξήγησε,
ότι «έτσι προστατεύουμε όχι μόνο τον εαυτό
μας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Και η

χριστιανική αγάπη αυτό λέει». Επίσης, σημείωσε ότι «πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους
επιστήμονες και στους ειδικούς και να μη διστάσουμε να εμβολιαστούμε, ώστε να γίνουμε
ο τοίχος που θα μπορέσει να εμποδίσει την περαιτέρω ακμή της ασθενείας του κορονοϊού».

Χρ. Σταϊκούρας:
Η μετά-κορονοϊό
εποχή θα φέρει
στο προσκήνιο
νέες προκλήσεις
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η άρση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας θα πρέπει
να γίνει όταν οι εμβολιασμοί προχωρήσουν, αλλά και λυθούν τα ζητήματα με τις καθυστερήσεις
στη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το ζήτημα αυτό έθεσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε κλειστή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Τρέχουσες προκλήσεις
πολιτικής στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης», στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
O Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και η επιστροφή
στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή, ενώ η μετά- κορονοϊό εποχή θα φέρει στο προσκήνιο νέες προκλήσεις, που σχετίζονται με τη δομή της
οικονομίας, τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την ψηφιακή μετάβαση.
Με αυτά τα δεδομένα, τόνισε την ανάγκη να
γίνουν γρήγορα και αποφασιστικά βήματα σε
τρία, καθοριστικής σημασίας, πεδία:
1. Τη συνέχιση της συνετής δημοσιονομικής
χαλάρωσης και την απαραίτητη προετοιμασία,
ώστε η επάνοδος στη δημοσιονομική ισορροπία
να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τρόπο
που θα στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα
και θα προστατεύσει την απασχόληση. «Υπό την
προϋπόθεση ότι οι εμβολιασμοί θα εξελιχθούν
με βάση τον σχεδιασμό, οι επόμενοι μήνες δίνουν την ευκαιρία να προχωρήσουμε, σταδιακά
και προσεκτικά, στην εφαρμογή μέτρων με πιο
αναπτυξιακό χαρακτήρα, τα οποία θα στηρίξουν
τη μετάβαση στη μετά- κορονοϊό εποχή. Τέτοιου
είδους πολιτικές πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ
τουλάχιστον μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης να
αποκτήσει ρυθμό», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.
2. Την ταχύτερη δυνατή εκταμίευση πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης και, κυρίως, τη βέλτιστη αξιοποίησή τους κατά τρόπο που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ο
υπουργός επισήμανε ότι «η ελληνική κυβέρνηση
έχει προχωρήσει σημαντικά το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα ρεαλιστικό
φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές σχέδιο, που
θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο,
καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο
παραγωγικό πρότυπο».
3. Την επιτυχή αντιμετώπιση της φτώχειας και
της ανισότητας, μέσω παρεμβάσεων, όπως η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, η λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ιδίως για κοινωνικές ομάδες με μικρότερη συμμετοχή (π.χ.
γυναίκες, μετανάστες, νέοι), η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα
συμβάλουν στη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος», μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, που θα διασφαλίζει όχι μόνο ότι το «δίχτυ»
κοινωνικής προστασίας είναι όσο ισχυρό και ευρύ απαιτείται, αλλά και ότι αποτρέπει «παγίδες
φτώχειας» οι οποίες θα διαιωνίσουν την άνιση
κατανομή εισοδήματος, καθώς και η διεύρυνση
της φορολογικής βάσης, για τη δημιουργία
ισχυρής οικονομίας, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Στην κλειστή διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχαν: η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina
Georgieva, η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine
Lagarde, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών
Paolo Gentiloni, ο πρόεδρος του Eurogroup
Paschal Donohoe, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας Olaf Scholz, της Γαλλίας
Bruno Le Maire, της Ιταλίας Daniele Franco, της
Ισπανίας Nadia Calvino, της Πορτογαλίας Joao
Leao κ.α.
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Play Off

Απόλλων Λεμ.-Ανόρθωση
ΑΕΚ-ΑΕΛ Λεμεσού
Ομόνοια-Ολυμπιακός Λευκωσίας

Ομόνοια
Απόλλων Λεμεσού
ΑΕΛ Λεμεσού
Ανόρθωση
ΑΕΚ Λάρνακας
Ολυμπιακός Λευκωσίας

1-1
11/04
11/04

66
66 -6αγ.
65
54 -6αγ.
47
37

Play Out

Δόξα-Νέα Σαλαμίνα
ΑΠΟΕΛ-Παραλίμνι

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

0-0
1-0

46 -6αγ.
39 -4αγ.
35
34
33 -6αγ.
29
27
22 -4αγ.

Ολλανδία (29η αγωνιστική)
Φίτεσε-Ντεν Χάαγκ
Χεράκλες-Βίλεμ
Αλκμααρ-Σπάρτα Ρότερνταμ
Φορτούνα Σιτάρντ-Εμεν
Τσβόλε-Τβέντε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άγιαξ
Αλκμααρ
Αϊντχόφεν
Φίτεσε
Φέγενορντ
Γκρόνινγκεν
Ουτρέχτη
Χεράκλες
Τβέντε

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

69 -27αγ.
61 -29αγ.
58
56 -29αγ.
51
46
43 -27αγ.
39 -29αγ.
37 -29αγ.

Γαλλία (32η αγωνιστική)
Μετς-Λιλ
Στρασμπούρ-Παρί Σεν Ζερμέν
Μονπελιέ-Μαρσέιγ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

0-2
1-4
3-3

69 -32αγ.
66 -32αγ.
62
61
49 -32αγ.
49
46 -32αγ.
45
42 -32αγ.
42

Ισπανία (30ή αγωνιστική)
Ουέσκα-Έλτσε
Χετάφε-Κάντιθ
Αθλέτικ Μπλμπάο-Αλαβές
Εϊμπαρ-Λεβάντε
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

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

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

20
GreekNews26

Συνήθεια να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό

Κύπρος (Β΄ φάση,
6η αγωνιστική

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σπορ

66
66 -30αγ.
65 -30αγ.
58
46
46
46
38 -30αγ.
37 -30αγ.
37
36

Σ

το ντέρμπι του Τσιρείου, Απόλλωνας
και Ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλοι 1-1.
Το σκορ άνοιξε ο Οκριασβίλι (59’), όμως ο
Γκεριέ έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην
ομάδα του με κεφαλιά, στη... τελευταία φάση
του αγώνα.
Πολύ καλός ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο, με
τις δύο ομάδες να έχουν τις καλές τους στιγμές
για να ανοίξουν το σκορ. Παράλληλα, οι Γιαννιώτας και Οκριασβίλι σκόραραν από ένα γκολ
στα πρώτα δέκα λεπτά του αγώνα, αλλά αυτά
ακυρώθηκαν για οφσάιντ και φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης αντίστοιχα.
Η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 12’, όταν ο
Γκεριέ σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε τη μπάλα πάνω από την αντίπαλη εστία.
Πέντε λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της
Ανόρθωσης να απειλήσει με κεφαλιά του Ρισβάνη, την οποία όμως μπλόκαρε ο Γιοβάνοβιτς.
Από ένα σημείο και έπειτα, ο Απόλλωνας κράτησε περισσότερο μπάλα και ήταν πιο επικίνδυνος από την ομάδα της Αμμοχώστου.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν με σουτ των Πίττα,
Ντέτιτς και Μπίσεσβαρ, όμως η μπάλα κατέληξε
είτε στην αγκαλιά του Λόρια, είτε έξω.
Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήταν η κεφαλιά του Γιούστε στο 41’, όμως ο
Βργκοτς κατάφερε να διώξει σε κόρνερ.
Οι πιο αξιόλογες προσπάθειες στην αρχή του
β’ ημιχρόνου ήταν αυτές των Μπίσεσβαρ και
Κβιλιτάια στο 47’ και στο 53’ αντίστοιχα.
Όλα αυτά μέχρι να έρθει στο 59’ ο Οκριασβίλι
για να ανοίξει το σκορ. Ο Γεωργιανός που έκανε

ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1- 1

εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα, σύγκλινε από τα
αριστερά και σούταρε από το ύψος της μεγάλης
περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή
γωνία του Γιοβάνοβιτς.
Μετά το γκολ του Οκριασβίλι ο Απόλλωνας
κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πίεσε
για την ισοφάριση.
Στα τελευταία λεπτά του αγώνα καταγράφηκαν αρκετά σουτ μπροστά από την εστία του
Λόρια, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε φώναξε
παρών, με εξαίρεση τη τελευταία φάση του αγώ-

να, όταν ο Γκεριέ έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα
της Ανόρθωσης με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
Απόλλων (Γ. Πετράκης): Γιοβάνοβιτς, Πέδρο,
Ντένιτς, Πίττας, Νταμπό, Ρομπέρζ, Γιαννιώτας
(60’ Ντιγκινί). Μπίσεσβαρ (67’ Μπένσοπ), Χάμπος (67’ Ματέι), Γιούστε, Γκεριέρ.
Ανόρθωση (Τ. Κετσπάγια): Λόρια, Βργκότς,
Ρισβάνης, Κορέα, Αρτυματάς, Κορέια, Νταουσβίλι, Οκριασβίλι (76’ Χριστοφή), Μίχα (76’ Πηλέας), Καλτσάς, Κβιλιτάια (64’ Μαργκάσα).

Στη Ρεάλ το clasico, 2-1 τη Μπαρτσελόνα
Η Ρεάλ νίκησε την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο
clasico του «Αλφρέδο ντι Στέφανο», που διεξήχθη υπό συνεχή και καταρρακτώδη βροχή,
άφησε πίσω ένα βαθμό τους «μπλαουγκράνα»
κι έπιασε στην κορυφή τη συμπολίτισσα Ατλέτικο, που παίζει την Κυριακή (11/4) στη Σεβίλη
με την Μπέτις.
Η νίκη ήταν απολύτως δίκαιη για τη «βασίλισσα», που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε, σκόραρε δύο γκολ, είχε ένα δοκάρι κι ευκαιρίες.
Στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα ισορρόπησε, μείωσε κι έκανε... ροντέο το παιχνίδι, αλλά
όση τύχη είχε στο πρώτο ημίχρονο άλλη τόση
ατυχία είχε στην τελευταία φάση του αγώνα,
καθώς ο Ιλάις Μορίμπα «σημάδεψε» το δοκάρι
του Κουρτουά!
Στο 13ο λεπτό ο Λούκας Βάθκεθ έβγαλε την
παράλληλη μπαλιά και ο Καρίμ Μπενζεμά με
έξοχο τακουνάκι άνοιξε το σκορ, για να διπλα-

σιάσει η Ρεάλ στο 28΄: ο Κρόος εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στους Σερζίνιο Ντεστ

και Ζόρντι Άλμπα και κατέληξε στα δίχτυα του
Αντρέ τερ Στέγκεν.
Λίγο αργότερα ο Βάθκεθ είχε δοκάρι σε διαγώνιο σουτ, για να «απαντήσει» η «Μπάρτσα»
στα δοκάρια με απευθείας κόρνερ του Μέσι!
Με τον Αντουάν Γκριεζμάν στο δεύτερο ημίχρονο οι «μπλαουγκράνα» ζωήρεψαν επιθετικά
και στο 60΄, ύστερα από φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Όσκαρ Μινγκέθα, ο οποίος μείωσε σε 2-1, που όμως έμεινε ως το τέλος...
ΡΕΑΛ (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Βάθκεθ
(43’ Οντριοθόλα), Μιλιτάο, Νάτσο, Μεντί, Καζεμίρο, Μόντριτς, Κρόος (72’ Ίσκο), Βαλβέρδε
(61’ Ασένσιο), Βινίσιους (72’ Μαρσέλο), Μπενζεμά (72’ Ντίαθ)
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Τερ
Στέγκεν, Μινγκέθα, Αραούχο (72’ Μορίμπα),
Λενγκλέ, Ντεστ (46’ Γκριεζμάν), Μπουσκέτς
(64’ Ρομπέρτο), Ντε Γιονγκ, Άλμπα, Μέσι, Πέδρι (81’ Τρινκάο), Ντεμπελέ (81’ Μπρέθγουεϊτ)

Νίκησε χωρίς να φορτσάρει
Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα και με πολλές
αλλαγές στην ενδεκάδα του, το ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 1-0 της ΕΝΠ. Ο αγώνας ξεκίνησε με ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ, μιας και στα 12 δευτερόλεπτα και μετά από λάθος των παικτών της
ΕΝΠ, ο Μπεν Σαχάρ βρέθηκε σε καλή θέση στο
ύψος της περιοχής με το πλασέ του όμως να φεύγει πάνω απ’ τα δοκάρια.
. Στο 10 όμως και πάλι το ΑΠΟΕΛ βρήκε καλή στιγμή με ένα σουτ του Ντε Βινσέντι από
πλάγια θέση εκτός περιοχής να φεύγει λίγο έξω.
Και αφού προειδοποίησε το ΑΠΟΕΛ στο 16’
ήρθε και το 1-0. Ο Μπεν Σαχάρ βρήκε με το κεφάλι τον Γαβριήλ, ο οποίος πέρασε τον Κοτσώνη
και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα
του Γκατσέφσκι για το 1-0.
Η αντίδραση από την ΕΝΠ ήρθε με μια φάση
στο 19’, όταν ο Ουντόζι κέρδισε κεφαλιά στην

ΑΠΟΕΛ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 1-0
περιοχή, όμως δεν βρήκε στόχο. Τρία λεπτά αργότερα ο Ντε Βινσέντι βρέθηκε στην περιοχή
της ΕΝΠ, έκανε το σουτ, ο Γκατσέφσκι όμως
ακούμπησε τη μπάλα όσο χρειαζόταν για να την
στείλει στο δοκάρι.
Στο 49’ ο Ντένινγκ δοκίμασε ένα σουτ από αρκετή απόσταση με τον Σίλβα να διώχνει σε κόρνερ. Η ΕΝΠ πάντως έδειχνε να πατά καλύτερα
και πίεζε για να βρει το τέρμα της ισοφάρισης
χωρίς όμως να βρει τη μεγάλη ευκαιρία.
Το ΑΠΟΕΛ αντέδρασε και από το 60’ μέχρι το
65’ είχε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες. Δυο φορές η
προβολή του Κατσαντώνη σταμάτησε σε παίκτες της ΕΝΠ, είχε μια απόκρουσε σε πλασέ του

Μπεν Σαχάρ ο Γκατσέφσκι, και ένα σουτ του Γαβριήλ που πέρασε λίγο έξω.
Στο 69’ όμως και πάλι ο Ντένινγκ απείλησε με
δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, το οποίο
νίκησε μεν το Σίλβα, σταμάτησε δε στο δοκάρι.
Τελευταία καλή στιγμή στον αγώνα ήρθε στο
90’ όταν ο Ζαχίντ μπήκε στην περιοχή της ΕΝΠ
από δεξιά και το σουτ να σταματά στο δοκάρι.
ΑΠΟΕΛ (Πουρσαϊτίδης): Σίλβα, Αποστολάκης, Σιέλης, Ζόρζε, Γουίλερ, Ντίας, Ντε Βινσέντι
(89› Σαμπάλα), Γαβριήλ (79› Ζαχίντ), Κατσαντώνης (67› Βρόντης), Κλωναρίδης (67› Νούχιου), Μπεν Σαχάρ (79› Εντογκάλά)
ΝΠ (Ελευθερίου): Γκατσέφσκι, Μπάλαζιτς,
Μαϊσουράντζε, Κοτσώνης (45› Ίρεπ), Λουσέρο
(45› Μπαρμπόζα), Μπάρνι, Φελίπε, Ουντότζι
(73› Μπελόνε), Μαρκόφσκι (45› Κοσμά), Ντένινγκ, Νγκο
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Σημαντικό «διπλό» της Λάρισας
Σ

ημαντικό βήμα για την παραμονή της
στη μεγάλη κατηγορία έκανε η ΑΕΛ
μετά τη νίκη της με 1-0 επί του Ατρομήτου
στο Δημοτικό στάδιο Περιστερίου.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα
και πήραν τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά, ενώ δημιούργησαν την πρώτη καλή ευκαιρία στο 15΄, όταν
μακρινό σουτ του Νάτσου μπλόκαρε ο Νάγκι. Η
ΑΕΛ απάντησε στο 20΄ με σουτ του Ακούνια που
πέρασε λίγο άουτ. Ο Ατρόμητος είχε στη συνέχεια
δύο καλά σουτ με τον Σόλομον στο 21΄ (άουτ) και
Γκάλο στο 38΄ (έδιωξε σε κόρνερ ο Νάγκι).
Η ομάδα της Λάρισας κατάφερε να ανοίξει το
σκορ στο 41΄ με κοντινή προβολή του Στίφλερ
έπειτα από κεφαλιά του Ντουρμισάι και απόκρουση του Μανδά. Έτσι η ΑΕΛ πήγε στα αποδυτήρια
προηγούμενη 1-0, αφού ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στον εναπομείναντα χρόνο, χάνοντας μάλιστα μια καλή διπλή ευκαιρία στο 2ο
λεπτό των καθυστερήσεων, όταν κεφαλιά του Μανούσου βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Αγκάγιεφ έφυγε άουτ.
Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει στην επανάληψη και στο 52› σε εκτέλεση φάουλ ο Μανούσος πιάνει το σουτ, αλλά ο Νάγκι προβαίνει σε
εντυπωσιακή επέμβαση. Στο 78΄ ο τερματοφύλακας της Λάρισας επενέβη και αποσόβησε το γκολ
σε κεφαλιά του Γούτα. Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεωνο Μουνίθ βρήκε με εκτέλεση φάουλ μέσα
στην περιοχή τον Γκάλο, ο οποίος έκανε το σουτ,

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΛ 0-1

Άρης – ΑΕΚ
Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

73
54
50
49
48
43

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΝΠΣ Βόλος – Παναιτωλικός
Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΗ
Ατρόμητος – Λάρισα
Δευτέρα 12 Απριλίου
ΠΑΣ Γιάννινα – Λαμία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

αλλά η μπάλα έφυγε αουτ.
Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
Κίτρινες κάρτες: Γκαλβάο, Μαυρομμάτης - Γλυνός, Γιακιμόβσκι, Ντουρμισάι, Μαξιμένκο, Νάγκι,
Ζίζιτς, Μπέρτος
Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς (71΄
λ.τ. Θεοδωράκης), Γκάλο, Μαυρομμάτης, Γούτας,

ει πέναλτι υπέρ του Βόλου, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπουένο για να κάνει το 2-0.
Στο 15΄ ωραίο σουτ του Ταχάρ εκτός περιοχής,
έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 36΄ μείωσε ο Βέργος σε 2-1 με πέναλτι σε χέρι του Περέα που
υπέδειξε ο Σιδηρόπουλος, αφού συμβουλεύτηκε και
πάλι το VAR. Στο 39΄ είχαμε νέα μεγάλη ευκαιρία
μέσα σε ένα λεπτό για τον Παναιτωλικό, αφού σε

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι της
Ριζούπολης μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και
του ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι είχαν ένα δυναμικό ξεκίνημα, αφού μέσα σε ένα πεντάλεπτο άγγιξαν
τρεις φορές το γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του Βάτερμαν. Στο 1ο λεπτό
σουτ του Φερνάντεθ μέσα από την περιοχή απόκρούει ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, στο 3΄ ο
Μαρινάκος με τάκλιν προλαβαίνει τελεταία στιγμή τον Κολ, ενώ στο 4΄ καρφωτή κεφαλιά του Λισγάρα μετά από εκτέλεση κόρνερ απέκρουσε ο
Βάτερμαν.
Ο ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να
κάνει σπουδαία πράγματα και την πρώτη τελική

ΠΛΕΪ ΟΦ
Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Ολυμπιακός
Άρης
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
Αστέρας Τρίπολης

Ο Βόλος με 3-1 βούλιαξε τον Παναιτωλικό

Ο Βόλος αναδείχθηκε νικητής με 3-1 στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που... καιγόταν για βαθμούς.
Στο 3ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με
τον μέσο της ομάδας Ριένστρα, ο οποίος έπιασε ένα
ευθύβολο βολέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και άφησε «άγαλμα» τον Κνετ. στο 11΄ ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει αρχικά φάουλ σε χέρι του Ταχάρ,
αλλά συμβουλεύεται το VAR και τελικά υποδεικνύ-

Super League (3η αγωνιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΦΗ 0-0
του προσπάθεια δημιούργησε στο 42΄με τον Σακόρ, το σουτ του οποίου έξω από την περιχή έφυγε άουτ.
Οι Κρητικοί μπήκαν πιο αποφασιστικά στην
επανάληψη και με καλύτερους τους Σακόρ και Διαμαντή έδειξαν πιο επικίνδυνοι, αλλά την πρώτη
καλή ευκαιρία θα την χάσει και πάλι ο Απόλλωνας, όταν στο 54› Μαρκ Φερνάντεθ μετά από
ατομική προσπάθεια έκανε το σουτ μέσα από την
περιοχή για να σώσει και πάλι ο Βάτερμαν. Η

Γκαλβάο, Σάλομον, Ούμπιδες, Νάτσος (58΄ Μουνίθ), Ενσικουλού (37΄ Αγκάγιεφ), Χριστοδουλόπουλος (71΄ Μάτιτς), Μανούσος.
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Μπέρτος,
Τσόσιτς, Μαξιμένκο, Γιακιμόβσκι (64΄ Ηλιάδης),
Στίφλερ, Κολομπίνο, Γλυνός (64΄ Νικολιάς),
Ακούνια (88΄ Γκράου), Μπεν-Χατίρα (75΄ Ζίζιτς),
Ντουρμισάι (88΄ Μιλοσάβλιεβιτς).
εξαιρετική ατομική ενέργεια του Αριγίμπι και πάσα
παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος, διώχνει ο
Φεράρι πριν την σπρώξουν στα δίχτυα οι φιλοξενούμενοι.
Στο 41› σουτ του Νίνη εντός περιοχής, κοντράρει
σε σώματα και η μπάλα απομακρύνεται, ενώ στο 42›
σε τετ α τετ του Μπαρτόλο με τον Κνετ ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έδιωσε σε κόρνερ. Έτσι
φθάσαμε στο 42΄, όταν από κεφαλιά πάσα του Γκρίλο, ο Μήτογλου στόπαρε την μπάλα και σκόραρε
από κοντά για να γράψει το 3-1.
Στο 2ο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο
δυνατά και προσπάθησαν να πιέσουν. Όμως τη μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Βόλος στο 66›, όταν σε αντεπίθεση ο Μπαρτόλο σούτερα μέσα από την περιοχή
αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον Κνετ.
Οι φάσεις και στο 2ο ημίχρονο διαδέχονταν η μία
την άλλη. Στο 72› ο Ντάλσιο μόνος εντός περιοχής
σουτάρει δύο φορές, την πρώτη αποκρούει με τα πόδια πάνω στη γραμμή ο Γκρίλο, την δεύτερη ο Κλέιμαν. Στο 79’ο Μανθάτης κάνει τη σέντρα, αλλά ο
Κλέιμαν μπλοκάρει πριν η μπάλα φθάσει στον
αμαρκάριστο Καρέλη, ενώ στο 86’ ο Βεργος μόνος
προ του Κλέιμαν σουτάρει στο δοκάρι.
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Κίτρινες κάρτες: Ταχάρ
Βόλος (Άνχελ Λόπες): Κλέιμαν, Φεράρι, Γκρίλο,
Μήτογλου, Τέκιο, Κρητικός (84΄ Σάντσες), Ριένστρα, Νίνης, Μπουένο (57΄ Σάντος), Μπαρτόλο
(74΄ Κιάκος), Περέα
Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Περέιρα
(74΄ Γιάκολις), Τσότσαλιτς, Καρασαλίδης (53΄ Μανθάτης), Μεντίνα (53΄ Καρέλης), Ντινγκα, Ταχαρ,
Αριγίμπι (74’ Ντουάρτε), Μεντόζα (53΄ Ντάλσιο),
Ντίας, Βέργος.

ομάδα του Ηρακλείου κατάφερε να φθάσει στην
δεύτερη τελική της προσπάθεια στον αγώνα μόλις στο 82΄, όταν κεφαλιά του Σαρδινέρο, έφυγε
άουτ.
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Κίτρινες κάρτες: Φατιόν, Λισγάρας - Ντε
Γκούζμαν
Απόλλων (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Χουχούμης (85΄
Ρώσση), Κολ (86΄ Λαγός), Φατιόν, Σλίβκα, Φερνάντεθ (86΄ Μουνιέ), Ιωαννίδης (69΄ Ντάουντα),
Μπεντινέλι.
ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης,
Διαμαντής, Βούρος, Λυμπεράκης, Μεγιάδο, Σακόρ, Ντε Γκούζμαν (56΄ Μπαλογιάννης), Σολίς
(67΄ Νοικοκυράκης), Στάρτζεον (81΄ Ουές), Σαρδινέρο.

ΝΠΣ Βόλος
ΠΑΣ Γιάννινα
Απόλλων Σμύρνης
Ατρόμητος
Λαμία
ΟΦΗ
ΑΕΛ
Παναιτωλικός

3-1
0-0
0-1

38
34 -28αγ.
30
29
27 -28αγ.
24
23
21

Αγγλία (31η αγωνιστική)
Φούλαμ-Γουλβς
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

0-1
1-2
2-1
1-4
74 -32αγ.
60
56
54 -31αγ.
52 -31αγ.
52
49
47 -29αγ.
45 -31αγ.
44 -30αγ.
42

Γερμανία (28η αγωνιστική)
Αρμίνια Μπίλ.-Φράιμπουργκ
Μπάγερν Μον.-Ουνιόν Βερ.
Αϊντραχτ Φραν.-Βόλφσμπουργκ
Χέρτα Βερολ.-Γκλάντμπαχ
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία
Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

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

65
60
54
53
46
43 -27αγ.
40
40
39

Βέλγιο (33η αγωνιστική)
Έουπεν-Σταντάρ Λιέγης
Σερκλ Μπριζ-Λέουβεν
Μαλίν-Ζούλτε Βάρεγκεμ
Γάνδη-Σαρλερουά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπριζ
Αντβέρπ
Γκενκ
Άντερλεχτ
Οστάνδη
Μπέερσοτ
Σταντάρ Λιέγης
Γάνδη
Ζούλτε Βάρεγκεμ

0-4
3-0
4-2
4-0
73
54
53
52
49
47
47 -33αγ.
46 -33αγ.
46 -33αγ.

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 • Monday, April 12, 2021

Basket League (21η Αγωνιστική)
Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ
Άρης-Ιωνικός Ν.
Παναθηναϊκός-Λαύριο
ΠΑΟΚ-Περιστέρι
Προμηθέας Π.-Μεσολόγγι
Λάρισα-Ηρακλής

79-72
74-62
105-69
11/4, 17:00
11/4, 20:00
11/4, 20:00

Σπορ

22
GreekNews26

Εκδίκηση και επίδειξη δύναμης
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ 105-69

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 20 αγώνες)
Λαύριο
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
Προμηθέας Π.
ΠΑΟΚ
30 -19αγ.
Περιστέρι
30
Κολοσσός
29 -21αγ.
Άρης
28 -21αγ.
Ιωνικός
28 -21αγ.
Ηρακλής
25 -18αγ.
Μεσολόγγι
25
Λάρισα
25

35
34 -18αγ.
34
31 -18αγ.

Α2 ΑΝΔΡΩΝ - 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος Β.-Ολυμπιακός
Παγκράτι-Απόλλων Π.
Ελευθερούπολη-Τρίτων
Καρδίτσα-Οίαξ Ναυπλίου
Πανερυθραϊκός-Δάφνη Δ.
Ψυχικό-Αμύντας
ΡΕΠΟ: Μαρούσι, Καβάλα

50-78
77-87
69-62
83-54
88-73
86-89

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παγκράτι
12 -7αγ.
Απόλλων Πατρών
11 -6αγ.
Καρδίτσα
11 -7αγ.
Ελευθερούπολη
10 -6αγ.
Ολυμπιακός
9 -5αγ.
Πανερυθραϊκός
8 -5αγ.
Μαρούσι
7
Οίαξ Ναυπλίου
7 -5αγ.
Τρίτων
7 -5αγ.
Αμύντας
7 -5αγ.
Δάφνη Δαφνίου
7 -6αγ.
Ψυχικό
6
Καβάλα
6 -6αγ.
Φίλιππος Βέροιας
3 -3αγ.
*** Κόροιβος και Αγρίνιο αποχώρησαν
από την Α2 Ανδρών με την επανεκκίνηση
αυτής και δεν θα αγωνιστούν στο υπόλοιπο
του πρωταθλήματος.

Ιταλία (30ή αγωνιστική)
Σπέτσια-Κροτόνε
Πάρμα-Μίλαν
Ουντινέζε-Τορίνο
Ίντερ-Κάλιαρι
Βερόνα-Λάτσιο
Γιουβέντους-Τζένοα
Σαμπντόρια-Νάπολι
Ρόμα-Μπολόνια
Φιορεντίνα-Αταλάντα
Μπενεβέντο-Σασουόλο

3-2
1-3
0-1
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
12/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ίντερ
Μίλαν
Γιουβέντους
Αταλάντα
Νάπολι
Λάτσιο
Ρόμα
Βερόνα

71
63 -30αγ.
59
58
56
52 -28αγ.
51
41

Ε

πίδειξη δύναμης έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Λαύριο,
έχοντας αφήσει... ανοικτούς λογαριασμούς από τον πρώτο
γύρο, όταν ηττήθηκε από την ομάδα του Χρήστου Σερέλης για να
αποτελέσει παρελθόν αμέσως μετά ο τότε προπονητής των «πρασίνων»,
Γιώργος Βόβορας.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν, λοιπόν... εκδίκηση, πετυχαίνοντας μία επιβλητική νίκη, με 105-69, απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδας
της Basket League.
Oι Κωνσταντίνος Μήτογλου (16π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (15π.)
ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Όντεντ Κάτας, ενώ από το Λαύριο
που παραδόθηκε άνευ όρων, ξεχώρισαν οι Ντέβιν Ντέιβις (17π.) και
Γκλεν Κόζι (15π.).
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 55-35, 81-57, 105-69
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με 5/6 τρίποντα μη αφήνοντας...
περιθώρια στον αντίπαλό του. Παρά τη «βροχή» από τρίποντες βόμβες,
πάντως το Λαύριο κατάφερε να μείνει στο -10 (28-18) με την ολοκλήρωση
της 1ης περιόδου. Αυτό, όμως δεν συνέβη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο
Κώστας Μήτογλου ήταν εξαιρετικός και στις δύο ρακέτες, έχοντας 7/7
δίποντα στο τέλος του α΄ μέρους. Σε συνδυασμό με την πιεστική άμυνα
που έπαιξαν οι παίκτες του Όντεντ Κάτας, το Λαύριο δεν κατάφερε ν’
ακολουθήσει τον ρυθμό του ανώτερου Παναθηναϊκού. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν πολλά λάθη με τους Άλφα Ντιαλό (11π.) και Ντέβιν Ντέιβις
(8π.) να διατηρούν μία... αξιοπρέπεια για την ομάδα τους.
Στην 3η περίοδο, ο Ζακ Όγκαστ μπήκε «καυτός» σημειώνοντας 10
πόντους, με το Λαύριο να «πετά λευκή πετσέτα». Τυπική διαδικασία
εξελίχτηκε η 4η περίοδος και οι δύο προπονητές έδωσαν χρόνο
συμμετοχής σε όλους τους παίκτες τους.
Διαιτητές: Κορομηλάς, Πουρσανίδης Γ., Ψαριανός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης 6
(2), Παπαπέτρου 15 (3), Ουάιτ 9 (1), Σαντ Ρος 9 (3), Μακ 6, Όγκαστ 12,
Χεζόνια 8 (1), Δίπλαρος 9 (3), Μήτογλου 16, Μπεντίλ 11 (1)
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 9 (1), Μουράτος, Ντιαλό 12, Ντέιβις 17,
Γερομιχαλός 3 (1), Κόζι 15 (2), Σάβιτζ, Παπανδρέου 2, Περσίδης 2,
Ερμείδης, Ανοσίκε 9, Βουλγαρόπουλος.

Νίκη παραμονής του Άρη,74-62 τον Ιωνικό
Το ήθελε περισσότερο, απλοποίησε τα πράγματα από την αρχή και με κορυφαίους τους
Ομηρο Νετζήπογλου, Μίλαν Μιλόσεβιτς, ο
Αρης επιβλήθηκε στο Αλεξάνδρειο, επί του Ιωνικού με 74-62. Νίκη με την οποία σταμάτησε
το αρνητικό σερί των 4 συνεχών ηττών και εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του
στην κατηγορία. Στη διάρκεια του ματς, μάλιστα, έχασε με διάστρεμμα στον αριστερό
αστράγαλο τον Γιάννη Κουζέλογλου.
Ο Ομηρος Νετζήπογλου, ο οποίος στις αρχές
Απριλίου υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό
συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς, τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3
ασίστ, 2 κλεψίματα. Ο έτερος πρωταγωνιστής
του Αρη στον αγώνα, Μίλαν Μιλόσεβιτς είχε 18
πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κό-

ψιμο.
Πάλεψαν περισσότερο τον Ιωνικό οι Τζέρεμι
Χόλογουελ (17π., 10 ριμπ., 5 κλ.), Βασίλης Τολιόπουλος (17π., 3 ασ. 1 κλ).
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-32, 61-53, 74-62
Με τη... σφραγίδα του Νετζήπογλου ο Αρης
επέβαλλε το ρυθμό του στα πρώτα λεπτά της
αναμέτρησης και προηγήθηκε με +7 (11-4) στο
4’. Απόσταση που είχε και στο 6’ (18-11), χρονικό σημείο που αποτέλεσε την αρχή για να κάνει
ο Ιωνικός την αντεπίθεσή του, με βασικό εκφραστή τον Τολιόπουλο και με επιμέρους 13-7
να πλησιάσει στο μισό καλάθι στο 12’ (25-24).
Ο Μιλόσεβιτς διατήρησε το προβάδισμα των
κίτρινων» (18’ 32-26), το οποίο με τον Νετζήπογλου να «ζωγραφίζει» εκ νέου στο παρκέ και

τον Τσάλμερς να πετυχαίνει τους πρώτους του
πόντους στο ματς, με τρίποντο, ανέβηκε στο
+11 στο 25’ (52-41).
Ο Άρης συνέχισε να έχει διψήφια διαφορά
στο σκορ στο 33’ (63-53), την οποία πήγε στο
+14 στο 37’ (70-56) και «καθάρισε» ουσιαστικά
με τη νίκη.
ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Κουζέλογλου
4, Τσάλμερς 6 (2), Νετζήπογλου 22 (2), Ντραγκίτσεβιτς 12, Λιτλ 2, Σλαφτσάκης, Φλιώνης 8,
Μιλόσεβιτς 18 (1), Χαριτόπουλος 2, Πετανίδης,
Καλαϊτζίδης, Γεωργάκης
ΙΩΝΙΚΟΣ (Βαγγέλης Αγγέλου): Πετρόπουλος 2, Μαυροκεφαλίδης 9, Χόλογουελ 17 (3),
Μουχαϊμίν 4 , Τολιόπουλος 17 (2), Πρίτζετ, Χατζηκυριάκος, Γιώτης, Χουγκάζ 7 (1), Χόλιφιλντ
6.

Νίκη... πλέι οφ ο Κολοσσός
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΕΚ 79-72
Η ΑΕΚ «στραβοπάτησε» στη Ρόδο, γνωρίζοντας την ήττα, με 79-72, από τον Κολοσσό, χάνοντας παράλληλα και τον προπονητή της που
παραιτήθηκε. Οι Ροδίτες, χάρη στους 25 πόντους του Γκλιν Ουότσον και τους 22 του Κερέμ Καντέρ, βάζουν πλώρη για πλέι οφ. Οι «θαλασσί» ξέφυγαν με +20 (30-10 στο 9›) και έδειξαν χαρακτήρα ακόμη κι όταν η ΑΕΚ έκανε την
αντεπίθεσή της, με «αιχμές του δόρατος» τους
Ντάριλ Μέικον και Κιθ Λάνγκφορντ.
Τα δεκάλεπτα: 30-11, 41-31, 58-57, 79-72
Ο Κολοσσός μπήκε με περισσότερη ενέργεια,
προσπέρασε με +13 (13-0 στο 5›) και με +20,
(30-11 στο 9ο λεπτό), ενώ η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 30-11. Οι Κίνγκσλεϊ Μόουζες και Ντάριλ Μέικον ανέλαβαν επιθετικές
πρωτοβουλίες για την Ένωση, αλλά η διαφορά
δεν έπεσε κάτω από τους 8 πόντους (30-22 στο

14ο λεπτό). Όμως, η επιβλητική παρουσία του
Κερέμ Καντέρ στη ρακέτα, δεν επέτρεψε ανατροπή για την ΑΕΚ, καθώς ο Τούρκος σέντερ
μετρούσε 14 πόντους στο α΄ μέρος.
Η αντίδραση της ΑΕΚ απέφερε καρπούς στο
3ο δεκάλεπτο, όταν προσπέρασε με +4, 48-52,
με λύσεις από Κιθ Λάνγκφορντ και Ντάριλ Μέικον. Οι Ροδίτες είχαν πίστη στις δυνάμεις τους
και στο 30ο λεπτό βρέθηκαν στο +1, 58-57, με
καλάθι του Γκλιν Ουάτσον, στο τέλος. Ο τελευταίος ήταν και ο παίκτης που οδήγησε στη νίκη
τον Κολοσσό στην 4η περίοδο, όταν πέτυχε
δύο μεγάλα καλάθια στο τέλος.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης):
Ξανθόπουλος 7 (1), Άρτις 3, Άντριτς 9 (2), Καντέρ 22 (1), Μπιλλής, Καμαριανός, Ουάτσον 25
(3), Λιάπης, Ζάρας 13 (2), Αγγελάκος
ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 3,

Λάνγκφορντ 20 (2), Ματσιούλις, Γιάνκοβιτς,
Γκίκας, Μέικον 22 (4), Κατσίβελης 5, Χρυσικόπουλος 6 (1), Ζήσης 4, Μαυροειδής, Μόουζες
12 (1).
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«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών
ο ευεργέτης, εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ην απώλεια του ευεργέτη των Ενόπλων
Δυνάμεων, του εφοπλιστή Ιάκωβου
Τσούνη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής
‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με δήλωσή
του που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
υπουργείου, την οποία συνοδεύει με φωτογραφία από την τελευταία παρασημοφόρηση
του εκλιπόντος από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τ

«Ημέρα πένθους για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Έφυγε από τη ζωή ο ευπατρίδης Ιάκωβος Τσούνης. Ευγνωμοσύνη και σεβασμός για την προσφορά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο τουίτερ: «Ο νεότερος βετεράνος του Β’ ΠΠ, Εθνικός Ευεργέτης
Υπτγος ε.τ. Ιάκωβος Τσούνης εξέπνευσε σήμερα. Υπήρξε αφοσιωμένος ευπατρίδης, υποστηρικτής των ΕΔ και άξιο Τέκνο της Πατρίδος. Θα
λείψει σε όλους μας! Συλλυπούμαι βαθύτατα
την οικογένειά του για την απώλεια αυτού του
Μοναδικού Έλληνος!».
Στις 24 Φεβρουαρίου ο Ιάκωβος Τσούνης τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος
της Τιμής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τη σημαντική
προσφορά του, ιδιαιτέρως για τη συμβολή του
στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ως τελευταία πράξη αγάπης και στήριξης
προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Ιάκωβος Τσούνης
αποφάσισε να κληροδοτήσει το σύνολο της
ακίνητης περιουσίας του σε αυτές.

Βιογραφικό
του Ιάκωβου Τσούνη

Ο Ιάκωβος Τσούνης γεννήθηκε στην Εγλυκάδα Πατρών το 1924. Ήταν το 13ο τέκνο της
οικογενείας του Δασάρχη Πατρών Κωνσταντίνου Τσούνη και απόγονος των πολεμιστών του
1821, Λονταίων και Πετμεζαίων. Σε ηλικία 16
ετών κατατάσσεται εθελοντής στον Ελληνικό
Στρατό και μεταβαίνει στην πρώτη γραμμή του
μετώπου στα βουνά της Αλβανίας κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940. Τη συμμετοχή
του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αναγνωρίσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Μετά την
ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του

ασχολήθηκε με εκτελωνισμούς, εισαγωγές, εξαγωγές και διαλύσεις πλοίων. Ήταν απόφοιτος
του Ινστιτούτου Hamilton της Νέας Υόρκης.Το
1966 εισήλθε στον χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας και απέκτησε συνολικά 13 πλοία.
Ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης υπήρξε ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων ναυτιλίας αμισθί
του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Η επιτυχημένη πορεία του ως ειδικού συμβούλου τον κατέστησε αργότερα διακεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών του Ελληνισμού στη Μεγάλη Βρετανία,
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενημέρωσης
Εθνικών Θεμάτων και Δικαίων, Αντιπρόεδρος
της Αθηναϊκής Λέσχης καθώς και συνιδρυτής
ιδρυμάτων και ιατρικών εταιρειών.

Ήταν δημιουργός του Μουσείου «Ιάκωβος
Τσούνης», το οποίο δώρισε στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και εδρεύει
σήμερα στο Αίγιο. Στο μουσείο αποθησαυρίζεται η πλούσια συλλογή του με αντικείμενα από
τον 17ο αιώνα, ιδιαίτερης εθνικής και εκκλησιαστικής σημασίας. Έχοντας από τον καιρό του
πολέμου σεβασμό και αγάπη προς τις Ένοπλες
Δυνάμεις και τον ρόλο που διαδραματίζουν
στην ασφάλεια της Ελλάδας, υπήρξε από την
δεκαετία του 1950 δίπλα τους, με δωρεές και
προσφορές, όπου υπήρχε ανάγκη. Στις δεκαετίες αυτές προσέφερε περί τα 23.000.000 ευρώ.
Ως τελευταία πράξη αγάπης και στήριξης προς
τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποφάσισε να κληροδοτήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του
σε αυτές.
Για την προσφορά του έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις και τίτλους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων Γ› Τάξεως
• Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως
• Χρυσός Λέων Γενικού Αρχηγείου
του ΝΑΤΟ
• Αστέρας Αξίας και Τιμής Υπουργείου
Εθνικής ‘Αμυνας
• Βαθμός Υποστρατήγου επί τιμή
• Επίτιμος Πρόεδρος 401 Γενικού
Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
• Μέγας ‘Αρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πρεσβυγενών Πατριαρχείων

Φώφη Γεννηματά: Σκάνδαλο η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της «Πειραιώς»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τη διαφωνία της στον τρόπο που αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας Πειραιώς εξέφρασε με δήλωσή της η
Φώφη Γεννηματά, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο» που η κυβέρνηση συγκαλύπτει.
Στη δήλωσή της η πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση καλύπτει
πλήρως -αν δεν συνεργεί- το σκάνδαλο που
εξελίσσεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς».
Επισημαίνει μάλιστα πώς «με τις ευλογίες
της εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, το σχέδιο της
Διοίκησης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας» και τονίζει: «Η Κυβέρνηση με την απόφαση να περιορίσει το ποσοστό με το οποίο το TΧΣ θα συμμετάσχει στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ουσιαστικά

έδωσε την έγκριση της σε επιλογές που θα το
ζημιώσουν άνω των 2 δισ. ευρώ.
Το δημόσιο δια του ΤΧΣ πρόσφατα κατέβαλε 2,4 δισ. ευρώ για να στηρίξει την Τράπεζα,
και σήμερα οι μετοχές που κατέχει έχουν αξία
μόνο 150 εκατ. ευρώ περίπου».
Σύμφωνα με την Φώφη Γεννηματά πρόκειται
για ζημιά που βαραίνει τον φορολογούμενο πολίτη την ώρα που βλέπει το δημόσιο χρέος να
έχει φτάσει στο 205% του ΑΕΠ.
Επίσης σημειώνει ότι ζημιά που θα υποστούν
και οι μικρομέτοχοι της Τράπεζας, προστίθεται
στις μεγάλες απώλειες που είχαν από την τυχοδιωκτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση πως με τις επιλογές της
«δίνεται η δυνατότητα σε γνωστά κερδοσκοπικά funds, έναντι πινακίου φακής, να πάρουν
τoν έλεγχο της Τράπεζαs και να διαχειριστούν

ενεργητικό 60 δισ. ευρώ». Επιπλέον αποδίδει
την στάση της κυβέρνησης σε δεσμεύσεις που
έχει αναλάβει σε κερδοσκοπικά funds με το επιχείρημα δήθεν της προσέλκυσης ξένων ιδιωτικών επενδύσεων.
«Αυτό είναι σκάνδαλο εις βάρος του ελληνικού λαού», υπογραμμίζει η κ. Γεννηματά ενώ
δηλώνει πώς πρέπει πια «να καταργηθεί το
ΤΧΣ. Η δημιουργία του ήταν δέσμευση που
ανέλαβε η χώρα την εποχή των μνημονίων. Η
εμπειρία δείχνει ότι δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Όπως επίσης και να καταργηθεί
ο νόμος για τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών. Ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα
του ελληνικού λαού».
Η Φώφη Γεννηματά δεσμεύεται ότι το Κίνημα Αλλαγής θα αγωνιστεί για την προστασία
των συμφερόντων του Δημοσίου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τράπεζα.

Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης για τα
200 χρόνια από
τον θάνατο του
Γρηγόριου Ε’
Εις την μακράν αλυσίδα των Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, εις τους οποίους
ενωρίς η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ανέθεσε, πλέον των συνήθων
επισκοπικών ευθυνών, μείζονας και καιριωτέρας, ως «ζυγόν χρηστόν και φορτίον ελαφρόν», κατά την φωνήν του Κυρίου (πρβλ.
Ματθ. ια´, 30), συγκαταριθμούνται προσωπικότητες, αι οποίαι, αίρουσαι μετά χαράς
και βαθείας συναισθήσεως τον σταυρόν του
χρέους, παρέδιδον αυτόν αλληλοδιαδόχως
με μαρτυρικήν αυτεπίγνωσιν, συμφώνως και
προς τας επιταγάς της καθ᾽ έκαστα ιστορικής στιγμής. Ούτως, έχομεν Αγίους Αρχιεπισκόπους και Οικουμενικούς Πατριάρχας, οι
οποίοι, αναλόγως του χαρίσματός των και
των αναγκών του εκκλησιαστικού σώματος,
ηνάλωσαν εαυτούς εις την διακονίαν της σωτηρίας του ποιμνίου των ποικιλοτρόπως και
εν παντί, αμετακίνητοι εις την πίστιν και
στερροί εις την ομολογίαν, μέχρι και αυτού
τούτου του δι᾽ αίματος μαρτυρίου, και των
οποίων η μνήμη αναζωπυρώνει εις την συνείδησιν της Εκκλησίας την διαρκή παρουσίαν του Αγίου Πνεύματος και ενδυναμώνει το
Ορθόδοξον φρόνημα όλων μας.
Μιάς τοιαύτης εξεχούσης ιστορικής μορφής, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριάρχου
Γρηγορίου του Ε´, η εκκλησιαστική μνήμη,
με αφορμήν την συμπλήρωσιν διακοσίων
ετών από της μαρτυρικής επισφραγίσεως της
αγίας αρχιερατικής βιοτής Του και του μαρτυρίου των συν αυτώ, επαναβεβαιώνει και
σήμερον εις όλους μας ότι «Ιησούς Χριστός
χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιγ´, 8) και εμφανίζει εις τον κόσμον την αξίαν την οποίαν έχει διά την αγίαν
και αμώμητον πίστιν των Ορθοδόξων, η συνέπεια, το χρέος και η σταθερά προσήλωσις
όλων, και πρωτίστως των ποιμένων της λογικής ποίμνης του Χριστού, εις την σωστικήν
αλήθειαν του Σταυρού και εις την βεβαιότητα της Αναστάσεως. Αυτήν την ευλογημένην
Σταυροαναστάσιμον διάστασιν της εις Χριστόν πίστεως, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω
αγαπητά, ζη και επαγγέλλεται ενσυνειδήτως
η εν Κωνσταντινουπόλει Αγία του Χριστού
Μεγάλη Εκκλησία, η κοινή τροφός των Ορθοδόξων, με υπομονήν και εγκαρτέρησιν, με
κόπον και θυσίας, με ελπίδα και αναμονήν,
μακράν αποκλεισμών, ακροτήτων, εφημέρων
στόχων και εγκοσμίου θεωρήσεως των γεγονότων και της πορείας της ιστορίας.
Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία τα πάντα ισχύει εν τω ενδυναμούντι αυτήν Χριστώ, διά να κερδίση και τους εγγύς και τους
μακράν της πίστεως. Δεν αφίσταται του ευαγγελικού λόγου και τρόπου, πλην όμως μακροθυμεί και αναμένει. Κηρύττει την επιείκειαν, την ανοχήν, τον σεβασμόν εις το πρόσωπον του ετέρου, βλέπει τους πάντας ως
αδελφούς του Κυρίου Ιησού. Διδάσκει την
συνύπαρξιν, παραβλέπει και προσβλέπει εις
την επιστροφήν των πεπλανημένων και εις
την μετάνοιαν των απολωλότων.
Πλην, δεν ρίπτει τα άγια, διαφυλάττει το
«ιώτα» και την «κεραίαν» εις τα ουσιώδη
(πρβλ. Ματθ. ε´, 18), εμμένει εις την παρακαταθήκην των Πατέρων, προασπίζεται τας τιμίας παραδόσεις και αρχάς της, δεν εγκαταλείπει
τον καλόν αγώνα. Αυτών των σωτηριολογικών και εσχατολογικών προοπτικών τας οροθεσίας υπηρέτησε και ο σήμερον τιμώμενος
υπό της Μητρός Εκκλησίας Ιερομάρτυς προκάτοχος ημών Γρηγόριος ο Ε´, ο Οποίος, όπως
όλοι οι ‹Αγιοι και οι Μάρτυρες, είναι δι᾽ αυτήν
αφορμή εγκαυχήσεως και προς Θεόν ευχαριστίας. Είη η μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου αμετάθετος
οδοδείκτης δι’ όλους μας, φωτίζουσα τους λογισμούς και ενδυναμούσα ημάς «ποιείν τα φωταυγή και καθαρά, Θεού θελήματα».
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Παρέμβαση
Ερντογάν για
την ανατολική
Ουκρανία
Άγκυρα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε να τεθεί τέρμα στις «ανησυχητικές» εξελίξεις στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας μετά τη συνάντησή του με
τον Ουκρανό ομόλογό του στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας πως η Τουρκία είναι
έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη
χρειαστεί.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλίες τριών και πλέον ωρών με
τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη στο
πλαίσιο μιας προγραμματισμένης από πριν
επίσκεψης, εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στο
Κίεβο και στη Μόσχα για τη σύγκρουση στο
Ντονμπάς.
Το Κίεβο σήμανε συναγερμό για μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία,
και για μια αύξηση της βίας κατά μήκος της
γραμμής επαφής που διαχωρίζει τα ουκρανικά στρατεύματα από τους υποστηριζόμενους
από τη Ρωσία αυτονομιστές στο Ντονμπάς.
Οι ρωσικές στρατιωτικές κινήσεις έχουν
προκαλέσει ανησυχίες ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις στην Ουκρανία. Το
Κρεμλίνο αρνείται ότι τα στρατεύματά του
συνιστούν απειλή, αλλά λέει ότι θα παραμείνουν όσο θεωρεί ότι χρειάζεται.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως η Ρωσία
έχει συγκεντρώσει περισσότερα στρατεύματα
στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας από
κάθε άλλη φορά από το 2014, όταν προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία και υποστήριξε τους αυτονομιστές στο Ντονμπάς.
Χθες η Τουρκία δήλωσε πως η Ουάσινγκτον
θα στείλει δύο πολεμικά πλοία στη Μαύρη
Θάλασσα την ερχόμενη εβδομάδα.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου δίπλα
στον Ζελένσκι, ο Ερντογάν είπε πως ελπίζει
ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί ειρηνικά, μέσω
διαλόγου στη βάση της διπλωματικής παράδοσης, σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και
την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.
«Ελπίζουμε η ανησυχητική κλιμάκωση που
παρατηρείται επί του πεδίου πρόσφατα να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό, η κατάπαυση
του πυρός να συνεχιστεί και η σύγκρουση να
επιλυθεί μέσω διαλόγου στη βάση των συμφωνιών του Μινσκ», είπε ο Ερντογάν. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε
υποστήριξη χρειαστεί για αυτό».
Οι κύριες μάχες στο Ντονμπάς τελείωσαν
με μια εκεχειρία που συμφωνήθηκε στην
πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μινσκ το
2015, στην επιτήρηση της εφαρμογής της
οποίας βοήθησαν η Γαλλία και η Γερμανία.
Σποραδικές μάχες συνεχίζονται παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να εφαρμοστεί μια
κατάπαυση του πυρός.
Ο Ζελένσκι είπε πως οι θέσεις του Κιέβου
και της Άγκυρας συμπίπτουν σε ό,τι αφορά
τις απειλές στη Μαύρη Θάλασσα και την
απόκριση στις απειλές αυτές, και πρόσθεσε
πως ενημέρωσε τον Ερντογάν «λεπτομερώς»
για τις εξελίξεις στο Ντονμπάς.
«Συζητήσαμε λεπτομερώς τα θέματα της
ασφάλειας και της κοινής αντίδρασης στις
προκλήσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και αξίζει να σημειωθεί πως τα οράματα του Κιέβου και της Άγκυρας συμπίπτουν όσον αφορά τις ίδιες τις απειλές και
τους τρόπους απόκρισης σε αυτές τις απειλές», είπε.
Ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία και η Ουκρανία εγκαινίασαν μια πλατφόρμα με τα
υπουργεία τους Εξωτερικών και Άμυνας προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία της
αμυντικής βιομηχανίας, αλλά πρόσθεσε πως
αυτό «δεν είναι με κανένα τρόπο μια κίνηση
εναντίον τρίτων χωρών».

HΠΑΚόσμος
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Μόνο 30 άτομα στην κηδεία
του Δούκα του Εδιμβούργου

Λονδίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο

Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν θα παραστεί στην κηδεία του
πρίγκιπα Φίλιππου που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο, 17 Απριλίου ώστε να κάνει χώρο για
όσο το δυνατό περισσότερα μέλη της οικογένειας σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν λόγω
της πανδημίας της COVID-19, ανέφερε σε μια
ανακοίνωση το γραφείο του στην Ντάουνινγκ
Στριτ.
«Ως αποτέλεσμα των κανονισμών για τον κορονοϊό, μόνο 30 άνθρωποι μπορούν να παραστούν στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
«Ο πρωθυπουργός θέλησε να ενεργήσει σύμφωνα με αυτό που είναι καλύτερο για τη βασιλική οικογένεια και έτσι ώστε να επιτραπεί σε όσο
το δυνατό περισσότερα μέλη της οικογένειας [να
παραστούν] δεν θα παραστεί στην κηδεία το
Σάββατο».
Ο πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, απέτισε το Σάββατο σήμερα φόρο
τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος απεβίωσε
στις 9 Απριλίου, λέγοντας πως ο «αγαπημένος
του μπαμπάς» θα του «λείψει πάρα πολύ» και χαιρετίζοντας την «αξιοσημείωτη και αφοσιωμένη
υπηρεσία» του στη χώρα του.
«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο πατέρας
μου λείπει πάρα πολύ στην οικογένειά μου και σε
εμένα», δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα
Φίλιππου και της βασίλισσας της Βρετανίας Ελισάβετ σε μια σύντομη δήλωση που μεταδόθηκε
από την τηλεόραση, κάνοντας λόγο για την «αξιοσημείωτη και αφοσιωμένη υπηρεσία του στη
βασίλισσα, στην οικογένειά μου και στη χώρα»
τις επτά τελευταίες δεκαετίες.
«Ο αγαπημένος μου μπαμπάς ήταν ένας πολύ
ξεχωριστός άνθρωπος ο οποίος πιστεύω θα έμενε
κατάπληκτος από τις αντιδράσεις και τα συγκινητικά πράγματα που ειπώθηκαν γι΄αυτόν» είπε
ο πρίγκιπας Κάρολος, ευχαριστώντας το κοινό
για την υποστήριξή του «σε αυτή την ιδιαίτερα
λυπηρή στιγμή».

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις απέδωσαν τιμές, στο θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, με βολές
όπλων στην στεριά, αλλά και στη θάλασσα. Ο
σύζυγος της βασίλισσας ήταν ένας πυλώνας δύναμης για την 69χρονη βασιλεία της Ελισάβετ.
Οι ένοπλες δυνάμεις με τη συμμετοχή μονάδων του πυροβολικού στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο, στο Κάρντιφ, στο Μπέλφαστ και στο Γιβραλτάρ, αλλά και μερικών πλοίων προχώρησαν
σε βολές όπλων το μεσημέρι, τιμώντας τη μνήμη
του 99χρονου πρίγκιπα που πέθανε στο Κάστρο
του Ουίνδσορ, δύο μήνες προτού γίνει 100 ετών
. Η βασίλισσα εξέφρασε τη «βαθειά της θλίψη»

που έχασε αυτόν που ήταν ο σύζυγός της για περισσότερο από 70 χρόνια και αποτελούσε με τον
ισχυρό του χαρακτήρα μια οικία προσωπικότητα
για γενιές πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και
περίπου 15 χωρών των οποίων η Ελισάβετ είναι
αρχηγός κράτους.
Σιγή ενός λεπτού τηρήθηκε τηρηθεί επίσης
πριν από τους αγώνες ποδοσφαίρου της Premier
League.
Την Παρασκευή οι καμπάνες του Αββαείου του
Ουέστμινστερ, όπου τελέστηκε ο γάμος του με
την Ελισάβετ το 1947, χτύπησαν 99 φορές, μία το
λεπτό, αποτίοντας φόρο τιμής στον 99χρονο πρίγκιπα.
Φωτογραφία του, μόνου ή συνοδεία της συζύγου του, βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων σήμερα μαζί με τη χρονολογία γέννησης
και θανάτου του: 1921-2021. Η ταμπλόιντ Daily
Mail δημοσιεύει ειδικό αφιέρωμα 144 σελίδων.
Πολλές εφημερίδες αναφέρονται στην μακροβιότητα του ζευγαριού αυτού και στο ότι ο Φίλιππος ήταν «το ακλόνητο στήριγμα» της βασίλισσας, σύμφωνα με τους Times και τον Guardian, ή
ακόμη «ο βράχος της», σύμφωνα με την Daily
Star.
Σύμφωνα με την τελευταία, ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν επίσης αυτός που «έκανε την Λίλιμπετ
να γελάει», όπως ονόμαζε χαϊδευτικά την βασίλισσα ο σύζυγός της.
Πάντως, το BBC ανακοίνωσε ότι έλαβε παράπονα για την ποσότητα της κάλυψης που αφιέρωσε στον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, καθώς ορισμένοι θεατές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά
τους για την ακύρωση του κανονικού προγράμματος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.
Το BBC διέκοψε το κανονικό του πρόγραμμα
στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση λίγα λεπτά
αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, μεσημέρι πως ο πρίγκιπας
Φίλιππος απεβίωσε, και πολλές προγραμματισμένες εκπομπές δεν μεταδόθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας ώστε να υπάρξει χώρος για την
κάλυψη του θανάτου του.
«Λαμβάνουμε παράπονα για υπερβολική τηλεοπτική κάλυψη του θανάτου της Αυτού Υψηλότητας Πρίγκιπα Φιλίππου, Δούκα του Εδιμβούργου», ανέφερε η διαδικτυακή σελίδα παραπόνων
του BBC.
Χρήστες του Twitter επέκριναν το BBC ότι
ενήργησε ως ένας σοβιετικού τύπου κρατικός
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μεταδίδοντας
προπαγάνδα, ενώ άλλοι είπαν πως δέχθηκε άδικα
επιθέσεις για την κάλυψη ενός σημαντικού γεγονότος.
Τα ποσοστά τηλεθέασης των BBC, ITV και
Channel 4 έπεσαν μετά την ακύρωση προγραμμάτων ώστε να μεταδοθούν νεκρολογίες και
αναλύσεις για τη ζωή του Φίλιππου, σύμφωνα με
την Deadline.

Ο FDA δεν βλέπει
αιτιώδης συνάφει
μεταξύ θρομβώσεων
και εμβολίου της J&J
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μια αιτιώδης συνάφεια μεταξύ σχηματισμού αιματικών θρόμβων και του εμβολίου
της Johnson & Johnson κατά της Covid-19
δεν έχει διαπιστωθεί προς το παρόν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA), σημειώνοντας ότι
διερευνά περιστατικά στις ΗΠΑ.
«Ο FDA έχει λάβει γνώση πληροφοριών
στις ΗΠΑ για περιστατικά σοβαρών θρομβοεμβολών, που σε ορισμένες περιπτώσεις
σχετίζονται με θρομβοπενία (χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων), τα οποία εμφανίστηκαν
σε λίγα άτομα μετά τη λήψη του εμβολίου
της Janssen κατά της Covid-19», υπογράμμισε ο FDA σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείου, χρησιμοποιώντας το όνομα της
ευρωπαϊκής θυγατρικής του αμερικανικού
φαρμακευτικού κολοσσού J&J.
«Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε αποδείξει
μια αιτιώδης συνάφεια με τον εμβολιασμό
και συνεχίζουμε την έρευνά μας και την αξιολόγηση αυτών των περιστατικών», τόνισε
ο FDA, συμπληρώνοντας πως «θα ενημερώσουμε το κοινό όταν γνωρίζουμε περισσότερα».
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(EMA) ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει αναφορές για σπάνια περιστατικά θρομβώσεων
σε τέσσερις ανθρώπους που έλαβαν το εμβόλιο της J&J και πως διεύρυνε την έρευνά
της για το εμβόλιο της AstraZeneca ώστε να
περιλάβει αναφορές για περιστατικά αιμορραγίας.
Από τα τέσσερα σοβαρά περιστατικά
θρομβώσεων και χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων, τρία σημειώθηκαν στις ΗΠΑ κατά
τη χορήγηση του εμβολίου της J&J από τη
μονάδα της, Jansseen, ανέφερε ο EMA, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος πέθανε και
πως ένα περιστατικό καταγράφηκε σε κλινική δοκιμή.
O FDA δήλωσε ότι «έχει γνώση της ανακοίνωσης του EMA», η οποία «βασίζεται» σε
πληροφορίες που του παρείχε ο αμερικανικός οργανισμός, «που συγκέντρωσε κατά
την περίοδο μετά την αδειοδότηση του εμβολίου της Janssen» στις ΗΠΑ.
Το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson &
Johnson έλαβε άδεια κατεπείγουσας χρήσης
στις ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά από
την έγκριση των διδοσικών εμβολίων των
Pfizer/BioNTech και της Moderna.

Οι ΗΠΑ έκαναπ
«πολύ σοβαρές»
προτάσεις στην
Τεχεράνη
Ουάσινγκτον
Οι ΗΠΑ υπέβαλαν «πολύ σοβαρές» προτάσεις στο Ιράν για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Βιένη και αναμένει από την
Τεχεράνη να επιδείξει την ίδια «σοβαρότητα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «υπέβαλαν μια πολύ σοβαρή ιδέα και έδειξαν
πραγματική πρόθεση να επιστρέψουν στην
τήρηση (της διεθνούς συμφωνίας του 2015)
εάν το Ιράν συμμορφωθεί ξανά», δήλωσε ο
αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, καθώς
οι συνομιλίες διακόπηκαν για το Σαββατοκύριακο.
Τα συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς
συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που υπογράφηκε το 2015 συνεδρίασαν την περασμένη εβδομάδα στην αυστριακή πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Κοινής
Επιτροπής του Κοινού Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Δράσης (σ.σ. ΚΟΣΔ) σε μια προσπάθεια διάσωσης της συμφωνίας. Οι συζητήσεις θα συνεχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν «αμοιβαιότητα»
από το Ιράν στις προσπάθειες που καταβάλλουν.

Οικονομία
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Νέα ρεκόρ για
Dow Jones και S&P 500
Με άνοδο έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τους δείκτες Dow
Jones και S&P 500 να κλείνουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα
ανόδου και για τους τρεις βασικούς δείκτες.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας
έκλεισε με άνοδο 297,03 μονάδων (+0,89%),
στις 33.800,6 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν
τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας,
έκλεισε ενισχυμένος κατά 70,88 μονάδες
(+0,51%), στις 13.900,19 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός
της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,63
μονάδων (+0,77%), στις 4.128,8 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100 6.915,75 -26,47 -0,38%
Παρίσι
CAC 40
6.169,41 +3,69 +0,06%
Ζυρίχη
SMI
11.238,52 +31,64 +0,28%
Φραγκφούρτη DAX30 15.234,16 +31,4 +0,21%
EuroStoxx50 3.978,84 +1,01 +0,03%

Το ευρώ στα $1,1899
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,1899 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 130,530 γεν,
στο 0,8672 με τη στερλίνα και στο 1,1011 με
το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,39% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 109,690 γεν.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Συνεχίστηκε και τον Μάρτιο εφέτος η
καθοδική πορεία του πληθωρισμού, καθώς
σημείωσε μείωση 1,6% σε σχέση με τον Μάρτιο 2020, από μείωση 1,3% τον Φεβρουάριο
εφέτος και έναντι μηδενικής μεταβολής τον
Μάρτιο 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο 2019.
Ωστόσο, μεταξύ Μαρτίου και Φεβρουαρίου εφέτος υπήρξε αύξηση 1,2%. Ειδικότερα,
ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ένδυση και
υπόδηση (20%) λόγω επαναφοράς μέρους των
τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις, Εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με
αεροπλάνο (17,1%), Πετρέλαιο θέρμανσης
(5,6%), Καύσιμα και λιπαντικά (4,7%), Φρούτα νωπά (1,7%) και Είδη άμεσης κατανάλωσης
νοικοκυριού (1,4%). Στον αντίποδα, οι τιμές
μειώθηκαν σε: Ψάρια νωπά (3,8%), Γάλα νωπό
πλήρες (2%), Πουλερικά (1,2%), Αλκοολούχα
ποτά μη σερβιριζόμενα (0,9%), Τυριά (0,6%)
και Τηλεφωνικές υπηρεσίες (0,3%).
**** Η Eurobank Equities κατέλαβε την
πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών σχετικά με τις συναλλαγές
που πραγματοποίησαν τον Μάρτιο 2021, με
μερίδιο αγοράς 21,64%. Ακολούθησαν η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ με 15,05%, η Euroxx με ποσοστό 12,22%, η Alpha Finance με 9,66% και
η Εθνική Χρηματιστηριακή +8,42%.Στο τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 την πρώτη
θέση στην κατάταξη βρέθηκε η Eurobank
Equities με ποσοστό 18,97% και ακολούθησαν η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ με 16,91%, η
Euroxx μς 13,23%, η Εθνική Χρηματιστηριακή με 8,95% και η Alpha Finance με 7,71%.
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των
συνταξιούχων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, που έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της covid-19, Μέγαρο Μαξίμου, Παρασκευή 09 Απριλίου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε κέρδη 1,88% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που
τελειώνει, συμπληρώνοντας τρεις εβδομάδες ανόδου στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει
συνολικά κέρδη 7,04%. Η αγορά κινείται
πλέον σε υψηλά 14 μηνών και «βλέπει» προς
το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων.
Ο Γενικός Δείκτης από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10%, ενώ από τα χαμηλά του
Μαρτίου 2020 σημειώνει υψηλά κέρδη άνω του
80%.
Σύμφωνα με την Citigroup οι ελληνικές μετοχές παραμένουν αρκετά «φθηνές» σε σχέση με τις
ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες, καθώς ο λόγος
τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (P/E) βρίσκεται μόλις στο 13.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αντίστοιχος δείκτης
12μήνου διαμορφώνεται στο 20, με τις αμερικανικές μετοχές να έχουν επίδοση 23 και τις γερμανικές 16,6.
Οι δείκτες στη Wall Street αλλά και οι ευρωπαϊκές μετοχές στις αρχές της εβδομάδος κατέγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ καθώς οι επενδυτές
στοιχηματίζουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα
ανακάμψει με ταχείς ρυθμούς, χάρη στα τεράστια
πακέτα μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας
και τα εμβολιαστικά προγράμματα κατά της
COVID-19.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 891,69 μονάδες, έναντι 875,22 μονάδων
της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας
εβδομαδιαία άνοδο 1,88%.
Από τις αρχές Απριλίου σημειώνει κέρδη

3,08%, ενώ από τις αρχές του 2021 καταγράφει
άνοδο σε ποσοστό 10,22%.
Τεχνικά, αντίσταση στην ανοδική πορεία της
αγοράς υπάρχει στη ζώνη των 890-900 μονάδων,
ενώ στηρίξεις υπάρχουν στις 860 και χαμηλότερα
στις 830 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης
FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο
2,34%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με
κέρδη 2,75%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα
με άνοδο 5,27%, ενώ από τις αρχές του 2021 σημειώνει κέρδη 12,25%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα
326,738 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,685 εκατ. ευρώ, από
80,893 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,015 δισ. ευρώ
και διαμορφώθηκε στα 59,323 δισ. ευρώ, ενώ από
τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 5,458
δισ. ευρώ. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον
μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank Alpha Bank διακινώντας 12.866.028
και 11.792.670 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Alpha Bank με 12, 804 εκατ. ευρώ και η Eurobank
με 10,296 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 43 πτωτικά και
25 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Centric Συμμετοχών +16,09% και Ευρωσύμβουλοι +14,90%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Minerva -13,33% και Αφοί Κορδέλλου -6,13%.

Επαφές Alpha Bank: με θεσμικούς επενδυτές
Συνεχίζονται οι επαφές της Alpha Bank με ξένα
θεσμικά χαρτοφυλάκια, καθώς αυτή την εβδομάδα
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της στρατηγικής
της τράπεζας για την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε επίπεδα κάτω
του 10%. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι προοπτικές
αύξησης της κερδοφορίας του ομίλου, η οποία και
ενισχύεται σημαντικά μετά την ολοκλήρωση του
Project Galaxy λόγω της μείωσης των ζημιών από
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Στην παρουσίαση συμμετείχαν διαχειριστές από περισσότερα από
20 ξένα μεγάλα χαρτοφυλάκια, όπως Robeco, Jo
Hambro, Algebris, NN Investments, Moore Capital,
State Street κ.ά.
Στη διάρκεια των παρουσιάσεων, το ενδιαφέρον
σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας επικεντρώθηκε
στη στρατηγική της τράπεζας να μειώσει περαιτέρω
τα NPEs μετά το Project Galaxy, διατηρώντας υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας - περί του 17%
- χωρίς να χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης επικεντρώθηκε, στο καινούργιο πλάνο

μείωσης NPEs που καταθέτει η Alpha Bank στις
εποπτικές αρχές τέλος Απριλίου, με νέες συναλλαγές NPEs και περαιτέρω χρήση του Ηρακλή 2.
Έμφαση δόθηκε και στις προοπτικές κερδοφορίας της Alpha Bank, καθώς με τη μείωση των προβλέψεων, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους
μετά την πώληση της CEPAL και την «απελευθέρωση» από τα έξοδα λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης NPEs αλλά και με την ενίσχυση των εσόδων λόγω της αυξητικής τάσης των χορηγήσεων,
ιδίως στον επιχειρηματικό τομέα, ο αρχικός στόχος
περί απόδοσης κεφαλαίων περί του 9% ήτοι κέρδη
500 εκατ. ετησίως, δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω
και να ξεπεράσει το 10% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Όπως επισημαίνεται, το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη μετοχή της τράπεζας είναι έκδηλο, καθώς η τιμή της μετοχής μετά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων έτους 2020 στις 23 Μαρτίου και την
ανακοίνωση των νέων συναλλαγών (Cosmos, Orbit
και Sky) έχει ενισχυθεί κατά 20%, από τα 0,90 ευρώ
στα 1,08 ευρώ.

Χρηματιστήριο
Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Κέρδη σε ποσοστό 1,94% κατέγραψε
στην πρώτη εβδομάδα Απριλίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αυξάνοντας τα
κέρδη που παρουσιάζει εντός του 2021 σε
ποσοστό 8,65%. Ο Γενικός Δείκτης του
ΧΑΚ σημείωσε την Παρασκευή άνοδο σε
ποσοστό 0,87%, κλείνοντας στις 61,52 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε
στις 36,59 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 1,05%. Ο ημερήσιος τζίρος
ανήλθε σε €97.035.
Κέρδη σημείωσαν όλοι οι επιμέρους
χρηματιστηριακοί δείκτες. Ο δείκτης των
Επενδυτικών ενισχύθηκε σε ποσοστό
1,80%, η Κύρια Αγορά αυξήθηκε σε ποσοστό 1,40%, τα Ξενοδοχεία σημείωσαν άνοδο 0,43% και η Εναλλακτική Αγορά ενισχύθηκε κατά 0,13%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €40.669 (άνοδος 1,27% - τιμή
κλεισίματος €0,96). Ακολούθησαν οι μετοχές της Logicom με €15.075 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,38), της CCC
Tourist Enterprises με €8.620 (άνοδος
6,56% - τιμή κλεισίματος €0,13), της Ελληνικής Τράπεζας με €7.202 (άνοδος 0,89% τιμή κλεισίματος €0,768) και της εταιρείας
Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €5.080 (άνοδος 0,89% - τιμή κλεισίματος €2,26).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, τρεις
πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε
113.

Μείωση €19,7 εκ.
στο έλλειμμα
εμπορικού ισοζυγίου
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
διαμορφώθηκε στα €994,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 σε
σύγκριση με €1.014,2 εκ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2020, καταγράφοντας μείωση
€19,7 εκ. σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από
Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες)
για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 ήταν €1.327,6 εκ. σε σύγκριση με
€1.453,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2020, σημειώνοντας μείωση
8,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε
Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες)
για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 ήταν €333,2 εκ. σε σύγκριση με
€438,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2020, σημειώνοντας μείωση
24,1%.

Αύξηση 2,4%
στον Δείκτη
Τιμών κατοικιών
Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ)
αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε
ετήσια βάση κατά 2,4%, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για
το τέταρτο τρίμηνο του 2020, υπολογίζεται
στις 109,10 μονάδες. Συγκρινόμενος με το
τρίτο τρίμηνο του 2020 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε
κατά 4,7% και σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 2,4%.
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Ανησυχίες του ΓΓ του ΑΚΕΛ ενόψει Πενταμερούς
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
νησυχίες τόσο τις απαράδεκτες τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών
όσο και τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης επιχειρεί να αντιμετωπίσει την
τουρκική αδιαλλαξία, εξέφρασε ενόψει της
άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό στη Γενεύη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Α

Σε δηλώσεις στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου
για την παρουσίαση των θέσεων του ΑΚΕΛ για
την παιδεία, το Σάββατο, ο κ. Κυπριανού είπε
πως οι απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας δεν μπορούν παρά να
ανησυχούν τον κάθε λογικά σκεπτόμενο Κύπριο και να τις απορρίπτει βέβαια.
«Την ίδια στιγμή δεν σας κρύβω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ από τον τρόπο με τον οποίο ο
κ. Αναστασιάδης επιχειρεί να αντιμετωπίσει την
τουρκική επιθετικότητα και αδιαλλαξία», πρόσθεσε, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ακόμα μία φορά επιχειρεί να παίξει το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών κάτι που δοκίμασε να παίξει στο Κραν Μοντανά, κατά την άποψή μας, με αποτέλεσμα η
Τουρκία να απενοχοποιηθεί από τα ΗΕ αλλά
και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα και να
επιρριφθούν ευθύνες εις τη δική μας την πλευρά με την τοποθέτηση στην έκθεση του ΓΓ ότι
διαπίστωσε ότι δεν είχαμε την πολιτική βούληση να πάμε μέχρι τέλους».
Ο κ. Κυπριανού επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας «θα πρέπει να εμμένει σε θέσεις αρχής αλλά την ίδια την στιγμή να δείξει

μεγάλη ευελιξία στα ζητήματα τακτικής τους να
θέσει υπό όρους προτάσεις, οι οποίες εάν και
εφόσον υλοποιηθούν θα ανοίξουν το δρόμο για
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».
«Εάν η τουρκική πλευρά δεν ανταποκριθεί
θετικά, τότε θα παραμείνει εκτεθειμένη στα μάτια της Διεθνούς Κοινότητας και δεν θα μπορεί
να προωθήσει τους σχεδιασμούς της σε βάρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε, εκφράζοντας ταυτόχρονα λύπη διότι δεν έχει λάβει τις

απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας επί
της ολοκληρωμένης πρότασης, όπως είπε, την
οποία απέστειλε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη
από 8 Δεκεμβρίου.
Εξάλλου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε εκ νέου
την απαίτηση προς την Κυβέρνηση και τη Νομική Υπηρεσία όπως κινηθεί η διαδικασία για
την εξακρίβωση των υπαίτιων για την κατάρρευση του Συνεργατισμού.
«Έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό ότι

θα επαναλαμβάνουμε καθημερινά την απαίτηση να κινηθεί ταχύτατα η διαδικασία σε ότι
αφορά τους υπαίτιους για την κατάρρευση του
συνεργατισμού και το ξεπούλημα του μάλιστα
με μεγάλο κόστος στον ιδιωτικό τομέα. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και από την Νομική
Υπηρεσία να μας πουν τι ενέργειες κάνουν προς
αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε.
Πρωτοφανή χαρακτηρίζει η κυβέρνηση την
στάση του ΑΚΕΛ να καταλογίζει προκαταβολικά ευθύνες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
ενδεχόμενο αδιέξοδο της επερχόμενης άτυπης
πενταμερούς για το Κυπριακό και σημειώνει
την στάση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ ας την κρίνει
ο λαός.
«Δεν θα ακολουθήσουμε την τακτική που
επέλεξε το ΑΚΕΛ και ο ΓΓ του, να επιρρίπτει
ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά και τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από την άτυπη
διάσκεψη της Γενεύης, την ώρα μάλιστα που ο
ΓΓ του ΑΚΕΛ διαπιστώνει τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής πλευράς», αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος σε
γραπτή απάντησή του σε δηλώσεις που έγιναν
νωρίτερα από τον ηγέτη του ΑΚΕΛ.
«Ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
στον οποίο, με πρωτοφανή λογική, καταλογίζει
προκαταβολικά ευθύνες για ενδεχόμενο αδιέξοδο, να μην κάνει πίσω από θέσεις αρχής αλλά
να δείξει ευελιξία», σημειώνει ο κ. Κούσιος και
καταλήγει λέγοντας «ας κρίνει ο λαός τη στάση
αυτή της ηγεσίας του ΑΚΕΛ λίγες μόνο μέρες
πριν την άτυπη διάσκεψη της Γενεύης».

Παντελίδης: Τέλος Απριλίου αναμένεται ταυτοποίηση αριθμού οστών αγνοουμένων
Λευκωσία.Της Κυριακής Χριστοδούλου/ΚΥΠΕ

φορές ανευρίσκεται ένα οστό το οποίο είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί καν να αποδώσει DNA
για ταυτοποίηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις
που η ταυτοποίηση δεν προχωρεί λόγω μη
επαρκούς DNA από τις οικογένειες.

Έως το τέλος Απριλίου αναμένεται η ταυτοποίηση αριθμού οστών αγνοουμένων, δήλωσε
στο ΚΥΠΕ ο Λεωνίδας Παντελίδης, εκπρόσωπος της Ε/κ κοινότητας στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ). Διευκρίνισε ότι κάποια από τα οστά αυτά έχουν εντοπιστεί πιο πρόσφατα, και κάποια μπορεί να είναι και ορισμένων χρόνων.

Ανέφερε επίσης τους τελευταίους μήνες δεν
έγιναν ανακοινώσεις για ταυτοποιήσεις καθώς
οι εργασίες είχαν σταματήσει εξαιτίας της πανδημίας, αλλά τώρα με την επανέναρξή τους θα
γίνονται ανακοινώσεις από τη ΔΕΑ.
«Η ΔΕΑ θα αρχίσει ξανά να ανακοινώνει στο
τέλος κάθε μήνα τον αριθμό των ταυτοποιήσεων, τώρα αναμένεται στο τέλος Απριλίου ανακοίνωση για τις ταυτοποιήσεις που γίνεται αυτή τη στιγμή», είπε ο κ. Παντελίδης.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα ταυτοποιήσεις αμέσως, γίνεται και δεύτερη και τρίτη και
τέταρτη προσπάθεια κάποτε. Αλλά αυτές τις
μέρες θα έχουμε ένα αριθμό από ταυτοποιήσεις.
Δεν είναι ευρήματα του 2021, αλλά θα έχουμε
ταυτοποιήσεις με βάση παλαιότερα ευρήματα,
κάποια είναι περισσότερο πρόσφατα, ορισμένα
λίγο παλαιότερα», είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παντελίδης.

Επανέλαβε την έκκληση για πληροφορίες για
αγνοούμενους λέγοντας ότι πάντα η ΔΕΑ επωφελείται από οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία υπάρχει. Εξήγησε ότι πολλές από τις νεότερες πληροφορίες συνδυάζονται με παλαιότερες και επιβεβαιώνουν ή διαφοροποιούν κάτι
για το οποίο είχε πληροφόρηση η Επιτροπή και
στο παρελθόν.

Ο κ. Παντελίδης τόνισε ότι μέχρι να ειδοποιηθούν οι οικογένειες δεν είναι ορθό να γίνονται
ανακοινώσεις για συγκεκριμένο αριθμό οστών
ή τοποθεσία στην οποία ανευρέθηκαν.
Ο εκπρόσωπος της Ε/κ κοινότητας είπε ότι
αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αριθμός οστών
στο εργαστήριο που ανέρχεται στα 200 περίπου
για τα οποία δεν έγινε ταυτοποίηση. Από αυτά
τα 200 ένας αριθμός ενδεχομένως να μην ταυτοποιηθεί και ποτέ γιατί όπως εξήγησε ο κ. Παντελίδης, κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα οστά
να είναι άσχετα με αγνοούμενους, να είναι αρχαιολογικά ευρήματα και άλλα.
«Υπάρχει ένας αριθμός περίπου 35-40 οστών
τα οποία είναι σε καλό δρόμο. Υπάρχει καλή ελπίδα ότι από αυτά τα 200 οστά στο εργαστήριο
περίπου 35-40 σχετικά σύντομα θα μας δώσουν
αποτελέσματα». Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση ενός αριθμού από αυτά,

ανέφερε ο κ. Παντελίδης.
Είπε ακόμη ότι υπάρχουν άλλα 40 οστά τα
οποία φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα αποδώσουν και αυτά αποτελέσματα, αλλά αυτές οι
υποθέσεις δεν έχουν ακόμη προχωρήσει και περιλαμβάνονται σε μια δεύτερη κατηγορία.
Εξήγησε ότι υπάρχει και μια άλλη κατηγορία
περίπου 70 οστά τα οποία μάλλον είναι αρχαιολογικά ευρήματα και παρόλες τις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν, δεν απέδωσαν αποτέλεσμα
και μάλλον δεν θα αποδώσουν.
Ο κ. Παντελίδης εξήγησε επίσης ότι πολλές

«Καμιά φορά ξεκινάμε το σκάψιμο σε ένα σημείο και έρχονται γείτονες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι και μας λένε πληροφορίες σχετικές. Άρα
άνα πάσα στιγμή προσαρμόζουμε την προσπάθειά μας με βάση νεότερες πληροφορίες», ανέφερε ο κ. Παντελίδης.
Είπε επίσης ότι το βασικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζεται είναι ότι οι περισσότερες μαρτυρίες είναι για σημείο εξαφάνισης ή σημείο θανάτου, αλλά η ΔΕΑ ενδιαφέρεται για το σημείο
ταφής.
«Ο λόγος που τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλά οφείλεται και στο ότι πολλές φορές σκάβουμε στα σημεία γύρω από το τελευταίο ση-

μείο για το οποίο υπάρχει μαρτυρία. Άρα παρά
το ότι έχουμε μεγάλο αριθμό πληροφοριών, δεν
σημαίνει ότι πάντα αυτές αποδίδουν, και οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία είναι σημαντική. Έχουμε επίσης και το θέμα της μετακίνησης
οστών. Αυτές οι μετακινήσεις πολλές φορές έγιναν με πρόχειρο τρόπο και αφήνονται υπολείμματα οστών τα οποία βρίσκουμε αλλά πρέπει
να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρεθούν και τα υπόλοιπα οστά για να δοθούν στις
οικογένειες», ανέφερε.

ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης ανακοίνωσε ότι εντοπίσθηκαν τα οστά του αγνοούμενου ήρωα Κώστα Παπαπολυδώρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣ, ο στρατιώτης Κώστας Παπαπολυδώρου καταγόταν από
την Μεσόγη και αγνοείτο από την Τούρκικη εισβολή.
Όπως αναφέρεται, τα οστά του εντοπίσθηκαν σε ομαδικό τάφο στην περιοχή Τράχωνα
μαζί με άλλους συμπολεμιστές του, του τάγματος στο οποίο υπηρετούσε.
Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο Μεσόγης έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ της Πατρίδας.

Κύπρος
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Διαβουλεύσεις Λουτ στην Κύπρο εν όψει πενταμερούς διάσκεψης
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline)
ια τα διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα της άτυπης διάσκεψης 5+1
όπως αυτά τυγχάνουν διευθέτησης από τα
Ηνωμένα Έθνη, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, η σύμβουλος του Γενικού Γραμματέας για τις διαπραγματεύσεις, Τζίν Χολ Λουτ, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Κυριάκος Κούσιος.

νέο ναυάγιο. Αν επιρριφθούν και σε μας ευθύνες για το πιθανό αδιέξοδο οι εξελίξεις θα είναι
σε βάρος της Κύπρου και του κυπριακού λαού.»

Γ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό το
φως της προετοιμασίας της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για την Κύπρο, στη Γενεύη,
στις 27 με 29 Απριλίου. Το απόγευμα η απεσταλμένη του ΓΓ συναντήθηκε με τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τα ξημερώματα πρόκειται
να αναχωρήσει από την Κύπρο.
Όπως ανέφερε ο κ. Κούσιος, στη διάρκεια
της συνάντησης με την Ειδική Απεσταλμένη
του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Τζέϊν Χολ
Λουτ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης επανέλαβε την ετοιμότητα του
ιδίου και της ελληνοκυπριακής πλευράς να
συμμετάσχει εποικοδομητικά και δημιουργικά
στη διάσκεψη της Γενεύης, εκφράζοντας την
ευχή την ίδια θετική βούληση να επιδείξει και η
τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Greek News,
έχει στόχο να συμφωνηθεί από τις πλευρές ένα
κείμενο που στο ελάχιστο θα διασφαλίζει τη
συνέχιση της προσπάθειας. Οι προσδοκίες για
την άτυπη πενταμερή συνάντηση της Γενεύης
είναι πολύ χαμηλές κι όπως η ίδια η κ. Λουτ φέρεται να είπε σε μόνιμα μέλη του Σ.Α. του ΟΗΕ,
«δεν αναμένει πολλά πράγματα, καθώς καμία
από τις πλευρές δεν μετακινήθηκε από τις απόψεις της».
Το πρόγραμμα της άτυπης πενταμερούς έχει
ήδη σταλεί στους συμμετέχοντες από την κ.
Λουτ. Ξεκινά με δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας στις αντιπροσωπείες και την
επόμενη μέρα με την άτυπη διάσκεψη. Θα ακολουθήσουν διμερείς συναντήσεις και ξανά διάσκεψη.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο ή πρότυπο στο τραπέζι, δηλώνει η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον,
σημειώνοντας πως το μόνο που προσπαθήσαμε
να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις πλευρές
να δείξουν την ευελιξία για συμβιβασμό που
αναζητεί και το Συμβούλιο Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών.
Σε συνέντευξή της στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Καθημερινή» την Κυριακή η κ. Μόρτον
εκφράζει επίσης την άποψη σε σχέση με το ρόλο της ΕΕ στην πενταμερή διάσκεψη ότι «ο ΓΓ
των ΗΕ και τα μέρη είναι αυτοί που πρέπει να
συμφωνήσουν στη συμμετοχή».
Ερωτηθείσα για βρετανική πρωτοβουλία που
εμφανίστηκε πρόσφατα η Βρετανίδα Υφυπουργός αναφέρει ότι ότι «ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο ή πρότυπο στο τραπέζι».
«Το μόνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι
να ενθαρρύνουμε τις πλευρές να δείξουν ευελιξία για συμβιβασμό που αναζητεί και το Σ.Α.
των Η.Ε.», προσθέτει.
Αναφορικά με το Βαρώσι η κ. Μόρτον κάνει
λόγο για «ξεκάθαρη» θέση, σημειώνοντας ότι
«πιστεύουμε ότι η περίκλειστη πόλη πρέπει να
επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους υπό τη
διοίκηση των Η.Ε. όπως προνοούν τα ψηφίσματα 550 και 789 του Σ.Α. των Η.Ε.». Προσθέτει
ότι οι κλειστές διαβουλεύσεις του ΣΑ του ΟΗΕ
που κάλεσε το ΗΒ τον περασμένο Οκτώβριο
«οδήγησαν στην προεδρική δήλωση η οποία
επαναβεβαίωνε την αφοσίωση σε αυτά τα ψηφίσματα».
Για το ζήτημα των εγγυήσεων αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «το ΗΒ έχει ανοικτό μυαλό και
θα υποστηρίξει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ρυθμίσεις μπορούν να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές».

ΚΟΝΤΡΑ ΑΚΕΛ
-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι δεν αρκεί πλέον να ισχυρίζεται ότι θέλει να συνεχίσει τις συνομιλίες από
εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, δήλωσε
σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ,
Άντρος Κυπριανού επικρίνοντας τους χειρι-

σμούς του Προέδρου Αναστασιάδη ότι αντί να
εκθέτουν την Τουρκία «μας οδήγησαν σε πολύ
χειρότερη θέση».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, μιλώντας στην εκδήλωση για την επέτειο της δολοφονίας των Μισιαούλη και Καβάζογλου στο
Δάλι, ο κ. Κυπριανού είπε πως τέσσερα χρόνια
μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά «οι χειρισμοί του κ. Αναστασιάδη δυστυχώς αντί να δυσκολεύουν και να εκθέτουν την Τουρκία, μας
οδήγησαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αντί η Τουρκία να είναι στριμωγμένη και στο εδώλιο του
κατηγορούμενου για τις προκλήσεις και τις
απαράδεκτες θέσεις της, μένει στο απυρόβλητο».
Όπως είπε, η Τουρκία γίνεται όλο και πιο επιθετική και προκλητική, θέτοντας απαράδεκτες
αξιώσεις για λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας και παραβιάζοντας την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιχειρώντας νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι, ενώ ο Ερσίν Τατάρ λειτουργεί ως φερέφωνο της Άγκυρας, στηρίζοντας όλες τις απαράδεκτες αξιώσεις της.
«Ο κ. Αναστασιάδης οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι δεν αρκεί πλέον να ισχυρίζεται ότι
θέλει να συνεχίσει τις συνομιλίες από εκεί που
μείναμε στο Κραν Μοντανά. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα», είπε ο κ. Κυπριανού,
για να προσθέσει πως «ως ΑΚΕΛ πήραμε την
πρωτοβουλία και ετοιμάσαμε συγκεκριμένη
πρόταση για την επανέναρξη των συνομιλιών,
την οποία δυστυχώς ο Πρόεδρος περιφρόνησε».
«Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι πρόκειται να πράξει στη Γενεύη ο Πρόεδρος», είπε
ο ηγέτης του ΑΚΕΛ και συνέχισε: «Αν όμως πάει επαναλαμβάνοντας απλώς τις δημόσιες του
τοποθετήσεις, τότε πιθανό να οδηγηθούμε σε

Ο κ. Κυπριανού κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη «να λάβει σοβαρά υπόψη την πρόταση του ΑΚΕΛ».
Κάλεσε ειδικότερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχτεί έμπρακτα το κεκτημένο
των συνομιλιών και να επιδείξει ετοιμότητα για
την υποβολή γεφυρωτικών προτάσεων μόνο
στα εκκρεμούντα ζητήματα του πλαισίου Γκουτέρες και να καταθέσει προτάσεις στο θέμα των
υδρογονανθράκων που από τη μια θα μας εξασφαλίζουν ως ελληνοκυπριακή πλευρά και από
την άλλη θα καθησυχάζουν τις ανησυχίες των
Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας.
«Αν αυτό πράξει, τότε είτε θα ανοίξει ο δρόμος για την προοπτική της λύσης, είτε αποκλειστικός υπεύθυνος για ένα νέο ναυάγιο θα είναι
η τουρκική πλευρά», είπε.
Στο μόνο που συμφωνούμε με όσα είπε και
σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είναι ότι ο ρόλος του
κόμματος της Αριστεράς ήταν πάντοτε απόλυτα καταλυτικός στο Κυπριακό, αναφέρει σε
γραπτή απάντηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, λέγοντας πως «ο ρόλος
του ήταν καταλυτικός στην απόρριψη του αμερικανοβρετανοκαναδικού πλαισίου του 1978 με
το οποίο επιστρεφόταν στους κατοίκους της η
Αμμόχωστος μόνο και μόνο για να παρακαθίσουμε στις συνομιλίες, όπως καταλυτικός ήταν
και το 2004 όταν ψήφισε «όχι» για να τσιμεντώσει τάχα το «ναι»».
«Διερωτόμαστε πραγματικά τι εξυπηρετεί και
τι προσπαθεί να πετύχει ο κ. Άντρος Κυπριανού
και το ΑΚΕΛ λίγες μέρες πριν την άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο στη Γενεύη, με το να κατηγορούν προκαταβολικά τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και την ελληνοκυπριακή πλευρά
για ενδεχόμενο αδιέξοδο», αναφέρει ο κ. Κούσιος.
Διερωτάται αν δεν συναισθάνεται ο κ. Κυπριανού και το ΑΚΕΛ «τη ζημιά που κάνουν
στην εθνική μας υπόθεση».
«Το κόμμα τίθεται πάνω από την Κύπρο; Και
αν το ΑΚΕΛ είχε και έχει όλες τις λύσεις και
γνωρίζει όλα όσα πρέπει να γίνουν, είτε για λύση του Κυπριακού είτε για να εκτεθεί η Τουρκία, γιατί δεν τα εφάρμοσε την πενταετία της
διακυβέρνησης του μεταξύ 2008 και 2013, όταν
στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής πλευράς
ήταν ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ; Είχε η διακυβέρνηση
του ΑΚΕΛ ευθύνη τότε;» διερωτάται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Tο ύστατο χαίρε στον πρώην υπουργό Σωκράτη Χάσικο
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Το ύστατο χαίρε στον πρώην
Υπουργό Άμυνας και Εσωτερικών,
Σωκράτη Χάσικο, ο οποίος έφυγε
από τη ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, σε ηλικία 64 ετών,
έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον
καρκίνο, απηύθυνε την Κυριακή σύσσωμος ο πολιτικός και πολιτειακός
κόσμος της Κύπρου, συγγενείς και
φίλοι.
Η κηδεία τελέστηκε σε βαρύ κλίμα
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,
στο χωριό Επισκοπειό, όπου αποδόθηκαν τιμές στον πρώην Υπουργό. Η
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β`, ενώ επικήδειο λόγο εκ-

φώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Την ημέρα της εξόδιου ακολουθί-

ας, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτήρια.

Εντός του ιερού ναού επιτράπηκε η
είσοδος μόνο σε μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος, στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων Αδάμο Αδάμου, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οι υπόλοιποι κρατικοί αξιωματούχοι που παρευρέθηκαν παρακολουθήσαν την εξόδιο ακολουθία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο προαύλιο του Ιερού Ναού.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
παρευρέθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας και η σύζυγος του,

Άντρη Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος της
Βουλής, Αδάμος Αδάμου, πρώην και
νυν Υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχηγοί κομμάτων, Βουλευτές, μέλη της Εθνικής Φρουράς και
της Αστυνομίας, εκπρόσωποι Συνδέσμων και Οργανώσεων, καθώς και
λοιποί συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας κατέθεσαν στεφάνια.
Στο τέλος της εξόδιου ακολουθίας
εψάλη ο Εθνικός Ύμνος, ενώ στη συνέχεια ο Σωκράτης Χάσικος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, σε
παρακείμενο κοιμητήριο του Επισκοπειού, συνοδεία αγήματος και φιλαρμονικής ορχήστρας
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Νότης Μηταράκης: Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουμε διαχρονικά κοινές προκλήσεις
Λευκωσία.Της Μανιάνας Καλογεράκη/ΑΠΕ
λλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουμε
διαχρονικά κοινές προκλήσεις, τόσο
στην εξωτερική μας πολιτική, όσο τώρα στη
διαχείριση του Μεταναστευτικού. Προκλήσεις στις οποίες καλούμαστε να βρούμε κοινές
λύσεις και αφετηρίες, σε μια Ανατολική Μεσόγειο με ανατρεπτική πορεία και συνεχείς ανακατατάξεις», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, το
βράδυ της Παρασκευής από την Κύπρο.

«Ε

Σε εκδήλωση για το Μεταναστευτικό που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο
κος Μηταράκης σημείωσε ότι οι δυο χώρες έχουν
αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα. «Τα θέλγητρα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και η εργαλειοποίηση της ελπίδας από τα κυκλώματα λαθροδιακινητών, διαμορφώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα για τις
χώρες μας - συνέχισε ο υπουργός. Μια πραγματικότητα που επιτάσσει, μια αταλάντευτη πολιτική
φύλαξης των εθνικών συνόρων, αλλά και ένα ταχύ
σύστημα υποδοχής, χωρίς ‘παραθυράκια’ και ιδεοληψίες να αλλοιώνουν τις επιλογές του.
Την περίοδο 2015-2019, πέρασαν από την Ελλάδα, περισσότεροι από 1 εκ. πρόσφυγες και μετανάστες.
Η πολιτική των ‹ανοιχτών συνόρων› μετέτρεψε
την Ελλάδα σε χώρα διέλευσης. Διέλευση που σύντομα σταμάτησε, καθώς έκλεισε ο διάδρομος των
Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε βιώσει, ειδικά στα 5
ακριτικά νησιά μας, τα αποτελέσματα της σύγκρουσης μεταξύ της λογικής προστασίας των συνόρων μας και των αριστερών ευφυολογημάτων.
Και, δυστυχώς, σε προεκλογικά προγράμματα,
μπορώ να διακρίνω τα ίδια αταβιστικά πρότυπα
και τις ίδιες εμμονές. Στις δύσκολες στιγμές το λόγο έχουν οι αποφάσεις και όχι οι φλύαρες θεωρίες.
Εμείς αποδείξαμε εν τοις πράγμασι, ότι παραλάβαμε μία χαοτική κατάσταση και καταφέραμε να
ανακτήσουμε τον έλεγχο του Μεταναστευτικού.
Βάλαμε δυο στόχους: Πρώτον την ουσιαστική μείωση των ροών, Δεύτερον τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.
Η πολιτική μας πλέον αποδίδει. Τους τελευταί-

Στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, έλαβε χώρα εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού με θέμα «Μεταναστευτικό, μια συνεχής πρόκληση».
ους δώδεκα μήνες μειώσαμε τις ροές κατά 89%.
Εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 6 σημείων, για την μείωση των ροών. Ξεκινώντας από
την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας, με
πολύ καλή συνεργασία με την FRONTEX.
Επίσης επιταχύναμε αποφασιστικά την διαδικασία διαχωρισμού προσφύγων από οικονομικούς μετανάστες, με νομοθετικές και επιχειρησιακές αλλαγές, καθιστώντας την Υπηρεσία Ασύλου σε μια από
τις πιο αποτελεσματική στην Ευρώπη.
Τονίσαμε την ανάγκη απελάσεων, προχωράμε
στην δημιουργία των νέων κλειστών / ελεγχόμενων δομών, στον έλεγχο των ΜΚΟ, στον περιορισμό των ωφελημάτων προς τους μετανάστες. Ώστε
να μην είμαστε θελκτικός προορισμός, για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Αποσυμφορήσαμε τις
5 δομές των νησιών μας από 40 χιλιάδες διαμένοντες πέρυσί, σε 10 χιλιάδες σήμερα.
Κλείσαμε το 2020, 57 ξενοδοχειακές μονάδες,
που φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες και
τρεις δομές φιλοξενίας. Στην Ελλάδα κατασκευάζουμε τις νέες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές. Δομές
με σύγχρονες υποδομές, σύστημα ελέγχου εισόδου/ εξόδου, προδιαγραφές ασφάλειας.

Αυτονόητα η προτεραιότητα είναι οι δομές να
παρέχουν ασφάλεια, σε αιτούντες άσυλο και εργαζόμενους, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.
Αυτονόητα επίσης οι δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο, πρέπει να παρέχουν μέγιστες συνθήκες ασφάλειας και περιμετρικά και εντός.
Αξίζει να τονίσω ότι, από τον Απρίλιο του 2020,
εδώ και 12 μήνες, από την Ελλάδα έχουν νόμιμα
αποχωρήσει - Απελάσεις, εθελοντικές επιστροφές
και μετεγκαταστάσεις - Περισσότεροι από όσοι
έχουν εισέλθει παράνομα στην χώρα μας.
Δηλαδή οι αποχωρήσεις από τον Απρίλιο του
2020 έως και τον Μάρτιο του 2021 έφτασαν τις
11.694, ενώ οι αφίξεις ήταν 7.384. Αυτονόητα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε προσπάθεια της γείτονος, να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Να
χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο, Για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Είδαμε, πέρυσι, τέτοιες προσπάθειες περίπου τέτοιο καιρό στον Έβρο
και στα νησιά μας, και περιστασιακά όπως την προηγούμενη Παρασκευή στη Λέσβο.
Εμείς, προασπίσαμε, με απόλυτο σεβασμό στο
Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα

Κριτική Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Μαρίνα Λάρνακας
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ουδείς εκ των πέντε που σχετίζονται με την Μαρίνα Αγίας Νάπας πληρούσε τα κριτήρια για πολιτογράφηση, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία
απαντά σε σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν στο
θέμα των πολιτογραφήσεων, που έγιναν μετά τις 18
Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί.
Σε ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι τα πέντε πρόσωπα που σχετίζονται με την Μαρίνα Αγίας Νάπας έκαναν αίτηση για πολιτογράφηση
τον Απρίλη και Μάιο του 2019 και αυτή εγκρίθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21.8.2020.
Όπως σημειώνει «τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής όσο και κατά την ημερομηνία έγκρισης των αιτήσεων, τα εν ισχύι κριτήρια απαιτούσαν όπως ο αιτητής είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος και να
έχει τέτοια αμοιβή που να δημιουργεί φορολογικά
έσοδα για τη Δημοκρατία ύψους €100.000 σε μία τριετία».
«Ουδείς εκ των πέντε πληρούσε το κριτήριο αυτό,
αφού δεν είχαν καθόλου εισοδήματα στην Δημοκρατία και συνεπώς, αφού το συγκεκριμένο κριτήριο
ήταν κατά πάντα χρόνο το ίδιο και οι αιτητές ουδέποτε το πληρούσαν, η πολιτογράφηση ήταν παράνομη»,
σημειώνει.
Σημειώνει ότι το εύρημα αυτό ήδη καταγράφεται
στην Έκθεση της για το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Επίσης, αναφέρει πως «το πρόσθετο θέμα που
προέκυψε για τα πρόσωπα αυτά στο πλαίσιο του νέου ελέγχου που διεξάγουμε, αφορά το γεγονός ότι,
ενώ κατά την ημερομηνία που υπέβαλαν την αίτηση
τους δεν είχαν υποχρέωση να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό (πέραν του μικρού τέλους πολιτογράφη-

σης), με βάση τους νέους Κανονισμούς όφειλαν να
καταβάλουν το ποσό των €200.000 σε διάφορα κρατικά ταμεία».
Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραπέμπει σε χθεσινή
ανακοίνωση της, στην οποία χρησιμοποιώντας την
περίπτωση αυτή ως παράδειγμα για επεξήγηση του
ζητήματος, ανέφερε ότι «τα πρόσωπα αυτά υπέβαλαν
μεν την αίτηση τους τον Απρίλη και Μάιο του 2019,
αλλά με απόλυτα δική τους ευθύνη, συμπλήρωσαν τα
στοιχεία της αίτησης τους τον Ιούνη του 2020».

προσθέσει ότι για κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν αιτιολογημένη και, αν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση που εύλογα μπορεί να αποδοθεί σε κάποιας
μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, θα πρέπει γι’ αυτές να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί τούτο να δικαιολογήσει παραγνώριση των νέων
Κανονισμών και εφαρμογή του νομικού καθεστώτος
που ίσχυε πριν τις 18.8.2020.

Προσθέτει ότι «η πολιτογράφηση τους έγινε χωρίς
καμία καθυστέρηση, αλλά μάλλον με υπερβάλλουσα
ταχύτητα, 2,5 μήνες μετά, αγνοώντας όμως το εν
ισχύι νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα την απώλεια συνολικού ποσού €1 εκ. από τα δημόσια ταμεία».

Σημειώνει ακόμα ότι «ουδέποτε δίνει γνωματεύσεις ή νομικές συμβουλές σε ελεγχόμενους οργανισμούς», σημειώνοντας ότι «το μόνο που κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι να ερμηνεύει καθηκόντως τα
νομικό πλαίσιο το οποίο η ίδια χρησιμοποιεί ως κριτήριο ελέγχου σε περιπτώσεις ελέγχων συμμόρφωσης, ώστε να καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα».
«Το σχετικά διεθνή πρότυπα παρέχουν σε μία Ελεγκτική Υπηρεσία την ευχέρεια λήψης συμβουλής από
ειδικούς (όπως είναι ένας νομικός σύμβουλος), είναι
ωστόσο σαφές ότι η αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα της έκθεσης παραμένει στους ώμους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», προσθέτει.
Στο πλαίσιο αυτό, αν κατά την εξέταση των 221
περιπτώσεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κρίνει ότι για
οποιαδήποτε περίπτωση προκύπτουν ζητήματα για
τα οποία θα ήταν αναγκαίο ή χρήσιμο να αναζητήσει
νομική ή άλλη συμβουλή, θα πράξει τούτο, εφαρμόζοντας πάντα τα σχετικά ελεγκτικά πρότυπα, καταλήγει
η ανακοίνωσή της.

Εξάλλου, συμπληρώνει ότι στο πλαίσιο του νέου
ελέγχου θα εξεταστεί, επίσης, το θέμα της μελέτης
δέουσας επιμέλειας (due diligence), κατά πόσο δηλαδή το πρόσωπο είναι ΠΕΠ ή σχετίζεται με ΠΕΠ ή είναι πρόσωπο υψηλού κινδύνου κ.λπ.
«Για κάποια εκ των προσώπων αυτών υπήρχαν σημαντικά ευρήματα. Χωρίς αυτή τη στιγμή να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει πρόσθετο λόγο για να μην πολιτογραφηθούν,
το αναφέρουμε γιατί μία προβληματική αίτηση δικαιολογεί μεγαλύτερο χρόνο εξέτασής της», αναφέρει η
Ελεγκτική Υπηρεσία. «Συνεπώς, και αυτή η πτυχή,
όπως και το σύνολο των δεδομένων της κάθε περίπτωσης, θα πρέπει να εξετάζονται για να διαπιστωθεί
αν υπήρχε παράλειψη της διοίκησης στην εξέταση
της αίτησης σε εύλογο χρόνο», συμπληρώνει.
Στο μεταξύ, αναφέρει ότι θα επεκτείνει τον έλεγχο
και στις άλλες περιπτώσεις πολιτογραφήσεων, για να

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΥΣΙΟΥ

Η Κυβέρνηση έλαβε αποφάσεις όπως όφειλε και
όπως δικαιούται εκ του Συντάγματος, με γνώμονα το
συμφέρον και το γενικό καλό της χώρας και του λα-

χερσαία και θαλάσσια σύνορα μας.
Ομοίως η Κύπρος προστατεύει τα δικά της εδάφη. Φυσικά με την ξεκάθαρη αναγνώριση ότι δεν
μιλάμε για σύνορα. Μιλάμε για την γραμμή κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Και ορθά η Κύπρος, η
κυβέρνηση, ο Νίκος Νουρής, Πράττει το χρέος του,
υψώνοντας τείχος προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με απόλυτο σεβασμό στα δίκαια του Κυπριακού
Ελληνισμού. Στα δύσκολα θέλει αποφασιστικότητα, θέλει ηγεσία, θέλει σχέδιο, θέλει δράση. Θέλει
Δημοκρατικό Συναγερμό. Σε αυτό το πλαίσιο, στο
Μεταναστευτικό έχουμε αναπτύξει στενή συνεργασία, σε πολιτικό αλλά και τεχνικό επίπεδο, για
την εξεύρεση ικανών λύσεων και την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών.
Μια συνεργασία που, πλέον, παγιώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά τη Διάσκεψη των Αθηνών,
όπου οι 5 χώρες της Μεσογείου, Ελλάδα, Κύπρος,
Μάλτα, Ισπανία και Ιταλία, διατυπώσαμε με ευκρίνεια τις κοινές μας θέσεις και απαιτήσεις.
Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Καθώς είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση του νέου
Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Τα προβλήματα των χωρών πρώτης υποδοχής,
αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό τώρα, πρέπει να
αποτυπωθεί στο νέο Σύμφωνο!
Το προτεινόμενο νέο σύμφωνο κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
Οι προτάσεις αυτές, ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανησυχίες των μεσογειακών χωρών, αυτών δηλαδή που αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς, τα κράτη πρώτης υποδοχής έχουμε υποχρεώσεις, τις οποίες σεβόμαστε.
Σαφέστατα, όμως, έχουμε και δικαιώματα, αλλά
και ανάγκη για έμπρακτη και αποτελεσματική αλληλεγγύη. Δεν μπορούν οι χώρες μας και να προστατεύουν τα σύνορα, και να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος, ειδικά στις ακριτικές περιοχές, και να
εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου και να φιλοξενούν
τους αιτούντες άσυλο,και να παρέχουν προστασία
στους ευάλωτους, και να επιστρέφουν όσους δεν
δικαιούνται διεθνούς προστασίας και να εντάσσουν τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
Δεν μπορούμε και δε θα είμαστε βολικοί σε δυσβάσταχτα απαιτούμενα.
ού, στον οποίο είναι υπόλογη για τις πολιτικές της
αποφάσεις, απαντά σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας για πολιτογραφήσεις που έχουν σχέση με
την μαρίνα της Αγίας Νάπας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, σημειώνοντας ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ούτε η παροχή νομικών συμβουλών ούτε η νομική ερμηνεία αποφάσεων,
ενεργειών ή κειμένων.
«Η Ελεγκτική Υπηρεσία και ο Γενικός Ελεγκτής θα
πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους ότι την Κύπρο κυβερνά ο νόμιμα εκλελεγμένος με την ψήφο του κυπριακού λαού, Πρόεδρος και η Κυβέρνηση του», αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Προσθέτει ότι «η επένδυση στη μαρίνα της Αγίας
Νάπας είναι χαρακτηριστική των επιδιωκόμενων ξένων επενδύσεων. Μία επένδυση ύψους πέραν των 300
εκ. ευρώ προς όφελος της οικονομίας της χώρας, των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων, η οποία έγινε μάλιστα όταν η οικονομία αντιμετώπιζε τα χίλια μύρια
προβλήματα, λόγω μνημονίου και κατάταξης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας στην κατηγορία των σκουπιδιών».
Η Κυβέρνηση, σημειώνει ο κ. Κούσιος, «έλαβε
αποφάσεις όπως όφειλε και όπως δικαιούται εκ του
Συντάγματος, με γνώμονα το συμφέρον και το γενικό
καλό της χώρας και του λαού, στον οποίο είναι υπόλογη για τις πολιτικές της αποφάσεις».
Συνεχίζει αναφέροντας ότι «οποιοσδήποτε στην
Ελεγκτική Υπηρεσία θέλει να συμμετέχει σε εκλογές,
ας το πράξει ευθέως με υποψηφιότητα και όχι να χρησιμοποιεί ένα θεσμικό αξίωμα που κατέχει αλλά και
μια ανεξάρτητη Υπηρεσία του κράτους, για τις προεκλογικές ανάγκες συγκεκριμένων ατόμων και κόμματος».
Επίσης, καταλήγει στη δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «η Ελεγκτική Υπηρεσία θα πρέπει
να αντιληφθεί ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της
ούτε η παροχή νομικών συμβουλών ούτε η νομική ερμηνεία αποφάσεων, ενεργειών ή κειμένων».
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Περήφανοι που εργάζονται στο θάλαμο Covid-19
Λάρνακα.Της Φανίτσας Ζαννέττου/ΚΥΠΕ
ερήφανοι νιώθουν και δηλώνουν γιατροί, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και
άλλο προσωπικό που εργάζονται στον θάλαμο Covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, πάντοτε με προθυμία και αγάπη για να
προσφέρουν στον πάσχοντα συνάνθρωπο
τους.

Π

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Ιωάννης Δημητριάδης, Διευθυντής της Πνευμονολογικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας «η
κλινική Covid-19 άρχισε τη λειτουργία της στα
μέσα Μαρτίου μετά την επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας στην Κύπρο, αφού μετά τα Νοσοκομεία Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λευκωσίας,
ενεργοποιήθηκαν και τα δημόσια νοσηλευτήρια
της Λάρνακας και της Πάφου. Τις τελευταίες μέρες αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που διαγνώσκονται με κορωνοϊό και η πίεση που δέχεται το σύστημα παραμένει σε υψηλά επίπεδα».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Δρ. Δημητριάδης είπε πως «ο μέσος όρος ηλικίας των
ασθενών μειώθηκε στα 60 έτη και αυτό είναι
απότοκο των εμβολιασμών των ηλικιωμένων τόσο στην κοινότητα όσο και στις κλειστές δομές,
με αποτέλεσμα ο ιός να παρουσιάζεται πλέον σε
πιο νεαρές ηλικίες. Ο νεαρότερος ασθενής που
νοσηλεύεται στην κλινική Covid-19 του ΓΝ
Λάρνακας είναι ηλικίας 40 ετών και ο μεγαλύτερος 57».
Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «στο Νοσοκομείο Λάρνακας νοσηλεύονται άτομα με κορωνοϊό που βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της
αποθεραπείας. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου και των αυξημένων αναγκών νοσηλεύονται
και βαριά περιστατικά, όχι όμως τέτοιας μορφής
που να χρειάζονται διασωλήνωση».
Σε περίπτωση όμως, συνέχισε «που η κατάσταση ενός ασθενούς επιδεινώνεται τότε αντιμετωπίζεται μέχρι το επίπεδο της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και σε περίπτωση περαιτέρω
επιδείνωσης τότε διασωληνώνεται και διακομίζεται σε ΜΕΘ άλλων Νοσοκομείων. Στην κλινική Covid-19 του ΓΝ Λάρνακας εργοδοτούνται
20 νοσηλευτές, 2 φροντιστές, 5 γιατροί και δύο
ειδικευόμενους».
Κληθείς να αναφέρει τα συναισθήματα του
ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και άλλου
προσωπικού στην είδηση ότι θα λειτουργούσε
και στη Λάρνακα θάλαμος για ασθενείς με κορωνοϊό, ο Δρ. Δημητριάδης είπε πως «η αντίδραση ήταν αυτή οποιουδήποτε επαγγελματία υγείας που αντιμετωπίζει σοβαρά το επάγγελμα του.
Η Λάρνακα έχει όμως μια ιδιαιτερότητα, αφού
την δεκαετία του ’90 υποδέχθηκε την Γρηγόριο
Κλινική για νοσηλεία ασθενών με Aids και τότε
υπήρχε μεγάλη αντίδραση από όλους».
Ο Δρ. Δημητριάδης απέστειλε το μήνυμα
στον κόσμο ότι «ο εμβολιασμός πραγματικά σώζει ζωές, αφού τουλάχιστον στην Κύπρο, τα ηλικιωμένα άτομα δεν νοσούν πλέον βαριά, ο μέσος
όρος ηλικίας των νοσηλευομένων έπεσε ενώ μειώνεται κατακόρυφα και η πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Την ίδια ώρα οι επιπλοκές από τα
εμβόλια είναι πολύ σπάνιες σε σύγκριση με το
όφελος που αποκομίζει ένα άτομο που εμβολιάζεται» είπε και πρόσθεσε πως «το εμβόλιο είναι η
μόνη μας ασπίδα απέναντι στον κορωνοϊο μαζί
φυσικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας».
Από την πλευρά της η Ειρήνη Ραούκκα, Νοσηλευτική Λειτουργός στον θάλαμο Covid-19

του Νοσοκομείου Λάρνακας εξέφρασε την εκτίμηση ότι «το ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό του Νοσοκομείου, βλέποντας την κατάσταση που επικρατούσε με την πανδημία του κορωνοϊού, ήταν ήδη προετοιμασμένο για αυτό
που θα αντιμετώπιζε όταν άρχισε να λειτουργεί η
συγκεκριμένη κλινική. Όταν το προσωπικό ενημερώθηκε για τη λειτουργία του θαλάμου
Covid-19 στο Νοσοκομείο αντιδράσαμε ως
επαγγελματίες αφού ασκούμε αυτό το λειτούργημα επειδή το αγαπούμε».
Πρόσθεσε πως «όταν χρειάστηκε να νοσηλευτούν άτομα με κορωνοϊό, κανένα άτομο από
το προσωπικό δεν αρνήθηκε, ήταν όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν αφού αυτό ήθελαν. Υπήρχαν
περιπτώσεις που και άτομα του προσωπικού είχαν στο Νοσοκομείο δικά τους πρόσωπα που
νόσησαν με κορωνοϊό και έπρεπε να νοσηλευτούν».
Αυτό συνέχισε «που είναι σημαντικό είναι
πως είμαστε ομάδα, αφού γιατροί, νοσηλευτές
και όλο το υπόλοιπο προσωπικό του θαλάμου
συμπληρώνουν και στηρίζουν ο ένας τον άλλο,
με στόχο το καλό των συνανθρώπων μας. Ωστόσο το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς είναι
πως είμαστε το ενδιάμεσο των ασθενών με τους
συγγενείς τους» είπε και πρόσθεσε πως «το χειρότερο είναι ένας ασθενής να νοσεί σοβαρά, να
χρειάζεται στήριξη από την οικογένεια του και
να μην μπορεί να την έχει».
Αυτό τον ρόλο συνέχισε «τον αναλαμβάνουν
οι νοσηλευτές. Πρέπει να στηρίξουμε με κάθε
τρόπο αυτούς τους ανθρώπους και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των συγγενών που θέλουν και χρειάζονται να δουν τα αγαπημένα
τους άτομα, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η ανταμοιβή μας είναι η ευγνωμοσύνη που δείχνουν οι
ασθενείς όταν αποθεραπεύονται και παίρνουν
εξιτήριο από το Νοσοκομείο».
Ανέφερε επίσης πως «όλοι αντιλαμβάνονται
πως ο κόσμος έχει κουραστεί με όλα αυτά που
συμβαίνουν, ωστόσο ο ιός υπάρχει και δυστυχώς
η πραγματικότητα των Νοσοκομείων διαφέρει
πάρα πολύ από αυτό που πιστεύει ο κόσμος,
αφού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Πρέπει κάποιος να νοσηλευτεί για να το συνειδητοποιήσει» είπε και ευχήθηκε «να μην χρειαστεί κανένας να νοσηλευτεί και ας μην συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης».

Σε άλλη ερώτηση η κα. Ραούκκα, συγκινημένη
και με δάκρυα στα μάτια, απάντησε πως «στην
αρχή της πανδημίας η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αφού κανένας δεν γνώριζε πολλά
πράγματα για τον ιό, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και
όλοι φοβόμασταν γι’ αυτό που υπήρχε. Το πιο
δύσκολο και χειρότερο κομμάτι για μένα ήταν
που έπρεπε να αποχωριστώ τον εννιάχρονο γιο
μου, αφού έκανα ένα μήνα να τον δω, εργαζόμουν συνέχεια, χωρίς ρεπό ενώ προσπαθούσα
από τη μια να του εξηγήσω να καταλάβει την κατάσταση και από την άλλη να μην φοβηθεί».
Εξάλλου η Μαρία Κλαμπανέβα, νοσηλευτήρια του Γραφείου Ελέγχου Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας είπε πως «το συγκεκριμένο γραφείο πρέπει να ελέγχει τη διασπορά γενικά των μικροβίων στο Νοσοκομείο,
να προσπαθεί για αποφυγή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ενώ με τη είσοδο του ασθενή
γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση του για να βεβαιωθούμε πως δεν έχει μεταφέρει οτιδήποτε
από το περιβάλλον της κοινότητας, να μην αναπτυχθεί κάτι στο περιβάλλον του Νοσοκομείου
και να γίνει η κατάλληλη θεραπεία ώστε να φύγει καθαρός και χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα».
Πρόσθεσε ότι «για να αρχίσει τη λειτουργία
του ο θάλαμος Covid-19 έπρεπε να διαρρυθμιστεί και να ετοιμαστεί με όλο τον απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Ευτυχώς υπήρχε
άψογη συνεργασία με την εκτελεστική, οικονομική και νοσηλευτική διοίκηση του Νοσοκομείου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις
και παραγγελίες» είπε και σημείωσε πως «πάντοτε είχαμε στο πλευρό μας τον Δρ. Δημητριάδη
και τον Λοιμωξιολόγο Δρ. Γιώργο Σιακαλλή, οι
οποίοι μας συμβούλευαν τι έπρεπε να κάνουμε
για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού ώστε να
προστατευθούν οι ασθενείς και το προσωπικό».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κα. Κλαμπανέβα εξήγησε πως «το Γραφείο Λοιμώξεων
εργάζεται πολλές ώρες, είναι συνέχεια σε εγρήγορση». Την ίδια ώρα, είπε, «αντιμετωπίζουμε
όλους τους ασθενείς ως δυνητικά μολυσμένους
για να τους παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία,
ενώ πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι το προσωπικό
λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα για να
μην έρθει σε επαφή με μικρόβια και τον ιό».
Δεν φοβηθήκαμε ποτέ, συνέχισε «αλλά με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση

όταν λειτούργησε στη Λάρνακα θάλαμος για
ασθενείς με κορωνοϊό. Βοηθήσαμε ο ένας τον
άλλο, εργαστήκαμε με μεθοδικότητα και ομαδικότητα για να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας την κατάλληλη θεραπεία και ψυχολογική στήριξη» σημείωσε.
Η κα. Κλαμπανέβα εξομολογήθηκε ότι «τον
Μάρτιο του 2020 μόλις η Κύπρος μπήκε σε
lockdown, έφερε στον κόσμο δίδυμα στο Μακάριο Νοσοκομείο. Ωστόσο» ανέφερε με δάκρυα
στα μάτια και πολύ συγκινημένη, «λόγω της
πανδημίας ήμουν μόνη μου χωρίς κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Λόγω της κατάστασης δεν
υπήρχε ο κατάλληλος αριθμός νοσηλευτικού
προσωπικού και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ
δύσκολα για τις λεχώνες αλλά και για τους νοσηλευτές».
Να φανταστείτε, σημείωσε συγκινημένη πως
«ο σύζυγος μου είδε τα δίδυμα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Την ίδια ώρα όμως ανησυχούσα για τα άλλα μου παιδιά που ο ένας σπούδαζε στην Ελλάδα και ο άλλος ήταν στρατιώτης,
αφού δεν γνωρίζαμε τις καταστάσεις που επικρατούσαν στους συγκεκριμένους χώρους».
Εξάλλου ο Μάριος Σεργίου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός Α στον θάλαμο Covid-19 του Νοσοκομείου Λάρνακας, χαρακτήρισε «πρωτόγνωρα
και ανάμικτα τα συναισθήματα των νοσηλευτών
που εργάζονται με ασθενείς με κορωνοϊό αφού
παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος φόβος,
εντούτοις κανένα άτομο δεν στερείται οτιδήποτε. Είμαστε δίπλα τους συνεχώς και τους συμπαραστεκόμαστε ψυχολογικά αλλά και σε οποιαδήποτε ανάγκη έχουν» είπε.
Πρόσθεσε ότι «όλο το προσωπικό του θαλάμου εργάζεται με ομαδικότητα, υπάρχει άψογη
συνεργασία με όλους τους γιατρούς και είμαστε
περήφανοι που βρισκόμαστε στον συγκεκριμένο
τμήμα. Αυτό που μας ικανοποιεί και μας γεμίζει
είναι να βλέπουμε τους ασθενείς να αποθεραπεύονται και να πηγαίνουν στην οικογένεια
τους».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σεργίου είπε πως «όλοι οι νοσηλευτές ρισκάρουν λίγο
με το επάγγελμα τους αφού πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί δεδομένου ότι σε περίπτωση που
«κολλήσουμε» οτιδήποτε, αυτό θα μεταδοθεί και
στην οικογένεια τους. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να μολυνθούμε από τον ιό, είτε από τους
ασθενείς, είτε από την κοινότητα, είτε ακόμα και
μεταξύ μας, αλλά λαμβάνουμε τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας και προφύλαξης».
Σημείωσε ακόμα πως «όλο το προσωπικό
υποβάλλεται κάθε βδομάδα στο απαραίτητο
rapid test, ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει
το καλύτερο δυνατόν, πάντοτε με προθυμία
στους ασθενείς. Ωστόσο, σε περίπτωση μη αίσιας εξέλιξης της κατάστασης κάποιου ασθενή,
γνωρίζουμε ότι προσφέραμε, μαζί με τους γιατρούς, το καλύτερο δυνατό σ’ αυτό τον άνθρωπο
και ξέρουμε ότι αρκετοί ηλικιωμένοι που δεν
πρόλαβαν ή δεν επέλεξαν να εμβολιαστούν, είναι
δύσκολο να αναρρώσουν από αυτό τον ιό».
Σε άλλη ερώτηση εξέφρασε την πεποίθηση
πως «ο ασθενής δικαιούται να έχει δίπλα του ένα
δικό του άνθρωπο. Προσωπικά πιστεύω ότι το
Υπουργείο, η Επιδημιολογική Ομάδα και οι Λοιμωξιολόγοι πρέπει να εξετάσουν το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι πραγματικά απάνθρωπο ένας
ασθενής να καταλήγει μόνος του σε ένα θάλαμο
Νοσοκομείου χωρίς να έχει δίπλα του κάποιο
αγαπημένο του πρόσωπο».

ΔΗΚΟ προς κυβέρνηση και ΔΗΣΥ: Φωνάζει ο κλέφτης
Λευκωσία.«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Με αυτή τη φράση απαντά το ΔΗΚΟ
στις επικρίσεις της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ
με φόντο τις πολιτογραφήσεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση:
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Η συγκάλυψη που παρέχει ο ΔΗΣΥ
στην κυβέρνηση της διαφθοράς, έχει ξεπεράσει
κάθε όριο θράσους και υποκρισίας.

Η κυβέρνηση και το κόμμα που προκλητικά
αγνοούν τους κανονισμούς της Βουλής για να
συνεχίσουν να εκδίδουν χρυσά διαβατήρια σε
πελάτες τους, είναι οι τελευταία που δικαιούνται να επικρίνουν. Αναστασιάδης, κυβέρνηση

και ΔΗΣΥ, αντί να απολογούνται στον Κυπριακό λαό για τη διαπλοκή και τα σκάνδαλα, επιτίθενται στην Ελεγκτική Υπηρεσία που τα αποκάλυψε και στο Δημοκρατικό Κόμμα που τα καταγγέλλει. Ντροπή.
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Τέσσερις θάνατοι από COVID-19 και 446 περιστατικά
Λευκωσλία.- ΚΥΠΕ

Α

κόμα τέσσερις νεκρούς μετρά η Κύπρος
από τη νόσο COVID-19 ενώ ανακοινώθηκαν επίσης 446 θετικά περιστατικά από
σύνολο 49.314 τεστ με το ποσοστό θετικότητας να ανέρχεται σε 0,90%. Την ίδια ώρα 204
ασθενείς με τη νόσο νοσηλεύονται οι 52 εκ
των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.
Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται
σε 272 και των θετικών περιστατικών σε 51.035.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας
αναφέρεται ότι τα τέσσερα άτομα που απεβίωσαν
με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη
νόσο COVID-19, αφορούν σε άντρα, ηλικίας 87
ετών, με υποκείμενα νοσήματα, με ιστορικό εμβολιασμού (δύο δόσεις), που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, άντρα, ηλικίας 59
ετών, με υποκείμενα νοσήματα, χωρίς ιστορικό
εμβολιασμού, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, γυναίκα, ηλικίας 77 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και
άντρα, ηλικίας 73 ετών, με υποκείμενα νοσήματα,
χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στο
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων
με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε
272, εκ των οποίων 179 άντρες (66%), και 93 γυναίκες (34%). Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 79 έτη.
Προστίθεται ότι συνολικά, στα νοσηλευτήρια
του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 204 ασθενείς της
νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 52 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.

Από τους 52 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 30
είναι διασωληνωμένοι, οι δύο νοσηλεύονται σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 20 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια
είναι η ακόλουθη:
Νοσηλευτήριο
Θάλαμος Αριθμός Ασθενών
Αμμοχώστου
(59 ασθενείς)
Θάλαμος COVID 54
		Μονάδα Αυξημένης
		Φροντίδας
5
Λευκωσίας
Θάλαμος COVID 29
(65 ασθενείς)
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
4
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
32
(2 εκτός αναπνευστήρα)
Λεμεσού
(45 ασθενείς)
Θάλαμος COVID 39

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Λάρνακας
(16 ασθενείς)
Θάλαμος COVID
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Πάφου
(18 ασθενείς)
Θάλαμος COVID
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Μακάρειο
(1 ασθενής)
Θάλαμος COVID

6
13
3
16
2
1

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από τις
49.314 διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι
4.401 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι
44.913 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 446 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν
ως εξής:
93 κρούσματα από 976 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των

επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
3 κρούσματα από 1.273 δείγματα που
λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
54 κρούσματα από 1.707 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
11 κρούσματα από 256 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
1 κρούσματα από 554 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια και σε φαρμακεία.
274 κρούσματα από 44.359 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες
εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό
κρούσματος:
189 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 σήμερα ως ακολούθως: Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 16.253, με 75 θετικά και ποσοστό θετικότητας 0,46%, στη Λεμεσό 12.832 τεστ με 113
θετικά και ποσοστό θετικότητας 0,88, στη Λάρνακα 7.199 τεστ με 46 θετικά και ποσοστό θετικότητας 0,64%, στην Πάφο διενεργήθηκαν 4.741
τεστ με 21 θετικά και ποσοστό θετικότητα 0,44%
και στην Αμμόχωστο 2.190 τεστ με 13 θετικά και
ποσοστό θετικότητας 0,59%. Επίσης ένα θετικό
περιστατικό εντοπίστηκε από 147 τεστ σε οίκους
ευγηρίας στη Λευκωσία, τέσσερα θετικά περιστατικά από 651 τεστ σε κλειστές δομές και ένα
θετικό περιστατικό από 346 τεστ σε αθλητές.

Συνάντηση πρέσβη Χατζηχρυσάνθου
και Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον
ΟΗΕ, πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, επισκέφθηκε την Τρίτη εθιμοτυπικά στην έδρα της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.
Η συζήτηση που διεξήχθη σε φιλική ατμόσφαιρα κάλυψε τις εξελίξεις στο κυπριακό, τις
θρησκευτικές ελευθερίες και τον ρόλο της κυπριακής παροικίας των ΗΠΑ.

Νικόλας: Ο Κυπριακός ελληνισμός οφείλει να ανησυχεί για Πενταμερή
Λάρνακα.Της Φανίτσας Ζαννέττου/ΚΥΠΕ
Την εκτίμηση ότι ο κυπριακός ελληνισμός
οφείλει να ανησυχεί για το τι πάμε να συζητήσουμε στη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό
στη Γενεύη, είπε το Σάββατο ο Πρόεδρος του
ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος προσθέτοντας
πως δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει η πρόταση για αποκεντρωμένη ομοσπονδία του Προέδρου της Δημοκρτίας Νίκου Αναστασιάδη.
Σε δηλώσεις ύστερα από επίσκεψη στα εμπορικά καταστήματα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
στο Παραλίμνι ο κ. Παπαδόπουλος ερωτήθηκε
για το θέμα της πενταμερούς διάσκεψης στο Κυπριακό, λαμβάνοντας υπόψη την άφιξη στην Κύπρο της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Τζέϊν Χολ Λουτ και βλέποντας
πως η Τουρκία μιλά για λύση δύο κρατών.
Δυστυχώς, απάντησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος «δεν είναι μόνο η Τουρκία που μιλά για λύση
δύο κρατών. Χθες ο τέως Τ/κ ηγέτης Μουσταφά
Ακιντζί συναντήθηκε με Ε/κ και Τ/κ δημοσιογρά-

φους και όπως δείχνουν σχετικές πληροφορίες,
έχει δηλώσει ότι ο κ. Αναστασιάδης είχε πει στον
κ. Τσαβούσογλου ότι περιμένει να περάσουν οι
εκλογές για να συζητήσει μαζί με την Τουρκία μια
πιθανή λύση δύο κρατών».
Πρόσθεσε πως «εάν αυτό είναι το κοινό όραμα του κ. Αναστασιάδη με την τουρκική πλευρά,
τότε ο κυπριακός ελληνισμός οφείλει να ανησυχεί για το τι πάμε να συζητήσουμε στη πενταμερή διάσκεψη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε δύο βδομάδες θα βρεθούμε σ’ αυτή τη διάσκεψη από την
οποία θα απουσιάζει η Κυπριακή Δημοκρατία και
ακόμα δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει η πρόταση για αποκεντρωμένη ομοσπονδία του κ.
Αναστασιάδη» σημείωσε.
Ταυτόχρονα διερωτήθηκε «τι έχει να κρύψει
και γιατί δεν αποκαλύπτει (ο Νίκος Αναστασιάδης) αυτή την πρόταση στον κυπριακό λαό».
Ο Προέδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε και στο
θέμα των πολιτογραφήσεων και είπε πως «είναι
πλέον ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη
συνέχισε να εκδίδει χρυσά διαβατήρια ακόμα και
μετά που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε

σχετικούς κανονισμούς. Είναι ξεκάθαρο πως η
κυβέρνηση Αναστασιάδη πάνω από τους νόμους,
πάνω από τους θεσμούς, πάνω από την ηθική,
βάζει τα συμφέροντα των πελατών που θέλει να
εξυπηρετήσει».
Το ερώτημα, είναι συνέχισε «γιατί ο ΔΗΣΥ σιωπά μπροστά σε αυτή την προκλητική παρανομία της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη.
Συμφωνεί ο ΔΗΣΥ ότι η κυβέρνηση πρέπει να
συνεχίσει να αγνοεί τους κανονισμούς που και ο
ίδιος ο ΔΗΣΥ είχε ψηφίσει; Γιατί σιωπά»;
Για το θέμα της πανδημίας του κορωνοϊού, ο
Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «δυστυχώς,
τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος
έχει τη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα».
Και όμως ανέφερε «η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ
δεν μπορεί να συντονίσει το Υπουργείο Παιδείας
με το Υπουργείο Υγείας για τα πρωτόκολλα των
σχολείων. Καλούμε την Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ
να σοβαρευτεί» είπε και σημείωσε αυτό «το απαιτεί η δημόσια υγεία, το απαιτεί το συμφέρον της

οικονομίας και του λαού μας».
Για την επίσκεψη του στα εμπορικά καταστήματα στο Παραλίμνι ο Νικόλας Παπαδόπουλος
είπε πως σήμερα επισκέφθηκε για μια ακόμα φορά «τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα καταστήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία αλλά και
τα περιοριστικά μέτρα». Η δική μας διαπίστωση,
πρόσθεσε, «είναι ότι δυστυχώς τα κυβερνητικά
μέτρα δεν έχουν βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα καταστήματα, τα κέντρα εστίασης».
Αυτό, συνέχισε «δείχνουν και τα σχετικά στοιχεία της Eurostat. Η Κύπρος παρουσιάζει τη δεύτερη, χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σε ότι αφορά την απώλεια εισοδημάτων». Γι αυτό εμείς, είπε «επιμένουμε στην επιδότηση ενοικίων, στην επιδότηση λειτουργικών δαπανών όπως
κάνουν άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, και θεωρούμε πλέον πως αυτή η στήριξη πρέπει να δοθεί
αναδρομικά, για να δοθεί πραγματική βοήθεια σ›
αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχασαν
ένα χρόνο στήριξης λόγω της απραξίας της Κυβέρνησης του ΔΗΣΥ».
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Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 • Monday, April 12, 2021
Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIENCED CARETAKER

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

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES
ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

hour. Call Don at 973-789-6408.

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

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

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

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

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

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

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

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

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

REV. YANNI

SHE HAS THE GOD GIVEN POWER TO HEAL BY PRAYER. THERE IS NO PROBLEM ON WHICH SHE CANNOT
ADVISE YOU, SUCH AS LOVE, MARRIAGE, BUSINESS AND DIVORCE. ARE YOU TROUBLED? ARE YOU
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Patriots and traitors,
quislings
and terrorists
By Tom Ellis
Two disputes over the past few days – one
over an article by former PM Costas Simitis
ahead of the publication of a book on the
1999 EU Helsinki Summit and the other
over divisive statements by SYRIZA MP and
ex-minister Pavlos Polakis – brought to the
fore an annoying public malady.
It is depressing how easily – on the internet, but also face to face between friends –
those who support a particular view or political party are too quick to call those who
hold opposing views “traitors.”
Is it so difficult for someone to claim that
the Helsinki Summit decision – which
called for EU candidate members to solve
their border disputes with others, including
existing members – was a strategic mistake
without resorting to uncalled-for name-calling and disputing the “adversary’s” intentions and/or patriotism?
Those who advocated for a compromise
solution in Greece’s dispute with its northern neighbor, now renamed North Macedonia, from Konstantinos Mitsotakis to Alexis
Tsipras, and those who strongly opposed a
composite name, from Andreas Papandreou
to Antonis Samaras, were not good or evil,
patriots or traitors. The same can be said for
those who supported or opposed the Annan
Plan for the reunification of Cyprus in 2004.
It was only that their approaches differed.
It is a similar case with those who managed the economy, which ended up facing
the austerity packages imposed by the creditors. Who is to blame? Simitis, Costas
Karamanlis, George Papandreou, Samaras
or Tsipras? There are varied answers, most
of which are based on arguments promoted
by each side.
This writer has his own opinion on all the
above, obviously major issues. But he does
not ascribe to those whose policies he disagrees with a lack of patriotism or shady intentions. They may have made mistakes,
lacked courage or experience, or even been
incompetent. But traitors they were not.
Some have a one-dimensional view of issues – their view, of course – and the others
are always blamed.
Divisions are many – even within parties,
where they often rise to another level of hatred – but there are limits. Parties have their
history, each has contributed something
and each has made mistakes.
Everyone must embrace the principle that
the “others” are not the enemy: They are just
political opponents. They view things differently, often decisively so. But they are not
enemies. Politicians and everyone else joining a debate can present their position based
on facts. They can criticize opponents, expose what they see as their mistakes, even
claim that their decisions were harmful. But
they can’t claim that leaders sold their country down the river or that a significant part
of the political spectrum are all “quislings,”
as was claimed recently by a vocal member
of the opposition.
It’s not true that half the Greeks are democrats and progressives and the other half
reactionaries and fascists. In that context,
one also cannot accuse a whole political
party of being “terrorism supporters.”
All those plunging into such divisions
should understand that situations are complex and approaches can vary. As much as
you believe you are right, the one across the
aisle thinks they are too. And if half Greece
is backing you, the other half is cheering for
your opponent. Politicians’ actions are
judged, above all, by history itself.
Source: www.ekathimerini.com
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The Ladder of Divine Ascent
By John Athanasatos

O

n the 4th Sunday of Great
Lent we commemorate St
John Climacus and his renowned
ascetical treatise, the Ladder of
Divine Ascent. St John is also
commemorated on March 30th.
He was a monk at St Catherine’s
Monastery on Mount Sinai and lived
between the 6th and 7th Century. The
Ladder was originally intended for
monks but all faithful can benefit
from this great work. Itis broken
down into thirtychapters representing the years of Christ’s earthly life.
Each chapter or“rung”pertains to a
particular vice or virtue. In the icon
of the Ladder of Divine Ascent, there
is a ladder that stretches from Earth
to Heaven with Christ at the apex
waiting to receive the righteous into
His Kingdom. On one side of the
ladder are demons and the other,
angels. The demons try to drag the
people off the ladder, while the angels support them from falling. The
icon represents the journey of our
earthly life and the struggles we face
as we strive to enter into God’s Kingdom. It also emphasizes for us that
the higher someone may ascend,
potentially the greater the fall he or
she could have. The Laddersignifies
that as we grow spiritually and acquire virtues, it is imperative that we
safeguard them. The way to do this
is to be humble and vigilant. There
will always be temptation, even
Christ was tempted by Satan in the
wilderness. Yet,if we remain vigilant
and humble, preserving our faith in
Christ, we will not fall. However, if
we are prideful, thinking we are better than others, judging them and
thinking we are saved and they aren’t, then we will fall off the Ladder.
Christ told us: I saw Satan fall like
lightning from heaven (Lk 10:18).
Lucifer (Satan), was a supreme angel
of God,yet,he committed only one
sin: pride. He felt he was entitled to
be equal to God, to sit at His Throne.
He also conspired with other angels
to rebel against God. Thus, God
casted him along with the other fallen angels down to Hades.

The image of a “ladder” parallels
Jacob’s Ladder: Now Jacob went out
from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place
and stayed there all night, because
the sun had set. And he took one of
the stones of that place and put it at
his head, and he lay down in that
place to sleep. Then he dreamed, and
behold, a ladder was set up on the
earth, and its top reached to heaven;
and there the angels of God were ascending and descending on it. And
behold, the Lord stood above it and
said: “I am the Lord God of Abraham your father and the God of
Isaac; the land on which you lie I
will give to you and your descendants (Genesis 28:10-13).There are
many interpretations regarding Jacob’s Ladder. Some theologians say
it represents the Theotokos. She carried the Incarnate Christ in Her
Womb and it is by Her that Christ
obtains His human nature and becomes ομοούσιος(of one essence)
with mankind. Divinity and humanity are united to one another in the
Theotokos. Another interpretation
of Jacob’s Ladder is that of Christbeing crucified on the Cross:and He

said to him [Nathanael], “Most assuredly, I say to you, hereafter you
shall see heaven open, and the angels
of God ascending and descending upon the Son of Man (Jn 1:51).”Indeed,
the Holy Cross is a Ladder that connects Heaven and Earth.
Although there are different interpretations, the common image
isthat of a gateway from Earth to
Heaven. This is precisely what St
John intended with his Ladder of Divine Ascent. It is a passageway for us
to reach Christ and enter His Kingdom. This road certainly is arduous
but there is a light at the summit of
the Ladder and that Light is Christ.
Just like with Jacob’s Ladder, the
Lord stood above it, so with St John’s
Ladder, Christ is at the crest. Likewise, in both instances angels are ascending and descending upon it.
The difference is: for the Ladder of
Divine Ascent there are also demons
present on one side who try to distort man from attaining His Kingdom. The stark contrast of angels
and demons underscores the gift of
free will that God grants us along
with the gift of life. Just as Adam and
Eve had a choice in the midst of the

Garden of Eden, of two Trees of
which to partake fruit from, so we
are given the choice to choose good
or evil throughout our life. Yes, the
demons are there to tempt us into
choosing evil and certainly this is a
great challenge for us as humans.
However, it remains our choice, our
free will whether or not we will adhere to them. This is more reason
for us to be vigilant in prayer so that
we may stay on the right path, to inherit the Kingdom of Heaven.
The Ladder of Divine Ascent can
also be a paradigmfor 12-step programs. These programs offer relief
for people suffering from addictions
of all kinds. The goal for every
12-step program is sobriety. It is by
becoming sober that one can establish a better relationship with Christ.
It is both a physical and spiritual sobriety that one aspires to achieve.
That “higher being” to whom recovering addicts must acknowledge and
surrender themselves towill provide
healing and salvation. For us,Orthodox Christians, this “higher power”
is none other than our Lord and
Savior Jesus Christ.
Whether ascetic or lay person, including someone recovering from
an addiction, the Ladder is an image
for us all to follow. For those that
have the time, the ascetic treatise,
the Ladder of Divine Ascent is a tremendous work to read. It is somewhat challenging but with the aid of
a spiritual father, very much encouraged to study and reflect on, especially during Great Lent. In fact, this
work along with the Canon of St
Andrew of Crete are two magnificent tools we have to guide us. As we
approach the end of Great Lent and
enter Holy Week, let us look to the
Ladder as a tool to help find the One
who awaits us at the top, Christ.
With the rivers of your tears you
made the barren desert bloom; and
with your sighs from deep within, you
made your labors bear their fruits a
hundredfold; and you became a star,
illuminating the world by your miracles, O John, our devout father. Intercede with Christ our God, for the salvation of our souls (Festal Apolytikion).

Europe should get Biden’s message
By Notis Papadopoulos
“I pay less taxes than my secretary,” said the
American billionaire investor, and great philanthropist, Warren Buffet when describing the injustice of the US tax system.
Tuesday’s appeal by United States Treasury
Secretary Janet Yellen on the need to adopt an international minimum corporate tax rate on multinational firms may change this scandalous tax
regime. The initiative by Yellen – along with President Joe Biden’s decision to increase taxation on
domestic American businesses – is mostly driven
by the need to increase tax revenue in the United
States.
Those revenues are necessary to fund President Biden’s “American Rescue Plan,” the 1.9-trillion-dollar package seen resulting in an econom-

ic rebound from the pandemic-fueled recession,
as well as the 2.5-trillion-dollar package to upgrade the infrastructure of the United States.
If this proposal is implemented – with some already talking of an international deal being
struck in June – there will finally be an international model of fairer taxation of multinational
corporations which, as is widely known, avoid
taxation by using international tax havens. That’s
because in some countries citizens can face a taxation rate that can even reach as high as 60% of
their income. Businesses can also face a tax rate
of up to 30% of their profits.
Multinational corporations on the other hand
have their own god. Through murky international practices of corporate taxation, they manage to
face a tax rate smaller than 1% of their profits –
under 100 dollars taxed per million dollars of
profit! This shameful tax regime breeds huge in-

iquities, often at the expense of citizens, which also creates unfair competition between businesses.
This is why this was also pursued by the European Union Commission. Specifically, by Danish
Commissioner for Competition Margrethe Vestager – now executive vice president of the Commission – who took on the multinational corporations. She even attempted to force Apple to
contribute taxes worth 13 billion dollars to the
Irish state. The ruling was overturned at the European Court, but there is more yet to come.
In the United States, Biden seems determined
to rock the boat, steering bravely toward social
justice, in a fashion reminiscent of Franklin D.
Roosevelt and John F. Kennedy. In Europe we
continue – toeing the German line – to ruminate
on the 750 billion euros of the recovery fund and
debate fears of inflation while society around us
is crumbling.
Source: www.ekathimerini.com

Community
GreekNews

33
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 • Monday, April 12, 2021

Andrei’s Story: Life in Prison, But Life In Christ
New York.- (www.theocpm.org)
ndrei was 21-years-old when he left the
Ukraine to start a new life in America.
Instead, he got involved in drugs, committed
murder, and was sentenced to life in prison
without parole.

through special correspondence courses. We train
Orthodox priests and laypersons to personally
visit and counsel them in prison. And we lobby
correctional facilities around the country to
recognize the Orthodox faith so that Orthodox
prisoners can receive the sacraments.

It took Andrei some time to adjust to life in a
maximum-security prison with its violence and
restrictive conditions. He felt shame and guilt for
his crime and had the added burden of being a
foreigner in a foreign land.

In the Gospel of Matthew, Chapter 25, our Lord
sets out clearly the conditions for inheriting the
Kingdom of Heaven. We satisfy the hungry and
thirsty. We take in the stranger. We clothe the
naked. And we visit the sick and those who are in
prison.
We may find it easy to perform most of these
commandments, but when was the last time you
entered a correctional facility to visit a prisoner?
Thousands of men and women are languishing
in the battlefield that is prison. Many have
experienced the limits of what non-Orthodox
ministries offer. They suspect there is more but
they don’t know where to find it.
OCPM visits and meets prisoners where they
are, with the fullness that is the Orthodox faith.
Every year, we process thousands of letters from
prisoners and personally respond to each one by
speaking to their particular situation. We maintain
relationships with prisoners across multiple
prison transfers and we assist them in finding an
Orthodox parish upon their release.
Prisoners like Andrei are no less part of the
Resurrection of Christ because they are in prison.
OCPM helps prisoners, no matter their sentence,
to be connected with the healing power of the
Orthodox Church. Please find out more about
how you and your parish can have a vital ministry
to incarcerated men and women by visiting www.
theocpm.org

A

Ten years ago, a friend recommended that he
contact Orthodox Christian Prison Ministry.
OCPM sent Andrei books, an Orthodox Study
Bible, pamphlets and icons. He completed
OCPM’s catechism correspondence course and
regularly wrote to the ministry, which responded
personally to his letters. “Without exaggeration,
that changed my life,” says Andrei. “I developed a
much better understanding of our faith, discovered
the beautiful depth of patristic writings, felt the
profoundly warm sense of peace when I read St.
Isaac the Syrian.”
Andrei is now 50-years-old. He will never leave
prison but he says he is confident that he can still
live a life of peace. “Through the patient and
compassionate presence of OCPM in my life, I feel
the presence of the Church and the light of the
Lord that shines even on this sinner, into this dark
depth,” says Andrei. “Every day, as I get up before
4:00 a.m. to pray, I have a long list of reasons to
thank the Almighty Lord. OCPM is high on that
list,” he says.
As we commemorate Holy Week and the

Passion of Our Lord, let us remember the
repentant thief who hung on the cross next to
Christ. That convicted criminal was the first
person to enter Paradise. The Lord was only
waiting for his sincere repentance and heartfelt
cry to not be forgotten.
Today, there are 2.3 million incarcerated men
and women in the United States, the highest
incarceration rate in the world. Scores of these
prisoners are ready to repent for their crimes. And
they must find a way to reconcile lengthy or even
life-long prison sentences.
Orthodox Christian Prison Ministry proclaims
Christ to men and women who are incarcerated,

many of whom are being introduced to the
Orthodox Church for the first time. For Orthodox
Christians whose lives have been upended by their
crimes and prison sentence, OCPM helps them to
return to the Faith, offering forgiveness and
reconciliation. As a result, families are reunited,
marriages are healed, and thousands of
incarcerated men and women have a new sense of
peace and restored order in their lives.
OCPM serves the spiritual needs of the
incarcerated through a variety of ways. We
correspond with thousands of prisoners and
provide them with books, Bibles, pamphlets and
icons. We catechize them in the Orthodox faith

A Bicentennial celebration at Nashville’s Parthenon Monument

Nashville, TN
On April 1, 2021, from the Parthenon in
Nashville, Tennessee, His Eminence Archbishop Elpidophoros received a Proclamation from
Mayor John Cooper celebrating the 200th Anniversary of the Greek Revolution of 1821. Joining Archbishop Elpidophoros and Mayor Cooper were His Eminence Metropolitan Nicholas
of Detroit, Ambassador Alexandra Papadopoulou of the Hellenic Republic, and George Horiates, the Supreme President of AHEPA. This
event was planned in cooperation with the
Archdiocesan Bicentennial National Coordinating Committee.
Long before the first twang of the Grand Ole
Opry was heard or the first record pressed in
“Music City USA”, Nashville was and is a regional center of education and culture that stressed

the classics. In 1896 as Tennessee celebrated its
centennial, a huge exposition was planned for
this state capital. The centerpiece was the Greek
Parthenon. Although temporary, the Parthenon
of Nashville was rebuilt with permanent materials, opening in 1931 in Centennial Park.
In size and form, the Nashville Parthenon is a
reproduction of the Greek original with a tolerance of less than a 16th of an inch. As in the
original, no two lines are exactly parallel, nor
are they exactly equal in length. The columns
that seem evenly spaced from a distance are actually varying distances and angles from each
other.
The local committee chair led by its chair,
George Anderson welcomed the dignitaries, including AHEPA Supreme President George

Horiates and Nashville mayor John Cooper
through a guided tour of the Parthenon Museum, within the Parthenon itself. Mayor Cooper
provided a Proclamation to His Eminence and
both His Eminence and Ambassador Papadopoulou provided heartfelt remarks.
The remarks were not just a celebration of
Nashville as a center of Hellenism in America
and a celebration of the Greek Bicentennial. It
was also to address the fact that so many of the
sculptures and friezes on the original Parthenon
have been taken illegally and have never been
returned. The Nashville reproductions of the
originals are based on photographs and sketches from those in the British Museum and the
Louvre.Many in the crowd were from the local
community in blue and waiving the Greek and
American flags. Members of AHEPA Nashville

Chapter 343 were a strong contingent, proud to
wear the moniker of “The Athens of the South.”.
Thus the event was a journey through time, not
just to the Greek revolution but indeed to 2500
years before, to the Golden Age of Greece.
Over 60 percent of the original sculptures
from the walls of the temple were torn down.
No one person, organization or country has the
right to maintain ownership of art, artifacts and
indeed, a country’s cultural property. It is wrong
these treasures remain on display for profit in
the trophy cases of foreign museums. It is wrong
they have not been returned to Greece voluntarily.
Return the Parthenon Marbles.
https://www.youtube.com/watch?v=fmfuVcTeJHU

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 • Monday, April 12, 2021

Community

34
GreekNews26

A Webinar on Culture and Education by “Capital Link”, marks the

From last page
The webinar marked the occasion of the establishment, at Ohio State University, Columbus, Ohio,
of the Miltiadis Marinakis Endowed Professorship
for Modern Greek Language and Culture, and the
appointment of its first professor, Yiorgos Anagnostou. Moderator: Gregory Jusdanis, Modern
Greek Humanities Distinguished Professor at
Ohio State University. Introductory remarks:
Nicolas Bornozis, President of Capital Link Inc.,
and H.E. Mrs. Alexandra Papadopoulou, Ambassador of Greece in the US.
The third panelist, Evangelos M. Marinakis,
Chairman of the Capital Maritime & Trading
Corp., spoke about his late father, Miltiadis Marinakis, “a passionate supporter of Greek ideals” in
whose memory the endowment was established.
“I have come to appreciate how vital it is for us to
educate the future generations about Greek Culture and Modern Greece, especially in the US,
which is home to a vibrant Greek American community.”
He wishes to address, through his philanthropic
work, the troubling development of universities
and governments reallocating resources from the
arts and humanities towards the sciences, resulting in decreased knowledge of cultural diversity,
language, and tradition, among individuals and
societies. “We would like young people from all
over the world to have access to modern Greek
language and culture. It is not only a way to preserve the cultural identity of Greek Americans but
also to introduce people of other ethnic or multicultural origins and nationalities to our culture.”
With Evangelos M. Marinakis as lead sponsor,
Ohio Hellenic Paideia (OHP) in Columbus, Ohio,
initiated and completed a new round of fundraising between 2015-2020, to safeguard the continuing operation of the Modern Greek Studies Program at Ohio State University.
His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, in his introductory remarks, stated, “We
should “proudly celebrate the ongoing commitment of Greeks, both in the Motherland and in

the Diaspora, to the promotion and advancement
of our cultural, linguistic, ethical, and, indeed,
spiritual, values. The spiritual values of Greece
are the bridge between the exceptional aspirations
of the Greek philosophical mind, and the preaching of the Gospel of our Lord Jesus Christ, which
first came about in the Greek language. We cannot separate Greek Culture from the Greek language, for the latter is the vehicle that conveys the
former. Moreover, as Greek Orthodox Christians,
we bear the awesome responsibility of safeguarding and preserving the very language of the New
Testament. This language of the New Testament
became the language of the liturgy and theology
of the Church, which, as the Apostle says, is the
“pillar and ground of truth. Therefore, our grateful celebration of the establishment of the Miltiadis Marinakis Chair is more than a local cause for
joy of The Ohio State University. It is a cause for
rejoicing across the Diaspora, for it bears witness
to the commitment of our Λαός to the never-ending pursuit of truth, which is the very nature “
“I am certain that under the direction of the accomplished scholar, Dr. Yiorgos Anagnostou, this
venture will beget great fruit,” Her Excellency Mrs.
Alexandra Papadopoulou, Ambassador of Greece
in the US, said, congratulating the Board of Trustees of Ohio State University, the Hellenic Paideia
of Columbus, Ohio, and lead donor Mr. Evangelos
M. Marinakis. for establishing the Professorship,
and Capital Link for applying the same excellence
to highlighting the importance of culture and education that it normally applies to organizing
business conferences to
“It is critical for us that education and culture remain at the center of our existence, placing great
emphasis on preserving our history and culture…
a set of values, beliefs, aspirations, social practices,
and traditions that are shared by a people. This
body of knowledge continues to be transmitted to
succeeding generations, transcending boundaries
and borders, making us who we are and who we
aspire to be.”
“You don’t know where you’re going unless you
know where you came from,” said John P. Cala-

mos, Sr., Founder of Calamos Investments and
Chairman of the National Hellenic Museum
(NHM) in Chicago. Discussing his passion for
educating future generations about Hellenism,
Calamos strives, through the NHM, to perpetuate
Hellenism and Orthodoxy with programs that focus on Greek language, heritage and culture, for
the Greek American community and philhellenes
of all ages—including the many younger children
that visit the Museum though school groups and
other programs—and at a national level,
Significantly, Calamos noted the NHM’s current
work on digital opportunities to expand HNS programs to reach a broader audience and exploring
ways to collaborate with other institutions in the
US and Greece. Everyone needs to work together
to contribute to the survival of Hellenic culture
and to engage future generations, he said, “It’s
about providing a foundation for our children,
which is extremely important.”
Drake Behrakis, of The Behrakis Foundation;
Board Chairman of the National Hellenic Society
Organization and President of Marwick Associates, said The National Hellenic Society’s (NHS)
mission is to preserve, protect and support our
heritage and culture by reconnecting and embracing our Hellenic roots. “Too many Greek Americans have lost their ethnic identity. We want to be
a beacon for the promotion, understanding and
appreciation of our heritage and to pass on stewardship to the next generation.by sponsoring and
initiating programs, whether it’s by partnering
with the Best of the Best or developing our own
unique signature programs for the benefit of our
community.”
The Behrakis Foundation, a private charitable
foundation, supports Hellenic causes in the arts,
education, health and sciences, with gifts such as
the Greek and Roman Art Wing of the Boston
Museum of Fine Arts; support to the Greek Orthodox Church and its ministries; the Smoke-Free
Greece Campaign; the Greek Cardiology Fellowship at Mass General-Brigham and Professorships
and Program Support at various universities.

Mr. Robert Buhler, Chairman of the PanHellenic
Scholarship Foundation and President and Chief
Executive Officer of Open Pantry Food Marts of
Wisconsin, Inc., stated that annually, the PanHellenic Scholarship Foundation awards $250,000 to
40 Greek American college students throughout
the US, and after the upcoming 2021 Awards Ceremony will have distributed a total of $3.75 million to over 600 Scholars. The mission of the PanHellenic Scholarship Foundation is to promote
the education of high-achieving Greek American
college students in America to help them become
leaders in their field. “Our founder, the late Chris
P. Tomaras, established the Foundation because of
his personal struggles in attaining a higher education. He wanted to ensure that brilliant Greek
American youth did not have to experience similar struggles.”
In addition to generous scholarships, ‘Beyond a
Scholarship’ provides access to strong mentoring
relationships, excellent job internships that can
lead to good jobs, educational programs and a
large alumni network.
Process: The Academic Committee evaluates the
Hellenic engagement of each applicant, and to advance future leaders, specifically seeks high achieving students who actively engage with Hellenism.
Hellenic Studies must go beyond marketing to only Greek students, “It needs to identify, help create,
and nurture Philhellenes. After all, Philhellenism
has been vital for the survival of Hellenism and
enhances its significance,” he said.
George G. Horiates, Supreme President of the Order of AHEPA puts value in programs that support cooperation between Greece and the US, and
stressed how much the implementation of educational programs would inspire young people of
the two countries, especially in 2021, with the
courage and resilience found in Greek History.
Artemis Leontis, C.P. Cavafy Professor of Modern
Greek and Comparative Literature Department of
Classical Studies at the University of Michigan,
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establishment of the “Miltiadis Marinakis Endowed Professorship”
talked about “The Deep Impact of Modern Greek
Programs in American Universities”. The Miltiadis Marinakis Professorship in Modern Greek
Language and Culture endowment and the appointment of Yiorgos Anagnostou, “who has done
pathbreaking work in Greek American Studies,
brings visibility to Modern Greek programs in
American Universities and raises the question of
how to assess their value for Greek America.”
A common thread in perspectives of assessment,
whether the faculty members’ or the students’, is
the deep, life-changing impact of their studies in
Modern Greek. This is especially, though not exclusively true of students who identify as Greek
American, said Leontis. “What matters in this
broader discussion of ‘Culture and Education
among Greek Americans’ are the specific terms in
which students articulate the deep impact of their
Modern Greek studies,” which has changed over
time from feeling validated as Greeks in the US, or
being able to study their parents’ language (as opposed to ancient Greek), to having a richer understanding of their place with respect to postclassical Greece, their own ethnic roots, racial politics
in the West, and the global power of the US.”
Nick Larigakis, President of the American Hellenic Institute (AHI), is optimistic that Greek culture,
language, and traditions will continue in some
form in the Greek American community, but he

Communiqué of the
Holy Eparchial Synod
of the Greek Orthodox
Archdiocese of America

has great concern about future generations’ continued engagement with the policy issues of the
Greek American community. Toward that end,
the American Hellenic Institute Foundation
(AHIF) conducts an annual College Student Foreign Policy Trip to Washington, DC, Greece, and
Cyprus, throughout which the students experience first-hand the foreign policy issues affecting
Greece and Cyprus, and the interests of the U.S. in
the region. And while Greek language and classical programs should continue, contemporary

Greek history and the history of the Greek American community itself should be included. Good
news: In a push for the inclusion of contemporary
Greek history in academia, the AHIF partnered
with the Center for Byzantine and Modern Greek
Studies, Queens College, to co-publish the Journal
of Modern Hellenism (JMH), and the AHIF is
compiling and publishing a comprehensive volume containing all of the work and documentation if its “Future of Hellenism” conferences of the
past 18 years.

The Seminary will host virtual- commencemnt
Boston, Ma.
In order to ensure the continued
safety of its campus community
during the ongoing pandemic, Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology will host its
baccalaureate and graduate school
Commencement ceremonies virtually
this year, honoring the classes of both
2020 and 2021. The virtual format will

allow the graduates, their families and
friends, alumni, and all others who are
part of the extended HCHC community to take part without the need to
travel.
School administrators have been
working closely with local health authorities and following the guidelines
of the CDC to make informed decisions. George M. Cantonis, President

of HCHC, said, “We were hoping to
welcome all of our graduating students back for an in-person Commencement, but COVID numbers are
still high in this area and throughout
the country. It is critically important
that we keep the virus from campus
now to ensure that we will be able to
open in the fall, so our wisest course of
action is to have this year’s graduation

ARCHBISHOP RECEIVES THE COVID-19 VACCINE

Archbishop Elpidophoros Received the COVID-19
Vaccine. «Grateful to the brilliant scientists and health
care workers who, through hard work and by the Grace of

God, produce and deliver life-saving vaccines. We have a
moral obligation to make vaccines available to everyone in
the world,» posted His Eminence on his Twitter account.

ceremonies online.”
As always, the focus of
Commencement will be on
students and the successful
completion of their degrees, with a reading of
graduates’ names, major(s), and academic honors, accompanied by their
photos. At the end of the
ceremonies, a montage of
the graduates will be
played, giving viewers a
glimpse into their pre-pandemic lives on campus.
“We are so proud of our
graduating students,” said
President Cantonis. “Every
one of them has made a
lasting mark on this institution and adjusted to the
challenges and disappointments of this past year with
grace and equanimity. We
will celebrate their achievements on May 15 no less
than if they were physically
present, and we look forward to welcoming them
back in the future as alumni living successful,
Christ-centered lives.” A
graduation website has
been established at www.
hchc.edu/commencement.
As more information becomes available, it will be
posted on the website.

On Monday, April 5, 2021 His Eminence
Archbishop Elpidophoros of America
convened the Holy Eparchial Synod via
video conference for a regularly scheduled
meeting. During this gathering, the Holy
Eparchial Synod:
1) was officially informed of the release
from the status of academic probation
which had been imposed upon Hellenic
College Holy Cross by the New England
Com-mission on Higher Education, and it
unanimously congratulated the President
of the School, Archon George Cantonis,
and all the administrators for this success.
2) expressed its satisfaction with the
favorable outcome of a funding solution for
the Clergy and Lay Employees Pension
Plan of the Archdiocese.
3) approved the establishment of a
Foundation of the Holy Metropolis of
Chicago.
4) lifted the suspension that was
imposed upon the cleric of the Holy
Metropolis of Boston, Fr. Nicholas
Kastanas, and included him among the
ranks of the retired clergy.
5) approved the request of the National
Sisterhood of Presvyteres that the Sunday
closest to the feast of the patron Saints of
the Sisterhood, Martha and Mary, be
celebrated as a National Day recognizing
the role of the Presvytera.
and,
6) according to the announcement of
October 12, 2020, it decided to start
drafting the new Charter of the Sacred
Archdiocese so that it meets the visions
and expectations of the clergy and laity in
view of the completion next year of the
100th anniversary since its founding.
The process envisions the establishment
of a broader Committee, in which all the
organizations and bodies of the Church
and of the Omogoneia will be represented,
plus four representatives from each Holy
Metropolis chosen by the respective
hierarch.
Every member of the faithful will be
given the opportunity to send their
opinions to a designated email address:
charter@goarch.org.
The collection and organization of all
opinions will be the responsibility of the
Administration Committee of the
Archdiocesan Council.
In the next phase, after receiving
instructions from the Mother Church for
the appropri-ate number of members, the
composition of members from the
Archdiocese to the Mixed Drafting
Committee for the new Charter with the
members from the Ecumenical Patriarchate
will be announced.
Finally, the Archbishop and the hierarchs
of the Holy Eparchial Synod exchanged
well-wishes for the remainder of Holy and
Great Lent and a blessed Holy Pascha.
From the Chief Secretariat of the Holy
Eparchial Synod
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Hellenic Initiative’s Peter Poulos reaches for new heights
Los Angeles, Ca.- By Vasilis Papoutsis

I

f there was a silver lining that came out
of the 2008 disastrous financial crisis in
Greece that pushed the country to the brink
of exiting the European Union, it was a
renewed sense of urgency that also served as a
call to duty for many Greeks of the Diaspora.
And in 2012 prominent members of the Greek
American community founded The Hellenic
Initiative (THI). Its mission was to mobilize
the Greek diaspora and the Philhellenes to
come up with ideas and solutions that will
help the Greek people recover from the crisis.
As a new organization the Hellenic Institute
needed an experienced director and a passionate advocate for Greek issues, and they found
one in Peter Poulos who had a wealth of experience in fundraising, political campaigns and an
exceptional ability to translate vision into action. Most notably he had been the executive director of the groundbreaking foundation AMFAR from 1997 to 2006 that has powerful following among Hollywood dignitaries and
philanthropists.
Peter Poulos’ first endeavor with THI was in
2013 when he was recruited to help with THI’s
first Gala. At that time THI had no track record
and the goal of raising $350,000 seemed quite
ambitious. When the Gala raised 1.8 million
dollars that signaled a switch in attitudes and
the willingness of the Omogenia to invest monetarily in greater numbers than previously seen
in order to find solutions that would assist
Greece to overcome the monumental financial
crisis.
The two annual galas, in New York and in
London are the biggest fundraisers for the organization. Executive Director Peter Poulos said
that “due to the pandemic we had to cancel the
London Gala and do the NY Gala entirely on-

line and although we missed seen everyone this
year, we did amazingly well.”
Last year alone THI offered $800,000 in
grants, Athens Food Bank got $50,000 and Mazi
me to Paidi got $25,000 among others. “We have
established a strict system of checks and balances with the organizations we assist financially.
We look at their financial reports and receipts to
make sure the money is allocated properly. One
of the nonprofits we support, Metadrasi, won
the Hilton Humanitarian Award worth 2 million dollars, the largest prize in the world’’ Poulos said. THI also funded renovations of a classical home in Mytilini that was initially used for
housing and now as a school for unaccompanied refugee minors. Most importantly THI
recognizes the importance of Greek entrepre-

neurs as a fundamental component to financial
recovery. The Venture Impact Award is a new
program that awards cash prizes of $25,000 to
innovative Greek startups. Dimitris Georgakopoulos a phenomenally successful software entrepreneur, after the sale of Buildium, the software company he had co-founded, was looking
for a vehicle that would help him give back to
the community.
“I never expected to have made so much
money at my age and I felt the responsibility to
invest some of my money to help develop the
future of young entrepreneurs. I approached Peter Poulos with an idea and after brainstorming
for a while we came up with The Venture Impact Awards.” The award winners must prove
not only their ability to generate financial returns but also that their products or services
will help solve social and environmental problems. Georgakopoulos believes that there a lot
of incredibly talented Greek software professionals and Greece with the right investments
has the potential to become a significant force
in the industry.
“The first year of the Awards felt like an experimental period and now we can grow more
substantially” Georgakopoulos said confidently.
Mrs. Harriette Condes Zervakis who invested
$500,000 to The Venture Impact Awards considers the approach innovative. “My uncle
Charles Condes was an extraordinarily successful businessman and philanthropist. He had donated millions of dollars to the Greek Orthodox
Church and various other charities, but he
wanted to help directly Greek organizations in
Greece. The Hellenic Initiative is the only organization that I know which helps Greeks directly in our homeland. That was a major part of my
decision to donate to THI”.
As a participant of the evaluation panel along
with her son, Mrs. Zervakis was impressed of
the pool of applicants that had applied for the

awards. “We examined the top 25 applicants to
select the 10 best among them. Part of the application process was a video presentation about
the company’s activities. We were confident that
the winners would be greatly successful in their
endeavors. I was very pleased with the outcome” Zervakis said.
One of those startups is Enaleia that THI
supported with a grant of $20,000. Executive
Director Poulos commenting on Enaleia said
that ‘’This is a company that symbolizes the
spirit and purpose of our organization. Although fishing is a centuries old occupation in
Greece, we never had a professional fishing
school before! Enaleia has trained over 130 professional fishermen and to make the marine
ecosystem sustainable they have acquired 10
fishing boats that collect 2,500 kilos of plastic
with their nets from the bottom of the ocean.
Both of those provide long term solutions both
professionally and ecologically.’’ Enaleia was
recognized as one of the 5 best initiatives in Europe at the Young Champions of the Earth competition for their work in protecting and restoring the environment. The success of the THI’s
programs is obviously extremely rewarding, but
also serves as a motivational tool to continue to
push forward. “Success gives you a solid framework, but you have to be honest and extremely
well organized in order to be able to reach out
to donors. I also believe it is especially important to thank donors no matter how small or
large the donation is, I write a personal thank
you note to each contributor” Poulos said. The
next step is to establish an endowment, essential
for the organization to progress. “With an annual budget of around 3 million the time has
come to work towards this new goal. I believe
the Greeks in diaspora are ready to contribute
to the effort as attitudes and wealth have reached
new levels” Poulos said. We have no doubt that
he will be successful in that endeavor as well.

THI’s $50,000 Grant to Food Bank in Athens,
Supports Families Hit Hardest by Pandemic
Athens.- (GreekNewsOnline)
Athens Food Bank,a member of the European Food Banks Federation (FEBA) since 1995,
helped many needy families during Greece’s
10-year crisis. Last year, the long-awaited economic recovery arrived but was cut short by
COVID-19, making Food Bank’s battle against
food insecurity more important than ever. The
$50,000 donation by The Hellenic Initiative(THI) will support the organization’s Emergency Food Fund.
The Hellenic Initiative isa global nonprofit
institutionfounded in 2012 by the Greek Diaspora and Philhellenes to respond to Greece’s
economic crisis through humanitarian aid and
investing in the country’s future. To this date,
The Hellenic Initiative has invested over $16,5M
supporting direct crisis relief and economic development programs. In 2020The Hellenic Initiative shifted gears in response to the pandemic, funneling more funds – some of it (like the
AFB grant) raised through its first-ever virtual
Gala – to groups like Food Bank.
The brainchild of the late Gerasimos Vassilopoulos, the Food Bank was established to combat food waste and hungerat a time when few in
Greece cared. In 2020 alone, the Food Bank distributed 1,850 tons of food to approximately

ment abilityto implement the best practices he
learned from FEBA in pursuit of ever more efficient ways to obtain and distribute food.
“Our message to the Hellenic Diaspora,”
Dimitrios said, “is that we are happy and feel
fortunate to seethat Greeks, even those so far
away, think about us and support us. It isvery
important for us to see, in a very practical way,
that we are not alone.”

43,000 people through 150 Athens-area local
charities.
The nonprofit receives donations from food
production and trading companies atits modern warehouse and the food is donated to institutions it has partnered with for a long time, like
nursing homes and orphanages, and soup kitchens run by churches and other groups.
A sophisticated tracking system which connects with the FEBA database ensures efficien-

cy that is vital because of the short shelf life of
much of the goods.
DimitriosNentas, an employee since 2012,
demonstrates the value of energetic and resourceful people in the philanthropy sector.
Finding only part time work in his field of electrical engineering during the economic crisis,
an opportunity to work at Food Bank quickly
revealed his transferable skills – and his love for
its mission. He was delighted to use his manage-

Maria Allwin, THI Board Member, stated:
“The Food Bank illustrates the reality that the
effects of the Greek economic crisis will linger
in the form of a weakened ability to confront
new challenges. Thankfully, THI is able to work
with groups like Food Bank that are able to immediately help people in need.”
Michael Printzos, THI’s Program Director,
stated: “The funds THI raised during its first ever virtual Gala are already supporting the ones
who need it the most. COVID-19 continues to
ravage communities in Greece, creating for many food insecurity. This THI gift will allow the
Food Bank to purchase food items that are rarely donated but remain very important for a
healthy and nutritional diet.”

Economy
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SPANISH STOCK MARKET DROPS 0.83%

A screen displays a chart with the evolution of index IBEX 35 at Madrid’s
Stock Exchange Market, Spain, 09 April 2021. Index IBEX 35 dropped by 0.83
percent to reach 8,565.8 units at the closing of the trading day. EPA/ALTEA
TEJIDO SANCHEZ

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended higher for the fifth
day in a row in the Athens Stock
Exchange on Friday, pushing the general
index of the above the 890-point level. The
index rose 0.78 pct to end at 819.69 points,
its highest closing since February 21, 2020.
The index was up 1.88 pct in the week,
standing 10.22 pct up so far this year.
The Large Cap index rose 0.79 pct and the
Mid Cap index ended 1.34 pct higher. Turnover was 73.70 million euros in volume of
47,573,535 shares. Alpha Bank (3.68 pct), Viohalco (3.0 pct) and Mytilineos (2.29 pct)
scored big gains among blue chip stocks, while
IPTO (1.41 pct) and Motor Oil (1.24 pct) suffered losses.
Among market sectors, Raw Materials (2.82
pct) and Industrial Products (1.97 pct) moved
up, while Oil (0.95 pct) and Health (0.50 pct)
moved down. Eurobank and Alpha Bank were
the most heavily traded securities of the day.
Broadly, advancers led decliners by 72 to 43
with another 25 issues unchanged. Centric
Holdings (16.09 pct) and Euroconsultants
(14.90 pct) were top gainers, while Minerva
(13.33 pct) and Kordellou Bros (6.13 pct) were
top losers.

FINANCIAL NEWS
*** Eurobank Equities ranked at the top of
the list with the most active securities firms in
March, recording a 21.64 pct market share, followed by Piraeus Securities (15.05 pct), Euroxx (12.22 pct), Alpha Finance (9.66 pct) and
National Securities (8.42 pct).
In the three-month period from January to
March, the top securities firms in the Athens
Stock Exchange were: Eurobank Equities
(18.97 pct), Piraeus Securities (16.91 pct), Eu-

roxx (13.23 pct), National Securities (8.95 pct)
and Alpha Finance (7.71 pct).
**** The Greek economy remained in a deflation environment in March, with the inflation rate falling by 1.6 pct in March this year
compared with the same period in 2020, from
-1.3 pct in February and zero change in March
2020-2019, Hellenic Statistical Authority said
on Friday.
On a monthly basis, the consumer price index rose 1.2 pct in March from February, reflecting price increases in clothing-footwear
(20 pct), air travel (17.1 pct), heating oilk (5.6
pct), fuel-lubricants (4.7 pct), fresh fruit (1.7
pct), household consumption items (1.4 pct),
while on the other hand, prices fell in fresh fish
(3.8 pct), fresh milk (2.0 pct), poultry (1.2 pct),
alcohol (0.9 pct), cheese (0.6 pct) and telephone services (0.3 pct).
The statistics service, attributed the March
figures to declines in the categories of: food/
beverage (0.3 pct), alcohol/tobacco (0.5 pct),
clothing/footwear (16.9 pct), durable goods
(1.7 pct), health (1.1 pct), transport (0.8 pct),
communications (1.6 pct), entertainment (0.3
pct) and increases in the categories of: hotels/
restaurants (0.5 pct), other goods and services
(1.4 pct) and housing (0.1 pct).
The consumer price index rose 1.2 pct in
March from February 2021. Greece’s harmonized inflation rate was -2.0 pct in March,
compared with the same month in 2020, after
a -1.9 pct reading in February. On a monthly
basis, the harmonized inflation rate was 1.0 pct
in March from February 2021.
**** Greek industrial production grew 4.4
pct in February compared with the same
month last year, after a 2.9 pct decline recorded in the same period in 2020-2019, Hellenic

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

TRADED VALUE  :  97,035.03 €
INDEX
FTSE/CySE 20
MAIN MARKET INDEX
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
CSE GENERAL INDEX
HOTELS INDEX
ALTERNATIVE MARKET INDEX
FTSE Med100 (08/04/2021)
FTSE/XA – XAK BANK INTEX

VALUE
36.590
39.940
825.970
61.520
740.920
859.440
4,982.090
440.800

%DIFF.
1.050
1.400
1.800
0.870
0.430
0.130
0.520
1.330

VALUE
89,261.410
65,905.230
2,958.690
93,181.620
8,625.840
27,276.390
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Statistical Authority said on Friday.
The statistics service, in a monthly report,
said that the industrial production average index in the January-February period rose 4.0
pct compared with the corresponding period
in 2020, while the seasonally-adjusted index
fell 2.3 pct in February from January 2021. The
4.4 pct increase of the industrial production
index reflected increases of 12.4 pct in the
electricity index, 2.7 pct in the manufacturing
index (reflecting increases in the production of
tobacco, non-metal minerals, pharmaceuticals, textiles and electrical equipment), while
mining production fell 5.6 pct and water production fell 0.02 pct.
In the two-month period, the 4.0 pct increase of the average index reflected increases
of 11.4 pct in the electricity production index,
2.0 pct in manufacturing and 0.9 pct in mining, while water production eased 0.8 pct.
**** The European Commission approved
the extension of the «Hercules» plan, the
framework for reducing Greek banks’ legacy
loans. The Commission’s approval is given on
the basis that no state help is envisaged under
the plan.
«I welcome the extension of the Hercules
plan, which has already had great success in
offering a harmonised solution for the transfer
of non-performing loans from Greek banks’
balance sheets, without any help or breach of
competition,» Margrethe Vestager, EU Competition Commissioner said in an announcement.
**** Greece’s Independent Power Transmission Operator (IPTO) on Thursday reported a
14.7 pct increase in its EBITDA to 202.5 million euros in 2020, compared with the previous year, and announced record investments
for the second year in a row.
Investments totaled 456.3 million euros in
2020, up 83 pct from 2019. Consolidated turnover was 286.7 million euros, up 14.8 pct from
the previous year, consolidated net profit
was 84.9 million euros (down 19.6 pct),
while comparable net profits rose 3.1 pct to
81.1 million euros.
IPTO will pay a dividend of up to 50 pct of
its net profits to its shareholders, or 42.07 million euros. The board will propose to pay a
dividend of 0.103 euro per share.
**** Premium production by insurance
companies grew 6.8 pct in the January-February period this year, compared with the corresponding period on 2020, totaling 713.8 million euros, the Association of Insurance Companies of Greece said on Wednesday.
More specifically, premium production in
the life insurance sector grew 13.2 pct to 351.2
million euros, of which life insurance were up
31.1 pct, unit-linked production rose 9.2 pct,
and collective pension fund management contracts rose 3.1 pct. The damage sector recorded an 1.2 pct increase in premium production,
to 362,6 million euros.
**** Greece is expected to return to primary
surpluses as of the 2022 budget, according to a
fiscal monitor report by the International
Monetary Fund (IMF) published on Wednesday. The report has registered high fiscal deficits of the general government in the entire
world for 2020, especially in developed economies (up to 11.7 pct of GDP) and emerging
economies (9.8 pct). Global public debt
reached 97 pct of GDP at the end of 2020 and
is expected to remain slightly under 100 pct
long term.
For Greece, IMF foresees that this year the
general government will register a primary
deficit of 6 pct of GDP (from 7 pct last year),
which will turn to a surplus of 0.3 pct in 2022,
rising gradually to 1.5 pct in 2026.

Minister Theoharis
presents plan
for resumption
of tourism
From last page
tion of travel and the consequent strengthening of tourism.»

BRIEFING UK
Tourism Minister Harry Theoharis on
Tuesday discussed the reopening of Greek
tourism with the UK’s Parliamentary Under Secretary of State and Minister for European Neighbourhood & the Americas
Wendy Morton.
In the presence of British Ambassador
to Greece Kate Smith, Theoharis briefed
Morton on Greece’s roadmap to rebooting
tourism on May 14, which involves 5 levels
of health safety protocols for visitors,
workers and local residents in tourist regions. The Greek minister also reportedly
mentioned the issue of a post-Brexit tourism agreement between the two countries;
he also highlighted the significance of
Great Britain’s tourism traffic to Greece, as
some 3.5 million Britons visited the country in 2019.
Morton referred to the ‘green’ certificate
as key to the reopening of tourism on account of talks between Greece and the UK
having progressed considerably on the
matter; she also outlined her government’s
next steps after the lifting of the national
lockdown there.

GNTO head Gerekou:
Greece an ideal
destination for
investments in tourism

Τhe need for safety, contact with nature
and authentic experiences, as well as the
seeking of new, alternative and quality destinations that follow the principles of sustainable tourism growth that respects the
environment, are the most basic reasons to
invest in the tourist brand of Greece, underlined the president of Greek National
Tourist Organisation (GNTO) Angela Gerekou, addressing the digital event « Greece
- N. Africa e-Business Gathering: Friendship & Cooperation in the Mediterranean», organised by the Arab-Hellenic
Chamber on Wednesday.
Referrering to the promotion of the
tourist sector and the investment opportunities that Greece offers, Gerekou underlined that Greece, in the midst of an unprecedented health crisis, managed to gain
the recognition of the international community as a very safe destination and
maintained its position as ‘top of mind’ attractive destination.
Particulary for tourism, Gerekou said
that mega projects with complex tourist
lodges are currently underway in Greece,
which strictly follow the requirements of
sustainable growth and promote Greece as
high-end destination, ideal for investments
in tourist fractionals and residential hotels.
Gerekou, urged the investors to turn
their interest to the unique opportunities
presented in every part of Greece with the
unexplored and verdant mainland, the traditional settlements and the famous local
cuisines based on the ancient Greek diet.
Finally, she said that the motto of this
year’s campaign is «All you want is Greece»
because you can find anything in Greece:
«It is the country of well-being, a magical
caleidoscope of experiences that holistically embrace and invigorate the body, the
soul and the spirit,» she said.
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Cyprus asks FRONTEX
to stop immigrants
sailing to its Turkish
occupied
areas, Minister says
Nicosia.- CNA
Cyprus asks FRONTEX ships to halt immigrants sailing from Turkey`s southern coast to
the island`s Turkish occupied areas, Minister of
the Interior, Nicos Nouris said on Friday, speaking during an event on the migration issue organized in Nicosia by the ruling Democratic Rally
party.
On his part, Greek Minister of Migration and
Asylum, Notis Mitarachi, said that his country is
ready to address any effort of Turkey to instrumentalize the migration issue and human pain
with a view to achieve its geopolitical goals.
Cyprus Minister of the Interior said in his
speech that «we want to see the EU hold Turkey
accountable for its actions, asking it to fulfill its
obligations towards all EU member states, including Cyprus.» Moreover he stressed that Cyprus must bear the right to effectively patrol the
Green Line which does not constitute a border.
He noted that today more than 75% of the illegal immigrants arrive via the Buffer Zone, adding that Turkey not only does not take any measures to prevent migration flows but also systematically takes advantage of the migration issue,
using the maritime waterway between its southern shores and Kyrenia`s shores as a closed sea,
not allowing FRONTEX to control illegal immigration.»
Furthermore, he said that while the agreement
between Cyprus and Lebanon has reduced to almost zero the illegal arrivals from the neighbouring country, this is not the case with Syria
from which arrivals are on the rise.
Nouris also said that despite efforts for a comprehensive and coherent European programme
to address migration, the Cyprus government is
determined to implement its policy strictly, since
it has no other choice.
He noted that Cyprus is unreservedly in favour of a new European Migration and Asylum
Policy, but wants to see its goals be part of this
policy.
Nouris said that Cyprus is first among EU
members states as regards the number of asulym
applications in proportion to the population for
the 4th consecutive year.
He noted that during the first three months of
2021, the Republic rejected 2510 applications
and received 2239 new ones.
Nouris said that the EU is aware of the reasons
and the effects of the migration problem and
knows which are the remedies to address it, adding that what is needed is boldness and determination to take groundbreaking decisions.
On his part, Mitarachi said that both Greece
and Cyprus are faced during the last years with
unprecedented migration flows.
He commended the way the Cyprus government is addressing this issue and noted that Athens and Nicosia are working closely both at the
political and the technical level to find effective
solutions and exchange the best practices.
The Greek Minister also said that the proposed new EU Migration and Asylum Accord is
towards the right direction, however practices
do not effectively meet the concerns of the Mediterranean countries, which constitute the main
gates for immigrants who enter the EU.
Mitarachi said that among others «we ask for
the protection of our borders, which are also EU
external borders, the establishment of a joint
mechanism for the return of those who are not
eligible for international protection, and the establishment of a crisis response mechanism,»
Above all, he added, we highlight the need of
substantive solidarity from our EU partners.
Cyprus has been divided since 1974, when
Turkish troops invaded and occupied 37% of its
territory.

Cyprus
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Leonidas Pantelides: By end of April CMP will
identify number of missing persons remains
Nicosia.- B y Kyriaki
Christodoulou/CNA

was put to a halt due to the pandemic. But now the works have resumed and at the end of each
month announcements will be
made on the progress of the identification process.
He once again urged people to
come forward with any piece of information they have on missing
persons pointing out that any information is valuable for the CMP
and might confirm or modify any
prior briefing it had on a case.

B

y end of April the Committee on Missing Persons in Cyprus (CMP) will have
identified a number of remains,
Leonidas Pantelides, Greek Cypriot Member in the Committee
told the Cyprus News Agency on
Saturday.
He said that some of these remains were exhumed recently and
some others a few years back.
Pantelides explained that once
the remains are located and the excavations and exhumations are
completed, the identification process might take a while and sometimes a few attempts are made at
the laboratory for the identification to be carried out completely.
He also said that the identifications to be made in the next days
are not related to remains found in
2021.
He also said that since the families have not been notified yet, he
does not want to say how many
identifications will be announced
or where the remains were found.
Pantelides told the CNA that
there is a total number of approximately 200 remains right now at
the anthropological laboratory
which are yet to be identified. He
explained that some of these remains might never be identified as

they are not related to missing persons or are archaeological findings.
According to the Greek Cypriot
CMP member, for a number of 3540 remains the process is making
good progress and there is hope
and optimism that they will be
identified. Another 40 remains or
so belong to a second category and
there is also hope that at some
point there will be results from the
process and some 70 or so remains
are most probably related to ar-

chaeological findings and although a detailed process was carried out, there were no results.
He also explained that in some
cases there is a very small fraction
of bone that is found and no DNA
can be obtained and therefore no
identification can be conducted.
There are also cases were the DNA
from the families is not adequate.
According to Pantelides the last
few months no announcements
were made as the work of the CMP

He added that there are cases
were the archaeologists start to dig
at a specific location and neighbours or other interested parties
come forward with some new information that might assist them
in their work. Pantelides said that
most of the reports are related to
the location where a missing person was last seen or was seen dead,
but the CMP is interested on the
burial site.
He also said that there are cases
were the remains were reburied
and only small fractions of bones
are located but the CMP needs to
find and exhume all the remains to
be given back to the families for a
proper burial.
A Committee on Missing Persons has been established, upon
agreement between the leaders of
the two communities, with the
scope of exhuming, identifying
and returning the remains of missing persons to their relatives.

Bizonal Bicommunal federation the only
‘realistic solution’, says Mustafa Akinci
Nicosia.- (Cyprus-Mail,
GreekNewsOnline)
A bi-zonal bicommunal federation (BBF)
remains the only realistic solution for the
reunification of Cyprus, according to former
Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci.
Speaking at an online event arranged by a leftist
Turkish Cypriot group on Friday night, Akinci
reiterated that since the beginning, the only
feasible solution was a BBF, according to Politis.
He said that no Turkish Cypriot would accept
a solution that would only give authority to the
Greek Cypriots, while the two-state solution
promoted by Turkey would not be accepted by
the international community.
“The solution must be mutually acceptable,
and everyone must work in this direction,”
Akinci said.
The stance of President Nicos Anastasiades
“does not help” as his statements remain unclear
concerning the political equality among Greek
and Turkish Cypriots, the former leader said.
Meanwhile, he said the current Turkish
Cypriot leader Ersin Tatar continues to insist on
the two-state solution.
Akinci said that if both sides continue like
this, “the dependence of the Turkish Cypriots
on Turkey will increase and efforts will be made
to become a province, something that will not
be to the benefit of either side.”
“It is time for action,” he said, urging those

who want a solution to the Cyprus problem,
including NGOs and political parties to unite
and work towards a solution on the basis of a
bizonal bicommunal federation in accordance
with UN parameters.

LUTE IN CYPRUS

Meanwhile, the UN Secretary-General’s
special envoy Jane Holl Lute was set to arrive on
the island on Saturday for separate meetings
with the two leaders – on Sunday - ahead of the
summit which is slated to take place between
April 27 to 29 in Geneva.
The informal five party meeting is expected
to resume the talks based on a BBF which is the
agreed solution framework and where things
left off in at the last failed round of talks in
Crans-Montana in 2017.
A solution could have been achieved in
Crans-Montana, Akinci said but the refusal by
President Nicos Anastasiades to invite Greek
Prime Minister Alexis Tsipras to the Swiss resort
to thrash out the guarantees with Turkey and
the UK, led to the collapse of the negotiations.
According to Akinci, UN secretary-General
António Guterres is aware that Anastasiades
himself suggested a two-state solution to
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglou in
2017, but asked him to wait until after the 2018
presidential elections and his re-election to
promote the specific solution.
Anastasiades has received flak since then

after several quarters said he had raised the twostate solution, which is now being pushed by the
Turkish side as the only way forward even
though the EU will not countenance such a
development. In the meantime, the Greek
Cypriot side is insisting talks pick up where they
left off in 2017 and must be based on a BBF.
During her meetings in Nicosia, Lute will try
to secure the two sides` consent that in the
informal meeting in Geneva they will agree on a
text that will safeguard the resumption of the
talks.
SG`s Envoy has already sent the program of
the Geneva meeting to the leaders and as it was
known it will kick off with a dinner to be hosted
by Antonio Guterres for the leaders and their
delegations April 27. The next day the informal
meeting will take place to be followed by
bilateral consultations and then a fresh meeting.
President Anastasiades stressed once again,
on Friday, that the Greek Cypriot side goes to
the informal conference with determination and
readiness to negotiate what is provided for in
the UN resolutions and the decisions of the UN
Security Council. Invited to comment on the
fact that the UN set the bar low ahead of the
informal conference, the President said that the
meeting tomorrow with Jane Hall Lute is in the
framework of the preparations for the Geneva
conference, adding that expectations will
depend on Turkey`s positions.
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Crime Reporter George Karaivaz murdered in broad daylight
Athens.- (GreekNewsOnline,
Combined News Agenies)

Athens.- ANA-MPA

J

ournalist Giorgos Karaivaz, 52, was
murdered outside his home in Alimos,
on the southern coast of Attica, on Friday, at
14:15. Nine bullets from two 9 mm pistols hit
his body, two of them on the head. Witnesses
reported two men on a motorbike, possibly a
scooter, who fired multiple shots at the victim. The culprits then took off in an unknown direction.
Police collected 17 shells from a firearm, and
police are also taking testimonies from the victim’s circle. It was reported on Saturday that a
video collected by the Police shows the two
men executing Karaivaz and leave.
According to a police source, the journalist
had not reported any threats against him nor
asked for police protection.
Greek Police (ELAS) is focusing on the testimonies of two witnesses to shed light on the assassination. The two witnesses, who were near
the crime scene, said the two attackers were riding on a small motorcycle, most likely a scooter, with which they escaped. The driver was
said to be wearing a helmet or cap and the
co-driver was wearing a military jacket and a
surgical mask. The witnesses also told police
that the killer first shot Karaivaz while he still
on the motorcycle and then got off and walked
towards the victim for the final hit.
ELAS believes the victim was followed by the
suspects from his workplace on a daytime show
on Star TV to his house.
Karaivaz was on the police beat from the 90s,
and worked on Star TV («Alithies me ti Zina»
program). He also ran the bloko.gr web page
and had worked for many years on Antenna
TV, which he left in 2017. He was married with
a child.
During the recent weeks he was investigating
the assassination of Dimitris Kapetanakis, a
crime figure also involved in armed robberies
and assassinations and the case of accused rapist and pedophile Dimitris Lignadis.
Flowers were left Friday on the spot where
the slain journalist fell.
One of Greece’s longest-tenured and best
known crime reporters, Karaivaz was married
with a 21-year-old son. A statement on Karaivaz’s blog confirmed his death, and said he was
targeted because of his work.
«Somebody chose to silence him, to stop him
with bullets from writing his stories,» it said.
A police officer who knew the journalist
praised his work, saying «he was extremely intelligent and one of the few fighting reporters in
the field».
«It was not his style to request protection,»
the police officer told AFP, speaking on condition of anonymity.
Hours before Karaivaz’ murder, Citizen’s Protection Minister Michalis Chrysohoidis had
suggested in parliament that the state protection system was being exploited by ‘(rodents) of
the public sphere’ who did not deserve it.
«For the last 20 years, every (police) minister
has tried to take back (officers) from ‘VIP duty’
and put them back on the front line,» the minister said.

THE GOVERNMENT

In 2010, while Michalis Chrysochoidis was
once more Minister of Public Order, another
journalist, Socratis Golias, was also assassinated. The killers still remain at large.
At the time, state TV NET said he had been
working on a story about corruption. A shad-

Greece registers 2,801
new coronavirus
infections on Saturday;
781 in ICUs nationwide

owy far-left group claimed responsibility for the
crime but the case was never solved.
In July, tabloid newspaper owner Stefanos
Chios survived after being shot in the neck and
chest by a hooded man outside his home. The
case is still under investigation.
Chios accused then the Government for plotting to kill him. On Friday he repeated the accusation, blaming the government for Karaivaz’s assassination. An Athens prosecutor ordered for his arrest, for spreading false information, something strange, because it presumes
the authorities know who the killers are.
Although EU leaders, including Ursula Von
der Leyen issued statements immediately condemning the assassination, it took 20 hours ton
Prime Minister Mitsotakis to do so, following a
briefing by Minister C hrysochoidis. No statement was issued by the New Democracy party.
«Europe stands for freedom. And freedom of
press may be the most sacred of all. Journalists
must be able to work safely. My thoughts are
with the family of George Karaivaz. I hope the
criminals are soon brought to justice,» EU
Commissioner Ursula von der Leyen tweeted
Friday.
Dunja Mijatović, the Council of Europe’s
Commissioner for Human Rights, urged Greek
authorities to find the perpetrators tweeting:
“The killing of Giorgos Karaivaz in #Greece today is a tragic reminder that journalism is a
dangerous profession in Europe. I call on the
authorities to urgently and fully investigate this
crime and ensure that those responsible are
held accountable #safetyofjournalists”.
In a statement issued on Friday, expressing
media sentiment as well, government spokesperson Aristoteli Peloni said, «His murder has
shocked us all.» She added that «authorities are
investigating the case so that perpetrators be arrested and brought to justice,» and expressed
«sorrow and condolences to his family and
friends.»
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis requested the swift solving of the murder case of journalist Giorgos Karaivaz, in a meeting with Citizen Protection Minister Michalis Chrysochoidis held at Maximos Mansion on Saturday.
After the meeting, Chrysochoidis said the

murder of Giorgos Karaivaz is a «repulsive
crime», and that the prime minister explicitly
called for a speedy investigation and solving of
the case.
«Greece’s democracy pays special respect to
the notion of free press and the protection of
one’s rights. Very soon Greek Police will find
the culprits and hand them over to justice. I express my deep and sincere condolences to the
family of Giorgos Karaivaz,» noted the minister.
On Twitter, Mitsotakis expressed his deep
condolences to Karaivaz’s family, and added
that «his murder has shocked the entire society.»

ALEXIS TSIPRAS

SYRIZA-Progressive Alliance leader Alexis
Tsipras said that despite government claims to
standing public order and security, «they have
let the country become a colony of organized
crime and of mafia rings’ uncontrollable activity,» in social media on Saturday.
Tsipras’ statements came in reaction to the
Friday murder of crime journalist Giorgos
Karaivaz by drive-by shooters outside his home
in the coastal Athens suburb of Alimos.
«When a journalist is murdered democracy
is wounded,» he added. «An atmosphere of insecurity then envelops the world of media and
society at large.»

MESSAGES

“[He] was one of the most experienced
crime reporters in the field… and was held in
high regard by colleagues,” the ESIEA union of
Athens daily newspaper journalists said in a
statement.
The federation of Greek police officers said
Karaivaz was interested in improving working
conditions for law enforcement and was
“strongly critical of anybody” standing in their
union’s way.
Speaking at the scene of the killing, Maria
Antoniadou, the head of the journalists union
ESIEA, said: “Whoever thinks that, in this way,
they can silence journalists – there are another
6,099 who will investigate and demand to know
what has happened.”
In response to the killing of journalist Giorgos Karaivaz, the Committee to Protect Journalists issued the following statement:
“We strongly condemn this fatal shooting of
veteran crime reporter Giorgos Karaivaz, express our deep condolences to his family and
colleagues, and call on Greek police to conduct
a swift, transparent, and thorough investigation
into his killing,” said CPJ Program Director
Carlos Martinez de la Serna. “Authorities must
determine whether Karaivaz was targeted for
his work, and should do everything possible to
find the killers and bring them to justice.”
Similar statement of condemnation of the
killing was issued by the Reporters without
Frontiers.

Greece registered 2,801 new coronavirus infections in the last 24 hours, with 4 of these
identified at entry points to the country, the National Public Health Organization (EODY) reported on Saturday. Greece has confirmed
293,763 infections from the start of the pandemic (daily change: +1 pct). In the confirmed
cases of the last 7 days, 83 infections are related
to travel from abroad and 3,003 to other confirmed cases. There are also 75 deaths recorded
in the last 24 hours, bringing the total of pandemic victims to 8,833. Of these, 95.6 pct had
an underlying condition and/or were 70 years
old. A total of 781 patients are on ventilators in
hospitals. Their median age is 68 years and 82.8
pct have an underlying condition and/or are
aged 70 or more. Another 1,853 have been discharged from ICUs since the pandemic began.
In addition, 504 Covid-19 patients were admitted to hospital in the last 24 hours (daily
change of a -9.84 pct). The average admission of
patients with Covid-19 to hospitals over the last
7 days was 530.
The median age of new infections is 44 years,
while the median age of the deceased is 79.

‘Older citizens must
not hesitate to be
vaccinated against the
coronavirus’ says
Archbishop Hieronymos
Athens

Archbishop Hieronymos of Athens and All
Greece said older citizens and people in vulnerable groups must «hastily» be vaccinated against
the coronavirus, in statements to national
broadcaster ERT on Saturday. «The notion of
Christian Love means just that: protecting our
fellow human beings by protecting ourselves,»
he added. «We, all of us, the elderly, must trust
the medical experts and not hesitate to be inoculated, so that we become the protective barrier
which will prevent the broader dispersal of the
virus,» he underlined.

Stores in Thessaloniki
to reopen only for pick
up of online orders
Thessaloniki

Stores in Thessaloniki may open for pick-up
of online orders only, while those in Achaia will
also be able to allow in-person shopping but by
appointment only, as was announced by the
government on Friday. These measures will go
in effect on Monday April 12. The same day,
OPAP state betting stores will open, except for
OPAP play and games involving slot machines.
In addition, retail stores will allow more people per square meter, depending on a store’s surface area. Several regions in Greece including
Attica, Thessaloniki, Halkidiki peninsual and
most of Evia remain in «deep red» alert, as do
Achaia, Arcadia and Corinthia, and several islands (Chios, Kalymnos, Kos, Lesvos, Mykonos,
Rhodes, Zakynthos and Anogia and Chania on
Crete). Some prefectures and cities are downgraded to «red» alert; these include the Argolid,
Istiea-Edipsos, and the islands of Astypalea and
Skiathos.

Greek shipowner
Ioannis Aggelicousis,
73, dies in Athens
Athens
Greek shipowner Ioannis Aggelicousis, 73,
died on Saturday morning at a central Athens
hospital, where he was being treated since
March 20 after a heart attack, was reported.
He was the president of Angelicoussis Shipping Group Ltd and had three companies over a
fleet of 149 ships.
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GREEK TOURISM

Minister Theoharis
presents plan for
resumption of tourism

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Culture and Education among
Greek Americans Webinar
JOURNALIST MURDERED IN BROAD DAILIGHT

Athens.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
A comprehensive plan to restart tourism was
presented by Tourism Minister Haris Theoharis, in his capacity as chairman of the World
Tourism Organisation (UNWTO) Global Crisis
Management Committee, at a hybrid meeting
under the auspices of Saudi Arabia. The subject
of the meeting was the resumption of global
tourism in 2021.
Theoharis proposed an action plan which includes four axes: 1) The resumption of safe
cross-border travel, 2) the safe movement of
tourists, 3) the provision of liquidity to businesses in the tourism sector, 4) the support of
work and restoration of traveler confidence.
The proposals of the Greek Tourism Minister
were approved unanimously by the plenary of
the World Crisis Management Committee of
the WTO and constitute his recommendations
to its members.
Theoharis pointed out, «the adoption of digital health solutions or digital vaccination certificates against COVID-19 will ensure the fastest
possible restoration of free movement between
states. Europe has adopted the proposal of the
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and is proceeding with the introduction of a Digital Green
Certificate, which will contribute to the facilitaContinues on page 37

Organized by Capital Link on the
occasion of the establishment of
the “Miltiadis Marinakis Endowed
Professorship”, on Modern Greek
Language at Ohio State University
New York.- By Vicki James Yiannias

Photo: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
An ambulance arrives outside the home of Greek journalist Giorgos Karaivaz after he was
murdered in Alimos, on the southern coast of Attica, Greece, 09 April 2021. Witnesses reported two men on a motorbike, outside his home, fired multiple shots at the victim with a
handgun, inflicting fatal injuries. (Page 39)

With anxiety about the preservation of Greek religious and ethnic character in America mounting,
viewers with gloomy expectations turned optimistic about that future after the April 7 Capital Link
Webinar,” Culture and Education among Greek
Americans,” featuring key Greek American leaders in culture, education, business, and philanthropy discuss the roles
of their organizations in the preservation of Greek
culture in the United States.
Continues on pages 34 - 35

